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JOHDANTO
Voit ehkä mielessäsi kuvitella pölyisen Galilean hiekkatien, jolla Jeesus kulkee lähimmän opetuslapsijouk-
konsa kanssa. He ovat tulossa vehreästä Filippuksen Kesareasta, Jordan-virran alkulähteiltä, ja ovat mat-
kalla kohti Kapernaumia, joka toimi Jeesuksen tukikohtana Galileassa. Kesarean matka oli ollut monella
tapaa erityinen. Tuolla matkalla Jeesus oli ensimmäistä kertaa kertonut opetuslapsilleen avoimesti Hänen
tulevasta  kärsimyksestään,  kuolemastaan  ja  ylösnousemuksestaan  –  niistä  suurista  alkulähteistä,  joista
koko kirkon elämä tulisi  virtaamaan.  Kesareassa Pietari  oli  antanut  suuren tunnustuksen Kristuksesta:
"Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika." Mutta siellä Pietari oli toiminut myös Saatanan suukappaleena
yrittäessään suistaa Kristuksen pois ristin tieltä, minkä johdosta hän joutui kuulemaan Herraltaan: "Mene
pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan,
vaan sitä, mikä on ihmisten." Siellä Jeesus oli ottanut Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssaan yksinäi-
syyteen korkealle vuorelle, missä Hän antoi heidän nähdä kirkkautensa ja keskusteli Eliaan ja Mooseksen
kanssa tulevasta poismenostaan Jerusalemissa. Myös tuolla joitakin päiviä kestäneellä paluumatkalla Ke-
sareasta takaisin Galileaan Jeesus puhui opetuslapsilleen avoimesti ja peittelemättä tulevasta kuolemastaan
ja ylösnousemuksestaan ja yritti sen tähden pitää heidän matkantekonsa salassa kansalta.

Tässä vaiheessa opetuslapset eivät vielä ymmärtäneet sitä messiaanista tehtävää, jonka Jeesus oli
Isältään vastaanottanut,  vaan he elättelivät  toiveita  sellaisesta Messiaasta,  Daavidin Pojasta,  jolla  olisi
maallinen valtakunta, jossa heillä olisi kunniasijat. Siksi Pietari saattoi yhdessä hetkessä lausua taivaalli-
sen tunnustuksen Jeesuksesta Jumalan Poikana ja Messiaana mutta seuraavassa olla Hänelle suureksi pa-
hennukseksi. Jeesuksen käytös ja opetus ihmetytti opetuslapsia: Miksi heidän Mestarinsa oli vienyt heidät
erilleen kansanjoukoista yksinäisyyteen ja puhui heille omasta kärsimyksestään, kuolemastaan ja ylösnou-
semuksestaan? Miksi Hän oli muuttunut niin synkäksi ja pelottavaksi? Miksi Hän yhdessä hetkessä ylistää
heitä autuaiksi mutta seuraavassa nuhtelee heitä Saatanan suukappaleiksi? Mitä tämä kaikki oikein tarkoit-
ti?

Opetuslapsilla  oli  siis  paljon ajattelemisen aihetta  taittaessaan matkaa Kesareasta  Kapernaumiin
seuraten Mestariansa, jonka ylle jo lankesi ristin ja kärsimyksen synkkä varjo. Jeesuksen järkyttävät pu-
heet saattoivat hetkeksi vieraannuttaa opetuslapsia Opettajastaan antaen enteitä kiirastorstain yöstä, jolloin
he kaikki tulisivat jättämään Hänet yksin ristin tielle. Jeesus kulki yksin opetuslasten edellä vakain mutta
ristin painamin raskain askelin jo kääntäen katsettaan Jerusalemiin, jonne Hän pian aloittaisi viimeisen py-
hiinvaelluksensa.  Opetuslapset  sen  sijaan  eivät  vielä  olleet  valmiita  ottamaan ristiänsä  ja  seuraamaan
Opettajaansa nisunjyvän tiellä (Joh. 12:20ss.). He kulkivat samaa läpi laaksojen ja kukkuloiden mutkittele-
vaa kapeaa kärrypolkua kuin heidän Mestarinsa, mutta kuitenkin he olivat vielä toisella tiellä – sellaisella,
jonka päässä häämötti kuninkaallinen loisto eikä ristin häpeä. Sen tähden loppumatkasta heistä ei enää ol-
lut kulkemaan Jeesuksen kanssa eikä Jeesuksesta heidän kanssaan, sillä he kulkivat eri teitä erilaisin pu-
hein – Jeesus edellä psalmirukoukset sydämessään, opetuslapset perässä viihdytellen omia toiveitaan. 

Koko pitkän matkan ajan Jeesus oli opettanut opetuslapsiaan avoimesti ja selväsanaisesti ristin tiellä
kulkemisesta, mutta tässä oli tulos; he olivat kuin kivireki, jota Hän joutui raahaamaan perässään muuten-
kin raskaalla tiellään. Oli siinä Mestarilla kestettävää opetuslapsissaan! Oliko ihme, että Hän juuri tuolla
matkalla huudahti julki tuskansa: "Voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy
olla teidän kanssanne? Kuinka kauan kärsiä teitä?"

Perillä Kapernaumissa Jeesusta oli odottamassa opetuslasten laajempi joukko, joka iloiten otti vas-
taan rakkaan Opettajansa ja Hänen lähimmät opetuslapsensa pitkältä matkaltaan. He saattoivat kuitenkin
aistia, ettei kaikki ollut aivan kohdallaan Jeesuksen ja kahdentoista opetuslapsen välillä, ja monen mieles-
sä ehkä liikkui kysymys: mitä matkalla oli tapahtunut? Sisällä huoneessa Jeesus kysyi opetuslapsiltaan py-
säyttävän kysymyksen: "Mistä te tiellä keskustelitte?" Opetuslapset olivat vaiti eivätkä vastanneet mitään,
sillä he olivat tiellä keskustelleet siitä, kuka heistä oli suurin. Jeesus tiesi tämän, tiesi liiankin hyvin, ja
varmaan joutui taas huokaamaan syvään opetuslastensa kovakorvaisuuden tähden. Mitä Hän seuraavaksi
tekisi, sitä opetuslapset eivät nyt ymmärtäisi, mutta kerran he tulisivat ymmärtämään kaiken, ja sitä aikaa
varten Jeesus heitä opetti. Hän istuutui, kutsui ne kaksitoista ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo olla ensim -
mäinen, on hänen oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija." Sitten Hän otti lapsen ja asetti hänet
heidän keskellensä, sulki lapsen syliinsä ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule
lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se
on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se
ottaa tykönsä minut." (Mark. 8–9; Matt. 16–18; Luuk. 9.)
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Jos Jeesuksen opetus rististä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta oli vielä käsittämätöntä opetuslap-
sille, niin oli myös Jeesuksen opetus koskien lapsia, jotka Hän asetti suurimmiksi taivasten valtakunnassa.
Varttuneiden suureksi hämmästykseksi heidän piti tulla lasten kaltaisiksi voidakseen päästä sisälle taivas-
ten valtakuntaan, mukaan lukien kahdentoista opetuslapsen. Itse asiassa juuri apostolien oli määrä tulla
eniten näiden lasten kaltaisiksi,  jos mielivät lunastaa itselleen ne paikat, jotka Isä oli heille armossaan
määrännyt taivasten valtakunnassa.

Vielä kun tämä Jeesuksen opetus kaikuu evankeliumin kuulijoiden korvissa, Matteus ja Markus mo-
lemmat kertovat Jeesuksen opetuksen avioliitosta, jota välittömästi seuraa kertomus lasten tuomisesta Jee-
sukselle siunattaviksi (Matt. 19:1–15; Mark. 10:2–16). Molemmissa kertomuksissa opetuslapset osoittavat
olevansa vielä toistaiseksi ymmärtämättömiä Mestarinsa opetuksille: Jeesuksen opetus avioliitosta oli hei-
dän korviinsa kova ja mahdoton täyttää, ja ne, jotka tahtoivat tuoda lapsia Jeesuksen syliin, saivat heiltä
nuhtelun. Miten suuri olikaan Kristuksen kärsivällisyys, kun Hän kesti heitä opetuslapsinaan!

Jeesuksen opetus avioliitosta, lapsista ja lasten kaltaisiksi tulemisesta oli opetuslapsille vierasta niin
kauan kuin risti oli heille vieras ja etäinen. Vasta kun Kristus oli ristintyöllään lunastanut kansansa syn-
neistään ja antanut heille Pyhän Hengen lahjan, Hänen opetuksensa avautuivat opetuslapsille ja muistuivat
heidän mieliinsä. Silloin siitä, mikä oli aikaisemmin ollut synkkää ja pelottavaa, tulikin suloista ja lohdut-
tavaa. Ristinpuulla Kristus oli  todella kruunattu kansansa Kuninkaaksi,  jonka valta ja suuruus ylittivät
opetuslasten lihalliset kuvitelmat niin kuin taivas ylittää maan. Ristin tie olikin itsensä antavan rakkauden
uhritie, jolla taivaan suuri Herra ilmoitti kirkkautensa ja kunniansa suuruuden, synnyttääkseen itselleen
uuden kansan ristillä puhkaistusta kyljestään vuotaneella vedellä ja verellä Pyhässä Hengessä. Silloin he
ymmärsivät, että suurin on se, joka palvelee, sillä Kristus oli itse osoittanut olevansa suurin uhratessaan it-
sensä koko ihmiskunnan puolesta. 

Kristuksen uhrin myötä heille myös valkeni, miksi Hän oli asettanut lapsen suurimmaksi taivasten
valtakunnassa ja vaatinut kaikkia nöyrtymään lasten kaltaisiksi. Lapsi on avuttomuudessaan ja köyhyydes-
sään täysin valmis ottamaan vastaan Jeesuksen palvelutyön; häneltä puuttuvat ne varttuneiden vaivoin ke-
räämät väärät rikkaudet, joista Jumalan täytyy suurella vaivalla heidät riisua, ennen kuin nämä kamelit
ovat valmiit nöyrtymään sisään taivasten valtakunnan ahtaasta portista. Lasten kohdalla tämä taistelu puut-
tuu täysin – heidät vain kannetaan iloisesti Jeesuksen syliin.

Vasta kun Jeesus oli ristillä ilmoittanut olevansa se taivaallinen Sulhanen, jonka puhkaistusta kyljes-
tä syntyi seurakunta Hänen morsiamekseen, Jeesuksen avioliitto-opetus avautui opetuslapsille. Siitä minkä
he olivat aiemmin tuominneet kovaksi ja mahdottomaksi, tulikin pyhää ja kaunista todellisuutta Kristuk-
sessa ja Hänen omissaan. Avioliiton tehtävästä tuoda Jeesukselle ihmislasten paljous taivasten valtakun-
taan tuli opetuslapsille mitä suurin ja tärkein tehtävä, sillä eritoten näitä lapsia tuli kirkon ja hänen palveli -
joidensa kantaa sylissään Jeesuksen siunattaviksi pyhässä kasteessa. Minne ikinä kirkko tulisi leviämään –
ja se tulisi leviämään kaikkeen asuttuun maailmaan – siellä kirkon esimerkillisin, parhain ja hedelmällisin
kasvu tapahtuisi, kun pienet lapset tuodaan kasteessa Jeesukselle ja he saavat varttua Hänen seurassaan. 

Näiden pienten uskosta ja kasteesta tuli esimerkki ja malli varttuneille kutsuen heitäkin avuttomina
ja köyhinä nöyrtymään alttiisti Jeesuksen siunaavien käsien alle. Missä lapset ja imeväiset huutavat Hoo-
siannaa Daavidin Pojalle, sinne sokeiden ja rampojenkin on helppo tulla Jeesuksen parannettaviksi. Juuri
se kirkko, joka kunnioittaa lasta suurimpana taivasten valtakunnassa, on se ylös vuorelle rakennettu kau-
punki, joka loistaa pimeään maailmaan Kristuksen valoa, jota kohti tämän maailman sokeat ja rammat
osaavat vaeltaa. Sillä kunnioittaessaan lasta suurimpana, kirkko kunnioittaa suurimpana Häntä, jonka omia
nämä lapset ovat ja jolle heidät on tuotava, sillä juuri heitä ja heidän kaltaisiaan varten Hän on nöyrtynyt
viimeiseksi ja kaikkien palvelijaksi, jotta he Hänessä saisivat uuden syntymän ylhäältä sellaisiksi kuin Hän
itse on – Jumalan Pojassa Isän Jumalan helmaan.

Sydämeni suuri huolenaihe on, kuinka kristillinen kirkko on meidän päivinämme ajautumassa yhä
kauemmas Herrastaan. Puhe rististä, itsensä kieltämisestä ja Mestarin seuraamisesta nisunjyvän tiellä on
tullut yhä harvinaisemmaksi ja vieraammaksi. Näiden sijaan opetuslasten suut ja sydämet täyttyvät omilla
usein ahneilla ja itsekeskeisillä ajatuksilla siitä, millainen taivasten valtakunnan heidän mielestään pitäisi
olla. Juopa opetuslasten ja Jeesuksen välissä on usein kasvanut jo niin suureksi, että on aihetta pelätä, ett -
eivät he enää kulje samaa tietä kuin heidän Mestarinsa ja ovat ajautumassa Hänestä eroon. Näin on käy-
mässä erityisesti avioliiton ja seksuaalisuuden alueella.

Opettaessaan lopunajoista Jeesus varoittaa opetuslapsiaan laittomuudesta,  joka pääsee valtaan ja
kylmentää monien rakkauden (Matt. 24:12). On ilmeistä, että oman aikamme täyttää laittomuus, joka on
päässyt valtaan erityisesti seksuaalisuuden alueella. Homoseksuaalisuuden laaja hyväksyntä ja abortin lail-
listaminen ovat tästä selviä esimerkkejä. Tämä Jeesuksen ennustama laittomuus ulottuu kuitenkin paljon
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syvemmälle kuin yleisesti tunnustetaan meidän keskuudessamme, ja se on jo nyt levinnyt lähestulkoon
kaikkialle kristikuntaan. Tämä syvä laittomuus nousee Jumalan jo alussa asettaman hyvän ja kauniin luo-
misjärjestyksen rikkomisesta, jonka valtaosa oman aikamme kirkkokunnista on Jumalan nimessä hyväksy-
nyt.

Paimenet, joiden pitäisi olla ensimmäisinä rohkaisemassa kristittyjä kulkemaan uskollisesti Jumalan
tahdon tiellä, puhuvat nyt vastoin kirkon Herran antamaa opetusta avioliitosta, josta Hän etsii itselleen luo-
miansa lapsia valtakuntaansa. Jumala on jo alussa antanut miehelle ja naiselle tehtävän kantaa Hänen ty-
könsä lapsia taivasten valtakuntaan avioliittonsa hedelminä: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttä-
kää maa." 1. Moos. 1:28. Tämä on kaikkivaltiaan Jumalan luomissana ja -tahto, jota tulee kunnioittaa Hä-
nen kirkossaan, niin kuin kirkon Herra sanoo: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sil -
lä senkaltaisten on Jumalan valtakunta." Mark. 10:14. Ennen muuta näitä ihmislapsia varten Jeesus on tul-
lut, ja heistä Hänen tulee saada kirkkonsa parhain, hedelmällisin ja esimerkillisin kasvu myös meidän kes-
kuudessamme. Tätä eivät useimmat aikamme piispat ja pastorit suvaitse, vaan niin kuin ymmärtämättömät
opetuslapset he ovat ryhtyneet mestaroimaan Mestariansa ja nuhtelemaan Herraansa, joka on käskenyt
miestä ja naista tuomaan luokseen ihmislasten paljouden avioliittonsa hedelmänä. Tämä Herran tahto on
heidän korviinsa kova ja mahdoton täyttää. Heidän mukaansa tämän tahdon kunnioittaminen ja uskollinen
noudattaminen on vastuutonta ja koituu perheiden ja seurakuntien vahingoksi. Kuinka kauaksi onkaan ai-
kamme kristikunta tosiasiassa erkaantunut ristin tieltä Mestarinsa perästä palvelemaan omia mielihalujaan!

Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi, ja on lausunut heidän yllensä he-
delmällisyyden ja lisääntymisen siunauksen, joka on sekä avioliiton asetus että sen tehtävä (1. Moos. 1).
Tällä siunauksellaan ja kaikkivaltiaalla luomissanallaan Jumala kutsuu miehen ja naisen tulemaan yhdeksi
ruumiiksi aviollisen rakkauden elinikäiseen ja pariuskolliseen liittoon. Ilman Jumalan lausumaa hedelmäl-
lisyyden ja lisääntymisen siunausta mies ja nainen eivät voisi yhtyä itsensä antavan rakkauden liittoon. Il-
man tätä siunausta ei olisi olemassa avioliittoa eikä aviorakkautta. Tällä siunauksellaan Jumala on kuiten-
kin liittänyt miehen ja naisen aviollisen rakkauden yhteyteen.  Tämän siunauksen voimasta mies jättää
isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimonsa kanssa yhden ruumiin liittoon.

Jumalan luomistyön ja Hänen jumalallisen sanansa mukaisesti seksuaalisuuden oikeaa käyttöä on
miehen ja naisen välinen yhdeksi ruumiiksi tuleminen, joka on mahdollista vain sen tehtävän toteuttami-
sessa, johon heidät on luotu ja joka on heille annettu. Seksuaalisuuden suuri voima on määrä kanavoida
toimimaan Jumalan alussa lausuman siunauksen mukaisesti kunnioittaen Hänen asettamaansa järjestystä,
niin että mies ja nainen tulevat aviollisessa rakkaudessa yhdeksi ruumiiksi, ovat hedelmällisiä, lisääntyvät
ja kasvattavat ihmislapsia Herraa varten. Toteuttaessaan tätä Luojalta jo alussa saamaansa tehtävää mies ja
nainen ovat yhdessä kuva niin kolmiyhteisestä rakkauden Jumalasta kuin myös ihmisen ottamisesta Kris-
tuksessa Jumalan yhteyteen. Juuri tätä työtä ja tehtävää varten nainen on miehelle sopiva apu (1. Moos. 2).

Jumala on näin sanallaan ja luomisjärjestyksellään liittänyt yhteen seksuaalisuuden käytön ja lisään-
tymisen, eikä ihminen saa rikkoa tätä puhdasta ja pyhää yhden ruumiin yhteyttä minkäänlaisilla pimeyden
hedelmättömillä teoilla. Aina apostoleista lähtien kirkko on meidän päiviimme asti kunnioittanut tätä Ju-
malan asettamaa luomisjärjestystä pyhänä ja rikkomattomana.

Kirkko on Jumalan sanan ja luomisjärjestyksen mukaisesti nähnyt Jumalan tahdon vastaiseksi kai -
ken sellaisen seksuaalisuuden käytön, joka on erotettu Jumalan alussa lausumasta hedelmällisyyden ja li -
sääntymisen siunauksesta, joka yhdistää miehen ja naisen yhdeksi lihaksi avioliitossa. Kirkko on tuomin-
nut kaikki muunlaiset seksuaalisuuden käyttötavat pimeyden hedelmättöminä tekoina, joihin kristityillä ei
tule olla mitään osallisuutta. Ei ole ollut kyse seksuaalisuuden ja sen arvon väheksymisestä, vaan päinvas-
toin seksuaalisuuden kunnioittamisesta Jumalan luomana pyhänä asiana, jota ei saa häpäistä luonnotto-
muuksilla. Ei myöskään ole ollut kyse seksuaalisen nautinnon hylkäämisestä vaan pahan himon, joka tur-
melee ihmistä ja avioliittoa. Ei liioin ole ollut kyse siitä, että kirkko olisi unohtanut aviorakkauden yhtey-
den seksuaalisuuteen, vaan kirkko on nimenomaan pitänyt kiinni siitä ainoasta oikeasta seksuaalisuuden
käyttötavasta, joka voi tosiasiassa yhdistää miehen ja naisen yhdeksi ruumiiksi ja siten mahdollistaa avio-
rakkauden tunnustuksen: "Rakkaani on minun, ja minä hänen." Laul. l. 2:16. Jumalan sanalle uskollinen
kirkko kutsuu miehen ja naisen elämään tässä yhä syvenevässä rakkauden yhteydessä ja kantamaan siinä
hyvää hedelmää Vapahtajan syliin Hänen viisaan tahtonsa mukaan.

Anglikaaninen kirkko oli ensimmäinen kirkkokunta, joka vuonna 1930 hyväksyi seksuaalisuuden
käytön ja lisääntymisen erottamisen toisistaan. Lukemattomat kirkkokunnat ja kirkon opettajat ovat sit-
temmin nielleet voimakkaan propagandan niin sanotun vapaan seksuaalisuuden puolesta ja liittyneet tähän
laittomuuteen. Jumalan selvä sana, luomisjärjestys, omantunnon ääni sekä kirkon uskollisten opettajien
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vuosituhantinen todistus on sivuutettu kylmästi ja kevytmielisesti. Niiden sijaan huulille on otettu ajas-
samme liikkuvia halpoja iskulauseita, jotka eivät kestä Jumalan sanan tai luomisjärjestyksen edessä.

Lukuisat oman aikamme paimenet ja kirkon opettajat ovat ryhtyneet parhaansa mukaan kalkitse-
maan valkoisiksi näitä pimeyden hedelmättömiä tekoja, joita Jumalan pyhää nimeä kantavat kristityt ovat
vihollisen pettäminä ryhtyneet harjoittamaan. He eivät ole nousseet Herran kaupungin muurin aukkoihin
korjaamaan muuria, että se kestäisi Herran päivänä. Sen sijaan he ovat sallineet kansan pystyttää seiniä,
jotka eivät tule kestämään koettelua sinä päivänä, joka tulessa ilmestyy. Nämä seinät he ovat suurella vai-
valla kalkilla valkaisseet, niin että ne näyttävät oikeilta ja kestäviltä muureilta, ja sitten julistaneet Herran
kansalle: "Rauha, rauha!"

Kautta linjan Jumala suhtautuu hyvin vakavasti Hänen luomansa seksuaalisuuden väärinkäyttöön.
Apostoli Paavali opettaa: Ruumis ei kuulu haureuteen vaan Herralle. Teidän ruumiinne on Pyhän Hengen
temppeli. Te ette ole itsenne omat, sillä teidät on ostettu Jumalan Pojan verellä. Kirkastakaa siis Jumala
teidän ruumiissanne. (1. Kor. 6:13, 19, 20.) Erityisesti seksuaalisuuden alueella Jumala tutkii ja koettelee,
onko meillä  oikeaa  Jumalan  pelkoa:  Kunnioitammeko Jumalaa  ja  Hänen käskyjään  vai  vaellammeko
oman mielemme mukaan? Palvommeko Luojaa vai luotua? 

On ollut surullista ja järkyttävää nähdä, kuinka välinpitämättömästi useimmat aikamme piispat ja
paimenet suhtautuvat Jumalan sanan ja luomisjärjestyksen opetukseen avioliitosta ja seksuaalisuudesta.
Kirkon 1900-vuotisesta avioliitto-opetuksesta erkaantuminen ei näytä aiheuttavan heissä mitään huolia.
Vaikka kaikki tärkeimmät tienviitat – Jumalan sana ja luomisjärjestys sekä kirkon opetusperinne – selvästi
kertovat, että valtaosa oman aikamme kirkkokunnista ovat poikenneet pois oikealta ja turvalliselta tieltä
pimeille ja liukkaille teille, ei se näytä lainkaan hidastavan heidän menoaan. Edes Jumalan hyvän luomis -
järjestyksen rikkomisen karmeat seuraukset, jotka ovat aivan silmiemme edessä, eivät näytä saavan heitä
pysähtymään ja harkitsemaan, mille tielle he ovat oikein lähteneet. 

Vuosituhantisesta, kapeasta mutta turvallisesta ristin tiestä on tullut heille taantumuksen ja pilkan ai-
he. Lasten saamiseen ja kasvattamiseen liittyvästä Kristuksen antamasta soveliaasta ikeestä ja kevyestä
kuormasta  on tullut  heille  mahdoton ja  kova taakka,  menneiden aikojen hullutus,  joka ei  enää kuulu
omaan aikaamme. Niitä, jotka vielä haluavat uskollisesti kulkea sillä ikiaikaisella ristin tiellä, jota kaikki
pyhät isät ja äidit ovat vaeltaneet ja päässeet turvallisesti perille, he vakavasti varoittavat, väittäen sitä tietä
vastuuttomaksi, vahingolliseksi ja mahdottomaksi kulkea. Sen sijaan he ohjaavat perheitä olemaan "vas-
tuullisia" ja luottamaan omaan pettävään viisauteensa Jumalan sanan ja säädösten sijaan.

Kristus ja Hänen sanalleen uskollinen kirkkonsa kuitenkin tietävät paremmin: Isän lapsilleen osoit-
tama ristin tie on oikea ja hyvä tie, joka yksin vie perille iankaikkiseen elämään. Se on kapea tie, koska se
on itsensä antavan rakkauden uhritie, jolla Kristus on avannut meille tien taivaaseen ja jolle Hän kutsuu
meitä kulkemaan Hänen soveliaan ikeensä alla. Lavean tien itsekeskeiset ja ahneet arvot sitovat ihmisen
syntiin ja eroon ristin Herrasta, joka ottaa luokseen taivaaseen vain ne, jotka Hän kerran tunsi ristin tiellä
soveliaan ikeensä alla.

On varmasti totta, että kirkon Herralla riittää paljon kärsivällisyyttä meitä erehtyviä opetuslapsiansa
kohtaan. Monessa kohden me kaikki hairahdumme. Rukoilen vilpittömästi Jumalan armoa kaikille kristi-
tyille, jotka heikkouttaan tai tietämättömyyttään ovat hairahtuneet väärille teille, koska itsekin olen heikko
ja hairahtuva. Jos kuitenkin toistuvista varoituksista huolimatta jatkamme oudoilla teillä kulkemista, on
vaarana, että lopulta saamme sen, mitä niin itsepintaisesti olemme etsineet: eron ristin Herrasta ja Hänen
seurastaan. En tiedä, miten pitkällä aikamme paimenet ovat tällä paatumuksen tiellä, mutta olen huolissani
siitä, mihin heidän valitsemansa tie on heitä ja aikamme kristikuntaa viemässä. Sitä ristin tietä, jota kirkko
on uskollisesti kulkenut Herransa askelissa, he eivät enää tunne, ja sillä kulkevat ovat käyneet heille vie-
raiksi.

Tällä kirjalla haluan olla kutsumassa koko Jumalan perheväkeä irtisanoutumaan kaikista pimeyden
hedelmättömistä teoista ja nöyrtymään lasten kaltaisina parannukseen Jeesuksen siunaavien käsien alle:
Lasten lailla näkemään maailmassa vain yhdet rakastavat Isän kasvot Kristuksessa ja juoksemaan Hänen
syliinsä. Lasten lailla olemaan välittämättä siitä, mitä maailma sanoo Isästämme, sillä me tunnemme Hä-
nen rakkautensa ja hyvyytensä. Lasten lailla rakastamaan Isän tahtoa yli kaiken muun, sillä me luotamme
Hänen viisauteensa. Lasten lailla iloiten istumaan Isän rakkauden juhlapöytään yhdessä kaikkien köyhien
kanssa. Lasten lailla etsimään Isän mielisuosiota enemmän kuin mitään muuta, sillä me tiedämme, että
Hänen tiellään on iankaikkinen elämä. Lasten lailla nauttimaan niistä hyvistä lahjoista, joita Hän meille
hyvyydessään antaa. Lasten lailla painamaan päämme Isän syliin, vaikka Hän olisi joutunut nuhtelemaan
tai kurittamaan meitä.
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Kristuksen kutsu tulla lasten kaltaisiksi kertoo meille, mistä ristin tiellä kulkemisessa on kyse. Kris -
tuksen kutsu seurata Häntä ristin tiellä on kutsu tulla Hänessä sellaiseksi Jumalan lapseksi kuin Hän itse
on: Elää joka hetki yksin Isän rakkauden varassa. Löytää ruokansa ja juomansa siitä samasta iankaikkisen
elämän leivästä, Isän rakkaudesta, josta kaikki itsessään köyhät syövät ja juovat, ja jakaa se heidän kans-
saan. Tämä on myös se tehtävä, johon mies ja nainen ovat avioliitossa kutsutut: ottamaan Jumalalta vas-
taan Kristuksen nimessä kohdun hedelmä, lapsi,  kantamaan hänet kasteessa Jeesuksen syliin ja itsekin
nöyrtymään tämän lapsen kaltaisina Jeesuksen siunaavien käsien alle Isän lapsiksi. Kunnioittaessaan näin
lasta  suurimpana taivasten valtakunnassa mies  ja  nainen kunnioittavat  suurimpana Häntä,  jonka omia
nämä lapset ovat ja jolle heidät on tuotava ja joka itse tulee heidän keskuuteensa näissä pienimmissä, jotka
ovat niin kuin Hän: lapsia Isän helmassa.

**********

Tässä kirjassa on kaksi osaa, joissa esitetään Jumalan hyvä ja viisas tahto seksuaalisuudelle ensin Jumalan
sanan ja luomisjärjestyksen ja sitten kirkon opetusperinteen valossa. Ensimmäinen Jumalan sanaa ja luo-
misjärjestystä käsittelevä osa vie meidät siihen alkuun, jossa ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, mieheksi ja
naiseksi hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunauksen kontekstiin. Raotamme sitä verhoa, joka on Kris-
tuksessa meille avattu, nähdäksemme jotakin siitä ihmeellisestä salaisuudesta, johon ihminen on miehenä
ja naisena kätketty. Toivon voivani kunnioittavasti paljastaa tätä salaisuutta, jonka edessä meidän kaikkien
tulee notkistaa polvemme ja avata huulemme ylistykseen: kolmiyhteistä rakkauden Jumalaa, jonka kuvak-
si ihminen on miehenä ja naisena luotu. Tämä salaisuus kaunistaa ihmisen, miehen ja naisen sekä heidän
välisensä avioliiton tehtävineen. Siihen, mikä tässä maailmassa on usein pilkattua ja halpa-arvoista, kät-
keytyykin taivaallinen kirkkaus ja kunnia. Jumalan sanan käsky pitää avioliitto kunniassa ja aviovuode
puhtaana varjelee juuri tätä pyhyyttä, jonka kuvaksi mies ja nainen ovat luodut hedelmällisyyden ja lisään-
tymisen siunauksen kontekstiin. On suuri häpeä ja tragedia, jos tahraamme tämän taivaallisen kuvan laitto-
muuksilla ja saastutamme oman tai puolisomme ruumiin.

Miehen ja naisen välinen aviorakkaus voi toteutua vain sen tehtävän kontekstissa, johon heidät on
luotu, "olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa", ja johon sisältyy samalla käsky täyttää taivasten
valtakunta ihmislapsilla ja jossa he myös ovat kuva kolmiyhteisestä rakkauden Jumalasta. Raamatun käs-
ky pysyä erossa seksuaalisuuden Jumalan sanan ja luomisjärjestyksen vastaisesta käytöstä alleviivaa avio-
liiton ja sen tehtävän kauneutta, jota ei saa häpäistä laittomilla ja epäpuhtailla teoilla. Jumala kutsuu mei-
dät sanassaan kunnioittamaan avioliittoa ja seksuaalisuutta Hänen kauniina ja hyvänä luomistekonaan, ja
juuri sen tähden meidän on sanouduttava irti kaikista pimeyden hedelmättömistä teoista, jotka turmelevat
harjoittajansa, avioliiton ja lopulta koko kirkon ja yhteisen elämämme.

Aina apostoleista lähtien kirkolla on ollut kiusaus halveksua avioliittoa ja sen tehtävää tuoda ihmis-
lasten paljous Jeesuksen syliin, mutta Pyhä Henki on avannut kirkon opettajien sydämet nöyrtymään las-
ten kaltaisiksi ja tunnustamaan heidät suurimmiksi taivasten valtakunnassa, koska Kristus on Isän Poikana
suurin. Tämä sama Isän ikuinen Poika on osoittanut suuruutensa Isän Poikana tulemalla kaikkien palveli -
jaksi antamalla henkensä lunnaiksi ihmiskunnan puolesta. Siten Kristuksen kehotus tulla lasten kaltaisiksi
vie meidät ristille, jossa Hän on täydellisesti ilmoittanut olevansa Isän ikuinen Poika. Näin Jeesuksen ristin
tien kautta kirkon opettajille on avautunut avioliitto ja sen tehtävä. Mies ja nainen voivat elää avioliitos-
saan Jumalan tahdon mukaisesti vain nöyrtymällä Pojassa Pojan paikalle Isän rakkauden varaan eli tule-
malla lasten kaltaisiksi. Vain näin mies voi rakastaa vaimoaan niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa ja
vaimo kunnioittaa miestänsä niin kuin seurakunta Kristusta, sillä Kristus saattoi kulkea ristin tien vain
koska Hän on Isän ikuinen Poika, joka elää täydellisesti Isän rakkauden varassa. 

Tämä nöyrtyminen lasten kaltaisiksi kirkastaa myös avioliiton suuren tehtävän ottaa Jumalalta vas-
taan lapset siunauksina ja tuoda nämä pienimmät kasteessa Jeesuksen syliin suurimpina taivasten valta-
kunnassa. Kohdun hedelmässä itse Kristus tulee heidän keskuuteensa ja on pienimpänä suurin, niin kuin
kerran Betlehemin seimessä. Vain tämä Pojan suuruus on se valo ja tähti, joka opastaa kaikki kansat ku-
martamaan Häntä, joka on Poikuudessaan ilmoittanut meille Isän kasvot. "En minä itsestäni voi mitään
tehdä" Joh. 5:30 on tämän Seimen Lapsen suuruus. Tätä Lasta kaikkien maan kuninkaiden ja herrojen on
tultava kumartamaan Kuninkaanaan ja Herranaan. Tämän Lapsen syntymä on julistettu ilosanomana köy-
hille ja syntisille, sillä Hän on heidän Vapahtajansa, jossa Isä kääntää laupiaat kasvonsa heidän puoleensa.
Tätä Lasta mies ja nainen palvelevat avioliitossaan, kun tuovat Hänelle rakkautensa hedelmän.

Kirjan toinen osa alkaa johdannolla, jossa pyrimme liittämään kirkon omaksuman modernin opetuk-
sen avioliitosta sen laajempaan taustaan. Teemme lyhyen historiallisen katsauksen tämän uuden avioliitto-
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opetuksen juuriin ja yritämme myös nähdä, mihin tämä oman aikamme kirkkojen valitsema tie on meitä
viemässä. Tämä oman aikamme kriittinen arviointi toivottavasti auttaa meitä pääsemään irti joistakin vää-
ristä ennakkoluuloista ja olemaan avoimempia kuulemaan menneiden sukupolvien viisautta. Käsittelemme
myös omana aikanamme joskus esitetyn väitteen, että kirkon historiallinen opetus avioliitosta olisi ollut
seurausta kirkossa vaikuttaneesta askeettisesta tai filosofisesta perinteestä tai lisääntymisfysiologian huo-
nosta tuntemuksesta. Annamme sitten puheenvuoron kirkon pyhille isille ja paimenille ja osoitamme lu-
kuisilla sitaateilla, kuinka kirkko on alusta asti kunnioittanut kirkon Herran opetusta avioliitosta, vaikka
ajoittain erityisesti vääristynyt naimattomuuden ihanne on saattanut avioliiton arvon kyseenalaiseksi. Kir-
kon opettajat ovat saaneet olla kieli keskellä suuta opettaessaan avioliiton ja naimattomuuden välisestä
suhteesta, eivätkä he aina ole siinä onnistuneet. Silti kirkon opettajille on kaikkina aikoina aina meidän
päiviimme asti ollut selvää, että seksuaalisuuden oikean käytön konteksti on Jumalan alussa lausuma he-
delmällisyyden ja lisääntymisen siunaus. 

Keskiajalla tapahtunut evankeliumin vähittäinen hämärtyminen kuitenkin hämärsi myös avioliiton
ja sen tehtävän merkityksen kirkossa tullakseen vain entistäkin kirkkaampana esiin uskonpuhdistuksessa
ja erityisesti Martti Lutherin opetuksissa. Jälleen Kristuksen ristin tien kirkastuminen kirkasti myös kirkon
oikean opetuksen avioliitosta ja sen tehtävästä. Kaikessa suuruudessaan Lutherkin nöyrtyi lasten kaltaisek-
si ja tunnusti heidän suuruutensa taivasten valtakunnassa. Oman aikansa hengellisen johdon pilkasta ja va-
roituksista huolimatta hän meni naimisiin voidakseen olla kuuliainen kirkon Herran luomistahdolle, joka
kutsui myös häntä avioliittoon ja kantamaan lapsia Jeesukselle. Luther palautti jälleen kunniaan avioliiton,
joka oli ajautunut halveksittuun asemaan vääränlaisen naimattomuusihanteen tähden. Kirkko oli Lutherin
aikana niin erkaantunut ristin Herrasta ja Hänen tiestään, että myös avioliitto oli joutunut halveksunnan
kohteeksi. Naimattomuuden valitseminen avioliiton sijaan nähtiin ylivertaisena tienä koota itselleen omilla
teoillaan sellainen hengellinen rikkaus, jolla voisi ostaa paikan taivasten valtakuntaan. Näin kirkko oli
unohtanut Herransa opetuksen lapsista ja lasten kaltaisiksi tulemisesta ja siten hukannut myös avioliiton
suuren tehtävän. 

Aikansa hengellisen ylimielisyyden keskellä Luther joutui painimaan Jumalan kanssa vaikean ja
tuskaliaan jaakopinpainin, jonka seurauksena hän lopulta nöyrtyi lasten kaltaisena Jeesuksen siunaavien
käsien alle. Lutherin suuruus oli siinä, että hänestä tuli niin pieni. Pieneksi tulleena hän saattoi ymmärtää
kirkon Herran opetuksen avioliitosta ja sen tehtävästä tuoda Jeesukselle ihmislasten paljous täysin ilman
niitä pitkiä ja tuskaisia kamppailuja, jotka hänen piti käydä läpi ennen kuin suostui nöyrtymään Jumalan
siunaamaksi. Luther ymmärsi syvällisesti, kuinka Kristuksen evankeliumi on kietoutunut yhteen avioliiton
ja sen tehtävän kanssa, ja käytti paljon aikaa ja vaivaa asettaessaan avioliiton takaisin sille perustavalle
paikalle, joka sillä on niin kirkon kuin yhteiskunnankin elämässä.

Vuotta 2017 vietettiin erityisesti luterilaisissa kirkoissa ympäri maailmaa reformaation 500-vuotis-
juhlavuotena. Harva lukuisista juhlijoista kuitenkaan tuli ajatelleeksi, ettei Lutherilla tai muilla luterilaisil-
la isillämme olisi tänä päivänä mitään asiaa useimpien Lutherin nimeä kantavien kirkkokuntien saarnas-
tuoleihin. Näin taitaa usein olla asioiden laita myös niissä uskonyhteisöissä, jotka ovat profiloituneet tun-
nustuksellisiksi luterilaisiksi liikkeiksi. Jos esimerkiksi Luther, Martin Chemnitz tai Johann Gerhard, mo-
nen mielestä luterilaisuuden kaikkein etevimmät teologit, tänä päivänä olisivat kutsutut jonkin tällaisen lu-
terilaisen kirkon pappisseminaariin tai pastoraalikurssille, heidät luultavasti lähetettäisiin sieltä pois taan-
tumuksellisina ja kirkolle vahingollisina, niin kuin käy myös niille mahdollisille pappiskandidaateille, jot-
ka haluavat yhdessä isiemme kanssa olla uskollisia kirkon Herran opetukselle avioliitosta ja seksuaalisuu-
desta1. Myös 500-vuotinen luterikunta on nähtävästi kasvanut omissa silmissään niin suureksi ja varttu-
neeksi, että sillä on varaa hylätä Kristuksen kirkolleen uskoma vuosituhantinen, koeteltu opetus ja lähteä
maailman tuulissa vieraille ja oudoille teille.

Vastoin tätä ajassamme vallitsevaa viisautta haluan olla rohkaisemassa Jumalan kansaa palaamaan
sille tutulle ja turvalliselle tielle, joka on tarkasti merkitty ikiajoista asti. Tämä kaita ristin tie ei ole helppo
tie, sillä se on itsensä antavan rakkauden uhritie, mutta juuri sellaisena se on elämän tie, jonka Kristus on

1 Näin ainakin kävi tämän kirjan kirjoittajalle, joka kutsuttiin syksyllä 2015 erään tunnustuksellisen luterilaisen liik -
keen kaksivuotiselle pastoraalikurssille. Kurssin tarkoitus oli valmistaa pastorin tehtävään soveltuvia miehiä kohti
mahdollista pappisvihkimystä kyseisessä liikkeessä. Myös seuraavalla kurssilla vuoden 2018 alussa eräs toinen nuori
mies joutui jättäytymään pois kurssilta, koska halusi niin ikään olla uskollinen kirkon Herran opetukselle avioliitosta
ja seksuaalisuudesta, niin kuin kirkko on tehnyt 1900-vuoden ajan ennen meitä. Kumpikaan meistä ei ollut tuomassa
kirkkoon mitään uutta tai outoa opetusta vaan palaamassa siihen alkuun, Jumalan hyvään luomistahtoon, jonka va-
raan Jeesus rakensi kirkkonsa tehtävän täyttää taivasten valtakunta ihmislapsilla.
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avannut meille taivaaseen. Tällä tiellä kuljetaan Jeesuksen ristinuhrin voimalla Hänen soveliasta iestään
kantaen. Ristin tiellä Jumalan lasten eteen tulevat vaikeat tilanteet, joissa joudumme eri tavoin kieltämään
itsemme ja ottamaan ristimme, eivät ole kirouksia vaan siunauksia Jumalalta, joka johdattaa meitä Mesta-
rimme jalanjäljissä kohti taivaan iloa ja autuutta. Ne ovat meille kutsu kasvaa pieniksi, tulla lasten kaltai-
siksi, jotka elävät yksin Isän rakkaudesta, etsivät Hänen tahtoaan ja luottavat Hänen viisauteensa. Sen täh-
den taivaan tie on se tie, jolta kukaan ei voi eksyä, sillä se on lasten tie.

Tälle lasten ja lastenkaltaisten tielle kutsun sinua, hyvä lukija, kulkemaan. Sen on Kristus sinulle,
luomalleen ihmislapselle, valmistanut, jotta pääsisimme kaikki Hänessä Isän syliin taivaan kotiin. Jos olet
lähtenyt oudoille, pimeille teille ja joutunut synnin pauloihin, Jumalan Pojan veressä on voima puhdistaa
sinut kaikista synneistäsi ja tuoda sinut takaisin valoon ja taivaan tielle sekä myös voima pitää sinut sillä
tiellä aina perille asti. Varhaiskristillisen kastevirren sanoin:

"Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!" Ef. 5:14.

Lassi Mattila, TM

LISÄTIETOA.  Tämä kirja on ilmaiseksi luettavissa osoitteessa www.paluualkuun.fi. Sivujen kautta
voit myös ottaa yhteyttä kirjoittajaan ja esimerkiksi tiedustella kirjan paperiversiota, jos sellaisen
haluat.
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ENSIMMÄINEN OSA: RAAMATUN JA LUOMISJÄRJESTYKSEN 
TODISTUS SEKSUAALISUUDESTA

Paluu alkuun
Kun Herraltamme Jeesukselta  kysyttiin:  "Onko miehen lupa  hyljätä  vaimonsa mistä  syystä  tahansa?"
Matt. 19:3, Herra vastasi sanoen: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi’
ja sanoi: ’Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yh-
deksi lihaksi’? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön
ihminen erottako." Matt. 19:4–6. Herramme Jeesuksen antaman opetuksen mukaisesti palaamme alkuun
voidaksemme tänään löytää vastauksen kysymykseemme siitä, mikä on Jumalan tahto seksuaalisuudelle.

Mutta mitä oikeastaan tarkoittaa palata alkuun ja miksi Jeesus haluaa tehdä niin? Miksi meidän tuli-
si  palata alkuun? Onko se edes mahdollista? Jotta voisimme ymmärtää Jeesuksen ja kirkon opetuksen
avioliitosta ja seksuaalisuudesta, yritämme ensin alustavasti vastata näihin tärkeisiin kysymyksiin. Vas-
tauksemme näihin kysymyksiin piirtää esiin sen taustan, johon kristillinen opetus avioliitosta ja seksuaali -
suudesta kuuluu. Ilman tämän taustan ymmärtämistä kristillinen avioliitto- ja seksuaaliopetus on vaarassa
taantua ahdasmieliseksi lakihenkisyydeksi tai lähes kaiken sallivaksi välinpitämättömyydeksi. Haluamme
välttää nämä molemmat vaarat ja saada paremmin kiinni oikeasta ja todellisesta kristillisestä opetuksesta.

Kristinuskon kohdalla paluu alkuun tarkoittaa ennen muuta paluuta itseensä Jumalaan, joka on en-
simmäinen ja viimeinen. Tämä palaaminen ei ole toiveajattelua menetetystä Paratiisista ja siellä kerran
eletystä elämästä, joka on nyt meidän ulottumattomissamme. Vastatessaan fariseusten kysymykseen avio-
erosta palaamalla kaiken alkuun Jeesus ei ole todellisuudesta vieraantunut haaveilija, joka on hukannut
elämän tosiasiat tässä kuoleman varjon maassa. Sen sijaan Hän on se Jumalan totinen valkeus, joka on ian-
kaikkisesti ollut Isän helmassa, Isän kasvojen puoleen kääntyneenä, ja Hän on tullut valaisemaan jokaisen
ihmisen.

Herra Jeesus Kristus on itse se alku, jossa kaikki on luotu. Isä teki kaiken Poikansa kautta, ja niin
koko maailma tuli täyteen sitä valkeutta, joka säteilee Isän kasvoista. Erityisellä tavalla ihminen luotiin Ju-
malan kuvaksi, jotta hän saisi Pojassa pääsyn Isän Jumalan helmaan katselemaan Isän kasvoja ja loista-
maan Hänen kirkkauttaan. Tästä ihmeellisestä kutsumuksesta ihminen kuitenkin leikkasi itsensä irti lan-
keamalla syntiin Perkeleen pettämänä. Silloin ihmisen maailma pimeni ja joutui pahuuden valtaan. Ihmi-
nen kääntyi pois Jumalan kasvoista, joiden valkeudessa hänellä oli elämä, ja eksyi kuoleman pimeyteen.
Maailmasta, joka luotiin kylpemään Jumalan kirkkauteen, tuli kuoleman varjon maa. Nyt ihmiseksi tul-
leessa Jumalan Pojassa tuo menetetty jumalallinen valo on jälleen syttynyt tähän pimeään laaksoon tuoden
mukanaan elämän, sillä Hän itse on se iankaikkinen elämä, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille.

Jeesuksessa meillä on todella paluu alkuun, paluu elämään Isän kasvojen kirkkaudessa, sillä joka on
nähnyt Pojan, on nähnyt Isän. Hänen kasvojensa valkeus paljastaa sen pimeyden, jossa elämme, mutta ei
tuomitakseen meidät pimeyden lapsina iankaikkiseen kuolemaan vaan tehdäkseen meistä valkeuden lap-
sia, joilla on yhteys Jumalaan ja toisiimme Jumalan Pojan veren kautta ja iankaikkinen elämä Hänessä. Ju-
malan Poika syntyi ihmiseksi ollakseen Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Kuuliaisena
Isän tahdolle Poika salli Isän sälyttää ihmiskunnan syntitaakan selkäänsä ja kulki Isänsä kanssa ne raskaat
askeleet, jotka johtivat ylös Jerusalemiin ja Golgatan uhrialttarille, jolla Jumala vuodatti Poikansa veren
ihmiskunnan syntien sovitukseksi. Näin Poika, jonka päälle lankesi synkin mahdollinen pimeys, kun Isä
hylkäsi Hänet, ilmoitti täydellisesti Isän kasvot ja hehkui palavana Hänen rakkauttaan. Kantamalla ristillä
ihmiskunnan synnit Poika ilmoitti olevansa täydellisesti yhtä Isän kanssa ja avasi uhrillaan ihmiskunnalle
tien Isän yhteyteen. Näin Golgatan täydellisestä pimeydestä loistaa Jumalan kasvojen täydellinen kirkkaus
ja kunnia koko maailman elämäksi. Tämän kuolonuneen nukkuneen Sulhasen lävistetystä kyljestä vuota-
neesta vedestä ja verestä on syntynyt Kristuksen morsian, kirkko, siinä Pyhässä Hengessä, jonka Poika on
täydellisellä rakkauden teollaan antanut lunastetulle ihmiskunnalle. Näin ristille ylennetystä Jumalan Po-
jasta on tullut myös uuden luomakunnan alku ja lähde.

Jeesuksessa tapahtuva alkuun palaaminen ylittää sen, mitä oli alussa, mutta ei tehden sitä tyhjäksi
vaan saaden aikaan kaiken täyttymyksen. Sen tähden se, mikä alussa oli vasta nupullaan, on saavuttanut
Hänessä täyttymyksensä, sillä kaikki on luotu Hänessä ja Häneen. Kaikki on alussa luotu Hänessä ja Hän-
tä varten, ja kaikki on sen tähden myös luotu liikkeeseen kohti Häntä, jossa kaikella on täyttymyksensä.
Siten Paratiisi ja elämä siellä oli lupaus siitä täyttymyksestä, johon ihminen oli edeltämäärätty pääsemään
Pojan ihmiseksi tulon myötä: Pojassa Pojan paikalle Isän kasvojen valkeuteen Pyhässä Hengessä. Tästä
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täyttymyksestään ihmisellä oli vasta esikoislahja, johon liittyi lupaus ja toivo täyttymyksestä. Ihminen me-
netti syntiinlankeemuksessa tämän esikoislahjan kuitenkin saadakseen sen takaisin Jumalan antamassa lu-
pauksessa Vaimon Siemenestä, Messiaasta, joka tulisi polkemaan rikki Käärmeen pään.

Syntiinlankeemuksen jälkeen ihmiskunta on ollut synnin ja pimeyden vallassa matkalla kohti ikuista
eroa Jumalasta, lukuun ottamatta lupauksen lapsia, jotka ovat eläneet vanhurskaina Jumalan edessä uskon
kautta Jumalan antamaan lupaukseen tulevasta pelastuksesta. Silti edes lupauksen lapset eivät enää saaneet
palata siihen Paratiisiin, josta ihmisen oli synnin tähden lähdettävä pois. Koko maailma, mukaan lukien lu-
pauksen lapset, alistettiin katoavaisuuden alle mutta kuitenkin toivon varaan. He eivät enää eläneet Juma-
lan valmistamassa Paratiisissa, jossa ihminen sai nauttia suloista esimakua tulevasta taivaallisesta täytty-
myksestään, vaan he vaelsivat synnin tähden Jumalan kiroamassa kuoleman varjon maassa, joka kasvoi
orjantappuroita ja ohdakkeita, mutta eivät kuitenkaan ilman päämäärää vaan kohti heille luvattua taivaal-
lista isänmaata. Sen tähden on hätkähdyttävää, että Jeesus palaa Paratiisiin jo lainaamassamme keskuste-
lussa fariseusten kanssa, sillä Hän puhuu ihmisille, jotka elävät kuoleman varjon laaksossa. Jeesuksen pa-
laaminen alkuun onkin merkki siitä, että Hän on se Jumalan lupaama Vaimon Siemen, jota lupauksen lap-
set ovat odottaneet ja johon he ovat edeltä panneet toivonsa. Tämä luvattu Pelastaja tulisi tekemään tyh-
jäksi Perkeleen teot ja avaamaan ihmiskunnalle jälleen tien Paratiisiin ja elämään Jumalan kirkkaudessa.

Kuitenkin on selvää, ettei Kristus palauta omiaan enää siihen Edenin Paratiisiin, josta Aadam ja
Eeva kerran joutuivat pakenemaan, sillä Hän on tullut avaamaan uhrillaan pääsyn siihen taivaalliseen Pa-
ratiisiin, josta ensimmäinen Paratiisi oli vasta esimakua. Kristuksessa tämä taivaallinen Paratiisi tai Juma-
lan valtakunta on murtautunut tämän vanhan maailman pimeyden keskelle tuoden siihen jo nyt Jumalan
kasvojen valkeuden ja iankaikkisen elämän. Tämä Kristuksessa esiin puhjennut Jumalan valtakunta tuo jo
nyt kuoleman varjon laaksoon uuden Pyhän Hengen esikoislahjan ja esimaun pian ilmestyvästä täyttymyk-
sestä. Tämä jo nyt keskellämme Kristuksessa oleva uuden luomakunnan elämä uudistaa vanhan ja kuole-
van maailman jälleen loistamaan sitä Isän kasvojen kirkkautta, jonka Poika on keskuuteemme tuonut. Tä-
hän uudistamiseen kuuluu paluu alkuun, paluu siihen elämään, jota ihminen kerran eli ensimmäisessä Pa-
ratiisissa, mutta tämä paluu tapahtuu siinä täyttymyksessä, josta kirkko on jo nyt osallinen Kristuksessa.
Siten Jeesuksessa tapahtuva paluu alkuun perustuu siihen, mitä oli alussa, mutta kuitenkin ylittää sen täyt-
tymyksellään, jota "silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä
Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat" 1. Kor. 2:9.

Kirkko elää siinä jännitteessä, jossa lupaukset ovat muuttumassa täyttymykseksi ja varjokuvat to-
dellisuudeksi. Tämä uuden luomakunnan todellisuus on jo totta Kristuksessa, jossa se on murtautunut tä-
män vanhan maailman pimeyden keskelle. Kirkko on Kristuksessa kuollut pois synnistä ja pimeydestä
elääkseen yksin Jumalalle Hänen valkeudessaan. Kirkko elää tässä luonnollisessa maailmassa Jumalan uu-
den luomakunnan ensihedelmänä maistaen jo  nyt  tulevan maailmanajan voimia mutta  kuitenkin vielä
odottaen pääsyä täyteen yhteyteen Jumalan kanssa. Tällaisena Jumalan uutena luomistyönä kirkon elämä
muistuttaa elämää alussa mutta kuitenkin ylittää sen; kirkon elämä on elämää tässä luonnollisessa maail -
massa mutta kuitenkin jo ikään kuin lopun täyttymyksestä käsin elettynä.

Kristus tuo mukanaan Jumalan valtakunnan uuden käskyn, joka ei kuitenkaan ole vieras ja outo
vaan juuri se käsky, jossa Jumalan jo alussa antama laki saavuttaa täyttymyksensä: "Tämä on minun käs-
kyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut." Joh. 15:12. Tämä uusi käsky liittää
kirkon Kristuksen ristiin ja kärsimykseen, sillä "sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän
antaa henkensä ystäväinsä edestä" Joh. 15:13. Samalla tämä käsky liittää kirkon kolmiyhteisen rakkauden
Jumalan sisäiseen elämään, sillä Poika sanoo kirkolleen: "Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin
olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani." Joh. 15:9. Osoittamalla tätä Isältä saamaansa rak-
kautta omilleen loppuun asti Poika antaa heille uuden syntymän ylhäältä Jumalan lapsiksi ja avaa heille
oven taivasten valtakuntaan: kirkko syntyy Pojan täydellisestä itsensä antavasta rakkaudesta elämään tässä
rakkaudessa ja kantamaan siinä hyvää hedelmää, niin kuin Poika iankaikkisuudessa syntyy Isän itsensä an-
tavasta rakkaudesta ja kantaa siinä hyvää hedelmää. Näin kirkko on syntynyt elämään Jumalan valkeudes-
sa hyvää hedelmää kantaen. Tämä on Jumalan valtakunta.

Tämä kaikki on totta myös avioliiton kohdalla. Kirkon opetus avioliitosta ja seksuaalisuudesta saa
myös muotonsa ja sisältönsä siitä täyttymyksestä käsin, joka on Kristuksessa murtautunut tämän vanhan
maailman keskelle. Kirkon opetuksen mukaan seksuaalisuutta käytetään kirkon lain eli Kristuksen anta-
man uuden käskyn mukaan, joka liittää kirkon ja yksittäisen kristityn Kristuksen lunastustyöhön ja kolmi-
yhteisen rakkauden Jumalan sisäiseen elämään. Tästä taustasta käsin voimme nyt lähteä avaamaan kirkon
opetusta avioliitosta ja seksuaalisuudesta.



11

Ihmisen luominen Jumalan kuvaksi

Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren ka-
lat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat". Ja
Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän
loi heidät. 1. Moos. 1:26–27.

Kysymyksemme seksuaalisuuden Jumalan tahdon mukaisesta, oikeasta käytöstä johtaa siis meidät kaiken
alkuun. Se vie meidät aivan perimmäisiin kysymyksiin, joihin vastaamalla voimme vähän kerrassaan alkaa
hahmottamaan seksuaalisuutta Kristuksen tuomassa valossa. Etenemme tehtävässämme yrittämällä löytää
vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mitä tarkoittaa, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi? Miten syntiin-
lankeemus on vaikuttanut ihmisen asemaan Jumalan kuvana? Millainen Jumala on? Miten mieheys ja nai-
seus liittyvät Jumalan kuvaan ja kaltaisuuteen?

Pohjimmiltaan Jumalan kuvaksi luominen merkitsee sitä, että ihminen on luotu Jumalan yhteyteen,
elämään Hänen kasvojensa valkeudessa. Ihminen on luotu pääsemään osalliseksi kolmiyhteisen Jumalan
omasta elämästä. Ihmisen päämäärä on päästä Jumalan Pojassa Pojan paikalle katselemaan Isän Jumalan
kasvoja Pyhässä Hengessä. Ihmisen päämäärä on olla Pojassa Isän Jumalan rakastama, katsella Häntä kas-
voista kasvoihin, kuulla Hänen äänensä ja puhua Hänelle, levätä Hänen rintaansa vasten niin kuin Johan-
nes, se opetuslapsi jota Jeesus rakasti, nojasi Jeesuksen syliä vasten (Joh. 13:23, 25). Ihmisen päämäärä on
olla siellä, missä Poika on, eli Isän Jumalan sylissä, Isän helmassa (Joh. 1:1–2, 18; 14:3).

Ihmisen päämäärä ei voi toteutua muuten kuin Jumalan oman Pojan syntymisessä ihmiseksi ja ihmi-
sen ottamisessa Pojan ruumiin osallisuudessa sisälle kolmiyhteisen Jumalan elämään, Pojassa Pojan pai-
kalle. Muussa tapauksessa ihminen olisi voinut olla korkeintaan kuin yksi enkeleistä, jotka kyllä saavat
katsella Jumalan kasvoja mutta jotka siitä huolimatta ovat etäämpänä Jumalasta kuin Jumalan ainokainen
Poika. Ihminen sen sijaan on edeltämäärätty samankaltaiseen lapseuteen kuin Jumalan ainokainen Poika.
Ihmistä ei ole vain luotu seisomaan Jumalan valtaistuimen edessä vaan istumaan Pojassa Pojan paikalle
Isän Jumalan oikealle puolelle (Ilm. 3:21; 4:4). Valituilla enkeleillä on ihmeellinen osa aina elää Jumalan
kasvojen valkeudessa ja palvella Hänen hyvää ja rakastavaa tahtoaan, mutta ihmisen osa on sama kuin Ju-
malan Pojan osa.

Emme voisi toivoa sen ihmeellisempää ja onnellisempaa osaa kuin saada seistä katselemassa Juma-
lan kirkkautta, ylistää Hänen nimeänsä ja palvella Häntä niin kuin Hänen valitut enkelinsä. Jos saisimme
nähdä yhden kerubeista, enkeliolennon, joka on lähinnä Jumalan valtaistuinta (vertaa 2. Moos. 25:18–22),
pitäisimme häntä jumalolentona – niin ihmeellinen on hänen kirkkautensa, koska hän saa olla niin lähellä
Jumalaa. Mutta kuinka paljon korkeampi onkaan Jumalan kirkkaus kuin kerubin, joka vain luotuna olento-
na heijastaa Jumalan omaa kirkkautta? Mitä on yötaivaan kirkkaimman tähden loiste verrattuna itsensä au-
ringon voimaan? Kuitenkin juuri tästä Jumalan omasta kirkkaudesta ihmisen on määrä päästä aivan erityi-
sellä tavalla osalliseksi, niin kuin Johannes todistaa:

Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi,
joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me
olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme
hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Ja jo-
kainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas. 1. Joh. 3:1–3.

Jumalan ikuinen Poika on osallinen samasta jumalallisesta olemuksesta kuin Isä. Poika on Isän kirkkauden
säteily ja Hänen olemuksensa täydellinen kuva, ollen "enkeleitä niin paljoa korkeampi, kuin hänen peri-
mänsä nimi on jalompi kuin heidän" (Hepr. 1:3–4).

Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä si -
nut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"? Ja siitä,
kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan en-
kelit". Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi"; mutta
Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka
on oikeuden valtikka." […] Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Istu minun oikealle puo-
lelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi"? Eivätkö he kaikki ole
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palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä? Hepr. 1:5–8,
13–14.

Ihminen on jo ennen maailman perustamista edeltämäärätty perimään autuus, pääsemään Jumalan lapsek-
si, Kristuksen kanssaperilliseksi (Ef. 1:3ss.). Enkelien tehtävä on palvella ihmisiä ja heidän saattamistaan
päämääräänsä taivaan perillisinä. Tällaiseksi palvelevaksi hengeksi luotiin kerran myös Lucifer, "Valon
tuoja" eli Aamutähti (Kointähti), kerubi, joka oli saanut nimensä ylivertaisen kirkkautensa tähden (Jes.
14:12ss.; Hes. 28:12ss.). Lucifer kuitenkin lankesi. Herra sanoo Luciferin lankeamisesta Hesekielin kautta:
"Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi." Hes. 28:17. Luci-
fer lankesi kuvittelemaan, että hän oli itse ansainnut oman ylivertaisen asemansa suhteessa muihin enke-
leihin. Hän unohti, että hänen täydellinen kauneutensa ja kirkkautensa oli Jumalan ihmeellinen lahja ja että
hänet oli kaikessa kunniassaan asetettu ylistämään ja palvelemaan epäitsekästä rakkauden Jumalaa, joka
ammentaa luoduilleen pohjattomasta hyvyydestään.

Jumalan viisaus, jonka mukaan Hän johtaa valtakuntaansa, on Hänen rakkautensa. Jumala itse on
rakkaus (1. Joh. 4:7ss.). Olla Isä on iankaikkisesti synnyttää Poika täydellisessä rakkaudessa Pyhässä Hen-
gessä. Olla Poika on ikuisesti uskoa itsensä Isän rakkauden varaan Pyhässä Hengessä ja olla tässä rakkau-
dessa hedelmällinen. Jumala aina toimii oman olemuksensa mukaan, ja sen tähden Hänen lakinsa täyttävä
viisaus on rakkaus (Matt. 7:12; 22:34ss.). Tämän viisauden Lucifer kadotti, sillä hän ei pysynyt Jumalan
rakkaudessa. Ylpeydessään hän ei enää halunnut elää Jumalan rakkaudesta vaan tahtoi olla oma jumalan-
sa. Hänen palvelutyönsä muuttui oman itsensä palvelemiseksi ja oman kieron päämääränsä ajamiseksi:
"Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle,
pohjimmaiseen Pohjolaan.  Minä nousen pilvien kukkuloille,  teen itseni  Korkeimman vertaiseksi."  Jes.
14:13–14. Luciferin itseriittoinen ja ylpeä pyrkimys johti hänet väistämättä sotaan Jumalaa vastaan. Juma-
lan omasta olemuksesta, rakkaudesta, tuli Luciferille pahennuksen ja loukkauksen aihe, ja hän alkoi kieron
sydämensä pohjasta vihata Jumalaa.

Jumala paljastaa oman olemuksensa kirkkauden luomistyössään suurimmalla tavalla, kun Hän luo
ihmisen maan tomusta omaksi kuvakseen ja siten määrää hänet pääsemään osalliseksi omasta kolmiyhtei-
sestä elämästään, pääsemään Pojassa Pojan paikalle. Koska Lucifer vihasi Jumalan olemusta, ihmisen luo-
minen ja tuleva päämäärä olivat hänelle kauhistus. Jumalan viisaus luoda ihminen maan tomusta ja nostaa
hänet Pojassa Pojan paikalle lähettämällä Poika itse syntymään maan tomuksi oli Luciferille suurinta mah-
dollista hulluutta, sillä hän oli langennut pois Jumalan rakkaudesta ja menettänyt viisautensa. Sen tähden
Luciferin sota Jumalaa vastaan on muodostunut sodaksi ihmistä ja hänen päämääräänsä vastaan. Tässä so-
dassa ovat vastakkain Jumala ja Lucifer, itsensä antava rakkaus ja ylpeä itseriittoisuus, epäitsekkyys ja it-
sekkyys, laupeus ja laupeudettomuus, totuus ja valhe, hyvä ja paha, valo ja pimeys. Sen tähden Lucifer tuli
Paratiisiin käärmeen muodossa houkuttelemaan ihminen lankeamaan syntiin ja kapinaan Jumalaa vastaan.

Vihollinen tuli Paratiisiin käärmeen muodossa tarkoituksenaan vietellä ihminen syömään siitä puus-
ta, josta Jumala oli ihmistä kieltänyt. Hän petti ihmisen kuvittelemaan, ettei Jumala olekaan sellainen kuin
sanoi olevansa, vaan että Jumala on itsekäs ja aikookin pidättää ihmiseltä jotakin itsestään. Paholainen sai
ihmisen uskomaan, että Jumalan itsekkyys näkyi juuri siinä, että Hän oli kieltänyt ihmistä syömästä hyvän
ja pahan tiedon puusta, sillä syömällä siitä puusta ihmisestä tulisi Jumalan kaltainen eikä Jumala halunnut
sitä. Kuitenkin juuri tämän puun äärellä ihminen olisi tullut pelkäämään Jumalaa ja kammoamaan pahaa,
jos olisi pitänyt kiinni Jumalan sanasta ja tuominnut oikein Paholaisen valheet, ja varjeltunut omaan pää-
määräänsä päästä todella Jumalan kaltaiseksi. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan Sielunvihollinen sai ih-
misen kieltämään Jumalan ja syömään kielletyn puun hedelmää. Niin ihminen kuoli hengellisesti ja sen
tähden ansaitsi myös ajallisen kuoleman ja ikuisen eron siitä päämäärästä, jota varten hänet oli luotu.

Saatuaan ihmisen lankeamaan Perkele kuvitteli voittaneensa Jumalan, ja siltä todella näytti: Juma-
lan oman olemuksen ilmoittava ihmeellinen suunnitelma oli pirstaleina. Perkele näytti viekkaalta ja voi-
makkaalta mutta Jumala tyhmältä ja heikolta. Perkeleen teko pilkkasi Jumalan omaa olemusta. Saatana
saisi nyt seistä Jumalan edessä syyttämässä ihmistä vieläpä Jumalan omaan sanaan vedoten kuoleman
omaksi ja täysin arvottomaksi siihen päämäärään, jota varten Jumala loi hänet. Miten Jumala enää voisi
olla sellainen Jumala kuin sanoi olevansa? Eihän Hänellä olisi mitään muuta mahdollisuutta kuin yhtyä
Saatanan syytöksiin ja tuomita ihminen arvottomaksi täydelliselle itsensä antavalle rakkaudelleen, mitä
juuri Saatana oli lankeamisestaan asti julistanut? Mutta eikö juuri silloin Jumala olisi itse kieltänyt itsensä
ja Saatana voittanut Jumalan? Jumala oli totaalisesti nöyryytetty ja ajettu umpikujaan – tai siltä ainakin
näytti.
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Mutta aivan kuten kerran hänestä siinneiden fariseusten ja kirjanoppineiden kohdalla, myös heidän
isänsä joutui kaikessa vihansa vimmassa ja kieron sydämensä kavaluudessakin vain palvelemaan Jumalan
salattua päätöstä tuoda täydellisesti julki oma olemuksensa lihaksitulleen Poikansa ylentämisessä ristille
ihmiskunnan sovittamiseksi.  Näin Jumala murskasi Käärmeen pään täydellisesti ilmoittamalla olevansa
juuri sellainen Jumala, jota Perkele vihasi. Jumala lähetti oman Poikansa ottamaan päälleen ne syytökset,
joita Saatana Jumalan omaan sanaan vedoten suolsi ihmisen päälle. Ihmiseksi tullut Jumalan Poika tehtiin
synniksi ja kiroukseksi, kun Hänet ylennettiin ristille. Jumalan Poika osoitti täydellisen kuuliaisuutensa
Isänsä rakkaudelle, kun Hän kuuliaisena Isänsä tahdolle otti Jumalan vihan maljan Isän kädestä ja joi sen
ihmiskunnan puolesta. Näin Jumalan Poika osoitti olevansa Isän Poika ja täydellisesti yhtä Isän kanssa,
kun Hän tuli Isänsä hylkäämäksi. Huutaessaan ristillä tuskaansa Isänsä hylkäämänä Poika on täydellisesti
yhtä Isän kanssa ja hehkuu äärettömän kirkkaasti Isän rakkautta. Tuona Golgatan kärsimyshistorian yh-
deksännellä hetkellä Jumalan salattu olemus revitään auki ja Hänen kirkkautensa loistaa käsittämättömällä
täydellä terällään Golgatan pimeydessä, kun Poika osoittaa täydellisen kuuliaisuutensa Isänsä rakkaudelle
antamalla täydellisessä kuuliaisuudessa henkensä Isän käsiin.  Näin Lucifer  oli  lyöty ja Käärmeen pää
murskattu. Näin ihmiselle avattiin ovi hänen päämääräänsä päästä täyteen yhteyteen Jumalan kanssa, tulla
todella Jumalan kaltaiseksi pääsemällä Pojassa Pojan paikalle.

Jumalan kuva miehenä ja naisena
Ihmisen luomisessa Jumalan kuvaksi on siis ennen muuta kyse Jumalan oman olemuksen ilmoittamisesta,
kun Jumala ottaa ihmisen omassa Pojassaan Pojan paikalle. Ihmisen luomisessa Jumalan kuvaksi on kui-
tenkin vielä jotakin lisää ihmeteltävää ja kiitettävää, joka olennaisesti liittyy edellä sanottuun.

Avioliiton taivaallinen ulottuvuus ei rajoitu vain siihen, että siinä on tarkoitus synnyttää ja kasvattaa
lapsia taivasten valtakuntaa ja Jumalan perheväkeä varten, vaikka jo tämä on aivan ihmeellinen ja suuren-
moinen tehtävä. Suuressa ja ihmeellisessä viisaudessaan kolmiyhteinen rakkauden Jumala on piirtänyt itse
mieheyteen ja naiseuteen sekä heidän väliseensä avioliittoon kuvan itsestään, luomalla ihmisen mieheksi
ja naiseksi hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunauksen (1. Moos. 1:28) kontekstiin. Samalla tämä kuva
Jumalasta on myös kuva ihmisen iankaikkisesta päämäärästä päästä täyteen yhteyteen Jumalan kanssa eli
kuva Kristuksen ja seurakunnan välisestä rakkauden salaisuudesta. Jotta voisimme ymmärtää tämän, mei-
dän on vielä hetkeksi pysähdyttävä miettimään, kuka Jumala on ja miten ihminen pääsee Jumalan yhtey-
teen.

Jumala on ilmoittanut olevansa täydellinen rakkaus. Tämä Jumalan oma olemus on ilmoitettu täy-
dellisesti siinä, että Isä lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan meidän syntiemme sovitukseksi. Poika il-
moittaa  ihmiskunnalle  Isän kasvot  vuodattamalla  ristillä  verensä ihmiskunnan lunastamiseksi.  (1.  Joh.
4:7ss.) Poika voi tehdä näin, koska Hän on täydellisesti yhtä Isän kanssa (Joh. 10:30), sillä Hän on ian-
kaikkisuudessa syntynyt Isästä. Iankaikkisuudessa Isä täydellisessä rakkaudessa synnyttää Pojan täydelli-
seen kuuliaisuuteen Isän rakkaudelle. Tässä täydellisessä kuuliaisuudessa Poika ikuisesti pysyy Isän rak-
kaudessa ja on siinä hedelmällinen. Pyhä Henki lähtee Isästä ja Pojasta Heidän rakkautensa siteenä2. Isän
ja Pojan välinen täydellinen rakkauden yhteys tapahtuu Pyhässä Hengessä.3

Näin ollen Isä ja Poika ja Pyhä Henki jakavat saman jumalallisen olemuksen ja ovat yhtä ikuisia.
Kolmiyhteisessä Jumalassa Isä on kaiken iankaikkinen lähde ja päämäärä. Isä iankaikkisuudessa synnyttää
Pojan Pyhässä Hengessä, ja Poika uskoo itsensä Isän käsiin Pyhässä Hengessä. Näin Isä on Pojan pää. Po-
jan alamaisuus Isälle merkitsee täydellistä kuuliaisuutta Isän rakkaudelle ja Pyhän Hengen hedelmän kan-
tamista tässä rakkaudessa. Näin Poika pysyy Isän rakkaudessa. Pyhän Hengen hedelmä on yhteyden he-
delmä, joka syntyy Pojassa, koska Poika on täydellisesti yhtä Isän kanssa Pyhässä Hengessä.

2 Augustinus vakiinnutti läntisessä kristikunnassa puheen Pyhästä Hengestä Isän ja Pojan välisenä rakkauden siteenä
(vinculum amoris), mutta jo varhaisemmatkin kirkkoisät puhuivat Pyhästä Hengestä Isän ja Pojan välisenä kommuu-
niona (κοινωνία, koinōnia) tai Kolminaisuuden siteenä (σύνδεσμος τῆς Τριάδος, syndesmos tēs Triados). Katso esi-
merkiksi David T. Williams, Vinculum Amoris: A Theology of the Holy Spirit (Lincoln, NE: iUniverse, 2004), 15 (kir-
ja on ilmaiseksi luettavissa osoitteessa www.davidtwilliams.com).
3 Kolmiyhteinen Jumala on ilmoittanut itsensä erityisellä tavalla Kristuksen kasteen yhteydessä. Kun Kristus julki-
sesti tunnusti täydellisen kuuliaisuutensa Isän tahdolle ottamalla Johanneksen kasteen, taivaat avautuivat ja Isän ääni
tuli Pyhässä Hengessä Pojalle: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt." Mark. 1:11. Samoin
Poika puhuu Isälle Pyhässä Hengessä (Luuk. 10:21–22). Vastaavasti Isän Poika sikiää Neitsyt Marian kohtuun, kun
Pyhä Henki tulee hänen yllensä (Luuk. 1:26–38).

http://www.davidtwilliams.com/
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Poika on saanut Isältään yhden käskyn: pysyä itse Isän rakkaudessa ja tuoda myös ihmiskunta tä -
män rakkauden yhteyteen ilmoittamalla heille Isän jumalallinen olemus, jonka täydelliseen osallisuuteen
Poika on saanut iankaikkisuudessa syntyä (Joh. 15). Poika toteuttaa Isän tahdon syntymällä ihmiseksi ja
antamalla itsensä ristinkuolemaan ihmiskunnan syntien sovittamiseksi. Näin Poika ilmoittaa ihmiskunnal-
le, kuka Isä on. Aivan kuten Poika syntyy iankaikkisuudessa Isän täydellisestä itseilmoituksesta Isän rak-
kauden yhteyteen Pyhässä Hengessä, samoin seurakunta saa syntynsä Pyhässä Hengessä Isän kirkkauden
ja kunnian täydellisestä ilmoituksesta Pojan ristillä puhkaistusta kyljestä Pojan rakkauden yhteyteen. Kun
Poika ylennetään ristille,  Hän vetää ihmiskunnan Isän yhteyteen ja ihmisen iankaikkiseen päämäärään.
Täydellisellä rakkauden teollaan Poika antaa seurakunnalleen Pyhän Hengen, joka avaa heidän sydämensä
uskossa antautumaan Pojan rakkauden varaan.

Pojalla on Hänen itsensä antavasta rakkaudestaan syntyneelle seurakunnalle vain yksi käsky: pysyä
Pojan rakkaudessa ja olla tässä rakkaudessa hedelmällinen (Joh. 15). Pojan rakkauden vastaanottaminen
Pyhässä Hengessä tekee seurakunnasta hedelmällisen hyvissä teoissa. Seurakunnan kantama Pyhän Hen-
gen hedelmä on Pojan rakkauden synnyttämä hedelmä, joka kantaa Pojan kuvaa. Pyhän Hengen hedelmää
kannetaan sanoin ja teoin Pojan ilmoittaman Isän rakkauden kunniaksi ja kiitokseksi. Pyhän Hengen he-
delmässä tämä rakkaus ilmoitetaan kaikille lähimmäisille, jotta nämäkin uskoisivat Jumalan Poikaan ja
saisivat kasteen ja uskon kautta uuden syntymän ylhäältä vedestä ja Hengestä Jumalan lapsiksi. Näin seu-
rakunta vaeltaa Jumalan edeltä valmistamissa teoissa.

Pojan halu on tuoda seurakuntamorsian oman ruumiinsa osallisuudessa siihen Isän rakkauden yh-
teyteen Pyhässä Hengessä, josta Hän on Poikana saanut iankaikkisesti olla osallinen. Isän rakkaus on Po-
jan iankaikkinen ja täydellinen ilo, jonka osallisuuteen Poika tuo seurakuntamorsiamensa. Poika voi sanoa
kasteen ja uskon kautta Häneen liitetylle seurakuntamorsiamelleen: "Minä olen kokonaan sinun. Sinä olet
kokonaan minun. Kaikki mikä kuuluu minulle, kuuluu sinulle. Kaikki mikä kuuluu sinulle, kuuluu minul-
le." Näin tapahtuu autuas vaihtokauppa, jossa Kristus ottaa syntisen osan voidakseen antaa syntiselle oman
osansa. Näin itsessään syntinen ihminen saa laskea itsensä synnistä pois kuolleeksi mutta Jumalalle elä-
väksi Kristuksessa. Tämä tapahtuu todellisen yhteyden kautta lihaksi tulleeseen, ristiinnaulittuun ja ylös-
nousseeseen Jumalan Poikaan kasteen ja uskon kautta. Tähän viitekehykseen mies ja nainen sekä heidän
välisensä avioliitto kuuluvat. Miehen ja naisen välinen aviorakkaus on kuva Kristuksen ja seurakunnan
iloisesta yhtymisestä, jossa seurakunta otetaan Kristuksen lihan kautta Isän rakkauden yhteyteen Pyhässä
Hengessä. Miehen ja naisen välinen avioliitto on siis kuva ihmisen päämäärästä Jumalan yhteydessä.

Koska Kristuksen rakkaus seurakuntaansa kohtaan kumpuaa siitä Isän rakkaudesta, josta Kristus Ju-
malan Poikana on ikuisesti ollut osallinen Pyhässä Hengessä, miehen ja naisen välinen aviorakkaus on
myös kuva kolmiyhteisestä rakkauden Jumalasta. Avioliitossa vallitseva rakkauden järjestys, jossa mies on
naisen pää, on kuva Isän ja Pojan välisestä suhteesta (1. Kor. 11:3). Niin kuin Poika on saanut syntynsä
Isästä ja uskoo itsensä ikuisesti Isän rakkauden varaan, samoin nainen on saanut syntynsä miehestä ja us-
koo itsensä miehensä rakkauden varaan. Pojan alamaisuus Isälle merkitsee antautumista Isän rakkauden
varaan sekä hedelmän kantamista tässä rakkaudessa. Koska Poika elää ikuisesti Isän rakkaudesta, Hänen
ruokansa on se, että Hän tekee Isänsä tahdon ja täyttää Hänen tekonsa (Joh. 4:34). Poika tuntee Isän rak-
kauden niin täydellisellä tavalla, että Hän aina tietää, mihin Isän rakkaus Häntä kutsuu ja ohjaa. Pojan sa-
nat ja teot ovat Isän sanoja ja tekoja, jotka Poika iankaikkisuudessa vastaanottaa Isän helmassa Pyhässä
Hengessä. Samassa Pyhässä Hengessä Poika ylistää Isän rakkautta ja täyttää ne sanat ja teot, jotka on saa-
nut Isältä vastaanottaa.

Osana Kristuksen lunastamaa seurakuntaa mies ja nainen ovat kutsutut osallisiksi tästä rakkauden
järjestyksestä myös avioliitossaan, joka on kuva juuri tästä rakkauden järjestyksestä. Avioliiton luojana ja
asettajana lihaksi tullut Jumalan Poika haluaa, että Jumalan alkuperäinen luomisjärjestys ja -tahto saavat
toteutua luonnollisessa avioliitossa, jonka jumalallinen ja taivaallinen täyttymys Hän itse on. Sen tähden
Pojalla on miehelle avioliitossa vain yksi käsky: "Niin kuin minä olen rakastanut sinua, samoin rakasta
vaimoasi. Pysy minun rakkaudessani." (Vertaa Ef. 5:25ss.) Miehen kutsumus on suostua tähän Jumalan
hyvään rakkauden järjestykseen. Tämä tarkoittaa miehen alistumista Kristuksen rakkauden alle elämään
aina tästä rakkaudesta, jotta hän voisi täyttää Kristuksen antaman rakkauden käskyn suhteessa vaimoonsa.
Mies on kutsuttu niin täydellisesti tuntemaan Kristuksen rakkaus, että hän aina tietää, miten toimia tämän
rakkauden mukaisesti suhteessa vaimoonsa. Tämä edellyttää sitä, että mies elää vastaanottaen Kristuksen
rakkauden palvelusta.

Samoin Kristus antaa käskynsä myös naiselle: "Niin kuin sinä olet kaikessa kuuliainen minun rak-
kaudelleni, samoin ole kuuliainen miehellesi. Pysy minun rakkaudessani." Myös nainen on kutsuttu antau-
tumaan Jumalan hyvään rakkauden järjestykseen. Niin kuin Poika kunnioittaa Isäänsä ja seurakunta Kris-
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tusta, samoin vaimo on kutsuttu kunnioittamaan miestänsä, ettei Jumalan sana tulisi pilkatuksi (Tit. 2:5).
Tämä kunnioittaminen merkitsee antautumista miehen rakkauden varaan sekä hedelmällisyyttä tässä rak-
kaudessa. Kyseessä ei ole valtahierarkia tämän maailman mukaan vaan rakkauden järjestys, jossa suurin
on se, joka palvelee (Matt. 20:20ss.). Tämä rakkauden järjestys on Jumalan armotaloudenhoitoa, jonka
Hän on Poikansa lihaksitulon kautta tehnyt tunnetuksi kaikkialla luomakunnassa. Rakkauden järjestykseen
astuminen merkitsee kuuliaisuutta hänelle, joka on pää, niin kuin Poika todistaa suhteessa Isäänsä ja seura-
kunta suhteessa Vapahtajaansa.  Kuuliaisuus on itsensä antavaa rakkautta,  jota rakkauden vastaanottaja
osoittaa suhteessa päähänsä, kun uskoo itsensä kokonaan päänsä rakkauden varaan ja on hedelmällinen
tässä rakkaudessa. Tämä kuuliaisuus kumpuaa lahjana siitä rakkaudesta, jota alamainen saa ottaa vastaan
päältään. Tähän taivaalliseen järjestykseen mies ja nainen ovat kutsutut osallistumaan. Vain Jumalan Pyhä
Henki voi saada miehen ja naisen välisen avioliiton toimimaan Jumalan luomis- ja pelastusjärjestyksen
mukaisella tavalla.

 Miehen tehtävä on ilmoittaa naiselle Kristuksen rakkaus, jotta nainen uskoisi Jumalan Poikaan.
Tämä voi toteutua vain, jos Poika on miehen pää. Naisen tehtävä on ilmoittaa miehelleen seurakunnan al -
tis  kuuliaisuus  Vapahtajalleen,  jotta  mieskin  nöyrtyisi  kuuliaisuuteen  Poikaa  kohtaan  (1.  Piet.  3:1–6).
Tämä on mahdollista vain, jos Poika on naisen pää. Näin sekä mieheys että naiseus voivat toteutua ainoas-
taan alamaisuudessa Pojalle Pyhässä Hengessä. Niin kuin Isän rakkaus kantaa Pojassa hyvää hedelmää ja
Pojan rakkaus seurakunnassa, samoin miehen rakkaus kantaa hyvää hedelmää naisessa. Koska avioliitolla
on Jumalan luomisjärjestyksessä tehtävä täyttää maanpiiri ihmislapsilla, jotka kasteen ja uskon kautta tule-
vat osallisiksi ihmisen iankaikkisesta päämäärästä, miehen ja naisen vastavuoroisen, itsensä antavan rak-
kauden hedelmänä Jumala luo uuden ihmislapsen.

Miehen ja naisen pää-alamaisuus -suhde on siis kuva jumalallisesta rakkauden järjestyksestä eikä
syntiinlankeemuksen seurausta. Isän ja Pojan välinen pää-alamaisuus -suhde toimii Uudessa testamentissa
miehen ja naisen välisen suhteen viitekehyksenä. Syntiinlankeemuksen seurauksena miehen ja naisen pää-
alamaisuus -suhde vääristyi, sillä ihminen astui ulos jumalallisesta rakkauden järjestyksestä, johon hänet
oli luotu elämään kuuliaisuudessa Jumalan rakkaudelle Pojan kautta Pyhässä Hengessä, niin kuin itse Poi-
kakin iankaikkisuudessa elää Isän rakkaudesta Pyhässä Hengessä. Tässä pää-alamaisuus -suhteessa suurin
on se, joka palvelee, niin kuin Isä osoittaa suhteessa Poikaansa, Poika suhteessa seurakuntaan ja – niin
kuin pitäisi olla – mies suhteessa vaimoonsa. Alamaisuus ja kuuliaisuus tässä rakkauden järjestyksessä
ovat samassa suhteessa rakkauden vastaanottamisen kanssa. Koska Poika elää iankaikkisuudessa täydelli-
sesti Isän rakkaudesta, Hänen kuuliaisuutensa Isälle on täydellistä kaikessa. Samoin seurakunta on kutsut-
tu Pojan itsensä antavan rakkauden teon täydelliseen omistamiseen ja sen tähden myös täydelliseen kuu-
liaisuuteen Vapahtajalleen.

Näin mies ja nainen sekä heidän välisensä aviollinen rakkauden yhteys ovat yhtä aikaa kuva niin
kolmiyhteisestä rakkauden Jumalasta kuin myös siitä, miten ihminen otetaan Pojan kautta Isän yhteyteen
Pyhässä Hengessä. Kaiken keskuksena on kolmiyhteisen Jumalan rakkaus ja tämän rakkauden järjestys
kolminaisuudessa. Kolmiyhteiseen Jumalaan olennaisesti  kuuluvat syntyminen ja lähteminen todistavat
Jumalan rakkauden itsensä antavasta luonteesta.  Ihmiskunnan luominen,  lunastaminen ja pyhittäminen
ovat tämän rakkauden hedelmiä. Kolmiyhteisen Jumalan sisäinen rakkauden järjestys julistetaan ja ava-
taan ihmiskunnalle lihaksi tulleessa Pojassa, jonka kautta ihmiskunta saa pääsyn Pyhässä Hengessä Isän
rakkauden yhteyteen.  Tulevassa iankaikkisessa täyttymyksessä, johon kirkko on jo nyt salatulla tavalla
osallinen, kuvat väistyvät ja tekevät tilaa itse täyttymykselle. Taivasten valtakunnassa on vain yksi avioliit-
to, Kristuksen ja seurakunnan välinen, jossa jokainen kristitty mies tai nainen löytää Pojassa identiteettinsä
Isän Poikana Pyhän Hengen kautta.

Syntiinlangenneessa maailmassa tähän Jumalan rakkauden järjestykseen kuuluu ristin kärsimys, jos-
ta kuitenkin tulee itsensä antavan rakkauden riemuvoitto. Vuodattamalla verensä ristillä Jumalan Poika sa-
manaikaisesti sekä ilmoittaa Isän ihmiskunnalle että vetää ihmiskunnan taivaalliseen täyttymykseensä Ju-
malan yhteydessä. Vastaavasti miehelle ja naiselle annettu biologinen ja luonnollinen tehtävä, jolla on ju-
malallinen ja taivaallinen ulottuvuus, toteutuu syntiinlangenneessa maailmassa ristin kärsimyksen alla. Py-
hän Hengen voimasta miehen ja naisen välinen aviorakkaus hehkuu yhä voimakkaammin kohdatessaan
kärsimystä ja vastoinkäymisiä.
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Näin siis olemme Kristuksessa raottaneet verhoa suurimpaan salaisuuteen, joka on Jumala itse, ja siten
saaneet nähdä jotakin myös ihmisestä, joka on luotu miehenä ja naisena Jumalan kuvaksi. Olemmeko nyt
nähneet  Jumalan  täydellisesti  ja  tyhjentävästi?  Olemmeko ratkaisseet  Hänen salaisuutensa  ja  Hänessä
myös ihmisyytemme salaisuuden?

Pelkän  luonnollisen  ymmärryksemme pohjalta  Jumala  jäisi  meille  salatuksi  ja  tuntemattomaksi
Luojaksi, mutta Kristuksessa me olemme saaneet nähdä Isän Jumalan kasvot. Yhtä aikaa meidän on tun-
nustettava, että Jumala on suuri salaisuus ja että Hän on Kristuksessa paljastanut meille kasvonsa. Meillä
voi olla kiusaus sanoa, että vielä Kristuksenkin tultua Jumala on jäänyt meille pitkälti tuntemattomaksi,
mutta emme voi totuuden nimessä puhua näin. Ei ole niin, että Jumalalla olisi jotkin toisetkin kasvot kuin
ne, jotka ihmiseksi tullut Jumalan Poika on ilmoittanut. Vain Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä, eikä kukaan
tule Isän tykö muutoin kuin Hänen kauttaan. Tästä huolimatta Jeesuksen viettäessä viimeistä ehtoollista
opetuslastensa kanssa Filippus pyysi Häneltä: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme." Jeesus vastasi
hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on näh-
nyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?" Joh. 14:8, 9.

Jeesus itse on Tie Isän luo ja Jumalan tuntemiseen. Sen tähden emme voi oppia tuntemaan Jumalaa
muutoin kuin tulemalla Jeesuksen opetuslapsiksi kasteen ja uskon kautta Hänen kuolemaansa ja ylösnou-
semukseensa, kieltämällä itsemme, ottamalla ristimme ja seuraamalla Häntä tällä kuoleman ja ylösnouse-
muksen tiellä, joka vain voi johtaa meidät iankaikkiseen elämään Jumalan kasvojen valkeudessa taivaassa.
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"Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän
löytää sen." Matt. 16:25.

Kristuksen käsky kieltää itsensä, ottaa ristinsä ja kadottaa elämänsä Hänen tähtensä on kutsu tulla
Hänen opetuslapseksensa. Se on kutsu tulla opetuslapseksi, jonka sydämen suurin ilo on hänen Herransa
rakkaus, kun Hän kielsi itsensä, otti ristinsä ja kadotti elämänsä opetuslastensa ja koko maailman puolesta.
Sellaiselle opetuslapselle on ilo ja kunnia saada kieltää itsensä Hänen tähtensä, joka on ollut kuuliainen
Isän rakkaudelle aina hamaan ristin kuolemaan asti. Kristityn koko elämästä on määrä tulla tällainen suloi-
sesti tuoksuva, uskon kautta uhrattava kiitosuhri Jumalalle, aivan kuten Hänen Poikansa elämä oli kiitos-
uhri Isälle Hänen rakkaudestaan ja hyvyydestään. Tämä Pyhässä Hengessä niin sanoin kuin teoin uskon
kautta uhrattu kiitosvirsi Jumalalle ja Hänen Pojalleen on se Siionin matkalaulu, joka pitää opetuslapset
oikealla tiellä, joka johtaa ylös Herran kaupunkiin.

Kutsumalla meidät itsensä antavan rakkauden uhritielle Kristus kutsuu meidät Isän rakkauden yh-
teyteen. Vain tässä Isän rakkaudessa meillä on elämä, iankaikkinen elämä. Poika on itse saanut iankaikki-
suudessa syntynsä tästä Isän rakkaudesta, josta Hän myös tahtoo ikuisesti uhrata Isälle kiitosta. Se, että
Poika otti orjan muodon ja oli kuuliainen aina hamaan ristin kuolemaan asti, on suurin mahdollinen kiitos-
uhri Isän rakkaudelle. Tästä Pojan ristillä täydellisesti ilmoittamasta Isän rakkaudesta me ikuisesti saamme
elää ja uhrata koko elämämme Pojassa Isälle suloiseksi tuoksuksi. Mekin olemme saaneet Pojassa syntym-
me ylhäältä Isästä Jumalasta elääksemme jo täällä kuoleman varjon maassa Hänen kasvojensa valkeudessa
Hänen rakkaina lapsinaan ja tehdäksemme pyhiinvaellusta Häntä kohti.

Sen tähden ristin tiellä kulkeminen Mestarimme perässä on kulkemista aina vain lähemmäs Isän
kasvoja, jotka meille loistavat Hänen Pojassaan, kunnes viimein saavumme taivaalliseen kotimaahamme,
Isän kotiin. Vain tällä ristin tiellä meillä on uskon kautta Kristuksen sovintovereen paluu ja yhteys siihen
alkuun, jossa Poika on ikuisesti kääntynyt Isän kasvojen puoleen Pyhässä Hengessä ja elää Hänen rakkau-
destaan.

Näin mies ja nainen sekä heidän välisensä avioliitto ovat kaikki kätketyt Kristuksen salaisuuteen.
Sen tähden kirkon opetus avioliitosta ja seksuaalisuudesta saadaan Jeesukselta tällä ristin tiellä, jota kirkko
kulkee Mestarinsa perässä, ja vain tällä tiellä tämä opetus voidaan elää todeksi uskon kautta Kristukseen.
Kristillistä avioliittoa ei voida ymmärtää eikä sitä voida elää, ellei haluta kulkea Kristuksen perässä nisun-
jyvän tietä kohti Isän kasvoja. Kukaan ei voi pakottaa ketään tälle tielle, mutta Kristuksen rakkaus vaatii
meitä astumaan tälle tielle, että voittaisimme uskon kautta aarteeksemme Hänet, joka on verellään voitta-
nut meidät. Itsekeskeisesti ja ahneesti eletty elämä jättää ihmisen lopulta tyhjäksi ja johtaa ikuiseen eroon
Jumalasta. "Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi
sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?" Matt. 16:26.

Olkoon siis Kristuksen risti, Jumalan rakkaus, kallein aarteemme, että voittaisimme omaksemme
Hänessä iankaikkisen elämän Isän yhteydessä. Olkoon Hänen rakkautensa se iankaikkisen elämän leipä,
josta saamme jo nyt uskon kautta elää ja josta saamme murtaa myös lähimmäisillemme ja joka ravitsee
meidät kaikki Herran tiellä kohti taivaallista kotimaatamme. Olkoon Kristuksen käsky aviomiehille ja -
vaimoille suloinen kutsu asettua Jumalan rakkauden juhlapöytään elämään Pojan ilmoittamasta Isän rak-
kaudesta ja ojentamaan tätä samaa taivaan mannaa puolisoilleen, että he saisivat olla elävä kuva kolmiyh-
teisestä rakkauden Jumalasta, jonka osallisuuteen Kristus on heidät seurakuntamorsiamenaan tuonut, ja
niin varjeltua taivaalliseen päämääräänsä: Karitsan hääjuhliin.

Avioliiton ja naimattomuuden välinen suhde
Nyt ehkä herää kysymys: Jos avioliitto on näin ihmeellinen asia, miksi Paavali vastaa korinttolaisten tie-
dusteluun avioliitosta, että on parempi pysyä naimattomana kuin mennä naimisiin (1. Kor. 7)? Ja miksi nii-
den, jotka ovat naimisissa, tulisi olla niin kuin eivät olisi naimisissa (1. Kor. 7:29)? Ensisilmäykseltä tällai-
nen Paavalin opetus näyttää kyseenalaistavan avioliiton arvon ja hyvyyden, mutta itse asiassa aivan päin-
vastainen on totta.

Se,  että Paavali  asettaa naimattomuuden avioliiton edelle  ja  kehottaa  naimisissa  olevia elämään
ikään kuin eivät olisikaan naimisissa, vahvistaa avioliiton hyvyyden ja jalouden. Avioliitto on kuva kolmi-
yhteisestä Jumalasta ja siitä, miten ihminen otetaan Kristuksen lihan yhteydessä osalliseksi Jumalasta, ja
juuri sellaisena se vain osoittaa kohti kaiken täyttymystä Kristuksessa mutta ei itse ole tuo täyttymys. Kun
nyt se täyttymys, josta avioliitto on vasta kuvastus, saapuu keskuuteemme Jumalan Pojan lihaksitulossa,
silloin on käsillä aika, jolloin kuvat pannaan syrjään ja astutaan itse täyttymykseen. Jos emme tekisi niin,
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tekisimme avioliitosta epäjumalan pitäen sitä täyttymyksenä. Tilannetta voisi verrata Johannes Kastajaan
ja Jeesukseen. Johannes oli Kristuksen edelläjuoksija, jonka tehtävä oli todistaa siitä totisesta valkeudesta,
joka oli Kristuksessa tulossa maailmaan. Johannes ei "ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todista-
maan" Joh. 1:8. Johannes oli vain taivaallisen Sulhasen ystävä, "bestman", jonka tehtävä oli saattaa seura-
kuntamorsian Sulhasensa luo, minkä jälkeen hänen oli aika astua syrjään:

Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edel-
länsä lähetetty. Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä,
iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa,
mutta minun vähetä. Joh. 3:28–30.

Miten sopimatonta olisikaan ollut, jos Johannes olisi ryhtynyt kilpailemaan opetuslapsista Jeesuksen kans-
sa! Sen sijaan Johannes saarnasi opetuslapsilleen Kristuksesta ja ohjasi heidät Hänen opetuslapsikseen,
Hänen, jonka kengänpaulaakaan Johannes ei katsonut olevansa arvollinen avaamaan. Johannes jatkoi vielä
hetken aikaa julistustyötään rinnakkain Kristuksen julistustyön kanssa mutta astui sitten oikealla hetkellä
syrjään.

Vastaavasti: Miten sopimatonta olisi, jos Paavali asettaisi miehen ja naisen välisen avioliiton tuon
taivaallisen avioliiton edelle! Sen sijaan Paavali julisti opetuslapsille Kristuksen ja seurakunnan välistä yli-
vertaista rakkauden salaisuutta, josta miehen ja naisen avioliitto oli vasta kuvastus. Miehen ja naisen väli-
nen avioliitto jatkaa vielä hetken aikaa rinnakkain Kristuksessa keskuuteemme saapuneen täyttymyksen
kanssa mutta astuu pian kokonaan syrjään Kristuksen palatessa kirkkaudessaan. Taivaallisen avioliiton tu-
lee kasvaa mutta luonnollisen vähetä.

Niin kuin Johannes sai arvonsa siitä, että Hän oli Kristuksen edelläjuoksija, samoin avioliitto saa ar-
vonsa siitä, että se on kuva siitä Jumalan rakkaudesta, josta seurakunta on Kristuksessa päässyt osalliseksi.
Meidän ei tule surra sitä, että olemme tulleet siihen siirtymävaiheeseen, jossa Sulhasen ystävä viimein
esittelee meille Sulhasen, joka vie morsiamensa kammioonsa, ja ystävä astuu itse syrjään. Jos jo luonnolli-
siin häihin ja häävuoteeseen kuuluu ilo ja riemu, kuinka paljoa enemmän siihen taivaalliseen Kristuksen ja
seurakunnan liittoon, josta ensimmäinen on vasta heijastus!

Niin kuin Johanneksen julistustyö avautui kaikessa täyteydessään Johannekselle itselleen ja hänen
opetuslapsilleen Jeesuksen julistustyössä, samoin avioliitto avautuu kaikessa täyteydessään vasta taivaalli-
sesta täyttymyksestään käsin. Johanneksen ja hänen opetuslastensa hienoin hetki oli,  kun Johannes sai
osoittaa läsnäolevaa Kristusta ja ohjata opetuslapsensa Hänen opetuslapsikseen. Silloin Johannes itse ja
hänen opetuslapsensa ymmärsivät  lopullisesti,  mistä kaikessa oli  ollut  kyse.  Kaikki  mitä Johannes oli
opettanut opetuslapsilleen, sai nyt täyttymyksensä Kristuksessa. Vaikka täyttymyksen tulemiseen liittyi
tietynlaista haikeutta, kun Johanneksen piti hyvästellä opetuslapsensa, silti juuri tuohon hetkeen koko Jo-
hanneksen julistustyö oli tähdännyt, ja sen tähden tuo hetki oli Johannekselle ennen kaikkea suuren ilon
hetki. Lainaamme vielä kerran Johannes Kastajan sanoja:

Ja he [Johanneksen opetuslapset] tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: "Rabbi, se, joka oli
sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, hän kastaa, ja kaikki
menevät hänen tykönsä". Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle an-
neta taivaasta. Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä
olen hänen edellänsä lähetetty. Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja
kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hä-
nen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin
maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien."
Joh. 3:26–31.

Suhteessa  avioliittoon me elämme nyt  kirkossa samankaltaista  aikaa kuin Johannes eli  opetuslastensa
kanssa silloin, kun Kristus oli aloittanut julkisen toimintansa otettuaan Johanneksen kasteen. Niin kuin Jo-
hanneksen opetuslapset, mekin pienet Jumalan ihmiset saatamme joutua hämillemme, kun kuvat alkavat
väistyä syrjään täyttymyksen tieltä. Mutta kuka Jeesuksen opetuslapsi enää olisi kaivannut takaisin Johan-
neksen opetuslapseksi? Eikö heistä ollut tullut Johanneksen opetuslapsia juuri sitä varten, että heistä ker-
ran tulisi Jeesuksen opetuslapsia? Kuka täyttymyksestä osalliseksi päässyt enää haikailisi kuvien perään?
Samoin on käyvä avioliiton suhteen: taivaallisen Sulhasen syleily ylittää luonnollisen avioliiton niin kuin
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uusi liitto ylittää vanhan; kukaan taivaallisen täyttymyksen saavuttaneista ei enää kaipaa taivaallisen hei -
jastuksia.

Paavali siis kehottaa korinttolaisia valitsemaan naimattomuuden avioliiton sijaan, koska hän on kih-
lannut  korinttolaiset  yhdelle  ainoalle  miehelle,  Kristukselle,  asettaakseen  tämän  taivaallisen  Sulhasen
eteen puhtaan neitsyen (2.  Kor. 11:2).  Kristuksen seurakuntamorsiamena korinttolaiset  ovat jo saaneet
maistaa sitä taivaallista täyttymystä, josta avioliitto on vasta kuvastus, ja Paavali kehottaa heitä siirtämään
kuvat syrjään ja astumaan täysin rinnoin kohti kaiken täyttymystä. Paavali on varma, että ihminen on on-
nellisempi, jos hän saa Jumalalta lahjan antautua taivaalliselle Sulhaselleen ilman luonnollisen avioliiton
velvoitteita (1. Kor. 7:40).

Niitäkin, jotka jo ovat naimisissa, Paavali kehottaa olemaan ikään kuin eivät olisikaan naimisissa,
"sillä tämän maailman muoto on katoamassa" 1. Kor. 7:31. Kristityn tulee ennen muuta ahkeroida ollak-
seen Herralle mieliksi, niin että hän olisi pyhä ja puhdas neitsyt taivaallisen Sulhasensa edessä sekä ruu-
miin että hengen puolesta (1. Kor. 7:32–34). Naimisissa oleva on vaarassa niin kiintyä tähän maailmaan,
että hän unohtaa tulevan: yrittäessään olla mieliksi aviopuolisolleen hän saattaakin unohtaa taivaallisen
Sulhasensa. Luonnollinen aviorakkaus voi niin vallata hänen sydämensä, ettei Kristuksen rakkaudella ole
enää hänessä sijaa (vertaa Luuk. 14:20).

Paavalin tehtävä oli olla kuin Johannes Kastaja, Yljän ystävä, jonka tehtävä oli kihlata korinttolaiset
Kristukselle ja asettaa heidät puhtaana neitsyenä Hänen eteensä. Paavali kiivaili korinttolaisten puolesta
Jumalan kiivaudella, jotta nämä säilyisivät puhtaana ja tahrattomana neitsyenä Kristusta varten (2. Kor.
11:2). Hän ymmärsi, ettei edes luonnollinen avioliitto saanut tulla kristityn ja Kristuksen väliin ajamaan
heitä erilleen, sillä Herra on ostanut morsiamensa itselleen kalliilla hinnalla eikä halua jakaa häntä kenen-
kään toisen kanssa. Sen tähden kristityn tulee elää avioliittoansa niin, että ymmärtää sen olevan vasta hei -
jastus siitä rakkauden salaisuudesta, joka on Kristuksen ja seurakunnan välillä, niin ettei hän takerru ku-
vastukseen ikään kuin se olisi itse täyttymys tehden avioliitosta epäjumalan ja siten turmellen sen.

Sen, miten kristityn tulee elää avioliitossa ikään kuin ei eläisikään avioliitossa, Paavali ilmaisee Efe-
son seurakunnalle näin:

Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin
myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niinkuin seurakunta on Kristuk-
selle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimo-
janne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen py-
hittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna
seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja
nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka
rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaan-
sa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruu-
miinsa jäseniä. "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne
kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kun-
nioittakoon miestänsä. Ef. 5:22–33.

Näin Paavali kutsuu miehen ja naisen avioliitossaan alamaisuuteen Kristukselle. Jotta luonnollinen avio-
liitto olisi  Jumalan mielen mukaista, taivaallisen avioliiton täytyy tulla ensin. Paavali palauttaa Efeson
kristityt siihen alkuun, jossa ensimmäinen mies ja ensimmäinen nainen elivät avioliitossaan Jumalan hy-
vyyteen uppoutuneina, rakastaen ja kunnioittaen toinen toistaan Herrassa. Tämä alkuun palaaminen on
kuitenkin enemmän kuin alku, sillä se on kaiken täyttymys Kristuksessa, jossa Jumala ja ihminen tulevat
yhdeksi. Vasta tästä täyttymyksestä käsin miehen ja naisen sekä heidän välisensä avioliiton salaisuus pal-
jastuvat. Silloin käy kuten kävi Johannes Kastajalle Jeesuksen ilmestyttyä Jordanille: "Hänen tulee kasvaa,
mutta minun vähetä." Joh. 3:30.

Kristuksen ja seurakunnan välisen rakkauden salaisuuden paljastuminen täyttää ja lopulta päättää
luonnollisen avioliiton miehen ja naisen välillä. Tämä on väistämätöntä – muutoin siitä, mikä on taivaalli-
sen kuvastus, tulisi epäjumala. Sen tähden on aivan välttämätöntä, että naimattomuus taivasten valtakun-
nan tähden asetetaan kirkossa korkeammalle sijalle kuin luonnollinen avioliitto – muussa tapauksessa
emme olisi ymmärtäneet, mitä Kristuksen ilmestyminen merkitsee. Jos asettaisimme luonnollisen aviolii -
ton korkeammalle tai samalle tasolle kuin naimattomuuden ja täydellisen omistautumisen taivaalliselle
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avioliitolle, olisimme kuin ne Johanneksen opetuslapset, jotka eivät olisi halunneet siirtyä Johanneksen
opetuslapsista Jeesuksen opetuslapsiksi.

Se, että mies ja nainen kutsutaan avioliitossaan ennen muuta elämään taivaallisessa avioliitossaan
alamaisuudessa Kristukselle,  alleviivaa taivaallisen avioliiton ylivertaisuutta luonnolliseen nähden. Tai-
vaallinen avioliitto  siis  määrittää  luonnollisen  avioliiton  eikä  toisinpäin.  Taivaallinen avioliitto  täyttää
luonnollisen avioliiton eikä luonnollinen taivaallista. Kristuksessa tulleen täyttymyksen myötä luonnolli-
nen avioliitto syttyy loistamaan ennen näkemättömällä tavalla taivaallista kirkkautta, kunnes se sitten hä-
viää Kristuksen ylivertaisen kirkkauden tieltä niin kuin kuu väistyy auringon edestä. Luonnollinen avioliit-
to saa arvonsa ja jaloutensa siitä, että se on taivaallisen heijastus, ja juuri sellaisena sen on määrä väistyä
taivaallisen tieltä – aivan kuten kuu saa valonsa auringolta ja katoaa auringon noustessa. Niin kuin kuu voi
olla kuu ja täyttää tehtävänsä vain kääntymällä auringon valoon, samoin luonnollinen avioliitto voi täyttää
tehtävänsä vain alamaisuudessa Kristukselle.

Kuinka siis mies ja nainen elävät luonnollisessa avioliitossa ikään kuin eivät eläisikään siinä? Siten,
että he kääntyvät alamaisuuteen Kristukselle, taivaalliselle Sulhaselleen ja Herralleen. Heidät on kutsuttu
ensisijaisesti katsomaan Kristukseen, ja vain Hänessä he voivat katsoa toisiinsa ja nähdä toisensa sellaisi-
na, kuin he ovat: kuvana Kristuksen ja seurakunnan välisestä rakkauden salaisuudesta. Miehen rakkaudes-
sa vaimoansa kohtaan onkin kyse Kristuksen itsensä antavasta rakkaudesta seurakuntaa kohtaan ja naisen
kuuliaisuudessa miestänsä kohtaan puolestaan seurakunnan alttiista kuuliaisuudesta Kristuksen rakkaudel-
le. Näin mies ja nainen ovat kutsutut kadottamaan itsensä ja avioliittonsa Kristuksen tähden, jotta he voisi-
vat todella löytää, keitä he ovat, ja pelastaa avioliittonsa. Näin siitä, mikä ensin näyttää olevan uhka ja tap-
pio, tuleekin voitto ja elinehto. Niin kuin Johanneksen opetuslapset saattoivat olla todellisia Johanneksen
opetuslapsia vain päästämällä irti Johanneksesta ja tulemalla Jeesuksen opetuslapsiksi, samoin luonnolli -
nen avioliitto voidaan löytää vain päästämällä siitä irti ja antautumalla taivaalliseen avioliittoon Kristuksen
kanssa. Ja niin kuin Johanneksen työ saattoi onnistua vain, kun Kristus kasvoi ja hän itse väheni, samoin
luonnollinen avioliitto voi onnistua vain, kun taivaallinen kasvaa ja luonnollinen itse vähenee.

Näin mies ja nainen ovat kutsutut kasvamaan luonnollisessa avioliitossaan itse vähenemällä; luon-
nollinen tekee tilaa taivaalliselle. Juuri silloin luonnollinen saa olla se taivaallisen kuva ja kaltaisuus, jol-
laiseksi Luoja kerran avioliiton loi: kuva kolmiyhteisestä rakkauden Jumalasta, jonka osallisuuteen ihmi-
nen on Kristuksen seurakuntamorsiamena edeltämäärätty. Näin tunnustamalla taivaallisen avioliiton yli-
vertaisuuden me varjelemme luonnollisen avioliiton jalouden ja arvokkuuden, niin kuin Johannes Kastaja
varjeli oman arvokkuutensa korottamalla Kristusta: "Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en
minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty." Joh 3:28.

Emme voi kieltää, etteikö taivaallisen ja luonnollisen avioliiton välillä olisi tiettyä vaaraa konfliktil-
le. Tässä syntiinlangenneessa maailmassa on suuri vaara, että luonnollinen avioliitto menettää yhteytensä
ja oikean suhteensa taivaalliseen avioliittoon, jota se kuvastaa. Yhtäältä vaarana on, että luonnollista avio-
liittoa ja aviorakkautta aletaan jumaloida ja pitää ikuisena. Toisaalta avioliitosta voi tulla jotakin täysin
maallista, joka uhkaa tukahduttaa taivaallisen allensa. Paavali halusi säästää korinttolaiset tämänkaltaisista
vaaroista ja kehotti heitä valitsemaan mieluummin naimattomuuden ja elämään häiriöttä Kristuksen mor-
siamena. Silti ei ollut synti mennä naimisiin, sillä avioliitossakin voitiin elää Kristuksen omina ja Häntä
kaikessa  palvellen;  syntiinlangenneessa  maailmassa  luonnollisella  avioliitolla  oli  suuri  taipumus  tulla
Kristuksen ja kristityn väliin ja kiinnittää kristittyjen sydämet maallisiin taivaallisten sijaan, mutta niin ei
välttämättä tarvinnut tapahtua.

Jumalan alkuperäisen suunnitelman mukaan miehen ja naisen välinen aviorakkaus on kuva ihmisen
taivaallisesta täyttymyksestä Jumalan yhteydessä,  ja  sellaisena kuvana avioliitto nimenomaan palvelee
tuota täyttymystä ja ohjaa sitä kohti, kunhan taivaallinen avioliitto saa tulla ennen luonnollista avioliittoa.
Mies ja nainen voivat myös luonnollisessa avioliitossaan häiriöttä palvella Herraa, jos he antautuvat ala-
maisuuteen Kristukselle taivaallisessa avioliitossa ja antavat tämän taivaallisen liiton hallita luonnollista
liittoaan. Silloin miehen ja naisen välinen aviorakkaus saa alkaa saarnata ja julistaa sitä taivaallista rakkau-
den salaisuutta, jonka kuvaksi mies ja nainen ovat luodut. On kuitenkin autuaampaa ja helpompaa astua
täysin rinnoin suoraan sisälle siihen täyttymykseen, joka on Kristuksessa tullut keskuuteemme, kuin vielä
viipyä taivaallisten kuvassa.

Silti vielä tässä ajassa avioliittoon astuminen on useimmille kristityille välttämätöntä, niin kuin Paa-
vali  heti  tekee selväksi korinttolaisille ryhtyessään käsittelemään kysymystä naimattomuudesta: "Mutta
mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä; mutta haureuden syntien
välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä." 1. Kor. 7:1–2.
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Ensi silmäykseltä Paavalin opetus avioliiton välttämättömyydestä haureuden syntien välttämiseksi
voi näyttää negatiiviselta, mutta lähempi tarkastelu paljastaa tämän opetuksen taustalla olevan myönteisen
Jumalan luomistahdon. Ettei avioliitossa ole kyse vain synnin välttämisestä paljastaa jo se, että Paavali pu-
huu avioliitosta Jumalan lahjana (1. Kor. 7:7). On siis Jumalan hyvä lahja, että joidenkin ihmisten on vält-
tämätöntä mennä naimisiin. Mutta miksi Jumalan lahja ja hyvä luomistahto olisi ihmiselle niin välttämä-
töntä, että siitä kieltäytyminen johtaisi syntiin? Mistä tässä oikein on kyse?

Tämän Paavalin opetuksen taustalla on hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaus (1. Moos. 1:28),
jolla Jumala on siunannut miehen ja naisen. Luomiskertomus jatkuu välittömästi miehen ja naisen luomi-
sen jälkeen tällä siunauksella:

Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää
maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi". 1. Moos. 1:28.

Tämä hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaus on enemmän kuin pelkkä käsky tai kehotus, sillä se on
kaikkivaltiaan Jumalan luomissana, jolla Hän saa aikaan kaiken haluamansa. Nämä sanat tulee tulkita osa-
na luomiskertomusta, jossa Jumala sanoi "ja tapahtui niin" (1. Moos. 1:7, 9, 11, 15, 24, 30) ja jonka päät-
teeksi Jumala sanoi kaikesta tästä luomistyöstään, että "se oli sangen hyvää" 1. Moos. 1:31. Ihmisen tehtä-
vä on Jumalan kuvaksi luotuna Jumalan palvelijana antaa Jumalan hyvän luomistahdon päästä itsessään
oikeuksiinsa, niin että hän menee naimisiin, on hedelmällinen ja lisääntyy.

Ihminen ei saa halveksua kaikkivaltiaan Jumalan hyvää luomissanaa ja -tahtoa. Tämän siunauksen
halveksuminen on se suuri juurisynti, josta kaikki muut seksuaaliset synnit kumpuavat. Jos ihminen ei ole
kuuliainen Jumalan luomistahdolle menemällä naimisiin, olemalla hedelmällinen ja lisääntymällä, Juma-
lan luoma seksuaalisuuden voima vääristyy ihmisessä niin, että hän ajautuu haureuteen, aviorikokseen tai
muihin seksuaalisiin synteihin, ellei Jumalan erityinen armo varjele ihmistä siveänä ja puhtaana.

Sen tähden naimisiin meneminen ei ole ihmisen vapaasti päätettävissä oleva asia, sillä "kullakin on
oma lahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen" 1. Kor. 7:7. Siksi Paavali määrää: "haureuden syn-
tien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä" 1. Kor. 7:2.
Näin Paavali yhtyy Herramme Jeesuksen opetukseen naimattomuudesta: "Ei tämä sana kaikkiin sovellu,
vaan ainoastaan niihin, joille se on suotu." Matt. 19:11. Valtaosalle ihmisistä Jumala haluaa antaa aviolii -
ton lahjan, eikä ihminen saa silloin alkaa taistelemaan Jumalan hyvää luomistahtoa vastaan ehdoin tahdoin
kieltäytymällä avioliitosta. Avioliitto on Jumalan hyvä luomisjärjestys ja -tahto, josta vain harvat ihmiset
ovat erotetut, niin kuin Kristus jatkaa opetustaan:

"Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia, ja on
niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan täh-
den ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon."
Matt. 19:12.

Paavali opastaa Timoteusta opettamaan seurakunnissa, että Jumalan naisille antama tehtävä on astua avio-
liittoon, synnyttää lapsia ja hoitaa kotiansa. Tämä on se tehtävä, jossa nainen on kutsuttu palvelemaan
Herraa uskossa, rakkaudessa, pyhityksessä ja siveydessä. Antamalla näin itsensä Herran palvelukseen nai-
nen varjeltuu Kristuksen yhteydessä ja saavuttaa pelastuksen. (1. Tim. 2:15.) Ennen muuta lasten synnyttä-
minen ja kasvattaminen ovat niitä hyviä tekoja, joilla naiset ovat kutsutut kaunistamaan itsensä Jumalan
edessä. Sen tähden Paavali ohjaa seurakuntia pitämään huolta vain niistä leskistä, jotka ovat todistetusti
tehneet hyviä tekoja, joista tärkeimpänä mainitaan lasten kasvattaminen (1. Tim. 5:10). Paavali neuvoi
seurakuntia ottamaan hoitoonsa vain yli 60-vuotiaita leskiä, mutta nuorempien leskien Paavali halusi me-
nevän naimisiin, jotta he varjeltuisivat siveinä Herran yhteydessä toteuttaessaan sitä tehtävää, johon heidät
on luotu: synnyttää lapsia ja hoitaa kotiansa (1. Tim. 5:14).

Tästä tehtävästä saattoi turvallisesti kieltäytyä vain, jos Jumala oli antanut naiselle naimattomuuden
armolahjan, jota Paavali ei katsonut lähtökohtaisesti olleen niillä naisilla, jotka olivat jo olleet naimisissa
mutta joiden aviomies oli kuollut. Tästä tehtävästä kieltäytyminen ilman naimattomuuden armolahjaa saat-
taa naisen suureen hengelliseen vaaraan, sillä Jumala on luonut hänet menemään naimisiin ja synnyttä-
mään lapsia. Halveksumalla Jumalan hyvää luomistahtoa jäämällä naimattomaksi ilman naimattomuuden
armolahjaa nainen saattaa seksuaalisuuden voiman menemään itsessään väärille raiteille ja ajautuu haureu-
teen tai muuhun siveettömyyteen ja siten eroon Herrastaan, ellei Jumalan erityinen armo häntä varjele si-
veänä. Ja vaikka hän naimattomana varjeltuisikin ulkonaisilta siveettömyyden teoilta, silti hän on suuressa
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vaarassa ajautua itsekeskeiseen, ahneeseen tai laiskaan elämäntapaan, kun hän kieltäytyy siitä tärkeimmäs-
tä tehtävästä, jossa Herra tahtoo hänen elävän opetuslapsenaan. (1. Tim. 5:11–15.) Siksi myös naisen tulee
antaa kaikkivaltiaan Jumalan hyvän luomistahdon päästä itsessään oikeuksiinsa, niin että hän menee nai-
misiin, on hedelmällinen, lisääntyy ja kasvattaa lapsia yhdessä miehensä kanssa Jumalan asettamaa pää-
alamaisuus -suhdetta kunnioittaen, "ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi" Tit. 2:5. Tämä kaikki koskee vas-
taavalla tavalla myös miestä, niin kuin käy ilmi jo niistä lainauksista, jotka olemme ottaneet esille Herral -
tamme Jeesukselta ja Paavalilta.

Mutta ehkä vielä mietit, miksi Paavali kehottaa aviopuolisoita olemaan vetäytymättä toisistaan, "et-
tei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden" 1. Kor. 7:5? Jos kerran avioliitto on useimmille
ihmisille välttämätön elämänmuoto Jumalan kaikkivaltiaan luomissanan tähden, miksi Paavali näyttää sal-
livan avioliiton ja avioelämän vain sen tähden, ettei Saatana saisi houkuteltua kristittyjä haureuteen heidän
hillittömyytensä tähden? Miksi Paavali ei sano, ettei avioliitosta ja avioelämästä saa ehdoin tahdoin kiel-
täytyä, koska se on useimmille ihmisille Jumalan säätämä, hyvä ja välttämätön elämänmuoto?

Vastaukseksi on ensinnäkin todettava, että Paavali selvästi tunnustaa avioliiton olevan Jumalan hyvä
lahja, jonka Hän on viisaudessaan ja hyvyydessään antanut useimmille ihmisille. Seksuaalisuuden takana
eivät ole synti ja Saatana vaan vanhurskas ja oikeamielinen Jumala. Se, että mies ja nainen haluavat tulla
yhteen, olla hedelmällisiä ja lisääntyä, ei ole Sielunvihollisen kavala juoni, johon syntinen ihminen lan-
keaa, vaan se on Jumalan hyvä ja täydellinen luomistahto, ja sen tähden kristitty saa – ja useimpien pitää -
kin – mennä naimisiin. Paavali siis opettaa juuri niin kuin edellä on esitetty: avioliitosta ei saa ehdoin tah -
doin kieltäytyä, koska se todella on Jumalan luoma, hyvä ja välttämätön elämänmuoto, josta vain harvat
ihmiset ovat erotetut.

Mutta kuinka sitten tulkitsemme Paavalin sanat "ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne
tähden"? Sielunvihollinen voi saada ihmisen lankeamaan seksuaalisiin synteihin vain vääristämällä Juma-
lan hyvän ja kauniin luomisjärjestyksen, ja ihmisen syntisyys antaa hänelle tähän kieroon työhön lukuisia
mahdollisuuksia. Yksi ihmistä piinaava synti on juuri Paavalin mainitsema hillittömyys eli itsehillinnän
puute. Tämän synnin juuri on epäusko, joka ei luota Jumalan hyvyyteen. Hillitön ihminen ei kärsivällisesti
katso Jumalan puoleen, kunnes Hän ravitsee luomansa ihmisen hyvyydellään, vaan ryöstää itselleen oma-
valtaisesti sen, mitä haluaa. Hillittömyyden synti vaivaa langennutta ihmistä erityisesti seksuaalisuuden
alueella, sillä Jumalan ihmiseen istuttama halu mennä naimisiin, olla hedelmällinen ja lisääntyä on niin
voimakas. Syntinen ihminen ei tahdo luottaa siihen, että Jumala antaa hänelle oikean ajan ja tavan toteut-
taa Hänen luomaansa seksuaalisuutta tai armonsa voiman elää naimattomana, vaan hän tahtoo tyydyttää
halunsa silloin ja sillä tavalla kuin häntä itseään miellyttää. Sen tähden on elintärkeää, että seksuaalisuu-
den voima ohjataan toteutumaan Jumalan luomisjärjestyksen mukaisesti, jottei Sielunvihollinen saisi käyt-
tää ihmisen lihassa asuvaa hillittömyyttä ajaakseen ihmistä Jumalan tahdon vastaiseen seksuaalisuuden
käyttöön.

Näin ollen avioliittoon astuminen ja Jumalan tahdon mukainen avioelämä on ihmiselle lääke hillit-
tömyyttä vastaan. Saatana ei pääse viettelemään ihmistä seksuaalisiin synteihin, kun ihminen ottaa aviolii-
ton vastaan Jumalan hyvänä lahjana ja toteuttaa seksuaalisuutta Jumalan luomistahdon mukaisesti olemal-
la hedelmällinen, lisääntymällä ja kasvattamalla lapsia Herralle. Näin Herran tiellä kulkeminen on myös
parasta mahdollista harjoitusta kohti itsehillintää, joka perustuu luottamukseen siihen, että Herra pitää lap-
sistaan ja heidän tarpeistaan hyvää huolta, kun etsimme ennen muuta Hänen vanhurskasta tahtoaan.

Myös avioelämässä tulee pidättäytyä lihan hillittömyydestä, niin kuin Paavali opettaa ensimmäises-
sä Tessalonikalaiskirjeessään:

Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niinkuin olet-
te meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niinkuin vaellattekin, siinä
yhä enemmän varttuisitte. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille
antaneet. Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, että kukin teis-
tä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka
eivät Jumalaa tunne. 1. Tess. 4:1–5.

Aviollinen yhtyminen ei siis saa tapahtua lihallisen himon kiihkossa vaan pyhyydessä ja kunniassa, heijas-
taen Kristuksen ja seurakunnan välistä rakkauden salaisuutta. Aviopuolisoon yhtyminen lihallisen himon
kiihkossa tekee himon kohteesta välineen ja himoitsijasta hyväksikäyttäjän ja sen tähden turmelee avioliit-
toa. Aviollisen yhtymisen tulee aina kommunikoida miehen ja naisen välinen vastavuoroinen itsensä anta-
va rakkaus, joka toteutuu miehen ja naisen välillä Jumalan asettamassa rakkaudenjärjestyksessä.
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Sitten on vielä sanottava jotakin koskien seuraavia Paavalin sanoja:

Olen siis sitä mieltä, että lähestyvän ahdingon tähden jokaisen on hyvä pysyä entisellään. Jos olet
sidottu vaimoon, älä pyydä eroa; jos et ole sidottu vaimoon, älä pyydä itsellesi vaimoa. Mutta jos
menetkin naimisiin, et syntiä tee; ja jos neitsyt menee naimisiin, ei hänkään tee syntiä; mutta ne,
jotka niin tekevät, joutuvat kärsimään ruumiillista vaivaa, ja siitä minä tahtoisin teidät säästää. 1.
Kor. 7:26–28.

Herramme Jeesuksen opettama ja ennustama lopunaikojen kova ahdistus on Paavalille yksi syy lisää, mik-
si on parempi pysyä naimattomana. Herra Jeesus itse sanoo:

Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella
eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta ha-
maan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastui -
si; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Matt. 24:19–22.

Kristuksen sanat viittaavat sekä Jerusalemin hävitykseen, joka tapahtui vuonna 70 jKr., että maailmanai-
kojen viimeiseen suureen ahdistukseen, jonka keskeltä Jumala vapauttaa omansa taivaalliseen yhteyteensä.
Tämä  viimeinen  pako  on  verrannollinen  ensimmäiseen  eksodukseen,  jossa  Jumala  vapautti  kansansa
Egyptin orjuudesta suurten tunnusmerkkien ja ahdistusten kautta (Room. 15:4; 1. Kor. 10:1–13; 2. Tim.
3:10–17; 1. Kor. 9:1–10). Kristuksen voi-huuto raskaille ja imettäväisille näyttää kuitenkin viittaavan epä-
uskoisiin ihmisiin, jotka joutuvat kohtaamaan Jumalan raskaat vihan maljat lopunaikojen suuressa ahdis-
tuksessa. Seuraavat Kristuksen sanat Luukkaan evankeliumista selventävät opetusta:

Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä. Niin Jeesus
kääntyi heihin ja sanoi: "Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsian-
ne. Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan: 'Autuaita ovat hedelmättömät ja ne kohdut, jotka
eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet'. Silloin ruvetaan sanomaan vuorille:
'Langetkaa meidän päällemme', ja kukkuloille: 'Peittäkää meidät'. Sillä jos tämä tehdään tuoreelle
puulle, mitä sitten kuivalle tapahtuu?" Luuk. 23:27–31.

Vanhurskaat eivät suuren ahdistuksen aikoina pyydä vuoria ja kukkuloita peittämään heitä Jumalan vihal-
ta, vaan jumalattomat tekevät niin (vertaa Ilm. 6:12–17; 9:1–6). Vastaavasti voimme olettaa, etteivät van-
hurskaat suuressa ahdistuksessa siunaa hedelmättömiä autuaiksi, vaan jumalattomat tekevät niin. Lisäksi
on otettava huomioon,  että Kristuksen opetuksesta vaarin ottaneet pelastuivat Jerusalemin hävitykseltä
(Matt. 24:15ss.). On eri asia jäädä vangiksi siihen tuomittuun kaupunkiin, johon Jumala säästelemättä kaa-
taa vihansa täyden maljan, kuin pelastua pakolaisena. Jerusalemiin jääneet ihmiset joutuivat kohtaamaan
hirvittävän ahdistuksen, joka koitui erityisen raskaaksi odottaville ja imettäville äideille. Kristityt odotta-
vat tai imettävät äidit sen sijaan pelastuivat ahdistukselta, jos ottivat vaarin Kristuksen varoituksesta lähteä
tuhoon tuomitusta kaupungista, mutta hekin joutuivat kokemaan pakomatkallaan ylimääräistä ruumiillista
vaivaa raskautensa tai pienten lastensa tähden. Paavali näyttää siis mainitussa ensimmäisen Korinttolais-
kirjeen kohdassa viittaavan tähän jälkimmäiseen kristittyjen vanhempien kokemaan ylimääräiseen ruu-
miilliseen vaivaan, kun Jumala johtaa heidät lopunaikojen ahdistusten keskeltä luoksensa taivaan iloon.

Kristittyjen viimeinen eksodus lopunajan ahdistusten keskeltä on siis kevyempi kantaa, jos pysyy
naimattomana. Silti kristityn äidin tai isän ei tarvitse hätääntyä, jos joutuu lapsineen ja puolisoineen kes -
kelle näitä viimeisiä tapahtumia, sillä Herra on luvannut pitää heistä huolen. Lohikäärme kyllä yrittää vii -
meisinä päivinä tuhota Kristuksen kirkon sen viimeistä jäsentä myöten, mutta hän ei onnistu siinä: "Ja vai-
mo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat
kaksisataa kuusikymmentä päivää." Ilm. 12:6. Nuo 1260 päivää kattavat koko symbolisen kolme ja puoli
vuotta kestävän vihan ja ahdistuksen ajan. Niiden voidaan tulkita merkitsevän koko kirkon aikaa, jolloin
vihollinen eri tavoin ahdistaa sitä, mutta erityisesti nuo 1260 päivää näyttävät viittaavan viimeiseen lopun-
ajan ahdistukseen, kun Saatana käy Jumalan sallimuksesta viimeiseen raivokkaaseen hyökkäykseen Juma-
lan ylös Kristus-kalliolle rakentamaa kirkkoa vastaan, mutta kirkko selviää pimeyden voimien tuhotulval-
ta.

On myös muistettava, että itse pyhä perhe, Joosef, Maria ja Jeesus-lapsi, joutuivat pakenemaan ku-
ningas Herodeksen vihaa Egyptiin, mutta Herra varjeli heidät heidän pakomatkallaan. Vastaavalla tavalla
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Herra tulee varjelemaan kaikki omansa pienimmistä suurimpiin sillä viimeisellä pakomatkalla tästä maail-
masta taivaan kirkkauteen. Kirkon on myös varauduttava siihen, että osa heistä pelastuu tästä suuresta ah-
distuksesta marttyyreinä, ja eittämättä heidän joukossaan on niin pieniä kuin suuria. Kuulkaamme Kristus-
ta:

Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin pel-
jätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eikö kahta varpusta myydä yh-
teen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta. Ovatpa teidän päänne
hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta. Sen-
tähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on
taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on tai -
vaissa. Matt. 10:28–33.

On siis helpompaa kulkea Jumalan johtamana viimeinen pakomatka läpi lopunaikojen ahdistusten naimat-
tomana kuin naimisissa, mutta kaikki pienimmistä suurimpiin varmasti pääsevät perille, kunhan he vain
eivät kiellä Hyvää Paimentansa. Silti naimattomaksi jääminen ilman naimattomuuden armolahjaa voi olla
kristitylle suurempi ahdistus ja koettelemus kuin se viimeinen suuri ahdinko. Paavali nimittäin käyttää sa-
maa kreikankielistä sanaa (ἀνάγκη,  anankē), kun hän toisaalta neuvoo korinttolaisia, jos mahdollista, pi-
dättäytymään avioliitosta maanpiiriä lähestyvän suuren ahdingon tähden mutta toisaalta kehottaa mene-
mään naimisiin ja välttämään sen henkilökohtaisen suuren ahdingon, joka kohtaa ihmistä, joka yrittää py-
syä naimattomana ilman siihen annettua lahjaa (1. Kor. 7:26, 37, vertaa myös 7:1–2). Paavalin mukaan
naimisiinmeno on niin välttämätön asia, ettei mikään ahdistuksen aika saa estää avioliittoa, jos Jumala ih-
mistä siihen vastustamattomasti kutsuu, "…sillä parempi on naida kuin palaa." 1. Kor. 7:9b. Sen tähden
edes lopunaikojen suuri ahdistus ei ole este mennä naimisiin, olla hedelmällinen, lisääntyä ja kasvattaa
lapsia Herralle. Yhä silloin Herra tahtoo siunata lapsiaan avioliiton lahjalla ja kutsua heitä kasvattamaan
lapsia Hänelle, vaikka epäuskoinen maailma jo kiroaisi lapsiaan odottavat ja imettävät äidit maanrakoon.
Kristuksen ennustama suuri lopunaikojen ahdistus ei ole kristityille ja heidän lapsilleen suuren epätoivon
ja kauhun merkki vaan Herran merkki aivan pian koittavasta pelastuksesta, sillä he ovat taivaan kansalaisi-
na matkalla kohti taivasta. "Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne,
sillä teidän vapautuksenne on lähellä." Luuk. 21:28.

Vaikka Antikristus käskisi heittää kristittyjen lapset syvään mereen, silti Herra pitää avioliiton ja sen
tehtävän voimassa, ja kristityt voivat iloisin ja rohkein mielin astua avioliittoon ja synnyttää lapsia, niin
kuin Mooseksen vanhemmat tekivät, vaikka Egyptin kuningas käski heittää kaikki heprealaiset poikalapset
Niilin virtaan. Herra piti lapsistaan huolen silloin, ja niin Hän pitää yhä meistäkin, vaikka joutuisimme sii-
hen pahimpaan lopunaikojen ahdistukseen. 

Niin farao antoi käskyn kaikelle kansallensa, sanoen: "Kaikki poikalapset, jotka syntyvät, heittä-
kää Niilivirtaan, mutta kaikkien tyttölasten antakaa elää". Niin eräs mies, joka oli Leevin sukua,
meni ja nai leeviläisen neidon. Ja vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan. 2. Moos. 1:22–2:2.

Mooseksen tulevien vanhempien astuminen avioliittoon osoittaa  pimeyden voimia edustavalle faraolle
kaapin paikan: vihollinen voi yrittää tehdä tyhjäksi Jumalan tahdon ja pelotella Jumalan kansaa, mutta Ju-
mala vie oman tahtonsa voittoon ja seisoo lastensa suojana. Jumala saattaa vihollisen kertakaikkiseen hä-
peään, kun Hän välittömänä vastauksena faraon mahtikäskylle kutsuu leeviläisen miehen ja neidon avio-
liittoon kantamaan Herralle kohdun hedelmää. Tämän miehen ja neitokaisen rohkea ja iloinen luottamus
Jumalan huolenpitoon kukisti vihollisen ylpeän mahdin.

Niin kuin aikoinaan Egyptissä, Herra siunaa ja varjelee omansa myös viimeisessä suuressa ahdis -
tuksessa niin, että "kuta enemmän kansaa rasitettiin, sitä enemmän se lisääntyi, ja sitä enemmän se levisi,
niin että israelilaisia ruvettiin pelkäämään" 2. Moos. 1:12. Myös viimeisinä aikoina Herra siunaa erityisel-
lä tavalla ne, jotka edistävät Hänen kansansa kasvua, kuten aikoinaan Sifran ja Puuan:

Ja  Egyptin kuningas  puhui hebrealaisille  kätilövaimoille,  joista  toisen  nimi  oli  Sifra  ja  toisen
Puua; ja hän sanoi: "Kun te autatte hebrealaisia vaimoja heidän synnyttäessänsä, niin tarkastakaa
lapsen sukupuoli: jos se on poika, surmatkaa se, mutta jos se on tyttö, jääköön eloon". Mutta käti -
lövaimot pelkäsivät Jumalaa eivätkä tehneet, niinkuin Egyptin kuningas oli heille sanonut, vaan
antoivat poikalasten elää. Niin Egyptin kuningas kutsui kätilövaimot ja sanoi heille: "Miksi te



25

näin teette ja annatte poikalasten elää?" Kätilövaimot vastasivat faraolle: "Hebrealaiset vaimot ei-
vät ole niinkuin egyptiläiset. He ovat voimakkaita; ennenkuin kätilövaimo tulee heidän luoksensa,
ovat he jo synnyttäneet." Mutta Jumala salli kätilövaimojen menestyä, ja kansa lisääntyi ja eneni
suurilukuiseksi. Ja koska kätilövaimot pelkäsivät Jumalaa, niin hän antoi heille runsaasti perhettä.
2. Moos. 1:15–21.

Sen tähden saamme olla rohkeita ja luottaa hyvään Herraamme. Kaikki Herran kansan äidit saavat kerran
veisata niin kuin Israelin naiset aikoinaan Mirjamin johdolla, kun Herra pelasti heidät suuresta ahdistuk-
sesta:

Kun faraon hevoset ja hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä menivät mereen, palautti Herra me-
ren vedet heidän päällensä; mutta israelilaiset kulkivat kuivaa myöten meren poikki. Ja naispro-
feetta Mirjam, Aaronin sisar, otti vaskirummun käteensä, ja kaikki naiset seurasivat häntä vaski-
rumpuja lyöden ja karkeloiden. Ja Mirjam viritti heille virren: "Veisatkaa Herralle, sillä hän on
ylen korkea, hevoset ja miehet hän mereen syöksi". 2. Moos. 15:19–21.

**********

Näin siis olemme nähneet, että Jumala sanassaan suorastaan käskee miehiä ja naisia menemään naimisiin,
jotta he välttyisivät haureudelta sekä itsekeskeiseltä ja ahneelta elämältä, koska Jumala on luonut miehen
ja naisen menemään naimisiin, olemaan hedelmällisiä, lisääntymään ja kasvattamaan Hänelle lapsia tai-
vasten valtakuntaa varten. Jumala kutsuu valtaosan ihmisistä palvelemaan Häntä ensisijaisesti miehen ja
naisen,  isän ja äidin kutsumuksissa,  joissa he varjeltuvat  pelastukseen Kristuksen yhteydessä.  Harvoja
poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki kristityt on kutsuttu pysymään ja kasvamaan uskossa, rakkaudessa,
pyhityksessä ja siveydessä näiden kutsumusten puitteissa toteuttaen sitä tehtävää, jonka Herra on heille
hyvyydessään antanut: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa" 1. Moos. 1:28. Edes suuret
lopunajan ahdistukset eivät tule estämään Jumalaa näin kutsumasta miehiä ja naisia avioliittoon toteutta-
maan Hänen hyvää luomistahtoaan – pikemminkin päinvastoin, sillä Herra vain lisää Hänelle uskollista
kansaansa, mitä enemmän sitä ahdistetaan.

Hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaus

Yhteys lähetyskäskyyn
Jumala on luonut  ihmisen mieheksi  ja naiseksi  avioliittoa  varten,  koska Hän haluaa täyttää luomansa
maanpiirin ihmislapsilla, jotka Hän haluaa pyhän kasteen vesissä synnyttää uudesti ylhäältä Jumalan lap-
siksi. Jumala haluaa luoda ihmislasten paljouden omaan taivaalliseen perheyhteyteensä, ja tätä tehtävää
avioliitto palvelee. Siten avioliiton luonnollinen tehtävä onkin taivaallinen. Luonnollinen syntymä miehes-
tä ja naisesta luonnolliseen ihmisperheeseen sisältää toivon hengellisestä syntymisestä uudesti ylhäältä Ju-
malasta Hänen taivaalliseen perheyhteyteensä.

Kristuksen antama lähetyskäsky Matt. 28:16–20 on siis mitä läheisemmässä yhteydessä hedelmälli -
syyden ja lisääntymisen siunaukseen 1. Moos. 1:28. Itse asiassa jälkimmäinen on se alkuperäinen Jumalan
antama lähetyskäsky, jonka oli tarkoitus toteutua avioliiton kontekstissa. Avioliitolla on siis alusta asti ol-
lut taivaallinen tehtävä: synnyttää ja kasvattaa Jumalalle suuri ihmislasten paljous taivasten valtakuntaa
varten. Syntiinlankeemuksenkin jälkeen Jumala vahvisti tämän miehelle ja naiselle antamansa tehtävän,
mutta siihen tuli ihmisen synnin tähden kipua ja kärsimystä (1. Moos. 3:16–19). Avioliiton tehtävään syn-
nyttää lapsia Jumalalle myös kietoutui yhteen lupaus Vaimon Siemenestä, jälkeläisestä, joka tulisi polke-
maan rikki Käärmeen pään mutta itse joutumaan Käärmeen pistämäksi, eli lupaus Messiaasta (1. Moos.
3:15).

Sen tähden Jumalan kansan historia on sukuluetteloiden tai oikeastaan syntykirjojen historiaa. Raa-
matun syntykirjat kertovat meille kirkon historian tässä kuoleman varjon maassa. Jumalan kansan elämä
on ollut uskollisuutta Jumalan alussa lausumalle hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaukselle, joka piti
sisällään myös lupauksen Messiaan syntymisestä Vaimon Siemenenä. Tämä Jumalan kansan historia alkaa
taivaan ja maan syntykirjalla ja jatkuu Aadamin, Nooan, Aabrahamin isän Terahin ja Jaakobin syntykirjal -
la, huipentuen Israelin syntymään vedestä ja pilvestä eksoduksessa Kaislameren läpi ja heidän kulkuunsa
luvattuun maahan läpi autiomaavaelluksen, jolla Herra juotti heille vettä kalliosta ja antoi mannaa taivaas-
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ta.  Tämä Israelin syntykirja jatkuu kertomuksella luvatun maan valloittamisesta ja sen menettämisestä
epäuskon tähden, joka johtaa pakkosiirtolaisuuteen. Mutta juuri pakkosiirtolaisuuden ahdingossa kirkastuu
Jumalan kansan syntyhistorian toivo: lupaus Messiaan, Vaimon Siemen syntymisestä luvattuun sukulin-
jaan.

Israelin kansan syntyhistoria on historiaa synnin orjuudessa, josta vain luvattu Messias voisi heidät
lunastaa ja tuoda pelastuksen koko maanpiirille, ja tämän Herra erityisellä tavalla kirkasti profeettojensa
kautta pakkosiirtolaisuudessa viruvalle kansalleen. Sen tähden profeetta Jeremia rohkaisee Baabeliin vie-
tyjä kansansa pakkosiirtolaisia näillä sanoilla: "Ottakaa itsellenne vaimoja ja siittäkää poikia ja tyttäriä; ot-
takaa pojillenne vaimoja ja naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä
älkääkä vähentykö." Jer. 29:6. Herran kansalla oli varma toivo siitä, että heidän sukulinjastaan luvattu
Messias tulisi pelastamaan heidät ja heidän lapsensa orjuudesta Jumalan lasten vapauteen. Heillä oli varma
toivo siitä, että Jumala tulisi antamaan heille Lapsen, Pojan, joka tulisi, niin kuin Nooa, lohduttamaan hei-
tä, kun he Jumalan synnin tähden kiroamassa maassa uskollisesti työssä ja vaivassa täyttävät Herran heille
antamaa pyhää tehtävää olla hedelmällisiä, lisääntyä ja kasvattaa Hänelle lapsia. Heidän työlleen tulisi ole-
maan palkka. Heidän lapsensa eivät jäisi orjuuteen.

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa,
niille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon; he iloitsevat sinun edessäsi, niin -
kuin elonaikana iloitaan, niinkuin saaliinjaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän
olkainsa vitsan ja heidän käskijänsä sauvan sinä särjet niinkuin Midianin päivänä; ja kaikki taiste -
lun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä lapsi
on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ih-
meellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suu-
ri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vah-
vistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen teke-
vä. Jes. 9:1–6.

Uusi testamentti on Messiaan syntykirja, ja sellaisena se on myös uuden Jumalan kansan ja uuden aika-
kauden, Jumalan valtakunnan syntyhistoria. Tällä uudella aikakaudella on uusi Messiaan antama lähetys-
käsky (Matt. 28:16–20), jossa Jumalan jo alussa lausuma hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaus saa-
vuttaa täyttymyksensä sekä myös uudistuu voimassaan ja merkityksessään. Aivan alusta lähtien Jumalan
kansa on synnyttänyt lapsia Herralle siinä toivossa, että he saisivat kantaa lapsensa Herran syliin Hänen
siunattavikseen, jotta he saisivat Häneltä uuden syntymän ylhäältä Jumalan lapsiksi ja pääsyn taivaalliseen
Paratiisiin. Ja nyt Hän, luvattu Vaimon Siemen, on vihdoin saapunut, ja Jumalan kansan äitien ja isien toi -
vo on täyttynyt. He ovat saaneet lohdutuksen työhönsä ja vaivaansa Herrassa kuoleman varjon maassa.
Tätä täyttymystä apostoli Pietari saarnasi Helluntaina:

Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen
nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lap-
sillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Juma-
lamme, kutsuu." Ap. t. 2:38–39.

Eikä tämä lupaus ole ainoastaan vain "teille ja teidän lapsillenne" vaan myös "kaikille, jotka kaukana ovat,
ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu", niin kuin Pietari nyt katoilta julistaa sitä, mikä vielä hetki
sitten oli vain opetuslasten korviin kuiskattu Herran salaisuus. Näin Herra kutsuu, ei ainoastaan oman kan-
sansa, vaan myös kaikki pakanat tulemaan Hänen tykönsä ja saamaan lohdutuksen työssämme ja vaivas-
samme. Pakanat, jotka ovat olleet lapsineen hirvittävässä synnin orjuudessa ilman mitään toivoa pelastuk-
sesta, saavat nyt yhdessä Jumalan kansan kanssa pääsyn uuteen Jumalan Israeliin, Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan totiseen Viinipuuhun Hänen oksikseen.

Herra Jeesus ei siis ota pois kansaltaan Jumalan jo alussa heille antamaa tehtävää olla hedelmällisiä,
lisääntyä ja kasvattaa Herralle lapsia synnin tähden kirotussa kuoleman varjon maassa, vaan antaa heille
toivon ja lohdutuksen tässä työssä. Herra antaa heidän päällensä oman soveliaan ikeensä ja kevyen kuor-
mansa. Herra uudistaa miehen ja naisen välisen avioliiton hehkumaan taivaallista valoa ja kirkkautta Hä-
nen ja seurakunnan välisen rakkauden salaisuuden kuvana sekä kirkastaa avioliiton tehtävän kantaa Hänen
syliinsä ihmislasten paljous taivasten valtakuntaan kasteen ja uskon kautta.
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Tässä Kristuksen kirkolleen antamassa pyhässä tehtävässä myös naimattomilla ja leskillä on erityi-
nen osa, sillä kirjoitettu on: "Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole
synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies." Gal 4:27. Niin nai-
mattomat kuin naimisissa olevat saavat kantaa Herran syliin lapsia ja lasten kaltaisiksi nöyrtyviä Hänen
siunattavikseen, jotta he saisivat Jumalan Pojassa uuden syntymän ylhäältä Jumalan lapsiksi kasteen ja us -
kon kautta. Niin naimattomia kuin naimisissa olevia tarvitaan opettamaan näitä vastasyntyneitä opetuslap-
sia halki heidän vaelluksensa pitämään kaikki, mitä Kristus on käskenyt kirkkonsa ja opetuslastensa pitää.
Näin kirkko on todella Kristuksen ruumis, jossa on erilaisia jäseniä erilaisine lahjoineen, jotka kaikki on
annettu tämän yhden lähetyskäskyn toteuttamiseen.

Siten juuri nyt on tullut aika Jumalan kansalle uudistaa voimansa Herrassa ja ottaa Häneltä vastaan
uutena se Jumalan jo alussa miehelle ja naiselle antama tehtävä: olla hedelmällisiä, lisääntyä ja tuoda lap-
sia Herralle ja Hänen valtakuntaansa kasteen ja uskon kautta. Näiden pienten lasten kääntymys ja usko toi-
mii esikuvana kaikille ihmisille tehdä parannus ja kääntyä näiden lasten kaltaisina Jeesuksen siunattaviksi
ja tulla suuriksi taivasten valtakunnassa tulemalla pieniksi. Näin ne avioliiton hedelminä kannetut pienet,
jotka uskovat Kristukseen, saavat olla viitoittamassa kaikille kansoille tietä Herran yhteyteen, niin kuin ai-
koinaan Itämaan tietäjät löysivät Jumalan valtakunnan Jeesus-lapsessa. Myös suurten apostolien ja kaik-
kien lähetystyöntekijöiden täytyy nöyrtyä näiden lasten kaltaisiksi, jotta voisivat tulla todellisesti suuriksi
Herrassa ja uskollisesti täyttää omalla paikallaan Herran kirkolleen antamaa lähetyskäskyä.

Tähän yhteen kirkon tehtävään siis kutsutaan niin naimisissa olevat kuin naimattomat, eikä kukaan
voi halveksua toisen tehtävää tai omaansa, sillä me kaikki olemme yhden Kristus-ruumiin jäseniä; sekä
avioliitto että naimattomuus ovat kirkolle tärkeitä ja luovuttamattomia Jumalan lahjoja, ja molemmilla on
oma erityinen kunniansa, josta koko ruumis iloitsee ja rakentuu Herrassa toteuttaakseen yhtä yhteistä teh-
täväänsä. Paavali kirjoittaa:

Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruumiiseen, niinkuin hän on tahtonut.
Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin monta
jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myös-
kään pää jaloille: "En tarvitse teitä". Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan hei-
kompia, ovat välttämättömiä; ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita,
me verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme;
mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että
antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäse-
net pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsi -
vät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kans-
sa. 1. Kor. 12:18–26.

**********

Tämä oli lyhykäisyydessään Jumalan kansan historia, syntykirjojen historia, luomisesta aina Kristuksen
syntymiseen ja kirkon aikakauteen asti, ja näin olennaisen tärkeässä roolissa Jumalan jo alussa lausuma
hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaus on ollut – ja yhä on! – Jumalan kansan historiassa. Suuri on se
aikamme kristikunnassa vallalle päässyt sokeus, joka viittaa kintaalla tälle Jumalan alussa lausumalle siu-
naukselle, jonka ympärille Hän rakentaa koko valtakuntansa historian ja tehtävän. Meillä on todella kaikki
syy yhtyä Kristuksen lainaamiin psalmin sanoihin: "Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman vas-
tustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja kostonhimoisen." Ps. 8:3; Matt. 21:16. Jatkamme vielä tä-
män Jumalan kansan historian tutkimista hieman tarkemmin.

Syntiinlankeemuksesta lähtien Perkele, se muinainen Käärme, on ollut sodassa vaimoa ja hänen sie-
mentänsä vastaan. Ei ole sattumaa, että nainen on Raamatussa kielikuva seurakunnalle, sillä naisesta konk-
reettisesti syntyvät Jumalan kansan lapset. Silti ei koskaan ole ollut kyse pelkästä luonnollisesta syntymäs-
tä miehen siemenestä vaan syntymästä ylhäältä Jumalasta, niin kuin Jumalan antama lupaus Messiaasta,
Vaimon Siemenestä ilmoittaa. Siten luonnollinen syntymä naisesta ei ole yhtä kuin syntymä ylhäältä, Ju-
malasta.

Vielä ennen syntiinlankeemustakin luonnollinen syntymä naisesta vasta sisälsi lupauksen ja toivon
syntymästä ylhäältä Jumalan lapseksi; luonnollinen Paratiisi ei vielä ollut se taivaallinen täyttymys, johon
ihmisen oli määrä kerran saada syntyä ja siirtyä, kun aika täyttyisi. Aadamilla, Eevalla ja heidän jälkeläi -
sillään oli kyllä Jumalan lapseuden esikoislahja, mutta juuri sen tähden he vasta odottivat pääsyä täyteen
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yhteyteen Jumalan kanssa, täyteen lapseuteen, joka voisi toteutua vasta siinä jälkeläisessä, toisessa Aada-
missa, joka ei syntyisi miehestä alhaalta vaan Jumalasta ylhäältä ja niin avaisi ihmiskunnalle ruumiinsa
osallisuudessa tien täyteen Jumalan lapseuteen. Täten jo aivan alusta asti kuva seurakunnasta naisena, joka
synnyttää Jumalan siemenen siittämän Jumalan lapsen, nousee etualalle.

Apostoli Paavalin mukaan vain Jumalan sanan voimasta syntyneet lupauksen lapset ovat Jumalan
todellisia lapsia (Room. 9:6ss.). Sen tähden kirkon kuva ei ole nuori ja hedelmällinen Haagar vaan vanha
ja hedelmätön Saara (Gal. 4:21ss.). Uuden liiton kynnyksellä tämä kuva tarkentuu nuoreen Neitsyt Ma-
riaan, joka tulee raskaaksi Pyhästä Hengestä ja synnyttää Jumalan Pojan, jonka ristiinnaulitun ja ylösnous-
seen ruumiin osallisuudessa ihmiskunnalla on pääsy Jumalan yhteyteen, uuden syntymän lahja ylhäältä Ju-
malasta. Sen tähden on selvää, ettei uuden liiton aikakaudella ole etualalla luonnollinen avioliitto ja synty-
mä vaan taivaallinen syntymä Kristuksen ristillä puhkaistusta kyljestä Hänen seurakuntamorsiamekseen,
yhdeksi ruumiiksi Hänen kanssaan Hänen kuolemansa ja ylösnousemisensa osallisuudessa pyhän kasteen
vesissä.

Vanha testamentti keskittyy Jumalan lupaukseen Vaimon Siemenestä, Messiaasta, joka tulisi teke-
mään tyhjäksi Perkeleen teot ja avaamaan kansalleen tien Jumalan taivaalliseen Paratiisiin. Tämä lupaus
Messiaasta oli kätketty hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaukseen. Siten Vanhassa testamentissa Ju-
malan siunaukseen ja käskyyn olla hedelmällinen ja lisääntyä kuului olennaisesti odotus lupauksen lapses-
ta, Vaimon Siemenestä, jonka syntymä ei tapahdu luonnollisesti miehestä vaan joka saa syntynsä ylhäältä
Jumalasta. Tässä lupauksen lapsessa täyttyisi Jumalan kansan kaipaus. Hänen syntymänsä merkitsisi aiko-
jen täyttymystä ja ihmisen siirtymistä luonnollisesta, vanhasta maailmasta, uuden luomakunnan taivaalli-
seen elämään Jumalan kasvojen valkeudessa. Hänen syntymisessään syntyisi uusi ihmissuku, jolla olisi
yhteys vanhaan mutta joka siitä huolimatta olisi uusi ja johon kaikilla kansoilla olisi pääsy Messiaan tuo-
man uuden taivaallisen syntymän kautta.

Sen tähden apostoli Matteus on nimennyt evankeliuminsa Jeesuksen Kristuksen, Daavidin Pojan,
Aabrahamin Pojan, syntykirjaksi ja tiivistänyt koko Vanhan testamentin Messiaan sukuluetteloksi (Matt.
1:1–17). Hän on jakanut tämän sukuluettelon kolmeen 14 sukupolven jaksoon, jolloin kaikki Israelin lap-
set, "Juuda ja tämän veljet" (Matt. 1:2), syntyvät synnin orjuudessa, jossa he odottavat sukulinjastaan syn-
tyvää Vaimon Siementä Lunastajakseen. Luku 14 kuvaa tätä orjuutta, sillä Jaakob palveli enoansa Laaba-
nia kahden vaimonsa tähden 7 + 7 = 14 vuotta, ja tässä orjuudessa syntyivät "Juuda ja tämän veljet" aivan
kuten Joosialle syntyi "Jekonja ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoina" (Matt. 1:2, 11). Tämä syn-
nin orjuudessa tapahtunut Jumalan kansan odotus päättyy Messiaan eli Kristuksen sikiämiseen Pyhästä
Hengestä Neitsyt Marian kohtuun, sillä "hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä" (Matt. 1:21).
Kristuksen syntymä päättää synnin orjuuden ja aloittaa uuden taivaallisen aikakauden, Jumalan valtakun-
nan. Matteuksen mukaan kaikki Jumalan kansan historiassa on tähdännyt Messiaan syntymiseen:

"Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sa-
noo: ’Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel’, mikä
käännettynä on: Jumala meidän kanssamme." Matt. 1:22–23.

Vanhan testamentin Jumalan kansa pelastui uskon kautta Jumalan lupaukseen pelastuksesta, jonka Messias
tulisi  tuomaan.  Messiaan  identiteetti  neitseestä  syntyneenä  Jumalan  Poikana  tarkentui  tarkentumistaan
Vanhan testamentin aikakaudella aina Hänen syntymiseensä saakka. Jumalan kansalla oli kiusaus ajatella,
että tuleva Messias syntyisi luonnollisesti Aabrahamin jälkeläiseksi tai että pelkkä luonnollinen syntymä
Aabrahamin jälkeläiseksi riittäisi takaamaan heille paikan Jumalan valtakunnassa. Kuitenkin se synnin or-
juus, joka kahlitsi kaikkia ihmisiä aina Aadamin lankeemuksesta asti, syvensi Jumalan kansan uskon tajua
ymmärtämään, ettei Messias voisi syntyä normaalisti miehen siemenestä ja ettei pelkkä luonnollinen syn-
tymä riittänyt takaamaan pääsyä Jumalan valtakuntaan. Silti oli selvää, että Messias tulisi syntymään juuri
Aabrahamin sukulinjasta ja että hänen jälkeläistensä kanssa Jumala oli tehnyt liittonsa ja uskonut heille sa-
nansa. Kuitenkin, erityisesti pakkosiirtolaisuuden kokemuksen kautta, Jumalan kansalle alkoi tulla yhä sel-
vemmäksi ja selvemmäksi,  etteivät  he pystyneet omin voimin ja neuvoin tuomaan kansalleen ja koko
maanpiirille pelastusta.

Profeetta Jesaja kuvaa Vanhan testamentin kansan ahdistusta, kun se on raskaana ja synnytyskivuis-
sa, mutta ei kuitenkaan pysty synnyttämään Jumalan lupaamaa Messiasta:

"Niinkuin raskas vaimo, joka on synnyttämäisillään, vääntelehtii ja huutaa kivuissansa, niin me
olimme sinun edessäsi, Herra. Me olimme raskaina, vääntelehdimme, mutta oli niinkuin olisimme
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synnyttäneet tuulta: emme saaneet aikaan pelastusta maalle, maanpiirin asukkaat eivät ilmoille
päässeet." Jes. 26:17–18.

Jumalan kansa ei kyennyt synnyttämään Messiasta ja uutta Jumalan kansaa, johon kaikilla pakanoillakin
olisi pääsy. Sen sijaan he vain synnyttivät lapsia synnin orjuuteen. Tällä kaikella oli se vaikutus, että Juma-
lan kansan jäännös istui murheellisena pimeydessä ja kuolemanvarjon maassa mutta kuitenkin toivon va-
rassa, sillä Herra oli jo antanut kansansa huulille pelastettujen kiitosvirren – niin varma oli Jumalan lu-
pauksen täyttymys. Ahdistusten keskellä kirkastui toivo Messiaasta, joka olisi Herra itse: "Ja sinä päivänä
sanotaan: ’Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota
me odotimme: iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi’." Jes. 25:9. Siten ahdistuksen
ahjossa valmistunut Jumalan kansan pieni uskollinen jäännös oli valmis ottamaan vastaan Messiaansa,
Vaimon Siemenen.

Jumala siis salli Vanhan testamentin aikakaudella kansansa joutua epätoivoon itsestään ja kyvystään
synnyttää Messias ja pelastus maailmalle. Näytti siltä, että Jumalan kansa jäisi ikuisesti orjuuteen ja unoh-
tuisi tuonelaan. Profeetta Jeremia kuvaa riipaisevasti Jumalan kansan tuskaista epätoivoa: "Kuule, Raa-
masta kuuluu valitus, katkera itku: Raakel itkee lapsiansa, hän ei lohdutuksesta huoli surussaan lastensa
tähden, sillä niitä ei enää ole." Jer. 31:15. Mutta juuri tämä tuska ja epätoivo valmistivat Jumalan kansaa
ottamaan vastaan Herran valmistama pelastus. Jeremian saama Herran sana nimittäin jatkuu näin: "Näin
sanoo Herra: Pidätä äänesi itkusta, silmäsi kyyneleistä, sillä sinun työstäsi on tuleva palkka, sanoo Herra,
ja he palajavat vihollisen maasta. Sinulla on tulevaisuuden toivo, sanoo Herra: sinun lapsesi palajavat
omalle maalleen." Jer. 31:16–17.

Juuri tämän vapautumisen synnin orjuudesta ja palaamisen siihen todelliseen luvattuun maahan,
jonne vain Messias voisi valittunsa kaikista kansoista viedä, Matteus kertoo. Samalla Matteus antaa ym-
märtää, ettei Herran kansan työ ole joutuva hukkaan, vaikka heidän lapsensa ovat syntyneet orjuuteen ja
kuolleet vihollisen miekkaan, sillä he ovat kuolleet marttyyreina tulevan Messiaan tähden. Matteus tulkit-
see Betlehemin lasten surman kautta koko Jumalan kansan kohtaaman ahdistuksen ja vainon Käärmeen
vainona vaimoa ja hänen Siementänsä eli Jumalan kansaa ja tästä kansasta syntyvää Messiasta vastaan.
Perkele haluaa surmata Jumalan kansan lapset, koska hän haluaa estää Messiaan syntymän, mutta juuri sen
tähden nämä lapset ovat autuaita, sillä he kuolevat, koska heillä on toivo luvatusta Messiaasta, joka tulisi
lunastamaan kansansa ja tekemään tyhjäksi Perkeleen teot.

Jumalan käskyyn olla hedelmällinen ja lisääntyä sisältyi siis luonnollisen lisääntymisen ja syntymän
välttämättömyys, mutta silti tämä luonnollinen synnyttäminen menisi hukkaan ilman Jumalan lupaaman
Vaimon Siemenen taivaallista syntymää. Vain tämä viimeinen lapsi, Vaimon Siemen, voisi pelastaa kaikki
luonnollisen syntymän saaneet heidän synneistään ja Perkeleen vainosta ja antaa heille uuden syntymän
ylhäältä Jumalasta. Tässä Jumalan lupaamassa Messiaassa hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaus saisi
siis täyttymyksensä, mutta samalla se olisi uuden aikakauden ja uuden käskyn alku. Messias eli Kristus on
tuonut kansalleen uuden syntymän ylhäältä Jumalasta vedestä ja Hengestä ja käskee kirkkoaan mennä
kaikkeen maailmaan ja tehdä kaikista kansoista Hänen opetuslapsiaan "kastamalla heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää" Matt.
28:19.

Mikä siis on Kristuksen antaman lähetyskäskyn (Matt. 28:16–20) suhde hedelmällisyyden ja lisään-
tymisen  siunaukseen  (1.  Moos.  1:28),  jonka  Jumala  useasti  toistaa  kansalleen  (esimerkiksi  1.  Moos.
35:11)?

Jokainen Jumalan antama hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaus tai käsky on ennakoinut Kris-
tuksen antamaa lähetyskäskyä, ja niistä jokainen on perustettu tämän lähetyskäskyn varaan. Jokaisen luon-
nollisen syntymän toivo ja päämäärä on taivaallinen syntymä ylhäältä Jumalan lapseksi.  Luonnollinen
syntymä ihmiseksi menee hukkaan, kadotuksen pimeyteen, ilman ihmisen taivaallista syntymää ylhäältä
Jumalasta Hänen lapsekseen. Sen tähden jokainen hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaus pitää sisäl-
lään odotuksen ja toivon uudesta syntymästä ylhäältä Jumalasta ja on annettu tämän toivon ja lupauksen
varassa.

Mutta niin kuin jokainen hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaus edellyttää Kristuksen antaman
lähetyskäskyn, samoin lähetyskäsky edellyttää hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunauksen. Niin kuin
jokainen luonnollisesti syntynyt ihmiselämä menisi hukkaan ilman Kristuksen antamaa taivaallista synty-
mää, samoin Kristuksen tuoma taivaallinen syntymä menisi hukkaan ilman luonnollista syntymää ihmi-
seksi. Sen tähden niin kauan kuin Kristuksen lähetyskäsky on voimassa, niin kauan on myös voimassa he-
delmällisyyden ja lisääntymisen siunaus sekä toisinpäin.
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Hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaus siis on jatkuvasti tähdännyt Kristukseen, on annettu Hä-
neen perustuen, saavuttaa Hänessä täyttymyksensä ja uudistetaan Hänessä. Kristus täyttää tämän siunauk-
sen, koska Hän on se luvattu Vaimon Siemen, jonka Jumalan kansa on vihdoin saanut synnyttää Pyhän
Hengen voimasta. Syntymällä ihmiseksi ja lunastamalla ihmiskunnan verellään Hän toi valituilleen kaikis-
ta kansoista uuden syntymän lahjan Jumalan lapsiksi.  Hänessä saisivat  pääsyn Jumalan lapsiksi  myös
kaikki ne Vanhan testamentin aikaan kuolleet Jumalan kansan jäsenet, jotka kuolivat uskossa ja toivossa
Herran valmistamaan pelastukseen.

Kristus ei ole lähetyskäskyllään tehnyt tyhjäksi Jumalan alussa antamaa ja useasti vahvistamaa he-
delmällisyyden ja lisääntymisen siunausta, vaan Hän on täyttänyt ja uudistanut sen. Hänessä menneiden
sukupolvien työ sai palkkionsa ja Hänen varaansa tulevat sukupolvet voivat uskoa lapsensa. Jumalan kan-
sa ei ole eikä koskaan tule synnyttämään lapsia Lohikäärmeen kitaan, sillä Herra Jeesus on murskannut
Käärmeen pään ja avannut kansalleen pyhän kasteen vesissä taivaan portit4.  Lähetyskäskyllään Kristus
vahvistaa Jumalan jo alussa lausuman hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunauksen, siunaa menneiden
sukupolvien työn sekä antaa ilon ja toivon tulevien sukupolvien uurastukselle. Kaikki Jumalan kansan isät
ja äidit ovat synnyttäneet lapsensa siinä toivossa, että Jumala tulee antamaan heille uuden syntymän yl-
häältä Jumalan lapsiksi. Kristuksen lähetyskäsky osoittaa, ettei tämä toivo ole ollut turha ja perusteeton ja
ettei menneiden sukupolvien työ Herrassa ole mennyt hukkaan: Raakel saa lohdutuksen lapsistaan, sillä
hänen lapsensa saavat palata Herran maahan kuolleitten maasta (Jer. 31:15ss.).

Sen tähden juuri nyt on aika kylvää ihmisen siementä Israelin maahan. Juuri nyt on aika tulla hedel-
mälliseksi Jumalan kansaksi ja täyttää maanpiiri Jumalan lapsilla. Tietenkään tässä ei ole kyse pelkästä
luonnollisesta lisääntymisestä vaan uudesta syntymästä ylhäältä kasteen ja uskon kautta, mutta jälkim-
mäistä ei varmasti voi tapahtua ilman edellistä. Kirkon aikakaudella ei siis suinkaan ole aika hylätä avio-
liittoa ja sen tehtävää vaan ottaa se Kristukselta vastaan uudistettuna ja vahvistettuna.

Koska siis Kristuksen antama lähetyskäsky edellyttää voimassa olevan hedelmällisyyden ja lisään-
tymisen siunauksen, Kristus pitää voimassa ja vahvistaa miehen ja naisen välisen luonnollisen avioliiton ja
sen tehtävän. Sekä Matteuksen että Markuksen evankeliumissa fariseusten kysymys avioerosta toimii tilai-
suutena Jeesukselle vahvistaa Jumalan hyvä luomistahto avioliittoa koskien (Matt. 19:1–12; Mark. 10:2–
12). Molemmissa evankeliumeissa tätä Jeesuksen opetusta avioliitosta välittömästi seuraa kertomus lasten
tuomisesta Jeesukselle siunattaviksi  (Matt.  19:13–15; Mark.  10:13–16).  Opetuslapset  nuhtelivat  tuojia,
mutta Jeesus närkästyi opetuslapsiinsa ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö
heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta." Mark. 10:14. Näin Kristus siis vahvistaa avioliiton voi-
massaolon ja tehtävän myös uuden liiton aikakaudella: Jumala on asettanut miehen ja naisen välisen avio-
liiton ja siunannut heidät hedelmällisiksi, jotta he toisivat Jeesukselle ihmislasten paljouden, joille Jeesus
saa antaa uuden syntymän ylhäältä pyhän kasteen vesissä.

Sekä Matteuksella että Markuksella tätä Jeesuksen opetusta seuraa välittömästi kertomus eräästä
varttuneesta,  rikkaasta  miehestä,  joka  yrittää  päästä  sisään  Jumalan  valtakuntaan  omin  voimin  (Matt.
19:16–26; Mark. 10:17–27). Tämän aikuisen miehen rikkaudet, ponnistelut ja inhimillinen voima toimivat
kontrastina lapsille, jotka tuotiin köyhinä ja avuttomina Jeesuksen siunattaviksi. Tämäkin alleviivaa Kris-
tuksen antaman lähetyskäskyn olennaista yhteyttä hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaukseen: synty-
nyt ihmiselämä tulee estelemättä tuoda Jeesuksen siunattavaksi ja saamaan Hänessä uusi syntymä ylhäältä
vedestä ja Hengestä pyhässä kasteessa, sillä juuri ihmislapsia varten Jeesus on tullut. Pienet vastasyntyneet
lapset ovat avuttomuudessaan ja köyhyydessään kaikkein soveliaimpia ottamaan vastaan Jumalalta uudes-
tisyntymisen pesun. Voimakkaiksi ja rikkaiksi tulleille aikuisille sen sijaan on suuri taistelu heittää oma
vanhurskautensa pois roskana – jollainen se todellisuudessa on – ja nöyrtyä Kristuksen pestäviksi ja puet-
taviksi. Sen tähden ihmislapsi tulee tuoda Kristuksen siunattavaksi kohta luonnollisen syntymän jälkeen,
ja tämä alleviivaa avioliiton olennaisen tärkeää roolia kirkon ja Kristuksen lähetyskäskyn palveluksessa.
Mihin ikinä kirkko leviää, sen paras ja esimerkillisin kasvu tapahtuu, kun kristityt vanhemmat tuovat vas-
tasyntyneet lapsensa Jeesuksen kastettaviksi.

Evankelista Luukas tarttuu tähän Matteuksen ja Markuksen esille nostamaan opetukseen ja selittää
Jeesuksen opetuksella, kuinka aikuisetkin silti voivat vielä tulla lasten kaltaisiksi ja päästä taivasten valta-

4 Saamme uskoa, että Jumala tuo taivaan kotiin myös ennen kastettaan kuolleet kristittyjen lapset sekä kasteoppilaat,
niin kuin Hän on pelastanut myös ne vanhan liiton pyhät, jotka vasta uskossa katsoivat tulevaan pelastukseen. Herra
antaa pelastettujen kiitosvirren jo niiden huulille, jotka kuoleman varjon maassa vasta odottavat Hänen tulemistaan.
Sen tähden vasta kasteelle tuleva saa jo uskossa omistaa Herran lupaaman pelastuksen ja veisata siitä kiitosta. Edes
hänen ajallinen kuolemansa ei estä häntä saavuttamasta sitä iankaikkista pelastusta, minkä Herra on hänelle luvannut.
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kuntaan. Luukas tekee tämän sijoittamalla välittömästi lasten siunaamisen (Luuk. 18:15–17) edelle kerto-
muksen fariseuksesta ja publikaanista (Luuk. 18:9–14). Myös Luukkaalla lasten siunaamista seuraa heti
kertomus miehestä, joka yrittää omin voimin päästä sisälle taivasten valtakuntaan. Aikuisen ihmisen pää-
seminen Jumalan valtakuntaan on vaikeampaa kuin kamelin ahtautuminen läpi neulansilmästä, mutta se
on silti Jumalalle mahdollista – joskin Jumalan täytyy kovin ottein riisua ihmistä hänen luulotelluista rik-
kauksistaan.  Luukas  asettaa  syntisen  publikaanin,  joka  myöhemmin  identifioituu  Sakkeukseen (Luuk.
19:1–10), esikuvaksi aikuisesta, joka Jumalan murtamana lopulta nöyrtyy lasten kaltaiseksi ja antaa Jee-
suksen siunata itsensä. Mutta lasten kohdalla tämä kova taistelu puuttuu tyystin – heidät vain tuodaan iloi-
sesti Jeesuksen siunattaviksi. Lasten kohdalla Jeesuksen ainoa taistelu on niitä aikuisia kohtaan, jotka ta-
valla tai toisella eivät salli lapsia tuotavan Hänen luokseen.

Näin siis evankeliumeissa opetetaan, että kirkon paras, hedelmällisin ja esimerkillisin kasvu tapah-
tuu, kun pienet lapset tuodaan kasteessa Jeesuksen syliin ja sisälle taivasten valtakuntaan. Nämä lapset
asetetaan suurimmiksi taivasten valtakunnassa, ja aikuisten täytyy nöyrtyä heidän kaltaisikseen, jos aiko-
vat päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Sen tähden evankeliumi kantaa lasten jälkeen parhaiten hedelmää
köyhien, sairaiden ja julkisyntisten parissa, joilla ei enää ole turvanaan sellaista rikkauden ja menestyksen
vahvaa linnoitusta, jonka ihminen ahneudessaan rakentaa Jumalan ja itsensä väliin. Sen sijaan tässä elä-
mässä hyvin menestyneet ihmiset vain harvoin sydämestään nöyrtyvät Kristuksen siunaavan käden alle.
Tällaiset ihmiset, jollaisiksi evankeliumeissa lasketaan eritoten fariseukset, ovat myös usein ensimmäisinä
nurisemassa, kun Jumala haluaa täyttää seurakuntansa lapsilla, sokeilla ja rammoilla. Niin ikään omana ai-
kanamme menestyneet ihmiset ovat usein ensimmäisinä estämässä tavalla taikka toisella omien lastensa
syntymän tai nyrpistämässä nenäänsä, kun Jumala vetää jonkun laitapuolen kulkijan seurakunnan kokouk-
seen.

Apostoli ja evankelista Matteus täydentää Jeesuksen opetuksen avioliitosta, lapsista ja lasten kaltai-
sista temppelin puhdistuksella Jeesuksen saavuttua Jerusalemiin suurena pääsiäisenä (Matt.  21:12–17).
Jeesus puhdistaa huoneensa ryöväreistä ja kaupustelijoista ja tekee siitä jälleen oikean rukoushuoneen.
Kristus ajaa pois rikkaat ja lihavat, jotka tallovat köyhät ja pienet jalkoihinsa, täyttääkseen temppelinsä
lapsilla, sokeilla ja rammoilla.  Kristus täyttää temppelin puhdistuksella Hesekielin ennustuksen Herran
tuomiosta  kelvottomia  paimenia  ja  lihavia  lampaita  vastaan;  Herra  itse  Hyvänä  Paimenena  puhdistaa
temppelinsä, tuomitsee kelvottomat paimenet ja lihavat lampaat, etsii eksyneet, sitoo haavoittuneet ja vah-
vistaa heikot (Hes. 34).

Rikkaat itse ovat usein ensimmäisinä huomauttamassa, ettei rikkauksissa itsessään ole mitään pa-
haa. Mutta olkoot rikkaiden puolustuksena ne Jeesuksen vähimmät veljet, jotka ovat eläneet heidän lau-
peudenteoistaan, niin kuin Lasaruksen olisi pitänyt olla rikkaalle miehelle se väärällä mammonalla tehty
ystävä, joka olisi  toivottamassa häntä tervetulleeksi iäisiin majoihin (Luuk.  16). Todistakoot rikkaiden
köyhyydestä ja lasten kaltaisuudesta Jumalan edessä heidän lastensa paljous ja sellaiset ystävät, joilla ei
ole varaa maksaa maallisella mammonalla takaisin heidän ystävyydenosoituksiaan. Mutta ahneesti ja itse-
keskeisesti eläneet ottakoot vaarin Kristuksen sanoista: "Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette jo saaneet
lohdutuksenne! Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, sillä teidän on oleva nälkä! Voi teitä, jotka nyt nauratte,
sillä te saatte murehtia ja itkeä!" Luuk. 6:24–25. Herramme opettaa:

"Ja minä sanon teille: tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottai -
sivat teidät iäisiin majoihin. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka
vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonas-
sa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen
omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? Ei kukaan palvelija voi palvella kahta her -
raa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette
voi palvella Jumalaa ja mammonaa." Luuk. 16:9–13.

Pahoin pelkään, että Kristuksella on meissä länsimaalaisissa rikkaissa kristityissä vielä paljon nuhdeltavaa,
että  nöyrtyisimme sydämeltämme lasten kaltaisiksi  ja tulisimme todellisesti  rikkaiksi  Jumalan tykönä.
Missä nimittäin ovat ne lapset, rammat ja sokeat, joista myös meidän aikamme Herran seurakuntien tulisi
täyttyä? Missä ovat ne paimenet, jotka ovat nousseet puolustamaan heikkoja lampaita lihavia vastaan ja
puhuvat lasten, rampojen ja sokeiden puolesta? Missä ovat ne Jumalan asettamat huoneenhaltijat, jotka
vielä kehottavat opetuslapsia tekemään itselleen ystäviä iäisiin majoihin väärällä mammonalla, jotta heillä
olisi todellinen rikkaus Jumalan luona eikä katoava mammona maan päällä? Niin kuin Jumalan varoitus
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Oonanin ahneudesta (1. Moos. 38) samoin Jumalan varoitus rikkaan miehen ahneudesta (Luuk. 16) on
oman aikamme paimenten suulla pitkälti vesitetty ja tyhjäksi selitetty.

Näin siis Herramme Jeesus tuomallaan täyttymyksellä vahvistaa avioliiton ja sen tehtävän tuoda las -
ten paljous Jeesukselle. Samalla Jeesuksen opetukseen avioliitosta kuuluu myös opetus naimattomuudesta
taivasten valtakunnan tähden (Matt. 19:10–12), kuten edellä on jo käsitelty. Tämä opetus naimattomuudes-
ta ei kyseenalaista miehen ja naisen välistä avioliittoa ja sen tehtävää vaan vahvistaa sen hyvyyden. Se,
ettei Kristuksen antama lähetyskäsky ole vielä täyttynyt, on suurin syy sille, että avioliitto on yhä voimas-
sa uuden liiton kirkon aikakaudella Kristuksen paluuseen asti. Juuri ne pienet lapset, jotka kristityt van-
hemmat tuovat Jeesuksen siunattaviksi, ovat ne suurimmat ja tärkeimmät, joita varten Kristus on tullut ja
joilla Hän haluaa ennen muuta täyttää temppelinsä ja jotka asetetaan esikuviksi kaikille ihmisille. Aikuiset
voivat tulla kristityiksi vain nöyrtymällä lasten kaltaisiksi.

Ehkä kuitenkin, hyvä lukija, tämä on saanut sinut vielä mietteliäämmäksi koskien Paavalin opetusta
naimattomuudesta: Jos kerran avioliitto ei ole ainoastaan ihmeellinen kuva kolmiyhteisestä Jumalasta ja
seurakunnan sisäänpääsystä tämän Jumalan yhteyteen Kristuksessa vaan myös olennainen osa Kristuksen
antamaa lähetyskäskyä, miksi Paavali asettaa korinttolaisille naimattomuuden avioliiton edelle? Ja miksi
Kristus puhuu naimattomuudesta taivasten valtakunnan tähden? Eikö Hänen tulisi puhua avioliitosta tai-
vasten valtakunnan tähden, jos edellä sanottu on totta?

Kuten yllä on jo tuotu esiin, Paavalin on välttämättä asetettava kirkon aikakaudella Kristuksen ja
seurakunnan välinen taivaallinen liitto miehen ja naisen välistä luonnollista liittoa korkeammalle,  sillä
vain näin tämä luonnollinen liitto voi säilyttää jaloutensa ja arvokkuutensa taivaallisen kuvastuksena. Py-
sähdy miettimään, mitä se tarkoittaisi, jos Paavali olisikin tehnyt toisinpäin ja sanonut luonnollisen aviolii-
ton olevan parempi kuin taivaallinen avioliitto ja elämä Kristuksen morsiamena. Silloin Paavali olisi teh-
nyt luonnollisesta avioliitosta epäjumalan. Oli siis välttämätöntä, että Paavali asetti taivaallisen avioliiton
luonnollisen edelle.

Lisäksi on syytä huomioida, että samassa virkkeessä, jossa Paavali kehuu naimattomuutta, hän silti
sanoo avioliiton olevan välttämätön useimmille kristityille (1. Kor. 7:1–2). Tämä välttämättömyys ei ole
välttämätön paha vaan välttämätön Jumalan hyvä lahja, josta ei voi kieltäytyä lankeamatta haureuteen tai
aviorikokseen, ellei Jumalan erityinen armo varjele ihmistä siveänä. Tämän välttämättömyyden takana on
hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaus, kaikkivaltiaan Jumalan luomissana, jonka ihmisen tulee antaa
päästä itsessään oikeuksiinsa. Tässä siunauksessa on kyse Jumalan miehelle ja naiselle antamasta tehtäväs-
tä tuoda kasteessa Jeesukselle ihmislasten paljous taivasten valtakuntaa varten.

Jumala on viisaudessaan erottanut jotkut harvat ihmiset luonnollisesta hedelmällisyyden ja lisäänty-
misen siunauksesta antamalla heille naimattomuuden armolahjan, jonka vuoksi he voivat jäädä avioliiton
ulkopuolelle lankeamatta silti siveettömyyteen. Tämä armolahja on ilmaus siitä Kristuksen ja seurakunnan
välisestä rakkauden salaisuudesta ja täyttymyksestä, joka on Kristuksessa jo nyt murtautunut tämän maail -
man keskelle. Jumala kutsuu jo tässä ajassa jotkut kristityt omistautumaan täydellisesti tälle taivaalliselle
avioliitolle ilman luonnollisen avioliiton velvoitteita. Tämä osa on parempi ja tavoiteltavampi kuin luon-
nollinen avioliitto, ja ihminen on siinä onnellisempi.

Lisäksi naimattomuuden armolahja mahdollistaa sellaisen palvelutyön kirkossa, jota olisi vaikeaa
tai mahdotonta täyttää naimisissa ollessaan – tai mitä olisi tullut Paavalin jopa vuosia kestäneistä hyvin in-
tensiivisistä lähetysmatkoista, jos Paavali olisi kuljettanut vaimoa ja ehkä myös lapsia mukanaan? Muut
apostolit kyllä tekivät niin omilla matkoillaan (1. Kor. 9:5), mutta Jumala oli antanut Paavalille armon ja
voiman uhrata koko elämänsä kiitosuhrina Herralle evankeliumin työssä ilman luonnollisen avioliiton vel-
voitteita. Näin tehdessään Paavalin koko elämä julisti, mistä kirkossa on kyse: opetuslasten tekemisestä
Kristukselle kasteen ja uskon kautta sekä näiden opetuslasten kasvattamisesta hyviin töihin. Samalla Paa-
valin elämä julisti Kristuksen ja seurakunnan välistä rakkauden salaisuutta, joka ylitti luonnollisen aviolii -
ton niin kuin täyttymys ylittää kuvastuksen. Paavali piti tätä lahjaansa niin suurena ja ihmeellisenä, että
toivoi kaikkien voivan olla niin kuin hän, mutta samalla ymmärsi, ettei se suinkaan ole Jumalan tarkoitus
sillä "kullakin on oma lahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen" (1. Kor. 7:7) ja että kaikki nämä
lahjat ovat Kristuksen ruumiin rakentamiseksi.

Juuri ne lahjat tai jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia ovatkin välttämättömiä, ja niillä, joita
häveten peitämme, onkin tärkein tehtävä (1. Kor. 12). Vaikka Jumala teki suoraan Paavalin kautta kristi -
tyiksi ehkä jopa tuhansia ihmisiä, silti Paavalinkaan työ ei vedä vertaa niille sadoille tuhansille lapsille,
jotka kirkossa seuraavan sukupolven kautta tuotiin kasteen kautta Jeesukselle. Paavalin työ seurakuntien
istuttamisessa oli välttämätöntä aikuiskasteineen ja joskus dramaattisine kääntymyksineen, mutta kirkon
suurin ja hedelmällisin kasvu tapahtui ja yhä tapahtuu niiden lahjojen ja jäsenten kautta, joita kristityillä
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on ollut kiusaus halveksua alkaen apostoleista aina meidän päiviimme asti: ulkonaisesti vaatimaton ja mo-
nien ristien taakoittama avioliitto, aviomiehen ja vaimon, isän ja äidin kutsumukset, joiden kautta on kai -
kessa hiljaisuudessa tuotu Jeesuksen kautta Isälle Jumalalle taivasten valtakunnan suurin sato ja hedelmä.

"Jos miehen on näin laita vaimoonsa nähden, niin ei ole hyvä naida" (Matt. 19:10) sanoivat opetus -
lapset kerran Jeesukselle kuunneltuaan Hänen opetustaan avioliitosta, mutta kiitos olkoon Jumalalle, Her-
ramme vahvisti avioliiton hyvyyden vastoin opetuslasten tietämättömyyttä ja on siunannut lukemattomia
kristittyjä tällä lahjalla. Tämän lahjan ansiosta valtaosa tämänkin päivän kristityistä ovat saaneet niin luon-
nollisen kuin taivaallisenkin syntymänsä lahjana taivaalliselta Isältämme.

Sen tähden, jos sinun on mahdollista valita naimattomuus taivasten valtakunnan tähden, niin valitse
ja palvele Herraasi kokosydämisesti tässä jalossa kutsumuksessa, mutta jos Jumala vetää ja kutsuu sinua
vastustamattomasti avioliittoon, älä häpeä astua tähän ulkonaisesti vaatimattomaan kutsumukseen, jonka
kautta voitetaan Kristukselle suurin ja arvokkain saalis.

**********

Avioliitolla on siis Jumalan hyvässä luomisjärjestyksessä kaksi päätehtävää: olla kuvana kolmiyhteisestä
rakkauden Jumalasta, josta seurakunta pääsee Kristuksessa osalliseksi, sekä täyttää maanpiiri ihmislapsil-
la, joiden iankaikkinen päämäärä on päästä Jumalan perheyhteyteen taivasten valtakuntaan. Suuressa ja ih-
meellisessä viisaudessaan Jumala on yhdistänyt nämä tehtävät luomalla ihmisen omaksi kuvakseen, mie-
heksi ja naiseksi, hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunauksen kontekstiin. Ilman hedelmällisyyden ja li-
sääntymisen siunausta mies ja nainen eivät voisi olla tässä luonnollisessa maailmassa kuva taivaallisesta
rakkauden Jumalasta, sillä mieheys ja naiseus sekä heidän välisensä aviorakkaus perustuvat tähän siunauk-
seen, jonka kontekstissa he voivat tulla todellisesti yhdeksi ruumiiksi.

Aviorakkauden mahdollistaja
Omana aikanamme on varsin tyypillistä puhua rakkaudesta avioliiton tai seksuaalisuuden päätarkoituksena
ja nähdä lisääntyminen vain toissijaisena tai jopa täysin epäolennaisena asiana. Tämä on kuitenkin virheel-
linen ja erittäin vahingollinen käsitys aviorakkaudesta ja seksuaalisuudesta: aviorakkautta ja seksuaalisuut-
ta ei nimittäin olisi olemassakaan, ellei Jumala olisi alussa luonut ihmistä mieheksi ja naiseksi hedelmälli -
syyden ja lisääntymisen siunauksen kontekstiin. Vain toteuttaessaan tätä tehtävää mies ja nainen voivat
tulla yhdeksi lihaksi ja näin antaa itsensä toinen toisilleen vastavuoroisessa ja kokonaisvaltaisessa rakkau-
dessa.

Miehen ja naisen välinen aviorakkaus asettuu erilleen kaikista muista ihmisten välisistä rakkauksista
sen kokonaisvaltaisuuden tähden. Mikään muu ihmisten välinen rakkaus ei sido heitä pariuskolliseen ja
elinikäiseen yhden ruumiin liittoon, jonka vain kuolema voi päättää. Seksuaalisuuden suuri lahja ja vastuu
on juuri siinä, että sen oikea käyttö mahdollistaa tämän kokonaisvaltaisen rakkauden. Sen tähden seksuaa-
lisuus on niin suuri ja järisyttävä asia, joka koskettaa meitä syvimpään asti; sen oikea käyttö rakentaa ih-
mispersoonaa ja koko ihmisyhteisöä mutta väärä rikkoo karkealla tavalla ihmisyyttä vastaan. Siksi kautta
ihmiskunnan historian seksuaalisuuden käytöstä on nähty tarpeelliseksi laatia lakeja, jotka ohjaavat sen oi-
keaan käyttöön mutta rankaisevat väärästä käytöstä.

Mutta miksi on näin? Miten miehen ja naisen välinen seksuaalisuuden käyttö voi luoda yhden lihan
tai yhden ruumiin yhteyden? Miksi toisenlainen seksuaalisuuden käyttö ei voi luoda tällaista yhteyttä?
Miksi tällaisella "yhden ruumiin yhteydellä" on niin keskeinen merkitys – eikö mielen ja sielun yhteys oli-
si tärkeämpää?

Jumala on luonut ihmisen ruumiin ja sielun kokonaisuudeksi. Ihminen kuuluu niin eläinten ja kas-
vien kuin myös enkelien joukkoon. Ruumiimme puolesta olemme osa tätä luonnollista, näkyvää maail-
maa, mutta sielumme puolesta osa näkymätöntä, taivaallista maailmaa, ja kuitenkin kukin meistä on vain
yksi ihminen. Ruumis ei ole sielun käyttämä "kone" tai pelkkä kuori, joka peittää varsinaista minuutta,
vaan minä olen ihminen, ruumiin ja sielun kokonaisuus. Silti sielulla on tietyssä mielessä ensisijaisuus, sil-
lä me varsinaisesti kuulumme siihen taivaalliseen maailmaan, jossa Jumala asuu enkeleineen, mutta sinne-
kin me kuulumme ruumiillisina olentoina, tosi ihmisinä. Ihminen ei kuitenkaan olisi varsinaisesti ihminen
ja elävä olento ilman Pyhää Henkeä, jonka Jumala puhalsi ensimmäiseen ihmiseen. Ihminen on luotu Ju-
malan Pyhän Hengen temppeliksi, asumaan ja elämään Jumalan yhteydessä ja Hänen omanaan.

Ihmisessä siis yhdistyvät luonnollinen ja taivaallinen. Ihmisen luomiseen tällaiseksi ruumiin ja sie-
lun kokonaisuudeksi on jo sisäänkirjoitettu Jumalan iankaikkisen Pojan syntyminen maan tomusta ihmi-
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seksi, jotta ihminen voisi Hänen ruumiinsa osallisuudessa saada uuden syntymän ylhäältä Jumalan lapsek-
si ja päästä Pojassa Pojan paikalle. Vain näin ihminen voi saada Pyhän Hengen täyden lahjan ja olla Hänen
täydellinen temppelinsä. 

Ihmisyys jo itsessään pitää sisällään sen, että ihminen on luotu Jumalan yhteyteen. Sen tähden si -
simpämme on levoton, kunnes saamme levon Hänessä, jossa löydämme elämämme ja olemassaolomme
tarkoituksen. Ihmisyyteen sisältyy olennaisesti yhteys toiseen, ja tämä toinen on Jumala itse. Varsinaisesti
Jumala on se, jota vastapäätä ihminen on luotu olemaan ja elämään. Jumala on se ihmeellinen toinen, joka
on erilainen kuin minä mutta jonka yhteyteen minut on silti luotu Hänen kuvakseen ja kaltaisekseen. Tämä
Jumalan ja ihmisen yhteys täyttyy, kun Jumala lähettää oman Poikansa syntymään ihmiseksi, jotta ihmi-
nen saisi Hänessä syntyä Jumalan lapseksi ja päästä Pojassa Pojan paikalle Isän kasvojen eteen. Ihminen
on tarkoitettu astumaan Pojassa Isän kasvojen eteen Pyhässä Hengessä ja elämään suhteessa Isään niin
kuin Hänen ainokainen Poikansa. Isä ja Poika ovat eri persoonat, mutta silti He jakavat kaiken Pyhässä
Hengessä.

Ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunauksen kontekstiin ku-
vastamaan tätä todellisuutta. Niin kuin Isä synnyttää iankaikkisuudessa Pojan Pyhässä Hengessä elämään
yhteydessään ja kantamaan tämän yhteyden hedelmää, samoin Jumala rakentaa naisen miehen kyljestä
elämään hänen yhteydessään ja kantamaan tämän yhteyden hedelmää. Jumala vaivuttaa miehen syvään
uneen, avaa hänen kylkensä ja poistaa yhden hänen kylkiluistaan – tekee hänestä haavoittuvan –, jotta voi-
si tuosta kylkiluusta rakentaa naisen ja tuoda hänet miehen eteen elämään vastapäätä häntä, hänen kump-
paninaan siinä pyhässä tehtävässä, jonka Jumala heille antaa: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttä-
kää maa" 1. Moos. 1:28. Miehen vaivuttaminen syvään uneen ja hänen sydäntään suojaavan kylkiluun ot-
taminen rakennusaineeksi naisen rakentamiseen kuvastavat sitä, kuinka olla mies on uhrautua itsensä anta-
vassa rakkaudessa vaimonsa edestä ja kuinka olla nainen on astua kunnioittaen tähän rakkauden yhteyteen
ja olla siinä hedelmällinen.

Tämä kuva saavuttaa täyttymyksensä, kun Jumalan iankaikkinen Poika syntyy ihmiseksi, maan to-
muksi, ja on kuuliainen Isänsä rakkaudelle aina hamaan ristin kuolemaan asti, jotta seurakunta saisi syn-
tynsä Hänen ristillä puhkaistusta kyljestään vuotaneesta vedestä ja verestä Pyhässä Hengessä ja astuisi
kunnioittaen Sulhasensa kasvojen eteen sekä olisi hedelmällinen Hänen rakkaudessaan. Juuri se miehen
kylki, jonka Jumala oli tehnyt haavoittuvaiseksi luodessaan naisen, puhkaistaan ristillä, jotta seurakunta-
morsian saisi syntyä tämän kuolonuneen nukkuneen taivaallisen Sulhasen puhkaistusta sydämestä. Jeesus
on täydellisesti antanut itsensä, jotta me saisimme syntyä Jumalan lapsiksi ja tulla Hänen morsiamenaan
taivaan perillisiksi.

Nainen on siis kirjaimellisesti luotu miehen luusta, jotta he voisivat olla vastavuoroisessa itsensä an-
tavassa rakkaudessa yksi ruumis toteuttaessaan sitä tehtävää, jonka Jumala on heille antanut 1. Moos.
1:28. Tätä yhtä tehtävää lukuun ottamatta ihminen voi tehdä kaikki ruumiin toiminnot yksin: hän voi esi -
merkiksi hengittää yksin, liikkua yksin sekä nauttia ja sulattaa ruokansa yksin, mutta lisääntyäkseen ihmi-
sen on tultava yhdeksi ruumiiksi.

Jumala on luonut ihmisruumiin koostumaan erilaisista jäsenistä, jotka kaikki tekevät työtä yhdessä
yhteisten päämäärien hyväksi. Juuri tämä yhteinen pyrkimys täyttää yhteinen tehtävä yhdistää erilaiset jä -
senet yhdeksi ruumiiksi, yhdeksi orgaaniseksi eli elimelliseksi kokonaisuudeksi. Sen tähden ruumiin jäsen
katsotaan sairaaksi, jos se ei enää voi oikealla tavalla toteuttaa sitä tehtävää, joka sillä on ruumiin kokonai -
suudessa, ja pahimmassa tapauksessa tämän yhden jäsenen sairastuminen koituu koko ruumiin sairastumi-
seksi ja jopa kuolemaksi. Ruumis siis tarvitsee jokaisen jäsenistään, jotta se voisi olla terve ja toimiva,
vaikka jotkin jäsenet voivatkin olla kriittisempiä ruumiin kokonaisterveyden kannalta.

Lisääntymistehtävän puitteissa mies ja nainen voivat tulla todellisesti yhdeksi ruumiiksi, kun he tu-
levat erilaisina yhteen yhdeksi orgaaniseksi kokonaisuudeksi toteuttaakseen yhtä yhteistä tehtävää, jonka
Jumala on heille antanut. Koska ihminen ei ole pelkkä eläin vaan Jumalan kuvaksi luotu olento, me emme
voi pelkistää lisääntymistä vain biologiseksi kuvaukseksi saman lajin kahden vastakkaisen sukupuolen yk-
silöiden ruumiista ja niiden jäsenistä tehtävineen. Ihmisen kohdalla ei ole kyse vain vaistonvaraisesta toi-
minnasta, joka saa aikaan hetkellisesti yhden ruumiin yhteyden, sillä ihmisen kohdalla hedelmällisyyden
ja lisääntymisen siunaus on samalla myös avioliiton asetus ja sellaisena kutsu kokonaisvaltaiseen, kahden
persoonan väliseen rakkauden yhteyteen.5 Mies ja nainen voivat toteuttaa Luojaltaan saamansa tehtävän

5 Siinä missä eläimillä koiras on parittelussa tyypillisesti naaraan selkäpuolella, mies ja nainen ovat aviollisessa yh -
dynnässä kasvokkain. Tämäkin kuvastaa miehen ja naisen sekä heidän välisensä yhdeksi ruumiiksi tulemisen ainut-
laatuisuutta suhteessa eläinkuntaan. Jumalan kuvana mies ja nainen ovat todella luodut elämään kasvokkain itsensä
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vain antamalla itsensä toinen toisilleen vastavuoroisessa,  itsensä antavassa rakkaudessa, jonka kuvaksi
heidät on luotu, sillä Jumala itse on tämänkaltainen rakkaus.

Miehen ja naisen välinen, elinikäinen ja pariuskollinen avioliitto voidaan määritellä ja perustella
miehen, naisen ja lapsen luonnollisista tarpeista käsin, mutta varsinaisesti siinä on kyse ihmisen luomises-
ta Jumalan kuvaksi. Sillä, mikä erottaa ihmisen muusta luonnollisesta maailmasta, on alkuperänsä ihmisen
päämäärässä päästä Jumalan Pojassa Pojan paikalle: elämään Isän rakkaudesta Pyhässä Hengessä ja ole-
maan tässä rakkaudessa hedelmällinen – sen tähden ihminen eroaa muista eläimistä ja nousee niiden ylit -
se. Jumala on luonut ihmisestä sellaisen, kuin Hän on, jotta me voisimme astua Hänen rakkautensa yhtey-
teen, katsella Häntä kasvoista kasvoihin, kuulla Hänen äänensä, rukoilla Häntä sekä ylistää Hänen ihmeel-
lisiä tekojaan sanoin ja teoin. Sen tähden me rakastamme, ajattelemme, puhumme ja toimimme niin kuin
ihmiset toimivat emmekä niin kuin pelkät eläimet.

Kristuksen kutsu kieltää itsensä ja seurata Häntä ristin tiellä on kutsu täyteen ihmisyyteen, sillä se
on kutsu antautua rakkauden yhteyteen Hänen kanssaan, joka on kieltänyt itsensä, ottanut ristinsä ja kulke-
nut nisunjyvän tien, jotta me saisimme Hänessä iankaikkisen elämän Jumalan yhteydessä. Olla ihminen on
antautua Pojan kautta siihen taivaalliseen rakkauden järjestykseen, joka Jumala itse ikuisesti on. Juuri tästä
ihmisen taivaallisesta päämäärästä miehen ja naisen välinen avioliitto on kuva. Antautuessaan vastavuoroi-
seen, itsensä antavan rakkauden yhteyteen tulemalla yhdeksi ruumiiksi mies ja nainen löytävät ihmisyyden
ja salatulla tavalla myös Jumalan kuvan. Silti Jumalan ja ihmisyyden salaisuus jäisi tavoittamattomiin il-
man Jumalan Pojan lihaksituloa, sillä vasta Pojassa me saamme peittämättömin kasvoin katsella Isän kas-
voja ja muuttua Hänen kaltaisikseen. Vain Kristuksen ristillä puhkaistusta kyljestä syntynyt seurakunta voi
rakastaa niin kuin Jumala rakastaa. Sen tähden avioliitto voi olla elävä kuva Kristuksen ja seurakunnan vä-
lisestä rakkaudesta vain, jos mies ja nainen elävät alamaisuudessa Kristukselle.

Se, että mies ja nainen voivat olla kuva Kristuksen ja seurakunnan välisestä rakkauden salaisuudes-
ta, perustuu siis hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaukseen, jonka ansiosta mies ja nainen voivat tulla
todellisesti yhdeksi ruumiiksi. Ihmisen kohdalla tämä lisääntymisen kontekstissa tapahtuva yhdeksi ruu-
miiksi tuleminen kommunikoi, sinetöi ja vahvistaa kahden kokonaisen ihmispersoonan välisen itsensä an-
tavan rakkauden: "Rakkaani on minun, ja minä hänen" Laul. l. 2:16. Sen tähden raamatullisen rakkausly-
riikan konteksti on hedelmällinen kevät, joka on täynnä suloisia lupauksia uudesta elämästä. Laulujen lau-
lun sulhanen vertaa morsiantaan maitoa ja hunajaa tiukkuvaan versoavaan paratiisiin, joka on täynnä toi-
nen toistaan ihanampia ja kauniimpia kukkia ja hedelmiä huumaavine tuoksuineen. Heidän aviovuoteensa
on vehreä ja vihanta, ja se sijaitsee salatussa kammiossa luonnon helmassa setripuut seininään ja kypressit
kattonaan. Jokainen kevään merkki ja kesän hedelmä on heille suloinen kuva miehen ja naisen välisestä
aviorakkaudesta, josta koko ihmiskunta ammentaa tulevaisuuden,  toivon ja tarkoituksen.  Silti  aviorak-
kauskin on vain kuva ja merkki Jumalan taivaallisesta rakkaudesta, jonka varaan koko olemassaolomme –
ja itse Jumalakin – on perustettu. Aviorakkaus soi maan päällä taivaallisia säveliä Isän Jumalan rakkaudes-
ta, josta Poika ikuisesti elää Pyhässä Hengessä. Koko luomakunta sekä mies ja nainen sen kruununa tule-
vat vedetyiksi sisään Jumalan rakkauden salaisuuteen. Luomakunnasta ja avioliitosta tulee suuri todistaja
Jumalan kirkkaudesta ja kunniasta, joka on tuotu julki ihmiseksi tulleessa Jumalan Pojassa Jeesuksessa
Kristuksessa.

Jumala on liittänyt miehen ja naisen väliseen aviolliseen yhtymiseen voimakkaan nautinnon koke-
muksen, koska itsensä antava rakkaus on kaikkein kaunein, iloisin ja ihmeellisin asia. Koska Jumala itse
on täydellinen rakkaus, Isän ja Pojan yhteys Pyhässä Hengessä on kaikkein kaunein, iloisin ja ihmeellisin
asia, jonka varassa koko olemassaolo on. "Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun
oikeassa kädessäsi iankaikkisesti." Ps. 16:11b. Itsensä antava rakkaus ei ole ainoastaan kaikkein kaunein ja
suloisin vaan myös kaikkein tärkein ja pyhin asia, sillä Jumalan omakin olemassaolo on Hänen rakkauten-
sa varassa. Sen tähden Jumalan täytyy varjella omaa pyhyyttään ja kunniaansa, koska kaikki elämä on Hä-
nen varassaan. Vastaavasti miehen ja naisen välinen aviorakkaus on ihmiselämän tärkein ja pyhin asia,
jonka varassa koko inhimillinen elämämme on, eikä mikään voi lopulta pysyä terveenä, jos avioliitto myr-
kytetään. Juuri tällaisena koko inhimillisen elämän perustuksena avioliitto on kuva Jumalan omasta ole-

antavan rakkauden yhteydessä, toteuttaessaan sitä hyvää ja kaunista kutsumusta, jonka Herra on heille jo alussa anta-
nut. Raamattu käyttääkin aviollisesta yhdynnästä tällaista kuvausta: "Aadam tunsi vaimonsa Eevan; ja tämä tuli ras -
kaaksi" 1. Moos. 4:1. (Käännös on yhdistelmä Bibliasta ja vuoden 1933/38 kirkkoraamatusta. Biblia kääntää jakeessa
käytetyn heprean kielen verbin sanatarkemmin verbillä "tuntea" siinä missä uudemmat kirkkoraamatut käyttävät se-
littävämpää verbiä "yhtyä".)
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muksesta, joka on Jumalan itsensä ja koko Hänen luomakuntansa peruskallio, jonka varaan kaikki on ra-
kennettu.

Seksuaalisuuden oikean käytön määrittäjä
Koska seksuaalisuus on niin pyhä ja tärkeä asia, sitä on käytettävä oikein ja varjeltava se puhtaana ja py-
hänä. Koko inhimillinen elämä on seksuaalisuuden oikean käytön varassa, ja tämä kuvastaa Jumalan omaa
pyhää olemusta. Sen tähden seksuaalisuuden väärä käyttö on niin vakava asia, josta Jumala rankaisee niin
ajallisesti kuin myös iankaikkisesti. Toisaalta seksuaalisuuden oikean käytön myötä Jumala suuresti siunaa
niin kirkkoa kuin myös yhteiskuntaa. Mutta mikä määrittää seksuaalisuuden oikean käytön?

Rakkaus on Jumalan lain täyttävä viisaus ja voima. Sen tähden rakkaus myös määrittää seksuaali -
suuden oikean ja väärän käytön. Miehen ja naisen välinen aviorakkaus, jossa "rakkaani on minun, ja minä
hänen", voi toteutua ainoastaan hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunauksen kontekstissa. Vain toteut-
taessaan Jumalalta saamaansa tehtävää olla hedelmällisiä ja lisääntyä mies ja nainen voivat tulla todelli -
sesti yhdeksi ruumiiksi ja antaa itsensä toinen toisilleen vastavuoroisessa rakkaudessa. Vain tässä konteks-
tissa seksuaalisuus voi varjeltua puhtaana ja pyhänä asiana, joka rakentaa ihmisyyttä. Juuri tähän konteks-
tiin kuuluvat seksuaalinen nautinto, ilo ja onni6. Fyysinen seksuaalinen nautinto liittyy ja vahvistaa suurin-
ta nautintoa ja iloa, joka on kahden persoonan välinen itsensä antavan rakkauden yhteys. Seksuaalisuuden
käytön erottaminen hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunauksesta ja siten aviollisesta yhdeksi ruumiiksi
tulemisesta turmelee seksuaalisuuden sekä on itsekeskeistä ja ahnetta. Väärä seksuaalisuuden käyttö tekee
seksuaalisuudesta epäpuhdasta sekä rikkoo harjoittajiaan, yhteiskuntaa ja Jumalaa vastaan, sillä häpäistes-
sään Jumalan luoman aviorakkauden he häpäisevät Jumalan pyhää olemusta, jonka varassa kaikki elämä
on.

Aivan kuten muidenkin Jumalan käskyjen kohdalla, myös seksuaalisuuden oikea käyttö on kaunista
ja hyvää eikä sitä ole vaikea ymmärtää. Sen sijaan on lukemattomia tapoja rikkoa tämä kaunis ja hyvä asia
sekä monia mahdollisuuksia vääntää Jumalan suora tie kieroksi. Olisi mahdotonta yrittää luetella kaikkia
niitä tapoja, joilla Jumalan luomaa seksuaalisuutta voidaan käyttää väärin, eikä Raamattukaan niin tee. Sen
sijaan, että Jumala antaisi sanassaan loputtoman pitkän ja häpeämättömän luettelon kaikista vääristä ta-
voista käyttää seksuaalisuutta, Hän sanoo lapsilleen: "Tutkikaa, mikä on otollista Herralle." Ef. 5:10. "Ym-
märtäkää,  mikä  Herran  tahto  on."  Ef.  5:17.  "Älkääkä  mukautuko tämän maailmanajan  mukaan,  vaan
muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja
täydellistä." Room. 12:2. Hän selväsanaisesti opettaa sanassaan lapsilleen, mikä on Hänen tahtonsa sek-
suaalisuudelle, ja muutamin varoittavin esimerkein kieltää kaiken luomistahtonsa vastaisen, luonnottoman
ja epäpuhtaan seksuaalisuuden käytön.

Toivoisin, että myös meille oman aikamme kristityille riittäisi samankaltainen kehotus kuin aikoi-
naan Efeson kristityille: "Tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Katsokaa tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin
kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Älkää olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on."
(Vertaa Ef. 5:1–21.) Valitettavasti me olemme kuitenkin laiminlyöneet Herran tahdon tutkimisen ja olem-
me vajonneet tyhmyyteen puhumaan ja tekemään mielettömiä asioita. Sen tähden joudun vastentahtoisesti
käsittelemään tässä kirjassa niitä epäpuhtaita asioita, jotka olemme keskuuteemme päästäneet. Otamme
nämä asiat esille, jotta voisimme paljastaa ne sellaisiksi kuin ne ovat sekä Jumalan armosta irtisanoutua
niistä ja vaeltaa niin kuin Jumalan rakkaiden lasten tulee.

On selvää, että Jumala kieltää sanassaan homoseksuaalisuuden, mutta on väärin Jumalan nimessä
väittää, että mies ja nainen saisivat keskenään syyllistyä samankaltaiseen luonnottomaan seksuaalisuuden
käyttöön. Mies voi tehdä naiselle kaiken saman seksuaalisen laittomuuden kuin mies toiselle miehelle,
eikä sellaista käyttöä tee yhtään hyväksyttävämmäksi, että se tapahtuu miehen ja naisen välillä pyhässä
avioliitossa – pikemminkin päinvastoin siitä tulee vielä vakavampaa, kun likainen valhe yritetään peitellä
puhtaalla totuudella.

Ajassamme liikkuu vahingollinen käsitys, jonka mukaan Jumala ei sanassaan opettaisi mitään esi -
merkiksi sellaisista häpeällisistä teoista kuin masturbaatio tai ehkäisyvälineiden käyttö ja että näistä asiois-

6 Tämänkaltaisen johtopäätöksen on tehnyt myös psykologian professori Stuart Brody, joka on tutkinut, millainen
yhteys seksuaalisuuden eri käyttötavoilla on ihmisen hyvinvointiin. Hänen tutkimustulostensa mukaan miehen ja nai-
sen luonnolliseen yhdyntään liittyy eniten niin psykologisia kuin fysiologisia terveyshyötyjä verrattuna muihin sek-
suaalisuuden käyttötapoihin. Katso "The Relative Health Benefits of Different Sexual Activities", Journal of sexual
medicine, huhtikuu 2010, vuosikerta 7, numero 4, osa 1, 1336–1361.
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ta sen tähden vallitsisi kristillinen vapaus, mutta se on suuri valhe, jolla vedetään Jumalan pyhä nimi oman
laittoman elämäntavan peitoksi. Jumala opettaa sanassaan kristallinkirkkaasti, mitä on Hänen luomansa
seksuaalisuuden oikea käyttö, ja vakavasti varoittaa kaikenlaisesta seksuaalisuuden väärästä ja luonnotto-
masta käytöstä. Sellaiseen väärään käyttöön lukeutuvat erotuksetta kaikessa häpeällisyydessään niin mas-
turbaatio, anaali- ja oraaliseksi kuin myös ehkäisyvälineiden käyttö, jotka kaikki rikkovat miehen ja naisen
välisen yhdeksi ruumiiksi tulemisen hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunauksen kontekstissa ja ovat si-
ten vastoin aviorakkautta. Se, että valtaosalta oman aikamme kirkkojen paimenilta ja seurakuntalaisilta on
kadonnut  ymmärrys  niin  yksinkertaisessa  asiassa  kuin  seksuaalisuuden oikea  käyttö,  on  pahaenteinen
merkki aikaamme yhä uhkaavammin leviävästä syvästä laittomuudesta, joka kylmentää monien rakkau-
den.

Näiden luonnottomuuksien puolustajien usein parhaana esittämä argumentti tekojensa hyväksymi-
sen puolesta onkin itse asiassa heidän heikoin argumenttinsa. Nimittäin vaatiessaan pyhää ja puhdasta Ju-
malaa ruotimaan sanassaan täysin avoimesti ja häpeilemättä juuri niitä pimeyden hedelmättömiä tekoja,
joiden puolestapuhujiksi he ovat tulleet, he tuomitsevat itse itsensä. Pyhä Paavali opettaa: "häpeällistä on
jo sanoakin, mitä he salassa tekevät" Ef. 5:12. Paavali ei olisi missään nimessä suostunut alkamaan avoi -
mesti ja peittelemättä kuvailemaan Efeson seurakunnalle kaikkia niitä pimeyden hedelmättömiä tekoja,
joilla tottelemattomuuden lapset itsensä tässä pahassa maailmanajassa turmelevat. Sen sijaan hän vakavas-
ti kehottaa kristittyjä vaeltamaan kaikessa pyhyydessä ja kunniassa tutkien, mikä on otollista Herralle, ja
irtisanoutumaan kaikesta  laittomuudesta.  "Älkää  sentähden olko  mielettömät,  vaan  ymmärtäkää,  mikä
Herran tahto on." Ef. 5:17.

Jumala opettaa, että meidän pitäisi tuntea häpeää jo siitä, jos puhumme niistä pimeyden hedelmättö-
mistä teoista, jotka rikkovat Hänen luomansa puhtaan ja kauniin seksuaalisuuden käytön – tärkeä raja puh-
taan ja epäpuhtaan välillä on jo ylitetty, jos näistä asioista avoimesti puhutaan, ja vain hyvin harvoissa ti -
lanteissa rajan voi ylittää syntiä tekemättä. Meidän täytyy paljon paremmin oppia kunnioittamaan Jumalan
pyhyyttä, jotta osaisimme vaeltaa Hänen tahtonsa mukaan myös seksuaalisuuden alueella.

Kun näiden luonnottomuuksien puolustajat vaativat, että Jumalan tai Hänen lähettiläidensä pitäisi
pyhässä Raamatussa alkaa täysin avoimesti ja yksityiskohtaisesti puhumaan näistä luonnottomista teoista
ja nimeämään niitä, jotta he uskoisivat Herran ne kieltävän, juuri silloin he osoittavat, kuinka kauaksi he
ovat ajautuneet pyhästä Jumalasta. Herra on selvästi sanassaan opettanut tahtonsa mukaisen seksuaalisuu-
den käytön ja muutamin kuoleman vakavin esimerkein varoittanut kaikenlaisista pimeyden hedelmättö-
mistä teoista, eikä Hänen pyhyytensä voi sallia sitä, mitä valtaosa oman aikamme paimenista ja kristityistä
vaativat.

Meidän sanojemme tulee heijastaa tätä Hänen pyhyyttään. Näitä pimeyden hedelmättömiä tekoja tu-
lee mainita nimeltä ja kuvata vain silloin, kun se on välttämätöntä, ja silloinkin häpeää tuntien ja ilmaisten.
Jumala on sanassaan kyennyt antamaan selvän opetuksen seksuaalisuudesta sillä tavalla, että Hän on vain
hyvin harvoin joutunut käyttämään avointa puhetta sen saastaisesta käytöstä. Nämä muutamat harvat ker-
rat  toimivat  Hänen  sanassaan  vakavina  varoituksina  kaikenlaisesta  seksuaalisesta  luonnottomuudesta.
Meidän tulisi pyrkiä samaan, ja niin palauttaa oikeaa Herran pelkoa keskuuteemme. Aikamme suuren hen-
gellisen pimeyden tähden joudun kuitenkin tässä kirjassa mainitsemaan ainakin joitakin niistä nimeltä,
mutta se on suuri häpeä.

Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, jotta he tulisivat aviollisessa rakkaudessa yhdeksi
ruumiiksi, olisivat hedelmällisiä, lisääntyisivät ja kasvattaisivat ihmislapsia Herraa varten, ja meille Juma-
lan lapsille pitäisi olla selvää, että tämä on Hänen hyvä, otollinen ja täydellinen tahtonsa koskien seksuaa-
lisuuden käyttöä, jota vastaan ei saa rikkoa. Pitäisi olla selvää, ettei sellainen seksuaalisuuden käyttö ole
hyväksyttävää, jossa ehdoin tahdoin soditaan tätä Jumalan luomistahtoa vastaan. Silti lukemattomat oman
aikamme pastorit  ja  seurakuntalaiset  liputtavat  häpeämättömästi  esimerkiksi  masturbaation,  anaali-  ja
oraaliseksin tai ehkäisyvälineiden puolesta. Näin he ovat vetämässä päälleen sitä samaa Jumalan vihaa,
joka kohtasi  aikoinaan Sodomaa ja Gomorraa,  Oonania sekä kaikkia tottelemattomuuden lapsia,  jotka
saastuttavat omat ja kumppaneidensa ruumiit pimeyden hedelmättömillä teoilla. Kautta aikojen kirkon pai-
menet ovat varoittaneet kristittyjä näistä vääryyden teoista, mutta lukuisat oman aikamme pastorit ovat
polttaneet omantuntonsa tunnottomaksi ja ryhtyneet puhumaan laittomuuden puolesta.

Valtaosa oman aikamme kirkkokunnista ja paimenista ovat heittäneet selkänsä taakse niin Jumalan
positiivisen luomistahdon kuin myös Hänen antamansa vakavat varoitukset seksuaalisuuden luonnotto-
masta käytöstä ja panevat vuoron perään parastaan yrittäessään selittää tyhjäksi Jumalan sanan opetuksia
seksuaalisuudesta. Tällaisen propagandan kohteiksi ovat joutuneet lukuisat Jumalan sanan opetukset, jotka
selvin sanoin kertovat seksuaalisuuden oikean käytön ja kieltävät väärän. Tällaisen kohtalon on kokenut
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esimerkiksi Pyhän Hengen antama vakava varoitus Oonanin harjoittamasta luonnottomasta seksuaalisuu-
den käytöstä.

Vastoin valheen työtä on asetettava totuuden sana, joka on annettu opetukseksi, nuhteeksi, ojennuk-
seksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin val-
mistunut (2. Tim. 3:16–17). Kertomus Oonanista on Pyhän Hengen antama kuoleman vakava varoitus
kaikkien aikojen ihmisille siitä, ettei Jumalan asettamaa hyvää ja puhdasta seksuaalisuuden käyttöä saa
rikkoa minkäänlaisilla luonnottomuuksilla. Jumalan Pyhä Henki kauhistuu ja inhoaa seksuaalisuuden vää-
rää käyttöä, joka sotii Jumalan pyhää lakia vastaan. Kertomus on siten varoitus Jumalan luomisjärjestyk-
sen vastaisesta ahneesta ja itsekkäästä seksuaalisuuden käytöstä – tapahtui se sitten missä kontekstissa ta-
hansa: yksin, yhdessä, avioliitossa tai avioliiton ulkopuolella. Tällaista luonnotonta toimintaa kohtaa Ju-
malan viha, niin kuin Raamattu epäämättömästi todistaa (1. Moos. 19; 38; Room. 1; Ef. 5:6). Seksuaali -
suuden käytössä ei ole olemassa sitä oman aikamme kirkon opettajien usein peräänkuuluttamaa lihallista
"vapautta" – ei avioliitossa tai sen ulkopuolellakaan – vaan ainoastaan Jumalan hyvä ja kaunis luomisjär -
jestys, joka koskee jokaista ihmistä ja jota Jumalan lapset on kutsuttu rakastamaan.

Useat tämän päivän kirkon opettajat eivät kuitenkaan halua uskoa, että kertomus Oonanin synnistä
tuomitsisi myös ne vastaavat laittomuudet, joissa he itse elävät pyhässä avioliitossa. He väittävät, ettei ker-
tomusta Oonanin synnistä voida soveltaa avioliittoon, koska se tapahtui leviraattilain7 kontekstissa, mutta
tämä on väärä tuomio asiasta. Myös Oonanin ja Taamarin liitto oli oikea avioliitto, vaikka se solmittiinkin
leviraattilain noudattamiseksi8. Leviraattilain mukaan solmittu avioliitto erosi tavallisesta avioliitosta siinä,
että avioliitosta syntyvä ensimmäinen miespuolinen jälkeläinen kuului edesmenneelle veljelle ja jatkoi hä-
nen sukulinjaansa. Kaikki myöhemmin syntyvät pojat sen sijaan kuuluivat biologiselle isälleen. Oonanin
synti oli kyllä rikkomus leviraattilakia vastaan, mutta samalla se oli myös rikos jumalallisesti asetettua
avioliittoinstituutiota vastaan, sillä leviraattilainkin mukaan solmittu avioliitto oli oikea ja todellinen avio-
liitto. Sekä leviraattilain mukaan että tavallisesti solmittuun avioliittoon kuului käsky lisääntyä. Molem-
piin sisältyi velvoite käyttää Jumalan luomaa seksuaalisuutta Hänen luomistahtoaan ja -järjestystään kun-
nioittaen. Jos tämän käskyn ja luomisjärjestyksen halveksuminen johti Jumalan rangaistukseen inhimilli -
sen leviraattilain mukaan solmitussa avioliitossa, niin paljoa enemmän niin käy kristillisesti solmitussa py-
hässä avioliitossa. "Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä
haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee." Hepr. 13:4. 

Meillä syntisillä ihmisillä on aina mahdollisuus etsiä Jumalan sanasta porsaanreikiä ja vetää Juma-
lan pyhä nimi oman saastaisuutemme peitteeksi, eikä kertomus Oonanista tee tässä mitään poikkeusta.
Mutta ne, jotka niin tekevät, eivät kestä sitä koetusta, jonka Jumala on heille antanut. Ne, jotka itsepäisesti
kieltävät tekstin selvän ja yksinkertaisen merkityksen ja vastoin totuutta katsovat sen koskevan vain levi -
raattilakia, tuomitsevat siltikin itse itsensä. Oonanin synti nimittäin tapahtui inhimillisen leviraattilain mu-
kaan solmitussa avioliitossa, mutta heidän syntinsä tapahtuvat Jumalan asettamassa pyhässä avioliitossa.
Oonanin tehtävä oli ihmisten säätämän leviraattilain mukaisesti herättää veljelleen miespuolinen perilli-
nen, mutta Jumalan avioliittoon antama pyhä tehtävä on tuoda Herralle ihmislasten paljous taivaan perilli -
siksi. Oonan häpäisi oman ruumiinsa ja Taamarin ruumiin luonnottomalla seksuaalisuuden käytöllä inhi-
millisen järjestyksen mukaan solmitussa avioliitossa, mutta he häpäisevät itsensä pyhässä ja kristillisessä
avioliitossa. Oonan oli tottelematon isänsä tahdolle, mutta he ovat tottelemattomat taivaan ja maan Herran
tahdolle – ensimmäisen he ovat valmiit tuomitsemaan mutta jälkimmäistä eivät.

Näin ei voitaisi kirkkain otsin valehdella Oonanin synnistä, ellei ensin olisi tehty tyhjäksi luomis-
kertomusta, jonka mukaan Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, jotta he kuuliaisina Luojansa tahdolle
tulisivat yhdeksi ruumiiksi aviollisen rakkauden liitossa, olisivat hedelmällisiä, lisääntyisivät ja kasvattai-
sivat lapsia Herralle. Mutta kun ei enää tunnusteta eikä kunnioiteta Jumalan alussa lausumaa selvää ja po-
sitiivista luomistahtoa koskien seksuaalisuuden oikeaa käyttöä, voidaan yksi kerrallaan selittää pois myös
kaikki  muut  kohdat.  Monille  aikamme paimenille  evankeliumi  näyttää  merkitsevän lihallista  vapautta
saastuttaa pyhä aviovuode kaikenlaisilla luonnottomilla pimeyden hedelmättömillä teoilla. Vaikka Jumala

7 Mooseksen laissa tiivistetään leviraattilaki seuraavalla tavalla: "Kun veljeksiä asuu yhdessä ja joku heistä kuolee
eikä hänellä ole poikaa, niin älköön vainajan leski menkö naimisiin muuhun sukuun, syrjäisen miehen kanssa. Hänen
lankonsa yhtyköön häneen, ottakoon hänet vaimokseen ja täyttäköön häntä kohtaan langon velvollisuuden. Ja esikoi-
nen, jonka vaimo synnyttää, katsottakoon kuolleen veljen omaksi, ettei hänen nimeänsä pyyhittäisi pois Israelista." 5.
Moos. 25:5–6.
8 Niin ikään esimerkiksi Booasin ja Ruutin välinen avioliitto oli solmittu leviraattilain mukaan (katso Ruutin kirja).
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on meille laissaan ilmoittanut, että sen kaltaisia harjoittavat ovat kuoleman ansainneet, eivät he ainoastaan
itse niitä tee, vaan myös kannustavat muita samaan pahuuteen.

Niin kuin omana aikanamme homoseksuaalisuuden kirkolliset puolestapuhujat vakuuttelevat, ettei
aikamme hienostuneella ja vastuullisella homoseksuaalisuudella ole mitään tekemistä Sodoman ja Gomor-
ran karkeiden syntien kanssa, samoin ehkäisyvälineiden puolestapuhujat aikamme kirkoissa todistelevat,
ettei heidän luonnottomilla teoillaan ole mitään yhteyttä Oonanin syntiin. Silti sekä kertomus Sodomasta
ja Gomorrasta että Oonanista ovat molemmat Pyhän Hengen kaikille ajoille antamia haudanvakavia varoi-
tuksia siitä, että Jumalan viha kohtaa niitä, jotka rikkovat Hänen luomisjärjestyksensä tämänkaltaisilla pi-
meyden hedelmättömillä teoilla. Sen tähden siellä, missä Herran pelko vielä vallitsee, tällaisia tekoja ka-
vahdetaan eikä niitä häpeän tähden haluta edes nimeltä mainita. Mutta siellä, missä omattunnot on jo paa-
dutettu tunnottomiksi tällaisilla teoilla, nämä kertomukset ovat pelkkä vitsi tai sitten ne vain muuten selite-
tään tyhjiksi kaikenlaisilla nokkeluuksilla ilman mitään hävyntuntoa. Mutta sinä, hyvä lukija, pelkää Her-
raa ja kavahda tämänkaltaisia tekoja äläkä anna pettää itseäsi tyhjillä puheilla. Opi se sama terve Jumalan
pelko, jonka tapaamme psalmin 119 rukoilijalla:

Kaksimielisiä minä vihaan,
     mutta sinun lakiasi minä rakastan.
Sinä olet minun suojani ja kilpeni,
     sinun sanaasi minä panen toivoni.
Luopukaa minusta, te pahantekijät,
     minä tahdon ottaa Jumalani käskyistä vaarin.
Tue minua lupauksesi jälkeen, että minä eläisin,
     äläkä anna minun joutua toivossani häpeään.
Vahvista minua, että minä pelastuisin,
     niin minä katselen alati sinun käskyjäsi.
Sinä hylkäät kaikki, jotka sinun käskyistäsi eksyvät,
     sillä heidän kavaluutensa on turha.
Kaikki maan jumalattomat sinä heität pois niinkuin kuonan;
     sentähden minä rakastan sinun todistuksiasi.
Sinun peljättävyytesi edessä minun ruumiini vapisee,
     ja minä pelkään sinun tuomioitasi. Ps. 119:113–120.

Lukemattomat muut raamatunkohdat ovat joutuneet kokemaan aikamme paimenten käsittelyssä samanlai-
sen kohtelun kuin Pyhän Hengen antama varoitus Oonanin synnistä. Esimerkiksi Paavalin Herran seura-
kunnille tallettama sana "nainen on pelastuva lastensynnyttämisen kautta" 1. Tim. 2:15 on monille heistä
vastenmielinen ja outo opetus, vaikka juuri se on Jumalan jo alussa lausuma hyvä ja täydellinen luomis-
tahto, jossa nainen on kutsuttu palvelemaan Herraa ja kasvamaan uskossa, rakkaudessa, pyhityksessä ja si-
veydessä. Sitä, mitä Herra tahtoo – että nuoret naiset menevät naimisiin, synnyttävät lapsia ja hoitavat ko-
tiansa –, sitä he eivät tahdo ja sen he pitävät vahingollisena ja vääränä, vaikka juuri siten Herra on siunan -
nut miehen ja naisen. Siunauksen he tekevät kiroukseksi ja kirouksen siunaukseksi. Mitä Herra siunaa sitä
he kiroavat, ja mitä Hän kiroaa sitä he siunaavat.

Raskaudenehkäisy on ennen muuta rikos ensimmäistä käskyä vastaan, jonka mukaan meidän tulee
rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestämme, kaikesta sielustamme ja kaikesta voimastamme (5. Moos. 6:5).
Jumala on kaikkivaltiaalla Sanallaan luonut kaiken, mitä on olemassa. Hän on aivan erityisellä tavalla
muovannut ihmisen maan tomusta omaksi kuvakseen ja puhaltanut häneen oman Henkensä. Yhä tänä päi-
vänä Herra on aivan erityisen intiimisti läsnä ihmiselämän luomisessa. Aadamista ja Eevasta alkaen Herra
on se, joka johdattaa aviopuolisot yhteen ja antaa heidät toisilleen toteuttamaan rakkauden yhteydessä Hä-
nen siunaustaan ja vanhurskasta tahtoaan. Herra itse on se, joka on luonut ja siunannut miehen ja naisen
seksuaalisiksi  olennoiksi:  olemaan hedelmällisiä,  lisääntymään ja täyttämään maa ihmislapsilla Herraa
varten. Herra on se, joka tahtonsa mukaan avaa naisen kohdun tai sulkee sen. Hän on edeltävalmistanut jo-
kaisen ihmisen jo isämme Aadamin kupeisiin ja tuntenut heistä jokaisen jo ennen heidän luomistaan. Her-
ra on myös se, jonka siunaavan käden alla uuden ihmiselämän pyhä luomisprosessi kaikkia yksityiskoh-
tiaan myöten toteutuu miehen ja naisen aviollisen yhtymisen kautta. Näin Herra salassa taiten luo uuden
ihmeellisen ihmiselämän ja kutoo hänet hiljaa kokoon äitinsä sydämen alla.

Ihmiselämän syntymisestä päättäminen on Herran käsissä, mutta Hän on kutsunut miehen ja naisen
työtovereikseen, kun Hän on siunannut heidät hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunauksella ja näin aset-
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tanut pyhän avioliiton heidän välilleen. Miehen ja naisen tehtävä on antautua vastavuoroiseen rakkauden-
yhteyteen avioliitossa ja antaa näin tämän Jumalan hyvän ja vanhurskaan luomistahdon toteutua itsessään
ja kantaa hedelmää niin kuin Herra hyväksi näkee. Heitä ei ole kutsuttu päättämään lapsen luomisesta
vaan ainoastaan elämään Jumalan asettamassa rakkauden yhteydessä, jonka Hänen lausumansa siunaus
mahdollistaa. Sen tähden ei myöskään ole väärin, jos aviopari jatkaa tässä rakkauden yhteydessä elämistä,
vaikka jompikumpi heistä olisi hedelmätön tai vaikka nainen olisi raskaana. Heidän Jumalalta saatu yhtei -
nen tehtävänsä on elää alati syvenevässä yhden ruumiin yhteydessä Jumalan luomisjärjestystä kunnioit-
taen ja jättää rauhallisin mielin Jumalan asiaksi, mitä hedelmää miehen siemen vaimossa kulloinkin kantaa
– ja kuka sen tietää, mitä kaikkea tämän siemenen on määrä tehdä myös silloin, kun hedelmöittyminen ei
ole mahdollista tai on jo tapahtunut? Niin ikään he eivät saa asettaa toisiansa tai itseänsä vaaraan antautua
haureuteen tai aviorikokseen pidättäytymällä Jumalan luomisjärjestyksen mukaisesta seksuaalisuuden käy-
töstä, silloin kun se on mahdollista.

Mutta puuttua ehdoin tahdoin tähän pyhään prosessiin ehkäisyvälineillä, -pillereillä tai muilla pi-
meyden hedelmättömillä teoilla on yhtä kuin soimaten näpäyttää pyhää Jumalaa sormille, kun Hän on py-
hässä  luomistyössään,  ja  sellainen on kapinoimista  kaikkivaltiasta  Jumalaa vastaan ja  pyrkimystä  itse
nousta Hänen valtaistuimelleen. Tällaisen laittoman toiminnan johdonmukainen seuraus on se, että salassa
ihmisten katseilta katkaistaan jo syntyneen ihmisen hento elämänlanka. Vaikka nämä pimeyden hedelmät-
tömät teot tapahtuvat salassa ihmisten katseilta, Herra on kerran tuova ne kaikki oman pyhän lakinsa va-
loon, ja silloin jokainen on saava Häneltä tekojensa mukaan. Armahtakoon Herra kaikkia lapsiaan, jotka
heikkouttaan tai tietämättömyyttään ovat rikkoneet Hänen pyhää lakiansa vastaan.

Missä näin rikotaan Luojaa vastaan, siellä myös Hänen luomansa ihmiselämän arvo on halpa. Eh-
käisyvälineiden, -pillereiden ja muiden pimeyden hedelmättömien tekojen toinen rikos on viidettä käskyä
kohtaan. Sen, minkä Herra on sanonut yksin kadotuksen lapsesta, joka kavalsi Hänet (Matt. 26:20–25),
sen lukemattomat oman aikamme ihmiset sanovat omille lapsilleen, kun he ehdoin tahdoin sotivat Herran
luomistahtoa vastaan ja estävät lastensa syntymän luonnottomilla teoillaan: "Parempi olisi sinulle, ettet
koskaan edes syntyisi." Eivätkä he ainoastaan sano näin, vaan he myös konkreettisesti tekevät näin. Lapsi,
jonka Herra loisi, ei koskaan saa edes syntyä vanhempiensa tottelemattomuuden tähden. Lapsen elämää ei
tapeta vaan hänen koko syntymänsä ehdoin tahdoin estetään. Vaikka monet aikamme ihmiset naureskele-
vat tällaisille rikoksille eivätkä pidä niitä minään, ne kaikki tullaan kerran käsittelemään Jumalan tuomio-
istuimessa Hänen pyhän ja vanhurskaan lakinsa mukaan.

Ehkäisyvälineiden ja -pillereiden laaja hyväksyntä ja käyttö valmistivat tien abortin eli lastensurman
laillistamiselle.  Erottamalla seksuaalisuuden käytön ja lisääntymisen toisistaan ihminen on noussut  yl-
peään kapinaan Luojaansa vastaan. Hän on irtisanoutunut Jumalan alussa lausumasta hedelmällisyyden ja
lisääntymisen siunauksesta ja sen mukaisesta seksuaalisuuden käyttötavasta. Hän ei enää suostu olemaan
Jumalan työtoverina uuden ihmiselämän syntymisessä ja kasvattamisessa, vaan on itse omavaltaisesti astu-
nut Luojan paikalle käyttämään seksuaalisuutta oman tahtonsa mukaisesti ja päättämään itse ihmiselämän
syntymisestä.

Niin ikään ehkäisyvälineet, -pillerit ja muut pimeyden hedelmättömät teot ovat kaikki rikoksia kuu-
detta käskyä ja Jumalan asettamaa pyhää avioliittoa vastaan. Aikamme kristikunnan laajasti hyväksymä
seksuaalisuuden käytön erottaminen lisääntymisen kontekstista valmisti tien myös homoseksuaalisuuden
hyväksymiselle ja avioliittoinstituution hajoamiselle. Homoseksuaalisuutta edeltää miehen ja naisen väli-
sen luonnollisen seksuaalisuuden käytön hylkääminen. Ihminen alkaa käyttämään Jumalalta saamaansa
seksuaalisuutta itsekkäästi vain omien himojensa tyydyttämiseen ja niin lopulta himoissaan syttyy samaan
sukupuoleen (vertaa Room. 1:18–32). Homoseksuaalisuuden pahuus on juuri irtisanoutuminen Jumalan
alussa lausumasta hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunauksesta ja sen mukaisesta seksuaalisuuden käyt-
tötavasta. On huomattava, että mies voi tehdä naiselle kaiken saman seksuaalisen laittomuuden kuin mies
toiselle miehelle. Olemme suuressa ristiriidassa itsemme kanssa, jos tuomitsemme homoseksuaalisuuden,
mutta kuitenkin itse elämme katumattomina samankaltaisessa synnissä. Tai jos puhumme yhden miehen ja
yhden naisen avioliiton puolesta, mutta itse omilla pimeyden teoillamme karkeasti rikomme Jumalan aset-
tamaa avioliittoa vastaan.

Hyväksymällä Jumalan hyvän ja kauniin luomisjärjestyksen rikkomisen Herraansa vastaan niskuroi-
vat kirkkokunnat ovat tahrineet kätensä miljoonien viattomien lasten vereen ja osaltaan saaneet aikaan
avioliittoinstituution hajoamisen, mistä kaikesta he kantavat Jumalan edessä raskasta vastuuta, josta hei-
dän on kerran käytävä tilille. Erityisesti kirkon paimenet joutuvat tästä vastuuseen, sillä he ovat Herran Se-
baotin sanansaattajia, joiden huulilta Jumalan lapset etsivät Herran sanaa (Mal. 2:7). He ovat poikenneet
Herran tieltä ja saattaneet opetuksellaan monet kompastumaan. Vetoan oman aikamme paimeniin ja kris-
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tittyihin, että me kävisimme yhdessä välienselvittelyyn Jumalan kanssa vielä, kun on armon aikaa jäljellä,
emmekä vasta Jumalan tuomioistuimen edessä, jolloin emme voi enää pimeyttämme peitellä. ”Niin tulkaa,
käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumi-
valkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.” Jes. 1:18.

Hyvä lukija, irtisanoudu siis näistä vääristä ja kieroista opetuksista ja syleile Herran puhdasta to-
tuutta. Älä ota kuuleviin korviisikaan, kuinka monet aikamme opettajista kiroavat Herran hyvää tahtoa,
vaan täytä sydämesi ja huulesi Herran puhtailla ja kauniilla opetuksilla. Kun he väittävät, ettei Herra ope -
ta, mitä on Hänen tahtonsa mukainen seksuaalisuuden käyttö, avaa sinä Raamattusi ja lue sen ensimmäisil-
tä sivuilta alkaen, kuinka Herra on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi olemaan hedelmällisiä, lisäänty-
mään ja täyttämään maa ihmislapsilla Herraa varten. Kun he väittävät, että tämän Herran tahdon noudatta-
minen koituu vahingoksi, lue sinä, kuinka Herra jo alussa siunasi miehen ja naisen toteuttamaan Hänen
hyvää tahtoansa – sitä minkä Herra on sanonut sangen hyväksi. Kun he väittävät, että lasten paljous on ki-
rous ja taakka, lue sinä, kuinka lapset ovat Herran siunaus ja lahja, jossa Herra itse tulee keskuuteemme ja
monin tavoin siunaa meitä.

Jos olet elänyt Jumalan tahdon vastaisissa pimeyden hedelmättömissä teoissa, irtisanoudu niistä sen
pyhän nimen tähden, joka on yllesi pyhässä kasteessa lausuttu ja jonka oma sinä nyt olet. Sinun ruumiisi
kuuluu Herralle eikä haureuteen. Kuule Herran lähettämien sanansaattajien kirkas ja selvä varoitus ja anna
johtaa itsesi ulos tuhoon tuomitusta kaupungista. Älä jää sen liepeille lojumaan vaan katsomatta taaksesi
suuntaa kulkusi ylös kohti Herran pyhää kaupunkia, joka kylpee Hänen kasvojensa valkeudessa. Sinun on
korkea aika nousta pimeydestä ja jättää se juopunut joukko, joka kulkee nauraen ja pilkaten Herran lähet-
tämiä enkeleitä kohti omaa tuhoansa. Nouse ylös ja anna Herran pestä sinut puhtaaksi Poikansa verellä.
Pue yllesi Herra Jeesus Kristus ja lähde taivaallinen valo sydämessäsi vaeltamaan valoa kohti. Sinä et kuu-
lu Sodoman vaan Siionin kaupunkiin. Et ole pimeyden vaan valon lapsi; vaella siis päivän ja valon lapse -
na. Käännä silmäsi pois turhuutta katselemasta ja anna Herran virvoittaa sinut omilla pyhillä ja puhtailla
teillään. Miksi nauttisit varastettua vettä ja luvatonta leipää, kun Herra tahtoo ammentaa sinulle jotakin
paljon parempaa? Miksi kuuntelisit ja seuraisit tämän maailman porttoa, kun Herran Viisaus tahtoo kutsua
sinut juhlapöytäänsä? Miksi kulkisit tuhoosi pimeyden lapsena, kun Herra tarjoaa sinulle tietä yltäkylläi-
seen elämään valkeuden lapsena?

Tahdon auliisti lohduttaa kaikkia niitä, jotka murtuvat Herran käsiin tämän kirjan sanoman myötä,
sillä minä itsekin olen murtunut ja saanut Häneltä lohdutuksen. ”Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki;
särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.” Ps. 51:19. ”Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja
suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta.” Matt. 12:20. ”Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niin-
kuin pilven ja sinun syntisi niinkuin sumun. Palaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut.” Jes. 44:22.
”Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ette-
kö sitä huomaa? Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan.” Jes. 43:18–19. ”Anna minulle jälleen au-
tuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä. Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun ty -
kösi palajaisivat.” Ps. 51:14–15.

Erityistapauksista
Niin sanotuista erityistapauksista koskien seksuaalisuuden käyttöä on ensimmäisenä huomautettava, että
kaikki Jumalan lapset joutuvat eri tavoin koeteltaviksi. Millaisia kristittyjä me olisimme, jos vaikeuksien
tultua loukkaantuisimme Herran sanaan? Eikö sydämemme maaperä olisi silloin kuin se kallioperä, johon
kylvetyt siemenet nousivat pian oraalle mutta eivät kestäneet auringon paahdetta, koska niillä ei ollut kun-
nollista juurta?

Herra kutsuu omansa kulkemaan perässään nisunjyvän tietä, joka on itsensä antavan rakkauden uh-
ritie. Se ei ole helppo ja lavea tie, vaan se on kapea ja ahdas, mutta silti se on siunattu tie, joka vie kulki-
jansa iankaikkiseen elämään ja avariin maisemiin. Jumalan oma olemus, itsensä antava rakkaus, vaati Hä-
nen Poikaansa astumaan alas, ottamaan orjan muodon ja olemaan kuuliainen tälle rakkaudelle aina ha-
maan ristinkuolemaan asti. Jeesuksen tie oli lopulta niin kapea ja ahdas, että Hän Getsemanessa rukoili
verta hikoillen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin
minä tahdon, vaan niinkuin sinä." Matt. 26:39. Silti Hän sai kulkea kaikkein siunatuimman tien, sillä tällä
ristin tiellä Hänen eteensä aukeni Jumalan rakkauden käsittämätön avaruus, jota ei voi mitata sen suuruu-
den tähden. Tälle tielle Hän kutsuu meitä näkemään ja nauttimaan sen Isän rakkauden, joka on ikuisesti ol-
lut Hänen, ja kulkemaan Hänen perässään ristiämme kantaen kohti Isän kotia.
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On kuviteltavissa useita erilaisia tilanteita, joissa ei ole mahdollista käyttää Jumalan luomaa sek-
suaalisuutta Hänen luomistahtonsa mukaisesti ja joissa sen tähden tulee pidättäytyä. Pahasti sekaisin men-
neessä ajassamme elää esimerkiksi lukuisia ihmisiä, jotka haluaisivat aviovaimon tai -miehen, mutta eivät
ole löytäneet, ja joutuvat sen tähden vastoin tahtoaan elämään naimattomuudessa pidättäytyen seksuaali-
suuden käytöstä9.  On joitakin ihmisiä, jotka ovat avioliittoon astuttuaan sairastuneet tai loukkaantuneet
niin, etteivät enää kykene käyttämään seksuaalisuutta Jumalan luomisjärjestyksen mukaisesti ja joutuvat
sen tähden puolisoineen pidättäytymään. Lisäksi on joitakin naisia, joille uusi raskaus olisi suurella toden-
näköisyydellä hengenvaarallinen ja jotka sen tähden voivat puolisoineen pidättäytyä seksuaalisuuden käy-
töstä. Kenellekään ihmiselle ei ole annettu mitään erivapauksia rikkoa Jumalan hyvää ja kaunista luomis-
järjestystä seksuaalisuuden alueella, vaan meistä jokaisen – niin naimattoman kuin naimisissa olevan – tu-
lee kunnioittaa Luojamme asettamaa järjestystä, sillä Hän on myös seksuaalisuuden Luoja ja Herra emme-
kä me. Paimenet, jotka alkavat Jumalan nimissä jakamaan tällaisia erivapauksia, toimivat omavaltaisesti ja
vastoin Jumalan sanaa.

Kehotan kaikkia ihmisiä kaikissa tilanteissa kunnioittamaan ja noudattamaan Jumalan selvästi lau-
sumaa ja ilmaisemaa luomistahtoa koskien seksuaalisuuden oikeaa käyttöä ja pidättäytymään kaikista pi-
meyden hedelmättömistä teoista, jotka sotivat Hänen luomistahtoaan vastaan. Jos seksuaalisuuden oikea
käyttö ei ole mahdollista, silloin kehotan Jumalan armon avulla pidättäytymään ja uskomaan itsensä ja
mahdollisen puolisonsa Herran hyviin käsiin. "Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja
Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmis-
taa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää." 1. Kor. 10:13.

Yhteenveto
Lukemattomat aikamme paimenet ja kristityt väittävät, ettei Raamattu opeta mitään niistä luonnottomista
teoista, joita monet heistä ovat ryhtyneet harjoittamaan, ja että niistä sen tähden vallitsisi "kristillinen va -
paus". Tämä ei onneksi pidä paikkaansa. Jumala ei ole jättänyt meitä oman pettävän viisautemme varaan
niin tärkeässä asiassa kuin seksuaalisuuden oikea käyttö, vaan ohjaa meidät tahtonsa mukaiseen puhtaa-
seen ja kauniiseen elämään.  Tämän kirjan ensimmäisen osan lopuksi kokoamme vielä lyhyesti  yhteen
Raamatun opetuksen seksuaalisuudesta.

Edellä mainittu aikamme kristittyjen yleisesti esittämä väite perustuu väärään käsitykseen Jumalan
sanasta. Jumalan sana ei ole sellainen lakikoodisto, jossa Jumala kieltäisi sanasta sanaan jokaisen tahtonsa
vastaisen toiminnan. Sen sijaan Jumalan sana on kutsu kypsyyteen, täyteen miehuuteen, Kristuksen täy-
teyden täyden iän määrään (Ef. 4:13). Jumala opettaa meitä lapsinaan Kristuksessa – ei niin kuin tämän
maailman hallitsijat alamaisiaan. Jumala sanallaan muuttaa meitä Poikansa kuvan kaltaisuuteen. Meidät
on kutsuttu hylkäämään tämän maailman lihallinen ajattelu ja toiminta ja uudistumaan saamamme Kris-
tuksen mielen mukaan (Room. 12:2).

Me emme lue Jumalan sanaa niin kuin tämän maailman ihminen saattaa lukea jotakin lakikoodistoa
etsien siitä porsaanreikiä, joita voi viekkaasti hyödyntää, tai miettien, kuinka pitkälle voi jossakin asiassa

9 Rohkaisun sana aviopuolisoa kaipaavalle näinä vaikeina aikoina: Jumala itse lupaa kulkea sen ihmisen edellä, joka
Häneltä hartaasti rukoilee aviopuolisoa, ja lähettää pyhät enkelinsä johdattamaan heidän elämänpolkunsa yhteen, niin
kuin kertomus Iisakista ja Rebekasta todistaa (1. Moos. 24). Vanhassa testamentissa on Abrahamin lähettämän palve-
lijan ja Rebekan ihmeellisen kohtaamisen lisäksi kaksi muuta samankaltaista kohtaamista kaivolla. Myös Iisakin poi-
ka Jaakob kohtaa tulevan vaimonsa Raakelin kaivolla ja samoin Mooses Sipporan (1. Moos. 29; 2. Moos. 2). Näin
Vanha testamentti kolminkertaisesti vahvistaa, että aina alkaen Eevan luomisesta ja johdattamisesta Adamin luo Ju-
mala on se, joka johdattaa aviopuolisot yhteen. Kaiken huipentaa Uuden testamentin kuvaama kohtaaminen Sykarin
kaivolla, missä Kristus kohtaa samarialaisen naisen (Joh. 4). Evankeliumin kirjoittaja painokkaasti kertoo, että Jee-
suksen oli kuljettava Samarian kautta (Joh. 4:4), kaikesta päätellen juuri sen tähden, että Hän tiesi tapaavansa tämän
naisen, vaikka nainen itse ei vielä tiennyt tästä mitään. Pieleen menneiden miessuhteiden jälkeen tämä samarialainen
nainen kohtaa sielunsa Sulhasen, joka ammentaa hänelle elävää vettä ja näin sammuttaa naisen janon ja kaipauksen.

Herra siis itse johdattaa sinulle aviopuolison oman aikataulunsa mukaan, jos se vain suinkin Hänen hyvään ja vii-
saaseen tahtoonsa sopii sinun kohdallasi. Ennen kaikkea saamme iloita siitä, että Jumala on sulasta hyvyydestään
johdattanut rakkaan Vapahtajamme Jeesuksen meidän elämäämme. Olemme kohdanneet Hänet pyhän kasteen elävän
veden virtojen äärellä, niin kuin samarialainen nainen sai kohdata Hänet Sykarin kaivolla (Joh. 4). Hän on meidän
taivaallinen Sulhasemme, jonka kautta olemme saaneet pääsyn Isän rakkauden lämpöön ja syleilyyn. Hänessä olem-
me saaneet tulla osallisiksi siitä rakkauden salaisuudesta, josta miehen ja naisen välinen avioliitto on vasta heijastus,
eikä meiltä Hänessä mitään puutu.
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mennä rikkomatta silti lakia. Sen sijaan Jumalan sana on annettu meille tekemään meidät viisaiksi, niin
että pelastumme uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan sana on annettu meille opetuk-
seksi,  nuhteeksi,  ojennukseksi,  kasvatukseksi  vanhurskaudessa,  että Jumalan ihminen olisi  täydellinen,
kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. (2. Tim. 3:15–17.)

Me luemme Jumalan sanaa, että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme
Häneen, joka on pää, Kristus (Ef. 4:15). Tätä päämäärää varten koko pyhä Raamattu on meille annettu –
että uskon kautta eläisimme Kristuksessa, yhä syvemmin Häneen juurtuen.

Sen sijaan, että Jumala antaisi meille lakikoodiston, joka kattaisi jokaisen kuviteltavissa olevan ti-
lanteen, Hän antaa meille lahjaksi Poikansa ja Hänen mielensä – Hänen, jossa kaikki Jumalan käskyt ja
asetukset ovat tulleet lihaksi. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen persoona ja teot ovat meidän van-
hurskautemme ja pyhä elämämme. Jumalan Sana on tullut lihaksi, kun Isän ikuinen Poika sikisi Pyhästä
Hengestä Neitsyt Marian kohtuun ja syntyi ihmiseksi. Jeesus on täyttänyt kaikki Kirjoitukset. Hänessä me
katselemme Poikaa, joka on ikuisesti ollut Isän helmassa, joka tuntee täydellisesti Isän ja Hänen tahtonsa
ja joka täydellisessä rakkaudessa ja kuuliaisuudessa toteuttaa Isän tahdon.

Me katsomme Jumalan lain käskyjä toteutuneina täydellisesti Kristuksessa meidän vanhurskaudek-
semme ja pyhäksi elämäksemme. Kun kuulemme ensimmäisen käskyn, me näemme Kristuksen, täydelli-
sen uskon miehen, joka horjumatta luottaa Isän rakkauteen silloinkin, kun Isä juottaa Pojalleen vihansa
maljan meidän pelastukseksemme. Kun kuulemme viidennen käskyn, mietimme Häntä, joka on antanut
koko elämänsä Jumalalle suloiseksi uhriksi, jotta me saisimme elää. Näin jokaisesta Jumalan käskystä
avautuu meille Kristuksen pyhä elämä ja Kristuksen pyhästä elämästä avautuu meille Jumalan koko van-
hurskas tahto.

Asettaessaan meidän eteemme Kristuksen pyhän elämän Jumalan sana tuo oman syntisen tilamme
päivän valoon. Kuullessamme kolmannen käskyn muistamme Häntä, joka ikuisesti katselee Isän kasvoja
ja kuuntelee Hänen ääntänsä, ja ymmärrämme, miten kaukana luonnostamme olemme Jumalasta. Kuulles-
samme kuudennen käskyn katselemme tämän taivaallisen Sulhasen puhdasta ja palavaa rakkautta lunasta-
maansa morsianta kohtaan ja kadumme sitä pahaa himoa, joka meitä tahraa.

Kristuksessa Jumalan käskyt avautuvat meille kaikessa täyteydessään. Sanoa, että esimerkiksi vii -
des käsky koskee ainoastaan ulkonaista tappamista, on olla sokea käskyn todellisuudelle Kristuksessa.
Kristuksessa me ymmärrämme, että Jumalan käskyt ulottuvat sydämen sisimpään saakka. Niinpä ensim-
mäisen käskyn täyttäminen nousee Pojan sydämestä, joka horjumatta luottaa Isän rakkauteen. Samoin vii-
dennen käskyn mukainen elämä kumpuaa Pojan sydämestä, joka ikuisesti elää Isän itsensä antavasta rak-
kaudesta. "Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkau-
dessani." Joh. 15:9.

Tämän Kristuksessa olevan todellisuuden tähden Paavali voi sanoa efesolaisille: "Näin te ette ole
oppineet Kristusta tuntemaan." Ef. 4:20. Tämän tähden Paavali voi kehottaa riisumaan pois vanhan ihmi-
sen ja pukemaan päälle uuden ihmisen, joka on luotu Kristuksen kuvan kaltaisuuteen (Ef. 4:20–24). Tässä
kontekstissa on myös ymmärrettävä Paavalin sanat: "tutkikaa, mikä on otollista Herralle" Ef. 5:10; "älkää
sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on" Ef. 5:17; "muuttukaa mielenne uu-
distuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä" Room. 12:2.
Tämä riisuminen, pukeutuminen, muuttuminen, tutkiminen ja ymmärtäminen edellyttävät jonkun paljon
syvällisemmän todellisuuden olemassaolon kuin se, mikä on esitetty tässä väitteessä: "Jos Jumala ei sanas-
ta sanaan kiellä jotakin asiaa, niin meillä on vapaus toimia niin kuin haluamme." Jumala kutsuu lapsensa
Kristuksessa tutkimaan ja rakastamaan Hänen tahtoaan, sitä mikä on hyvää, otollista ja täydellistä. Hän
kehottaa meitä antamaan ruumiimme kaikkine jäsenineen eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi.
(Room. 12:1–2.)

Suhteessa raskaudenehkäisyyn tämä kaikki tarkoittaa sitä, että tutkimme asian syvällisemmin kuin
pelkästään toteamalla, että koska Raamattu ei mainitse sanaa "raskaudenehkäisy", meillä täytyy olla va-
paus itse päättää asiasta oman viisautemme mukaan. Meidän täytyy tutkia Jumalan sana kokonaisuudes-
saan ja ymmärtää Kristuksessa, mikä on Herran tahto seksuaalisuudelle.

Lähdemme liikkeelle Kristuksen opetuksen mukaisesti luomisesta (Matt. 19:3–12). Luemme, miten
Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja sanonut heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja
täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi." 1. Moos. 1:28. Kuulemme, miten Jumala tätä tehtävää
varten asettaa avioliiton miehen ja naisen välille (1. Moos. 2:18–25). Tämä on Jumalan hyvä luomisjärjes-
tys. Tämä on Hänen tahtonsa. Tämä on hyvää, otollista ja täydellistä. "Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän
tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää." 1. Moos. 1:31. Jumalan lapsina meidät on kutsuttu rakastamaan
Jumalan tahtoa, koska se on hyvää, otollista ja täydellistä. Meidät on kutsuttu rakastamaan avioliittoa ja
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sen tehtävää. Meidät on kutsuttu rakastamaan lapsia, heidän synnyttämistään ja kasvattamistaan Jumalan
kunniaksi. Meidät on kutsuttu rakastamaan ihmislasten paljoutta, jolla Jumala tahtoo täyttää perheet ja
koko maanpiirin.

Luemme, miten Jumala syntiinlankeemuksenkin jälkeen vahvistaa luomisessa miehelle ja naiselle
antamansa tehtävän. Heidän tehtävänsä on yhä tulla yhteen avioliitossa, olla hedelmällisiä, lisääntyä ja
kasvattaa lapsia Jumalalle.  Syntiinlankeemuksen seurauksesta joudumme kuitenkin kärsimään täyttäes-
sämme tätä tehtävää, mutta se on yhä voimassa. (1. Moos. 3:16–20.)

Luemme, miten ihmissuku niin pahasti turmeltui maan päällä, että Jumala lähetti vedenpaisumuksen
tuhoamaan kaiken lihan. Vain Nooan perhekunta pelastui arkissa. Kuitenkin yhä vielä Herra rakasti ihmis-
lapsia ja kaipasi jumalista siementä yhteyteensä – juuri sen tähden Hän puhdisti maanpiirin. Herra vahvisti
luomistahtonsa vedenpaisumuksen jälkeen ja käski Nooaa ja hänen jälkeläisiään olemaan hedelmällisiä, li-
sääntymään ja täyttämään maa ihmislapsilla (1. Moos. 9:1–7).

Luemme, miten Herra valitsee Abramin ja tekee hänestä kansojen paljouden isän, Aabrahamin. Her-
ra lupaa antaa Aabrahamille niin paljon jälkeläisiä kuin on tähtiä taivaalla, niin suuren paljouden, ettei sitä
voi lukea. (1. Moos. 12; 15; 17.) Kuulemme, miten Herra uudistaa tämän lupauksen Iisakille ja Jaakobille
(1. Moos. 26; 28). Luemme, miten Herran kansa on kuuliainen Jumalan tahdolle vaikeissakin olosuhteissa.
He ovat hedelmällisiä ja lisääntyvät, vaikka tekevät orjatyötä Egyptissä ja vaikka farao käskee surmata
heidän poikalapsensa (2. Moos. 1). Kirjeessään Babylonian pakkosiirtolaisille profeetta Jeremia Jumalan
nimessä käskee israelilaisia menemään naimisiin ja lisääntymään (Jer. 29). Kuultuamme kertomukset So-
domasta ja Gomorrasta (1. Moos. 19) sekä Oonanista (1. Moos. 38) otamme vaarin näistä Pyhän Hengen
antamista kuolemanvakavista varoituksista, kavahdamme kaikenlaisia pimeyden hedelmättömiä tekoja ja
kunnioitamme Jumalan jo alussa lausumaa luomistahtoa: "olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää
maa".

Uusi testamentti vahvistaa Jumalan luomistahdon koskien avioliittoa ja sen tarkoitusta. Opettaes-
saan avioliitosta Jeesus kehottaa palaamaan luomiskertomukseen. Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta
ihmisten tulee mennä naimisiin, olla hedelmällisiä ja lisääntyä, sillä Herran rakas tahto on luoda ihmislas-
ten paljous ja sulkea heidät kaikki syleilyynsä Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. (Matt. 19.) Ymmärräm-
me, miten Herran tahto on täyttää maanpiiri lapsilla, jotta Hän saisi täyttää taivasten valtakunnan ihmisillä
kaikista kansoista ja kielistä. Herra tahtoo siunata perheitä lapsilla, jotta Hän saisi pyhän kasteen kautta
synnyttää itselleen suuren paljouden lapsia omaan perheväkeensä. Jumalan luomistahtoa ja lunastamistah-
toa ei voi erottaa toisistaan – Herra rakastaa ihmislapsia. (1. Moos. 1:28; Matt. 28:18–20.)

Sen tähden Paavalin ohjeiden mukaisesti pappiskandidaatti tulee koetella sen mukaan, onko hän elä-
nyt Jumalan tahdon mukaista perhe-elämää (1. Tim. 3:1–7). Samoin kristityn leskeksi jääneen naisen elä-
mänvaelluksen vilpittömyys koetellaan hyvien tekojen kautta, joita ovat ennen muuta lasten kasvattaminen
ja vieraanvaraisuus (1. Tim. 5). Jumalan luomistahdon mukaisesti nainen "on pelastuva lastensynnyttämi-
sen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä" 1. Tim. 2:15. Itsekes-
keisesti ja ahneesti elävä nainen on jo eläessään kuollut (1. Tim. 5:6). Sen tähden Paavali kehottaa nuoria
naisia, joilla ei ole naimattomuuden armolahjaa, menemään naimisiin, synnyttämään lapsia ja hoitamaan
kotiansa (1. Tim. 5:14).

Sen lisäksi, että Jumala moninkertaisesti vahvistaa sanassaan luomistahtonsa koskien avioliittoa ja
seksuaalisuutta ja käskee toimimaan tämän tahtonsa mukaisesti, Hän myös ankarasti kieltää luomistahton-
sa vastaisen seksuaalisuuden käytön. Seksuaalisuutta tulee käyttää Jumalan luomisjärjestyksen mukaisesti
eikä vastoin sitä (Room. 1:18–32), sillä Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia, jotka pimeyden
hedelmättömillä teoilla vääntävät kieroon Jumalan hyvän luomisjärjestyksen omien himojensa tyydyttämi-
seksi (Ef. 5:3–17).

Apostoli Paavali ei suostu edes nimeämään Efeson seurakunnalle niitä pimeyden hedelmättömiä te-
koja, joilla tottelemattomuuden lapset itsensä turmelevat ja niin vetävät päälleen Jumalan vihan, sillä "hä-
peällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät" Ef. 5:12. Jumalan hyvä ja kaunis luomistahto avioliiton
ja seksuaalisuuden alueella on selkeä ja yksinkertainen. Sen sijaan pimeyden teot ovat moninaiset ja inhot-
tavat, eikä Jumalan pyhyys salli, että ne häpeämättä levitellään auki Hänen sanassaan tai kirkoissaan. Ju-
mala käskee lapsiaan tutkimaan, mikä on Hänelle otollista. "Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ym-
märtäkää, mikä Herran tahto on." Ef. 5:17.

Jumala teroittaa monin kohdin luomansa ihmisruumiin ja asettamansa avioliiton pyhyyttä. Herra on
luonut ihmisruumiin. Herra on kalliisti lunastanut ihmisruumiin. Sen tähden me emme ole itsemme omat
vaan kuulumme Herralle. Meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Meidän tulee kirkastaa Jumala
ruumiissamme. (1. Kor. 6:12–20.) Meidän tulee käyttää Jumalalta saamiamme jäseniä Hänen luomistar-
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koituksensa ja tahtonsa mukaisesti (Room. 6) – mukaan lukien Hänen luomiaan sukupuolielimiä. Näitä
kaikkia jäseniä tulee käyttää arvokkaasti Jumalan luomisjärjestyksen mukaisesti kaikessa pyhyydessä ja
kunniassa (1. Tess. 4:4). Näin me osoitamme Jumalan pelkomme ja rakkautemme Häntä kohtaan. Näin me
annamme ruumiimme eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi (Room. 12:1).

Tahtonsa mukaan Herra antaa kuoleman ja antaa elämän (1. Sam. 2:6). Tahtonsa mukaan Herra avaa
kohdun ja sulkee kohdun (1. Moos. 30:2, 22). Hän on se, joka luo uuden ihmiselämän ja asettaa hänen päi-
viensä mitan (Ps. 139). Hän tuntee luomansa ihmislapsen jo edeltä. "Jo ennenkuin minä valmistin sinut äi -
din kohdussa, minä sinut tunsin" Jer. 1:5. Lapset ovat Jumalan siunaus, jonka Hän tahtonsa mukaan antaa
(Ps. 127; 128; 1. Moos. 30:2, 22). Jumala hallitsee siementä ja kohtua tahtonsa ja viisautensa mukaan. Hän
on elämän ja kuoleman Herra – emme me.

Luemme, kuinka Oobed-Edom vastaanotti kotiinsa Herran läsnäolon arkin ja nöyrästi kunnioitti Hä-
nen pyhyyttään, ja Herra siunasi Oobed-Edomin huonetta ja kaikkea, mitä hänellä oli (1. Aik. 13). Herra
rakensi Oobed-Edomin huonetta kahdeksalla pojalla ja 54 pojanpojalla, kykenevillä ja tarmokkailla mie-
hillä, sillä "Jumala oli siunannut häntä" (1. Aik. 26). Kuulemme, kuinka Daavidin ensimmäinen vaimo
Miikal, Saulin tytär, halveksuu Herran liitonarkin tulemista kotikaupunkiinsa Jerusalemiin ja kuinka hän
sen tähden "ei saanut lasta kuolinpäiväänsä asti" (2. Sam. 6). Otamme tästä kaikesta vaarin ja kunnioitam-
me Israelin Pyhää, jotta saisimme runsaana yllemme Hänen siunauksensa Hänen huoneensa rakennukseksi
meidän kauttamme. "Sillä katso, näin siunataan mies, joka Herraa pelkää." Ps. 128:4.

Luemme, kuinka Jumala toistuvasti varoittaa omaa kansaansa, etteivät he uhraisi epäjumalille niitä
poikia ja tyttäriä,  jotka he ovat  Jumalalle synnyttäneet  (3.  Moos.  18:21–22; Jes.  57:5;  Jer.  7:31;  Hes.
16:20–21). Pakanat uhraavat lapsiaan omille epäjumalilleen tai muuten estävät heidän syntymänsä käyttä-
mällä seksuaalisuutta luonnottomalla tavalla (1. Moos. 19; 38; 3. Moos. 18:21–22; 5. Moos. 18:10), mutta
Jumalan kansan pyhä tehtävä on synnyttää ja kasvattaa lapsia Jumalalle Hänen iankaikkisen valtakuntansa
perillisiksi. Lapset ovat Herran omia ja kuuluvat Hänelle (Hes. 16:20–21; Matt. 19:13–15) – niin kuin
myös me. Sen tähden me tahdomme irtisanoutua kaikista pimeyden hedelmättömistä teoista, joilla tottele-
mattomuuden lapset itseänsä tahraavat ja uhraavat syntyneitä tai syntymättömiä lapsiaan omille epäjuma-
lilleen palvellen omia himojaan. Me tahdomme kuuliaisten lasten tavoin elää sitä puhdasta ja hyvää elä-
mää, jossa me kannamme Jumalalle vanhurskauden hedelmää Hänen hyvän ja viisaan tahtonsa mukaan.

Jumala on myös asettanut avioliiton kuvaksi Kristuksen ja seurakunnan välisestä liitosta (Ef. 5:22–
33). Seurakunta on saanut syntynsä Kristuksen lävistetystä kyljestä. Vedellä ja verellä meidät on pesty
puhtaiksi. Meidät, jotka olimme kuolleita ja hedelmättömiä, Jumala on tehnyt eläviksi Kristuksessa, että
kantaisimme hyvää hedelmää Jumalalle. "Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää
ja tulette minun opetuslapsikseni." Joh. 15:8. Uskonyhteys Vapahtajaan synnyttää meissä Jumalan tahdon
mukaista elämää. Samoin miehen ja naisen välinen avioyhteys siunataan kohdun hedelmällä. Kristuksen ja
seurakunnan välinen liitto ei ole steriili ja hedelmätön. Herran sana kantaa Jumalan tahdon mukaisen, yltä -
kylläisen hedelmän – mikä sata jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä (Matt. 13:23).

Tämän lisäksi Jumala on antanut avioliiton syntiinlankeemuksen jälkeen avuksi haureutta vastaan.
Jumala on luonut ihmisen avioliittoa varten, siunannut hänet hedelmälliseksi ja säätänyt lasten synnyttämi-
sen ja kasvattamisen. Sen tähden ihminen ei voi avioliiton ulkopuolella elää siveästi ilman Jumalan eri -
tyistä armoa. Ilman avioliittoa ja Jumalan luomisjärjestyksen mukaista avioelämää Jumalan kaikkivaltias
luomissana "olkaa hedelmälliset ja lisääntykää" saa syntiinlangenneessa ihmisessä vääristyneen ilmene-
mismuodon aviorikosten, haureuden tai muiden häpeällisten syntien kautta. Kuuliaisuus Jumalan luomis-
järjestykselle antaa tämän luomissanan toteutua Jumalan tahdon mukaisesti avioliitossa, kun mies ja nai-
nen ovat hedelmällisiä ja lisääntyvät Jumalan tahdon mukaan. (1. Moos. 1:28; 1. Kor. 7.)

Ensimmäinen käsky opettaa meitä rakastamaan Herraa, meidän Jumalaamme, kaikesta sydämestäm-
me, kaikesta sielustamme ja kaikesta voimastamme (5. Moos. 6:5). Tämä käsky tarkoittaa Herran ja Hä-
nen tahtonsa rakastamista kaikesta sydämestämme ja halua olla Hänen kuvansa kaltaisuus. Tämä käsky
tarkoittaa, että olemme kuuliaiset taivaallisen Isämme tahdolle silloinkin, kun siitä koituu meille kärsimys-
tä. Hän on kaiken hyvyyden ja rakkauden lähde. Hän tietää, mikä on meille parhaaksi. Sen tähden Hänen
Poikansa opettamina me uskomme koko elämämme ja kaikki jäsenemme Hänen käsiinsä ja Hänen käyt-
töönsä luottaen, että Hän siunaa meitä.

Viides käsky opettaa meitä rakastamaan ihmiselämää niin kuin Jumala rakastaa meitä. Jumalan Poi-
ka on Isän tahdolle kuuliaisena antanut kaikkensa, että me saisimme elää. Hän on astunut alas taivaista,
syntynyt ihmiseksi, elänyt, kärsinyt, kuollut ja ylösnoussut, jotta me saisimme Hänessä syntyä Jumalan
lapsiksi. Kaiken tämän Kristus on tehnyt sydämen halusta aina eläen Isän rakkaudesta ja aina osoittaen
tätä rakkautta meille – ei ole Hänen sydämestään lähtenyt pahaa ja katkeraa ajatusta meitä kohtaan, vaikka
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Hän on kaiken joutunut puolestamme kärsimään. Tätä samaa rakkautta mekin saamme osoittaa lapsillem-
me, jotka Jumala rakkaudessaan meidän hoitoomme haluaa antaa.

Kuudes käsky kuvaa eteemme Kristuksen ja seurakunnan välisen liiton. Tämä Sulhanen on antanut
kaikkensa,  että Hänen rakastettunsa saisi  ikuisesti  elää Hänen taivaallisen Isänsä kodissa.  Kuuliaisena
Isänsä tahdolle Kristus on luovuttanut kaikki jäsenensä ja kaiken voimansa Isän vanhurskaan tahdon täyt-
tämiseen, jotta Hänen morsiamensa saisi syntymän Hänen lävistetystä kyljestään. Poika on täynnä Isän it-
sensä antavaa rakkautta, ja tämän rakkauden hedelmänä kirkko saa syntynsä (Joh. 15:9). Poika haluamalla
haluaa tuoda tässä taivaallisessa avioliitossa morsiamensa ruumiinsa kautta Isän rakkauden yhteyteen, jot -
ta Hänen morsiamensa saisi Hänessä osallisuuden siihen Isän rakkauteen, josta Hän on Poikana ikuisesti
ollut osallinen, ja jotta Hänen morsiamensa saisi tässä rakkaudessa olla hedelmällinen ja kantaa ylitsevuo-
tavan runsaasti hedelmää taivaallisen Isän kunniaksi.

Mitä siis sanomme tähän kaikkeen Kristuksessa? Opettaako Raamattu mitään esimerkiksi raskau-
denehkäisystä? Kristuksessa me opimme rakastamaan sitä, mitä Jumala rakastaa, ja inhoamaan sitä, mitä
Hän inhoaa. Jumala rakastaa ihmiselämää ja haluaa täyttää luomansa maailman pojilla ja tyttärillä, ja niin
mekin haluamme Kristuksessa. Mutta Jumala vihaa pimeyden hedelmättömiä tekoja, joilla tottelematto-
muuden lapset sotivat Hänen hyvää ja kaunista luomistahtoansa vastaan, ja niin mekin Kristuksessa in-
hoamme näitä häpeällisiä tekoja emmekä suostu niitä edes mainitsemaan. Poika ottaa Isältä vastaan jokai-
sen ihmislapsen, jonka Isä haluaa Pojalleen antaa, ja rakastaa tätä ihmislasta – niin mekin Kristuksessa
(Joh. 10:25–30). Isä tietää, miten paljon Hän joutuu kärsimään jokaisen luomansa ihmislapsen puolesta,
mutta silti Hän tahtoo luoda heidät kaikki, rakastaa heistä jokaista ja olla heidän Isänsä – niin mekin Kris -
tuksessa. Tämä on se kuva, jonka taivaallinen Isä piirtää itsestään sanassaan ja Pojassaan Jeesuksessa
Kristuksessa. Tämä on Hänen kuvansa. Kun sanomme, ettemme halua tätä kuvaa emmekä halua muuttua
tämän kuvan kaltaisuuteen, kiellämme taivaallisen Isämme.

Tämä maailma ja oma lihamme etsivät ja haluavat helppoa ja vaivatonta elämää, jossa ei tarvitse
tehdä uhrauksia ja kärsiä. Jumala opettaa meille Kristuksessa, että oikea rakkaus on valmis kärsimään kai-
ken, jotta rakastettu saisi elää. Tämä maailma opettaa meitä uhraamaan lapsemme, jotta meille kävisi hy-
vin ja mukavasti – jotta saisimme haluamamme elämäntason, uran ja harrastukset. Jumala opettaa meitä
Kristuksessa  rakastamaan enemmän Hänen tahtoaan kuin tätä  elämää ja  olemaan valmiita  uhraamaan
kaikkemme puolisomme ja lastemme puolesta, sillä vain ristin tiellä on tosi elämä. Lihamme yllyttää mei-
tä käyttämään jäseniämme omien himojemme mukaan. Jumala opettaa meitä Kristuksessa antamaan koko
ruumiimme ja kaikki jäsenemme Jumalan tahdon mukaiseen elämään Jumalan kunniaksi ja lähimmäistem-
me parhaaksi.

Vihollinen on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan (Joh. 10:10). Hänen valtakuntansa on
kuoleman valtakunta. Ehkäisyvälineet ja lastensurma tulevat vihollisen sydämestä – ne eivät tule Jumalal -
ta ja Hänen sanastaan. Käärme on kavalin kaikista kedon eläimistä. Hän on ollut murhaaja alusta asti. Hän
on valehtelija ja sen isä. (Joh. 8:44.) Saadessaan valtaosan kirkoista luopumaan Jumalan luomisjärjestyk-
sen mukaisesta  seksuaalisuuden käytöstä  vihollinen on pettänyt  meidät  valheillaan tullakseen varasta-
maan, tappamaan ja tuhoamaan Herran kansaa.

On todella korkea aika nousta unesta, panna pois nämä pimeyden hedelmättömät teot ja pukeutua
valkeuden varuksiin. On aika irtisanoutua näistä Perkeleen valheista ja ajaa tämä murhaaja ulos Herran
huoneesta. On aika katumuksessa kääntyä Herran puoleen, ottaa vaari Hänen sanastaan ja vahvistua siinä
ensimmäisessä rakkaudessa, joka tutkii Herran sanaa kaiken päivää ja löytää siitä ilonsa.

Älkäämme paaduttako sydäntämme niin kuin Lootin vävymiehet, joiden korvissa varoitus tulevasta
tuhosta oli pelkkää leikinlaskua (1. Moos. 19). Jumala on lähettänyt enkelinsä varoittamaan meitä. Kaikki
kirkon uskolliset opettajat ovat halki vuosisatojen, katkeamattomassa ketjussa varoittaneet näistä pimey-
den hedelmättömistä teoista: "Siellä missä Jumalan pelko vielä vallitsee, tällaisia lihan tekoja ei suvaita."
Näiden uskollisten sanansaattajien varoitus on epäämättömän selvä ja varma, sillä se perustuu Jumalan
muuttumattomaan sanaan ja luomisjärjestykseen. Älkäämme antako kenenkään pettää itseämme tyhjillä
puheilla vaan tutkikaamme ja ymmärtäkäämme, mikä on otollista Herralle. Kulkekaamme sitä ikiaikaista
tietä, jota kaikki uskolliset isämme ja äitimme Kristuksessa ovat kulkeneet kuuliaisina Jumalan sanalle ja
luomisjärjestykselle. Älkäämme olko mielettömiä, vaan ymmärtäkäämme, mikä Herran tahto on, ja rakas-
takaamme sitä tahtoa kaikesta sydämestämme.
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TOINEN OSA: KIRKON OPETUSPERINTEEN TODISTUS 
SEKSUAALISUUDESTA

Johdanto
Aina apostoleista lähtien kirkolla on ollut kiusaus halveksua avioliittoa ja sen tehtävää tuoda kirkon Her-
ralle ihmislasten paljous sisälle taivasten valtakuntaan.  Kuultuaan Jeesuksen opetuksen avioliitosta 12
opetuslasta arvioivat, ettei avioliittoon kannata lainkaan mennä (Matt. 19:1–12). Eivät he myöskään käsit -
täneet  avioliiton  jaloa  tehtävää  tuoda  Herran  antama kohdun hedelmä  Jeesuksen  siunattavaksi  (Matt.
19:13–15). Jumalalle kiitos, Pyhä Henki lopulta avasi apostolien sydämet ymmärtämään avioliiton ja sen
tehtävän arvokkuuden ja tärkeyden kirkon aikakaudella. Silti heidän ymmärtämättömyytensä auttaa meitä
ymmärtämään, miksi avioliiton ja sen tehtävän käsittäminen on ollut suuri haaste läpi kirkon historian.

Halki aikojen kristityillä on ollut taipumus asettaa naimattomuus avioliiton edelle vääristä syistä.
Ymmärtämättömyytensä aikoina apostolit tekivät niin, koska pitivät Jeesuksen opetusta avioerosta mah-
dottomana toteuttaa ja koska he eivät käsittäneet lasten asemaa Jeesuksen suurimpina opetuslapsina. Sit-
temmin apostolit  saivat  nähdä avioliiton jalouden Kristuksen ja seurakunnan kuvana sekä ymmärsivät
avioliiton ja sen tehtävän välttämättömyyden kirkon elämässä. Myös apostoli Paavali sai kieli keskellä
suuta vastata korinttolaisten tiedusteluun naimattomuudesta, ettei hän yhtäältä laittaisi liikkeelle väärää
naimattomuuden ihannointia muttei toisaalta myöskään korottaisi avioliittoa naimattomuuden kustannuk-
sella. Olemme kirjan ensimmäisessä osassa avanneet tätä Paavalin mestarillista vastausta naimattomuuden
ja avioliiton suhteesta ja todenneet, että kirkon aikakaudella molemmat kutsumukset ovat välttämättömiä
kirkon yhden yhteisen tehtävän toteuttamiseksi; kirkko on ruumis, jossa yksikään jäsen ei voi alkaa vähä-
tellä toisen jäsenen saamia tehtäviä, sillä Kristuksen ruumis tarvitsee kaikkia jäseniään – aivan erityisesti
niitä, joita meillä on suurin kiusaus alkaa hävetä ja peitellä.

Tietyssä mielessä avioliiton ja sen tehtävän elintärkeys saattaa tuntua liian maalliselta kirkolle, joka
sentään jo saa maistaa tulevan maailmanajan voimia. Kirkko kaipaa jo kovasti päästä osalliseksi siitä täyt-
tymyksestä, josta se on jo saanut esimakua Kristuksen yhteydessä – jopa niin kovasti, että se unohtaa ole -
vansa vielä maan päällä toteuttamassa Kristuksen kirkolle antamaa tehtävää ja tarvitsevansa kristillisessä
elämässään jotakin niin maallista kuin avioliitto. Lisähaasteensa tähän tuo se, että seksuaalisuus on yksi
ihmisten eniten väärin käyttämistä Jumalan lahjoista. Kirkolle on aito haaste irtisanoutua maailmassa ja ih-
misen syntisessä luonnossa vellovista pahoista seksuaalisista himoista mutta samaan aikaan kunnioittaa
Jumalan tahdon mukaista oikeaa ja kaunista seksuaalisuutta sekä tunnustaa avioliiton merkitys kirkon elä-
mässä.

1900-luvun seksuaaliset vallankumoukset läpikäyneet kirkot ovat niin ikään suurten haasteiden kes-
kellä. Oman aikamme haaste ei niinkään ole ollut nuoren kirkon osittain väärille raiteille lähtenyt palava
halu jo siirtyä maallisista kohtaamaan rakas Herransa taivaallisissa, vaan omat haasteemme ovat liittyneet
enemmän vanhan kirkon kylmenevään rakkauteen, joka on vaarassa unohtaa taivaalliset maallisten tähden.
Tämän kylmenevän rakkauden taustalla on ajassamme uhkaavasti kasvava syvä laittomuus, joka on tunke-
nut jäiset juurensa myös monien kirkkojen sydämiin.

Oman aikamme kristittyjen on vaikea kuulla ja ottaa vastaan kehotusta ja nuhtelua koskien kristillis-
tä elämää. Paavalin Timoteukselle antama varoitus lopunajan ihmisistä, joilla on jumalisuuden ulkokuori
mutta jotka kieltävät sen voiman (2. Tim. 3:1ss.), on osuva kuvaus aikamme kristinuskosta. Aikamme kir-
koista löytyy vielä puhetta Kristuksesta ja evankeliumista, mutta juuri mistään ei enää löydy kohti käyvää
apostolista kehotusta vaeltaa "niin kuin totuus on Jeesuksessa" Ef. 4:21. Aikamme kristitty voi vielä tun-
nustaa Jeesuksen pelastajakseen, mutta onkin sitten aivan toinen kysymys, onko tämän Mestarin opetuksil-
la mitään sijaa opetuslapsensa käytännön elämässä. Voimme vielä hyväksyä, että pastori yleisellä tasolla ja
ympäripyöreästi puhuu synnistä, sillä eihän meistä kukaan ole täydellinen, mutta kavahdamme, jos joku
kehtaa nuhdella meitä oikeista synneistämme ja kertoa meille, kuinka meidän tulisi elää Jumalan lapsina –
erityisesti, jos tuo kehotus ja nuhtelu koskee seksuaalisuutta, joka tulee niin lähelle meistä jokaista.

Mutta kristinuskoon todella liittyy irtisanoutuminen maailmasta, Perkeleestä ja omasta syntisestä
luonnostamme sekä tunnustautuminen Kristuksen omaksi ja Hänen opetuslapsenaan eläminen. Sen tähden
Uusi testamentti on täynnä kehotusta riisuutua synnillisestä elämästä ja pukeutua Kristuksen kuvan kaltai-
suuteen. Tämä kehotus keskittyy erityisellä tavalla opetukseen seksuaalisuuden oikeasta käytöstä. On tus-
kin montaa yhtä tärkeää kristilliseen elämänvaellukseen liittyvää kysymystä, joka saisi niin paljon huo-



48

miota halki koko Uuden testamentin kuin seksuaalisuuden oikea käyttäminen. Erityisesti tämä korostuu
pakanoiden apostolin Paavalin kirjeissä, joissa seksuaaliopetus esiintyy lähes poikkeuksetta puhuttaessa
oikeasta kristillisestä elämästä. Paavali toistuvasti kehottaa kristittyjä irtisanoutumaan lihassaan vaikutta-
vista pahoista seksuaalisista himoista ja käyttämään seksuaalisuutta Jumalan tahdon mukaisessa luomisjär-
jestyksessä kaikessa pyhyydessä ja kunniassa (katso esimerkiksi Room. 1:18ss.; 6:11–14; 8:13; 12:1–2;
13:12–14; 1. Kor. 5:1ss.; 6–7; 10:1–14; Gal. 5:13ss.; Ef. 4:17–5:33; Kol. 3:5ss.; 1. Tess. 4:1ss.; 1. Tim.
2:8ss.; 5:3ss.; 2. Tim. 2:22; 3:1–9; Tit. 2).

Alkukirkko jatkoi uskollisesti sitä julistusta, jonka he olivat oppineet apostoleilta. Niin kuin Paavali
ja kaikki apostolit he saarnasivat Kristuksen opetuksen mukaisesti kaikille ihmisille parannusta ja käänty-
mystä Jumalan puoleen sekä että he tekisivät käännyttyään parannuksen soveliaita tekoja (Ap. t. 26:20).
Usko Kristukseen ilman siihen liittyvää Jumalan tahdon mukaista pyhää elämää oli apostoleille ja alkukir-
kolle kauhistus, ja seksuaalisuuden oikea käyttö kuului olennaisen tärkeänä osana tähän evankeliumin ar-
von mukaiseen pyhään elämään.

Tämän kirjan toisen osan polttava kysymys ei ole se, mitä kirkko on opettanut seksuaalisuudesta ja
raskaudenehkäisystä, sillä on hyvin vaikea kiistää sitä, minkä jokainen voi lukea kirkon historian suurilta
opettajilta kautta aikojen. Kirkko on alusta lähtien opettanut, että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja
naiseksi toteuttamaan avioliitossa hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunausta ja etteivät tähän Jumalan
asettamaan seksuaalisuuden käyttöön sovi minkäänlaiset laittomuudet – olivat sitten kyseessä välineet,
myrkyt tai muut pimeyden hedelmättömät teot, joilla taistellaan Jumalan hyvää luomisjärjestystä vastaan.
Ei niin ikään pitäisi olla epäselvää, miksi kirkko on alusta asti opettanut näin, sillä he ottivat tämän ope-
tuksen vastaan itse Kristukselta ja Hänen apostoleiltaan Jumalan sanana niin kuin se onkin. Kaikkien aiko-
jen kristityt ovat koetelleet tämän opetuksen seksuaalisuudesta ja havainneet sen Jumalan sanan ja luomis-
järjestyksen mukaiseksi.

Sen sijaan polttava kysymys on siinä, miksi valtaosa kaikista oman aikamme kirkoista, paimenista
ja kristityistä ovat luopuneet tästä kirkon vuosituhantisesta opetuksesta? Mikä sai vuonna 1930 Lambethin
palatsiin Lontooseen kokoontuneen anglikaanisen kirkkoyhteisön ensimmäisenä luopumaan tästä opetuk-
sesta? Mikä muuttui?

Voin vakuuttaa, etteivät Jumalan sana tai luomisjärjestys ole muuttuneet edes yhtä piirtoa, mutta
kirkko itse on muuttunut. Ensin Euroopassa ja sittemmin koko maailmassa 1600-luvun valistuksesta läh-
tien erityisen vahvasti  vaikuttanut  antikristillinen henki  on pikkuhiljaa  tehnyt  työtään myös kirkoissa.
Alusta lähtien valistuksen ohjelma on keskittynyt ihmisen korottamiseen Jumalan paikalle. Valistuksen
keskeiset ajatukset tiivistävä lentävä lause "Sapere aude!" ("Rohkene käyttää järkeäsi!") on suunnattu eri-
tyisesti kristinuskoa ja sen Jumalaa vastaan. Vetoamalla ihmisjärjen valoon valistus kutsuu kaikkia ihmisiä
irrottautumaan niistä "kahleista", joihin erityisesti kristinusko on heidät sitonut. Tässä valistuksen uskon-
kappaleessa kirkko ja Jumala näyttäytyvät ihmistä rajoittavina tyranneina mutta valistus tienä valoon ja
kehitykseen – mutta kehitykseen mihin? Jos liike on poispäin Jumalasta ja Hänen valtansa tunnustamises-
ta, silloin ollaan auttamatta nostamassa luotua Luojan paikalle ja kulkemassa kohti antikristuksen temppe-
liä.

Pimeyden enkeli on jo pitkään ollut valkeuden enkeliksi tekeytyneenä viettelemässä maailmaa por-
ton liukkailla huulillaan lähtemään kulkemaan perässään liukkaita ja pimeitä teitä kohti hänen majaansa,
josta käyvät tiet tuonelan syvyyksiin. Kuten Jumalalla myös Hänen vastustajallaan on suunnitelma, jota
hän saa Jumalan sallimuksesta toteuttaa, mutta joutuu kuitenkin kaikessa kieroudessaankin lopulta palve-
lemaan Jumalan hyvää suunnitelmaa. Tämän läpeensä kieron ja pahan suunnitelman päämääränä on, että
eräänlaisena pahan ruumiillistumana maailmaan ilmestyvä antikristus "korottaa itsensä yli kaiken, mitä ju-
malaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala"
2. Tess. 2:4. Mutta tämä laittomuuden ihminen ja kadotuksen lapsi ei voi edes tässä langenneessa maail -
massa tuosta vain ilmestyä ja marssia Jumalaksi Jumalan paikalle, vaan vihollisen täytyy ensin huolella
valmistaa kaikki otolliseksi tätä lopullista päämääräänsä varten. Jotta tuo vastustaja voisi ilmestyä, viholli-
sen täytyy ensin johtaa maailma suureen luopumukseen ja laittomuuteen ja juuri tuon lopunajallisen pe-
toksen huipentumana antikristus ilmestyy ja astuu Jumalan temppeliin julistaen olevansa Jumala. Kaikille
tähän antikristuksen temppeliin astuville ja hänen jumaluutensa tunnustaville tuo vastustaja lupaa luovut-
taa osallisuuden vallastaan, tehdäkseen heistä vain todellisuudessa pimeyden valtakuntansa kurjia orjia.

Jotta voisimme paremmin ymmärtää, miksi oman aikamme kirkko on luopunut Jumalan sanan ja
luomisjärjestyksen mukaisesta avioliitto- ja seksuaaliopetuksesta, käymme lyhyesti läpi sen suuremman
historiallisen kehityksen, johon seksuaaliopetuksen muuttuminen ensisijaisesti liittyy. Näin voimme myös
yrittää nähdä, mihin ehkäisyvälineet ja muut luonnottomuudet hyväksyneet kirkkokunnat ovat matkalla.
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Valistuksen projekti – torni ja temppeli
Avioliitto- ja seksuaaliopetuksen radikaali muuttuminen 1900-luvulla liittyy laajempaan eurooppalaiseen
ja länsimaiseen kehitykseen,  joka voidaan jäljittää 1600-luvulla Englannissa alkaneeseen valistukseen,
joka seuraavien vuosisatojen aikana levisi kaikkialle Eurooppaan ja sai aikaan merkittäviä muutoksia lähes
kaikilla elämän osa-alueilla. Valistuksen perusajatus oli rakentaa ihmiselämä kokonaisuudessaan yksin jär-
jen varaan. Tämä edellytti ihmisen irtautumista auktoriteeteista ja perinteistä, joiden katsottiin rajoittavan
ihmisjärjen vapautta. Valistuksen latinankielinen tunnussana "Sapere aude!" kehotti kaikkia ihmisiä käyt-
tämään omaa järkeään ilman ulkopuolista ohjausta. Tällainen itsevaltainen ja omavarainen järjen käyttö
vaati rohkeutta, sillä se mullistaisi eurooppalaisen ajattelun ja elämäntavan, joka oli ennen valistusta tietoi-
sesti rakennettu kristinuskon varaan. Valistusfilosofia yleisesti ottaen epäili ihmisjärjen kykyä saavuttaa
luotettavaa tietoa perimmäisestä todellisuudesta kuten Jumalasta ja ihmisen sielusta mutta uskoi järjen ky-
kyyn ymmärtää luonnollista maailmaa. Sen tähden valistuksen pohjavire on ateistinen tai ainakin agnosti -
nen.10 Valistusfilosofian muovaamassa Euroopassa tämä on johtanut siihen, että uskonto ja Jumala on pit-
kälti haluttu siirtää pois julkisesta keskustelusta ihmisen yksityiselämän piiriin

Oman aikamme yleinen mielipide on, että nimenomaan valistuksen ajama materialismi ja naturalis-
mi11 mahdollistivat tieteen kehittymisen viimeisen vajaan 500 vuoden aikana. Väitetään, että valistus ky-
keni luomaan modernin tieteen, koska siinä irtauduttiin kirkon ylläpitämästä uskosta yliluonnolliseen. Sen
sijaan, että luonnon ilmiöitä olisi tutkittu vapaan ihmisjärjen valossa, valistusajattelun mukaan niille annet-
tiin kirkon vaikutuksesta taikauskoisia ja yliluonnollisia selityksiä. Tämä on kuitenkin puutteellinen käsi-
tys asioiden kulusta. Ensinnäkin juuri Vanhan testamentin juutalaiskristillinen monoteistinen käsitys hy-
västä ja viisaasta Jumalasta, joka on luonut kaiken mutta joka itse ei ole osa luomakuntaa, on kristinuskon
myötä vapauttanut Euroopan pakanallisista ja taikauskoisista käsityksistä, jotka sekoittivat luonnon juma-
luuksiin. Sen sijaan, että taivaankappaleita kuten aurinkoa, kuuta ja tähtiä olisi palvottu jumalina, Raama-
tun mukaan ne ovat osa hyvän Jumalan luomaa luonnollista maailmaa ja niillä on luonnollinen tarkoitus
ihmisten hyväksi. Sen tähden kristinuskossa ei palvota taivaankappaleita tai muuta luontoa, vaan ylistetään
Jumalaa, joka on luonut näin ihmeellisen, kauniin ja hyvän luonnonjärjestyksen luomakuntaansa ihmisten
hyväksi.

Sen sijaan, että ihminen alkaisi palvoa luontoa tai sen voimia, kristinuskossa ihminen nähdään Ju-
malan kuvaksi luotuna rationaalisena olentona, jonka tehtävä on hallita luomakuntaa. Toisin kuin pakana-
uskonnoissa kristinuskossa luontoa ei nähdä deterministisenä osana jotakin jumalallisuutta vaan vapaan
Jumalan luomuksena, jossa yhtäältä näkyy Hänen ihmeellinen luovuutensa kuin myös Hänen viisautensa
ja kaikkivaltaisuutensa.  Luomakuntaa ei  nähdä jumalallisena palvonnan kohteena vaan hyvän Jumalan
luomistyönä ihmislapsia varten. Näin ollen nimenomaan kristinusko avasi erityisellä tavalla tien luonnon-
tieteiden kehitykselle, koska luonto nähtiin luontona, joka ei ole jumalallista mutta jossa näkyy kaikkival-
tiaan hyvän ja viisaan Jumalan kädenjälki, jota ihminen saa tutkien ihmetellä ja nähdä jotakin Luojansa ih -
meellisyydestä ja hyvyydestä ihmislapsia kohtaan. Valistusajattelu ei kuitenkaan yleisesti ottaen tunnusta-
nut ja nähnyt Raamatun ja kristillisen uskon roolia tieteen kehittymisessä vaan uskoi, että juuri irrottautu-
minen kristinuskosta mahdollisti järjen vapaan toiminnan ja tieteen kehittymisen. Valistus siis pyrki näin
omimaan tieteen itselleen ja loi voimakasta vastakkainasettelua tieteen ja kristinuskon välillä.

Sen sijaan, että valistusajattelu olisi nähnyt luomakunnassa ilmeisen todistuksen sen ihmeellisestä
Luojasta, valistusajattelussa haluttiin irtisanoutua kristinuskosta ja väitettiin, ettei tieteen avulla voida to-
distaa Jumalan olemassaoloa. Valistusajattelun naiivin käsityksen mukaan Jumalan olemassaoloa ei voida
todistaa, koska Häntä ei löydetä tästä luonnollisesta maailmasta. Tämä valistuksen käsitys Jumalasta on
pakanallinen siinä missä kristinuskon ja Raamatun mukaan Jumala nimenomaan ei ole osa tätä maailmaa,
vaan Hän on kaiken Luoja, mutta juuri kaiken Luojana Hänen olemassaolonsa voidaan todistaa tarkkaile-
malla Hänen luomistyötään. Juuri tähän Jumalan luomistyön tarkkailuun ja ihmettelevään tutkimiseen tie-
teen kehitys pohjautuu, ja sen tähden monet etenkin tieteen varhaisista suurmiehistä uskoivat Jumalaan,
mutta tämän tieteen historiallisen tosiasian materialistinen valistusajattelu pyrkii kiistämään ja yrittää luo-
da konfliktia tieteen ja kristinuskon välille. Valitettavasti valistusajattelu on onnistunut tässä tavoitteessaan
kohtalokkain seurauksin.

10 The Oxford companion to Philosophy, toim. Ted Honderich, toinen painos (Oxford: Oxford University Press,
2005) 252–253.
11 Naturalismissa uskotaan, että vain fyysinen on todellista.
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Valistukseen liittyvä perimmäisen todellisuuden tietämistä koskeva kriisi saattoi myös perinteisen
moraalikäsityksen epäilyksen alaiseksi. Perinteinen moraalikäsitys perustuu Jumalan olemassaoloon sekä
ihmisen ajalliseen ja iankaikkiseen vastuuseen Jumalan säätämän lain noudattamisesta. Koska valistuksen
näkökulmasta Jumala ja sielun kuolemattomuus ovat korkeintaan järjen itse luomia olettamuksia, moraali-
selle elämälle tarvitaan jokin toinen perusta.12 Valistusajan Euroopan moraalikäsitys on pyritty pitkälti ra-
kentamaan erilaisten utilitarististen eli hyötyopillisten mallien varaan, jotka perustuvat yksittäisen ihmisen
ja laajemman ihmisjoukon onnellisuuden tavoitteluun.  Valistuksen kontekstissa  käsitys  onnellisuudesta
liittyy läheisesti itsevaltaisuuteen: ihmisyksilö on onnellinen silloin, kun hän saa vapaasti toteuttaa itseän-
sä. Ihmistä hallitsevien auktoriteettien puuttuessa kukaan ei voi määrätä toiselle, miten hänen tulisi elää.
Kuitenkin mahdollisimman suuren kokonaisonnellisuuden tavoittelu edellyttää ihmisyksilöiden itsevaltai-
suuden rajoittamista silloin, kun heidän toimintansa aiheuttaa kipua muille ihmisyksilöille.13

Valistusajattelulla on ollut suuri vaikutus myös avioliitto- ja sukupuolielämään. Perinteinen avioliit-
tokäsitys perustuu Jumalan luomisjärjestykseen, jonka mukaan mies ja nainen solmivat elinikäisen ja pari -
uskollisen avioliiton lasten synnyttämiseksi ja kasvattamiseksi. Tällaisena instituutiona avioliitto muodos-
taa yhteiskunnan perustan, rakenteen ja tehtävän sekä varmistaa sen jatkuvuuden. 14 Valistuksen aika ei
enää tunnusta Jumalan luomisjärjestystä, johon sisältyy universaali, kaikkia ihmisiä koskeva moraalilaki.
Valistuksen aika tuntee korkeintaan naturalistisen luonnonjärjestyksen, jota ihminen saa manipuloida utili-
taristisin periaattein. Valistuksen mukaan ihmisen tulee rohjeta käyttää sitä valtaa, joka aiemmin oli uskot-
tu olevan yksin Jumalalla. Ihmisen tulee olla kypsä ikään kuin luomaan itse itsensä ja itsevaltaisuudessaan
kehittymään kohti täydellisyyttä. Tässä valistuksen projektissa mikään muu ei näytä olevan pyhää ja kos-
kematonta kuin ihmisyksilön itsevaltaisuus mahdollisimman suuren onnellisuuden välineenä.

Omana aikanamme tämä valistuksen ohjelma on edennyt siihen asti, että ihmisellä katsotaan olevan
valta määrittää oma sukupuolisuutensa ja seksuaalinen suuntautumisensa tahtomallaan tavalla. Perinteinen
heteroseksuaalinen jaottelu mieheksi ja naiseksi on tuomittu ihmisen itsevaltaisuutta rajoittavaksi. Samalla
tämä on tarkoittanut avioliiton uudelleenmäärittelemistä. Tällä hetkellä eri puolilla läntistä maailmaa avio-
liittokäsitystä pyritään muuttamaan niin, että myös samaa sukupuolta olevat voisivat astua avioliittoon.
Lienee kuitenkin epätodennäköistä,  että tämä avioliiton uudelleenmäärittely rajoittuisi  koskemaan vain
avioliiton osapuolten sukupuolisuutta. On odotettavissa, että ilmenee painetta muuttaa myös muita perin-
teisen avioliittokäsityksen määritteitä kuten osapuolten lukumäärä, pariuskollisuus ja elinikäisyys, jotka
kaikki perustuvat miehen ja naisen väliseen seksuaaliseen komplementaarisuuteen eli toinen toisensa täy-
dentämiseen hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunauksen kontekstissa.15

Oman aikamme kehitys peilautuu mielestäni varsin hyvin saksalaisen Friedrich Nietzschen (1844–
1900) filosofiaan. Nietzscheä on kuvailtu valistuksen kriitikoksi,  mutta selvästi hän kuitenkin rakentaa
oman filosofiansa valistuksen pohjalle. Nietzschen kiistanalainen nerous piilee siinä, että hän uskalsi astua
siihen tuntemattomaan, johon koko valistuksen projekti itse asiassa oli kaiken aikaa matkalla. Siinä tunte-
mattomuudessa kaikki ikuisena ja varmana pidetty on ihmisen omaa kuvitelmaa. Ilman Jumalaa ja ilman
sielua siellä hapuillaan eteenpäin, mutta mihin? Nietzsche yritti löytää tien eteenpäin siellä, missä mitään
tietä ei enää ole ilman tuttuja ja turvallisia, ikuisia kiinnekohtia. Valistuksen tavoite rakentaa ihmiskunnan
elämä yksin puhtaan järjen varaan oli vaarassa päätyä umpikujaan. Immanuel Kant (1724–1804) oli vienyt
valistuksen ohjelman aivan uudelle tasolle mutta samalla alkoi tulla yhä selvemmin esiin, minkälaisiin
haasteisiin oltiin matkalla ilman tuttuja ja turvallisia kiinnekohtia. Tämän lannistumisen keskellä Nietz-
sche näki välttämättömän tarpeen uudenlaiselle filosofialle, jonka airut hän katsoi olevansa: ihmiselämälle
oli annettava muodot, merkitykset ja arvot, joita sillä ei itsessään aluksi ole. Näiden muotojen pitäisi olla
riittävän vakuuttavia, jotta niiden mukaan haluttaisiin elää.16

Nietzscheläistä filosofiaa ei voida rakentaa pelkän ajatuksen voimalla vaan se välttämättä vaatii elä-
mistä, jossa luovasti etsitään ja kokeillaan uusia olemisen muotoja. Mitään oikeita ratkaisuja ei ole ole-

12 Ibid., 254.
13 Ibid., 936–939.
14 Katso perinteisen avioliittokäsityksen esitys esimerkiksi Sherif Girgis, Ryan T. Anderson ja Robert P. George
What is marriage? Man and woman: a defense (New York: Encounter Books, 2012).
15 Tämä herättää kysymyksen, voidaanko yhteiskunnassa enää tunnistaa ja institutionalisoida avioliittoa missään en-
nalta määrätyssä muodossa. Jos yhteiskunta ei enää pysty tunnistamaan ja institutionalisoimaan tiettyä avioliiton
määritelmää ja erottamaan sitä muista seksuaalisista yhteiselämän muodoista, on koko avioliittoinstituutio tosiasialli-
sesti hajonnut. Vertaa What is marriage? Man and woman: a defense, 13–36.
16 The Oxford companion to Philosophy, 254, 658–659.
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massa, mutta silti joku elämisenmuoto voi ilmetä vakuuttavammalta kuin toinen. Tällaisen luovan elämän-
voiman avulla ihminen voisi tehdä elämästään elämisen arvoista sen sijaan, että pakenisi elämän lähtökoh-
taista merkityksettömyyttä fiktioiden, illuusioiden, toiveunien ja uskonhyppyjen alaiseen orjuuteen. Näin
ihmisestä itsestään löytyvä elämänvoima voisi saavuttaa "jumalallistumisen" (apotheosis), jonka kautta ih-
minen voisi kohota yli-ihmiseksi suhteessa niihin ali-ihmisiin, joiden kyvyt ja niiden käyttö ovat alhaisem-
malla tasolla ja jotka sen tähden joutuvat elämään enemmän tai vähemmän orjuudessa.17 Näin myös valis-
tuksen tunnussana "Sapere aude!" saisi alkaa toteutua sen täydessä merkityksessä, kun ihminen astuisi to -
den teolla sille paikalle, joka aiemmin oli annettu vain Jumalalle, ja loisi itse itsensä. Eittämättä se vaatisi
rohkeutta, mutta eikö juuri tätä kohti oltu menossa? Miksi jättää valistuksen ohjelma kesken?

Valistuksen saama suuri  suosio osoittaa,  että  siinä  on piirteitä,  jotka syvästi  vetoavat  ihmiseen.
Nämä piirteet tulevat hyvin esiin jo valistuksen tunnussanassa "Sapere aude!". Ihmistä näyttää kiehtovan
ajatus siitä, että hän saa itse luoda itsensä. Samaan aikaan tämä ajatus kuitenkin myös jollakin tapaa kau-
histuttaa ihmistä. Sen tähden oli tarpeen sanoa: rohkene käyttää järkeäsi. Valistus lähti liikkeelle akateemi-
sesta maailmasta. Tarvittiin akateeminen ja älyllinen valmistautuminen siihen, että valistuksen johtoajatus-
ta alettaisiin soveltaa käytännön elämässä. Tavallisen ihmisen arkikokemus todistaa niin vahvasti ihmises-
tä itsestään riippumattoman oikean ja väärän olemassaolosta, että näiden kategorioiden kieltäminen tai uu-
delleenmäärittely tuntuu perustavanlaatuisesti väärältä.18 Kuitenkin juuri näiden ehdottomien kategorioi-
den todellisen olemassaolon älyllinen oikeutus on kiistetty valistusajattelussa kuten edellä on lyhyesti ku-
vattu. Oman aikamme Eurooppa alkaa olla niin valistuksen ilmapiirin läpäisemä, että oikean ja väärän ka-
tegorioiden olemassaolo voidaan yhä kasvavassa määrin kyseenalaistaa tai hämärtää, ei vain filosofien pa-
pereissa, vaan myös käytännön elämässä. Esimerkiksi ihmiselämän ehdoton arvo on kyseenalaistettu abor-
tin ja eutanasian myötä.

Omana aikanamme myös seksuaalisuuden alueella on pyritty kiistämään tai hämärtämään oikean ja
väärän kategorioiden olemassaolo. Perinteisen käsityksen mukaan seksuaalisuuden oikea käyttö rajoittuu
miehen ja naisen väliseen avioliittoon, jossa on olennaisesti kyse lasten synnyttämisestä ja kasvattamises-
ta. Perinteinen käsitys on perustunut seksuaalisuuden käytön ja lisääntymisen väliseen yhteyteen. Erityi -
sesti tämän yhteyden vuoksi yhteiskunta on nähnyt tarpeelliseksi institutionalisoida miehen ja naisen väli-
sen seksuaalisen yhteiselämän muodon.19 Tieteen kehittyminen ja  valistuksen opettama maailmankuva
ovat mahdollistaneet seksuaalisuuden käytön ja lisääntymisen välisen yhteyden katkaisemisen. Valistuksen
mukaan ihminen ei ole Jumalan asettaman luomisjärjestyksen alainen myöskään seksuaalisuuden alueella.
Ihmisen tehtävä on harjoittaa omaa itsevaltiuttaan myös seksuaalisuuden alueella suuremman onnen ta-
voittelun välineenä. Seksuaalisuuden käytön ja lisääntymisen välinen yhteys nähtiin itsevaltaisen onnelli-
suuden tavoittelun näkökulmasta vahingollisena niin naiselle, avioliitolle, parisuhteille kuin myös perheil-
le, joten sen katkaiseminen nähtiin perusteltuna.20

Seksuaalisuuden käytön ja lisääntymisen välisen yhteyden katkaisemisella valistuksen johtoajatus
"Sapere aude!" sai merkittävän ilmauksen ihmisten käytännön elämässä21. Seksuaalisuuden alueella ihmi-
nen oli nyt todella uskaltanut astua alueelle, joka aiemmin katsottiin Jumalan yksinoikeudeksi: ihmiselä-
män syntymisestä päättäminen siirtyi Jumalalta ihmiselle. Samalla kyseenalaistui myös käytännössä tarve
sitoa seksuaalisuuden käyttö vain avioliiton sisälle ja sitä mukaa koko perinteinen seksuaaliopetus. Näin
Jumalan ja Hänen asettamansa luomisjärjestyksen asema seksuaalisuuden ja sen oikean käytön määrittäjä-
nä oli kielletty. Seksuaalisuus uskallettiin nyt nähdä välineenä itsevaltaisen onnellisuuden tavoittelulle sen
sijaan, että siinä olisi ollut olennaisesti kyse miehen ja naisen yhteisestä kumppanuudesta ja työtoveruu-
desta Jumalan kanssa uuden ihmiselämän syntymiseksi ja kasvattamiseksi avioliiton kontekstissa. Tällai-
sena välineenä seksuaalisuuden oikeaa käyttöä on sellainen, joka lisää yksilön onnellisuutta. Tämä suh-
teellistaa seksuaalisuuden oikean käytön yksilön oman itsevaltaisuuden perusteella. Kukaan ei voi sanoa

17 Ibid., 659.
18 Budziszweski What we can't not know: a guide (San Francisco: Ignatius Press, 2011), 19–28; Budziszweski Re-
venge of conscience: politics and the fall of man (Eugene: Wipf & Stock, 2010), 5–19.
19 What is marriage? Man and woman: a defense, 37–52.
20 George Grant  Grand illusions: the legacy of Planned Parenthood (Nashville: Cumberland House Publishing,
2000), 11–66.
21 Eberstadt on tutkinut sosiologisesta näkökulmasta, kuinka ehkäisyvälinekulttuuri on kiihdyttänyt maallistumiske-
hitystä ja yhteiskunnan rappeutumista. Mary Eberstadt Adam and Eve after the pill: paradoxes of the sexual revolu-
tion (San Francisco: Ignatius Press, 2012); Mary Eberstadt How the West really lost God: a new theory of seculariza-
tion (West Conshohocken: Templeton Press, 2013).
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toiselle, miten seksuaalisuutta tulee käyttää, kunhan seksuaalisuuden käytöllä ei rajoiteta toisen ihmisen it-
sevaltaisuutta. Tämä on luonut seksuaalisen häpeämättömyyden kulttuurin, jossa ei ole häpeällistä käyttää
toista ihmistä välineenä oman nautintonsa tavoittelussa kunhan kenenkään itsevaltaisuutta ei selvästi lou-
kata22.

Vaikka tämä valistuksen ohjelma on puettu edistyksen ja järjen voittokulun vaatteisiin, sen takana
on vihollinen, joka on tekeytynyt valkeuden enkeliksi. Hänen päämääränsä on yhdistää ihmiskunta tieteen
ja kehityksen nimissä yhteen yhteiseen päämäärään tulla Jumalan kaltaiseksi ja syöstä Hänet valtaistuimel-
taan. Mitä pidemmälle valistuksen ohjelma on edennyt, sitä rohkeammin vihollinen on uskaltanut alkaa
avoimesti  kiihottamaan ihmisiä tekemään Jumala tarpeettomaksi anastamalla Hänen valtansa ihmisille.
Näin vihollinen on kaapannut pitkälti kristinuskon vaikutuksesta kehittyneen tieteen ja vääristänyt sen ma-
terialistisella ja antikristillisellä maailmankuvalla toimimaan vastoin Jumalaa ja kristinuskoa.23

Ironisesti tätä antikristillistä ohjelmaa olisi varsin vaikea toteuttaa ilman kirkon tukea. Sen tähden
vihollinen on saanut Jumalalta vallan johtaa myös valtaosa kirkoista ajamaan tätä vihollisen kieroa suunni-
telmaa. Hän on saanut käyttöönsä oman porttokirkkonsa, joka Jumalan nimessä edistää vihollisen suunni-
telmia, "että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen" 2.
Tess. 2:12. Porttokirkko ja sen väärät paimenet pukevat valistuksen antikristillisen ohjelman kristilliseen
muotoon julistaen, että kaikessa on vain kyse Jumalan luomakunnan vastuullisesta hoitamisesta. Portto-
kirkko vakuuttelee rauhattomia kristittyjä, ettei tässä suinkaan olla tekemässä mitään luvatonta, vaan että
näin ihminen toimii Jumalan luomakunnan vastuullisena huoneenhaltijana eikä suinkaan ole nousemassa
kapinaan Jumalaa vastaan; Jumala taivaasta siunaa ja hymyillen katsoo tällaista ihmiskunnan yhteistä pyr-
kimystä kohti edistystä ja kehitystä.

Todellisuudessa ihmiskunta on näin vihollisen yllyttämänä rakentamassa vääristyneen materialisti-
sen tieteen ja teknologian yhteisellä kielellä uutta Baabelin tornia, jonka korkeudella ei ole mitään muuta
rajaa kuin Jumalan viimeinen tuomio. Ensimmäisen Baabelin tornin rakentamisen pysäyttäminen kielten
sekoittamisella oli vain väliaikainen ratkaisu maailmassa jo silloin vaikuttaneelle vihollisen hengelle, joka
yllyttää ihmiskuntaa kapinaan Luojaansa vastaan. Näin kaiken lopun edellä Jumala sallii, että vihollinen
saa toteuttaa sen, mikä Baabelissa kerran jäi kesken, ja kiihottaa kaikki kansat sotaan Kaikkivaltiasta vas -
taan. Jumala sanoi kerran ensimmäisestä Baabelin tornista nämä pahaenteiset sanat: "Katso, he ovat yksi
kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mah-
dotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä." 1. Moos. 11:6. Jos jo tuolloin suuruudenhulluuteen ja itsevarmaan
uhmakkuuteen villiintyneelle ihmiskunnalle ei ollut mikään mahdotonta, mitä onkaan odotettavissa omana
aikanamme, kun käytettävissä on pitkälti kristinuskon vaikutuksesta syntynyt tiede, jonka vihollinen kaap-
paa haltuunsa?

Vihollinen syötti valheensa suurille massoille erittäin tehokkaasti 1900-luvun seksuaalisten vallan-
kumousten kautta. Irtisanoutumalla Jumalan luomisjärjestyksen mukaisesta seksuaalisuuden käytöstä eh-
käisyvälineillä, -pillereillä, aborteilla ja muilla pimeyden hedelmättömillä teoilla suuret massat ovat olen-
naisella tavalla ylittäneet sen kynnyksen, joka erottaa Jumalan ihmisestä. Näin antikristuksen henki on
saanut lujan otteen myös valtaosasta kristikuntaa ja tehnyt heistä orjiaan uuden Baabelin tornin rakentami-
sessa. Siinä missä monet oman aikamme paimenet ja seurakuntalaiset vielä yrittävät epätoivoisesti peitellä
niitä ilmiselviä yhteyksiä, joita heidän nimenomaisilla pimeyden hedelmättömillä teoillaan on muihin vas-
taaviin laittomuuksiin, ja väittävät kivenkovaa olevansa vain Jumalan luomakunnan vastuullisia hoitajia,
he ovat tosiasiassa jo kantamassa kiviä antikristuksen temppeliin.

Ehkäisyvälineiden, -pillereiden ja muiden pimeyden hedelmättömien tekojen rikos kohdistuu ennen
muuta ensimmäistä käskyä vastaan: "Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia minun rin-
nallani. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimasta-
si." (5. Moos. 5:6–7; 6:5.) Irtisanoutumalla Jumalan jo alussa lausumasta hedelmällisyyden ja lisääntymi-
sen siunauksesta ja sen mukaisesta seksuaalisuuden käytöstä ihmiskunta, mukaan lukien valtaosa kristi-
kunnasta, on jo notkistanut polvensa ajassamme vaikuttavalle antikristilliselle hengelle. Vaikka tämä synti

22 Tästä tarjoaa hyvän esimerkin niin sanottu "hook up" -kulttuuri, joka on voimissaan erityisesti Yhdysvaltojen yli-
opistokampuksilla. Katso esimerkiksi Budziszweski On the meaning of sex (Wilmington: ISI Books, 2014), 17–34.
23 Siitä, missä ja minkälaisen hengen alaisuudessa tiede on tällä hetkellä menossa sekä minkälaisia kehitysaskeleita
tällä vuosisadalla mahdollisesti tullaan ottamaan, katso esimerkiksi professori Michio Kakun kirja Physics of the Fu-
ture: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100 (New York: Doubleday, 2011).
Professori Kaku puhuu kirjassaan avoimesti siitä, kuinka ihminen on astumassa Jumalan paikalle kehittyneen tieteen
avulla. Kakun puhe nähdäkseni heijastaa hyvin aikamme tieteen yleistä henkeä, joka on antikristillinen.
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ei merkitsisi monille heistä mitään, se on silti uuden Baabelin tornin ja antikristuksen temppelin yksi tär-
keimmistä kulmakivistä. Vihollinen ei koskaan voisi saada torniansa ja temppeliänsä rakennettua, ellei sen
yhdeksi kulmakiveksi olisi laskettu Jumalan tahdon mukaisen seksuaalisuuden käytön rikkomista ehkäisy-
välineillä, -pillereillä ja muilla pimeyden hedelmättömillä teoilla. Saastuttamalla ja häpäisemällä pyhän
aviovuoteen näillä luonnottomilla teoilla hän on voinut saada aikaan sen syvän laittomuuden, joka ajas-
samme vallitsee. Ilman näitä salassa tehtyjä pimeyden hedelmättömiä tekoja sateenkaariliput eivät nyt lie -
huisi kirkkaassa päivänvalossa.

Irtisanoutumalla Jumalan luomisjärjestyksestä avioliiton ja seksuaalisuuden alueella sekä ottamalla
ihmiselämän syntymisestä päättämisen omiin käsiinsä ihmiskunta on alkanut toden teolla toteuttamaan
omavaltaista pyrkimystään astua Jumalan paikalle. Ottamalla näin vallan omiin käsiinsä ihmiselämän tär-
keimmällä alueella ihmiskunta on valmis astumaan Jumalan paikalle myös muilla elämän osa-alueilla.

Siitä, että on valmis näpäyttämään luomistyössään olevaa pyhää Jumalaa sormille ja estämään oman
lapsensa syntymän laittomalla seksuaalisuuden käytöllä, ei ole pitkä matka siihen, että salassa ihmisten
katseilta julkeasti katkaistaan jo syntyneen ihmisen hento elämänlanka. Eikä tällaisesta elämän pyhyyden
kertakaikkisesta häpäisemisestä ole myöskään pitkä matka niihin kylmiin ja sydämettömiin laboratorioi-
hin, joissa kymmenittäin, sadoittain ja tuhansittain "tehdään" uusia ihmisalkuja, joista pieni murto-osa on-
nistutaan keinotekoisesti istuttamaan naisen kohtuun ja loput tuhoutuvat tai pakastetaan ylijäämänä. Näin
halpa on ihmiselämän pyhyys, kun ihminen alkaa leikkiä Jumalaa. Eikä tälle leikille näy mitään loppua,
kun siihen on kerran ryhdytty – ei mitään muuta kuin kaikkivaltiaan Jumalan hirvittävä tuomio kaikille
laittomuuden tekijöille. Jumalan tuomion synkät pilvet ovat jo alkaneet kerääntyä taivaanrannalle tuoden
tottelemattomuuden lapsille pahaenteisen sanoman tulevasta tuomiosta mutta Jumalan lapsille lupauksen
pelastuksesta.

Kaiken tämän keskellä porttokirkko ja sen väärät paimenet rohkaisevat kristittyjä jatkamaan tällä
tiellä sanoen: "Tämä on tieteen ja edistyksen tie, jolla ihminen vain askel askeleelta ottaa käyttöönsä sen
täyden potentiaalin ja valtuutuksen, jonka Luoja on ihmiselle antanut, kun asetti hänet viljelemään ja var-
jelemaan luomakuntaa; ette te siis suinkaan ole missään kapinassa Luojaanne vastaan, vaan päinvastoin
olette vain kasvamassa siihen täyteen vastuuseen, jonka Jumala haluaa teille työtovereinaan luomakunnas-
sa antaa – ihmisen on tarkoituskin luovasti osallistua Jumalan luomistyöhön. Olkaa rauhassa."

Kaiken tämän keskellä Jumalan sanalle uskollinen oikea Kristuksen kirkko pysyy visusti erossa uu-
den Baabelin tornin ja antikristuksen temppelin rakentamisesta ja rakentaa sen sijaan yksin Herran temp-
peliä. Kaiken tämän inhottavan kapinan keskellä kirkko on Jumalan sanalle uskollinen nöyrä palvelijatar,
joka antaa itselleen käydä Herransa sanan mukaan. Hän ei lähde kapinoimaan Luojaansa vastaan, vaan an-
taa kuuliaisesti Jumalan hyvän luomissanan ja siunauksen päästä itsessään oikeuksiinsa, niin että hän on
hedelmällinen, lisääntyy ja kasvattaa lapsia Herralle. Siinä missä maailma kiroaa itsensä hedelmättömäksi,
Jumalan lapset ottavat vastaan Hänen siunauksensa ja tulevat hedelmälliseksi ja lisääntyväksi Jumalan
kansaksi. Alkaen siitä, että he ottavat kohdun hedelmän vastaan Herran siunauksena, valon lasten koko
elämä antaa kunnian pyhälle Kolminaisuudelle, siinä missä pimeyden lapset jo käyttäytyvät kuin itseriit-
toiset pikku-jumalat. Se, etteivät oikeat kristityt halua loukata Luojaansa vastaan minkäänlaisilla pimey-
den hedelmättömillä teoilla kuten ehkäisyvälineillä ja -pillereillä, antaa maailmalle tilaisuuden pilkata hei-
tä taantumuksellisiksi, edistyksen jarruiksi, yhteiskunnan vihollisiksi ja suorastaan hulluiksi, joiden koko
elämäntapa uhkaa maailman lasten "valistunutta ja edistyksellistä" identiteettiä ja elämäntapaa. Mutta mitä
enemmän maailma pilkkaa ja vainoaa heitä heidän jumalanpelkonsa tähden, sitä enemmän Herra heitä siu-
naa ja enentää.

Mihin siis ehkäisyvälineet, -pillerit ja muut luonnottomuudet hyväksyneet kirkon opettajat ja paime-
net ovat heille uskottua Jumalan lammaslaumaa johdattamassa? Kohti antikristuksen temppeliä. He ovat jo
notkistaneet polvensa viholliselle ja ovat osaltaan rakentamassa ylpeästi kohti taivaita kohoavaa uutta Baa-
belin tornia yhdessä epäuskoisen maailman kanssa.

Irtisanoutumalla Jumalan luomisjärjestyksen mukaisesta seksuaalisuuden käytöstä ja astumalla itse
Jumalan paikalle päättämään ihmiselämän syntymisestä lukuisat kirkon paimenet ja kristityt ovat jo muka-
na suuren luopumuksen alkupyörteissä, eikä niistä ole helppo enää irrottautua. Luopumus ja eksytys tulee
leviämään kuin syöpä siellä, missä sen annetaan kirkkoon pesiytyä. Ehkäisyvälineet ja -pillerit hyväksy-
neet kirkkokunnat ovat jo päästäneet laittomuuden rehottamaan keskuudessaan, ja se tulee vain leviämään,
ellei sitä juurineen revitä pois. Sellaiset kirkkokunnat tulevat yhä kasvavassa määrin osoittautumaan ky-
vyttömiksi arvioimaan raittiisti niitä yhä uusia laittomuuksia, joita valkeuden enkeliksi tekeytynyt viholli-
nen tulee maailmalle tieteen ja edistyksen nimissä tarjoamaan. Vaikka tällaisissa kirkkokunnissa olisi tällä
hetkellä useita kristittyjä, jotka eivät vielä avoimesti hyväksy esimerkiksi homoseksuaalisuutta vaikka to-
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siasiassa itse elävät samassa laittomuudessa, kirkkokunnan seuraavat sukupolvet eivät todennäköisesti ole
yhtä epäjohdonmukaisia vaan tulevat yhä suvaitsevammiksi myös muita pimeyden hedelmättömiä tekoja
kohtaan. Valitettavasti on odotettavissa, että nämä kirkkokunnat tulevat vuosien saatossa yhä enemmän
notkistamaan polviansa Kristuksen sijasta viholliselle.

Sen tähden on aivan elintärkeää, että kirkko kerta kaikkiaan irtisanoutuu tästä antikristillisestä hen-
gestä, jonka se on päästänyt keskuuteensa. Jos me emme tee parannusta niistä laittomuuden teoista, joita
keskuudessamme hellitään, olemme suuressa vaarassa ajautua yhä syvempään laittomuuteen ja paatumuk-
seen. Jo nyt monet aikamme paimenista ovat pelottavasti alkaneet puhua porttokirkon huulilla. Tästä kehi-
tyksestä on irtauduttava, jos halutaan palvella Kristusta ja päästä turvallisesti perille taivasten valtakun-
taan. On juurineen revittävä pois se vihollisen istutus, joka uhkaa tukahduttaa ja syöstä tuhoon koko Her-
ran istutuksen. Paimenten on herättävä hoitamaan virkaansa. Seurakuntalaisten on herättävä kuulemaan
Herran ääntä ja anomaan Häneltä oikeita paimenia. Vääristä paimenista, jotka uhkaavat koko lauman tur-
vallisuutta ja tulevaisuutta, tulee irtisanoutua ja lähettää heidät pois.

Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa te-
kemästä. Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvol-
le oikeus, ajakaa lesken asiaa. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaik-
ka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset,
tulevat ne villanvalkoisiksi. Jes. 1:16–18.

Jumala tulee kyllä lupaustensa mukaan vahvistamaan kirkkonsa muurit, niin että ne kestävät, vaikka kaik-
ki pimeyden voimien tuhotulvat tulevat syöksähtämään sitä vastaan. Helvetin portit eivät tule voittamaan
sitä kaupunkia, jonka Herra on itse rakentanut Siionin vuoren kalliopohjalle. Tästä Herran kaupungista tu-
levat kaikumaan Hoosianna-huudot Siionin Herralle lasten ja imeväisten suusta aina hamaan loppuun asti,
eikä pimeys saa sitä valtaansa. Se on kaupunki, jonka asukkaat, ovat loppuun asti se hedelmällinen ja alati
lisääntyvä Herran kansa, joka antaa kärsivällisesti Jumalan sanan kantaa itsessään satonsa Herran hyvän ja
anteliaan tahdon mukaan ja jossa hedelmättömälläkin on seitsemän lasta. Se on ylhäälle vuorelle rakennet-
tu kaupunki, josta kantautuvat lasten ja kaikkien hengellisesti köyhien Hoosianna-huudot Daavidin Pojalle
ovat se valo, jota kohti vielä maailman pimeydessä elävät sokeat ja rammat osaavat vaeltaa Siionin Herran
parannettaviksi. Se on kaupunki, joka pelkää Herraa ja jota Herra auttaa jo aamun koittaessa.

Mutta se kirkko, joka on haureuden hengessä notkistamassa polveansa antikristuksen hengelle, on
vaarassa muuttua Herran silmissä ryövärien luolaksi. Se kansa, joka sinne virtaa hartaassa hengessä ku-
martaen rukoilemaan Herraa mutta ei halua tehdä parannusta kapinastaan ja pimeyden teoistaan, antaa pet-
tää itseänsä väärien paimentensa ja profeettojensa tyhjillä puheilla. He ovat saastuttaneet pyhän aviovuo-
teen ja omat ruumiinsa laittomilla teoillaan sekä tahranneet kätensä viattomien vereen, ja nämä haureuden
ja murhien tahrimat kätensä he kohottavat sunnuntai toisen perään pyhän Jumalan puoleen ilman, että ai -
kovat tehdä parannusta haureudestaan, murhistaan ja epäjumalanpalveluksestaan.

Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.
Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä ian-
kaikkisen elämän niittää. Gal. 6:7–8.

Hyvä kristitty, Jumala on varmasti pitkämielinen synnin teille eksyneitä lapsiansa kohtaan, armeliaasti kär-
sii heidän ymmärtämättömyyttään ja antaa heille aikaa parannuksen tekoon, mutta me emme saa halvek-
sua Hänen hyvyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, kun Hän kutsuu meitä parannukseen. Me emme voi
loputtomasti niskuroida Herraa vastaan ja halveksua Hänen nuhteluaan, mutta silti säilyä Hänen ystävi-
nään. Sen tähden älkäämme paaduttako itseämme, vaan kääntykäämme tänä päivänä katumuksessa armol-
lisen ja laupiaan Herramme puoleen ja tunnustakaamme Hänelle omat ja kansamme synnit, että Hän meitä
armahtaisi ja pelastaisi meidät tulevalta tuomiolta. Anokaamme Jumalalta armoa niille veljillemme ja sisa-
rillemme, jotka heikkouttaan tai tietämättömyyttään tekevät syntiä.

Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutu-
kaamme valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja
juomingeissa,  ei haureudessa ja irstaudessa,  ei riidassa ja kateudessa,  vaan pukekaa päällenne
Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Room. 13:12–14.
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Anna kunnia Jumalalle avioliiton ja seksuaalisuuden alueella. Jos Herra on kutsunut sinut avioliittoon,
anna Hänen hyvän ja viisaan luomissanansa päästä itsessäsi oikeuksiinsa niin että olette hedelmällisiä, li-
säännytte ja kannatte Herralle uskollisesti saamanne kohdun hedelmän. Jos Herra siunaa sinua naimatto-
muuden armolahjalla, ole hedelmällinen rukouksissa, paastoissa ja sanan tutkimisissa Hänen temppelinsä
rakennukseksi. Jos olet naimaton ja toivot aviopuolisoa, rukoile hartaasti Herralta hurskasta aviopuolisoa,
niin Hän johdattaa sinulle sellaisen, jos se Hänen tahtoonsa sinun kohdallasi sopii. Jos olet vanhempi, si-
nulla on tärkeä tehtävä olla tukemassa lapsiasi, veljiäsi ja sisariasi Herran tahdon tiellä.

Rukoile hartaasti, että Herra pyhittäisi nimensä keskuudessamme ja lähettäisi meille sanalleen us-
kolliset paimenet ja profeetat. Kerro veljillesi ja sisarillesi, mitä olet oppinut Herran tiestä. Kerro myös
pastorillesi ja sävyisästi kehota häntä antamaan kunnia Jumalalle ja opettamaan uskollisesti Jumalan sanan
mukaan avioliitosta ja seksuaalisuudesta. Jos hän on paatunut eikä kuule sinua, älä vaivu epätoivoon, vaan
rukoile sitäkin hartaammin Herraa herättämään itselleen sydämensä ja mielensä mukaiset palvelijat, jotka
tekevät Hänen tahtonsa mukaan. Herra ei varmasti jätä sinua ja muita lapsiaan heitteille ilman uskollista ja
Herraa pelkäävää paimenta, vaan kuulee rukouksesi ja auttaa sinua. Muista mitä kävi pappi Eelin suvun
päivinä (1. Sam. 1–4).

Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioitta -
man minua. Ps. 50:15.

Älä pane toivoasi ihmisiin vaan Siionin Herraan Jeesukseen Kristukseen. Hän on perustanut kirkkonsa sa-
nansa kalliolle ja tulee korjaamaan ja vahvistamaan sen muurit kestämään pimeyden valtojen vyöryn.

Halleluja!
     Ylistä, minun sieluni, Herraa.
Minä ylistän Herraa kaiken ikäni,
     veisaan kiitosta Jumalalleni, niin kauan kuin elän.
Älkää luottako ruhtinaihin
     älkääkä ihmislapseen, sillä ei hän voi auttaa.
Kun hänen henkensä lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen;
     sinä päivänä hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin.
Autuas se, jonka apuna on Jaakobin Jumala,
     se, joka panee toivonsa Herraan, Jumalaansa,
häneen, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä niissä on,
     joka pysyy uskollisena iankaikkisesti,
joka hankkii oikeuden sorretuille,
     joka antaa leivän nälkäisille.
Herra vapauttaa vangitut, Herra avaa sokeain silmät,
     Herra nostaa alaspainetut, Herra rakastaa vanhurskaita.
Herra varjelee muukalaiset, holhoo orvot ja lesket,
     mutta jumalattomain tien hän tekee mutkaiseksi.
Herra on kuningas iankaikkisesti,
     sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen. Halleluja! Ps. 146:1–10.

**********

Siirrymme nyt tarkastelemaan kirkon opettajien vuosituhantista todistusta avioliitosta ja seksuaalisuudesta,
jotta saisimme myös heiltä uskollista kehotusta luopua laittomuudesta ja vaeltaa Jumalan puhtaina lapsina.

Kirkon vuosituhantinen opetus avioliitosta ja seksuaalisuudesta
Siirtymä omasta ajastamme kirkon perinteiseen seksuaalikäsitykseen on varsin suuri. Ensinnäkin kirkon
uskollisten opettajien olisi ollut mahdotonta hyväksyä valistuksen perusajatusta ihmisen itsevaltaisuudesta
ja omavaraisuudesta.  He yhtyivät  siihen Raamatun ja kristinuskon perusymmärrykseen,  jonka mukaan
syntiinlankeemuksen ydin oli siinä, että ihminen halusi itsevaltaisen ja itseriittoisen elämän ilman Juma-
laa, ja että tällainen yritys johtaisi ihmissuvun turmioon (vertaa 1. Moos. 3). Heille ajatus ihmisen velvolli-
suudesta luoda itse oma elämänsä olisi ollut rienaava ja antikristillinen. Kirkon uskolliset opettajat eivät
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siis lainkaan voisi hyväksyä sitä valistuksen valamaa perustusta, jonka varaan oman aikamme seksuaalikä-
sitys on rakennettu.

Toiseksi  kirkko ymmärsi,  että  ihminen  on  osa  Jumalan  luomisessa  asettamaa  luomisjärjestystä.
Tämä luomisjärjestys on samaan aikaan sekä ihmisessä itsessään että hänen ulko- ja yläpuolellaan. Tämä
luomisjärjestys on olennaisesti Jumalan sanan asettama ja ylläpitämä järjestys, jota vastaan ihminen ei saa
kapinoida. Tässä Jumalan luomisjärjestyksessä mies ja nainen ovat luodut tulemaan yhteen avioliitossa,
olemaan hedelmällisiä, lisääntymään ja kasvattamaan lapsia Jumalalle sekä kirkon että yhteiskunnan pal-
velukseen. Seksuaalisuuden käytön ja lisääntymisen välinen yhteys on jumalallisesti asetettu luomisessa ja
vahvistettu Raamatussa, eikä sen rikkominen sen tähden ole sallittua. Tämä Jumalan asettama luomisjär -
jestys määrittää oikean ja väärän seksuaalisuuden käytön.

Kolmanneksi kirkon uskolliset opettajat eivät hyväksyneet ajatusta seksuaalisuudesta välineenä pel-
kän nautinnon tavoittelemiseksi. Heille sellainen käyttäytyminen olisi ollut ilmausta itsekeskeisestä ja ah-
neesta väärästä rakkaudesta, joka pyrkii käyttämään toista ihmistä hyväkseen omien himojensa tyydyttä-
miseksi. Kirkon opetuksen mukaan oikea aviorakkaus antautuu vastavuoroiseen rakkauden yhteyteen Ju-
malan hyvän luomistahdon toteuttamiseksi. Jumalan hyvästä luomistahdosta tähän oikeaan aviorakkauden
kontekstiin kuuluu myös seksuaalinen nautinto. Tämän nautinnon erottaminen Jumalan sille asettamasta
kontekstista on vääristynyttä seksuaalisuuden käyttöä.24

Kuilu klassisen kristinuskon ja oman aikamme ihmisen maailmankuvien välillä on leveä ja syvä.
Tämä on erityisen totta avioliitto- ja seksuaalikäsityksissä. Sen tähden oikean kristillisen ja raamatullisen
avioliittoteologian ymmärtäminen on iso haaste oman aikamme ihmisille.

Varhaiskirkko
Kuten on jo tuotu esiin, Uuden testamentin kehotus ja nuhtelu koskien kristillistä elämää käsittelevät pal-
jon seksuaalisuutta. Varhaiskirkon opettajat jatkoivat tätä oikeaa apostolista saarnaa, eivätkä he myöskään
laiminlyöneet oikeaa opetusta seksuaalisuuden käytöstä. Koska monet oman aikamme paimenista ja kristi-
tyistä eivät enää tunne oikeaa apostolista saarnaa, he saattavat tuomita varhaiskirkon opettajien kehotuk-
sen hyviin tekoihin ahdasmieliseksi lakihenkisyydeksi – mukaan lukien kehotuksen ja nuhtelun koskien
seksuaalisuuden käyttöä.

Varhaiskirkon opetusta seksuaalisuuden käytöstä yritetään mustamaalata myös kahdella muulla ta-
valla: yrittämällä yhdistää se stoalaiseen filosofiaan tai askeettiseen perinteeseen. Tässä kirjan toisessa
osassa pyritään osoittamaan, että tämä todella on suurelta osin mustamaalaamista ja jopa suoranaista läh-
teiden myrkyttämistä. Osoitan, ettei varhaiskirkon opetus seksuaalisuudesta perustunut ihmisfilosofiaan tai
kristinuskolle vieraaseen askeettisuuden ihanteeseen vaan Jumalan muuttumattomaan sanaan ja luomisjär-
jestykseen, jotka ovat yhä meidän päivinämme voimassa. Näin tehdessäni en kiellä kirkossa vaikuttanutta
askeettista tai filosofista perinnettä, mutta pyrin asettamaan niiden vaikutukset oikeisiin mittasuhteisiinsa.
Kirkon seksuaaliopetusta on niin ikään mustamaalattu väittämällä, että se perustuu virheelliseen käsityk-
seen lisääntymisen biologiasta. Jotkut väittävät, että kirkon opettajat ovat aikansa virheellisiä käsityksiä
seuraten ajatelleet, että ihminen on jo olemassa kokonaisena miehen siemenessä ja että tämä siemen vain
istutetaan kasvamaan naiseen. Tästä olisi sitten väitetysti seurannut kirkon kielteinen kanta raskaudeneh-
käisyyn ja sen rinnastaminen esimerkiksi murhaan. Käsittelemme nyt alustavasti näitä kolmea väitettä.

Vastauksena väitteeseen koskien kirkon opettajien väitetysti virheellistä käsitystä lisääntymisen bio-
logiasta on ensimmäisenä sanottava, että kyllä Raamatun mukaan miehen siementä tulee kunnioittaa uu-
den ihmiselämän siemenenä. Ei se ole pelkkää sananhelinää tai allegoriaa, kun sanotaan Leevin olleen
isoisoisänsä Aabrahamin kupeissa, kun hän kohtasi Melkisedekin (Hepr. 7:10). Oman aikamme välinpitä-
mätön suhtautuminen miehen siemeneen tai naisen munasoluun ei ole raamatullista, sillä niin miehen sie-
men kuin myös naisen munasolu ovat yhdessä koko lisääntymisprosessin kanssa pyhiä asioita, joita ei saa
häpäistä laittomuuksilla. Miehen siemenessä ja naisen munasolussa on todella potentiaali uuteen ihmiselä-
mään – aivan kuten sanat "siemen" ja "munasolu" antavat ymmärtää –, ja niitä täytyy kunnioittaa sellaisi -
na Jumalan niille asettamassa kontekstissa.

Toiseksi tämä väite on suurelta osin virheellinen koskien myös entisaikojen käsitystä lisääntymises-
tä. Käsitys, että kaikki oleelliset lisääntymiseen liittyvät syyt kuuluvat vain miehelle ja että nainen vain
tarjoaa ravinnon uudelle ihmiselämälle, näyttää olleen vallalla presokraattisella aikakaudella (400-luvulla

24 Vertaa Alexander Pruss One body: an essay in Christian sexual ethics (Notre Dame: University of Notre Dame
Press, 2013), 328–358.
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eKr. ja aiemmin), mutta toiset tarkemmat teoriat näyttävät sittemmin syrjäyttäneen sen. Tämän lähinnä
presokraattisten filosofien kannattaman näkemyksen ilmeisiä puutteita oli, ettei se kyennyt kovin vakuut-
tavasti selittämään, miten lapsi on voinut saada ilmiselviä fyysisiä tai henkisiä piirteitä äidiltään. Myöhem-
mät filosofit pitkälti hylkäsivät tämän käsityksen riittämättömänä ja kehittivät uusia teorioita, joissa sekä
mies että nainen antavat oman "aineksensa" uuden ihmiselämän syntymiseksi. Niin esimerkiksi Hippokra-
tes (noin 460–370 eKr.), Aristoteles (384–322 eKr.) kuin myös Galenos (129–200/216 jKr.) kaikki kannat-
tivat eri versioita tästä kehittyneemmästä ja tarkemmasta teoriasta.25 On erikoista väittää, että kristityt oli-
sivat mustavalkoisesti seuranneet presokraattisia käsityksiä lisääntymisestä, ja antaa tälle käsitykselle niin
paljon painoarvoa, että on valmis sen tähden hylkäämään kirkon perinteisen seksuaaliopetuksen.

Kirkon opettajat ovat halki vuosisatojen rinnastaneet raskaudenehkäisyn murhaan siitä yksinkertai-
sesta syystä, että siinä käytännössä lyödään kaikkivaltiasta Jumalaa sormille, kun Hän on pyhässä luomis-
työssään, ja näin on huolimatta siitä, mitä lisääntymisteoriaa kukin ihminen sattuu kannattamaan. Mieles-
täni on viisastelua yrittää siirtää huomio pois tästä tosiasiasta ja keskittyä lopulta pitkälti epäolennaisiin
kysymyksiin lisääntymisen teorioista. Kaikkien aikojen ihmisille pitäisi olla selvää, että miehen siemenes-
sä on todellinen potentiaali uudelle ihmiselämälle aviollisen yhtymisen kontekstissa ja että on karkea rikos
Jumalaa ja ihmisiä kohtaan häpäistä tämä siemen ja pyhä prosessi laittomuuksilla kuten ehkäisyvälineillä
tai -myrkyillä.

Mitä tulee väitteeseen siitä, että stoalainen filosofia olisi jo hyvin varhain turmellut kristillisen sek-
suaalikäsityksen, sekään ei juuri kestä lähempää tarkastelua. Tässä väitteessä esitetään, että kirkko olisi
stoalaista filosofiaa mukaillen hylännyt seksuaalisen nautinnon alhaisena tai sopimattomana. Mutta kirkon
opettajat eivät yleisesti ottaen ole hylänneet seksuaalista nautintoa vaan johdonmukaisesti opettaneet, ettei
tätä nautintoa saa erottaa siitä kontekstista, johon Jumala on sen asettanut, eli ettei sitä saa erottaa hedel -
mällisyyden ja lisääntymisen siunauksesta. Miehen ja naisen välinen aviorakkaus ja kumppanuus voivat
toteutua vain sen tehtävän kontekstissa, johon Jumala on heidät luonut, ja tähän samaiseen kontekstiin
kuuluu Jumalan hyvyydestä myös oikea seksuaalinen nautinto. Sen sijaan kirkko on alusta asti sanoutunut
irti sellaisesta seksuaalisen nautinnon tavoittelusta, joka on erotettu Jumalan sille asettamasta paikasta ja
sotii Hänen luomisjärjestystään vastaan.

Stoalainen filosofia voidaan nähdä jonkinlaisena reaktiona lihan himoissa mässäilyä vastaan, mutta
pelkkänä inhimillisenä korjausliikkeenä se ei johtanut totuuteen. Stoalaisuus suhtautuu epäilevästi tuntei-
siin ja nautintoihin, ja siinä pyritään jatkuvasti pitämään nämä aisoissa ja seuraamaan vain järkeä. Stoalai-
nen pyrkii olemaan riippumaton mistään ulkopuolisesta voimasta, seuraten vain luonnon ihmisjärkeen is-
tuttamaa lakia ja järjestystä. Stoalaisessa ajattelussa on päällisin puolin niin paljon yhtäläisyyksiä kristilli -
seen opetukseen hyvästä elämästä, että jotkut ovat yrittäneet argumentoida joidenkin Uuden testamentin
kirjoittajien omaksuneen vaikutteita stoalaisuudesta.26 Kuitenkin nämä arviot stoalaisen filosofian vaiku-
tuksesta kristinuskoon menevät pahasti pieleen. Kristinuskossa koko ihminen tunteineen ja haluineen tuo-
daan Kristuksen mielen alaisuuteen, ja tämä mieli on itsensä antava rakkaus. Kristuksessa syntinen ihmi-
nen saa kuolla pois omasta syntisestä luonnostaan himoineen ja hän saa uuden syntymän ylhäältä Jumalan
lapseksi Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Kristitty elää Jumalan luomassa maailmassa toteuttaen Kristuk-
sen antamaa rakkauden lakia: "Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen tei -
tä rakastanut." Joh. 15:12. Sen tähden kristillinen elämä on täynnä rakkautta ja lempeyttä, sillä Jumala on
rakkaus, ja juuri tässä rakkaudessa on järjestys, Jumalan kaikkien käskyjen täyttäminen. Koska Jumala
voidaan tuntea vain Kristuksen kautta, stoalainen filosofia ei löydä tätä rakkauden järjestystä ja lakia, vaan
joutuu jäämään kylmän järjen varaan, joka näkee luonnossa vain kylmän lain.

Vaikka stoalaisuudessa siis on ulkonaisesti tiettyjä samoja piirteitä kuin kristinuskossa (esimerkiksi
lihan himoista irtisanoutuminen, halujen hallitseminen mielellä tai järjellä, luomakuntaan sisäänkirjoitetun
lain noudattaminen jne.), sen vaikutusta kristinuskoon on liioiteltu. Sen yhtäläisyydet Uuden testamentin
kanssa ovat vain näennäisiä, sillä todellisuudessa ne ovat yhtä kaukana toisistaan kuin maa ja taivas. Stoa-
laisuuden vaikutus tiettyihin varhaiskirkon opettajiin ei kuitenkaan ole aivan tuulesta temmattu. Saattaa
hyvinkin olla, että esimerkiksi kohta esiteltävä Athenagoras Ateenalainen (133–190) on tuonut kristillisen

25 Katso esimerkiksi Michael Boylan "The Galenic and Hippocratic Challenges to Aristotle's Conception Theory",
Journal of the History of Biology, vuosikerta 17, numero 1 (kevät 1984), 83–112.
26 Katso esimerkiksi Helmut Koesterin kaksiosainen teos Introduction to the New Testament, Vol. 1: History, Cultu-
re, and Religion of the Hellenistic Age, toinen painos (Berlin: Walter de Gruyter, 1995) ja Introduction to the New
Testament,Vol. 2: History and Literature of Early Christianity, toinen painos (Berlin: Walter de Gruyter, 2000) sekä
Troels Engberg-Pedersen Paul and the Stoics (Edinburgh: T&T Clark, 2000).
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elämän kuvaukseensa stoalaisia elementtejä, jotta voisi paremmin vakuuttaa suuren keisari Aureliuksen
(121–180), tuon historian ehkä kuuluisimman stoalaisen filosofin, kristinuskon moraalisesta ylivertaisuu-
desta. Mitä todennäköisemmin Athenagoras kuitenkin kysyttäessä tunnustaisi juuri sen kaltaisia merkittä-
viä eroja stoalaisen filosofian ja kristinuskon välillä kuin yllä tuotiin esiin, mutta yrittäessään löytää yh-
teistä kieltä stoalaisen keisarinsa kanssa hän on voinut tuoda kristinuskoon vieraita sävyjä – tai ainakin hä-
nen tyylinsä on altis väärinymmärryksille.

Jotkut kuitenkin väittävät, että stoalaisen filosofian vaikutus varhaiskirkkoon on ollut niin voima-
kas, että se on vääntänyt kieroon lähes koko varhaiskirkon seksuaaliopetuksen. Varhaiskirkon opettajien
painotus seksuaalisuuden käytön ja lisääntymisen välisestä yhteydestä sekä raskaudenehkäisyn kieltämi-
sestä nähdään tällöin stoalaisena opetuksena. Niin ikään varhaiskirkkoa syytetään siitä, ettei se tunnu nä-
kevän aviolliselle yhtymiselle juuri muuta tarkoitusta kuin lisääntyminen ja haureuden välttäminen. Kuten
myöhemmin esiteltävä katkelma Athenagorakselta osoittaa, nämä väitteet eivät ole aivan perusteettomia,
mutta näyttää ilmeiseltä, että niissä on mukana aimo annos liioittelua. Väitteiden esittäjillä näyttää olevan
voimakas halu keinoja kaihtamatta pyrkiä osoittamaan, että kristityt saavat käyttää seksuaalisuutta Juma-
lan luomisjärjestyksen vastaisilla luonnottomilla tavoilla. Heitä ilmeisesti vaivaa se, että kirkon historialli-
nen opetus tuomitsee heidän puoltamansa käytännöt (esimerkiksi ehkäisyvälineet, -pillerit, masturbaatio,
anaali- ja oraaliseksi) synneiksi, ja nyt he yrittävät rakentaa massiivisen rappioteorian, jossa stoalainen fi-
losofia yhdessä askeettisen ihanteen kanssa ovat jo hyvin varhain turmelleet kirkon opetuksen seksuaali -
suudesta, ja vasta meidän oman aikamme kirkko on pystynyt irtautumaan näistä vieraista vaikutteista ja
löytänyt oikean ja puhtaan raamatullisen seksuaaliopetuksen, jossa Jumalan luomisjärjestyksen saa rikkoa
ehkäisyvälineillä tai muilla välineillä ja tekniikoilla.

En pidä tuollaista teoriaa edes lähtökohtaisesti kovin uskottavana eikä se myöskään näytä kestävän
kriittistä tarkastelua. Tälle rappioteorialle voidaan tehdä se myönnytys, että jotkut kirkkoisät näyttävät ot-
taneen avioliitto- ja seksuaaliopetukseen kristinuskolle vieraita vaikutteita, ehkä erityisesti stoalaisesta fi-
losofiasta ja kieroon menneestä askeettisuudesta, mutta näiden vieraiden vaikutteiden vaikutusvaltaa on
liioiteltu. Sikäli kuin sitä on tapahtunut stoalaisuuden suhteen se on näyttäytynyt stoalaisen yleisen eetok-
sen soluttautumisena kristinuskoon. Silloin kristinuskoon tulee juuri niitä stoalaisen katsomuksen yleis-
piirteitä, joita yllä esiteltiin. Kristillinen rakkaus etääntyy ja etualalle tulee kylmä ja rationaalinen luonnon-
lain noudattaminen. On myönnettävä, että tällaisia vaikutteita näkyy joillakin kirkon opettajilla, mutta tätä
ei voi luonnehtia koko varhaiskirkon saati sitten kirkon koko 1900-vuotisen historiallisen avioliitto- ja
seksuaaliopetuksen yleiseksi ongelmaksi. Niin ikään näiden rajoittuneiden stoalaisten vaikutteiden piikkiin
ei voi laittaa kirkon 1900-vuotista kielteistä suhtautumista raskaudenehkäisyyn.

Kirkon historialliseen opetukseen kuuluva raskaudenehkäisyn tuomitseminen synniksi nousee puh-
taasta Jumalan sanasta ja luomisjärjestyksestä – ei vieraasta stoalaisesta filosofiasta. Omana aikanamme
on voimakas trendi erottaa rakkaus järjestyksestä tai laista, mutta Jumalan rakkauteen kuuluu olemukselli -
sesti järjestys, sillä Hän on kolmiyhteinen rakkauden Jumala, jossa on rakkauden järjestys. Ihminen on
kutsuttu osallistumaan Pojan kautta Pyhässä Hengessä tähän Isästä lähtöisin olevaan rakkauden järjestyk-
seen, ja sen tähden myös Jumalan kuvaksi luodun ihmisen elämässä rakkauteen kuuluu aina järjestys.
Voimme nähdä tämän rakkauden sisältämän järjestyksen erityisen selvästi miehen ja naisen välisessä avio-
liitossa, jossa vain ja ainoastaan Jumalan luomisjärjestyksen mukainen avioyhteys on rakkauden mukaista:
mies ja nainen voivat antaa vastavuoroisessa rakkaudessa itsensä toisilleen vain Jumalan luomisjärjestyk-
sen mukaisen tehtävän kontekstissa. Toisin sanoen mies ja nainen eivät voi tulla itsensä antavassa rakkau-
dessa yhdeksi ruumiiksi mitenkään muuten kuin lisääntymisen kontekstissa; tästä ei pääse yli eikä ympäri.
Jos ihminen pyrkii muuttamaan tämän luomisjärjestyksen tai irtaantumaan siitä, biologista ja orgaanista
yhden ruumiin yhteyttä ei ole olemassa eikä siten myöskään oikeaa aviorakkautta.

Pitämällä kiinni seksuaalisuuden käytön ja lisääntymisen välisestä yhteydestä kirkko on siis pitänyt
kiinni aviorakkaudesta, sillä Jumalan ihmiselämälle asettama luomisjärjestys ja Kristuksen itsensä antava
rakkaus kuuluvat yhteen, ja oikeauskoinen kirkko on aina tiennyt tämän sekä vaalinut tätä yhteyttä luovut-
tamattomana. Sen sijaan oman aikamme kirkko on pitkälti eksynyt pois tästä totuudesta ja kuvittelee voi-
vansa pitää voimassa rakkauden ilman järjestystä, mutta silloin katoaa myös rakkaus. Kristuksen opetuk-
sen mukaisesti rakkaus kylmenee siellä, missä laittomuus pääsee valtaan (Matt. 24:12), ja juuri näin on ta-
pahtunut meidän omana aikanamme. Jos me irtisanoudumme Jumalan asettamasta luomisjärjestyksestä,
me menetämme myös aidon rakkauden, sillä Jumala on kutsunut meidät noudattamaan totuutta rakkaudes-
sa (Ef. 4). Jumalan luoman ja asettaman aviorakkauden ydin on miehen ja naisen välinen yhdeksi ruumiik-
si tuleminen, jossa he vastavuoroisesti ja täydellisesti antavat itsensä toinen toisilleen ja tulevat kokonais-
valtaisesti yhdeksi ruumiiksi, joka todellisuus on totta heidän koko elämässään; näin Jumala asettaa mie-
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hen ja naisen välille sen rakkauden järjestyksen, joka on kuva Hänestä itsestään. Pelkän inhimillisen lain
ja järjestyksen ylläpitäminen ei vielä takaa rakkautta, mutta Jumalan järjestykseen astuminen Kristuksessa
takaa rakkauden, sillä Jumala on itse rakkauden järjestys. Jumalan asettamassa aidossa järjestyksessä eli
laissa ei voi pysyä, jos ei pysy Jumalassa, joka on itsensä antava rakkaus. Tätä lakia ja järjestystä voi ikään
kuin näytellä tai jäljitellä mutta ei elää ilman rakkautta.

Rakkauden ja järjestyksen yhteenkuuluminen tarkoittaa,  että kristillinen rakkaus täyttää Jumalan
lain. Sen tähden myös avioliiton ja seksuaalisuuden järjestystä hallitsee rakkaus. Tästä näkökulmasta esi -
merkiksi kysymys aviollisesta yhtymisestä raskauden aikana, mihin stoalainen filosofia ja myös jotkut
kirkkoisät suhtautuivat tuomitsevasti, näyttäytyy toisessa valossa. Jumala on kutsunut miehen ja naisen
elämään alati syvenevässä rakkauden yhteydessä, joka kantaa hedelmää Jumalan tahdon mukaisesti. Mies-
tä ja naista ei ole kutsuttu päättämään itse uuden ihmiselämän syntymisestä vaan elämään rakkauden yh-
teydessä ja jättämään Jumalan käsiin, milloin Hän haluaa luoda uuden ihmiselämän. Uuden ihmiselämän
syntyminen ei siten keskeytä tai päätä miehen ja naisen välistä aviollista yhtymistä, vaan kuuluu siihen
yhtä luonnollisesti kuin hedelmät ovat seurausta siitä, että oksat ovat osallisia puussa virtaavaan elämään.
Niin ikään miehen ja naisen välisen aviollisen yhtymisen kuuluu jatkua myös silloin, kun nainen on ohitta-
nut hedelmällisen iän, sillä Jumala on kutsunut heidät rakkauden yhteyteen.

Sen sijaan rakkauden ja järjestyksen yhteenkuuluvuudesta ei seuraa, että ihminen saisi alkaa rakkau-
den nimissä sotimaan Jumalan asettamaa järjestystä vastaan. Jos ihminen käyttää seksuaalisuutta niin, että
hän erottaa sen Jumalan asettamasta luomisjärjestyksestä ja lisääntymisen siunauksesta, hän irtisanoutuu
myös oikeasta aviorakkaudesta, siitä yhdeksi ruumiiksi tulemisesta, johon Jumala on miehen ja naisen siu-
nannut kantamaan hyvää hedelmää Hänen hyvän tahtonsa mukaan. Sen tähden ehkäisyvälineet ja -pillerit,
masturbaatio, anaali- ja oraaliseksi, keskeytetty yhdyntä tai muut vastaavat pimeyden hedelmättömät teot
ovat vastoin sekä Jumalan luomisjärjestystä että oikeaa aviorakkautta, eikä oikea kirkko siksi voi koskaan
hyväksyä niitä.

Käsittelemme vielä lyhyesti väitettä koskien askeettista perinnettä, jonka niin ikään sanotaan tur -
melleen kirkon seksuaaliopetuksen. Sana "askeettinen" tulee kreikan kielen sanasta ἀσκέω (askeō), "antau-
tua sitoutuneesti johonkin toimintaan" eli harjoittaa jotakin tai ryhtyä johonkin, sekä tähän verbiin liitty-
västä sanasta ἄσκησις (askēsis), "harjoitus"27. Tämä kreikan kielen sana liittyi erityisesti urheilijoiden an-
taumukselliseen harjoitteluun ja kilvoitteluun, mistä se sitten siirtyi myös kristilliseen kielenkäyttöön. Esi-
merkiksi Paavali käyttää tätä verbiä puolustaessaan itseään ylipapin asianajajan syytöksiltä maaherra Fee-
liksin edessä: "Sentähden minä myös ahkeroitsen [ἐν τούτῳ ἀσκῶ (en tūtō askō)], että minulla aina olisi
loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä." Ap. t. 24:16. Tällainen ahkerointi tai kilvoittelu us-
kossa kuuluu ilman muuta Uuden testamentin kuvaan kristinuskosta. Paavali opastaa Timoteusta: "...har-
joita itseäsi jumalisuuteen. Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta
on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen." 1. Tim. 4:7b–8. Herram-
me Kristuksen antaman opetuksen mukaan kristinuskoon kuuluu irtisanoutuminen tämän maailman mam-
monan palvonnasta ja lihan himoista sekä almujen, rukousten, paaston ja itsehillinnän harjoittaminen (kat-
so esimerkiksi Vuorisaarna Matt. 5–7). Paavali kirjoittaa korinttolaisille:

Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Ettekö tiedä,
että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juos-
kaa niinkuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä
kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juok-
se umpimähkään, en taistele niinkuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan
sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi.

Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven
alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söi-
vät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hen-
gellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei
mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että
me emme pahaa himoitsisi, niinkuin he himoitsivat. 1. Kor. 9:23–10:6.

27 A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, kolmas painos, toim. Frede-
rick William Danker (Chicago: The University of Chicago Press, 2000), 143.
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Paavali itse eli niissä hengellisissä harjoituksissa – askeesissa –, joihin hän kehotti myös muita: "...[olen]
ollut työssä ja vaivassa; paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alas-
tomuutta." 2. Kor. 11:27. Vähän aiemmin samassa kirjeessä Paavali todistaa itsestään ja työtovereistaan
apostolisessa virassa:

Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa
me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdis-
tuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa; puhtau-
dessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkau-
dessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasem-
massa; kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhu-
vina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme, ku-
ritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kui-
tenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. 2. Kor.
6:3–10.

Paavali antaa myös ymmärtää, että kokonaisvaltainen antautuminen rukoukseen vaatii muiden asioiden si-
vuun laittamista – myös avioelämästä pidättäytymistä (1. Kor. 7:5) – ja nähtävästi se oli Paavalille yksi
syy, miksi hän halusi pysyä naimattomana. Paavali itse sanoo vetäytyneensä kolmeksi vuodeksi Arabiaan
ja Damaskoon sen jälkeen, kun Kristus oli ilmestynyt hänelle ja hän oli kääntynyt kristityksi (Gal. 1:15–
18). Paavalikin siis oli askeetikko. Ja mitä sanoisimmekaan Johannes Kastajasta, joka "kasvoi ja vahvistui
hengessä" ja oli "erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen" Luuk. 1:80? Tai Jeesuk-
sen askeettisesta elämästä jatkuvassa itsensä antavassa rakkaudessa rukouksineen, valvomisineen ja paas-
toineen?

Oman aikamme kristittyjen kylmä ja epäluuloinen suhtautuminen askeettisuuteen liittyy läheisesti
siihen, että vain harva aikamme kristitty elää harjoittaen almuja, rukousta, paastoa ja itsensä kieltämistä,
eikä näihin myöskään juuri enää kehoteta. Tämä on huolestuttava ja hälyttävä merkki aikamme kristittyjen
hengellisestä tilasta. Siinä missä Kristukselle ja Hänen apostoleilleen hengellisissä harjoituksissa kilvoitte-
lu kuului olennaisesti kristityn elämään, meidän aikamme protestanttisissa kirkoissa ajatus uskon tiellä kil-
voittelusta on pitkälti haudattu "paavin hapatuksena" tai "pietistisenä intoiluna".

Varhaiskirkossa vaikuttanutta askeettista perinnettä ei voi tuosta vain tuomita lakihenkiseksi tai kris-
tinuskolle  vieraaksi,  sillä  askeettisuus  kuuluu  olennaisesti  kristinuskoon.  Askeettisuus  on  jopa  oikean
apostolisuuden yksi tuntomerkeistä, kuten yllä luimme Paavalin toisesta kirjeestä korinttolaisille. Erityis-
ten askeettisten yhteisöiden syntyminen kirkon sisälle ei sen tähden ole oikealle apostoliselle kristinuskol-
le vieras kehitys, vaan osa asioiden luonnollista kehityskulkua. Varmasti nämä askeettiset yhteisöt ovat
monille oman aikamme protestanttisille kristityille yhtä vieraita kuin askeettisuus heidän omassa elämäs-
sään, mutta tämä vieraus todistaa enemmän omaa aikaamme vastaan kuin sen puolesta. On varsin vaikea
kuvitella, että Herramme Jeesus, Hänen edelläjuoksijansa Johannes Kastaja tai vaikkapa Hänen apostolin-
sa Paavali, jotka kaikki elivät askeettista elämää ja kehottivat siihen, olisivat yksiselitteisesti tuominneet
erityisten kristillisten askeettisten yhteisöjen syntymisen. Itse asiassa Jeesus itse perusti Vuorisaarnallaan
kirkosta eräänlaisen askeettisen yhteisön, Johannes Kastajalla oli erämaassa askeettinen yhteisö opetuslap-
sineen ja Paavali eli työtovereineen askeettista elämää kuten yllä luimme.

Raamatun mukaan Herran temppeliin kuuluu myös aivan erityinen askeettinen yhteisö, jossa Häntä
palvellaan "paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää" niin kuin Hanna, Fenuelin tytär (Luuk. 2:36–38). Täl-
laista palvelusta Jumalalle voivat häiriöttä toimittaa vain neitsyet ja lesket (vertaa 1. Kor. 7; 1. Tim. 5:5).
Se, että aikamme protestanttiset kirkot ja kristityt usein suoralta kädeltä hylkäävät tällaisen askeettisuuden
ja askeettiset yhteisöt, on vakava merkki protestanttisen teologian nykytilasta.

Tarkoittaako tämä sitten sitä, että kaikki askeettisuus olisi raamatullista ja hyvää? Ei tietenkään.
Mistä sitten erottaa oikean askeettisuuden väärästä? Paavali  opastaa:  "Ja vaikka minä jakelisin kaiken
omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta,
ei se minua mitään hyödyttäisi." 1. Kor. 13:3. Evankeliumi ja Jumalan rakkaus synnyttää askeettisen elä -
män, jossa kuollaan pois tuomitsevasta laista, omasta syntisestä luonnosta ja maailman teistä sekä uudesti
luotuina Jumalan lapsina otetaan vastaan Kristuksen sovelias ies ja kevyt kuorma. Missä askeettisuus ei
synny ja elä evankeliumista ja Jumalan rakkaudesta, siellä se on hyödytöntä ja jopa vahingollista.

Kristinuskon historiassa askeettisuus ja erityiset askeettiset yhteisöt eivät valitettavasti ole aina py-
syneet puhtaina. Mikä sitten on ollut turmelemassa askeettisuutta? (1) Ensimmäisenä on sanottava askeet-
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tisuuden vieraantuminen Jumalan rakkaudesta ja evankeliumista. Askeettisuus on jumalisuuden harjoitta-
mista ja siinä kasvamista, mutta Jumalan rakkaudesta etääntyminen vääristää sen pöyhkeilyksi ja omavan-
hurskaudeksi. (2) Toiseksi ongelmaksi on muodostunut askeettisuuden irrottautuminen tavallisesta kirkol-
lisesta elämästä omiksi  elitistisiksi  yhteisöiksi.  Ongelmana ei  siis  ole ollut  maailmasta erottautuminen
vaan kirkosta irtaantuminen. Tämä irtaantuminen voi olla yhtä lailla kirkon kuin askeettisten yhteisöjen vi-
ka. Kirkon sisällä elävän askeettisen yhteisön on tarkoitus elävöittää ja uudistaa kirkollista elämää eikä ir -
tautua siitä. (3) Kolmanneksi askeettisuutta on turmellut naimattomuuden korottaminen avioliiton kustan-
nuksella, niin että ihmiset, joiden olisi pitänyt mennä naimisiin, ovat yrittäneet väkisin pysyä naimattomi-
na vahingollisin seurauksin niin itselleen, askeettiselle yhteisölleen, kirkolleen kuin myös yhteiskunnal-
leen. Ihmisen, jonka Jumala on kutsunut avioliittoon, tulee harjoittaa jumalisuutta tässä kutsumuksessa
eikä yrittää sovittaa itseensä kutsumusta ja lahjaa, jota ei ole hänelle annettu. (4) Neljänneksi askeettisuut-
ta on turmellut luostareiden sotkeutuminen poliittiseen valtapeliin, mitä oli varsin vaikea välttää yleisen
valtiokirkkokytköksen tähden. Tällaista askeettisuuden turmeltumista ei olisi pitänyt eikä tarvinnut tapah-
tua, mutta silti niin tapahtui.

Avioliitto- ja seksuaaliopetuksen kohtalo on sidoksissa evankeliumin ja Jumalan rakkauden ymmär-
tämisen kanssa. Kirkkoon pikkuhiljaa hiipinyt vieras ihmiskeskeinen evankeliumi johti myös avioliitto-
opetuksen kriisiin. Vääränlaisen askeettisuuden vaikutus näyttää olleen tässä kehityksessä keskeinen, mut-
ta sitä on edeltänyt oikean kristillisen askeettisuuden katoaminen kirkon saarnatuoleista todennäköisesti
erityisesti valtiokirkkokehityksen myötä – maailmasta irtisanoutumista on hankala saarnata, jos maailma
on kirkossa28. Oikean askeettisen hengen kadottua kirkoista askeettinen liike alkoi yhä kasvavassa määrin
erkaantua tavallisesta kirkollisesta elämästä ja ajautui väärille raiteille. Monesti syyttävä sormi kohdiste-
taan vain askeettiseen liikkeeseen, vaikka ongelmana oli ennen muuta kirkon erkaantuminen oikeasta kris-
tillisestä askeettisesta hengestä, minkä seurauksesta asiat lähtivät väärille raiteille. Kristinuskosta ei voi
perata pois askeettisuutta ja silti säilyttää sitä elinvoimaisena, eikä askeettisuutta voida erottaa kirkollisesta
elämästä turmelematta sitä.

Myöhäiskeskiajalla reformaatio pyrki korjaamaan näitä kirkkoon tulleita vakavia ongelmia. Väärä
askeettisuuden ihanne oli kietoutunut yhteen evankeliumin vääristymisen kanssa. Niinpä Lutherin taistelu
uskonvanhurskauden puolesta  muodostui  myös taisteluksi  turmeltunutta  luostarilaitosta vastaan.  Tähän
taisteluun liittyi myös läheisesti kysymys avioliitosta ja seksuaalisuudesta, ja siten Luther omistikin huo-
mattavan osan kirjoituksistaan ja vaivannäöstään oikean avioliitto-opetuksen palauttamiseen. Jumalan ar-
mosta Luther onnistui evankeliumin tuomalla valolla löytämään naimattomuuden ja avioliiton välille pa-
remman tasapainon, joka on niin elintärkeää kirkolle, jotta se voisi olla ristin alla elinvoimainen, uudistuva
ja kasvava kirkko. Luther opetti, että myös avioliitossa voi elää Jumalan tahdon mukaista pyhää elämää
jumalisuutta harjoittaen ja että itse asiassa juuri avioliitto oli se kutsumus, johon valtaosa kristityistä oli
kutsuttu seuraamaan Vapahtajaansa itsensä antavan rakkauden uhritiellä. Vaikka naimattomuuden armo-
lahja mahdollisti erityisellä tavalla antautumisen jumalisuuden harjoittamiseen kuten esimerkiksi Herram-
me Jeesuksen tai Hänen apostolinsa Paavalin esimerkki osoittavat, myös avioliitto oli pyhä kutsu nöyrtyä
Kristuksen soveliaan ikeen alle, ottaa Hänen kevyt kuormansa kannettavaksi ja oppia Häneltä, mitä oikea
Jumalan tahdon mukainen elämä on.

Näyttää kuitenkin siltä, että ajan mittaan reformaation korjausliike meni osittain pieleen ja johti lo-
pulta askeettisuuden tukahduttamiseen protestanttisissa kirkkokunnissa, millä on ollut haitallinen vaikutus.
Syy siihen, miksi oikea askeettisuus ei kunnolla virinnyt henkiin, saattaa yksinkertaisesti olla se tosiasia,
ettei reformaatiossa päästy kunnolla irti kirkon ja valtion sekoittumisesta – maailma jäi kirkkoon. Oikean
kristillisen askeettisuuden tukahduttaminen on voinut merkittävästi vaikuttaa esimerkiksi erilaisten pietis-
tisten suuntauksien syntymiseen, joissa on nähtävästi ainakin osittain kyse tämän askeettisen hengen elvyt-
tämisestä, mutta ongelmana on jälleen ollut, ettei tälle askeettisuudelle ole löytynyt tilaa kirkon maallistu-
neessa elämässä. Sen tähden pietismi on ajautunut ja myös ajettu kirkollisen elämän reunamille sen sijaan,
että kirkko olisi jälleen sytyttänyt eloon oikean apostolisen ja kristillisen askeettisuuden. Kirkollisesta elä-
mästä irrallaan oleva pietismi on siten ajautunut hieman vastaaviin ongelmiin ja vääristymiin kuin askeet-
tinen liike aikanaan.

On surullista, ettei reformaation kirkoissa ole syystä tai toisesta kyetty ainakaan meidän aikanamme
vaalimaan sitä apostolista julistusta, jonka luonnollisena – tai yliluonnollisena – seurauksena tämän maail-
man keskelle syntyy erityisiä askeettisia yhteisöjä, joissa Herraa palvellaan paastoin ja rukouksin yötä ja

28 Hyvän esimerkin siitä, mitä haasteita valtiokirkkokytkös toi kirkon julistustyöhön, antaa alla esiteltävä Johannes
Krysostomos, joka joutui näiden haasteiden tähden lopulta jättämään piispan tehtävänsä.
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päivää. Aikamme protestanttinen julistus on nähtävästi vain harvoin pystynyt vaalimaan sellaista askeetti-
suutta, jonka Jeesus kuvaa kaikkien opetuslastensa normaaliksi elämäksi Vuorisaarnassa, ja tämä viimeksi
kuvattu asiantila on tietysti estänyt myös edellisen toteutumisen. Aikamme protestanttisista temppeleistä
näyttää pitkälti puuttuvan ne Hannan kaltaiset Herran palvelijat, jotka elävät lähimpänä Jumalaa ja joiden
yötäpäiväinen palvelus olisi niin elintärkeää kirkolle, sillä Jumalan kansa uudistuu erämaasta käsin, kuten
todistavat Herramme Jeesus, Mooses, Johannes Kastaja, Paavali ja vaikkapa muuan Martti Luther, joiden
kaikkien julkinen toiminta on alkanut joko kirjaimellisesti tai kuvainnollisesti erämaasta eli askeettisuu-
desta käsin29. Kristuksen ruumis siis todella tarvitsee neitsyyden ja naimattomat aivan siinä missä aviolii -
ton ja naineet. Myös meidän aikanamme kirkollinen uudistus lähtee liikkeelle sieltä, missä eletään hiljaista
uskonelämää Herraa palvellen paastoin ja rukouksin, ja tähän meitä kaikkia kutsutaan mahdollisuuksien
mukaan. Ei ole sattumaa, että kirkon eniten kunnioittamat uskon esikuvat, pyhät miehet ja pyhät naiset,
ovat ahkeroineet hengellisissä harjoituksissa, askeesissa, seuraten Paavalin ja lopulta itse Herran Jeesuk-
sen asettamaa esimerkkiä.

Tällä lyhyellä alustuksella olemme toivottavasti vapaampia niistä vahingollisista ennakkoluuloista,
jotka monesti rajoittavat meidän ymmärrystämme, sekä myös avoimempia kuuntelemaan, mitä juuri näillä
kirkon eniten kunnioittamilla uskon esikuvilla on meille sanottavana koskien avioliittoa ja seksuaalisuutta.
Lähdemme liikkeelle varhaiskirkosta ja etenemme reformaation kautta aina omiin päiviimme asti.

Apostolien opetus (kirjoitettu ensimmäisellä vuosisadalla)
Kahdentoista apostolin opetus tai Didakhe on varhaiskristillinen kirjoitus, joka on luultavasti syntynyt toi-
sen sukupolven kristittyjen keskuudessa ensimmäisellä vuosisadalla. Kirjoitusta on käytetty apuna kate-
keesissa eli kasteopetuksessa. Siinä on kolme osaa, joista ensimmäisessä käsitellään kristillistä elämää,
toisessa sakramentteja ja kolmannessa kirkkojärjestystä.

Seuraava lainaus sisältää  katkelmia  kirjoituksen  ensimmäisestä,  kristillistä  elämää  käsittelevästä
osasta. Kirjoitus ammentaa Vanhasta testamentista ja Kristuksen opetuksesta, joiden mukaan on olemassa
kaksi tietä: elämän tie ja kuoleman tie (katso esimerkiksi 5. Moos. 30; Ps. 1; Sananl. 2; 5; 7; 8; Matt. 7:13–
14).

Apostolien opetus (Didakhe)
1:1. On olemassa kaksi tietä. Toinen on elämän tie ja toinen on kuoleman tie. Nämä kaksi tietä
eroavat suuresti toisistaan.

2. Elämän tie on tämä: ensimmäiseksi rakasta Jumalaa, joka on sinut luonut, toiseksi lähim-
mäistäsi niin kuin itseäsi; ja mitään, mitä et tahdo itsellesi tehtävän, älä sinäkään toiselle tee. […]

2:1. Toinen opetukseen kuuluva käsky on seuraava: 2. Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä hä-
päise poikia, älä harjoita huoruutta, älä varasta, älä harjoita noituutta, älä sekoittele myrkkyjä [οὐ
φαρμακεύσεις, ū farmakeuseis], älä surmaa lasta lähdettämällä [abortilla] äläkä tapa sitä kun se on
syntynyt. […]

4:12. Vihaa kaikkea teeskentelyä ja kaikkea, mikä ei ole Herralle mieluista. 13. Älä laimin-
lyö Herran käskyjä, vaan noudata tarkoin sitä, mikä sinulle on uskottu, mitään lisäämättä tai pois
ottamatta. 14. Tunnusta rikkomuksesi seurakunnan kokouksessa, äläkä tule rukoilemaan omatunto
huonona. Tämä on elämän tie.

5:1. Kuoleman tie on sen sijaan seuraavanlainen. Kaikkein ensimmäiseksi se on paha ja
täynnä kirousta:  murhia,  aviorikoksia,  myrkkyjen sekoittelua [φαρμακίαι,  farmakiai],  ryöstöjä,
vääriä todistuksia, teeskentelyä, kaksimielisyyttä, petosta, ylimielisyyttä, pahuutta, hävyttömyyttä,
ahneutta, riettaita puheita, kateutta, röyhkeyttä, itsensä korottamista, kerskailua ja jumalanpelon
puutetta. 2. Sen kulkijat vainoovat hyviä ihmisiä, vihaavat totuutta, rakastavat valhetta, eivät tun-
ne vanhurskauden palkkaa, eivät riipu hyvässä kiinni eivätkä vanhurskaassa tuomiossa, ovat valp-
paita, mutta eivät edistääkseen hyvää, vaan pahaa; heistä ovat kaukana lempeys ja kärsivällisyys,
he rakastavat turhuutta, tavoittelevat korvausta, eivät armahda köyhää, eivät näe vaivaa vaivan-
alaisten hyväksi, eivät tunne Luojaansa; he ovat lastenmurhaajia, Jumalan luomistyön tuhoojia
[φθορεῖς πλάσματος θεοῦ, fthoreis plasmatos theū], he torjuvat puutteessa olevan, ahdistavat vai-
vanalaista, ovat rikkaiden asianajajia, köyhien laittomia tuomareita, kauttaaltaan syntisiä. Kunpa
varjeltuisitte, lapset, näiltä kaikilta!

29 Se, kuinka paljon esimerkiksi Rooman kirkossa tai ortodoksisissa kirkoissa on oikeaa uskoa ja siten myös oikeaa
rukousta ja paastoa, on kysymys, jota en tässä kirjassa laajemmin käsittele.
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6:1. Pidä varasi, ettei kukaan sinua eksytä tämän opetuksen tieltä, sillä tällaisella ei ole Ju-
malalta valtuutusta opettaa sinua. [Apostoliset Isät, suom. Heikki Koskenniemi (Helsinki: Suoma-
lainen Teologinen Kirjallisuusseura, 1975), 150–153.]

Nostamme katkelmasta esiin seuraavat kolme asiaa: (1) kirjoitus käsittelee Uuden testamentin hengessä
runsaasti  kristillistä  elämää;  (2) opetus  seksuaalisuudesta  on etualalla;  (3)  seksuaaliopetukseen kuuluu
olennaisesti opetus lasten vastaanottamisesta Jumalan luomistöinä.

Katkelmassa opetetaan sellaista seksuaalisuuden käyttöä, jossa Jumalan hyvä luomistahto saa toteu-
tua. Sen tähden siinä kehotetaan kristittyjä sanoutumaan irti erilaisten myrkkyjen tai taikajuomien sekoit -
telusta (φαρμακεία, farmakeia), joilla yritettiin joko estää lapsen sikiäminen tai surmata jo syntynyt elämä.
Myös Uudessa testamentissa kielletään tällainen myrkkyjen sekoittelu (Gal. 5:20; Ilm. 9:21; 21:8; 22:15).
Tietenkin myrkkyjä sekoitettiin moniin tarkoituksiin, mutta näyttää siltä, että niitä käytettiin erityisesti es-
tämään lapsen sikiäminen tai surmaamaan jo syntynyt elämä. Uuden testamentin ja Didakhen ajan kulttuu-
rissa ei ollut sellaista sekulaaria apteekkia kuin meidän aikanamme, vaan ihmiset menivät "myrkkyjen se-
koittelijan" luo saadakseen lääkkeitä epätoivotun raskauden estämiseen tai keskeyttämiseen tai toisaalta
myös saamaan apua hedelmättömyyteen. Tällainen myrkkyjen sekoittelija tai noita tunsi tähän tarkoituk-
seen myös loitsuja ja taikasanoja, joita hän usein käytti yhdessä amulettien ja myrkkyjen kanssa. Sen täh-
den tämä termi φαρμακεία esiintyy niin Didakhessa kuin myös Uudessa testamentissa läheisessä yhteydes-
sä haureuksien, aviorikosten ja murhien kanssa. Termi on käännetty suomenkielisissä raamatunkäännök-
sissä noituudeksi, mutta kuten tämä katkelma Apostolien opetuksesta antaa ymmärtää sillä voidaan kristil -
lisessä kirjallisuudessa viitata erityisesti sellaisten myrkkyjen sekoitteluun, joilla pyrittiin joko kokonaan
estämään lapsen sikiäminen tai surmaamaan jo syntynyt elämä.30

Syntiinlangenneet ihmiset ovat kautta aikojen pyrkineet astumaan Jumalan paikalle päättämään ih-
miselämän syntymisestä.  Esimerkiksi kreikkalaisroomalaisessa maailmassa raskaudenehkäisy, abortti  ja
lasten hylkääminen olivat niin yleisiä käytäntöjä, että ne uhkasivat koko valtakunnan tulevaisuutta 31. Paka-
nauskontoihin usein liittynyt temppeliprostituutio tai muu haureus myös antoivat painetta kehittää erilaisia
myrkkyjä tai menetelmiä, joilla lapsen sikiäminen voitiin estää tai surmata kohtuun jo syntynyt ihmiselä-
mä. Kristinusko ei torju lääkeaineiden oikeaa käyttöä mutta kieltää niiden sekoittamisen epäjumalanpalve-
lukseen tai taikuuteen. Kristinusko ei myöskään salli sellaista lääkeaineiden käyttöä, joka sotii Jumalan sa-
naa ja luomisjärjestystä vastaan, kuten lapsen sikiämisen tai syntymisen estämistä lääkekasveilla.

Voimme ymmärtää katkelmasta, etteivät varhaiskristityt voineet hyväksyä Jumalan luomistyön estä-
mistä tai tuhoamista seksuaalisuuden alueella. Seksuaalisuutta tulee käyttää kunnioittaen Jumalan kaikki-
valtiasta luomistahtoa "olkaa hedelmälliset ja lisääntykää", eivätkä tähän seksuaalisuuden oikeaan käyt-
töön sovi minkäänlaiset myrkyt tai välineet, joilla taistellaan Jumalan hyvää tahtoa ja luomisjärjestystä
vastaan. Tällainen toiminta kuului pimeyden vallassa olevaan pakanamaailmaan ja kuoleman tiehen, mutta
kristittyjen tuli valkeuden ja elämän lapsina sanoutua siitä irti ja kunnioittaa Jumalaa myös seksuaalisuu-
den alueella. Jumala on elämän puolella.

Klemens Roomalainen (35–99)
Klemens Roomalainen syntyi noin vuonna 35 Roomassa. Perimätiedon mukaan apostoli Pietari vihki hä-
net pastorin virkaan. Hänestä tuli Rooman kirkon toinen tai kolmas piispa apostoli Pietarin jälkeen, ollen
piispana noin vuodesta 88 aina kuolemaansa asti. Myöhemmän tradition mukaan Klemens kärsi marttyyri-
kuoleman keisari Trajanuksen hallintakaudella vuonna 99. On mahdollista, että apostoli Paavali mainitsee
Klemensin Filippiläiskirjeen kohdassa 4:3. Joka tapauksessa Klemens todennäköisesti tunsi myös Paavalin
henkilökohtaisesti.

Seuraava katkelma on Klemensin kirjeestä korinttolaisille. Paavalin ja Pietarin kuoleman jälkeen
Klemens oli  se henkilö, joka katsoi luonnolliseksi velvollisuudekseen ohjata Korintton seurakuntaa oi-
keaan suuntaan siinä ilmenneiden vakavien ongelmien johdosta. Tämä kertoo paljon Klemensin nautti -
masta korkeasta asemasta ja kunnioituksesta varhaisten kristittyjen keskuudessa. Silti Klemens kulkee niin
Pietarin kuin Paavalin askelissa eikä korota itseään vaan etsii rakkauden ja nöyryyden hengessä yksin sitä,

30 Katso lisää esimerkiksi Bryan C. Hodge  The Christian Case against Contraception (Eugene: Wipf & Stock,
2010), 90–93.
31 John T. Noonan Contraception: A History of Its Treatment by the Catholic Theologians and Canonists  (Cambrid-
ge, MA: Harvard University Press, 1966), 18–29.
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mikä on Kristuksen Jeesuksen. Tässä kirjeessä Klemens pyrkii palauttamaan korinttolaisia takaisin kuu-
liaisuuteen omille paimenilleen, sillä heidän keskuudessaan oli jälleen vakavaa epäjärjestystä, riitaisuutta
ja puoluemielisyyttä. Kirjoituksella oli niin suuri vaikutus Korintton seurakuntaan, että vielä vuonna 170
sitä luettiin Korinttossa pyhien kirjoitusten rinnalla. Tätä kirjettä luettiin myös monissa muissa kirkoissa ja
sille annettiin lähes yhtä korkea asema kuin apostolien kirjoituksille.

Seuraavassa katkelmassa Klemens kehottaa korinttolaisia kuuliaisuuteen Jumalan tahdolle niin kuin
koko luomakunta on kuuliainen Jumalan sanalle. Näemme katkelmasta jälleen samat asiat kuin Apostolien
opetuksessa (Didakhessa): (1) kirjoitus keskittyy kehotukseen elää kristillistä elämää; (2) opetus seksuaali -
suudesta on etualalla; (3) seksuaaliopetukseen kuuluu olennaisesti  kuuliaisuus Jumalan kaikkivaltiaalle
luomissanalle "olkaa hedelmälliset ja lisääntykää".

Klemensin kirje korinttolaisille
20:1. Taivaat, jotka hänen tahtonsa mukaan suorittavat kiertokulkuaan, ovat hänelle häiriintymät-
tömän kuuliaiset. 2. Päivä ja yö toteuttavat hänen säätämäänsä kulkua toisiaan mitenkään estämät-
tä. 3. Aurinko ja kuu sekä tähtien kuorot kiertävät hänen säätämiään ratoja hänen säädöksensä mu-
kaan, yksimielisinä ja ilman mitään syrjähdystä. 4. Hänen tahtonsa mukaan hedelmällisenä maa
tuottaa ajallansa runsaan ravinnon sekä ihmisille että eläimille ja kaikille elollisille olennoille, jot-
ka sen päällä ovat: ei se tee poikkeusta eikä muuta mitään hänen päätöksistänsä. 5. Samat säädök-
set pitävät koossa kaiken tutkimattoman, mitä syvyyksissä on, ja ratkaisevat allamme tapahtuvat
selittämättömät asiat. 6. Äärettömän meren syvänne, jonka hänen luomistekonsa on asettanut vet-
ten kerääntymispaikaksi, ei ylitä sitä piirittämään pantuja rajoja, vaan tekee niin kuin hän sitä on
käskenyt. 7. Hän näet sanoi: Tähän asti saat tulla, mutta tässä täytyy aaltojesi asettua. 8. Valtamer -
ta, jota ihmiset eivät voi ylittää, ja sen takana olevia maailmoita ohjaavat samat Valtiaan säädök-
set. 9. Keväiset ja kesäiset, syksyiset ja talviset vuodenajat antavat rauhassa vuoroon sijan toisil-
leen. 10. Tuulet tulevat kukin ajallaan paikoistaan suorittamaan palvelustansa toisiaan haittaamat-
ta. Myös alatipulppuavat lähteet, jotka on luotu virkistystä ja terveyttä palvelemaan, pitävät ehty-
mättä tarjolla ihmisiä varten elämää antavia rintojaan. Kaikkein vähäisimmätkin eläimistä kerään-
tyvät parviksi yksimielisyyttä ja rauhaa noudattaen. 11. Tämän kaiken suuri Luoja ja kaiken Val-
tias on säätänyt tapahtuvaksi rauhan ja yksimielisyyden merkeissä. Hän tekee hyvää kaikille, ai-
van ylenpalttisesti kuitenkin juuri meille, jotka olemme paenneet hänen laupeutensa turviin mei-
dän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. 12. Hänelle kunnia ja valtasuuruus iankaikkisesta
iankaikkiseen! Aamen.

21:1. Pitäkää huoli, rakkaat veljet, etteivät hänen monet hyvät tekonsa koituisi tuomioksi
meille, jos emme vaella hänen arvonsa mukaisesti ja yksimielisinä tee sitä mikä on hyvää ja otol -
lista hänen edessään. 2. Jossakin hän näet sanoo: Herran Henki on lamppu, joka tutkii ruumiin
kammiot. 3. Nähkäämme, kuinka lähellä hän on, ja ettei mitään mietteistä ja ajatuksista, joita
meillä on, jää häneltä huomaamatta. 4. On siis oikein, ettei meistä tule karkureita, jotka lakkaavat
noudattamasta hänen tahtoaan. 5. Loukatkaamme ennemminkin hulluja, mielettömiä ja ylimielisiä
ihmisiä, joiden puhe on pöyhkeää kerskailua, kuin Jumalaa. […]

28:1. Koska siis kaikki tulee nähdyksi ja kuulluksi, kavahtakaamme häntä ja jättäkäämme
saastaiset himot pahoihin tekoihin, jotta hänen armahtavaisuutensa varjelisi meidät tulevilta tuo-
mioilta. 2. Sillä minne kukaan meistä voisi paeta hänen väkevän kätensä alta? Voisiko mikään
maailma ottaa vastaan ketään, joka hänen tyköänsä pakenee? […]

30:1. Koska me nyt olemme pyhä osa, tehkäämme kaikki, mikä pyhitykseen kuuluu, vält-
täen panettelua, saastaisia ja epäpuhtaita syleilyjä [μιαράς τε καὶ ἀνάγνους συμπλοκάς, miaras te
kai anagnūs symplokas], juopumusta, kapinamieltä ja inhottavia himoja, häpeällistä aviorikosta ja
kauheaa ylpeyttä. 2. Sillä Raamattu sanoo: Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa ar-
mon. 3. Liittykäämme siis noiden joukkoon, joille Jumala on antanut armon. Pukeutukaamme yk-
simielisyyteen: olkaamme nöyriä, osoittakaamme itsehillintää, pysykäämme loitolla kaikesta kuis-
kuttelusta ja panettelusta näin osoittautuen vanhurskaiksi teoissa eikä sanoissa. […]

33:1. Mitä meidän siis on tehtävä, veljet? Pitäisikö meidän laata hyvää tekemästä ja luopua
rakkaudesta? Älköön Herra salliko meille suinkaan näin käydä. Päinvastoin pyrkikäämme uupu-
mattomalla innolla kaikkien hyvien tekojen toteuttamiseen. 2. Iloitseehan itse maailman Luoja ja
kaiken Valtias teoistansa. 3. Suurenmoisella voimallaan hän näet on vahvistanut taivaat ja käsittä-
mättömällä viisaudellansa ne kaunistanut. Maan hän erotti sitä ympäröivästä vedestä ja teki sen
lujaksi oman tahtonsa varmalle perustalle. Samoin hän käskysanallaan loi elolliset olennot, jotka
sen päällä kulkevat. Sitä ennen hän oli saanut valmiiksi meren ja sen eläimet ja pannut voimallaan
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niille rajat. 4. Kaiken päätteeksi hän pyhin ja puhtain käsin muovaili kaikkein ylevimmän ja suu-
renmoisen olennon, ihmisen omaksi kuvakseen. 5. Sillä näin sanoo Jumala: Tehkäämme ihminen
kuvaksemme ja kaltaiseksemme. Ja Jumala loi ihmisen, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 6.
Saatuaan sitten kaiken valmiiksi hän ylisti sitä ja siunasi sen ja sanoi: Kasvakaa ja lisääntykää. 7.
Huomatkaamme, että  kaikki  vanhurskaat  ovat kaunistautuneet  hyvillä teoilla ja  että myös itse
Herra kaunistautui hyvillä teoilla, ja sai siitä ilon. Kun meillä siis on tämä esikuva, noudattakaam-
me vitkastelematta hänen tahtoaan. Pankaamme vanhurskauden teot toimeen koko voimallamme.

34:1. Kunnon työmies ottaa avoimesti vastaan leivän työstään, mutta kelvoton ja laiska ei
rohkene katsoa työnantajaansa silmiin. 2. Me olemme siis velvolliset alttiisti hyvää tekemään, sil-
lä häneltä tulee kaikki. 3. Jo ennakolta hän sanoo meille: Katso Herra, ja hänen palkkansa hänen
edessään, jotta hän maksaisi jokaiselle hänen työnsä mukaan. 4. Näin hän kehottaa meitä, jotka
koko sydämestämme häneen uskomme, ettemme olisi toimettomia emmekä laiskoja mihinkään
hyvään työhön. 5. Meidän kerskauksemme ja rohkea luottamuksemme perustukoon häneen. Alis-
tukaamme hänen tahtoonsa. (Apostoliset isät, 30–31, 34–37.)

Katkelmasta näemme, kuinka varhaiskristillinen seksuaaliopetus perustui luomiskertomukseen, jonka mu-
kaan Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, jotta he tulisivat yhteen avioliitossa, olisivat hedel-
mällisiä ja lisääntyisivät. Ihmisen tulee alistua tähän Jumalan hyvään ja otolliseen tahtoon. Tämä Jumalan
luomistahto myös määrittää sen, mikä on pyhää ja puhdasta ja mikä toisaalta on saastaista ja epäpyhää.
Sen tähden oikeaa seksuaalisuuden käyttöä on kuuliaisuus Jumalan luomistahdolle mutta väärää tämän
luomistahdon rikkominen. Siksi Klemens kehottaa kristittyjä kuuliaisuuteen Jumalan kaikkivaltiaalle luo-
missanalle "olkaa hedelmälliset ja lisääntykää" mutta varoittaa kaikenlaisista saastaisista ja epäpuhtaista
syleilyistä, jotka rikkovat Jumalan asettaman pyhän ja puhtaan seksuaalisuuden käytön.

Näemme siis Klemensin kirjeestä saman, minkä näimme Didakhesta: Oikeaa, pyhää ja puhdasta
seksuaalisuuden käyttöä on kuuliaisuus Jumalan luomistahdolle "olkaa hedelmälliset ja lisääntykää". Vää-
rää ja epäpuhdasta seksuaalisuuden käyttöä on sellainen, joka vastustaa Jumalan hyvää luomistahtoa. Sen
tähden varhaiskirkko tuomitsee niin kaikenlaiset välineet ja myrkyt kuin myös kaikki luonnottomat sylei-
lyt saastaisina ja epäpuhtaina, koska ne rikkovat kaikkivaltiaan Jumalan pyhän ja puhtaan luomisjärjestyk-
sen. Kirkko kehottaa kristittyjä alistumaan Jumalan hyvään luomisjärjestykseen ja noudattamaan vitkaste-
lematta Hänen tahtoaan.

Barnabaan kirje (kirjoitettu 70–132)
Barnabaan kirje on kirjoitettu joskus vuosien 70 ja 132 välillä. Kristillisessä perimätiedossa sitä on joskus
pidetty  apostoli  Paavalin työtoverin Barnabaan kirjoittamana,  mutta  se  ei  luultavasti  pidä paikkaansa.
Teoksen kirjoittajaa ei tunneta. Koska teosta on kuitenkin joskus pidetty Barnabaan kirjoittamana, sillä oli
jo siitäkin syystä jossakin päin kristikuntaa hyvin korkea ja arvostettu asema pyhien Kirjoitusten rinnalla.
Kirje käsittelee muun muassa juutalaisuuden ja kristinuskon välistä suhdetta, ja kirjoittaja pyrkii osoitta-
maan, etteivät juutalaiset ole ymmärtäneet oikein Moosesta, jos he kieltävät Kristuksen. Seuraavassa kat -
kelmassa kirjeen kirjoittaja avaa Mooseksen lain hengellistä merkitystä ja moittii juutalaisia, jotka ymmär-
sivät  kaiken vain lihallisesti.  Katkelma käsittelee Mooseksen lain ruokasäännöksiä.  Meidän ei  tarvitse
juuttua osittain virheellisiin biologisiin kuvauksiin katkelmassa esiintyvistä eläimistä eikä liioin ottaa kan-
taa kirjoittajan vertauskuvalliseen tulkintaan, vaan olennaista on keskittyä siihen varhaiskristilliseen sek-
suaaliopetukseen, jonka katkelma sisältää. Vaikka nämä biologiset kuvaukset vaikuttavat oudoilta, ne pe-
rustuvat ihmisten havaintoihin kyseisten eläinten käyttäytymisestä ja niillä on tietty totuuspohja (esimer-
kiksi hyeenan anatomian ja käyttäytymisen voi helposti ymmärtää katkelmassa kuvatulla tavalla).

Barnabaan kirje 10:6–8
6. Älä jänistäkään syö. Miksi ei? Älköön sinusta tulko, hän tarkoittaa, poikien turmelijaa eikä sen-
tapaistakaan. Jänis nimittäin kasvattaa joka vuosi uuden peräaukon: niin monta vuotta kuin se
elää, niin monta peräaukkoa sillä on. 7. Älä myöskään syö hyeenaa. Hän tarkoittaa: Älköön sinus-
ta tulko avionrikkojaa eikä viettelijää eikä sentapaistakaan. Miksi ei? Siitä syystä, että tämä eläin
vaihtaa luontoaan vuodesta vuoteen esiintyen milloin koiraana, milloin naaraana. 8. Mutta lumik-
koakin hän on inhonnut syystä. Hän tarkoittaa: Älköön sinusta tulko sellaista kuin jotkut miehet,
joiden olemme kuulleet harjoittavan laittomuutta suullansa törkeyttä tehden, äläkä liity törkeisiin
naisiin, jotka suullansa harjoittavat laittomuutta. Mainittu eläin näet tiinehtyy suun kautta. 9. Kun
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Mooses sai nämä kolme ruokia koskevaa ohjetta, hän esitti ne siis hengessä tällä tavoin, mutta li -
hallisen himonsa mukaan nuo käsittivät asian niin kuin hän olisi puhunut ruoista. (Pienin käännös-
muutoksin Apostoliset isät, 177–178.)

Näemme siis tästä katkelmasta,  ettei  varhaiskirkossa hyväksytty Jumalan asettaman luomisjärjestyksen
rikkomista seksuaalisuuden alueella. On harvinaisempaa, että tällaisia luonnottomia ja epäpuhtaita tapoja
harjoittaa seksuaalisuutta mainitaan näin selvästi, mutta kirjoittajan allegorinen tulkinta antaa siihen mah-
dollisuuden. Katkelmassa kielletään siis allegorisella kielellä niin anaali- kuin myös oraaliseksi laittomina
ja epäpuhtaina tapoina käyttää seksuaalisuutta. Seksuaalisuuden oikeaa käyttöä ohjaa Jumalan hyvä luo-
misjärjestys ja -tahto, jonka mukaan ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi, jotta he tulisivat yhteen avio-
liitossa, olisivat hedelmällisiä ja lisääntyisivät. On suuri synti häpäistä tämä Jumalan asettama hyvä luo-
misjärjestys laittomuuksilla.

Justinos Marttyyri (100–165)
Justinos Marttyyri oli varhainen kristitty apologisti eli uskonpuolustaja. Hän syntyi noin vuonna 100 Fla-
via Neapoliksessa eli Vanhan testamentin Sikemissä, joka sijaitsi noin 63 kilometriä Jerusalemista pohjoi-
seen. Justinos varttui pakanaperheessä ja sai vahvan filosofisen kasvatuksen, mutta irtisanoutui pakanaus-
konnostaan omistaakseen elämänsä Kristuksen ja Hänen oppinsa seuraamiselle, jota Justinos kutsui todel-
liseksi  filosofiaksi.  Kristityksi  tultuaan Justinos  ymmärsi  kutsumuksekseen tämän todellisen filosofian
opettamisen ja matkusti paikasta toiseen toteuttaen tätä tehtäväänsä. Hän päätyi lopulta Roomaan, jonne
hän perusti oman koulunsa. Justinos keskusteli aktiivisesti aikansa filosofien ja muiden oppineiden kanssa
vakuuttaakseen heidät kristinuskon totuudesta ja ylivertaisuudesta. Tämän todistuksen tähden hän lopulta
kärsi marttyyrikuoleman Roomassa.

Seuraavat lainaukset on otettu Justinoksen Ensimmäisestä apologiasta, jonka hän osoitti keisari An-
toninus Piukselle sekä Rooman senaatille, ja Toisesta apologiasta, jonka hän osoitti niin ikään Rooman se-
naatille. Näissä apologioissa Justinos pyrkii osoittamaan kristittyjen vainon epäoikeudenmukaiseksi sekä
puolustaa kristillistä oppia erilaisia syytöksiä vastaan. Justinos asettaa vastakkain pakanallisen ja kristilli-
sen opin ja elämäntavan ja argumentoi jälkimmäisen olevan hyvyydessään ylivertainen edelliseen verrat-
tuna.

Nostamme katkelmista esiin seuraavia asioita: (1) Seksuaalisen siveyden olennaisen tärkeä rooli
kristillisessä elämässä. Kristityt erottuivat selvästi oman aikansa kulttuurista siinä, miten he elivät miehinä
ja naisina todeksi Jumalan luomaa seksuaalisuutta. (2) Seksuaalisuuden käytön liittäminen yhteen miehelle
ja naiselle avioliittoon annetun tehtävän eli lisääntymisen kanssa. Tämän kontekstin ulkopuolinen ja sitä
vastaan sotiva seksuaalisuuden käyttö tuomitaan syntinä.

Ensimmäinen apologia
Luku XXVII. Lasten heitteille jättämisen synti.
Mutta meille on opetettu, että pahat ihmiset jättävät heitteille vastasyntyneitä lapsia; ja näin meille
on opetettu, ettemme tekisi kenellekään vahinkoa ja ettemme tekisi syntiä Jumalaa vastaan, ensin-
näkin koska näemme, että lähestulkoon kaikki niin heitteille jätetyt (eivät ainoastaan tytöt vaan
myös pojat) kasvatetaan prostituoiduiksi. Niin kuin muinaiset ihmiset ovat kasvattaneet härkien,
vuohien tai lammasten laumoja tai laiduntaneet hevosia, niin nyt kasvatetaan lapsia ainoastaan tä-
hän häpeälliseen käyttöön; tätä saastaisuutta varten jokaisesta kansasta löytyy lukemattomia nais-
puolisia, hermafrodiitteja ja niitä, jotka tekevät sanoin kuvaamattomia pahuuksia. Te vastaanotatte
palkkioita, tulleja ja veroja niistä, jotka teidän pitäisi hävittää valtakunnastanne. Lisäksi kuka ta-
hansa, joka käyttää sellaisia henkilöitä, sen lisäksi että syyllistyy jumalattomaan, rienaavaan ja
epäpuhtaaseen yhdyntään, voi mahdollisesti yhtyä omaan lapseensa, sukulaiseensa tai veljeensä.
On joitakin, jotka tekevät jopa lapsistaan ja vaimoistaan prostituoituja, ja joitakin avoimesti silvo-
taan sodomiaa varten; ja he osoittavat nämä mysteerit jumalten äidille, ja jokaisen niiden rinnalle,
joita te kunnioitatte jumalina, on maalattu käärme, suuri symboli ja mysteeri. Te syytätte meitä
niistä asioista, joita te teette avoimesti ja suosionosoituksin, ikään kuin jumalallinen valo olisi ku-
mottu ja sammutettu; jotka asiat todellisuudessa eivät tee mitään vahinkoa meille, jotka kavah-
damme tekemästä mitään sen kaltaista, vaan ainoastaan vahingoittavat niitä, jotka tekevät sen kal-
taisia ja todistavat väärin meitä vastaan. [Patrologia Graeca 6, 369–372.]
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Luku XXIX. Kristittyjen itsehillintä.
Lisäksi me pelkäämme jättää heitteille lapsia, etteivät jotkut heistä jäisi nostamatta vaan kuolisi-
vat, ja meistä tulisi murhaajia. Mutta jos me menemme naimisiin, se tapahtuu vain lasten kasvatta-
miseksi; tai jos me kieltäydymme avioliitosta, me elämme pidättäytyen. Ja jotta te ymmärtäisitte,
ettei  epäsiveellinen  yhdyntä  kuulu  mysteereihimme,  eräs  meidän  joukostamme hiljattain  esitti
maaherra Felixille Aleksandriassa pyynnön haluten kovasti, että lääkärille annettaisiin lupa tehdä
hänestä eunukki, sillä lääkärit siellä sanoivat, etteivät he saaneet tehdä tätä ilman maaherran lu-
paa. Ja kun Felix ehdottomasti kieltäytyi antamasta sellaista lupaa, nuorukainen pysyi naimatto-
mana ja oli tyytyväinen omatuntonsa hyväksyntään ja niiden, jotka ajattelivat niin kuin hän. [PG
6, 371–374.]

Toinen apologia
Luku IV. Miksi kristityt eivät surmaa toisiansa.
Mutta jottei joku sanoisi meille, "Menkää sitten kaikki ja tappakaa itsenne ja siirtykää heti Juma-
lan luo älkääkä häiritkö meitä," minä kerron sinulle, miksi me emme tee niin, mutta miksi, kun
meitä tutkitaan, me pelotta tunnustamme. Meille on opetettu ettei Jumala tehnyt maailmaa tarkoi-
tuksettomasti vaan ihmissukua varten; ja me olemme aikaisemmin sanoneet, että Hän mielistyy
niihin, jotka seuraavat Hänen ominaisuuksiaan, ja on tyytymätön niihin, jotka syleilevät joko sa-
noin tai teoin sitä, mikä on arvotonta. Jos siis me kaikki tappaisimme itsemme, meistä tulisi omal-
ta osaltamme syy siihen, miksi kukaan ei syntyisi tai tulisi opastetuksi jumalallisissa opeissa tai
jopa miksi koko ihmissukua ei olisi olemassa; ja jos me toimisimme niin, me itse toimisimme vas-
toin Jumalan tahtoa. Mutta kun meitä tutkitaan, me emme kiellä, koska tunnollamme ei ole mitään
pahaa, mutta me pidämme jumalattomana, jos emme puhu totuutta kaikissa asioissa niin kuin tie-
dämme Jumalaa miellyttävän, ja koska me myös olemme hyvin halukkaita vapauttamaan teidät
väärämielisistä ennakkoluuloista. [PG 6, 449–452.]

Luku XII. Kristityt todistetaan viattomiksi, koska he halveksuvat kuolemaa.
Sillä minä myös, kun olin ilahtunut Platonin oppeihin ja kuulin kristittyjä pilkattavan ja näin hei-
dät pelottomina kuoleman edessä ja kaikkien muiden pelottavina pidettävien asioiden edessä, ym-
märsin olevan mahdotonta, että he voisivat elää pahuudessa ja hekumassa. Sillä kuka aistillinen
tai hillitsemätön ihminen tai joka pitää hyvänä mässäillä ihmislihalla voisi toivottaa kuoleman ter-
vetulleeksi, jotta hän jäisi ilman nautintojaan? Eikö hän mieluummin jatkaisi ainaisesti nykyisessä
elämässä ja yrittäisi paeta hallitsijoiden tarkkailua? Ja kuinka hän kieltäisi itsensä, kun seuraus
olisi kuolema?

Pahat demonit ovat nyt saaneet pahat ihmiset tekemään myös tämän: tapettuaan joitakin
heitä kohtaan esitettyjen väärien syytösten tähden he myös raahasivat kidutettaviksi meidän huo-
nekuntalaisiamme, joko lapsia tai heikkoja naisia, ja kauhistuttavilla kidutuksilla pakottivat heidät
myöntämään nuo tarumaiset teot, joihin he itse avoimesti syyllistyvät mutta joista me emme ole
huolissamme, sillä mitkään näistä teoista eivät todellisuudessa ole meidän, ja sekä meidän ajatus-
temme että tekojemme todistaja on ikuinen ja sanoin kuvaamaton Jumala. Sillä miksi me emme
jopa julkisesti tunnustaisi, että pidämme näitä asioita hyvinä, ja todistaisi näiden kuuluvan juma-
lalliseen filosofiaan sanoen, että suoritamme Saturnuksen mysteereitä, kun me surmaamme mie-
hen ja juomme oman osuutemme verestä niin kuin meidän sanotaan tekevän, sillä niinhän te itse
teette kunnioittamanne epäjumalan edessä? Te ette pirskota epäjumalanne päälle ainoastaan järjet-
tömien eläinten vaan myös ihmisten verta, ja tämän surmatun ihmisveren juomauhrin saa kaataa
se, jota te eniten keskuudessanne arvostatte. Ja jos me matkisimme Jupiteria ja muita jumalia so-
domiassa ja häpeämättömässä yhdynnässä naisten kanssa, emmekö voisi tuoda puolustukseksem-
me Epikurioksen ja runoilijoiden kirjoituksia? Mutta nyt meitä vastaan hyökätään kaikin mahdol-
lisin tavoin, koska me suostuttelemme ihmisiä välttämään sellaista opetusta ja kaikkia, jotka har-
joittavat sellaista tai matkivat sellaisia esimerkkejä, niin kuin nyt tässä keskustelussa olemme yrit-
täneet vakuuttaa sinua. Mutta me emme siitä välitä, sillä me tiedämme Jumalan olevan kaiken oi-
keamielinen tarkkailija. Mutta toivoisimme, että joku nyt nousisi korkealle puhujanlavalle ja huu-
taisi suurella äänellä: "Hävetkää, hävetkää te, jotka syytätte syyttömiä niillä teoilla, joita te itse
avoimesti teette, ja luette niitä asioita, jotka kuuluvat teille ja teidän jumalillenne, niiden syyksi,
joilla ei ole vähäisintäkään osallisuutta kyseisiin asioihin. Kääntykää; tulkaa viisaiksi." [PG 6,
463–466.]
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Näin siis Justinos vahvistaa Raamatun opetuksen seksuaalisuudesta. Kristittyjen erinomaisuus tuli erityi-
sellä tavalla esiin siinä, että he olivat vastoin aikansa kulttuuria kuuliaisia Jumalan hyvälle luomistahdolle
niin että he ottivat uskollisesti Jumalalta vastaan lapset, jotta opastaisivat heidät jumalallisiin opetuksiin,
joihin on kätketty se ainoa ja todellinen viisaus, Jeesus Kristus.

Irenaeus (130–202)
Irenaeus syntyi noin vuonna 130 Smyrnassa eli tämän päivän İzmirissä, Vähä-Aasian länsirannikolla. Ire-
naeus sai varttua kristityssä kodissa. Rooman keisarin Marcus Aureliuksen hallintokauden (161–180) ai-
kaisten vainojen aikana Irenaeus oli pappina Lyonissa, Gallian hallintoalueen keskuskaupungissa (Lyon si-
jaitsee nykyisen Ranskan itäosassa). Vuonna 177 Irenaeus lähetettiin Roomaan viemään montanolaisuutta
käsittelevä kirje Rooman piispalle. Kun hän sitten palasi Lyoniin, ankara vaino oli surmannut Lyonin pa-
pistoa, mukaan lukien piispa Pothinuksen, ja Irenaeuksesta vihittiin Lyonin järjestyksessä toinen piispa.
Aureliuksen hallintokautta seuranneen uskonnollisen rauhan aikana Irenaeus toimi piispallisten tehtävien-
sä lisäksi lähetystyöntekijänä.

Seuraavat kaksi katkelmaa ovat Irenaeuksen kirjoituksista heresioita eli harhaoppeja vastaan, joissa
hän keskittyy kumoamaan lukuisten eri gnostilaisten suuntausten moninaisia opetuksia ja käytäntöjä. Kiin-
nitämme huomiota seuraaviin seikkoihin: (1) Verrattuna vieraisiin uskontoihin kristinusko erottautuu jäl -
leen edukseen seksuaalisuuden käytössä. (2) Irenaeuksen ajattelussa avioliitto ja seksuaalisuuden käyttö
ovat erottamattomassa yhteydessä lisääntymiseen. Juuri tämän yhteyden harhaoppiset gnostilaiset rikkoi-
vat ja päätyivät siten Jumalan tahdon vastaisiin siveettömiin yhdyntöihin, kun he tavoittelivat seksuaalista
nautintoa ilman lasten syntymää. (3) Avioliiton ja seksuaalisuuden takana on kaikkivaltiaan Jumalan luo-
missana, "olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa", joka lakkaa vaikuttamasta vasta sitten, kun
ihmislasten ennaltamäärätty luku on täyttynyt. Avioliiton tehtävä on tuoda Jumalalle ihmislasten paljous
taivasten valtakuntaa varten. Mies ja nainen ovat luodut avioliittoon ihmissuvun lisääntymistä varten.

Heresioita vastaan I
Luku XXIV. Saturninuksen ja Basilideksen oppeja.
Hän [Saturninus] myös pitää totuutena, että Vapahtaja oli ilman syntymää, ilman ruumista ja il-
man muotoa, mutta oli, niin luultiin, näkyvä mies; ja hän uskoi, että juutalaisten Jumala oli yksi
enkeleistä; ja koska kaikki voimat halusivat tuhota hänen Isänsä, Kristus tuli tuhoamaan juutalais-
ten Jumalan mutta pelastamaan ne, jotka uskovat häneen eli ne, joissa on kipinä hänen elämäs-
tään. Tämä harhaoppinen oli ensimmäinen, joka myönsi, että enkelit tekivät kahdenlaisia ihmisiä:
yhden pahaksi, toisen hyväksi. Ja koska demonit avustavat kaikkein pahimpia, Vapahtaja tuli tu-
hoamaan pahat ihmiset ja demonit mutta pelastamaan hyvät. He myös julistavat, että avioliitto ja
lisääntyminen ovat Saatanasta. Myös monet hänen koulukunnastaan pidättäytyvät eläinruoasta ja
vetävät mukaansa lukuisia tämän kaltaisella  teennäisellä pidättyväisyydellä. He myös uskovat,
että osan profetioista lausuivat ne enkelit, jotka tekivät maailman, ja osan Saatana, jota Saturninus
pitää enkelinä ja maailman luojien mutta erityisesti juutalaisten Jumalan vihollisena. [PG 7, 674–
675.]

Luku XXVIII. Tatianuksen, enkratistien ja muiden oppeja.
On jo noussut lukemattomien harhaoppien vesoja niistä harhaoppisista, joita olemme kuvanneet.
Tämä aiheutuu siitä, että monet heistä – itse asiassa kaikki – haluavat itse olla opettajia ja irtautua
jostakin tietystä harhaopista, jossa he ovat olleet mukana. Muodostaen uuden oppikokoelman jos-
takin täysin erilaisesta mielipiteiden järjestelmästä ja sitten jälleen uusia toisista he ehdoin tahdoin
haluavat opettaa jotakin uutta ja julistavat itsensä minkä tahansa keksimänsä mielipiteen keksijäk-
si. Antaaksemme esimerkin: nousten Saturninuksesta ja Markionista ne, joita kutsutaan enkratis-
teiksi [itsehillityiksi], saarnasivat avioliittoa vastaan, siten siirtäen syrjään Jumalan alkuperäisen
luomuksen ja epäsuorasti syyttäen Häntä, joka teki miehen ja naisen ihmissuvun lisääntymistä
varten. Jotkut heihin lukeutuvat ovat myös esittäneet pidättäytymistä eläinruoasta, siten osoittau-
tuen kiittämättömiksi Jumalalle, joka loi kaiken. He myös kieltävät pelastuksen häneltä, joka luo-
tiin ensimmäisenä. Mutta tämän mielipiteen he ovat vasta hiljattain keksineet. Eräs mies nimeltä
Tatian ensin esitteli tämän jumalanpilkan. Hän oli Justinoksen kuulija, ja niin kauan kuin hän py-
syi hänen seurassaan hän ei lausunut sellaisia näkemyksiä; mutta hänen marttyyrikuolemansa jäl-
keen hän irtaantui kirkosta ja ollen kiihotettu ja paisunut siitä ajatuksesta, että oli opettaja, ikään
kuin hän olisi muita ylivertaisempi, hän laati oman erityisen oppinsa. Hän keksi tiettyjen näky-
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mättömien Aeonien järjestelmän niin kuin Valentinuksen seuraajat, ja niin kuin Markion ja Satur-
ninus hän julisti, ettei avioliitto ole mitään muuta kuin turmelusta ja haureutta. Mutta Aadamin pe-
lastuksen kieltäminen oli täysin hänen oma keksintönsä. Toiset taas, seuraten Basilidesta ja Kar-
pokratesta, ovat esitelleet siveettömän yhdynnän ja useat vaimot eivätkä välitä epäjumalille uhra-
tusta lihasta, ajatellen, ettei Jumala juuri välitä sellaisista asioista. Mutta miksi jatkaisimme? Sillä
on kovin vaikea yrittää mainita kaikki, jotka tavalla tai toisella ovat eksyneet pois totuudesta. [PG
7, 690–691.]

Heresioita vastaan II
Luku XXXIII. Sielunvaellusopin järjettömyys.
Jos siis sielu ei muista mitään siitä, mitä tapahtui edellisessä olemassaolon muodossa, mutta aistii
vain ne asiat, jotka ovat nyt läsnä, siitä seuraa, ettei sielu koskaan ollut olemassa muissa ruumiissa
eikä tehnyt asioita, joista hänellä ei nyt ole tietoa, eikä tiennyt asioita, joita hän ei nyt voi mietis-
kellä. Mutta niin kuin jokainen meistä saa ruumiinsa Jumalan taidokkaan työskentelyn myötä niin
hän myös saa sielunsa. Sillä Jumala ei ole niin köyhä ja puutteellinen, ettei Hän voisi antaa jokai-
selle ruumiille oikean sielun niin kuin hän myös antaa heistä jokaiselle oman erityisen luonteensa.
Ja sen tähden, kun päätetty luku on täyttynyt, se luku, jonka Hän oli edeltämäärännyt omassa neu-
vonpidossaan, kaikki ne, jotka on säädetty iankaikkiseen elämään, nousevat kuolleista, ja heillä on
omat ruumiinsa ja myös omat sielunsa ja omat henkensä, joissa he ovat miellyttäneet Jumalaa.
Mutta ne, jotka ovat ansainneet rangaistuksen, tulevat joutumaan siihen, ja myös heillä on omat
sielunsa ja ruumiinsa, joissa he olivat erossa Jumalan armosta. Molemmat luokat lakkaavat sitten
siittämästä ja sikiämästä, naimisiin menosta ja naittamisesta, niin että ihmiskunnan luku, joka pi-
tää yhtä Jumalan edeltämääräyksen kanssa, ollen nyt täysi saisi täydellisesti varjella Isän muodos-
taman suunnitelman. [PG 7, 833–834.]

Athenagoras Ateenalainen (133–190)
Athenagoras Ateenalainen oli niin kuin Justinos kristitty apologisti, joka eli toisella vuosisadalla. Hän syn-
tyi noin vuonna 133 todennäköisesti Ateenassa, jossa hän myös luultavasti kuoli noin vuoden 190 tietämil-
lä. Athenagoras oli oppinut filosofi ennen kääntymistään kristinuskoon. Hän pystyi hyödyntämään filoso-
fista oppineisuuttaan, retorista taitoaan ja aikansa ajattelun syvällistä tuntemustaan, kun hän kristittynä
puolusti kristinuskoa sen voimakkaita vastustajia vastaan. Seuraava katkelma on otettu Athenagoraksen
kirjoituksesta Vetoomus kristittyjen puolesta (Legatio pro christianis), jonka hän kirjoitti todennäköisesti
vuonna 176 tai 177. Hän osoitti kirjoituksen keisari Marcus Aureliukselle ja hänen pojalleen Commoduk-
selle, josta tuli vuonna 177 kanssahallitsija yhdessä isänsä kanssa. Athenagoras pyrkii, kuten Justinos, to-
distamaan kristinuskon ylivertaisuuden suhteessa pakanallisuuteen niin opin kuin elämän puolesta sekä
osoittamaan kristittyjen vainoamisen suuren epäoikeudenmukaisuuden.

Katkelmasta käy ilmi kristillisen opin ja elämän puhtaus ja järjestys. Jälleen esillä on kristittyjen
esimerkillinen suhtautuminen seksuaalisuuden käyttöön. Kristityt kunnioittavat Jumalan asettamaa avio-
liittoa ja sen tehtävää eli lasten synnyttämistä ja kasvattamista Jumalalle; niin kuin Jumala he rakastavat ja
vaalivat ihmiselämää ja erityisesti lapsia. He menevät naimisiin ollakseen kuuliaisia tälle Luojansa anta-
malle pyhälle tehtävälle. Kristityt eivät hylkää Jumalan luomaa seksuaalista halua, mutta asettavat sille ne
rajat, jotka Jumala itse on asettanut; kristityt eivät erota seksuaalisuuden käyttöä hedelmällisyyden ja li -
sääntymisen siunauksesta vaan vaalivat sitä yhteyttä, jonka Jumala on asettanut aviollisen yhtymisen ja
uuden ihmiselämän syntymisen välille. Jälleen Jumalan tahdon vastainen epäpuhdas seksuaalisuuden käyt-
tö esitetään sotimisena tätä Jumalan alussa lausumaa luomistahtoa vastaan laittomilla teoilla.

Vetoomus kristittyjen puolesta
Luku XXXIII. Kristittyjen siveellisyys avioliittoa koskien.
Sen tähden, koska meillä on iankaikkisen elämän toivo, me halveksumme tämän elämän asioita,
jopa sielun nautintoja. Jokainen meistä pitää vaimonaan häntä, jonka on nainut meille annettujen
lakien mukaan, ja tämä vain lasten saamista varten. Sillä niin kuin aviomies heittää siemenen
maahan ja odottaa satoa eikä kylvä siihen enempää, samoin meille lasten sikiäminen on meidän
halumme raja. Ja mikä vielä enemmän, meidän keskuudestamme löytyy monia niin miehiä kuin
naisia, jotka tulevat vanhoiksi naimattomina, toivoen voivansa näin elää läheisemmässä yhteydes-
sä Jumalan kanssa. Mutta jos pysyminen neitsyydessä ja eunukin osassa tuo lähemmäs Jumalaa
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siinä missä lihallisissa ajatuksissa ja haluissa hemmottelu johtaa pois Hänestä, niissä tapauksissa,
joissa me suljemme pois ajatukset, me paljon enemmän hylkäämme itse teot. [PG 6, 965–966.]

Luku XXXV. Kristityt tuomitsevat ja inhoavat kaikkea julmuutta.
Kuka järkevä ihminen sen tähden vahvistaisi, kun luonteemme on tämänkaltainen, että me olem-
me murhaajia? Sillä me emme voisi syödä ihmislihaa ennen kuin olisimme tappaneet jonkun.
Edellinen syyte on siis väärä. Jos joku kysyisi heiltä koskien toista syytettä, ovatko he nähneet
sen, mitä väittävät, niin kukaan heistä ei voisi olla niin julkea, että sanoisi nähneensä. Ja onhan
meillä kaiken lisäksi orjia, joillakin enemmän joillakin vähemmän, joiden tähden me emme voisi
pysyä salassa; mutta edes näistä kukaan ei ole keksinyt sellaisia asioita meitä vastaan. Sillä kun he
tietävät, ettemme edes voi kestää nähdä, kun ihminen teloitetaan oikeudenmukaisesti, kuka heistä
voi syyttää meitä murhasta tai kannibalismista? Kuka ei pidä suurimman mielenkiinnon kohteena
gladiaattorien ja villieläinten taisteluja, erityisesti niitä, joita te järjestätte? Mutta me, arvioiden
että nähdä miehen surmaaminen on pitkälti sama kuin surmata hänet, olemme luopuneet sellaisis-
ta näytelmistä. Kuinka siis, kun me emme edes katso, ettemme saisi syyllisyyttä ja saastuisi, me
voisimme tehdä murhan? Ja kun me sanomme, että ne naiset, jotka käyttävät lääkkeitä saadakseen
aikaan abortin, tekevät murhan ja että heidän täytyy vastata Jumalalle tekemästään abortista, millä
perusteella me tekisimme murhan? Sillä sama henkilö ei voisi pitää itse sikiötä kohdussa luotuna
olentona ja sen tähden Jumalan huolenpidon alaisena ja sitten, kun se on syntynyt, surmata se;
eikä myöskään jättää heitteille vastasyntynyttä, koska niin tekevät syyllistyvät lapsen murhaami-
seen, tai toisaalta, kun se on kasvatettu, tuhota sitä. Mutta me olemme kaikissa asioissa aina sa-
mankaltaisia, alistaen itsemme järjelle emmekä mielivaltaisesti halliten sitä. [PG 6, 967–970.]

Katkelmasta löytyvät Athenagoraksen sanat seksuaalisuuden käytön ja lisääntymisen välisestä yhteydestä
voisivat antaa ymmärtää, ettei kristinuskossa hyväksytä aviollista yhtymistä esimerkiksi raskauden aikana.
Pelkästään tämän katkelman pohjalta on vaikea sanoa, kannattaako Athenagoras tällaista ajatusta, mutta
ainakin hän näyttää esittävän jotakin sen kaltaista kristillisenä ihanteena. On epätodennäköistä, että hän
ehdottomasti kieltäisi aviollisen yhtymisen raskauden aikana, kun otetaan huomioon, että varhaiskirkossa
aviollinen yhdyntä on yleisesti ottaen sallittu myös silloin, kun hedelmöittymistä ei syystä tai toisesta voi
tapahtua. Yksi syy siihen, miksi Athenagoras saattaa tässä kohdin lipsahtaa yli sen, mikä tosiasiassa on
kristinuskon oikea opetus, voi johtua siitä, että hän osoittaa kirjoituksensa keisari Marcus Aureliukselle,
joka oli  myös antiikin ajan kuuluisimpia stoalaisia filosofeja. Katso lisää stoalaisuuden ja kristinuskon
suhteesta yllä esitetystä johdannosta varhaiskirkkoon.

Hippolytus (170–235)
Hippolytus syntyi noin vuonna 170 Roomassa. Hän toimi Rooman seurakunnan presbyteerinä ja tuli tun-
netuksi  erinomaisesta oppineisuudestaan.  Hippolytus kuitenkin ajautui  erilleen Rooman seurakunnasta,
koska hän katsoi piispa Zefyrinuksen kannattavan modalistista harhaoppia, jonka mukaan Jumalassa on
vain yksi persoona, jolla on kolme eri nimeä. Ajan kuluessa Hippolytuksen paimentama seurakunta kui-
tenkin palasi kirkolliseen yhteyteen Roomassa olleeseen toiseen seurakuntaan. Keisari Maximinius Thra-
xin (hallitsi 235–238) aikaisissa vainoissa Hippolytus ja Rooman silloinen piispa Pontianus karkotettiin
Sardinian saarelle pakkotöihin kaivoksiin, missä he myös kuolivat.

Seuraava katkelma on Hippolytuksen pääteoksesta, Kaikkien harhaoppien kumoamus (latinaksi Re-
futatio omnium haeresium), joka oli laaja kymmenen kirjaa käsittävä teos, jossa Hippolytus pyrkii kumoa-
maan niin pakanalliset kuin kristilliset harhaopit. Katkelma antaa meille kuvan niistä vieraista harhaopeis-
ta, jotka pyrkivät tunkeutumaan katoliseen kirkkoon, ja auttaa osaltaan ymmärtämään, miksi Hippolytus
joutui ahtaalle, kun hän pyrki olemaan uskollinen Kristuksen evankeliumille ja sen arvon mukaiselle elä-
mälle. Katkelmassa Hippolytus käsittelee Rooman piispana vuosina 218–222 toimineen Callistuksen seu-
rakuntaan sisäänpäästämiä harhaoppeja. Tultuaan Rooman piispaksi Callistus oli päästänyt ihmisiä harha-
oppisista ja skismaattisista ryhmistä katolisen kirkon yhteyteen ilman, että he olivat osoittaneet katumusta.
Hippolytus myös kritisoi Callistuksen löyhää suhtautumista seksuaalisiin synteihin; Hippolytus ei katso-
nut, että piispa Callistus olisi kehottanut kristittyjä evankeliumin arvon mukaiseen elämään, vaan että hän
päinvastoin hyväksyi syntisen elämän evankeliumin vapauden varjolla.

Katkelmassa Hippolytus kuvaa,  kuinka Callistuksen välinpitämätön suhtautuminen seksuaaliseen
moraalittomuuteen johti siihen, että jotkut kristityiksi itsensä mieltävät naiset turvautuivat myrkkyihin, jot-
ka estivät lapsen syntymän, tai tekivät abortin. On hyvin vaikea uskoa siihen, että piispa Callistus olisi
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avoimesti  hyväksynyt tällaisten myrkkyjen nauttimisen tai  abortin tekemisen eikä Hippolytuskaan niin
sano,  mutta  Callistuksen  löyhä suhtautuminen avioliittoon sai  Hippolytuksen  mukaan tällaista  aikaan.
Huolimatta siitä, että Hippolytus saattaa liioitella kritiikissään piispa Callistusta kohtaan, hänen suhtautu-
misensa seksuaalisuuden käytön ja lisääntymisen väliseen yhteyteen pitää tarkasti yhtä varhaiskirkon ylei-
sen, oikeaksi tunnustetun opetuksen kanssa: kirkon opetuksen mukaan uuden ihmiselämän syntymän tar-
koituksellinen estäminen on vakava, murhaan rinnastettava synti.

Kaikkien harhaoppien kumoamus
Luku IX. Callistuksesta.
Ja Callistuksen kuulijat olivat ilahtuneita hänen opeistaan ja jatkoivat hänen yhteydessään, siten
pilkaten sekä itseään että monia muita, ja joukoittain näitä huijattuja virtasi yhteen hänen kou-
luunsa. Sen tähden hänen oppilaansa lisääntyvät, ja he rehvastelevat koulussa käyvien väkijouk-
kojen edessä niiden nautintojen tähden, joita Kristus ei sallinut. Mutta Häntä halveksien he eivät
aseta estettä minkään synnin tekemiselle ja vannovat julistavansa syyttömiksi ne, jotka myöntyvät
Callistuksen mielipiteisiin. Sillä hän jopa salli naisten, jos he olivat naimattomia ja paloivat hi-
mossa sellaisessa iässä, joka oli kaikissa tapauksissa sopimaton, tai jos he eivät halunneet kumota
omaa arvokkuuttaan laillisen avioliiton kautta, että he voisivat ottaa kenet vain haluavat sänky-
kumppanikseen, joko orjan tai vapaan, ja että nainen, vaikka ei ole laillisesti naimisissa, voisi pi -
tää sellaista kumppania aviomiehenään. Sen tähden naiset, jotka olivat uskovien maineessa, alkoi-
vat turvautua lääkkeisiin, jotka saivat aikaan hedelmättömyyden, ja vyöttää itsensä, jotta saisivat
karkotettua sen, mikä oli siinnyt, koska he eivät halunneet saada lasta minkään orjan tai mitättö -
män miehen kanssa heidän perheensä ja suuren omaisuutensa tähden. Katso kuinka suureen juma-
lattomuuteen tuo laiton on edennyt johdattaen aviorikokseen ja murhaan samaan aikaan! Ja kaiken
lisäksi sellaisten julkeiden tekojen jälkeen he ilman mitään häpeää yrittävät kutsua itseään katoli -
seksi kirkoksi! Ja jotkut olettaen saavansa varallisuutta yhtyvät heihin. Tämän ollessa piispana he
ensimmäistä kertaa röyhkeästi yrittivät toista kastetta. Nämä siis ovat ne käytännöt ja mielipiteet,
jotka tuo ihmeteltävä Callistus on perustanut, jonka koulu yhä jatkuu säilyttäen tapansa ja perin-
teensä eikä erottaen kenen kanssa heidän tulisi olla yhteydessä vaan erottelematta tarjoten yhteyttä
kaikille. [Hippolytus Refutatio omnium haeresium, toim. Miroslav Marcovich (Berlin: Walter de
Gruyter, 1986), 355–356.]

Minucius Felix (kuoli 250)
Marcus Minucius Felix lukeutui latinankielisen lännen varhaisimpiin apologeettoihin. Felix oli alkuperäl -
tään berberi eli hän oli lähtöisin Pohjois-Afrikan afroaasialaisesta kantaväestöstä. Felixin elämän vaiheista
ei juuri ole säilynyt tietoa jälkipolville. Sen lisäksi, että Felix oli kirkon mies, perimätiedon mukaan hän
oli myös tunnettu roomalainen lakimies. Nyt hänet tunnetaan lähes yksinomaan siitä,  että hän kirjoitti
teoksen nimeltä Octavius, jossa Caecilius Natalis niminen pakana käy dialogia Christian Octavius Janua-
rius nimisen kristityn kanssa. Teos on suunnattu koulutetuille ei-kristityille.

Katkelmasta näemme jälleen, kuinka varhaiset kristityt erottuivat aikansa pakanamaailmasta erityi-
sesti seksuaalisen siveellisyytensä ja vilpittömyytensä ansiosta. Tämän hyvän elämän keskiössä oli kristit-
tyjen kunnioitus Jumalan asettamaa avioliittoa kohtaan sekä rakkaus lapsiin. Kristityille astuminen avio-
liittoon merkitsi kuuliaisuutta Jumalan avioliitolle antamaa tehtävää kohtaan. Heille seksuaalisuuden käyt-
töön liittyi suuri vastuu ja tehtävä, eivätkä he halunneet turmella tätä Jumalan luomistyötä käyttämällä sitä
itsekeskeisesti ja ahneesti. Kristityt ottivat Jumalalta rakkaudella vastaan ne lapset, jotka Hän loi avioliiton
hedelminä, siinä missä pakanat monesti yrittivät joko kokonaan estää lasten syntymän tai sitten surmasivat
jo syntyneen lapsen. Jos kristitty jäi avioliiton ulkopuolelle, hän eli sydämen halusta siveänä ja puhtaana
niin ajatuksissa, sanoissa kuin teoissa. Tämä kristittyjen oikea ja puhdas elämäntapa sai aikaan sen, että
kristittyjen määrä kasvoi sekä avioliittoon syntyneiden lasten myötä että niistä ulkopuolisista, jotka va-
kuuttuivat kristinuskon puhtaudesta ja siveellisyydestä ja kääntyivät kristityiksi.

Octavius
Luku XXX.
Ja nyt minä haluaisin tavata hänet, joka sanoo tai uskoo, että meidän riitteihimme kuuluu vasta-
syntyneen surmaaminen ja veri. Ajatteletko olevan mahdollista, että niin hentoon ja niin pieneen
ruumiiseen voitaisiin lyödä nuo kuolettavat haavat; että kukaan voisi vuodattaa ja kaataa pois pie -
nokaisen uuden veren ja ihmisen, joka hädin tuskin on tullut olevaksi? Kukaan ei voi uskoa tätä
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paitsi se, joka rohkenee tehdä sen. Ja minä näen, että te yhdellä kertaa jätätte syntyneet lapsenne
heitteille villieläinten ja lintujen armoille; ja toisella kertaa te murskaatte heidät, kun heidät on en-
sin viheliäisesti kuristettu kuoliaaksi. On joitakin naisia, jotka juomalla lääkeaineita tukahduttavat
tulevan ihmisen lähteen jopa omassa sisikunnassaan, ja niin syyllistyvät sukulaismurhaan ennen
kuin synnyttävät. Ja nämä asiat varmasti tulevat teille teidän jumaltenne opetuksista. Sillä Satur-
nus ei jättänyt lapsiansa heitteille vaan söi ne. Vanhemmat uhrasivat hänelle vastasyntyneitä jois-
sakin osissa Afrikkaa, ja silittelyt ja suudelmat tukahduttivat heidän itkunsa, jottei uhrattaisi itke-
vää uhria. [Patrologia Latina 3, 333–335.]

Luku XXXI.
Demonien juonittelu on väärin laatinut suuren tarun insestisistä mässäilyistä meitä vastaan tahra-
takseen meidän siveytemme kunnian sillä halveksunnalla, joka nousee hirvittävän huonosta mai-
neestamme, jotta ennen kuin ihmiset ottavat selvää totuudesta he kääntyisivät pois luotamme niin
kauhistuttavan syytöksen aiheuttaman pelon tähden. Näin teidän oma Fronttonne toimi tässä suh-
teessa: hän ei antanut todisteita vaikka vannoi syytöstä vaan levitteli moitteita niin kuin retoorik-
ko. Sillä nämä asiat ovat ennemminkin lähtöisin teidän omista maistanne. Persialaisten keskuu-
dessa poikien ja äitien siveetön yhteys on sallittu. Sisarusten välinen avioliitto on sallittu egypti-
läisten ja ateenalaisten keskuudessa. Teidän kertomuksenne ja näytelmänne, joita te sekä luette
että kuulette mielihyvällä, kerskaavat insestillä: näin te myös palvotte insestisiä jumalia, jotka yh-
tyvät äiteihin, tyttäriin ja siskoihin. Sen tähden teidän keskuudessanne tavataan useasti insestiä ja
sitä jatkuvasti sallitaan tapahtua. Te kurjat miehet voitte jopa tietämättänne syöksyä siihen, mikä
on laitonta: koska te levittelette himojanne siveettömästi, koska te siitätte lapsia joka paikkaan,
koska te usein jätätte muiden armoille jopa kodissa syntyneet, on väistämätöntä, että teidän täytyy
palata takaisin omiin lapsiinne ja hairahtua omiin jälkeläisiinne. Näin te jatkatte kertomusta inses-
tistä, vaikkakin teillä ei ole mitään tuntoa rikoksestanne.

Mutta me säilytämme siveytemme emme ulkokultaisesti vaan me sydämessämme iloisesti
pysymme yhden avioliiton siteessä; lasten siittämisen halussa me tunnemme joko yhden vaimon
tai sitten emme yhtään. Me harjoitamme yhteisiä juhlia, jotka eivät ole ainoastaan siveellisiä vaan
myös hillittyjä: sillä me emme hemmottele huvituksissa tai pitkitä juhliamme viinillä; mutta me
hillitsemme iloisuuttamme vakavuudella, siveällä keskustelulla ja jopa vielä siveämmällä ruumiil-
la; monet meistä mieluummin nauttivat ruumiin pysyvästä neitsyydestä kuin kerskaavat siitä. Itse
asiassa he ovat niin kaukana insestisistä haluista, että joillekin jopa ajatus kaikkein siveellisim-
mästä sukupuolten yhdynnästä saa aikaan punastumisen. Emmekä me myöskään ole alhaisimpien
ihmisten tasolla, jos me hylkäämme teidän kunnianosoituksenne ja purppuraviittanne; emmekä
me ole nirsoja, jos meillä kaikilla on ymmärrys yhdestä hyvästä, vaan me kokoonnumme yhteen
samalla hiljaisuudella, jolla me elämme yksilöinä; emmekä me ole suulaita kulmissa, vaikka te
joko punastutte tai pelkäätte kuulla meitä julkisesti.

Ja se, että päivä päivän perästä meidän lukumme lisääntyy, ei ole peruste syyttää meitä er-
heestä vaan on todistus, jota tulee ylistää; sillä kauniissa elämäntavassa meidän lukumme sekä
kasvaa että  pysyy vähentymättömänä ja  muukalaiset lisäävät  sitä. Sen tähden me emme erota
omaa väkeämme jostakin pienestä ruumiillisesta merkistä niin kuin te kuvittelette vaan aivan hel-
posti vilpittömyyden ja siveellisyyden merkistä.  Siten me rakastamme toisiamme, teidän mur-
heeksenne, vastavuoroisella rakkaudella, sillä me emme tunne vihaa. Me kutsumme toisiamme
veljiksi, mitä te kadehditte; olemme ihmisiä, jotka ovat syntyneet yhdestä Jumalasta ja Vanhem-
masta ja jotka ovat kumppaneita uskossa ja kanssaperillisiä toivossa. Mutta te sitä vastoin ette tun-
nista toisianne, ja te olette julmia teidän molemminpuolisissa vihoissanne; ettekä te tunnusta toi-
sianne veljiksenne, ellette sitten veljesmurhan tähden. [PL 3, 335–338.]

Methodius (kuoli 311)
Kirkkoisä Methodius Olymposlainen oli omana aikanaan merkittävä teologi sekä myös tuottelias ja taitava
kirjoittaja, joka laati useita teologisia teoksia. Hän toimi piispana Olympoksen kaupungissa Lykiassa, Vä-
hä-Aasian etelärannikolla. Myöhemmin hän mahdollisesti toimi piispana myös Tyyrossa, nykyisen Etelä-
Libanonin rannikolla. Methodius kuoli marttyyrina noin vuonna 311.

Seuraava katkelma on Methodiuksen teoksesta  Convivium decem virginum,  Kymmenen neitsyen
juhla, jossa kymmenen kristittyä neitsyttä keskustelevat Areten eli Hyveen puutarhassa kristillisestä neit -
syydestä ja ylistävät sen erinomaisuutta. Teos päättyy ylistysvirteen Kristukselle, kirkon Sulhaselle. Alla



73

olevasta katkelmasta tulee hyvin esiin, kuinka miehen ja naisen välinen aviorakkaus voi toteutua ainoas-
taan hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunauksen kontekstissa. Jumalan kaikkivaltias luomissana, "olkaa
hedelmälliset ja lisääntykää", johtaa yhä tänä päivänä miehen ja naisen yhteen aviorakkauden syleilyihin.
Tämä luomissana on voimassa aina hamaan maailman loppuun asti, kunnes ihmislasten edeltämäärätty
luku on täyttynyt ja lunastettu ihmiskunta on valmis astumaan taivaalliseen täyttymykseensä. Katkelma on
hyvä esimerkki varhaiskirkossa eläneestä tasapainoisesta suhtautumisesta avioliittoon ja naimattomuuteen:
molemmat ovat kirkolle elintärkeitä. Niin ikään näemme jälleen katkelmasta, kuinka varhaiskirkon opetus
avioliitosta ja seksuaalisuudesta nousee Jumalan sanasta, erityisesti luomiskertomuksesta.

Kymmenen neitsyen juhla
Keskustelu II. Theofila.
Luku I. Avioliittoa ei hylätä neitsyyden suosituksen kautta.
Ja sitten Theofila puhui: Koska Marcella on erinomaisesti aloittanut tämän keskustelun ilman, että
on riittävän hyvin päättänyt sitä, on välttämätöntä, että yritän saattaa sen päätökseen. Nyt se seik -
ka, että ihminen on asteittain edennyt kohti neitsyyttä Jumalan kehottaessa häntä aika ajoin eteen-
päin, on mielestäni ihailtavasti todistettu; mutta en voi sanoa samaa koskien väitettä, että tästä
eteenpäin heidän ei enää pitäisi siittää lapsia. Sillä uskon käsittäneeni selvästi Kirjoituksista, että
sitten, kun Hän oli esitellyt neitsyyden, Jumalan sana ei kokonaan lakkauttanut lasten synnyttä-
mistä; sillä vaikka kuu voi olla suurempi kuin tähdet, muiden tähtien valo ei tuhoudu kuun valos-
sa.

Aloittakaamme Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, että me voisimme tunnustaa avioliiton
muinaisen ja ylhäisen aseman perustuvan tähän Kirjoitukseen. Nyt Jumalan lause ja säädös kos-
kien lasten siittämistä tunnustetusti täyttyy yhä tänä päivänä, ja Luoja yhä muovaa ihmisiä. Sillä
on varsin ilmeistä, että Jumala niin kuin maalari on juuri tälläkin hetkellä työssä maailmassa kuten
Herra myös sanoi: "Minun Isäni tekee yhäti työtä." Mutta kun joet lakkaavat virtaamasta ja laske-
masta meren varastoihin ja kun valo on täydellisesti erottunut pimeydestä – sillä erottelu on yhä
käynnissä – ja kuiva maa lakkaa tuomasta esiin sen hedelmiä yhdessä matelevien ja nelijalkaisten
eläinten kanssa ja kun ihmisten edeltämäärätty luku on täyttynyt, silloin siitä alkaen ihmiset pidät-
täytyvät lasten siittämisestä. Mutta nykyhetkenä ihmisen täytyy osallistua Jumalan kuvan muo-
dostamiseen niin kauan kuin maailma on olemassa ja on yhä muodostumassa, sillä on sanottu:
"Enentykää ja lisääntykää." Emmekä me saa loukkaantua Luojan säädökseen, josta me itsekin
olemme saaneet olemassaolomme. Sillä siemenen heittäminen kohdun vakoihin on ihmisen synty-
misen alku, niin että luu luusta ja liha lihasta tulee näkymättömällä voimalla luoduksi toiseksi ih-
miseksi. Ja tällä tavalla meidän on ymmärrettävä, että tämä sana täyttyy: "Tämä on nyt luu minun
luustani ja liha minun lihastani."

Luku II. Lisääntyminen muistuttaa Eevan ensimmäistä muodostamista Adamin kyljestä ja luon-
nosta; Jumala on ihmisten Luoja tavanomaisessa lisääntymisessä.
Ja ehkäpä tätä kuvasi ensimmäisen ihmisen uni ja hurmos, joka ennalta kuvasi aviorakkauden sy-
leilyjä. Kun mies janoaa jälkeläisiä ja joutuu ikään kuin unenomaiseen hurmokseen, jota pehmen-
tää ja hallitsee lisääntymisen nautinnot, silloin uudestaan jokin hänen lihastaan ja luistaan otettu,
kuten sanoin, muovataan toiseksi ihmiseksi. Sillä kun ruumiiden harmonia keskeytyy rakkauden
syleilyissä, niin kuin avioliittoa kokeneet ovat meille kertoneet, kaikki veren ytimen kaltaiset ja li-
sääntymiskykyiset osat ikään kuin nestemäisenä luuna tulevat yhteen kaikista jäsenistä, muodos-
tuvat vaahdoksi ja juoksettuvat sekä tulevat heitetyiksi lisääntymiselinten kautta naisen elävään
ruumiiseen. Ja todennäköisesti tämän tähden miehen sanotaan jättävän isänsä ja äitinsä, koska hän
yhtäkkiä ei kiinnitä huomiota muihin asioihin, kun hän on yhdistynyt vaimoonsa rakkauden sylei-
lyissä; lisääntymisen halu valtaa hänet ja hän tarjoaa kylkensä, jotta jumalallinen Luoja voisi siitä
ottaa, niin että isä voisi jälleen ilmestyä pojassa.

Sen tähden, jos Jumala yhä muovaa ihmisen, emmekö syyllistyisi julkeuteen, jos me ajatte-
lisimme lasten siittämisen olevan jotakin loukkaavaa, jota itse Kaikkivaltias ei häpeä käyttää, kun
Hän tekee työtä puhtailla ja viattomilla käsillään? Sillä Hän sanoo Jeremialle: "Ennen kuin minä
muovasin sinut kohdussa minä tunsin sinut;" ja Jobille: "Otitko sinä savea ja muovasit elävän
olennon ja teit sen puhumaan maan päällä?" Ja Job lähestyi Häntä rukoillen ja sanoen: "Sinun kä-
tesi ovat tehneet ja muovanneet minut." Eikö sitten olisi järjetöntä kieltää avioliittoja, kun huo-
maamme odottavamme, että myös meidän jälkeemme täällä olisi marttyyreja ja niitä, jotka vastus-
tavat pahaa, ja joiden tähden Jumalan sana lupaa, että Hän lyhentää nuo päivät? [PG 18, 47–50.]
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Athanasios Suuri (296–373)
Athanasios syntyi noin vuonna 296 kristittyyn perheeseen Aleksandriassa, Afrikan mantereen koillisosas-
sa. Hän varttui Aleksandriassa, joka oli koko Rooman valtakunnan tärkein kaupankäynnin keskus, jossa
kreikkalais-roomalaisen maailman eri aatevirtaukset ja etniset ryhmät kohtasivat toisensa. Aleksandriassa
toimi myös kuuluisa kristillinen katekeettinen koulu, jossa olivat opettaneet muun muassa sellaiset henki-
löt kuin Klemens Aleksandrialainen, Origenes ja Dionysius Suuri. Aleksandrian piispa Alexander vihki At-
hanasioksen diakoniksi vuonna 319, ja kuuden vuoden kuluttua hän oli mukana Nikean kirkolliskokouk-
sessa piispa Alexanderin sihteerinä. Nuoresta iästään huolimatta Athanasios oli jo tuolloin tunnettu teologi
ja askeetikko, ja hän oli selvä valinta Aleksandrian seuraavaksi piispaksi. Aleksandrian papisto ja kirkko-
kansa äänestivät Athanasioksen piispaksi, ja hän taipui tähän kirkon tahtoon vaikkakin vastentahtoisesti,
koska tiesi ne suuret haasteet, joita hänellä piispana olisi edessään. Athanasios vihittiin piispaksi vuonna
326, kun hän oli noin 30 vuotta vanha.

Athanasioksen noin 45 vuotta kestänyt piispanviran hoito oli kaikkea muuta kuin seesteinen ja help-
po. Hän joutui viettämään yhteensä 17 vuotta karkotettuna viiteen eri otteeseen neljän Rooman keisarin
toimesta. Näiden karkoitusten lisäksi hän joutui useamman kerran pakenemaan Aleksandriasta, koska hä-
net yritettiin surmata. Näistä vaiheista syntyi sanonta: "Athanasios contra mundum" eli "Athanasios vas-
taan maailma". Athanasioksen haasteet liittyivät ennen muuta areiolaisuuteen, joka oli kristologinen ja tri-
nitaarinen harhaoppi, jonka mukaan Poika ei ollut yhtä jumaluutta Isän kanssa vaan oli luotu olento. Ajoit-
tain näytti siltä, että koko kristikunta oli hukkumassa areiolaisuuden harhaan ja Athanasios lähes yksin sei-
soi totuuden puolesta, mutta lopulta areiolaisuus saatiin nujerrettua ja totuus voitti kirkossa. Koska Atha-
nasioksella oli niin keskeinen rooli oikean kolminaisuusopin ja kristologian puolustamisessa, vasta muuta-
ma vuosi hänen kuolemansa jälkeen Gregorios Nazianzilainen kutsui Athanasiosta "Kirkon Pylvääksi".
Myös seuraavat sukupolvet ovat suuresti kunnioittaneet Athanasiosta ja antaneet hänelle sellaisia lisänimiä
kuin "Suuri", "Tunnustaja" ja "Apostolinen". Athanasioksen kunniaksi on myös nimetty hieman myöhem-
min syntynyt kolminaisuusopillinen ja kristologinen uskontunnustus, Athanasioksen uskontunnustus.

Athanasios oli tuottelias ja lahjakas kirjoittaja, jolta on säilynyt monta teosta. Seuraavista tekstinäyt -
teistä ensimmäinen on katkelma Athanasioksen teoksesta Pakanoita vastaan (latinaksi Oratio contra gen-
tes), jossa hän puolustaa kristillistä totuutta pakanallisia oppeja ja käytäntöjä vastaan. Toinen tekstinäyte
on piispa Athanasioksen kirjeestä munkki Amonille, joka oli perustanut askeettisen yhteisön Aleksandrian
kaupungin lähettyvillä olevalle Nitrian aavikolle. Näemme molemmista tekstinäytteistä, kuinka piispa At-
hanasioksen mukaan Jumalan kaikkivaltias  luomissana,  "olkaa hedelmälliset  ja  lisääntykää",  määrittää
sekä oikean että väärän seksuaalisuuden käytön. Saamme myös näytteen siitä, kuinka askeettisuudestaan
tunnettu Athanasios käsittelee avioliiton ja naimattomuuden välistä suhdetta.

Pakanoita vastaan
§5. Paha koostuu olennaisesti siitä, että valitaan alempi paremman sijaan.
Mutta julkeat miehet, jotka eivät piitanneet siitä, mikä on sopivaa ja oikein, vaan siitä, minkä hei -
dän julkeutensa mahdollistaa, alkoivat toimimaan päinvastaisesti; minkä tähden, siirtäen kätensä
päinvastaiseen, se teki heistä murhaajia ja johti heidän tarkkaavaisuutensa pois tottelemattomuu-
teen, ja heidän muut jäsenensä aviorikokseen laillisen lisääntymisen sijaan; ja kielen, sen sijaan
että se puhuisi oikein, pilkkaan ja loukkaukseen ja väärään valaan; kädet puolestaan varastami-
seen ja lähimmäisen lyömiseen; ja hajuaistin moniin hekumallisiin tuoksuihin; ja jalat olemaan
nopeat vuodattamaan verta, ja vatsan juoppouteen ja kyltymättömään mässäilyyn. Jotka kaikki
asiat ovat paheita ja sielun syntejä, eikä niillä ole mitään muuta syytä kuin parempien asioiden
hylkääminen.  Sillä  aivan kuten  vaunujen  ajaja  noustuaan  vaunuihinsa  kilparadalla  ei  lainkaan
kiinnittäisi huomiota maaliin, jota kohti hänen pitäisi olla ajamassa, vaan ainoastaan ajaisi hevosta
sen mukaan kuin pystyisi tai haluaisi ja usein törmäten muihin ja usein alas jyrkkiin paikkoihin,
rynnäten minne tahansa hänen valjakkonsa nopeus häntä yllyttää, ajatellen että näin juosten hän ei
ole mennyt ohi maalista – sillä hän ottaa huomioon vain juoksemisen eikä näe menneensä suuresti
ohi maalista –, samoin sielu kääntyen pois tiestä Jumalan luo ja ajaen ruumiin jäseniä yli sen,
mikä on sopivaa, tai pikemmin itse aiheutetusti tullen ajetuksi niiden mukana, tekee syntiä ja ai -
heuttaa vahinkoa itselleen eikä näe, että hän on eksynyt tieltä ja on suistunut totuuden maalista,
johon Kristusta kantava mies, autuas Paavali, katsoi sanoessaan: "Minä riennän kohti maalia, koh-
ti Kristuksen Jeesuksen korkean kutsumuksen voittopalkintoa," niin että tämä pyhä mies tähdäten
kohti tätä hyvää ei koskaan tehnyt sitä, mikä oli pahaa. [PG 25, 11–12.]
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Kirje XLVIII
Kirje Amunille. Kirjoitettu ennen vuotta 354.
Kaikki Jumalan tekemät asiat ovat kauniita ja puhtaita, sillä Jumalan Sana ei ole tehnyt mitään
hyödytöntä tai epäpuhdasta. Sillä "me olemme Kristuksen suloinen tuoksu niille, jotka pelastu-
vat", kuten apostoli sanoo. Mutta koska paholaisen nuolet ovat moninaiset ja salakavalat ja hän
keksii vaivata niitä, jotka ovat yksinkertaisempia, ja yrittää estää veljien tavanomaisia tehtäviä le-
vitellen salaisesti heidän keskuuteensa epäpuhtaita ja saastaisia ajatuksia; karkottakaamme lyhy-
käisesti  pahan virhe Vapahtajan armon avulla  ja  vahvistakaamme yksinkertaisten mieltä.  Sillä
"puhtaille kaikki on puhdasta," mutta sekä omatunto että kaikki epäpuhtaille kuuluva on saastais-
ta. Ihmettelen myös paholaisen juonikkuutta siinä, että vaikka hän on itse turmelus ja vahinko,
hän ehdottelee ajatuksia puhtautta teeskennellen, mutta tuloksena on pikemminkin ansa kuin koe-
tus.

Sillä tavoitteenaan, kuten sanoin aiemmin, erkaannuttaa askeetikot heidän tavanomaisesta
ja hyödyllisestä mietiskelystään, ja näyttäen voittavan heidät hän nostaa joissakin sellaisia kiihty-
neitä ajatuksia, joista ei ole mitään hyötyä elämässä, turhia kysymyksiä ja joutavuuksia, jotka pi-
täisi laittaa syrjään. Sillä kerro minulle, rakkain ja kaikkein hurskain ystävä, mitä syntiä tai epä-
puhtautta on missään luonnollisessa eritteessä – ikään kuin ihminen olisi taipuvainen tekemään
syntiä nenän tai suun syljen pyyhkimisestä? Ja me voimme lisätä myös vatsan eritteet, jotka ovat
luonnollisen elämän fyysinen välttämättömyys. Lisäksi, jos me uskomme ihmisen olevan, kuten
jumalalliset Kirjoitukset sanovat, Jumalan kätten teko, kuinka mikään saastainen teko voisi tulla
puhtaasta Voimasta? Ja jos jumalallisten Apostolien tekojen mukaan "me olemme Jumalan jälke-
läisiä", meissä ei itsessämme ole mitään epäpuhdasta. Sillä silloin me ainoastaan saamme aikaan
saastumisen, kun me teemme syntiä, sen kaikista asioista inhottavimman. Mutta kun mikä tahansa
ruumiin erite tulee tahdostamme riippumatta, silloin me koemme tämän, niin kuin muutkin asiat,
luonnon välttämättömyyksinä.

Mutta koska nuo, joiden ainoa nautinto on sanoa vastoin totuutta tai minkä Jumala on teh-
nyt, vääntävät kieroon jopa sanonnan evankeliumeista väittäen, ettei "se mikä menee sisään saas-
tuta ihmistä vaan se, mikä tulee ulos", olemme velvollisia tekemään selväksi tämän heidän järjet-
tömyytensä, sillä en voi kutsua sitä kysymykseksi. Sillä ensinnäkin, niin kuin epävakaat ihmiset,
he  vääntävät  Kirjoitukset  oman  ymmärtämättömyytensä  mukaan.  Nyt  kuitenkin  jumalallisten
oraakkelien merkitys on seuraavanlainen. Jotkut ihmiset kuten nämäkin omana päivinämme olivat
epävarmoja lihoista. Herra itse karkottaakseen heidän tietämättömyytensä tai paljastaakseen hei-
dän petollisuutensa julistaa, ettei se, mikä menee sisään saastuta ihmistä vaan se, mikä menee
ulos. Sitten hän lisää mistä tarkalleen ottaen ne menevät ulos, nimittäin sydämestä. Sillä siellä niin
kuin Hän tietää ovat häpeällisten ajatusten ja muiden syntien pahat aarrevarastot. Mutta apostoli
opettaa saman asian lyhyemmin sanoen: "Mutta liha ei tuo meitä lähemmäs Jumalaa."

Lisäksi voidaan ymmärrettävästi sanoa, ettei mikään luonnollinen erite tuo meitä Hänen
eteensä rangaistaviksi. Mutta mahdollisesti lääkärit (saattaaksemme nämä ihmiset häpeään jopa
ulkopuolisten käsissä) tukevat meitä tässä asiassa kertoen meille, että luonnollisessa ruumiissa on
joitakin välttämättömiä kanavia, joiden kautta poistuu se ylimäärä, joka erittyy useissa meidän
osissamme; esimerkiksi pään ylimäärä eli hiukset ja pään vetiset eritteet, vatsan ulosteet ja myös
siemenkanavien ylimäärä. Mitä syntiä sitten Jumalan nimessä on siinä, sinä Jumalalle kaikkein
rakkain vanhin, jos Mestari, joka on tehnyt ruumiin, halusi ja teki nämä osat sellaisiksi, että niissä
on tällaiset kanavat? Mutta koska meidän täytyy painia pahojen ihmisten vastaväitteiden kanssa,
sillä he voivat sanoa: "Jos Luoja on erikseen muovaillut jokaisen elimen, silloin niiden oikeassa
käytössä ei ole syntiä," pysäyttäkäämme heidät tällä kysymyksellä: Mitä sinä tarkoitat käytöllä?
Sitä laillista käyttöä, jonka Jumala salli, kun Hän sanoi: "Enentykää ja lisääntykää ja täyttäkää
maa," ja jonka apostoli hyväksyy sanoissa: "Avioliitto on kunnioitettava ja vuode puhdas," vai sitä
käyttöä, joka on julkista mutta joka suoritetaan vaivihkaa ja petollisella tavalla?

Sillä myös toisissa asioissa, jotka liittyvät elämään, me löydämme eroja tilanteiden mu-
kaan. Esimerkiksi ei ole oikein tappaa, mutta sodassa on laillista ja ylistettävää tuhota vihollinen;
sen mukaisesti niitä, jotka ovat osoittaneet erinomaisuutensa taistelukentällä, ei ainoastaan pidetä
suurten kunnianosoitusten arvoisina, vaan heidän saavutustensa julistamiseksi pystytetään muisto-
merkkejä. Niin että sama teko on yhtenä hetkenä joidenkin olosuhteiden vallitessa laitonta mutta
joissakin toisissa olosuhteissa ja oikeaan aikaan se on laillista ja luvallista. Sama päättely sopii su-
kupuolten suhteisiin. Se on autuas, joka ollen vapaasti ikeen alainen nuoruudestaan lähtien luon-
nollisesti siittää lapsia. Mutta jos hän käyttää luontoa irstailuun, häntä odottaa se rangaistus, jonka
apostoli kirjoittaa tulevan huorintekijöille ja avionrikkojille. Sillä elämässä on näitä koskien kaksi
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tapaa. Ensimmäinen paljon maltillisempi ja tavallisempi, tarkoitan avioliittoa; toinen enkelimäi-
nen ja ylivertainen, nimittäin neitsyys. Jos ihminen valitsee maailman tien, nimittäin avioliiton,
häntä ei toki voida syyttää; silti hän ei saa niin suuria lahjoja kuin toinen. Sillä myös hän tulee
saamaan, sillä hän myös tuottaa hedelmää, nimittäin kolmikymmenkertaisesti. Mutta jos ihminen
omaksuu pyhän ja taivaallisen tien vaikkakin se olisi edelliseen verrattuna rosoinen ja vaikea suo-
rittaa, silti siinä on ihmeellisemmät lahjat: sillä se kasvaa täydellisen hedelmän, nimittäin sataker-
taisen.

Niinpä siis heidän epäpuhtaisiin ja pahoihin vastaväitteisiinsä oli jo kauan sitten annettu oi-
kea ratkaisu jumalallisissa Kirjoituksissa. Vahvista siis, isä, kaitsentasi alla olevia laumoja, kehot-
taen heitä apostolisten Kirjoitusten mukaan, ohjaten heitä Evankeliumilla, neuvoen heitä Psal-
meilla ja sanoen: "virvoita minua Sinun sanasi mukaan", mutta "Sinun sanallasi" tarkoitetaan, että
meidän tulisi palvella Häntä puhtaalla sydämellä. Sillä tietäen tämän profeetta sanoo ikään kuin
tulkiten itseään: "Luo minuun puhdas sydän, oi Jumala," etteivät saastaiset ajatukset häiritsisi mi-
nua. Daavid jälleen sanoo: "Ja tue minua sinun alttiilla Hengelläsi," että vaikka ajatukset joskus
häiritsisivät minua, tietty varma voima Sinusta voisi vahvistaa minua, toimien tukena. Antaen sit-
ten tämän ja tämän kaltaisia neuvoja esimerkiksi niille, jotka ovat hitaita tottelemaan totuutta,
"Minä opetan Sinun tiesi väärille," ja luottaen Herraan, että sinä tulet vakuuttamaan heidät vastus-
tamaan sellaista pahuutta, laula: "ja syntiset tulevat kääntymään Sinun puoleesi". Ja suotakoon,
että ne, jotka nostavat ilkikurisia kysymyksiä, lakkaisivat sellaisesta turhasta työstä ja että ne, jot-
ka yksinkertaisuudessaan epäilevät, tulisivat vahvistetuiksi "alttiilla hengellä;" kun kaikki te, jotka
varmasti tunnette totuuden, pidätte sen rikkoutumattomana ja horjumattomana Kristuksessa Jee-
suksessa meidän Herrassamme, jolle yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa kuuluu kunnia ja voi-
ma, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. [PG 26, 1169–1176.]

Epifanios (310–403)
Epifanios toimi piispana Salamissa, Kyproksen saarella. Hän syntyi kristittyyn kreikkalaiseen perheeseen
Besandukissa (nykyistä Israelia). Epifanios eli munkkina Egyptissä ennen kuin palasi takaisin Palestiinaan
vuonna 333 ja perusti sinne luostarin paikkaan nimeltä Ad. Hän toimi perustamansa Adin luostarin johtaja-
na 30 vuotta. Epifanios oli kuulu oppineisuudestaan, ja hän esimerkiksi osasi puhua viittä eri kieltä: hep-
reaa, syyriaa, egyptiä, kreikkaa ja latinaa. Noin vuonna 365 hänet valittiin piispaksi Salamiin, jossa hän
palveli lähes 40 vuotta aina kuolemaansa asti. Epifanios käytti suurta oppineisuuttaan puolustaakseen kir -
kon oikeaa uskoa sitä vakavasti uhanneita harhaoppeja vastaan.

Seuraava katkelma on Epifanioksen tunnetuimmasta teoksesta Panarium eli Lääkearkku, joka tun-
netaan myös nimellä  Adversus haereses eli Harhaoppeja vastaan. Hän kirjoitti teoksen vastalääkkeeksi
niille, joita harhaopin myrkyllinen käärme oli purrut. Katkelmassa Epifanios tuomitsee lasten syntymän
estämisen tai heidän surmaamisensa syntymän jälkeen.

On olemassa sellaisia, jotka yhtyessään tarkoituksellisesti estävät lasten syntymisen. He ilakoitse -
vat nautinnossa ei jälkeläisten tähden vaan tyydyttääkseen himonsa. Niin on paholainen pettänyt
nämä kurjat ihmiset, että he pettävät Jumalan työn vääntämällä sen kieroon omien petostensa mu-
kaan. [...] Jos mies vahingossa toimittaa siemenensä ja hänen vaimonsa tulee raskaaksi, kuule, mi-
hin uuteen rikokseen he alentuvat. He poistavat muodostumattoman sikiön kohdusta milloin ha-
luavat ja todella jauhavat abortoidun lapsen morttelilla ja survimella. Sitten välttääkseen kuvotta-
van olon he käyttävät pippuria ja muita mausteita tai voiteita. [PG 41, 339.]

Aurelius Ambrosius (340–397)
Ambrosius oli Milanon piispa ja yksi neljännen vuosisadan vaikutusvaltaisimmista kirkollisista henkilöis-
tä. Hän syntyi noin vuonna 340 roomalaiseen kristittyyn perheeseen Gallia Belgican provinssissa, jolla
alueella nykyisin sijaitsevat Belgia, Luxemburg ja Alankomaat. Ambrosiuksen isän varhaisen kuoleman
jälkeen hän lähti Roomaan, jossa hän opiskeli kirjallisuutta, lakia ja retoriikka. Ambrosius seurasi isänsä
jalanjälkiä ja palveli Rooman valtakuntaa ensin lakimiehenä, sitten Rooman valtuustossa ja lopulta Ligu-
rian ja Aemilian konsuliprefektinä hallintopaikkanaan Milano, joka oli tuolloin läntisen Rooman valtakun-
nan pääkaupunki. Ambrosius hoiti virkaansa tunnollisesti, ja hänestä tuli hyvin suosittu poliitikko.

Milanon hiippakunnassa oli vielä neljännen vuosisadan loppupuolella käynnissä voimakas konflikti
Nikean kirkolliskokouksen päätöksiin pitäytyvän kirkon ja areiolaisen kirkon välillä. Kun vuonna 374 Mi-
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lanon areiolaisuuteen kallellaan ollut piispa Auxentius kuoli, hänen seuraajakseen oltiin valitsemassa hen-
kilöä, jota areiolaisuuden kannattajat eivät hyväksyneet. Ambrosius tunnettiin nikealaisuuden kannattajak-
si, mutta hän oli myötämielinen sallimaan myös areiolaisuuden olemassaolon. Ambrosius meni keisarin
edustajana itse paikalle kirkkoon rauhoittamaan kärjistynyttä tilannetta, joka uhkasi muuttua sekasortoi-
seksi. Kun Ambrosius oli saapunut paikalle ja puheellaan rauhoitti väkijoukkoa, väkijoukosta kuului huuto
"Ambrosius piispaksi!", johon huutoon lopulta koko koolle tullut kirkkoväki yhtyi. Hän kieltäytyi voimak-
kaasti tästä tehtävästä, johon hän ei ollut mitenkään valmistautunut, sillä häntä ei vielä oltu edes kastettu
eikä hän ollut saanut virallista teologista koulutusta. Lopulta Ambrosiuksen oli taivuttava suostumaan en-
sin ottamaan kaste ja sitten tulemaan vihityksi Milanon piispaksi.

Heti piispaksi tultuaan Ambrosius omaksui askeettisen elämäntavan, jakoi rahansa köyhille sekä
lahjoitti pois maaomaisuutensa, jättäen vain osuuden siskolleen Marceliinalle. Tämä vain entisestään lisäsi
Ambrosiuksen suurta suosiota ja vaikutusvaltaa. Ambrosius omistautui täydellä sydämellä piispan virkaan.
Hän ryhtyi tunnollisesti ja nöyrästi opiskelemaan Raamattua ja kirkon opettajien kirjoituksia. Piispana hän
puolusti horjumatta Nikean uskontunnustusta ja osoitti sen raamatullisuuden vastoin areiolaisuutta. Amb-
rosius myös osoittautui taitavaksi opettajaksi, joka saarnoillaan vaikutti merkittävästi myös muuan Augus-
tinuksen kääntymykseen kristityksi.

Seuraava näyte piispa Ambrosiukselta on otettu hänen teoksestaan De virginibus eli Neitsyistä. Kat-
kelma iskostaa jälleen mieliimme, kuinka varhaiskirkon opetus avioliitosta perustui hedelmällisyyden ja
lisääntymisen siunaukseen. Saamme myös uuden näytteen avioliiton ja naimattomuuden välisen suhteen
ymmärtämisestä. Ambrosius tekee selväksi, että naimattomuus on avioliittoa erinomaisempi lahja, jonka
Jumala on antanut vain harvoille, mutta avioliitto on välttämätön ja korkeasti kiitettävä Jumalan lahja niin
kirkolle kuin yhteiskunnalle. Ambrosius vertaa hyviä asioita hyviin asioihin, jotta näkisi, kumpi on erin-
omaisempi.

Neitsyistä
Kirja I, luku VII.
34. Joku voi sanoa: "Nujerratko sitten avioliiton?" En toki. Minä vaalin sitä ja tuomitsen ne, joilla
on tapana tehdä se turhaksi, jopa siinä määrin, että minulla on tapana puhua Saaran, Rebekan ja
Raakelin sekä muiden muinaisten naisten avioliitoista esimerkkeinä ainutlaatuisesta hyveellisestä
elämästä. Sillä se, joka tuomitsee avioliiton, tuomitsee lasten syntymisen sekä ihmissuvun yhtey-
den ja ystävyyden, jota toinen toistaan seuraavat sukupolvet jatkavat. Sillä kuinka sukupolvi voisi
seurata toistansa jatkuvassa järjestyksessä, ellei avioliiton lahja herättäisi halua saada jälkeläisiä?
Tai kuinka kukaan voi julistaa, että Iisak nousi Jumalan alttarille isänsä hurskauden uhrina tai että
Israel vielä ruumiissa ollessaan näki Jumalan ja niin antoi kansalle pyhän nimen, mutta samaan ai-
kaan puhua vastoin sitä, minkä kautta he syntyivät? Noilla miehillä, vaikka he ovat pahoja, on
joka tapauksessa yksi asia, jossa jopa viisaat ihmiset ovat heidän kanssaan samaa mieltä, nimittäin
että puhuessaan vastoin avioliittoa he julistavat, ettei heidän olisi pitänyt syntyä.

35. Minä en siis lannista avioliittoa vaan toistan ja tiivistän pyhän neitsyyden edut. Neit-
syys on vain harvojen lahja mutta avioliitto kaikkien, eikä edellistä voisi olla olemassa, ellei sillä
olisi jotakin tapaa, jolla se voisi tulla olemassa olevaksi. Minä vertaan hyviä asioita hyviin asioi-
hin, jotta olisi selvää, kumpi on erinomaisempi. [PL 16, 198–199.]

Johannes Krysostomos (349–407)
Johannes Krysostomos toimi Konstantinopolin (nykyisin Istanbul) arkkipiispana. Hänet tunnetaan erityi-
sesti suorastaan loistavista saarnoistaan sekä myös askeettisesta elämäntavasta, jonka hän omaksui. Johan-
neksen lisänimi Krysostomos tarkoittaa Kultasuuta ja kuvaa sitä suurta arvostusta, jota hän nautti erin-
omaisten saarnojensa ansiosta, jotka hän myös vahvisti omalla esimerkillisellä elämällään.

Johannes syntyi vuonna 349 Syyrian Antiokiassa kreikankieliseen perheeseen. Johanneksen äiti oli
kristitty mutta isä, joka oli korkea-arvoinen upseeri, oli ilmeisesti pakana. Isä kuoli pian Johanneksen syn-
tymän jälkeen. Koska Johanneksen äidillä oli vaikutusvaltaisia suhteita kaupungissa, Johannes sai aloittaa
opintonsa kuuluisan pakanaopettajan Libaniuksen alaisuudessa, jolta hän oppi retoriikkaa ja rakkauden
kreikan kieltä ja kirjallisuutta kohtaan. Kasvettuaan vanhemmaksi ilmeisen lahjakas Johannes tuli yhä sy-
vemmin kiinnostuneeksi kristinuskosta ja ryhtyi opiskelemaan pyhiä Kirjoituksia Antiokian korkeatasoi-
sessa teologisessa koulussa. Hän sai kasteen kristityksi vuonna 368, ja piispa Meletius ryhtyi koulutta-
maan häntä kirkollisen elämän tehtäviin. Noin vuonna 372 Johannes vetäytyi neljäksi vuodeksi elämään
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hermiittien parissa läheiselle Silpion-vuorelle. Hän jatkoi retriittiään vielä kahdella vuodella elämällä yk-
sin luolassa erään vanhan hermiitin ohjauksessa. Nuo kaksi vuotta Johannes omisti erityisesti evankeliu-
mikirjojen ja Paavalin kirjeiden mietiskelyyn. Joskus vuosien 378–379 aikana Johannes palasi Antiokian
kaupunkiin sydämessään voimakas kutsumus pastorin virkaan jakamaan niitä hengellisiä aarteita, joita hän
oli saanut hiljaisuudessa Herralta vastaanottaa. Vuonna 381 hänet vihittiin Antiokiassa diakoniksi ja sitten
vuonna 386 papiksi. Johanneksesta tuli erinomaisten saarnojensa ja esimerkillisen elämänsä ansiosta niin
pidetty ja kuuluisa, että hänet lopulta valittiin hänen tietämättään Konstantinopolin arkkipiispaksi vuonna
397.

Myös  Konstantinopolissa  arkkipiispa Johannes sai  puolelleen  tavallisen  kansan  luottamuksen ja
kiintymyksen. Johanneksen opettama ja harjoittama askeettinen elämä johti  hänet kuitenkin konfliktiin
kaupungin rikkaan eliitin ja erityisesti keisarinna Aelia Eudoxian kanssa. Johannes joutui ahtaalle myös
Aleksandrian patriarkan Theofiloksen tähden, joka halusi saattaa Konstantinopolin hiippakunnan Alek-
sandrian patriarkan alaisuuteen, mihin Johannes ei suostunut. Keisarinna Eudoxia ja patriarkka Theofilos
löysivät toisensa ja juonittelivat vuonna 403 kirkolliskokouksen, jossa Johannes tuomittiin epäoikeuden-
mukaisesti harhaoppiseksi, ja hänet karkotettiin Konstantinopolista. Asiat saivat kuitenkin odottamattoman
käänteen, kun Eudoxia kärsi keskenmenon juuri Johanneksen karkotuksen hetkellä ja tulkitsi sen Jumalan
tuomioksi itseään kohtaan. Eudoxia perui karkotuksen ja käski tuoda Johanneksen heti takaisin. Vain muu-
tama viikko myöhemmin Johannes kuitenkin karkotettiin uudelleen ja lopullisesti. Keisarinna Eudoxia oli
nimittäin teetättänyt itsestään hopeisen patsaan, joka julkistettiin näyttävin pakanallisin menoin Konstanti-
nopolin katedraalin läheisyydessä. Samaan aikaan katedraalissa vietettiin jumalanpalvelusta, joka häiriin-
tyi patsaan julkistamisesta aiheutuneesta melusta. Arkkipiispa Johanneksen nuhtelevat sanat pakanallisesta
metelistä, joka häiritsi kirkon jumalanpalvelusta, sytyttivät Eudoxian jälleen raivokkaaseen vihaan Johan-
nesta vastaan. Hänet karkotettiin pois, eikä hän enää koskaan saanut palata Konstantinopoliin. 

Vielä karkotuksensa jälkeenkin Johannes yritti hoitaa Jumalan hänelle uskomaa arkkipiispan tehtä-
vää ja lähetti Konstantinopoliin vaikutusvaltaisia kirjeitä. Hänet kuitenkin karkotettiin yhä kauemmas, lo-
pulta vuonna 407 aina valtakunnan kaukaisimpaan nurkkaan, Pitiuntin kaupunkiin Mustanmeren itäranni-
kolle. Ilmeisesti Johannes yritettiin uuvuttaa kuoliaaksi pakottamalla hänet yhä uusille karkotusmatkoille
ilman lepoa, jota hän olisi kipeästi tarvinnut. Vielä silloinkin, kun Johannes jo oli aivan kuoleman porteil -
la, hänet pakotettiin marssimaan korkeassa kuumeessa noin kahdeksan kilometrin matka Komana Ponti-
kaan (nykyisen Turkin koillisosassa). Siellä pieni kristillinen seurakunta otti tämän jalon Jumalan miehen
lämpimästi vastaan, mutta hänen oli jälleen pakko jatkaa matkaansa heti seuraavana aamuna. Taivallet-
tuaan muutamia kilometrejä Johannes lopulta lyyhistyi tien varteen eikä voinut enää kulkea. Hänet vietiin
takaisin Komanaan, jossa hänet käärittiin valkoiseen liinaan ja hänen annettiin nauttia elämänsä viimeinen
ehtoollinen. Johannes siunasi itsensä ristinmerkillä ja kuoli nämä sanat huulillaan: "Kunnia Jumalalle kai-
kesta! Aamen."32

Johannes oli erittäin tuottelias kirjoittaja, joka kirjoitustensa kautta on yhä suureksi siunaukseksi
kirkolle.  Varhaiskirkon opettajista juuri Johannekselta on säilynyt jälkipolville eniten kirjallisuutta heti
Augustinuksen jälkeen. Häneltä on säilynyt satoja saarnoja niin Vanhasta kuin Uudesta testamentista. Jo-
hanneksen tunnetuin saarna on hänen pääsiäissaarnansa, joka yhä tänä päivänä perinteisesti luetaan idän
ortodoksisten kirkkojen pääsiäisliturgiassa. Johtuen tämän "Kultasuun" lukuisista meille asti säästyneistä
saarnoista me voimme koota varsin kokonaisen ja ehyen kuvan siitä varhaiskirkon avioliitto-opetuksesta,
joka eli rikkaana ja tasapainoisena tämän Konstantinopolin arkkipiispan saarnoissa. Näemme, kuinka Jo-
hanneksen terve kristillinen askeettisuus auttaa häntä löytämään ja ylläpitämään oikean apostolisen ope-
tuksen avioliitosta sen sijaan, että askeettisuus turmelisi avioliitto- ja seksuaaliopetuksen niin kuin jotkut
omana aikanamme väittävät.

Kaksi  ensimmäistä tekstinäytettä ovat  katkelmia Johanneksen Roomalaiskirjeestä pitämistä saar-
noista. Näemme niistä, kuinka varhaiskirkossa perusteltiin seksuaalisuuden oikea ja väärä käyttö. Seksuaa-
lisuuden luonnonmukaisen käytön perustaa, kuten on jo niin monesti tuotu esiin, Jumalan jo alussa lausu-
ma hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaus. Tämän kontekstin ulkopuolinen seksuaalisuuden käyttö on
syntiä – tapahtui se sitten avioliitossa tai sen ulkopuolella. Johannes kutsuu kuulijoitaan oikeaan jumalan-
pelkoon, irtisanoutumaan kaikesta seksuaalisesta laittomuudesta ja pukemaan päälleen Herra Jeesus Kris-

32 Katso Johanneksen elämästä esimerkiksi Hans von Campenhausen The Fathers of the Greek Church (New York:
Pantheon books, 1959), 129–144; Paavi Benedictus XVI The Fathers of the Church: from Clement of Rome to Au-
gustine of Hippo (Grand Rapids: Michigan, 2009), 78–86.
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tus. Johannes myös opettaa meille, että oikeassa Jumalan tahdon mukaisessa avioelämässä on suurin nau-
tinto ja ilo – kirkko ei ole ihmisen iloa ja onnea vastaan vaan opettaa oikeaa ja kaunista elämää.

Saarnoja Roomalaiskirjeestä. Saarna IV.
Room. 1:26–27: "Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän nais-
puolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luo-
puen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa."
Kaikki nämä kiintymykset siis olivat riettaita, mutta erityisesti miehiin kohdistunut hullu himo;
sillä sielu kärsii ja tulee häpäistyksi synneissä enemmän kuin ruumis sairauksissa. Mutta katso,
kuinka myös tässä niin kuin oppien kohdalla hän riistää heiltä kaikki tekosyyt sanomalla naisista,
että he "vaihtoivat luonnollisen käytön". Sillä hän tarkoittaa, ettei kukaan voi sanoa tämän tapah-
tuneen, koska heiltä estettiin laillinen yhdyntä, tai että he ajautuivat tähän hirvittävään järjettö-
myyteen, koska heillä ei ollut keinoa tyydyttää haluaan. Sillä vaihtaminen edellyttää omistamisen.
Samoin myös puhuttaessa opeista hän sanoi: "He vaihtoivat Jumalan totuuden valheeseen." Ja sa-
moin miesten kohdalla hän osoittaa saman asian sanoen: "jättäen naisen luonnollisen käytön". Ja
samaan tapaan kuin noiden toisten kohdalla nämäkin hän jättää täysin vaille  puolustuskeinoja
syyttäen heitä siitä, etteivät he ainoastaan hylänneet niitä halunsa tyydyttämisen keinoja, jotka
heillä oli, ja lähtivät toisten perään, vaan he myös ryntäsivät sen perään, mikä on vastoin luontoa,
kun he ensin olivat häpäisseet sen, mikä oli luonnollista. Mutta sillä, mikä on luonnonvastaista, oli
itsessään inhottavuus ja epämiellyttävyys, niin etteivät he voineet oikeutetusti perustella sitä edes
nautinnolla. Sillä aito nautinto on se, joka on luonnonmukaista. Mutta kun Jumala hylkää ihmisen,
silloin kaikki asiat kääntyvät ylösalaisin. Sen tähden ei ainoastaan heidän oppinsa ollut saatanalli-
nen vaan myös heidän elämänsä oli pirullista.

Kun hän käsitteli heidän oppejaan, hän asetti heidän eteensä maailman ja ihmisen ymmär-
ryksen kertoen heille, että Jumalan heille antaman arvostelukyvyn kautta he voisivat nähtävien
asioiden kautta tulla ikään kuin Luojan käden johtamiksi, mutta koska he kieltäytyivät tästä, he
olivat vailla puolustusta. Tässä maailman sijaan hän asettaa luonnollisen nautinnon, josta he olisi-
vat nauttineet suuremmalla varmuudella ja sydämen ilolla ja olisivat niin olleet kaukana häpeälli -
sistä teoista. Mutta he eivät halunneet, minkä tähden he ovat vailla puolustusta ja ovat tehneet
loukkauksen itse luontoa vastaan. Mutta vielä näitä häpeällisempi asia on, että jopa naiset, joilla
pitäisi olla enemmän hävyntuntoa kuin miehillä, lähtivät tällaisten yhdyntöjen perään. Myös tässä
Paavalin ratkaisu on kunnioituksen arvoinen, kun hän suoriutuu kahdesta vastakkaisesta tehtäväs-
tä erinomaisesti. Sillä hän halusi sekä puhua siveästi että pistää kuulijaa. Mutta näytti siltä, ettei
hän voinut tehdä näitä molempia, sillä toinen esti toista. Sillä jos sinä puhut siveästi, et voi panna
kuulijaa koville. Mutta jos tarkoituksesi on koskettaa häntä arkaan paikkaan, olet pakotettu asetta-
maan paljaat tosiasiat hänen eteensä selvin sanoin. Mutta hänen hienotunteinen ja pyhä sielunsa
oli kyvykäs tekemään molemmat erinomaisesti ja mainitessaan luonnollisen hän on heti antanut
lisävoimaa syytökseensä ja myös käyttänyt tätä ikään kuin huntuna, jotta hän säilyttäisi kuvauk-
sensa siveyden. […]

Ja katso sitä suurta sekasortoa, joka tuli molemmille puolille. Sillä ei ainoastaan pää kään-
tynyt alaspäin vaan myös jalat ylös, ja heistä tuli vihollisia itsellensä ja toisillensa, saaden aikaan
turmiollisen riidan, joka on jopa laittomampi kuin mikään sisällissota ja joka on täynnä lukuisia
hajaannuksia. Sillä he jakoivat tämän neljään uuteen laittomuuteen, sillä tämä sota ei ollut kaksin-
tai kolminkertainen vaan jopa nelinkertainen. Harkitse tätä. Oli oikein ja sopivaa, että kahdesta tu-
lee yksi, nimittäin naisesta ja miehestä, sillä on sanottu, että "kahdesta tulee yksi liha" (1. Moos.
2:24). Tämä yhdynnän halu sai aikaan sukupuolten yhdistymisen toisiinsa. Otettuaan tämän halun
pois ja kääntäen sen kulun toisella tavalla Paholainen näin erotti sukupuolet toisistaan ja erotti yh-
den kahdeksi osaksi vastoin Jumalan lakia, sillä Raamattu sanoo "kahdesta tulee yksi liha", mutta
hän jakoi yhden lihan kahteen: tässä siis on yksi sota. Sitten nämä kaksi samaa osaa hän yllytti so-
taan itseään ja toisiansa vastaan, sillä jopa naiset tekivät pahoin naisille eivätkä ainoastaan miehet.
Myös miehet seisoivat toinen toista vastaan ja vastoin naispuolia, kuten tapahtuu öisissä taisteluis-
sa. Näet toisen ja kolmannen sekä myös neljännen ja viidennen sodan; mutta on vielä yksi, sillä
näiden lisäksi he käyttäytyivät laittomasti itse luontoa vastaan. Sillä kun Paholainen näki, että etu-
päässä tämä halu vetää sukupuolet yhteen, hän pyrki leikkaamaan poikki tämän siteen tuhotakseen
siten ihmissuvun ei ainoastaan sillä tavalla, etteivät he enää yhdy laillisesti, vaan myös yllyttäen
heidät sotaan ja kapinaan toisiansa vastaan. […]

Mutta jos sinä ivailet, kun kuulet puhuttavan helvetistä, etkä usko sen tuleen, muista Sodo-
maa. Sillä me olemme nähneet, aivan varmasti olemme nähneet, jopa tässä nykyisessä maailmassa
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helvetin kuvastuksen. Sillä koska monet eivät tahtoisi lainkaan uskoa ylösnousemuksen jälkeen
tuleviin asioihin, kun he kuulevat puhuttavan sammumattomasta tulesta, Jumala tuo heidät oi-
keaan mielentilaan nykyhetkessä olevien asioiden kautta. Sillä sellainen on Sodoman palaminen –
ja mikä suurpalo tuo onkaan! Tuolla paikalla käyneet tietävät sen hyvin ja ovat nähneet omilla sil-
millään  tuon  jumalallisesti  lähetetyn  vitsauksen  ja  ylhäältä  tulleiden  salamoiden  vaikutuksen.
(Juud. 7.) Harkitse miten suuri on se synti, joka pakotti helvetin ilmestymään ennen aikojaan! Sil-
lä kun monet ajattelivat ivallisesti Hänen sanoistaan, teoillaan Jumala näytti heille kuvan siitä uu-
della tavalla. Sillä tuo sade oli kutsumaton, koska yhtyminen oli vastoin luontoa, ja se hukutti tul-
van lailla koko maan, koska himo oli niin hukuttanut heidän sielunsa. Sen tähden myös sade oli
tavallisen sateen vastakohta. Se ei ainoastaan epäonnistunut herättämään maan kohtua kantamaan
hedelmiä vaan teki  sen kelvottomaksi  edes ottamaan vastaan siemeniä,  sillä  sen kaltainen oli
myös miesten yhdyntä, tehden ruumiista kelvottomamman kuin itse Sodoman maa.

Mikä on inhottavampaa kuin mies, joka on parittanut itsensä? Mikä olisi kuvottavampaa?
Voi, mikä hulluus! Voi, mikä sekasorto! Mistä tuli tämä himo irstaasti rellestäen ja tehden ihmis-
luonnosta sellaisen, minkä vain viholliset voisivat tehdä, tai mikä vielä pahempaa, tehden ihmis-
luonnosta yhtä alhaisen kuin mitä sielu on ruumista korkeampi? Voi teitä, jotka olitte ymmärtä-
mättömämpiä kuin järjettömät eläimet ja häpeämättömämpiä kuin koirat! Sillä niissä ei milloin-
kaan tapahdu sellaista yhdyntää, vaan luonto tunnustaa omat rajansa. Mutta te olette tehneet mei-
dän suvustamme järjettömiä eläimiä häpeällisemmän sellaisten arvottomuuksien kautta, joita olet-
te toinen toisillenne langettaneet. Mistä nämä pahuudet sitten syntyivät? Ylellisyydestä; siitä, ettei
tunneta Jumalaa. Sillä heti, kun on heitetty jumalanpelko pois, kaikki hyvä menee oikopäätä rau-
nioiksi.

Nyt, jotta tätä ei tapahtuisi, pitäkäämme jumalanpelko kirkkaana silmiemme edessä, sillä ei
mikään, ei takuulla yhtään mikään, niin turmele ihmistä kuin tästä ankkurista irti lipsahtaminen
siinä missä ei mikään niin paljoa pelasta kuin jatkuva katsominen sitä kohti. [PG 60, 415–420.]

Saarnoja Roomalaiskirjeestä. Saarna XXIV.
Room. 13:14: "Pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta,
että himot heräävät."
Miksi kylvää sinne, missä maa tekee parhaansa tuhotakseen hedelmän? Sinne, missä on monet he-
delmättömyyden yrtit ja missä on murha ennen syntymää? Sillä edes huoran et anna olla pelkkänä
huorana, vaan teet hänestä myös murhaajan. Sinä näet, kuinka juopumus johtaa huoruuteen, huo-
ruus aviorikokseen, aviorikos murhaan; tai pikemminkin johonkin vielä pahempaan kuin mur-
haan. Minulla ei nimittäin ole antaa sille nimeä, sillä se ei ota pois syntynyttä vaan estää sitä syn-
tymästä. Minkä tähden sinä siis käytät väärin Jumalan lahjaa, taistelet Hänen lakejansa vastaan ja
tavoittelet kirousta ikään kuin se olisi siunaus, teet sikiämisen ja syntymän kammiosta kammion
murhaa varten ja varustat naisen, joka annettiin lasten synnyttämistä varten, murhatyötä varten?
Sillä saadakseen lisää rahaa olemalla mieluisempi ja rakastajiensa kaipauksen kohde, edes tätä
hän ei kaihda tehdä, niin kasaten sinun pääsi päälle suuren tulen. Sillä vaikka tuo uskalias teko
olisi hänen, silti sen aiheuttaja olet sinä. Tästä seuraavat myös epäjumalanpalvelukset, sillä monet
tehdäkseen itsestään miellyttävämpiä laativat loitsuja, juomauhreja, rakkausjuomia ja lukematto-
mia muita suunnitelmia.

Mutta silti niin suurten sopimattomuuksien jälkeen, murhien jälkeen, epäjumalanpalvelus-
ten jälkeen, tämä asia näyttää monesta kuuluvan yhdentekevien asioiden joukkoon, ja kyllä – jopa
myös monille, joilla on vaimo, ja siinä ilkivallan sotku onkin kaikkein suurin. Sillä noituuksia ei
soviteta prostituoidun kohtuun vaan vääryyttä kokeneen vaimon, ja lisäksi on kaikenlaiset juonit-
telut, paholaisen kutsumiset, kuolleiden manaamiset, päivittäiset sodat, taukoamattomat tappelut
ja kotikutoiset mustasukkaisuudet. Minkä tähden myös Paavali sanottuaan "ei haureudessa ja irs-
taudessa" jatkaa "ei riidassa ja kateudessa" ikään kuin tietäen siitä seuraavat sodat: perheiden rau-
han rikkoutuminen, laillisille lapsille tehdyt vääryydet, muut lukemattomat pahuudet. Jotta me
voisimme paeta näistä kaikista, pukekaamme päällemme Kristus ja olkaamme Hänen kanssaan
jatkuvasti. Sillä tätä tarkoittaa Häneen pukeutuminen: ettemme koskaan ole ilman Häntä, että Hän
on aina nähtävissä meissä meidän pyhityksemme ja meidän maltillisuutemme kautta.  Niin me
myös sanomme ystävistä, että tämä on kietoutunut yhteen tämän toisen kanssa, tarkoittaen heidän
suurta rakkauttaan ja taukoamatonta yhdessä oloaan. Sillä se, joka on kietoutunut johonkin, näyt-
tää olevan se, johon hän on kietoutunut. Olkoon siis Kristus nähtävissä meidän jokaisessa osas -
samme. Ja kuinka Hän on nähtävissä? Jos sinä teet Hänen tekojaan. [PG 60, 626–627.]



81

Seuraavat  neljä  tekstikatkelmaa  osoittavat,  kuinka  varhaiskirkon teologiassa  miehen ja  naisen  välinen
aviorakkaus toteutuu hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunauksen kontekstissa. Juuri tämä välttämätön
ja kaunis tehtävä mahdollistaa miehen ja naisen suloisen kumppanuuden ja aviorakkauden. Tämän tehtä-
vän kontekstiin kuuluu myös seksuaalinen nautinto ja ilo. Näemme myös, kuinka avioliitto nähtiin var-
haiskirkossa kauniina ja ihmeellisenä kuvana itse Jumalasta sekä myös kuvana Kristuksen ja seurakunnan
välisestä  rakkauden salaisuudesta.  Johannes  kutsuu  meitä  puhdistamaan tämän hyvän Jumalan lahjan,
"meidän syntymisemme juuren", sillä sen ympärille oli myös Johanneksen aikoina kertynyt paljon saastai-
suutta. Hän kehottaa meitä kunnioittamaan ja vaalimaan Jumalan asettamaa avioliittoa ja sen tehtävää, sil-
lä kunnioittaessamme Jumalan asettamaa luomisjärjestystä me tavoittelemme rakkautta.

Saarnoja Apostolien teoista. Saarna XLIX
Ap. t. 23:6–7.
Ei niin kerrassaan mikään ole arvokkaampaa kuin olla näin vaimon rakastama ja rakastaa häntä.
"Ja vaimo," Kirjoitukset sanovat, "joka elää sovussa miehensä kanssa." Siir. 25:1. Tämä on yksi
niistä asioista, niin kuin Viisas Mies [Jeesus Siirakin poika] sanoo, joiden tähden mies luetaan on-
nelliseksi, sillä missä tämä on, siellä kaikki rikkaus ja menestys on runsaana; vastaavasti, missä
sitä ei ole, siellä kaikki muu ei hyödytä mitään, vaan kaikki menee vinoon, kaikki on pelkkää ikä-
vyyttä ja sekasortoa. Etsikäämme sen tähden tätä ennen kaikkea muuta. Se, joka etsii rahaa, ei etsi
tätä. Etsikäämme niitä asioita, jotka voivat pysyä lujina. Älkäämme etsikö vaimoa rikkaiden jou-
kosta, ettei hänen puoleltaan tuleva suuri rikkaus tuottaisi röyhkeyttä, ettei tuon röyhkeyden kaut-
ta kaikki menisi pilalle. Etkö näe, mitä Jumala teki – kuinka Hän asetti naisen alamaisuuteen? (1.
Moos. 3:16.) Miksi sinä olet kiittämätön, miksi ilman ymmärrystä? Älä sinä pilaa sitä Jumalan
tarkoittamaa apua, sitä lahjaa, jonka Jumala on sinulle luomakunnassa antanut. Ei meidän siis rik-
kauksien takia tule etsiä vaimoa, vaan että me saisimme elämänkumppanin lasten siittämisen ja
synnyttämisen säädettyä järjestystä varten. Ei Jumala antanut naista, että hän toisi rahaa, vaan että
hän olisi sopiva apu. [PG 60, 343–344.]

Saarnoja ensimmäisestä Korinttolaiskirjeestä. Saarna XXXIV.
1. Kor. 13:13: "Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rak-
kaus."
Jos rakkaus on näin suuri hyve, hänellä on kaikki syy lisätä ja sanoa: "Tavoitelkaa rakkautta." Sil -
lä on todella tarve "tavoitella" häntä [rakkautta] ja ikään kuin kiivas juokseminen hänen peräänsä:
sellaisella tavalla hän lentää meiltä karkuun ja niin monet ovat ne asiat, jotka lähettävät meidät sii -
hen suuntaan. Sen tähden meillä on aina tarve suurelle vilpittömyydelle, jotta me saisimme hänet
kiinni. Osoittaakseen tämän Paavali ei sanonut "seuratkaa rakkautta," vaan "tavoitelkaa" häntä;
herättäen meitä nousemaan ja lietsoakseen meitä ottamaan kiinni hänestä.

Sillä niin Jumala alusta asti suunnitteli kymmenen tuhatta tapaa istuttaakseen hänet meihin.
Hän ensinnäkin antoi yhden pään kaikille, Aadamin. Sillä miksi me emme kaikki nousseet maas-
ta? Miksi emme täysikasvuisina niin kuin hän? Jotta sekä lasten syntyminen että kasvattaminen ja
toisesta syntyminen sitoisivat meidät toinen toisiimme. Tämän syyn vuoksi Hän ei myöskään teh-
nyt naista maasta. […] Ja koska he alusta asti näyttivät olevan kaksi, katso kuinka Hän jälleen liit-
tää heidät lujasti yhteen ja kokoaa heidät yhdeksi avioliiton kautta. Sillä "sen tähden," sanoi Hän,
"mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi." (1.
Moos. 2:24.) Eikä Hän sanonut "nainen" vaan "mies," koska halu myös on hänessä voimakkaam-
pi. Toden totta juuri tämän tähden Hän teki sen suuremmaksi, että se taivuttaisi voimakkaamman
osapuolen tämän halun ehdottomaan vaikutusvaltaan ja alistaisi sen heikompaa varten. Ja koska
myös avioliitto täytyy tulla otetuksi käyttöön, Jumala teki miehen, josta nainen syntyi, aviomie-
heksi naiselle. Sillä kaikki asiat ovat Jumalan silmissä toissijaisia rakkauteen verrattuna. […]

Näetkö sinä, kuinka monta rakkauden sidettä Jumala on tehnyt? Ja nämä Hän on toden totta
luonnon voimalla asettanut meihin yksimielisyyden vakuuksiksi. Sillä sekä se, että me olemme
samaa ainetta, johtaa tähän (sillä jokainen elävä olento rakastaa kaltaistaan), ja myös se, että nai-
nen on tehty miehestä ja jälleen lapset heistä molemmista. Tästä nousee monenlaisia kiintymyk-
siä. […]

Ja Hän laati myös toisen perustan kiintymykselle, sillä kiellettyään sukulaisavioliiton Hän
johti meidät muukalaisten luo ja veti heidät jälleen meidän luoksemme. Sillä koska heidän ei ollut
mahdollista tulla liitetyiksi meihin luonnollisen sukulaisuuden kautta, Hän yhdisti meidät uudes-
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taan avioliiton kautta, liittäen yhteen kokonaisia perheitä morsiamen yhden persoonan kautta ja
sekoittaen kokonaisia sukukuntia sukukuntiin. [...]

Näetkö kuinka monella tavalla Hän on sitonut meidät yhteen? Silti edes tämä ei riittänyt
Hänelle, vaan Hän myös teki meidät riippuvaisiksi toinen toisistamme, että Hän näin toisi meidät
yhteen, koska ennen muuta välttämättömyydet luovat ystävyyksiä. [...]

Tässä on syy siihen, ettei Hän edes silloin, kun maa piti tuhota, tehnyt meitä toisesta ai-
neesta tai siirtänyt vanhurskasta miestä pois, vaan jätti hänet keskelle vedenpaisumusta ikään kuin
maailman kipinäksi, josta Hän jälleen sytytti meidän ihmissukumme – nimittäin siitä siunatusta
Nooasta. Ja alussa Hän teki vain yhden hallitsijan, asettaen miehen naisen yli, mutta sen jälkeen,
kun meidän sukumme syöksyi päätä pahkaa äärimmäiseen sekasortoon, Hän nimitti myös muita
hallitsijoita, nimittäin herroja ja kuvernöörejä, ja myös tämän Hän teki rakkauden tähden. Sillä,
koska pahuus on kyvykäs hajottamaan ja kukistamaan meidän sukumme, Hän asetti oikeudenja-
kajat meidän kaupunkeihimme niin kuin lääkäreiksi, jotta he ajaen pois pahuuden niin kuin se oli -
si vitsaus rakkaudelle voisivat koota kaikki yhdeksi.

Ja jottei ainoastaan kaupungeissa vaan myös jokaisessa perheessä olisi suuri yksimielisyys,
Hän kunnioitti miestä hallintavallalla ja johtajuudella; naisen Hän puolestaan varusti halulla. Las-
ten siittämisen ja synnyttämisen lahjan Hän uskoi heille molemmille yhteisesti ja samoin Hän an-
toi myös muita asioita, jotka ovat omiaan välittämään rakkautta: ei uskoen kaikkea miehelle eikä
myöskään naiselle, vaan "jakaen nämä asiat kullekin erikseen". [PG 61, 289–291.]

Saarnoja Efesolaiskirjeestä. Saarna II.
Ef. 1:11–14.
Jälleen, mitä on avion rikkominen? Minkälainen välttämättömyys ajaa meidät siihen? Eittämättä
sanotaan: himon hirmuvalta. Mutta kerro minulle, miksi näin olisi? Eikö ole jokaisen omassa val-
lassa ottaa oma vaimonsa ja niin panna päätepiste tälle hirmuvallalle? Totta, hän sanoo, mutta tie-
tynlainen halu lähimmäiseni vaimoon ottaa minusta lujasti kiinni. Tässä kysymys ei enää ole vält-
tämättömyydestä. Halussa ei ole kyse välttämättömyydestä; kukaan ei rakasta välttämättömyydes-
tä vaan tarkoituksellisesta valinnasta ja vapaasta tahdosta. Luonnollisten halujen seuraaminen on
ehkä välttämätöntä, mutta yhden naisen rakastamisessa toisen sijasta ei ole kyse välttämättömyy-
destä. Eikä sinun kohdallasi ole kyse luonnollisesta halusta vaan turhamaisuudesta, holtittomuu-
desta ja rajoittamattomasta irstailusta. Sillä kumpi on järjenmukaista: että miehellä on naitu vai -
mo, joka on kumppani lasten synnyttämisessä, vai että hänellä on tunnustamaton nainen? Ettekö
tiedä, että läheisyys ruokkii kiintymystä? Tämä ei sen tähden ole luonnon vika. Älä syytä luonnol-
lista halua. Luonnollinen halu annettiin avioliittoa varten; se annettiin lasten siittämistä ja synnyt-
tämistä varten, ei aviorikosta ja turmeltumista varten. Lait myös osaavat sallia syntejä, jotka ovat
välttämättömiä – tai pikemminkin mikään ei ole synti, kun se nousee välttämättömyydestä, mutta
kaikki synti nousee holtittomuudesta. Jumala ei ole niin järjestänyt ihmisen luontoa, että hänellä
olisi mitään välttämättömyyttä syntiin, sillä jos näin olisi asioiden laita, ei olisi olemassa sellaista
asiaa kuin rangaistus. Me itse emme vaadi tiliä asioista, jotka on tehty välttämättömyydestä ja pa-
kosta, paljoa vähemmän Jumala, joka on niin täynnä armoa ja laupeutta. [PG 62, 20.]

Saarnoja Kolossalaiskirjeestä. Saarna XII.
Kol. 4:18: "Muistakaa minun kahleitani. Armo olkoon teidän kanssanne."
Koska me siis saamme huonon maineen myös naurun vuoksi, kun teemme sitä sopimattomaan ai-
kaan, niin myös kyynelten tähden, kun vuodatamme niitä väärään aikaan. Sillä jokaisen asian
hyve löytää itsensä, kun se tuodaan omaan sopivaan työhönsä, mutta jos se tuodaan vieraaseen
työhön, hyve on kadoksissa. Esimerkiksi viini on annettu iloisuutta varten eikä juopumusta, leipä
ravinnoksi, seksuaalinen yhdyntä lasten siittämiseksi. […]

En ole puhunut näistä asioista ilman järkeä, vaan jotta te ette enää osallistuisi häihin, joissa
on tansseja ja saatanallisia esityksiä. Sillä katso mitä Paholainen on keksinyt. Koska itse luonto on
pidättänyt naisia astumasta näyttämön lavalle ja siellä tehdyistä häpeällisistä asioista, hän on tuo-
nut naisen huoneeseen teatterin kalusteet, tarkoitan irstaat miehet ja huorat. Tämän vitsauksen
hääperinne on tuonut käytäntöön, tai ei tietenkään häät, vaan meidän oma tyhmyytemme. Mitä
sinä oikein teet, oi mies? Etkö tiedä, mitä olet tekemässä? Sinä nait vaimon siveyttä varten ja las-
ten siittämistä ja synnyttämistä varten; mitä sitten tarkoittavat nämä huorat? Että olisi, hän vastaa,
suurempi iloisuus. Mutta eikö tämä pikemminkin ole hulluutta? Sinä loukkaat morsiantasi, sinä
loukkaat naisia, jotka on kutsuttu. Sillä jos he ilahtuvat sellaisista menettelytavoista, koko asia on
loukkaus.  Jos  huorien  sopimattoman  näytelmän  katseleminen  antaa  jotakin  kunniaa,  miksi  et
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myös raahaa morsiantasi sinne, jotta myös hän näkisi? On varsin sopimatonta ja häpeällistä kutsua
omaan kotiinsa riettaita sällejä ja tanssijoita ja koko tuo saatanallinen paraati.

"Muistakaa,"  hän sanoo,  "minun kahleitani."  Avioliitto  on  side,  Jumalan  asettama side.
Huora on erottaminen ja hajottaminen. Sinun on lupa kaunistaa avioliittoa muilla asioilla kuten
täysillä pöydillä ja koristeilla. Minä en kiellä näitä asioita, etten olisi narrimainen äärimmäisyyk-
sissä; vaikka tosin Rebekka oli tyytyväinen vain huntuunsa (1. Moos. 24:65); silti minä en kiellä
niitä. Sinun on lupa kaunistaa ja aloittaa avioliitto koristein kunniallisten miesten ja naisten läsnä
ollessa. Miksi sinä tuot esiin nuo pilkkaamiset? Miksi nuo hirviöt? Kerro, mitä sinä heiltä kuulet?
Punastuttaako kertoa? Punastutko, mutta kuitenkin pakotat heidät tekemään sen? Jos se on kun-
niallista, mikset myös itse tee sitä? Mutta jos se on häpeällistä, miksi vaadit toista tekemään? Kai-
ken pitäisi olla täynnä siveyttä, vakavuutta ja järjestystä, mutta minä näen päinvastaista, ihmiset
kirmaamassa kuin kamelit ja muulit. [...]

Onko avioliitto muka teatteri? Se on salaisuus ja suurenmoisen asian kuva; ja vaikket kun-
nioittaisi sitä, kunnioita sitä, jonka kuva se on. "Tämä salaisuus," hän sanoo, "on suuri; minä tar-
koitan Kristusta ja seurakuntaa." (Ef. 5:32.) Se on kuva kirkosta ja Kristuksesta, ja sinä tuot sinne
huoria? Jos sitten, hän sanoo, neitsyet eivät tanssi eivätkä naineet, kuka sitten tanssii? Ei kukaan,
sillä mitä tarvetta on tanssimiselle? Kreetalaisissa mysteereissä on tansseja, mutta meidän mystee-
reissämme on hiljaisuus ja säädyllisyys, siveellisyys ja häveliäisyys. Suurta salaisuutta juhlitaan:
Ulos huorat! Ulos rienaus! Kuinka se on salaisuus? He tulevat yhteen ja kahdesta tulee yksi. Sen
tähden hänen tullessaan sisään ei ollut tanssimista, ei symbaaleja, vaan suuri hiljaisuus, suuri tyy-
neys; mutta kun he tulevat yhteen, eivät tehden elotonta kuvaa eivätkä minkään maan päällä ole-
van kuvaa, vaan itsensä Jumalan kuvan ja kaltaisuuden, sinä tuot esiin niin suuren metelin ja vai -
vaat paikalla olevia, laitat sielun häpeään ja saatat sen hämilleen? He tulevat tehdäkseen yhden
ruumiin. Katso jälleen rakkauden salaisuutta! Jos kahdesta ei tule yhtä, he eivät tee monia niin
kauan kuin jatkavat kahtena, mutta kun he ovat tulleet yhdeksi, sitten he tekevät monia. Mitä me
opimme tästä? Että suuri on yhteyden voima.

Jumalan viisas neuvonpito alussa jakoi yhden kahdeksi ja haluten osoittaa, että vielä jaka-
misen jälkeenkin se pysyi yhtenä, Hän ei sallinut, että yksi olisi itsessään riittävä lisääntymistä
varten. Sillä hän ei vielä ole yksi, joka ei ole vielä yhdistynyt, vaan on puolikas yhdestä, ja tästä
on selvää, ettei hän voi siittää jälkikasvua, niin kuin asian laita oli ennen. Näetkö sinä avioliiton
salaisuuden? Hän teki yhdestä yhden; ja jälleen tehtyään nämä kaksi Hän teki yhden, ja Hän niin
teki yhden, että nyt ihminen syntyy yhdestä. Sillä mies ja vaimo eivät ole kaksi ihmistä vaan yksi.
Ja tämä voidaan vahvistaa monista lähteistä; esimerkiksi Jaakobilta, Kristuksen äidiltä Marialta,
näistä sanoista: "Mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät." (1. Moos. 1:27.) Jos mies on pää ja nainen
ruumis, kuinka he olisivat kaksi? Sen tähden toisella on opetuslapsen ja toisella opettajan virka,
toisella johtajan ja toisella alamaisen. Lisäksi jo naisen ruumiin luomisesta voi nähdä, että he ovat
yksi, sillä nainen luotiin miehen kyljestä, ja he ovat ikään kuin kaksi puolikasta.

Tämän tähden Hän myös kutsui naista avuksi, osoittaakseen heidän olevan yksi (1. Moos.
2:18); tämän tähden Hän kunnioitti heidän yhdessä asumistaan enemmän kuin isää ja äitiä, osoit-
taakseen heidän olevan yksi (1. Moos. 2:24). Ja samaan tapaan isä iloitsee pojan ja tyttären men-
nessä naimisiin ikään kuin ruumis kiirehtisi liittymään omaan jäseneensä; ja vaikka hänen naitta-
miseensa liittyy niin suuri rahan kulu, silti hän ei voi jättää tytärtään naimattomaksi. Sillä ikään
kuin naisen oma liha olisi erotettu naisesta, kumpainenkin on erikseen epätäydellinen lasten siittä-
mistä ja synnyttämistä varten, kumpainenkin on epätäydellinen tämän nykyisen elämän koostu-
musta varten. Sen tähden myös profeetta sanoo: "sinun henkesi jäännös." (Mal. 2:15, LXX.)

Ja kuinka heistä tulee yksi liha? Niin kuin sinä ottaisit pois kullan puhtaimman osan ja se-
koittaisit sen toiseen kultaan, samoin nainen vastaanottaa rikkaimman osan, jonka nautinto sulat-
taa yhteen, ruokkii ja vaalii sitä, ja siten tehden oman osuutensa palauttaa sen jälleen ihmiseksi. Ja
lapsi on ikään kuin silta, niin että nämä kolme tulevat yhdeksi lihaksi, lapsi yhdistäen molemmilta
puolilta toisen toiseen. Sillä niin kuin kaksi kaupunkia, jotka joki kauttaaltaan erottaa, tulevat yh-
deksi, jos silta yhdistää ne molemmilta puolilta, samoin tässä; mutta vielä enemmän, kun itse silta
on tässä tapauksessa muodostettu molempien aineesta. Niin kuin ruumis ja pää ovat yksi ruumis,
sillä niska erottaa ne, mutta eivät enempää erotetut kuin yhdistetyt, sillä sijaiten niiden molempien
välissä se tuo kummankin yhteen toisen kanssa. […] Sen tähden Hän sanoi suurella viisaudella ja
tarkkuudella, ei "heistä tulee yksi liha" vaan he yhdistyvät "yhdeksi lihaksi" (1. Moos. 2:2 LXX.),
nimittäin lapsessa. Mitä? Kun ei ole lasta, ovatko he sitten kaksi? Eivät toki, sillä heidän yhteen
tulemisellaan on tämä vaikutus; se yhdistää ja sekoittaa molempien ruumiit. Niin kuin se, joka on
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heittänyt  voidetta  öljyyn,  on  tehnyt  kokonaisuuden  yhdeksi,  samoin  todellisuudessa  tapahtuu
myös tässä.

Tiedän monien olevan häpeissään siitä, mitä on sanottu, ja syyn siihen olen jo sanonut: tei-
dän oma irstautenne ja siveettömyytenne. Se, että avioliittoja näin solmitaan ja häpäistään, on
saattanut asian huonoon maineeseen, sillä "avioliitto on kunniallinen ja vuode saastuttamaton"
(Hepr. 13:4). Miksi sinä häpeät kunniallista, miksi punastut puhdasta? Tämä on harhaoppisille,
tämä on niille, jotka tuovat sinne huoria. Tämän tähden minä haluan, että se puhdistetaan koko-
naan, niin että se tuodaan takaisin sen oikeaan jalouteen, jotta harhaoppisten suut tukittaisiin. Ju-
malan lahjaa on loukattu, meidän syntymisemme juurta, sillä tuon juuren ympärillä on paljon son-
taa ja saastaisuutta. Siivotkaamme se siis puhtaaksi keskustelullamme. Kestä siis hetki, sillä sen,
joka pitää käsissään saastaa, pitää kestää löyhkä. Minä haluan näyttää teille, ettei teidän pitäisi hä -
vetä näitä asioita, vaan noita, joita te teette; mutta sinä et ollenkaan häpeä noita, vaan häpeät näitä;
varmasti sinä silloin tuomitset Jumalan, joka on näin säätänyt.

Kerronko, kuinka avioliitto on myös kirkon salaisuus? Kun Kristus tuli kirkkoon ja kirkko
tehtiin Hänestä, ja Hän yhdistyi kirkkoon hengellisessä yhtymisessä, "sillä," sanoo eräs, "minä
olen kihlannut teidät yhdelle miehelle, puhtaan neitsyen" (2. Kor. 11:2). Ja että me olemme Hä-
nestä, hän sanoo, Hänen jäsenistään ja "Hänen ruumistaan". Ajatellen siis kaikkia näitä asioita äl-
käämme saattako häpeään niin suurta salaisuutta. Avioliitto on kuva Kristuksen läsnäolosta, ja
oletko sinä siellä juovuksissa? Kerro minulle; jos sinä näkisit kuvan kuninkaasta, häpäisisitkö sinä
sen? Et tietenkään. [PG 62, 385–389.]

Seuraavassa tekstinäytteessä näemme jälleen Johanneksen aviorakkaudelle osoittamaa suurta arvostusta.

Saarnoja Efesolaiskirjeestä. Saarna XX.
Ef. 5:22–24.
Kuinka sinun sitten tulee osoittaa tuota kiintymystä? [Johannes neuvoo aviomiehiä.] Sanomalla:
"Kun oli minun vallassani ottaa vaimoksi monia, joilla oli enemmän omaisuutta ja jalompi suku,
minä en valinnut ketään heistä, vaan minä rakastuin sinuun, sinun kauniiseen elämääsi, sinun si-
veyteesi, sinun lempeyteesi ja sinun maltilliseen mieleesi." […] Sitten sinä sanot (sillä minun on
nyt taas jatkettava puhetta) näin: "Olisin voinut naida rikkaan naisen, jolla on hyvä omaisuus,
mutta en olisi kestänyt sitä. Miksi en? En oikukkaasti ja ilman syytä, vaan minulle opetettiin hy-
vin ja oikein, ettei raha ole oikeaa omaisuutta vaan mitä halveksituin asia, joka kaiken lisäksi kuu-
luu myös varkaille, huorille ja haudanryöstäjille. Niin minä luovuin näistä asioista ja kuljin eteen-
päin, kunnes minä rakastuin sinun sielusi  erinomaisuuteen,  jota  minä arvostan enemmän kuin
kaikkea kultaa. Sillä nuori neitonen, joka on hienotunteinen ja etevä ja jonka sydän on kiinnitetty
hurskauteen, on koko maailman arvoinen. Näiden syiden tähden minä kosiskelin sinua sekä rakas-
tan ja suosin sinua enemmän kuin omaa sieluani. Sillä tämä nykyinen elämä ei ole mitään. Ja
minä rukoilen, anon ja teen kaikkeni, jotta meidät katsottaisiin arvollisiksi niin elämään tämä ny-
kyinen elämä, että me saisimme myös tulevassa maailmassa olla yhdistyneitä toinen toisiimme
täydellisessä turvassa. Sillä meidän aikamme täällä on lyhyt ja ohikulkeva. Mutta jos meidät kat-
sotaan arvollisiksi ja Jumalalle mieluisiksi, jotta saisimme vaihtaa tämän elämän tuohon toiseen,
silloin me molemmat saamme ikuisesti olla Kristuksen ja toistemme kanssa suuremmalla nautin-
nolla. Minä arvostan sinun kiintymystäsi yli kaikkien asioiden eikä mikään ole minulle niin katke-
raa ja kivuliasta kuin olla eripurassa sinun kanssasi. Niin, vaikka olisi kohtaloni menettää kaikke-
ni, tulla köyhemmäksi kuin Irus [kuuluisa kerjäläinen Homeroksen eepoksessa "Odysseia"], jou-
tua äärimmäisiin vaaroihin tai kärsiä mikä tahansa tuska, kaikki on siedettävää ja kestettävää, kun-
han vain sinun tunteesi minua kohtaan ovat vilpittömät." [PG 62, 146–147.]

Seuraava lyhyt katkelma osoittaa Johanneksen mutkatonta ja häpeämätöntä suhtautumista avioliiton hy-
vään lahjaan, johon hän kehottaa astumaan varhain. Kiinnitä huomiota esimerkiksi siihen, kuinka viisaasti
tämä kuuluisa askeetikko puhuu seksuaalisesta halusta ja kuinka sitä voidaan terveellä tavalla ylläpitää ja
jopa kannustaa – kirkko ei ole oikeaa seksuaalista halua vastaan!
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Saarnoja ensimmäisestä Tessalonikalaiskirjeestä. Saarna V.
1. Tess. 4:8: "Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa
Pyhän Henkensä teihin."
Mitä sitten neuvon, jotta juuret saataisiin nyhdettyä pois? Joilla teistä on nuoria poikia ja kasvatat-
te heitä tämän maailman elämään, vetäkää heidät nopeasti avioliiton ikeen alle. Sillä nuorena ol -
lessaan halut vaivaavat häntä. Avioliittoa edeltävänä aikana pidätelkää heitä kehotuksilla, uhkauk-
silla, pelottelulla, lupauksilla ja lukemattomilla muilla keinoilla. Mutta kun avioliiton aika on kä-
sillä, älköön kukaan lykätkö sitä. Katso minä puhun puhemiehen ja naittajan sanoja, että te antai -
sitte poikienne mennä naimisiin. Mutta en minä häpeä puhua näin, sillä ei edes Paavali hävennyt
sanoa: "Älkää vetäytykö pois toisistanne" (1. Kor. 7:5), mikä vaikuttaa häpeällisemmältä kuin se,
mitä olen sanonut; silti hän ei ollut häpeissään. Sillä hän ei kiinnittänyt huomiota sanoihin vaan
tekoihin, jotka sanat asettivat kohdilleen. Kun sinun poikasi on varttunut, ennen kuin hän menee
sotaväkeen tai ryhtyy muuhun, harkitse hänen avioliittoaan. Ja jos hän näkee, että sinä aiot pian
ottaa hänelle morsiamen ja ettei välissä ole paljoa aikaa, hän pystyy kestämään liekin kärsivälli-
sesti. Mutta jos hän havaitsee sinun olevan välinpitämätön ja hidas ja odotat, kunnes hän on hank-
kinut suuren toimeentulon, ja vasta sitten solmit hänelle avioliiton, poika joutuu epätoivoon ajan
pituuden vuoksi ja lankeaa helposti haureuteen. Mutta voi! Pahuuksien juuri on tässäkin rahan ra-
kastaminen. Sillä koska kukaan ei piittaa, missä määrin hänen poikansa on maltillinen ja siveä,
vaan kaikki ovat hulluina rahaan, kukaan ei sen tähden kanna huolta tästä asiasta. Sen tähden
minä kehotan teitä kaikkein ensimmäisenä hoitamaan hyvin heidän sielujaan.

Jos hän havaitsee morsiamensa olevan siveä ja tuntee yksin tuon ruumiin, silloin sekä hä-
nen halunsa on kiihkeämpi että hänen jumalanpelkonsa suurempi, ja silloin avioliitto on todella
kunniallinen, kun siihen astuvat ruumiit ovat puhtaita ja häpäisemättömiä; myös jälkikasvu saa
täyden siunauksen, ja sulhanen ja morsian mukautuvat toisiinsa, sillä kun molemmat ovat koke-
mattomia muiden tavoista, he alistuvat toinen toisellensa. Mutta se, joka nuorena alkaa irstaaksi ja
kokee huorien tavat, kyllä ensimmäisenä ja toisena iltana ylistää vaimoansa, mutta sen jälkeen hän
pian lankeaa takaisin siihen irstauteen, etsien sitä hekumallista ja sopimatonta naurua, sanoja, jot-
ka ovat täynnä säädyttömyyksiä, hekumallista käytöstä ja kaikkea muuta sopimattomuutta, jota
meidän on sietämätöntä mainita. Mutta vapaa nainen ei suostuisi sellaisiin keimailuihin eikä tahri-
maan itseään. Sillä hänet naitettiin miehelleen olemaan hänen elämänkumppaninsa sekä lasten
siittämistä ja synnyttämistä varten, ei sopimattomuuksien ja naurun remakan tähden; että hän hoi-
taisi kotia ja opastaisi myös miestään olemaan hillitty, ei että hän antaisi miehellensä polttoainetta
haureuteen. [PG 62, 426.]

Seuraava katkelma Johannekselta osoittaa vielä kerran, kuinka varhaiskirkossa määritettiin se, mikä on
seksuaalisuuden oikeaa tai väärää käyttöä. Viimeisestä katkelmasta puolestaan näemme, ettei tämä kirkon
opetus johtanut hedelmättömän avioliiton halveksumiseen tai jopa lakkauttamiseen. Miehen ja naisen teh-
tävä on avioliitossa käyttää seksuaalisuutta Jumalan luomistahdon mukaisesti, muttei ole heidän vallassaan
päättää, syntyykö lapsi vai ei. Lapsettomuuden taakasta kärsivät kristityt saavat luottaa Jumalan viisaaseen
johdatukseen ja Hänen rakkauteensa ihmisiä kohtaan.

Saarna käskyistä Antiokian kansalle. Saarna XIX.
Niille, jotka olivat tulleet Antiokiaan maaseudulta; myös vannomisten välttämisestä.
Tämä myös tapahtui Sodomassa. Sillä kun he paloivat himoissaan toinen toistansa kohtaan, silloin
itse maa paloi, syttyen ylhäältä tulleesta tulesta. Sillä Hän sääti, että tämän synnin kosto tulisi ole -
maan pysyvä. Ja katso Jumalan armoa! Syntiä tehneet Hän säästi palamasta jatkuvasti tähän päi-
vään saakka, sillä kun he kerran olivat olleet liekeissä, Hän surmasi heidät. Polttaen maan pinnan
Hän asetti sen kaikkien niiden nähtäväksi, jotka jälkeenpäin haluavat katsoa näitä asioita; ja nyt
tuon maan näky on siitä lähtien halki kaikkien sukupolvien antanut varoituksen, jonka voima voit-
taa kaikki puheet, ikään kuin huutaen ja sanoen: "Älkää rohjetko tehdä Sodoman tekoja, ettette
kärsisi Sodoman osaa!" Sillä käsky ei yleensä tee niin syvää vaikutusta mieleen kuin pelottava il-
mestys, joka kantaa jälkiä onnettomuudesta halki kaikkien aikojen. Ihmiset, jotka ovat vierailleet
näissä paikoissa, todistavat kuinka he eivät useinkaan ole juurikaan peloissaan kuullessaan Kirjoi-
tusten kertovan näistä asioista, mutta kun he ovat menneet ja seisoneet paikalla ja nähneet koko
maanpinnan epämuodostuneena, ja kun he ovat todistaneet tulen vaikutukset: kuinka multaa ei ole
missään näkyvissä vaan kaikki on pölyä ja tuhkaa, he palaavat hämmästyneinä näkemästään ja
suuren oppitunnin siveydestä saaneina. Sillä todella itse rangaistuksen luonne oli synnin luonteen
mukainen! Niin kuin he keksivät hedelmättömän yhdynnän, jonka päämäärä ei ollut lasten siittä-
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minen ja syntyminen, samoin Jumala toi heidän päällensä sellaisen rangaistuksen, joka teki maan
kohdusta ikuisesti hedelmättömän ja kaikista hedelmistä riistetyn! Samasta syystä Hän myös uh-
kasi tuhota vannojien asumukset, jotta heidän rangaistustensa kautta, he lisäisivät toisten itsehil-
lintää. [PG 49, 191.]

Kehotus olla tuomatta julki veljien syntejä
Rebekan elämä oli ihailtavaa ja täynnä suurta siveyttä – sekä hänen että hänen miehensä. Me
emme voi tarttua noiden vanhurskaiden elämään ja sanoa, että hedelmättömyys oli synnin työtä.
Eikä ainoastaan Rebekka ollut hedelmätön vaan myös Iisakin äiti Saara, joka oli synnyttänyt hä-
net; eikä ainoastaan hänen äitinsä ja vaimonsa olleet hedelmättömiä vaan myös hänen miniänsä,
Jaakobin vaimo Raakel. Mitä tämä hedelmättömien joukko merkitsee? Kaikki olivat vanhurskaita,
kaikki elivät hyveellisesti, kaikista Jumala todisti hyvää. Sillä juuri heistä Hän sanoi: "Minä olen
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala." Samoista henkilöistä myös Paavali puhuu näin: "Minkä
tähden Jumala ei häpeä kutsua itseään heidän Jumalakseen." Monet ovat heidän kehunsa Uudessa,
monet heidän ylistyksensä Vanhassa testamentissa. Kaikin puolin he olivat kirkkaita ja maineik-
kaita, mutta silti heillä kaikilla oli hedelmättömät vaimot, ja he olivat pitkän aikaa lapsettomia.
Kun sinä siis näet miehen ja vaimon elävän hyveellisesti; kun sinä näet heidät Jumalan rakkaina,
pitäen huolta hurskaudesta, mutta silti kärsien lapsettomuuden vaivaa; älä oleta, että lapsettomuus
olisi lainkaan rangaistusta synneistä. Sillä monet ovat Jumalan syyt sen antamiseen ja meille selit -
tämättömät; ja kaikesta meidän tulee olla sydämellisesti kiitollisia ja pitää vain niitä kurjina, jotka
elävät pahuudessa; ei niitä, joilla ei ole lapsia. […] Sen tähden meidän velvollisuutemme on kai-
kissa tilanteissa ihailla Hänen viisauttaan ja ylistää Hänen sanoinkuvaamatonta rakkauttaan ihmis-
tä kohtaan. [PG 51, 358–359.]

Gregorios Nyssalainen (335–395)
Gregorios Nyssalainen toimi piispana Nyssassa, Vähä-Aasian Kappadokiassa. Hänet tunnetaan yhdessä
vanhemman veljensä Basileios Suuren ja heidän ystävänsä Gregorios Nazianzialaisen kanssa Kappadokian
isinä. Gregorios oli oppinut teologi, jolla oli oma merkittävä osuutensa oikean kolminaisuusopin muotoi-
lussa.

Seuraava katkelma on Gregorioksen teoksesta, joka käsittelee ihmisen luomista. Katkelma toimii
esimerkkinä varhaiskirkossa myös vaikuttaneista osittain harhaan menneistä näkemyksistä koskien sek-
suaalisuutta. Gregorioksen näkemys, jonka mukaan miehen ja naisen välinen seksuaalinen lisääntyminen
on syntiinlankeemuksen seurausta,  antaa viitteitä kristinuskolle vieraista filosofisista ja eettisistä näke-
myksistä, jotka väänsivät kieroon Raamatun oikeaa opetusta avioliiton ja seksuaalisuuden hyvyydestä.

Ihmisen luomisesta.
XVII. Mitä meidän on vastattava niille, jotka kysyvät: "Jos lasten siittäminen ja synnyttäminen
tulevat lankeemuksen jälkeen, kuinka sielut olisivat tulleet olemaan, jos ihmiskunnan ensimmäi-
nen oli pysynyt synnittömänä?"
Nyt myös tässä oikea vastaus, mikä ikinä se onkaan, voi olla selvää vain niille, jotka niin kuin
Paavali ovat tulleet johdetuiksi sisään Paratiisin salaisuuksiin, mutta meidän vastauksemme on
seuraavanlainen. Kun saddukeukset kerran kiistelivät ylösnousemusoppia vastaan ja vahvistaak-
seen oman näkemyksensä toivat esiin useissa avioliitoissa olleen naisen, joka oli ollut vaimo seit-
semälle  veljelle, ja sitten kysyivät,  kenen vaimo hän tulee olemaan ylösnousemuksen jälkeen,
meidän Herramme vastasi heidän väitteeseensä ei  ainoastaan opettaakseen saddukeuksia,  vaan
myös paljastaakseen kaikille jälkeen tuleville ylösnousemuselämän salaisuuden: "Sillä ylösnouse-
muksessa," Hän sanoo, "ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa. Ja
he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia." (Matt. 22:30; Luuk. 20:36b.)

Ylösnousemus ei lupaa meille mitään muuta kuin langenneiden palauttamisen niiden enti-
seen tilaan; sillä meidän etsimämme armo on varma paluu ensimmäiseen elämään, tuoden takaisin
Paratiisiin hänet, joka heitettiin sieltä ulos. Jos sitten noiden palautettujen elämä on läheisesti sa -
mankaltainen enkeleiden elämään, on selvää, että elämä ennen rikkomusta oli jonkinlaista enkeli-
mäistä elämää, ja sen tähden myös meidän paluumme tuohon muinaiseen tilanteeseen on verratta-
vissa enkeleihin. Mutta vaikka, kuten on sanottu, heidän keskuudessaan ei ole avioliittoa, silti en-
keleiden armeijat ovat lukemattomissa määrissä; sillä niin Daniel julisti näyissänsä: niin myös sa-
malla tavalla, jos meissä ei olisi tapahtunut synnin seurauksesta muutosta pahempaan suuntaan ja
meidän samankaltaisuuttamme enkeleiden kanssa ei olisi otettu pois, mekään emme olisi tarvin-
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neet avioliittoa lisääntymiseen; mutta mikä tahansa on enkelien luonnossa oleva lisääntymisen
tapa (sanoinkuvaamaton ja ihmisten arvailujen tavoittamattomissa, paitsi että se varmasti on ole-
massa), se olisi ollut toiminnassa myös ihmisten tapauksessa, jotka luotiin "vähän enkeleitä alem-
miksi", jotta ihmiskunta lisättäisiin sen Luojan ennalta määräämään mittaan. [PG 44, 187–190.]

Hieronymus (347–420)
Hieronymus tunnetaan parhaiten siitä, että hän käänsi Raamatun latinan kielelle. Tämä käännös tunnetaan
nykyisin nimellä Vulgata. Hän kirjoitti monia teologisia teoksia kuten esimerkiksi lukuisia kommentaareja
Raamatun eri kirjoihin. Hieronymus syntyi Stridonissa, Dalmatian roomalaisessa provinssissa (nykyistä
Bosniaa). Hän opiskeli Roomassa retoriikkaa ja filosofiaa. Opiskeluvuosinaan Hieronymus eli moraaliton-
ta elämää, kunnes hän kääntyi kristityksi. Hän omaksui askeettisen elämäntavan ja omisti itsensä kirkon
palvelukseen. Kirkon opettajana Hieronymus tuli kuuluksi erityisesti oikean kristillisen elämän opettajana.

Seuraavassa katkelmassa saamme näytteen Hieronymuksen suuresta murheesta koskien sitä sek-
suaalisesti moraalitonta elämää, jota jotkut kristityt hänen aikanaan elivät. Kuulemme, kuinka nämä mo-
raalittoman elämäntavan omaksuneet kristityt yrittivät puolustaa harjoittamaansa laittomuutta raamatun-
lauseilla. Valitettavasti siitä moraalittomasta elämästä, jota Hieronymus tässä suree, on tullut oman aikam-
me kirkoissa valtavirtaa. Oman aikamme kristityt, jotka kannattavat tällaista laitonta elämäntapaa, puhuvat
kuin heidän edeltäjänsä vuosisatoja aiemmin.

Kirje Eustochiumille.
Tuskin voin puhua niistä monista neitsyistä, jotka päivittäin lankeavat ja hukkuvat kirkon, heidän
äitinsä, helmasta: niistä tähdistä, joiden yläpuolelle ylpeä vihollinen asettaa valtaistuimensa (Jes.
14:13), ja kallioista, jotka käärme on sisältä kaivertanut asuakseen niiden halkeamissa. Voit nähdä
monia naisia, joista on tullut leskiä ennen naimisiinmenoa ja jotka yrittävät peitellä kurjaa omaa-
tuntoaan valehtelevalla puvulla. Ellei heidän paisuva kohtunsa tai itkevät vauvansa paljasta heitä,
he kävelevät ulkona jalat sipsutellen ja päät korkealla ilmassa. Jotkut jopa nauttivat hedelmättö-
myyden juoman, ja niin he murhaavat ihmisen ennen hänen sikiämistään. Huomatessaan odotta-
vansa lasta syntinsä kautta jotkut heistä käyttävät lääkkeitä saadakseen aikaan abortin, ja kun, niin
kuin usein tapahtuu, he kuolevat yhdessä jälkeläisensä kanssa, he astuvat aliseen maailmaan pääl-
lään syyllisyys ei ainoastaan aviorikoksesta Kristusta vastaan vaan myös itsemurhasta ja lapsen
murhasta. Silti juuri nämä sanovat: "’Kaikki on puhdasta puhtaille’ (Tit. 1:15); minun omatuntoni
riittää oppaakseni. Jumala etsii puhdasta sydäntä. Miksi minä pidättyisin lihoista, jotka Jumala on
luonut otettaviksi vastaan kiitoksella (1. Tim. 4:4)?" [PL 22, 461–462.]

Augustinus (354–430)
Aurelius Augustinus syntyi vuonna 354 Thagastessa (sijaitsee nykyisessä Algeriassa), Numidian roomalai-
sessa provinssissa. Hänen äitinsä oli harras kristitty nimeltä Monica, mutta hänen isänsä Patricius kääntyi
kristityksi vasta kuolinvuoteellaan. Augustinus oli etniseltä taustaltaan todennäköisesti berberi eli Pohjois-
Afrikan alkuperäisväestöä, mutta hänen perheensä oli hyvin roomalaistunut. Augustinus sai hyvän koulu-
tuksen ja oli hyvin lahjakas oppilas. Hänestä tuli koko roomalaisen valtakunnan yksi etevimmistä ja tunne-
tuimmista retoorikoista, toimien lopulta Milanon keisarillisen hovin retoorikkona. Milanossa Augustinus
sai tutustua kaupungin etevään piispaan Ambrosiukseen, joka teki Augustinukseen suuren vaikutuksen ja
johdatti hänet sisälle kristinuskoon. Augustinus oli etsinyt totuutta niin filosofiasta kuin idän mysteerius-
konnoista, kunnes viimein löysi kristinuskosta sen, mitä oli koko ikänsä tavoitellut.

Augustinuksen hurskas äiti Monica oli koko poikansa elinajan rukoillut hänen kääntymystään ja sai
vastauksen hartaisiin rukouksiinsa, kun Augustinus sai kasteen kristityksi vuonna 387 Milanossa yhdessä
poikansa Adeodatuksen kanssa. Pian tämän jälkeen Monica kuoli. Seuraavana vuonna Augustinus muutti
takaisin Pohjois-Afrikkaan poikansa kanssa, joka kuitenkin myös kuoli heidän sinne saavuttuaan. Augusti-
nus antoi köyhille perintönsä lukuun ottamatta taloa, jonka hän muutti luostariksi itselleen ja muutamalle
ystävälleen. Vuonna 391 Augustinus vihittiin papiksi Hippo Regiuksessa, jossa hän myös palveli piispana
vuodesta 395 alkaen aina kuolemaansa vuonna 430 asti. Augustinuksesta tuli hyvin tunnettu ja arvostettu
kirkonmies saarnojensa ja teologisten kirjoituksiensa ansiosta. Kaikista varhaiskirkon opettajista Augusti-
nukselta on säilynyt eniten kirjoituksia, ja kaikista kirkkoisistä todennäköisesti juuri hänellä on ollut eniten
vaikutusta myöhemmän teologian kulkuun läntisessä kristinuskossa.



88

Seuraavista  katkelmista  voimme lukea,  kuinka Augustinus  pitää  voimassa varhaiskirkon yleisen
opetuksen siitä, että Jumalan lausuma hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaus määrittää seksuaalisuu-
den oikean ja väärän käytön. Augustinus toistaa painokkaasti kirkon yleisen opetuksen raskaudenehkäisyä
ja aborttia vastaan. Hän kuitenkin nähtävästi sijoittuu niiden kirkon opettajien joukkoon, jotka eivät lopul-
ta onnistuneet esittämään riittävän tasapainoista opetusta avioliitosta. Toisin kuin esimerkiksi Johannes
Krysostomos Augustinus ei pysty vahvistamaan riittävän hyvin miehen ja naisen välisen aviorakkauden
keskeisyyttä avioliitossa. Augustinus ei tunnusta selvästi, kuinka aviollinen yhtyminen on miehen ja nai-
sen välisen aviorakkauden ilmausta. Hänelle aviollisen yhtymisen ainoat lailliset motiivit näyttävät olevan
lasten siittäminen ja haureuden välttäminen, joista ensimmäinen on täysin puhdas motiivi ja jälkimmäinen
syntinen mutta aviopuolisoille anteeksiannettava. Koska miehen ja naisen välisen seksuaalisen halun ja
kanssakäymisen  yhteys  aviorakkauteen  käytännössä  katkaistaan,  Augustinus  päätyy  esimerkiksi  sano-
maan, että hedelmättömään ikään tulleen avioparin olisi kristillistä lopettaa aviollinen yhdyselämä, sillä
jäljellä ei enää ole kuin tuo syntinen – joskin avioparille anteeksiannettava – motiivi välttää haureutta. On
aivan oikein, että tällaiset lausunnot särähtävät korvaan, sillä siinä ei ole esitetty Raamatun puhdasta ja oi -
keaa opetusta avioliitosta.

On kuitenkin erehdys pitää Augustinuksen kylmää suhtautumista aviolliseen yhdyselämään varhais-
kirkon normaalina ja yleisenä opetuksena. Johannes Krysostomos on epäilemättä koko varhaiskirkon ar-
vostetuimpia ellei jopa arvostetuin saarnaaja sekä lisäksi hyvin tunnettu askeettisesta elämästään, mutta
hänen opetustaan avioliitosta, aviorakkaudesta ja seksuaalisuudesta ei voi luonnehtia kylmäksi tai synkäk-
si kuten yllä näimme. Onkin paljon todennäköisempää, että varhaiskirkossa Johanneksen saarnaama elävä
ja terveellinen avioliitto-opetus oli käytännössä enemmän valtavirtaa kuin esimerkiksi Augustinuksen kyl-
mä ja etäinen suhtautuminen avioliittoon, vaikka jälkimmäinen on voinut myöhemmin keskiajalla saada
enemmän sijaa. Silti sekä Johannekselle että Augustinukselle oli aivan yhtä selvää, ettei Jumalan asetta-
maa hyvää luomisjärjestystä seksuaalisuuden alueella saanut rikkoa laittomuuksilla. Vaikka varhaiskirkos-
sa siis vaikutti myös Augustinuksen kaltainen jokseenkin kylmä suhtautuminen avioliittoon, kirkon yleistä
opetusta raskaudenehkäisyn kieltämisestä ei voida laittaa sen piikkiin.

Miksi Augustinuksella sitten oli niin ongelmallinen suhtautuminen aviorakkauteen? Yksi merkittävä
syy saattaa löytyä hänen henkilökohtaisesta rakkauselämästään. Kuten yllä mainittiin Augustinuksella oli
yksi poika, Adeodatus, jonka hän oli saanut aviottomasta yhteydestä naiseen, jonka kanssa oli aloittanut
suhteen jo 17-vuotiaana opiskellessaan Karthagossa. Augustinuksen äiti Monika ei hyväksynyt tätä suh-
detta, koska nainen oli alemmasta sosiaalisesta luokasta, ja sen tähden he eivät menneet naimisiin. Augus-
tinus silti kuljetti rakastajatartaan mukanaan yli 15 vuoden ajan, kunnes lopulta taipui äitinsä tahtoon ja
päätti suhteen, lähetti naisen pois ja suostui järjestettyyn avioliittoon, jota ei kuitenkaan lopulta koskaan
solmittu. Nämä vaiheet tapahtuivat ennen kuin Augustinuksesta tuli kristitty. Augustinus itse kuvaa seuraa-
valla tavalla erosta aiheutunutta tuskaansa kirjassaan Tunnustukset:

Tunnustukset.
Kirja VI, luku XV.
Minun rakastajattareni revittiin rinnaltani avioliittoni esteenä, ja minun sydämeni, joka riippui hä-
nessä, revittiin ja haavoitettiin verta vuotavaksi. Hän lähti takaisin Afrikkaan vannoen, ettei hän
koskaan tuntisi toista miestä, ja jättäen minulle synnyttämänsä pojan. Mutta koska minä olin on-
neton ja naista heikompi, en voinut kestää odottaa kahta vuotta, jotta voisin naida kihlattuni. Kos-
ka en niinkään ollut avioliiton rakastaja vaan himon orja, minä hankin toisen rakastajattaren – en
tietenkään vaimoa. Siten pinttyneen tavan orjuudessa minun sieluni sairaus saattoi pysyä voimis-
saan tai jopa kasvaa, kunnes se pääsisi avioliiton piiriin. Eikä myöskään minun haavani parantu-
nut, jonka olin saanut, kun minun aiempi rakastajattareni leikattiin irti; se vain jatkoa palamistaan
ja jyskytystään ja alkoi lopulta märkiä, ja siten siitä tuli vaarallisempi, koska siitä tuli tunnotto-
mampi. [PL 32, 731–732.]

Olisiko Augustinuksen suhtautuminen avioliittoon ja aviorakkauteen ollut lempeämpi ja arvostavampi, jos
hän olisi saanut nuorena miehenä naida rakastajattarensa ja elää hänen kanssaan kunniallisessa avioliitossa
lapsia kasvattaen, sen sijaan että joutui elämään rakastajattarensa kanssa avioliiton ulkopuolella äitinsä pa-
heksunnan alla ja vieläpä lopulta kokonaan luopumaan hänestä? Uskon, että vastaus tuohon kysymykseen
on myöntävä. Vaikuttaa varsin epätodennäköiseltä, etteikö näin suurella ja tuskallisella kokemuksella olisi
ollut vaikutusta Augustinuksen avioliitto-opetukseen. Augustinus joutui itse riipaisevalla tavalla kuoletta-
maan, vaientamaan ja kieltämään oman rakkautensa naiseen, johon oli vuosien saatossa syvästi kiintynyt.
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Niin ikään hän joutui elämään tässä rakkaussuhteessa synnin ja paheksunnan häpeän alla. Onko sitten
ihme, ettei Augustinus pysty esittämään tasapainoista avioliitto-opetusta? Augustinuksen henkiset lahjat
olivat niin suuret, että hän onnistui sanomaan myös avioliitosta yhtä ja toista viisasta, mutta hänellä oli
varsin huonot lähtökohdat avioliitto-opetuksen kokonaisvaltaiseen ja terveeseen käsittelyyn.

Tässä yhteydessä tulee myös ajatelleeksi, missä määrin joillakin kirkon opettajilla esiintyvä epätasa-
painoinen avioliitto-opetus on seurausta vastaavanlaisista kipeistä kokemuksista, jotka kohtasivat Augusti-
nusta? Pahoin pelkään, että kirkon arvostettujen opettajien joukossa on vuosisatojen aikana ollut  ehkä
useitakin sellaisia henkilöitä, joiden oikea kutsumus olisi ollut avioliitto eikä selibaattielämä, mutta jotka
siitä huolimatta pakottivat itsensä selibaattiin. Väkisin valittu naimattomuus helposti katkeroittaa ihmisen.
Naimattomuuden valitsemisen taustalla voi myös olla katkeria kokemuksia rakkauselämässä niin kuin Au-
gustinuksella, ja nekin voivat heijastua ihmisen käsitykseen avioliitosta ja aviorakkaudesta. Vain niiden pi-
täisi valita naimattomuus, jotka voivat tehdä sen vapaasti ja hyvillä mielin. Kristuksen sanoin: "Joka voi
sen itseensä sovittaa, se sovittakoon." Matt. 19:12d. Näyttää siltä, että esimerkiksi Krysostomoksella oli
aito naimattomuuden armolahja, sillä hänen opetuksensa avioliitosta on vapaa sellaisilta katkerilta sävyil-
tä, joihin muuten voi törmätä joidenkin kirkon opettajien kohdalla. Toimikoon Augustinuksen esimerkki
varoituksena siitä, ettei kenenkään ihmisen pitäisi pakottaa itseään naimattomuuteen, jos Jumala kutsuu
häntä avioliittoon eikä ole suonut hänelle naimattomuuden armolahjaa.

Vaikka olemme näin moittineet ja arvostelleet Augustinuksen avioliitto-opetusta, olisi silti karkea
ylilyönti pitää sitä kokonaan turmeltuneena. Augustinuksen opettama yhteys aviollisen yhdyselämän ja li-
sääntymisen välillä heijastaa varhaiskirkon yleistä opetusta, jonka olemme tavanneet kaikilta kirkon opet-
tajilta, vaikka hän epäonnistuukin aviorakkauden oikeassa kuvaamisessa. Oikea tasapaino löytyy, kun ym-
märretään, miten syvästi miehen ja naisen välinen aviorakkaus on kietoutunut yhteen heille annetun juma-
lallisesti asetetun tehtävän kanssa: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa". Jos Augustinus
olisi vaalinut tätä yhteyttä, hän olisi voinut esittää Raamatun avioliitto-opetuksen uskollisemmin. Oman
aikamme kirkon sen sijaan pitäisi palata takaisin siihen perustotuuteen, ettei ihminen saa sotia Jumalan
luomistahtoa ja -järjestystä vastaan inhottavilla laittomuuksilla kuten myrkyillä tai välineillä, joilla yrite-
tään estää uuden ihmiselämän sikiäminen. Tässä Augustinus voi puutteistaan huolimatta toimia meille us-
kollisena kirkon opettajana.

Avioliitosta ja himosta.
Kirja I. Luku XV. Mikä avioliiton käyttö on synnitöntä? Mihin käyttöön liittyy anteeksiannettava
synti ja mihin kuoleman synti?
On yksi asia, kun aviopari yhtyy vain lasten siittämisen halussa, mikä ei ole syntiä; on toinen asia,
kun he haluavat lihallista nautintoa yhteiselämästään mutta vain puolison kanssa, mihin liittyy an-
teeksiannettava synti. Sillä vaikka jälkeläisten siittäminen ei ole yhdynnän motiivi, silti ei yritetä
estää sikiämistä joko väärällä halulla tai pahalla käytöllä. Ne, jotka turvautuvat tällaisiin, vaikka-
kin heitä kutsutaan puolisoiden nimellä, he eivät todellisuudessa ole sellaisia; heissä ei ole jään -
nöstäkään oikeasta avioliitosta, vaan he pitävät kunnioitettavaa nimeä viittana rikolliselle käytök-
selle. Mentyään näin pitkälle heidät on petetty myös jättämään heitteille lapsensa, jotka ovat syn-
tyneet vastoin heidän tahtoaan. He vihaavat ravita ja pitää niitä, joiden he pelkäsivät syntyä. Tämä
julmuuden osoitus jälkeläisilleen, jotka syntyivät niin vastentahtoisesti, paljastaa sen synnin, jota
he harjoittivat pimeydessä, ja vetää sen selvästi päivän valoon. Avoin julmuus nuhtelee piilotettua
syntiä. Joskus tämä himokas julmuus tai – jos sallit – julma himo jopa turvautuu sellaisiin äärim-
mäisiin keinoihin kuin myrkyllisiin lääkkeisiin varmistaakseen hedelmättömyyden; tai muuten,
jos epäonnistuu tässä, se tuhoaa siinneen siemenen jollakin tavalla jo ennen syntymää, haluten
mieluummin jälkeläisensä kuolevan kuin saavan elämän; tai jos jälkeläinen kehittyy elämään koh-
dun sisällä, se haluaa lyödä lapsen kuoliaaksi ennen kuin lapsi syntyy. Jos nyt molemmat osapuo-
let ovat näin kauheita, he eivät ole aviomies ja aviovaimo; ja jos heidän luontonsa oli sen kaltai-
nen jo alusta asti, he eivät ole tulleet yhteen avioliitossa vaan irstailussa. Mutta jos he molemmat
eivät ole samankaltaisia sellaisessa synnissä, minä rohkeasti julistan, että joko nainen on aviomie-
hen huora tai mies vaimon huorintekijä. [PL 44, 423–424.]

Saarnoja kansalle. Luokka I. Kirjoituksista. Saarna LI.
Matteuksen ja Luukkaan yksimielisyydestä Herran syntymisen suhteen.
Sen tähden, minun veljeni, ymmärtäkää Kirjoitusten merkitys koskien muinaisia isiämme, joiden
ainoa tarkoitus avioliitossa oli saada lapsia vaimojensa kautta. Sillä myös ne, jotka oman aikansa
ja maansa tapaan ottivat useita vaimoja, elivät sellaisessa siveellisyydessä heidän kanssaan, että
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he lähestyivät heidän vuoteitaan vain yllä mainitsemastani syystä, kohdellen heitä siten kunnialli-
sesti. Mutta se, joka ylittää tämän säännön antamat rajat avioliiton tarkoituksen täyttämiseksi, toi-
mii vastoin sitä itse sopimusta, jolla hän otti vaimonsa. Sopimus luetaan kaikkien läsnä olevien to-
distajien edessä, ja siinä on ilmiselvä lause, että he menevät naimisiin "lasten siittämistä ja synnyt-
tämistä varten" – tätä kutsutaan avioliittosopimukseksi. Jos vaimoja ei annettaisi ja otettaisi tämän
syyn tähden, kuka isä voisi ilman punastumista antaa tyttärensä jonkun miehen himojen armoille?
Mutta nyt, jottei vanhempien tarvitsisi punastua ja jotta he voisivat antaa tyttärensä kunnialliseen
avioliittoon eivätkä häpeään, sopimus luetaan. Ja mitä siitä luetaan? Tämä lause: "lasten siittämis-
tä ja synnyttämistä varten". Ja kun tämä on kuultu, vanhemman huoli on pyyhitty pois ja rauhoi-
tettu.

Harkitkaamme jälleen aviomiehen tunteita, kun hän ottaa vaimonsa. Aviomies itse punas-
tuisi ottaakseen hänet minkä tahansa muun syyn tähden, siinä missä isä punastuisi luovuttaa hänet
minkä tahansa muun syyn tähden. Siitä huolimatta, jos he eivät voi pidättäytyä (kuten olen sano-
nut muulloinkin), vaatikoon he oikeutensa eivätkä menkö kenenkään toisen luo kuin hänen, joka
on velvollinen sen antamaan. Etsiköön sekä nainen että mies helpotusta heikkouteensa toinen toi-
sestansa. Älköön mies menkö kenenkään toisen naisen luo älköönkä nainen toisen miehen luo, sil-
lä tästä aviorikos saa nimensä niin kuin siinä mentäisiin "toisen luo". Jos he ylittävät avioliittoso-
pimuksen rajat, älkööt he ainakaan ylittäkö aviollisen uskollisuuden rajoja. Eikö ole syntiä, jos
aviopuolisot vaativat toisiltaan enemmän kuin tämä säädös "lasten siittäminen ja synnyttäminen"
tekee  välttämättömäksi?  Se  on  epäilemättä  synti,  vaikkakin  anteeksiannettava.  Apostoli  sanoi,
"Mutta tämän minä sanon myönnytyksenä," kun hän käsitteli näin asiaa. "Älkää vetäytykö pois
toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukouk-
seen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden." (1.
Kor. 7:5.) Mitä tämä tarkoittaa? Että te ette ota päällenne mitään voimienne yli käyvää, ettette pi -
dättyväisyytenne tähden lankeaisi aviorikokseen. "Ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyy-
tenne tähden." Ja ettei hän näyttäisi käskevän sellaista, minkä hän vain salli (sillä on yksi asia an-
taa säädöksiä hyveen voimaa varten ja toinen tehdä myönnytys heikkoudelle), hän välittömästi li-
sää: "Mutta tämän minä sanon myönnytyksenä, en käskynä. Soisin kaikkien ihmisten olevan niin-
kuin minäkin." Ikään kuin hän sanoisi: minä en käske teitä tekemään näin, mutta minä annan teille
anteeksi, jos te teette niin. [PL 38, 345–346.]

Manikealaista Faustusta vastaan. Kirja XV. Luku VII.
Kuinka sinä voisit ymmärtää tämän, kun sinun turmiolliset opetuksesi estävät sinua ymmärtämäs-
tä ja tottelemasta seitsemää käskyä lähimmäisen rakkaudesta, joka on ihmisyhteisön side? Ensim-
mäinen näistä käskyistä on, "Kunnioita isääsi ja äitiäsi," jota Paavali lainaa ensimmäisenä käsky-
nä, jolla on lupaus, ja itse toistaa tuon säädöksen. Mutta paholaisten oppi opettaa sinua pitämään
vanhempiasi vihollisinasi, koska heidän liittonsa toi sinut lihan kahleisiin ja laski likaiset kahleet
myös sinun jumalasi päälle. Lasten synnyttämisen opin pitäminen pahana on suorassa ristiriidassa
seuraavan käskyn kanssa, "Älä tee aviorikosta," sillä tähän oppiin uskovat ovat johdetut aviori-
kokseen jopa avioliitossaan, jotteivät heidän vaimonsa tulisi raskaiksi. He ottavat vaimoja kuten
laki julistaa lasten siittämistä ja synnyttämistä varten, mutta tämän virheellisen jumaluuden subs-
tanssin saastuttamisen pelon tähden heidän yhdyntänsä vaimojensa kanssa ei ole luonteeltaan lail-
lista; he yrittävät välttää lasten synnyttämistä, joka on avioliiton oikea päämäärä. Kuten apostoli
kauan sitten ennusti sinusta sinä kiellät menemästä naimisiin, sillä sinä yrität tuhota avioliiton tar-
koituksen. Sinun oppisi muuttaa avioliiton haureelliseen yhteyteen ja makuuhuoneen porttolaksi.
[PL 42, 310.]

Avioliiton hyvyydestä. Luku III.
Mutta hyvässä ja ikääntyneessä avioliitossa, vaikka siitä on kuihtunut pois miehen ja naisen väli-
nen täysi hehku, elää silti rakkauden järjestys aviomiehen ja vaimon välillä täydessä voimassaan.
Sillä mitä varhaisemmin he ovat yhteisestä suostumuksesta alkaneet pidättäytyä seksuaalisesta yh-
tymisestä toistensa kanssa, sitä paremmassa asemassa he ovat: se ei ole ylistettävää sen tähden,
ettei heillä enää ole voimaa tehdä, mitä he haluavat, vaan sen tähden, etteivät he halunneet tehdä
sitä, mikä oli heidän vallassaan tehdä. Jos sen tähden säilytetään hyvä uskollisuus koskien kunniaa
ja koskien kummallekin osapuolelle kuuluvia aviovelvollisuuksia, vaikka heidän jäsenensä kuih-
tuvat ja ovat melkein kuolleita, silti yhteen liittyneissä sieluissa siveellisyys jatkuu, ollen sitä puh-
taampi mitä enemmän sitä on koeteltu, ja sitä varmempi mitä se on rauhallisempi. [PL 40, 375.]
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Keskiaika

Caesarius Arleslainen (468–542)
Caesarius oli yksi oman aikansa tärkeimmistä kirkonmiehistä. Hän vaikutti erityisesti Merovingilaisessa
Galliassa eli nykyisen Ranskan alueella. Jo nuoresta lapsesta asti Caesarius tunsi voimakasta vetoa kristin-
uskoa kohtaan. 17-vuotiaana hän jätti kotinsa ja lähti opiskelemaan kristinuskoa erään piispan alaisuuteen.
Caesarius vietti sitten useita vuosia askeettisissa kristillisissä yhteisöissä ennen kuin hänet lopulta vihittiin
Arlesin piispaksi. Hän tuli tunnetuksi halki Gallian laupeudentyöstään köyhiä ja sairaita kohtaan.

Alla oleva katkelma on otettu yhdestä Caesariuksen pitämistä saarnoista. Katkelmassa hän opettaa
kristittyjä kavahtamaan, etteivät he ryhtyisi leikkimään Jumalaa seksuaalisuuden alueella. Hänen saarnan-
sa aihe on mitä ajankohtaisin myös omaan aikaamme. Oman aikamme kristityt eivät ehkä suoranaisesti
käytä taikayrttejä tai loitsuja lasten syntymän hallitsemiseen, mutta olemme selvästi ylittäneet Jumalan
asettamat rajat aborteilla, ehkäisypillereillä ja -välineillä sekä esimerkiksi koeputkihedelmöityksillä. Myös
oman aikamme kristityt joutuvat kerran vastaamaan pahoista teoistaan iankaikkisen Tuomarin oikeusistui-
men edessä, elleivät tee parannusta täällä ajassa. Herra armahda meitä!

Saarna LI. Luku IV.
Sen tähden niiden, joille Jumala ei halua antaa lapsia, ei pitäisi yrittää saada lapsia taikayrttien, -
merkkien tai pahojen loitsujen avulla. Erityisesti kristityille on sopivaa olla taistelematta Kristuk-
sen päätöstä vastaan julmalla ja pahalla ylpeydellä. Aivan kuten naisten, joiden Jumala haluaa
synnyttävän lisää lapsia, ei pitäisi ottaa lääkkeitä estääkseen heidän sikiämisensä, samoin niiden,
joiden Jumala halusi jäävän hedelmättömiksi, pitäisi haluta ja etsiä tätä lahjaa yksin Jumalalta.
Heidän tulisi aina jättää asia jumalalliselle kaitselmukselle pyytäen rukouksissaan, että Jumala hy-
vyydessään suostuisi myöntämään sen, mikä on parasta heille. Niiden naisten, joiden Jumala tah-
too synnyttävän lapsia, pitäisi huolehtia kaikista siinneistä lapsista tai antaa heidät jollekin toiselle
kasvattamista varten. Niin monta kuin he tappavat sikiämisen tai syntymän jälkeen, niin moneen
murhaan heitä pidetään syyllisinä iankaikkisen Tuomarin oikeusistuimen edessä. Jos naiset yrittä-
vät tappaa kantamansa lapset pahoilla lääkkeillä ja itse kuolevat teossa, heistä tulee syyllisiä kol-
meen omaan rikokseensa: itsemurhaan, hengelliseen aviorikokseen ja syntymättömän lapsen mur-
haan. Sen tähden naiset tekevät väärin, kun he yrittävät saada lapsia pahojen lääkkeiden kautta.
He tekevät vielä enemmän syntiä, kun he tappavat ne lapset, jotka ovat jo siinneet tai syntyneet, ja
kun he ottavat siveettömiä lääkkeitä estääkseen sikiämisen ja tuomitsevat itsessään sen luonnon,
jonka Jumala halusi olevan hedelmällinen. Älkööt he lainkaan epäilkö, että he ovat tehneet yhtä
monta murhaa kuin on niiden lasten luku, jotka olisivat voineet siitä ja syntyä. [Corpus Christia-
norum 103, 229.]

Johannes Damaskolainen (675–749)
Johannes Damaskolainen oli syyrialainen munkki ja pappi, joka syntyi Damaskossa noin vuonna 675 ja
kuoli Mar Saban luostarissa lähellä Jerusalemia vuonna 749. Johannesta on kuvattu yleisneroksi, koska
hän oli oppinut niin teologiassa, filosofiassa, oikeustieteessä kuin musiikissa. Hän saattoi jopa toimia Da-
maskon islamilaisen kalifaatin päävirkamiehenä ennen kuin hänet ordinoitiin kirkon virkaan. Joitakin Jo-
hanneksen laatimia kristillisiä hymnejä lauletaan yhä tänä päivänä kirkoissa ympäri kristikuntaa. Teke-
miensä virsien lisäksi Johannes tunnetaan hänen teologisista kirjoituksistaan, jotka käsittelevät niin kristo-
logiaa, kolminaisuusoppia, ikoneiden asemaa, harhaoppeja kuin oikeaa kristillistä elämää.

Alla olevat katkelmat on otettu Johanneksen teoksesta "Oikean uskon esitys", jossa hän pyrkii esit-
tämään dogmaattisen tiivistelmän kirkon oikeasta opetuksesta. Näemme katkelmista, kuinka kirkko ei Jo-
hanneksenkaan aikaan tuominnut seksuaalista nautintoa, vaan asetti seksuaalisuuden käytön ja siihen liit-
tyvän nautinnon Jumalan sille antamaan alkuperäiseen kontekstiin. Toinen katkelma käsittelee neitsyyden
suhdetta avioliittoon, missä Johannes pääpiirteissään toistaa Uuden testamentin opetuksen aiheesta, vaikka
siinä on myös havaittavissa samankaltaista kyseenalaista enkelielämän ja ruumiittomuuden ihannointia
kuin esimerkiksi yllä esitetyssä katkelmassa Gregorios Nyssalaiselta. Kuten yllä on esitetty oikea suhtau-
tuminen avioliiton ja naimattomuuden väliseen suhteeseen on ollut kirkolle vaikea haaste aina apostoleista
lähtien, eikä tätä haastetta ole aina pystytty selvittämään sellaisella mestarillisella täydellisyydellä kuin
Uudessa testamentissa. Silti oikeauskoinen kirkko ei koskaan ole kyseenalaistanut Jumalan aviolliselle yh-
tymiselle asettamaa oikeaa kontekstia niin, että olisi alkanut laittomuuksilla repimään sitä irti hedelmälli -
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syyden ja lisääntymisen siunauksen kontekstista niin kuin aikamme luopumuksen valtaan taipuneet kirkot
ovat tehneet.

Oikean uskon esitys
Kirja II. Luku XIII. Koskien nautintoja.
On olemassa sielun nautintoja ja ruumiin nautintoja. Sielun nautinnot ovat ainoastaan sielulle kuu-
luvia kuten oppimisen ja kontemplaation nautinnot. Sen sijaan ruumiin nautinnoista sekä sielu että
ruumis yhdessä nauttivat, ja niitä sen tähden kutsutaan ruumiillisiksi nautinnoiksi: sellaisiin kuu-
luvat ruoan ja yhdynnän nautinnot ja vastaavat. Mutta ei ole löydettävissä mitään nautintoja, jotka
kuuluisivat ainoastaan ruumiille.

Jälleen jotkut nautinnot ovat tosia, jotkut valheellisia. Pelkästään älylliset nautinnot koostu-
vat tiedosta ja kontemplaatiosta, siinä missä ruumiin nautinnot ovat riippuvaisia aistimuksista. Li-
säksi ruumiillisista nautinnoista jotkut ovat sekä luonnollisia ja välttämättömiä, joita ilman elämä
ei olisi mahdollista, esimerkiksi ruoan nauttiminen ja välttämättömän vaatetuksen nautinnot. Toi-
set ovat luonnollisia mutta eivät välttämättömiä, kuten luonnollisen ja laillisen yhdynnän nautin-
not. Sillä vaikka näiden suorittama tehtävä on varmistaa ihmissuvun säilyminen, on silti mahdol-
lista elää neitsyenä ilman niitä. Toiset eivät kuitenkaan ole luonnollisia eivätkä välttämättömiä,
kuten juoppous, himo ja ylellisyys. Sillä nämä eivät osallistu meidän elämämme ylläpitämiseen
eivätkä suvun jatkamiseen vaan päinvastoin ovat enemmänkin este. Siksi sen, joka tahtoo elää Ju -
malalle otollista elämää, täytyy seurata niitä nautintoja, jotka ovat sekä luonnollisia että välttämät-
tömiä: ja täytyy antaa toinen sija niille, jotka ovat luonnollisia mutteivät välttämättömiä, ja nauttia
niistä vain oikealla ajalla, tavalla ja määrällä; toisista tulee sen sijaan kokonaan irtisanoutua. [PL
94, 929–932.]

Kirja IV. Luku XXIV. Koskien neitsyyttä.
Neitsyys on enkelten elämänmuoto, kaiken ruumiittoman luonnon ominaisuus. Tämän me sanom-
me puhumatta pahaa avioliitosta: Jumala siitä varjelkoon! (Sillä me tiedämme Herran siunanneen
avioliiton läsnäolollaan ja tiedämme kuka sanoi: "Avioliitto on kunniallinen ja aviovuode puh-
das.") Mutta kuitenkin tiedämme, että neitsyys on avioliittoa parempi, kuinka hyvä avioliitto sit-
ten onkaan. Sillä niin hyveiden kuin yhtä lailla paheiden kesken on korkeampia ja alempia asteita.
Tiedämme kaikkien kuolevaisten olevan ihmissuvun ensimmäisten vanhempien jälkeen avioliitos-
ta syntyneitä. Sillä ensimmäiset vanhemmat olivat neitsyyden eivätkä avioliiton työtä. Mutta seli -
baattielämä on, kuten sanoimme, enkelten imitoimista. Sen tähden neitsyys on niin paljon avioliit-
toa kunnioitettavampi kuin enkeli on ihmistä korkeampi. […] Vaikka Kristus ei käskenyt neitsyyt-
tä meille lailla (sillä Hän sanoi, ettei kaikki voi vastaanottaa tätä sanaa), silti Hän todellisuudessa
opetti meille neitsyyden ja antoi meille siihen voiman. Sillä jokaiselle on varmasti selvää, että
neitsyys nyt kukoistaa ihmisten keskuudessa. Hyvä on lain käskemä lasten siittäminen ja synnyt-
täminen ja hyvä on avioliitto haureuden tähden, sillä se karkottaa sen pois ja laillisen yhtymisen
avulla ei salli halun hulluuden syttyä laittomiin tekoihin. Hyvä on avioliitto niille, joilla ei ole itse-
hillintää, mutta neitsyys on parempi ja lisää sielun hedelmällisyyttä sekä uhraa Jumalalle rukouk-
sen soveliaan hedelmän. [PL 94, 1209–1212.]

Burchard Wormsilainen (950–1025)
Burchard Wormsilainen toimi piispana Wormsin keisarillisessa kaupungissa (nykyistä Lounais-Saksaa),
Pyhässä saksalais-roomalaisessa keisarikunnassa. Hänet tunnetaan erityisesti kanonisen oikeuden kokoaja-
na ja kehittäjänä. Seuraava katkelma onkin Burchardin kokoamasta kanonisesta oikeudesta  Decretorum
Libri Viginti eli Dekreettien 20 kirjaa. Tällä kirjakokoelmalla Burchard yritti osaltaan vakiinnuttaa oikeana
pitämänsä kirkko-oikeuden läntiseen kristikuntaan. Kirjakokoelma käsittelee niin kirkko-oppia, virkateo-
logiaa, sakramentteja, selibaattielämää, maallikoiden asemaa, katumusta kuin oikean moraalisen elämän
kysymyksiä. Katkelma on otettu kokoelman 19. kirjasta De paenitentia, joka käsittelee nimensä mukaises-
ti katumusta. Katkelmassa tuomitaan oikean kristillisen opin mukaisesti  niin raskaudenehkäisy kuin jo
syntyneen lapsen surmaaminen. Katumuspäivien ja -harjoitteiden tarkka määrääminen keskiajan katolises-
sa kirkossa on sen sijaan oma lukunsa, johon emme nyt tässä kirjassa aio mennä. Selvää on, että tällaisista
synneistä pitää tehdä katumusta, mutta piispa Burchardin laatiman kanonisen oikeuden antama määräys
voi pitää sisällään sellaista opetusta katumuksesta, joka ei todellisuudessa ole kirkon kaanonin eli Jumalan
sanan mitan mukaista.
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Oletko tehnyt sen, mitä joillakin naisilla on tapana tehdä, kun he tekevät huorin ja haluavat surma-
ta jälkeläisensä; he toimivat myrkyillänsä ja yrteillänsä surmatakseen tai leikatakseen sikiön pois
tai, jos he eivät vielä ole tulleet raskaiksi, he yrittävät olla tulematta raskaaksi? Jos olet tehnyt niin
tai suostunut tähän tai opettanut niin, sinun täytyy tehdä katumusta kymmenen vuoden ajan sää -
dettyinä päivinä. Aiempi lainsäädäntö erotti  sellaiset ihmiset kirkosta heidän loppuelämäkseen.
Niin usein kuin nainen esti sikiämisen, hän oli syyllinen yhtä moneen murhaan. [PL 140, 972.]

Tuomas Akvinolainen (1225–1274)
Tuomas Akvinolainen oli  italialainen dominikaanimunkki,  katolinen pappi  ja kirkon opettaja.  Kaikista
Rooman kirkon opettajista Akvinolainen on Augustinuksen ohella ehkä kaikkein arvostetuin ja vaikutus-
valtaisin. Hän on saanut Rooman kirkossa nimen Doctor Angelicus eli "Enkelimäinen Opettaja". Akvino-
lainen tunnetaan erityisesti suurteoksestaan Summa Theologiae ("Teologian yhteenveto"), jossa hän pyrkii
yhdistämään kristinuskon Aristoteleen filosofiaan, jota siihen aikaan pidettiin akateemisessa maailmassa
mitä  korkeimmassa arvossa.  Akvinolaisen kehittämä filosofisteologinen järjestelmä muodostaa  vankan
älyllisen perustan myös nykyisen roomalaiskatolisen kirkon oppijärjestelmälle. Myöhemmin Luther kriti-
soi vahvasti juuri tällaista Tuomaksen harjoittamaa filosofian ja kristinuskon yhdistämistä, joka oli vienyt
kirkolta puhtaan ja yksinkertaisen evankeliumin opin ja tuonut tilalle skolastiseen kapulakieleen puetun
vieraan evankeliumin.

Seuraava tekstinäyte on otettu Akvinolaisen teoksesta  Summa contra gentiles, jonka hän kirjoitti
auttaakseen lähetystyöntekijöitä selittämään kristinuskoa ja puolustamaan sitä erityisesti islamia ja juuta-
laisuutta vastaan. Katkelmasta on havaittavissa Akvinolaisen filosofinen lähestymistapa, mutta katkelman
teologinen sisältö pysyy pääpiirteissään kirkon oikean uskon raameissa, vaikka kokonaisuudessaan Tuo-
maan tekemä kristinuskon ja filosofian synteesi oli osaltaan viemässä kirkkoa turmiolliseen suuntaan. Niin
kuin varhaiskirkon opettajat myös Akvinolainen rinnasti raskaudenehkäisyn ihmiselämän murhaamiseen.

Summa contra gentiles
Kirja III, osa II, luku CXXII.
[5] Tästä on selvää, että jokainen siemensyöksy sellaisella tavalla, ettei lisääntyminen voi tapah-
tua, on vastoin ihmisen hyvää. Ja jos tämä tehdään tahallisesti, sen täytyy olla synti. Minä puhun
nyt sellaisesta tavasta, josta itsestään ei voi seurata lisääntymistä: sellainen olisi mikä tahansa sie-
mensyöksy miehen ja naisen luonnollisen yhteyden ulkopuolella. Sen tähden tämän kaltaisia syn-
tejä kutsutaan luonnonvastaisiksi. Mutta jos vahingon tähden lisääntymistä ei voi tapahtua sie-
mensyöksystä, silloin tämä ei ole syy sen olemiselle luonnonvastaista tai syntiä, kuten esimerkik-
si, jos nainen sattuu olemaan hedelmätön. […]

[9] Sitä, että mies saa aikaan siemensyöksyn ilman oikeaa lasten siittämisen ja kasvattami-
sen aikomusta, ei pitäisi arvioida kevyeksi synniksi sillä argumentilla, että on vain kevyt synti tai
ei syntiä ollenkaan, jos ihminen käyttää ruumiinjäsentään toiseen tarkoitukseen kuin mihin luonto
sitä ohjaa (kuten esimerkiksi, jos joku päättäisi kävellä käsillään tai käyttää jalkojaan siihen, mikä
yleensä tehdään käsillä), koska ihmisen hyvää ei juuri vastusteta sellaisella epäjärjestyneellä käy-
töllä. Kuitenkin epäjärjestynyt siemensyöksy on sopimaton luonnollisen hyvän kanssa, nimittäin
lajin säilymisen kanssa. Sen tähden murhan jälkeen, jossa jo olemassa oleva ihmisluonto tuhotaan,
tällainen synti on seuraavalla sijalla, sillä sen myötä ihmisluonnon syntyminen estetään.

[10] Lisäksi näillä juuri esitetyillä näkemyksillä on vahva perusta jumalallisessa arvovallas-
sa. On varsin selvää, että siemensyöksy sellaisissa olosuhteissa, joissa jälkeläisiä ei voi syntyä, on
laitonta. Kolmannessa Mooseksen kirjassa sanotaan (18:22–23): "Älä makaa miehen kanssa niin
kuin naisen kanssa maataan... äläkä yhdy mihinkään eläimeen." Ja ensimmäisessä Korinttolaiskir-
jeessä sanotaan (6:9–10): "Eivät hekumoitsijat eivätkä miehimykset... saa periä Jumalan valtakun-
taa." [Corpus Thomisticum, Contra Gentiles, lib. 3, cap. 122, n. 5, 9–10.]

Reformaatiosta nykyaikaan

Martti Luther (1483–1546)
Kirkon historiassa on joitakin nimiä, jotka nousevat suuruudessaan ylitse muiden, ja Luther on eittämättä
yksi heistä. Martti Luther on niin merkittävä henkilö kirkon ja jopa maailmanhistoriassa, että on vaikea
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edes hahmottaa hänen suuruuttaan. Epäilemättä Rooman kirkossa Lutherin nimi on pahamaineinen, mutta
protestanttisessa kristikunnassa hänet tunnetaan ennen muuta suurena uskonpuhdistajana ja Jumalan lähet-
tämänä profeettana, joka toi evankeliumin puhtaan valon myöhäiskeskiajan katolisen kirkon pimeyden
keskelle. Lutherin suuruus oli kuitenkin hänen pienuutensa. Juuri Jumalan hylkäämänä suurimpana synti -
senä ja köyhänä Luther löysi Kristuksen, tuon Jumalan kiroaman miehen, joka kaikkein köyhimpänä ja
suurimpana syntisenä roikkuu ristinpuulla maailman syntejä sovittaen. Luther löysi armollisen Jumalan
Getsemanesta ja Golgatalta. Hän löysi Jumalan Pojan veren voiman, evankeliumin yksinkertaisen ja puh-
taan voiman, joka vanhurskauttaa jumalattoman ja saa aikaan todellisen Jumalan mielen mukaisen elämän.
Omavanhurskaudesta täysin riisuttuna ja Kristuksen lahjavanhurskauteen puettuna, Jumalan rikkaana köy-
hänä Luther seisoo yhtenä suurimmista. "Hoc est verum. Wir sind alle Bettler." "Tämä on totta. Me olem-
me kaikki kerjäläisiä." Näihin seitsemään sanaan, jotka löytyivät rypistyneelle paperilapulle kirjoitettuina
kuolleen Lutherin taskusta, tiivistyy hyvin tämän reformaattorin voima ja suuruus. Voimme ajatella hänen
hypistelleen mielessään juuri näitä samaa seitsemää sanaa, kun hän seisoi vuonna 1521 Wormsin valtio-
päivillä keisarin ja maan mahtavien edessä puolustamassa evankeliumin totuutta oman henkensä uhalla.
Luther seisoi suurena, koska hän eli köyhänä yksin Jumalan laupeudesta.

Lutherin käynnistämä reformaatio johti kirkon ja koko kristillisen elämän uudistamiseen. Evanke-
liumin kirkas valo karkotti kaiken sen tunkkaisen pimeyden, joka vuosisatojen aikana oli hiipinyt kristi -
kunnan päälle sitä tukahduttamaan. Myös tässä Kristuksen evankeliumin suorittamassa puhdistamisessa
oikea avioliitto- ja seksuaaliopetus nousi keskiöön. Hyvin varhain Luther ymmärsi avioliiton aseman niin
kirkon kuin yhteiskunnan yhtenä merkittävimmistä kulmakivistä, ja hän näki paljon vaivaa siirtääkseen tä-
män peruskiven oikealle paikalleen. Evankeliumin antamalla valolla Luther löysi jälleen sen Jumalan kir -
kolle antaman alkuperäisen tehtävän, "olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa", joka kaikkina
aikoina vastasi olennaisesti kirkon olemassaolon jatkuvuudesta ja kasvamisesta tässä maailmassa. Evanke-
liumi uudisti uskonpuhdistuksen omaksuneen kristikunnan ottamaan uudella innolla ja palavuudella vas-
taan avioliiton jalon leiviskän ja siihen liittyvän kalliin tehtävän tuoda Kristukselle ihmislasten paljous tai-
vasten valtakuntaan sekä myös kasvattaa yhteiskuntaan vanhurskaita kansalaisia.

Alla olevat tekstinäytteet Lutherin reformatorisen uran eri vaiheilta osoittavat, kuinka selkeänä ja
kirkkaana uskonpuhdistajan opetus avioliitosta pysyi, kun se kerran hänelle kirkastui. Niistä voi myös lu-
kea, kuinka olennaisen tärkeässä osassa oikea avioliitto- ja seksuaaliopetus oli reformaatiossa. Ilman evan-
keliumin valon soveltamista ja tuomista tälle elämänalueelle, ihmiset olisivat jääneet pimeyteen. Samoin
on yhä tänä päivänä. Kristuksen evankeliumin valon pitää saada uudistaa kristittyjen avioliitot, perheet ja
kodit, niin että Jumalan alkuperäinen hyvä ja kaunis luomistahto saa toteutua keskuudessamme kirkon ra-
kennukseksi sen sijaan että jatkaisimme pimeyden hedelmättömissä teoissa, jotka sotivat Kristuksen evan-
keliumin oppia vastaan. Tarvitsemme kipeästi evankeliumin valon tuomaa uskonpuhdistusta kaikilla elä-
män osa-alueilla mutta aivan erityisesti avioliiton ja seksuaalisuuden alueella. Saakoon uskonpuhdistajan
saarna olla herättämässä myös meitä 2000-luvun kristittyjä evankeliumin arvon mukaiseen pyhään elä-
mään!

Avioelämästä (vuodelta 1522)
Ensinnäkin on katsottava, ketkä voivat solmia keskenään avioliiton. Ja päästäksemme sopivasti al-
kuun otamme 1. Moos. 1:27:n sanat: "Jumala loi ihmisen, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." Tä-
män sanan perusteella on varmaa, että Jumala jakoi ihmiset kahteen ryhmään. Pitää siis olla mies
ja nainen. Ja tämä miellytti  Jumalaa niin, että Hän itse nimittää sitä hyväksi luomisteoksi  (1.
Moos. 1:31). Sen vuoksi kuten Jumala on luonut itse kullekin oman ruumiin, niin sellaisena mei-
dän se on pidettävä, eikä ole omassa vallassamme minun ruveta naiseksi tai sinun miehenpuolek-
si, vaan niin kuin hän sinut ja minut loi, niin olemme: minä mies, sinä nainen. Ja tällaista hyvää
luomistekoa Hän tahtoo kunnioitettavan ja pidettävän kenenkään halveksimatta hänen jumalallise-
na tekonaan, niin ettei mies halveksi naista eikä ilku eikä päinvastoin nainen miestä, vaan kukin
pitää toisen hahmoa ja ruumista Jumalan hyvänä tekona, joka suuresti miellyttää Jumalaa itseään.

Toiseksi. Luotuaan miehen ja naisen Hän siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälli-
set ja lisääntykää" (1. Moos. 1:28). Tämän sanan nojalla olemme varmat, että miehen ja naisen li -
sääntyäkseen tulee ja täytyykin olla yhdessä. Ja tämä on otettava yhtä vakavasti kuin edellinenkin
sana, ja vielä vähemmän sopii sitä halveksia tai naureskella kuin tuota ensimmäistä, koska Jumala
antaa tähän siunauksensa ja tekee jotakin luomisen lisäksi. Sen vuoksi: yhtä vähän kuin riippuu
omasta tahdostani, etten ole vain miehen kuva, yhtä vähän on vallassani olla ilman vaimoa. Ja
päinvastoin: yhtä vähän kuin riippuu sinun tahdostasi, ettet ole vain akkapaha, yhtä vähän on val-
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lassasi olla ilman miestä. Sillä siinä ei ole kyseessä vapaa harkinta ja päätös, vaan välttämätön
luonnollinen asia, että missä on mies, hänellä täytyy olla vaimo, ja missä nainen on, hänellä täytyy
olla mies.

Sillä tuo sana, minkä Jumala sanoo: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää", ei ole käsky, vaan
enemmän kuin käsky, nimittäin jumalallinen teko, jonka estäminen tai laiminlyöminen ei ole mei-
dän vallassamme, vaan joka on yhtä välttämätön kuin se, että on olemassa mies, ja välttämättö-
mämpi syömistä ja juomista, ruumiin puhtaana pitämistä, nukkumista ja valvomista. Se on [ihmi-
seen] istutettu luonto ja laatu niin kuin ne ruumiinjäsenetkin, jotka siihen kuuluvat. Sen vuoksi, ai-
van niin kuin Jumala ei käske ketään olemaan mies tai nainen, vaan Hän toimittaa niin, että hei-
dän on oltava sellaisia, samoin Hän ei myöskään käske lisääntymään, vaan hän toimittaa niin, että
heidän täytyy lisääntyä. Ja milloin sitä yritetään estää, se ei ole sittenkään estettävissä, vaan toteu-
tuu omaa latuaan haureuden, aviorikoksen ja häpeällisten syntien tietä, sillä siinä ei ole kyseessä
harkinta vaan luonto.

Kolmanneksi. Tästä luomisjärjestyksestä Hän itse on erottanut kolmenlaiset ihmiset (Matt.
19:12) sanoessaan: "On niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka ovat avioon kelpaamat-
tomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten val-
takunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi." Näiden ryhmien ulkopuolelta äl-
köön kukaan ihminen rohjetko olla ilman aviokumppania. Jos joku ei kuulu tähän kolmilukuun,
hän ajatelkoon vain avioelämää, sillä siitä ei ole mitään muuta seurauksena kuin ettet pysy nuh-
teettomana, koska se ei ole mahdollista. Vaan Jumalan sana, joka sinut loi ja on sanonut: "Olkaa
hedelmälliset ja lisääntykää", pysyy voimassa ja hallitsee sinua, etkä voi sitä ollenkaan välttää lak-
kaamatta joutumatta harjoittamaan hirvittävää syntiä. [Avioelämästä, Valitut teokset 3 (Helsinki:
WSOY, 1959), 197–198.]

Avioliitosta. Selitys Paavalin 1. Korinttolaiskirjeen seitsemänteen lukuun (vuodelta 1523)
Monista päivistä on myös tehty kiellettyjä [aviolliselle yhtymiselle], kuten jouluaatosta, raskauden
ajasta jne. On kyllä hyvä pysyä kaikissa asioissa kohtuudessa, mutta tästä ei pitäisi tehdä mitään
pakottavaa lakia. Tulee pitää voimassa tämä pyhän Paavalin sana [1. Kor. 7:4], joka sanoo ensi si-
jassa, ettei kenenkään ruumis ole hänen omassa vallassaan, antoi Jumala sitten tämän tai toisen
päivän, kuinka tahansa. Hän pyrkii vain siihen, että siveettömyyttä vastustetaan eikä sille anneta
tilaa eikä syytä. […]

Kuinka vähän pyhä Paavali luottaakaan heidän siveyteensä, koska hän tuntee paholaisen ja
hänen juonensa niin hyvin ja myös lihan heikkouden [1. Kor. 7:5]. Tästä näkyy, että aviopuolisot
on sidottu toisiinsa niin lujasti, ettei toinen voi kieltää itseään toiselta, edes paaston tai rukouksen
vuoksi, vastoin toisen tahtoa. Hänestä olisi parempi, että molemmat laiminlöisivät paastoa ja ru-
kousta, kuin että he eivät olisi toisiaan varten. […]

Pyhä Paavali asettaa vain yhden [syyn aviollisen yhdyselämän keskeyttämiseen], eikä sii-
hen tule lisätä mitään: Se on se, että molemmat suostuvat kurittamaan itseään usean päivän ajan
erityisen kovalla paastolla ja sitä ahkerammalla rukouksella, erityisesti silloin, kun kärsitään jota-
kin hätää. Vahvaan rukoukseen kuuluu näet myös vahva paasto. Pyhä Paavali antaa tässä kuiten-
kin vapauden eikä määrää siitä mitään lakia, vaan sanoo, että ratkaisevaa on molempien suostu-
mus. […]

Edellä [1. Kor. 7:2] hän on antanut käskyn, että jokaisella on haureuden tähden oltava oma
vaimonsa tai miehensä, ja määrännyt puolisot täyttämään aviollisen velvollisuutensa. Kuinka hän
sitten tässä sanoo: "Sanon tämän myönnytyksenä, en käskynä" [1. Kor. 7:6]? Epäilemättä hän ha-
luaa, että avioliiton solmimisen tulee olla vapaaehtoista, eikä niin, että jokaisen olisi mentävä nai-
misiin niin kuin Vanhassa testamentissa. Siksi hän ei käske ketään menemään naimisiin, vaan sal-
lii sen kaikille. Niitä, jotka ovat menneet naimisiin, hän sitten käskee täyttämään aviollisen vel-
vollisuuden. Siellä, missä ei ole sitä armoa, että ihminen olisi vapaa menemään naimisiin tai jää-
mään naimattomaksi,  siellä  myös kehotus avioliiton solmimiseen on käsky, ja  vielä enemmän
kuin käsky.

Kun hän sanoo: "Soisin mieluummin, että kaikki olisivat niin kuin minä" [1. Kor. 7:7], eikö
tämä puhe ole avioliiton vastaista, ikään kuin hän ei haluaisi kenenkään menevän naimisiin? Niin,
hän todella toivoisi, että jokaisella olisi naimattomuuden suuri armo ja että jokainen olisi aviolii-
ton huolten ja vaivojen yläpuolella ja vapaa keskittymään vain Jumalaan ja hänen sanaansa, niin
kuin hän itsekin oli. Kukapa ei haluaisi ja kenenpä ei tulisi suoda tätä kaikille? Toivoohan kristilli-
nen rakkaus jokaiselle kaikkea hyvää, niin ajallista kuin ikuistakin. Rakkaudella ei ole mitään ra-
jaa siinä, mitä hyvää se tekee ja toivoo, vaikka se olisikin mahdotonta, niin kuin Paavalikin Roo-
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malaiskirjeessä toivoo, että olisi erotettu Kristuksen yhteydestä juutalaisten pelastuksen vuoksi
[Room. 9:3].

"Mutta (näin hän sanoo) jokaisella on oma lahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toi-
nen." [1. Kor. 7:7.]

Tässä hän tunnustaa, ettei hänen toiveensa voi toteutua ja ettei Jumalan tahto ole antaa jo-
kaiselle tätä suurta armoa. Ja pane tämä teksti erityisen hyvin merkille, sillä siinä on paljon sisäl -
töä, eikä se pidä avioliittoa vähempiarvoisena kuin naimattomuutta. Sillä kun avioliittoa ja neit-
syyttä verrataan toisiinsa, naimattomuus on kyllä jalompi lahja kuin avioliitto, mutta avioliitto on
kuitenkin yhtä lailla Jumalan lahja (näin pyhä Paavali tässä sanoo) kuin naimattomuuskin. [Avio-
liitosta. Selitys Paavalin 1. Korinttolaiskirjeen seitsemänteen lukuun (Kauniainen: Perussanoma,
2014), 30–35.]

Iso katekismus, kuudes käsky, kohdat 206–212 (vuodelta 1529)
Koska tämä käsky kuitenkin on osoitettu erityisesti juuri avioväelle ja antaa aihetta puhua aviolii -
tosta, niin huomaa ja pidä tarkasti mielessäsi ensinnäkin se, miten ihanasti Jumala kunnioittaa ja
ylistää aviosäätyä. Käskyillään hän sekä vahvistaa sen että suojelee sitä. Hän on vahvistanut sen
edellä neljännessä käskyssä: "Kunnioita isääsi ja äitiäsi." Tämän kuudennen käskyn hän taas, ku-
ten sanottu, on antanut sitä varjelemaan ja suojelemaan. Siksi hän tahtoo, että myös me kunnioi-
tamme avioliittoa, pidämme sen arvossa ja elämme siinä kuin autuaassa, Jumalan säätämässä elä-
mänosassa. Jo alussa hän on asettanut avioliiton kaiken muun edelle ja luonut miehen ja vaimon
erilaisiksi juuri avioliittoa varten, ei haureuteen, vaan pysymään yhdessä, olemaan hedelmällisiä,
synnyttämään, ruokkimaan ja kasvattamaan lapsia Jumalan kunniaksi. Siksi Jumala onkin siunan-
nut avioliittoa mitä runsaimmin, enemmän kuin mitään muuta säätyä. Lisäksi hän on lahjoittanut
aviosäädyn menestykseksi kaiken, mitä maailmassa on, jotta se saisi todella hyvän ja runsaan huo-
lenpidon. Avioelämä ei siis ole mitään intohimon leikkiä, vaan se on suuri ja jumalallisen vakava
asia. Siinä on nimittäin ennen kaikkea kysymys sellaisten ihmisten kasvattamisesta, jotka palvele-
vat maailmaa ja auttavat sitä Jumalan tuntemiseen, autuuttavaan elämään ja kaikkiin hyveisiin,
taistelemaan pahuutta ja Perkelettä vastaan.

Olen sen vuoksi aina opettanut, ettei aviosäätyä saa halveksia eikä väheksyä, niin kuin so-
kea maailmaa ja väärät hengenmiehemme tekevät, vaan että meidän on pidettävä sitä Jumalan sa-
nan mukaisessa arvossa. Silloin se osoittautuu ihanaksi ja pyhäksi, niin ettei sitä pidetä vain mui-
den säätyjen veroisena, vaan kaikki ne ylittävänä, olipa sitten kysymys keisarista, ruhtinaasta,
piispasta tai mistä muusta säädystä tahansa. Sillä säätyjen, sekä hengellisten että maallisten, on
nöyrryttävä ja suostuttava aviosäätyyn, niin kuin kohta kuulemme. Sen vuoksi avioliitto ei ole mi-
kään erityinen elämänmuoto, vaan mitä yleisin ja jaloin, ja se sulkee piiriinsä kaikki kristityt, jopa
koko maailman.

Toiseksi sinun on tiedettävä, ettei avioliitto ole pelkästään kunniallinen, vaan myös välttä-
mätön elämänmuoto. Jumala on vakavasti käskenyt, että miesten ja naisten on yleensä säädystä
riippumatta suostuttava menemään naimisiin. Siihen he ovat luodut lukuun ottamatta joitakin ai-
van harvoja Jumalan valitsemia poikkeuksia. Joko nämä eivät ole avioliittoon kelpaavia tai sitten
Jumala on yliluonnollisen suurella lahjallaan vapauttanut heidät, niin että he pystyvät elämään si-
veellisesti puhtaina olematta avioliitossa. Sillä jos luonto toimii sillä tavalla kuin Jumala on sen
ihmiseen istuttanut, on mahdotonta pysyä puhtaana avioliiton ulkopuolella. Liha ja veri näet py-
syy lihana ja verenä; luonnollinen taipumus ja vietti vievät mukanaan. Jokainen näkee ja tuntee,
miten mahdotonta sitä on vastustaa ja pidellä. Koska asia on näin, Jumala on asettanut avioliiton
myös siksi, että olisi helpompi edes jonkin verran välttää siveettömyyttä. Tarkoitus on, että kukin
saa oman osansa ja tyytyy siihen. Jumalan armoa tosin tarvitaan vielä siihen, että sydänkin pysyisi
puhtaana. [Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat (Helsinki: Kustannus Oy Arkki, 2007),
358.]

Ensimmäisen Mooseksen kirjan selitys (vuosilta 1535–1545)
Luku 25
Tuohon aikaan vallitsi Isien keskuudessa usko ja myös usko tähän sanaan: "Olkaa hedelmälliset ja
lisääntykää" (1. Moos. 1:28). Meidän aikanamme paavilaisten luonnonvastaiset otteet ja aviolii-
tosta pidättyminen ovat riistäneet avioliitolta sille kuuluvan arvon ja kunnioituksen, ja oikea Ju-
malan sanan ja hänen säätämyksensä tuntemus on hävinnyt. Isien aikana se vielä oli vilpitön ja oi-
kea ja siksi he pitivät jälkeläisten siittämistä erittäin suuressa arvossa. […]
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Tämän raamatunkohdan valaisemiseksi on siis tarkasteltava tätä pyhien kantaisien aikaa.
Heitä Aabraham epäilemättä kuunteli. […] Sen ansiosta nämä häät ovat olleet kunnialliset, ja täs-
tähän puhuu Malakian 2. luvun lause: "Mutta kuinka se yksi? Hän pyrki saamaan Jumalan lupaa-
mia jälkeläisiä" (Mal. 2:15). Ei hän ollut himon täyttämä vanhus, vaan sen, minkä hän teki, hän
teki hartaasta halusta saada jälkeläisiä. Hän teki sen myös Jumalan käskystä, vielä pyhien kantai-
sien kehotuksesta ja neuvosta. He sanoivat: Ota toinen vaimo, jotta Kirkkosi leviäisi ja levittäytyi-
si kautta koko maanpiirin. […] Tässä siis Jumala on esittänyt nähtäväksemme esikuvan ja selvän
todisteen tahdostaan: hän ei tuomitse toista avioliittoa, joka solmitaan ensimmäisen aviovaimon
kuoleman jälkeen. […]

Tällä Jumala ilmeisesti on tahtonut opettaa ja todistaa, että hän on ihmeellisesti mieltynyt
jälkeläisten tuottamiseen, jotta käsittäisimme hänen tukevan ja puolustavan omaa sanaansa: "li-
sääntykää". Ei hän ole jälkikasvun vihamies niin kuin me, meistä kun monet eivät pyri saamaan
jälkeläisiä. Mutta Jumala korostaa omaa sanaansa siinä määrin, että hän välistä suo lapsia niille-
kin, jotka eivät niitä tavoittele vaan vierovat; lukuun ottamatta sitäkin, että hän toisinaan niille,
jotka niitä toivoisivat, ei heitä koetellakseen annakaan. Ja vielä enemmän hän näyttää tähdentävän
suvunjatkamista siinä, että avionrikkojille ja huorintekijöille syntyy lapsia vastoin heidän omaa
tahtoaankin.

Kuinka suuri onkaan siis ihmisluonnon kelvottomuus? Kuinka monet tytöt pyrkivätkään
ehkäisemään raskaaksi tulemista ja surmaavat ja laittavat luotaan hennot sikiönsä? Onhan suvun-
jatkaminen kuitenkin Jumalan työtä. Puolisotkin, jotka solmivat kunniallisen avioliiton ja asuvat
yhdessä, tähtäävät eri tavoitteisiin, mutta harvoin jälkeläisten saamiseen. [Ensimmäisen Moosek-
sen kirjan selitys 25–31 (Helsinki: Luther-säätiö, 2006), 9–11.]

Luku 30
Suurin osa avioväestä ei tavoittelekaan jälkeläisiä, päinvastoin vieroksuvat tätä ja pitävät parem-
pana elää lapsettomina, koska ovat vähävaraisia eivätkä kykene elättämään perhettään. Mutta var-
sinkin ne, jotka pääasiassa harrastavat rauhaa ja joutilaisuutta, myös karttavat avioliiton tuottamaa
vaivaa ja työtä. Kuitenkaan avioliiton perimmäinen tarkoitus ei ole itsensä hemmotteleminen ja
joutilaisuus vaan jälkeläisten hankkiminen ja perheen elättäminen. Onhan se kyllä raskas kuorma,
huolten ja vaivojen kuormittama. Mutta sitä varten Jumala on sinut luonut, että olisit aviomies tai
vaimo ja oppisit  suoriutumaan näistä vaivoista. Ne, joilla ei ole rakkautta lapsiin, ovat sikoja,
pölkkyjä ja puunrunkoja. Ei heitä voi nimittää miehiksi eikä naisiksi, koska he pitävät halpana sitä
siunausta, jonka antaa Jumala, Luoja ja avioliiton säätäjä. [Ibid., 437–438.]

Luku 38
Hänen [Oonanin] on täytynytkin olla itsepintainen ja parantumaton heittiö. Tämä [keskeytetty yh-
dyntä] on inhottava synti, paljon pahempi kuin sukurutsaus ja huorinteko. Minä sanon sitä heku-
moitsemiseksi, jopa Sodoman synniksi. Siinä mies ryhtyy naiseen, siis makaa hänen kanssaan ja
yhtyy häneen, mutta kun on päästy siemensyöksyyn, antaakin siemenen mennä maahan, ettei nai-
nen tulisi raskaaksi. Tuossa vaiheessa on todella Jumalan säätämystä siittämisessä noudatettava.
Siksi on inhottava rikos kiihdyttää siementä ja naista mutta juuri ratkaisevalla hetkellä tuottaa nai-
selle pettymys. Mies oli täysin katkeran vihan ja kateuden vallassa ja sen vuoksi hän ei tahtonut
pakosta alistua kestämään mitään sietämätöntä orjuutta. Jumala oli siis oikeudenmukainen surma-
tessaan hänet. Teko oli paha ja sen tähden Jumala rankaisi häntä. [...] Tästä johtuen tämä laki edel-
lyttää palavaa rakkautta, jota tuo vätys ei tahtonut ottaa niskoilleen; mieluummin hän tahrasi it-
sensä inhottavalla synnillä kuin herätti veljellensä siemenen. [Ensimmäisen Mooseksen kirjan se-
litys 32–40 (Helsinki: Luther-säätiö, 2007), 333.]

Hääsaarna Sigismund von Lindenaun häissä (vuodelta 1545)
"Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelli-
set ja avionrikkojat Jumala tuomitsee." Hepr. 13:4.

Tämä on saarna koskien avioliiton pyhää säätyä, joka on mitä välttämättömin, erityisesti
kristittyjen keskuudessa, jotta kaikki ihmiset tietäisivät, mikä avioliiton pyhä sääty todella on ja
mistä se tulee, niin ettemme jatkaisi jokapäiväistä elämäämme niin kuin pakanat tai järjettömät
elukat, jotka eivät kysy eivätkä ajattele näitä asioita, vaan parittelevat ja elävät yhdessä siveettö-
mästi. Ei, kristittyjen keskuudessa niin ei saa olla, vaan siten kuin Paavali sanoo 1. Tess. 4: "Sillä
tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, että kukin teistä tietää ottaa
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oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa
tunne." (1. Tess. 4:3–5.)

Sen tähden kristittyjen tulisi elää pyhityksessä eikä niin kuin siat ja eläimet eikä niin kuin
pakanat, jotka eivät harkitse eivätkä kunnioita tätä säätyä.

Tästä pyhästä säädystä ja avioliiton jumalallisesta asetuksesta olisi paljon saarnattavaa, sil-
lä se on kaikista maailman säädyistä vanhin; itse asiassa ne kaikki muut ovat johdetut siitä säädys-
tä, johon Aadam ja Eeva, meidän ensimmäiset vanhempamme, luotiin ja määrättiin ja jossa he ja
kaikki heidän Jumalaa pelkäävät lapsensa ja jälkeläisensä elivät.

Sillä tämä on lausuttuna Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa: "Ja Jumala loi ihmisen omak-
si kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siu-
nasi heidät, ja Jumala sanoi heille: ’Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää
se itsellenne alamaiseksi’." (1. Moos. 1:27–28a.) Siinä se on; nämä eivät ole minun sanojani eivät-
kä kenenkään toisen ihmisen vaan Jumalan sanoja. Tällä tavalla hän loi ja sääsi sen, ja se, joka ei
sitä halua uskoa, olkoon vailla sitä. Lisäksi kaikkien ihmisten päivittäinen syntyminen ja saapumi-
nen todistaa, että Jumala haluaa hänen luomistyötään ja säätämystään, avioliiton pyhää säätyä, yl-
läpidettävän; siinä pienet miehet ja naiset syntyvät ja alkavat kasvaa joka päivä.

Niin joka ainoan meistä täytyy julistaa ja tunnustaa, ettemme ole itse tehneet tai luoneet it-
seämme; emmekä voi tehdä sitä eivätkä myöskään meidän vanhempamme. Kuka sitten? Kaikki-
valtias, iankaikkinen Jumala, kaiken Luoja, joka ensin loi ja sääsi pienet miehet ja naiset aviolii -
ton säätyyn, ja hän loi myös meidät tähän säätyyn. Sillä minun täytyy vapaasti tunnustaa ja julis-
taa, että minut luotiin poikalapseksi, toinen tyttölapseksi; minun täytyy tunnustaa, etten ole kivi
enkä keppi vaan olen syntynyt ja luotu ihmiseksi, mieheksi tai naiseksi. […]

Tätä säätyä ei pitäisi tuomita ja hylätä kuin jonakin inhottavana ja epäpuhtaana niin kuin
paavi ja hänen seuraajansa tekevät. Sillä naimisiin meneminen on Jumalan säätämys ja asetus, sil-
lä kun Jumala loi miehen ja naisen, hän itse asetti heidät tähän säätyyn, jossa he eivät ainoastaan
voi vaan jossa heidän tuleekin elää jumalista, kunnioitettavaa, puhdasta ja siveää elämää, synnyt-
täen lapsia ja kansoittaen maailmaa ja mikä vielä enemmän: Jumalan valtakuntaa. […]

[Avioparin] pitäisi myös kerskata ja lohduttautua sillä, että he ovat naimisissa; sillä silloin
mies voi sanoa: "minä kiitän Jumalaa, että minut on luotu mieheksi"; tai nainen: "minä kiitän Ju-
malaa, että minut on luotu naiseksi"; ja "[me kiitämme Jumalaa,] että Jumala on asettanut meidät
avioliiton pyhään säätyyn, jotta me synnyttäisimme lapsia hänen siunauksensa ja tahtonsa mu-
kaan". […]

[Paavali] puhuu puhtaudesta, jonka pitäisi vallita aviosäädyssä, ettei avioväen pitäisi olla
haureellisia tai avionrikkojia. Mitä tahansa muuta tapahtuu aviosäädyssä, sen Jumala peittää, sillä
tehdäänhän se sen tähden, jotta lapsia syntyisi, ja Jumala hyväksyy tämän, sillä se on hänen sää -
döksensä. Tämänkaltaista epäpuhtautta, sanoo Jumala, minä en näe. Tässä vanhemmat, isät ja äidit
tai avioväki ovat vailla syytä; Jumala ei laske sitä epäpuhtaudeksi perisynnin tähden eikä pidä sitä
syntinä. Jumala ennemmin rakentaa taivasten valtakuntansa tämän työn päälle ja peittää kaiken,
mikä siinä on epäpuhdasta, oman säätämyksensä ja luomuksensa tähden. […]

Sinun  pitäisi  kiittää  kaikkivaltiasta,  iankaikkista  Jumalaa,  meidän  Herramme Jeesuksen
Kristuksen Isää, että voit kerskata Jumalan säätämyksestä ja avioliiton pyhästä säädystä. Pidä se ja
kasvata lapsesi Jumalan nimessä. Sinun ei pidä huolehtia siitä, tuomitseeko Jumala sinut sen täh-
den, eikä hän tuomitse sinua sen työn tähden, tämän tiedän varmasti. Itse asiassa se seikka, että
olet naimisissa, kunhan vain olet kristitty, on sinulle suuri kirkkaus ja kunnia viimeisenä päivänä.
Ja nyt, niin kauan kuin elät, ole luottavainen jokaisena elämäsi hetkenä, että sinä elät säädyssä,
jonka Jumala on säätänyt ja joka miellyttää häntä. […]

Mutta jokaiselta kristityltä vaaditaan, että hän pysyy siinä säädyssä ja kutsumuksessa, jo-
hon Jumala on hänet asettanut, ja uskollisesti toimittaa sen velvollisuudet; sitten Jumala lisää on-
nellisuuden ja siunauksen. Suokoon Jumala meille tämän ja olkoon ylistetty iankaikkisesti. Aa-
men. [WA 49, 797–805.]

Jean Calvin (1509–1564)
Jean Calvin oli ranskalainen teologi ja pastori, joka oli protestanttisen reformaation yksi johtohahmoista.
Vaikka Luther seisoo suurimpana reformaattoreiden joukossa, monet oman aikamme protestanttisista kirk-
kokunnista seuraavat erityisesti Calvinin teologista perintöä.

Lutherilla ja Calvinilla oli suuria teologisia erimielisyyksiä koskien erityisesti Kristuksen persoonaa
ja sakramentteja, mutta sekä luterilainen että kalvinistinen perinne tunnustaa sen, minkä kirkko on aina
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meidän päiviimme asti tunnustanut: Jumala on liittänyt seksuaalisuuden käytön lisääntymiseen, ja on suuri
synti rikkoa tämä järjestys laittomuuksilla. Alla oleva katkelma on Calvinin Genesis-kommentaarista. Cal-
vin kutsuu aborttia sovittamattomaksi synniksi, mutta Jumala on valmis antamaan anteeksi tämänkin hir -
vittävän rikoksen sille ihmiselle, joka murtuu Herran eteen katumuksessa ja anoo armoa. ”Niin tulkaa,
käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumi-
valkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.” Jes. 1:18.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan kommentaari
1. Moos. 38:8–10
Tahallinen siemenen laskeminen miehen ja naisen välisen yhdynnän ulkopuolella on hirvittävä
asia. Tarkoituksella vetäytyä yhdynnästä, jotta siemen putoaisi maahan, on vielä kaksi kertaa hir-
vittävämpää. Sillä tämä merkitsee ihmissuvun toivon tukahduttamista, toivotun jälkeläisen sur-
maamista ennen kuin hän syntyykään. Tämän siveettömyyden Pyhä Henki erityisellä tavalla tuo-
mitsee Mooseksen suun kautta: Oonan ikään kuin väkivaltaisella abortilla yhtä julmasti kuin myös
saastaisesti heittää maahan veljensä jälkeläisen, joka on revitty pois äidin kohdusta. Lisäksi tällä
tavalla hän yritti, sikäli kuin hän itse siihen pystyi, pyyhkimään pois osan ihmissuvusta. Jos joku
nainen karkottaa sikiön pois kohdustaan lääkkeillä, sitä pidetään sovittamattomana syntinä, ja an-
saitusti Oonan sai päällensä samankaltaisen rangaistuksen, kun saastutti maan siemenellään, ettei
Taamariin sikiäisi uutta ihmisolentoa ja maan asukasta. [Kommentaari löytyy englanninkielisenä
käännöksenä osoitteesta www.biblehub.com.]

Martin Chemnitz (1522–1586)
"Si Martinus non fuisset, Martinus vix stetisset." "Ellei Martin [Chemnitz] olisi tullut, Martin [Luther] tus-
kin olisi  pysynyt pystyssä." Tämä luterilaisen tradition Martin Chemnitzille antama kunnianimi "Alter
Martinus" eli "Toinen Martti" kuvaa hyvin hänen suurta merkitystään uskonpuhdistuksen kirkolle. Luthe-
rin aloittama uskonpuhdistus ja uudestaan löytämä puhdas evankeliumi vaati myös seuraavilta sukupolvil-
ta tämän kalliin uskon vastaanottamista ja vaalimista. Jokaisen sukupolven pitää ottaa kirkon usko vas-
taan, elää se todeksi ja olla kasvattamassa seuraavia sukupolvia. Kirkko myös kohtaa kaikkina aikoina
taisteluita, jotka niin sisältä kuin ulkoa uhkaavat sen tulevaisuutta. Martin Chemnitzin suuri työ oli olla
kokoamassa Lutherin kuoleman jälkeen riitaantunutta luterilaisuutta yhden lipun alle. Tämä työ huipentui
Yksimielisyyden ohjeen kirjoittamiseen ja luterilaisten tunnustusasiakirjojen kokoamiseen Yksimielisyy-
den kirjaksi (Liber concordiae), joka julkaistiin 25. kesäkuuta vuonna 1580 Augsburgin tunnustuksen 50-
vuotisjuhlapäivänä. Sen lisäksi, että Martin Chemnitz oli tämän Yksimielisyyden kirjan pääarkkitehti, hän
kirjoitti lukuisia muita teologisia teoksia. Niistä mittavin on Trenton konsiilin33 kriittinen arvio.

Alla oleva sitaatti on Chemnitzin teoksesta  Loci Theologici ("Teologiset ydinkohdat"), jossa hän
pyrki käsittelemään systemaattisesti koko kristillisen opin. Näemme katkelmasta, kuinka myös luterilais-
ten reformaattoreiden käsityksen mukaan uuden ihmiselämän syntymisen tahallinen estäminen on vakava
rikos viidettä käskyä, "älä tapa", kohtaan. Tämä on alusta asti ollut oikean apostolisen kirkon raamatulli-
nen käsitys tahallisesta ihmiselämän syntymisen estämisestä myrkyillä, välineillä tai muilla laittomuuksil-
la.

Loci Theologici, viidennestä käskystä
Kaikkein suurin ja pahin laadultaan [viidennen käskyn rikkomuksista] on itse ulkonainen teko.
Raamattu puhuu veren vuodattamisesta, Room. 3:15; 1. Moos. 9:6. Kohdissa 2. Moos. 21:18–20
ja 4. Moos. 25:7 mainitaan tiettyjä välineitä tai aseita, kuten rauta, kivi tai nuija. Ilm. 18:23 ja Gal.
5:20 mainitsevat φαρμακεία [farmakeia, "myrkkyjuomat", käännetty suomalaisiin raamatunkään-
nöksiin "noituus" tai "velhous"]. Mutta Dekalogissa vain sanotaan, "Älä tapa", mainitsematta tä-
män rikoksen välineitä tai olosuhteita. Tuom. 20:5 leeviläisen miehen vaimo, jonka gibeonilaisten
roskajoukko raiskasi, joutui "murhatuksi". Tähän kuuluvia ovat myös ne asiat, joilla estetään si-
kiämistä, 1. Moos. 38:9. Samoin myös sikiön tuhoaminen kohtuun, 2. Moos. 21:22, "Jos raskaana
olevaa naista lyödään..." [Loci Theologici, Pars Secunda, De Lege Dei, De Quinto Praecepti.]

33 Rooman kirkko pyrki Trentossa vuosina 1545–1563 pidetyssä kirkolliskokouksessa käsittelemään uskonpuhdis-
tuksen esiin tuomia oppeja, joita se piti väärinä, sekä kokoamaan omia rivejään.
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Luterilaiset tunnustuskirjat
Niin ikään luterilaisen kirkon eri tunnustuskirjoilla on paljon sanottavaa avioliitosta ja seksuaalisuudesta.
Kuten yllä esitetyt sitaatit Lutherilta ja Chemnitziltä osoittavat, luterilaisen tunnustusliikkeen teologit liit-
tyivät kirkon vuosituhantiseen raamatulliseen opetukseen avioliitosta ja seksuaalisuudesta. Luterilaiset isät
kyllä irtaantuivat joistakin kirkkoon salakuljetetuista vääristä käytännöistä kuten pappien selibaattilaista,
naimattomuuden epäterveestä ihannoinnista ja avioliiton halveksunnasta, mutta vahvistivat kirkon perin-
teisen opetuksen, jonka mukaan avioliitto ja seksuaalisuus perustuvat Jumalan alussa lausumalle hedel-
mällisyyden ja lisääntymisen siunaukselle. Itse asiassa näemme katkelmista, että reformaattorit nostivat
esiin juuri tämän Jumalan alussa lausuman siunauksen puolustaessaan kirkon oikeaa opetusta avioliitosta
väärinkäytöksiä vastaan. Luterilainen reformaatio ei siis suinkaan irtaantunut kirkon historiallisesta avio-
liitto-opetuksesta vaan päinvastoin vaali uusin voimin sen keskeisintä teologista sisältöä.

Ensimmäinen lainaus tulee luterilaisen kirkon pääuskontunnustuksesta eli Augsburgin tunnustukses-
ta (CA, Confessio Augustana) ja sen artiklasta XXIII, jossa käsitellään pappien oikeutta mennä naimisiin.
CA ja sitä myöten luterilainen kirkko perustavat avioliitto-opetuksensa Jumalan alussa lausuman hedel-
mällisyyden ja lisääntymisen siunauksen varaan. Tähän Jumalan kaikkivaltiaaseen luomissanaan he vetoa-
vat, kun vaativat myös papeille oikeutta avioliittoon, sillä Jumala on luonut ihmisen lisääntymään. Kenel-
läkään ihmisellä ei ole oikeutta turhentaa, muuttaa tai kumota tätä kaikkivaltiaan Jumalan säätämystä. Tä-
hän opetukseen on ilman muuta sisäänkirjoitettu myös luterilaisen kirkon kielteinen kanta raskaudenehkäi-
syyn erilaisilla välineillä, kemikaaleilla tai muilla inhottavilla laittomuuksilla. Nämä laittomuudet sallivat
luterilaiset kirkot eivät seuraa Tunnustuskirjojen opetusta avioliitosta eivätkä siten ole luterilaisia eivätkä
raamatullisia avioliitto-opetuksessaan.

Mutta ennen kuin luet katkelman CA:sta, voit palauttaa mieleesi yllä jo esitetyn Lutherin sitaatin
Isosta katekismuksesta, sillä myös Iso katekismus kuuluu luterilaisiin tunnustusasiakirjoihin. Siihen sitaat-
tiin on tiivistetty varsin hyvin luterilainen opetus avioliitosta.

Augsburgin tunnustus (vuodelta 1530)
XXIII Pappien avioliitto, kohdat 1–9
Yleisesti on esitetty valituksia siitä huonosta esikuvasta, jonka antavat papit, jotka eivät elä pidät-
tyvästi. Tästä syystä kerrotaan paavi Piuksenkin sanoneen, että on olemassa tiettyjä syitä, joiden
johdosta pappien avioliitto on kielletty, mutta että on olemassa vielä vahvempia syitä, joiden joh-
dosta se olisi jälleen sallittava. Näin kertoo näet Platina 24. Kun siis meidän pappimme ovat ha-
lunneet välttää tätä julkista pahennusta, he ovat ottaneet itselleen vaimon ja opettavat, että aviolii -
ton solmiminen on heille sallittua. Ensiksikin, koska Paavali sanoo: (1. Kor. 7:2–9) "Haureuden
syntien välttämiseksi olkoon kullakin oma vaimonsa", ja edelleen: "On parempi naida kuin palaa."
Toiseksi Kristus sanoo: (Matt. 19:11) "Eivät kaikki voi ottaa vastaan tätä sanaa." Näin hän tahtoo
opettaa meitä, ettei naimattomuus sovi kaikille ihmisille, koska Jumala loi ihmisen lisääntymään
(1. Moos. 1). Ihmisellä ei näet ole ilman Jumalan erityistä lahjaa ja tekoa oikeutta mennä muutta-
maan hänen luomistekoaan. Sen tähden ne, jotka eivät ole soveliaita elämään pidättyvyydessä,
ovat velvollisia solmimaan avioliiton. Sillä Jumalan käskyä ja Jumalan säätämää järjestystä ei mi-
kään inhimillinen laki tai annettu lupaus voi kumota. Tämän perusteella papit opettavat, että hei-
dän on ollut lupa mennä naimisiin. [Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat, 63.]

Augsburgin tunnustuksen puolustus vahvistaa CA:n opetuksen avioliitosta ja seksuaalisuudesta. Kenellä-
kään ei ole oikeutta muuttaa Jumalan ihmisluontoon istuttamaa järjestystä, jonka mukaan mies ja nainen
ovat luodut tulemaan yhteen avioliitossa, olemaan hedelmällisiä, lisääntymään ja kasvattamaan lapsia Ju-
malalle. Tämä totta kai koskee myös avioparia itseään: heillä ei ole mitään oikeutta alkaa sotimaan heissä
vaikuttavaa Jumalan luomistahtoa vastaan laittomuuksilla. Luterilaisen tunnustuksen mukaan mies ja nai -
nen pelastuvat uskon kautta, kun he uskollisesti täyttävät Jumalan heille antamaa kutsumusta olla hedel-
mällisiä, lisääntyä ja kasvattaa lapsia Jumalalle. Juuri avioliitto on se kutsumus, johon Jumala kutsuu val-
taosan ihmisistä palvelemaan Häntä. Jälleen implikaatiot esimerkiksi raskaudenehkäisylle ovat ilmiselvät.

Augsburgin tunnustuksen puolustus (vuodelta 1531)
XXIII Pappien avioliitto, kohdat 7–13, 28
Ensiksi. Luomiskertomus opettaa, että ihmiset on luotu siinä tarkoituksessa, että he olisivat hedel-
mälliset ja että kumpikin sukupuoli luonnonmukaisesti tuntisi toiseensa kohdistuvaa viettiä. Me
emme nyt puhu pahasta himosta, joka on syntiä, vaan siitä viettymyksestä, joka olisi kuulunut ih -
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misen  luontoon  turmeltumattomassakin  tilassa,  siitä  mistä  käytetään  ilmausta  στοργὴ  φυσική
[storgē fysikē], luonnonmukainen kiintymys. Tämä kiintymys liittää sukupuolet keskenään yhteen
jumalallisen järjestyksen mukaan. Mutta kun tätä järjestystä ei voida kumota ilman että Jumala
itse asiaan erityisesti puuttuu, ei oikeutta avioliiton solmimiseen voida kumota millään määräyk-
sellä eikä lupauksella.

Tätä yrittävät vastustajamme tehdä tyhjäksi väittämällä, että alussa annettiin käsky täyttää
maa, mutta nyt, kun maa jo on täytetty, avioliittokäsky ei enää ole voimassa. Huomatkaa, miten
viisas on heidän ajatuskulkunsa! Tuo mainittu Jumalan sanahan muovaa ihmisen luonnon sellai-
seksi, ettei se ole hedelmällinen ainoastaan luomisen alussa, vaan niin kauan kuin tämä ruumiim-
me luonto pysyy. Aivan samoin maa tulee hedelmälliseksi tämän sanan voimasta: (1. Moos. 1:11)
"Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja." Tämän järjestyksen mukaisesti maa ei ainoastaan alussa al-
kanut kasvaa ruohoa, vaan kedot verhoutuvat siihen vuosi vuodelta, niin kauan kuin tämä luonto
pysyy. Samoin kuin siis ihmisen säätämät lait eivät voi muuttaa maan luontoa, ei mikään lupaus
eikä ihmisten säätämä laki voi muuttaa ihmisen luontoa ilman että Jumala erityisesti asiaan puut-
tuu.

Toiseksi. Koska ihminen on Jumalan luomistyön tulos ja se ja luomisjärjestys ovat luon-
nonoikeutta, ovat oikeusoppineet viisaasti ja oikein sanoneet miehen ja naisen liittymisen toisiinsa
perustuvan luonnonoikeuteen. Mutta kun luonnonoikeus on muuttumaton, niin oikeus avioliiton
solmimiseen on pysyvää laatua. Sillä jos kerran luonto ei miksikään muutu, säilyy välttämättä
myös se järjestys, jonka Jumala on luontoon pannut, eikä sitä voida ihmisten säätämillä laeilla ku-
mota. Naurettava ja tyhjänpäiväinen on siis se vastustajien väite, että avioliittokäsky oli voimassa
aluksi, mutta ei nyt enää. Tämähän on aivan samaa kuin jos he sanoisivat: Muinoin ihmiset syn-
tyivät sukupuolisina olentoina, mutta eivät nyt enää. Ei yksikään seppä voisi sepitellä näppäräm-
pää ajatusta kuin nämä typeryydet, joita on väsätty luonnonoikeuden kiertämiseksi. Pysyköön siis
voimassa tässä asiassa se, mitä Raamattu opettaa ja minkä oikeusoppinutkin on viisaasti lausunut:
Miehen ja naisen liittyminen yhteen perustuu luonnonoikeuteen. Edelleen luonnonoikeus on to-
della jumalallinen oikeus, koska se on Jumalan luontoon istuttama järjestys. Ja kun tämä oikeus ei
voi miksikään muuttua ilman että Jumala erityisellä tavalla asiaan puuttuu, pysyy välttämättä voi-
massa oikeus avioliiton solmimiseen,  koska puheena oleva luonnollinen vietti  on sukupuolten
luonnonmukaista keskinäistä suhdetta säätelevä Jumalan järjestys ja sen johdosta se on oikeus.
Mistä syystä muutoin olisi luotu molemmat sukupuolet? Niin kuin yllä mainittiin, emme puhu pa-
hasta himosta, joka on syntiä, vaan siitä, mitä sanotaan luonnonmukaiseksi kiintymykseksi. Sitä
paha himo ei ole saanut luonnosta poistetuksi, vaan saa sen yltymään, niin että luonnollinen kiin-
tymys on sitä enemmän terveenä säilyttävän lääkkeen tarpeessa eikä avioliitto ole välttämätön
vain suvunjatkamista varten, vaan myös tällaisena lääkkeenä. Kaikki, mitä edellä on sanottu, on
täysin selvää ja niin varmaa, ettei sitä mitenkään voi järkyttää. […]

Nyt vastaamme näihin sepitelmiin kohta kohdalta. Ensinnäkin on vastapuolen tunnustetta-
va, että uskovien avioelämä on puhdasta, koska se on pyhitetty Jumalan sanalla, toisin sanoen se
on sallittu ja Jumalan sanassa hyväksytty asia, minkä Raamattu kyllin todistaa. Sanoohan Kristus
avioliittoa jumalalliseksi yhdistymiseksi lausuessaan: (Matt. 19:6) Ne jotka Jumala on yhdistänyt.
Samoin Paavali sanoo naimisiin menemisestä, ruuista ja muista niihin verrattavista asioista, (1.
Tim. 4:5) että ne pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella, toisin sanoen sanalla, jotta omatunto
saisi varmuuden Jumalan hyväksymisestä, ja rukouksella, toisin sanoen uskolla, joka kiitoksella
käyttää tätä kaikkea hyväkseen Jumalan lahjana. Samoin 1. Kor. 7.: "Mies, joka ei usko, on pyhi-
tetty uskovan vaimonsa kautta", toisin sanoen avioelämä on sallittua ja pyhää sen tähden, että
usko Kristukseen sen pyhittää, aivan samoin kuin on lupa käyttää hyväksi ruokaa jne. Edelleen 1.
Tim. 2:15: "Nainen on pelastuva lastensynnyttämisen kautta" jne. Jos vastustajamme voisivat esit-
tää tämän veroisen selibaattia koskevan raamatunkohdan, mihin voitonriemuun he ratkeaisivat-
kaan! Paavali  sanoo naisen pelastuvan synnyttämällä  lapsia.  Voitaisiinko selibaattiteeskentelyä
vastaan lausua mitään kunniakkaampaa kuin tämä, että nainen pelastuu juuri avioelämään liitty-
villä teoilla, aviollisella yhdyselämällä, lapsia synnyttämällä ja muilla tavoin perhe-elämään osal-
listumalla! Mitä Paavalilla on mielessään? Lukijan tulee huomata, että hän mainitsee lisäksi uskon
eikä ylistele perhe-elämään liittyviä tekoja ilman uskoa: "Jos pysyvät uskossa", niin hän sanoo.
Hänhän puhuu äideistä yleensä. Varsinaisesti hän siis vaatii uskoa, jolla nainen vastaanottaa syn-
tien anteeksiantamuksen ja vanhurskautuksen. Sitten hän mainitsee vielä tietyn kutsumukseen liit-
tyvän erityistehtävän,  aivan niin kuin kussakin ihmisyksilössä uskoa tulee seurata hyvän teon,
joka liittyy tiettyyn kutsumukseen. Tämä teko on Jumalalle mieluinen uskon tähden. Tällä tavoin
naisen velvollisuuksien täyttäminen on Jumalalle mieluista uskon tähden ja uskova nainen, joka
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näitä velvollisuuksiaan uskollisesti suorittaen täyttää kutsumustehtävänsä, pelastuu. [Ibid., 211–
212, 214.]

Kuten edellä esitetyt katkelmat Tunnustuskirjoista antavat ymmärtää, jumalallisesti asetetun luomisjärjes-
tyksen rikkominen avioliiton ja seksuaalisuuden alueella on vakava synti. Raamattu varoittaa, etteivät hau-
reelliset  saa periä Jumalan valtakuntaa.  Usko ilman siihen liittyvää pyhää elämää on pelkkää petosta.
Kuinka me voimme väittää olevamme Jumalan ystäviä uskon kautta, jos ehdoin tahdoin sodimme laitto-
muuksilla Hänen asettamaansa luomisjärjestystä vastaan? Oman aikamme luterilaiset tekisivät hyvin, jos
kuulisivat nämä vakavat varoituksen sanat isiensä suusta. Erityisesti pastoreiden pitäisi tehdä parannus ja
ottaa virastaan vaari: Mitä he sanovat Ylipaimenelleen, kun Hän kerran kysyy heidän uskollisuuttaan siinä,
mitä Hän on sanassaan avioliitosta opettanut? Millä he voivat puolustaa opettamiaan laittomuuksia? Mitä
he tekivät niille, jotka Herra lähetti heitä varoittamaan? Olkoon Herra heille armollinen, niin että he voisi-
vat pelastua, vaikka se sitten tapahtuisi ikään kuin tulen läpi (1. Kor. 3:10ss.).

Yksimielisyyden ohje, täydellinen selitys
IV Hyvät teot, kohdat 31–32
Ensiksi on ankarasti nuhdellen hylättävä epikurolainen harhakuvitelma. Muutamat näet kuvittele-
vat, että kerran saatua uskoa, vanhurskautta ja pelastusta ei voi menettää, ei edes ehdoin tahdoin
pahassa aikomuksessa syntiä ja pahoja tekoja tekemällä. Vaikka kristitty julkeasti ja häpeämättä
elää pahojen himojensa mukaan, vastustaa Pyhää Henkeä ja vastoin omaatuntoaan vakain tuumin
antautuu synnin valtaan, hän heidän mielestään yhtä kaikki säilyttää uskon, Jumalan armon, van-
hurskauden ja pelastuksen.

Tämän turmiollisen harhakuvitelman torjumiseksi on uskosta vanhurskautetuille kristi-
tyille ahkerasti ja vakavasti tähdennettävä muuttumattomasti totena pysyviä jumalallisia uhkauk-
sia, vakavia nuhteita ja varoituksia. Nämä sanat on usein toistettava ja painettava mieleen: 1. Kor.
6:9 s.: "Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei aviorikkojat, ei ahneet jne. saa periä Jumalan valta-
kuntaa", vrt. Gal. 5:21. Ef. 5:5: "Ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa."
Room. 8:13: "Jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman." Kol. 3:6: "Niiden tähden kohtaa
Jumalan viha tottelemattomia." [Ibid., 504.]

Yksimielisyyden ohjeessa rinnastetaan Jumalan alussa lausuma hedelmällisyyden ja lisääntymisen siunaus
Kristuksen lausumiin ehtoollisen asetussanoihin. Nämä molemmat siunaukset pysyvät voimassa ja vaikut-
tavat aina Kristuksen paluuseen asti. Meillä ei ole oikeutta turhentaa sen enempää hedelmällisyyden ja li-
sääntymisen siunausta kuin Kristuksen lausumia ehtoollisen asetussanoja; niin kuin aviopari on kutsuttu
antamaan Jumalan alussa lausuman siunauksen päästä itsessään oikeuksiinsa, samoin sananpalvelija on
kutsuttu kuuliaisena Kristuksen asetukselle ja käskylle jakamaan Hänen pyhää verta ja ruumistansa.

VII Pyhä ehtoollinen, kohdat 75–77
Ne todet, kaikkivaltiaat sanat, jotka Jeesus Kristus lausui ehtoollista asettaessaan, eivät koskeneet
ainoastaan ensimmäistä ehtoollisen viettoa, vaan yhä edelleen ne kestävät, pätevät, vaikuttavat ja
pysyvät voimassa. Kaikkialla, missä ehtoollista vietetään Kristuksen asetuksen mukaan ja missä
käytetään hänen lausumiaan sanoja, tapahtuu juuri niiden ensimmäisellä ehtoollisella lausuttujen
Kristuksen sanojen voimasta, että Kristuksen ruumis ja veri jaetaan ja vastaanotetaan todella läs-
näolevina. Missä noudatetaan Kristuksen asetusta ja lausutaan hänen sanansa leivän ja maljan yli
ja jaetaan näin siunattu leipä ja malja, niin kauan Kristus on väkevänä siinä sanassa, joka lausu-
taan ensimmäisten alkuperäisten asetussanojen perusteella. Hän tahtoo näet, että hänen sanaansa
toistetaan yhä uudestaan. Khrysostomos lausuu kärsimysviikon saarnassa: "Kristus itse tarjoaa tä-
män aterian ja siunaa sen. Esiin pantua leipää ja viiniä ei tee Kristuksen ruumiiksi ja vereksi ku-
kaan ihminen, vaan itse Kristus, meidän puolestamme ristiinnaulittu. Sanat lausuu papin suu, mut-
ta esiin pannut ehtoollisaineet siunaa Jumalan voima ja armo, kun hän sanoo: ‘Tämä on minun
ruumiini.’ Kerran lausuttiin:  ‘Kasvakaa,  lisääntykää ja  täyttäkää maa’ (1.  Moos.  1:28),  ja  yhä
nämä sanat pysyvät voimassa: luonnossa kaikki kasvaa ja lisääntyy. Vain kerran on lausuttu toi-
nenkin sana, mutta tähän päivään ja Kristuksen paluuseen asti se pysyy voimassa ja vaikuttaa:
Kristuksen todellinen ruumis ja veri on läsnä kirkon ehtoollisessa."

Luther kirjoittaa (Tomus 6, Jena, 99): Kristuksen käsky ja asetus kykenee saamaan aikaan
sen, että me ehtoollisessa jaamme ja saamme hänen ruumiinsa ja verensä, emme pelkkää leipää ja
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viiniä. Näin kuuluvat hänen sanansa: "Tämä on minun ruumiini (…) Tämä on minun vereni (…)"
Ei meidän tekemisemme ja puhumisemme vaan Kristuksen käsky ja asetus tekevät leivästä hänen
ruumiinsa ja viinistä hänen verensä ensimmäisestä ehtoollisesta maailman loppuun asti. Meidän
palvelusvirkamme tehtävänä on sen jokapäiväinen jakaminen. [Ibid., 526–527.]

Johann Gerhard (1582–1637)
Jos tunnustukselliselta luterilaiselta teologilta kysytään mielipidettä, ketkä ovat kaikkien aikojen kolme
parasta luterilaista teologia, epäilemättä monien huulille tulisi nimi "Johann Gerhard". Jos Luther oli us-
konpuhdistuksen ensimmäisen sukupolven suurnimi ja Chemnitz toisen, niin Gerhard puolestaan voidaan
nähdä kolmannen sukupolven luterilaisuuden etevimpänä teologina. Johann Gerhardista tuli teologian pro-
fessori Jenan yliopistoon vuonna 1616, ja nuoresta iästään huolimatta hänestä tuli pian protestanttisen Sak-
san johtavin teologi. Hänen neuvoaan etsittiin kaikenlaisissa uskontoa ja moraalia käsittelevissä kysymyk-
sissä. Hän sai toistuvasti työkutsuja lähes kaikista Saksan yliopistoista ja aina ulkomaita myöten. Oiva
osoitus Gerhardin hengellisistä lahjoista ja poikkeuksellisesta kypsyydestä on hänen 24-vuotiaana kirjoit-
tamansa teos  Meditationes sacrae, joka on käännetty suomeksi nimellä "Uskon pyhä salaisuus". Hänen
mestariteoksenaan voidaan pitää Melanchthonin ja Chemnitzin jalanjäljissä kirjoitettua systemaattisen teo-
logian esitystä  Loci Theologici  eli "Teologian ydinkohdat", jossa hän esittää luterilaisen opin sellaisella
oppineisuudella, yksityiskohtaisuudella ja logiikan voimalla, ettei vastaavaa oltu ennen nähty – eikä var-
maan sen jälkeenkään.

Seuraava katkelma onkin juuri pieni otos Gerhardin pääteoksesta Loci Theologici ja sen lakia käsit-
televästä osasta. Myös oman aikamme luterilaisten olisi syytä etsiä tämän luterilaisuuden eittämättä yhden
lahjakkaimman teologin neuvonpitoa pohtiessaan esimerkiksi kysymystä raskaudenehkäisystä. Gerhardin
laaja ja syvä uskon ymmärrys todistaa samaa kuin muidenkin suurten kirkon opettajien: ihmiselämän si-
kiämisen tahallinen estäminen on vakava rikos viidettä käskyä vastaan.

Loci Theologici, viidennestä käskystä
Tätä viidettä käskyä vastaan sotivat: 1. Lähimmäisen tappaminen sydämessä, se on harkitsematta
vihastua häneen, vihata häntä, kadehtia häntä, ajatella sekä valmistella pahaa häntä vastaan, palaa
kostonhimosta,  helliä  vihamielisyyttä  ja  vihamielistä  kilpailua,  ajatella  lähimmäisestä  pahoja
asioita, olla välittämättä häntä kohtaavasta pahasta, olla haluamatta sovintoa hänen kanssaan, olla
haluamatta antaa rikkomuksia anteeksi, ἐπιχαιρεκακεῖν [epikhairekakein, "iloita lähimmäisen on-
nettomuudesta"], jne. 2. Surmata lähimmäinen kielellä, se on pilkata häntä, kirota häntä, arvostella
ja tuomita hänet harkitsematta, antautua vastavuoroiseen piikittelyyn, nostattaa sotaisia sanoja,
kieltää lähimmäiseltä neuvo ja lohdutus, pilkata lähimmäisen epäonnea. Tähän kuuluvat myös vi-
hamieliset eleet, joilla osoitetaan pahantahtoisuutta lähimmäistä vastaan ja jotka Kristus sisällyttää
hulluksi kutsumiseen. 3. Itse ulkonaisella teolla lähimmäisen surmaaminen, joka voi tapahtua lu-
kuisilla eri tavoilla, ei ainoastaan kädellä, miekalla, nuijalla, kivellä tai keihäällä, vaan myös myr-
kyllä. Myös ne, jotka aiheuttavat syyn kuolemaan, on tuomittava surmaajiksi, kuten myös ne jotka
estävät sikiämistä, ne jotka karkottavat sikiön abortoivalla juomalla, ne jotka lyövät raskaana ole-
via, ne jotka himoilla, ylellisyydellä tai muilla tavoilla vahingoittavat elämäänsä, ne jotka ilman
harkintaa ja lääketieteen tuntemusta määräävät sairaille lääkkeitä, jne. [Loci Theologici, Tomus
Tertius, Locus XII De Lege Dei, 154.]

Matthew Henry (1662–1714)
Matthew Henry syntyi Walesissa mutta toimi Englannissa sananpalvelijana presbyteerisessä seurakunnas-
sa. Hänen vuosina 1708–1710 kirjoittamansa kuusiosainen kommentaarisarja koko Raamattuun on yksi
englanninkielisen maailman kautta aikojen tunnetuimmista ja arvostetuimmista kommentaareista. Seuraa-
vat katkelmat on otettu kyseisestä Henryn teoksesta. Tapaamme niistä sen saman Raamatun puhtaan avio-
liitto-opetuksen kuin minkä Luther reilut sata vuotta aikaisemmin oli jälleen kristikunnalle kirkastanut.

1. Moos. 38 kommentaari
Seuraava poika, Oonan, annettiin muinaisen käytännön mukaisesti avioliittoon lesken kanssa, jot-
ta lapsettomana kuolleen veljen nimi säilyisi. Vaikka Jumala oli ottanut hänen elämänsä pois hä-
nen pahuutensa tähden, silti he huolehtivat hänen muistonsa säilymisestä; ja heidän siinä koke-
mansa pettymys Oonanin synnin tähden oli lisärangaistus hänen pahuudestaan. Veljen lesken nai-
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misen käytännöstä tehtiin myöhemmin yksi Mooseksen laeista, 5. Moos. 25:5. Vaikka Oonan oli
myöntynyt ottamaan lesken vaimokseen, silti hän halventaen suuresti omaa ruumistaan, naimansa
vaimon ruumista ja edesmenneen veljensä muistoa kieltäytyi herättämästä siementä veljelleen niin
kuin olisi ollut hänen velvollisuutensa. Tämä oli sitäkin pahempaa, koska Messiaan tuli polveutua
Juudasta, ja jos hän ei olisi syyllistynyt tähän pahuuteen, hänellä olisi voinut olla kunnia olla yksi
hänen esi-isistään. Huomaa tämä: ne synnit, jotka halventavat ruumista ja saastuttavat sen, ovat
todella vastenmielisiä Jumalalle ja todisteita riettaista himoista. [Teos löytyy englanninkielisenä
osoitteesta www.biblehub.com.]

Mal. 2:15 kommentaari
Katsokaamme ne syyt, miksi miehen ja vaimon pitää jatkaa yhdessä elämänsä loppuun asti pyhäs-
sä rakkaudessa ja rauhassa eikä riidellä tai erota toisistaan. Koska Jumala on liittänyt heidät yh-
teen (jae 15): Eikö hän tehnyt yhtä, yhtä Eevaa yhdelle Aadamille, ettei Aadam koskaan ottaisi
toista hänen lisäkseen vaivatakseen häntä (3. Moos. 18:18) tai laittaisi häntä syrjään tehdäkseen ti-
laa toiselle? On suurta pahuutta valittaa avioliittolaista rajoitteena, kun Aadam viattomuudessa ja
kunniassa Eedenissä, nautinnon puutarhassa ollessaan, oli rajoitettu yhteen. Mutta Jumalalla oli
Hengen ylijäämä; Hän olisi voinut tehdä toisen Eevan, yhtä miellyttävän kuin Hän teki Eevasta,
mutta suunnitellessaan Aadamille sopivaa apua Hän teki hänelle yhden vaimon; jos Hän olisi teh-
nyt Aadamille useampia, hänellä ei olisi ollut sopivaa apua. Ja miksi Jumala teki vain yhden nai-
sen yhdelle miehelle? Sen tähden, että Hän voisi etsiä jumalista siementä – Jumalan siementä
(niin sana kuuluu), siementä, joka kantaisi Jumalan kuvaa, olisi Jumalan palveluksessa ja omistet-
tu Hänen kirkkaudelleen ja kunnialleen; – että kun jokaisella miehellä on oma vaimonsa ja vain
yksi lain mukaisesti (1. Kor. 7:2), he voisivat elää siveässä ja pyhässä rakkaudessa jumalallisen
lain neuvojen ja kieltojen alaisuudessa eivätkä niin kuin järjettömät eläimet himon vallan alaisuu-
dessa, ja niin he voisivat synnyttää ihmisluonnon sellaisella tavalla, että se todennäköisimmin tuli-
si osalliseksi jumalallisesta luonnosta, – että lapset syntyessään pyhään avioliittoon, joka on Ju-
malan säätämys ja jonka kautta luonnon taipumukset pidetään Jumalan käskemien säädösten alai-
suudessa, tehtäisiin näin siemeneksi Jumalan palvelemista varten, ja että he saisivat kasvaa, niin
kuin he ovat myös syntyneet, Jumalan ohjauksen ja hallintavallan alaisuudessa. Huomaa seuraava:
Jumalisen siemenen kasvattaminen, joka siemen uskotaan koko eliniäkseen Herran omaksi, on
avioliittoinstituution yksi suuri päämäärä; mutta se on hyvä syy sille, miksi aviovuode täytyy pitää
puhtaana ja avioside eheänä. Aviomiesten ja vaimojen täytyy sen tähden elää Herraa peläten, jotta
heidän siemenensä olisivat jumalisia siemeniä, muutoin nämä siemenet olisivat epäpuhtaita, mutta
nyt he ovat pyhiä, liiton lapsia, avioliiton, joka on kuva armoliitosta; ja aviollinen yhteys, kun se
näin säilytetään kokonaisuudessaan, on kuva Kristuksen ja Hänen kirkkonsa välisestä salaisesta
yhteydestä, jossa Hän etsii ja varmistaa itselleen jumalisen siemenen; katso Ef. 5:25, 32. [Teos
löytyy englanninkielisenä osoitteesta www.biblehub.com.]

John Wesley (1703–1791)
John Wesley pyrki uudistamaan Englannin anglikaanista kirkkoa. Hänet tunnetaan metodismin yhtenä pe-
rustajaisänä yhdessä veljensä Charlesin ja heidän työtoverinsa George Whitefieldin kanssa. Kuten muut
protestanttiset opettajat myös John Wesley yhtyi kirkon vuosituhantiseen opetukseen seksuaalisuuden oi-
keasta, luonnollisesta käytöstä. Seuraava lyhyt sitaatti on Wesleyn kirjoittamasta kommentaarista Ensim-
mäiseen Mooseksen kirjaan.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan kommentaari
1. Moos. 38:9–10
Nuo synnit, jotka häpäisevät ruumista, ovat hyvin inhottavia Jumalalle ja todisteita pahoista hi-
moista. Tarkkaa: Oonanin teko inhotti Herraa, ja sitä on pelättävä; tuhannet ihmiset, erityisesti yk-
sin elävät, juuri tällä teolla yhä inhottavat Herraa ja tuhoavat omat sielunsa. [Teos löytyy englan-
ninkielisenä osoitteesta www.biblehub.com.]
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Carl Friedrich Keil (1807–1888)
On oman aikamme kristikunnan keksintö, ettei Oonanin synnillä olisi mitään tekemistä Jumalan asettaman
avioliiton kanssa34. Vielä esimerkiksi monien luterilaisten arvostamassa Keil-Delitzschin kommentaarisar-
jassa Carl Friedrich Keil, tunnettu luterilainen eksegeetikko, kirjoittaa näin:

1. Mooseksen kirjan 38. luvun selitys
Tämä [Oonanin] teko ei ainoastaan ilmaissut kiintymyksen puutetta veljeä [Eer] kohtaan ja hä-
peällistä himoa tämän omaisuuteen ja perintöön, vaan se oli myös synti vastoin jumalallisesti ase-
tettua avioliittoa ja sen tehtävää, ja sen tähden Herra rankaisi Oonania äkkikuolemalla. [Teos löy-
tyy englanninkielisenä käännöksenä osoitteesta www.biblehub.com.]

John H. C. Fritz (1874–1953)
John Fritz oli luterilaisen Lutheran Church–Missouri Synod (LCMS) -kirkkokunnan pastori. Hän toimi
myös professorina kyseisen kirkkokunnan pappisseminaarissa St. Louisissa. Fritz kirjoitti pastoraaliteolo-
giasta  oppikirjan,  jota  käytettiin  vuosikymmenten ajan Missouri  Synodin pastoreiden kouluttamisessa.
Kirjassa Fritz ottaa myös kantaa kysymykseen raskaudenehkäisystä ja opettaa, että luterilaisten pastorei-
den pitäisi tuomita raskaudenehkäisy Jumalan tahdon vastaisena asiana. Alla lyhyt sitaatti kirjan toisesta,
vuonna 1945 painetusta editiosta.

Pastoraaliteologia
Ihmisellä ei ole mitään oikeutta mielivaltaisesti tai harkitusti rajoittaa jälkeläistensä lukumäärää
(raskaudenehkäisy),  erityisesti  jos  niin  tehdään  keinotekoisilla  tai  luonnottomilla  tavoilla,  1.
Moos. 1:28; Ps. 127:3–6; Ps. 128:3–4; 1. Moos. 38:9–10; Room. 1:26–27. […] Raskaudenehkäisy
eli sikiämisen estäminen tai lapsiluvun rajoittaminen keinotekoisilla välineillä, lääkkeillä tai luon-
nottomilla käytännöillä on synti. […] Koska hengellinen välinpitämättömyys ja modernismi on
tunkeutunut  myös aikamme kirkkoon ja  on  sumentanut  omantunnon myös koskien  kristillistä
etiikkaa, ei ole yllätys, että miehet ja naiset kannattavat ja ajavat raskaudenehkäisyä jopa tämän
modernin ajan kirkoissa. [Lainattu pastori H. R. Curtisin (LCMS) lehtisessä "Should Christian
Couples Use Contraception?".]

Theodore F. K. Laetsch (1877–1962)
Theodore Laetsch toimi luterilaisena pastorina Missouri Synodissa Yhdysvalloissa. Vuodet 1927–1947
hän toimi kirkkokunnan St. Louisin pappisseminaarin professorina. Yhdysvalloissa erityisesti LCMS tuli
tunnetuksi kirkkokuntana, joka ryhtyi vastustamaan ajassa vaikuttanutta voimakasta propagandaa raskau-
denehkäisyn puolesta ja piti esillä Raamatun oikeaa opetusta. Seuraava Laetschin laatima yhteenveto argu-
menteista raskaudenehkäisyä vastaan tiivistää hyvin kirkon historiallisen ja raamatullisen opetuksen asias-
ta.

Argumentteja raskaudenehkäisyä vastaan
1. Se on syntiä.
A. Se on Jumalan tahdon ja käskyn tarkoituksellista laiminlyömistä, 1. Moos. 1:28; 1. Tim. 5:14;
2:15; 1. Moos. 38:9–10.
B. Se on Jumalan lupausten halveksumista ja siunauksen riistämistä itseltään, Ps. 127 ja 128. Kat-
so myös tekstit kohdassa C.
C. Se on yksinomaan Jumalalle kuuluvan oikeuden ottamista omiin käsiinsä, nimittäin lasten an-
tamisen tai pidättämisen oikeuden, Ps. 127:3; 1. Moos. 29:31–30:6; 30:22; 33:5; 16:2; 20:18; 3.
Moos. 20:20–21; Job 42:12–13; Luuk. 1:58; 1. Sam. 1:10–11.
D. Raskaudenehkäisy ehkäisyvälineillä, keskeytetyllä yhdynnällä jne. merkitsee röyhkeää puuttu-
mista Jumalan tapaan luoda elävä ihmisolento. Hufeland (1762–1836), joka on yksi Saksan tunne-
tuimpia lääkäreitä,  sanoo: "Ensimmäinen kysymys epäilemättä  on:  koska elämä alkaa? Ei  ole
epäilystäkään siitä, että yhdynnän tekoa täytyy pitää tulevan ihmisolennon olemassaolon alkuna ja
että jo hänen aivan ensimmäisen itunsa, vaikka se olisi näkymättömissä, tulee saada aivan sama

34 Katso lisää Oonanin synnistä tämän kirjan sivuilta 37–39.
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lääkärin hoito ja suojelu kuin täysin kehittyneen ihmisen. (…) Ihmisolento surmataan sen alussa.
En aio vastata sofistisiin, jopa jesuiittamaisiin, nipottamisiin. Minä vetoan terveeseen järkeen ja
jokaisen ihmisen puhtaaseen ja tahrattomaan moraaliseen arvioon. (…) Aikaansaannos edellyttää
aikaansaamista, ja jos on väärin surmata aikaansaannos, silloin pitäisi olla itsestään selvää, että on
väärin tehdä tyhjäksi se teko, jolla aikaansaannos saadaan aikaan." Lainattu De Valenti, Die Ehe,
biblisch und aerztlich beleuchtet,  sivu 65 eteenpäin. Tämä on epäilemättä Raamatun näkemys.
Katso Ps. 139:13–16; Job 10:8–11, erityisesti jae 10 (jakeessa kuvataan yhdyntää).
E. Avioliitto turmeltuu pyhästä säädystä pelkkään lihallisen himon tyydyttämiseen, Hepr. 13:4; 1.
Tess. 4:4.
2. Se sabotoi valtiota. Se on ihmissuvun syöksemistä itsemurhaan. Jo kahden lapsen järjestelmä
johtaa nopeasti kansakunnan tuhoon, sillä 10 % kaikista avioliitoista ovat luonnollisesti lapsetto-
mia ja naimattomat ihmiset eivät lisää kansan kasvua; kahden lapsen järjestelmä korvaa ainoas-
taan vanhemmat mutta ei naimattomia ja lapsettomia pariskuntia, ja sen tähden väestö vähenee ja
kansakunta kuolee. Tarvitaan vähintään neljä lasta perhettä kohden, jotta tämä kuoleminen este-
tään, ja viisi lasta, jotta väestö kasvaa.
3. Se sabotoi kotia. Vanhemmista tulee itsekkäitä ja yhteensopimattomia. Lapsista tulee monesti
piloille  hellittyjä, itsekkäitä,  omahyväisiä  ja  epätoivottuja kansalaisia. Lainatakseni [Yhdysval-
tain] korkeimman oikeuden tuomarin lausuntoa: "Minun johtopäätökseni on, että lapsettomat ko-
dit ovat vastuussa lähes täydellisestä todellisen kotielämän puuttumisesta. En voi tehdä muuta joh-
topäätöstä kuin, että jos naisemme saisivat lapsia, olisi enemmän onnellisuutta ja vähemmän avio-
eroja. Lasten läsnäolo houkuttelee aviomiestä kotiinsa ja pitää äidit poissa juoruamisesta ja brid-
gen [eräs korttipeli] pelaamisesta. Lasten puuttuminen saa aikaan epäsopua. Heidän läsnäolonsa
saa aikaan sopua." [Lainattu Charles D. Provanin kirjassa The Bible and Birth Control (Mononga-
hela: Zimmer Printing, 1989), 78–79.]

Paul E. Kretzmann (1883–1965)
Paul E. Kretzmann oli yhdysvaltalainen luterilainen pastori ja professori, jonka kirjoittama kommentaari-
sarja koko Raamattuun on yksi suosituimmista ja tunnetuimmista tunnustuksellisten luterilaisten keskuu-
dessa.  Esimerkiksi  Concordia-lehti  on viime vuosina julkaissut kommentaarista jatkuvaa suomennosta.
Seuraava ote  Kretzmannin kommentaarista  lausuu julki  sen,  minkä kirkko on aina tunnustanut  ennen
oman aikamme luopumusta.

1. Moos. 38:9 kommentaari
Jae 9 "Ja Oonan tiesi, ettei siemen olisi hänen omansa", nimittäin ettei mahdollinen esikoinen jat -
kaisi hänen nimeään ja perhettään vaan veljensä Eerin; "ja tapahtui hänen yhtyessään veljensä vai-
moon, että hän päästi siemenen maahan, ettei hän antaisi siementä veljelleen". Sen sijaan, että hän
olisi myöntynyt tapaan ja ollut kuuliainen isälleen, Oonan teki tämän rikoksen avioliiton pyhää
säätämystä vastaan sekä sen Jumalan tahtomaa tarkoitusta vastaan. Sen kaltaiset lihan teot, jotka
ovat valloillaan omana aikanamme, kun lapsia ei enää haluta, ovat kauhistus Herran edessä. Missä
Jumalan pelko vielä vallitsee, sellaisia paheita ei suvaita. [Kommentaari löytyy englanninkielisenä
osoitteesta www.kretzmannproject.org.]

Lambethin konferenssi
Lontoossa Lambethin palatsissa noin joka kymmenes vuosi kokoontuva Lambethin konferenssi kokoaa
yhteen maailmanlaajuisen anglikaanisen kirkkoyhteisön tekemään yhteisiä päätöksiä kulloinkin ajankoh-
taisista asioista. Konferenssi järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1867. 1900-luvun alussa myös angli-
kaaninen kirkko kohtasi kasvavaa painetta virallisesti hyväksyä ehkäisyvälineet, joiden käyttö levisi tuo-
hon aikaan voimakkaasti. Vielä vuoden 1908 konferenssissa anglikaaninen kirkkoyhteisö lausui painok-
kaan varoituksen luonnottomista tavoista estää uuden ihmiselämän sikiäminen, mutta vuonna 1930 tulva-
padot lopulta murtuivat.  Ensimmäisenä kirkkokuntana maailmassa anglikaaninen kirkko hyväksyi sek-
suaalisuuden käytön erottamisen lisääntymisestä luonnottomuuksilla. Kirkon vuosituhantinen ja raamatul-
linen opetusperinne oli katkennut. Lukuisat muut kirkkokunnat seurasivat pian perästä.

Raskaudenehkäisyn salliminen ei ole perustunut avioliiton ja seksuaalisuuden huolelliseen ja tark-
kaan tutkimiseen Raamatun, Jumalan luomisjärjestyksen ja kirkon opetusperinteen valossa, vaan on enem-
män ollut pragmaattinen päätös, joka on tehty sen perusteella, mikä on jo tosiasiallinen käytäntö. Jo vuosi-
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kymmeniä ennen raskaudenehkäisyn virallista hyväksymistä kristittyjen perheiden lapsiluvut alkoivat voi-
makkaasti laskea, mukaan lukien pastoreiden perheet. Kaikissa kirkkokunnissa asiasta ei edes käyty mi-
tään virallista keskustelua, vaan seksuaalisuuden käytön ja lisääntymisen erottaminen toisistaan vain hil-
jaisesti hyväksyttiin – näin kävi esimerkiksi Missouri Synodissa, jossa vielä 1900-luvun alkuvuosikymme-
ninä kuulunut äänekäs vastarinta hiljeni ja kuoli 1930-luvulla35. Näin häpeällisesti haudattiin Raamatun
opetus avioliitosta.

Yhteiskunnassa seksuaalisuuden käytön erottaminen lisääntymisestä johti nopeassa tahdissa myös
pornografian, abortin ja homoseksuaalisuuden laillistamiseen ja vain harvat ehkäisyvälineet hyväksyneet
kirkkokunnat ovat pystyneet vastustamaan sitä yhä kasvavaa laittomuutta, jonka he tosiasiassa ovat jo
päästäneet pesiytymään keskuuteensa hyväksymällä laittoman seksuaalisuuden käytön. Ne harvat protes-
tanttiset kirkkokunnat, jotka yhä yrittävät puhua miehen ja naisen välisen avioliiton puolesta vaikka ovat
jo hyväksyneet seksuaalisen laittomuuden ehkäisyvälineillä, -pillereillä ja muilla perversioilla, elävät räi-
keässä ristiriidassa itsensä kanssa. Miten kristitty, joka omilla pimeyden hedelmättömillä teoillaan taistelee
Jumalan kaikkivaltiasta luomistahtoa vastaan, voi esimerkiksi tuomita homoseksuaalisuuden tai abortin?
Tai jos hän tuomitseekin nämä, hän on tuominnut itse itsensä. Jotta kristittyjen todistus avioliiton ja elä-
män puolesta olisi kestävällä pohjalla ja vakuuttavaa, heidän pitäisi ensin itse kunnioittaa avioliittoa ja ih-
miselämää. Vasta kun kristityt jälleen vaalivat Jumalan asettamaa puhdasta luomisjärjestystä, he voivat hy-
villä teoillaan loistaa Jumalan rakkautta ja pyhyyttä tämän alati  pimenevän pakanamaailman keskellä,
"että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa" Matt. 5:16.

35 Katso esimerkiksi Alan Graebner "Birth Control and the Lutherans: The Missouri Synod as a Case Study", Jour-
nal of Social History, nro 4 (1969), 303–332.
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"Mistä te tiellä keskustelitte?" Tämä on se kysymys, jonka Jeesus kerran Kapernaumissa kysyi opetuslap-
siltaan (Mark. 9:33), ja tämän saman kysymyksen olen halunnut tämän kirjan kautta kysyä oman aikamme
opetuslapsilta. Mistä opetuslasten suut ja sydämet täyttyvät? Kulkevatko he samaa kapeaa ristin tietä Mes-
tarinsa kanssa, vai ovatko he lähteneet seuraamaan laveampia teitä? Ovatko he kuuliaisten lasten tavoin
nöyrtyneet Kristuksen soveliaan ikeen ja kevyen kuorman alle, vai ovatko he sovittamassa ylleen vierasta
iestä ja outoa kuormaa?

Hyvä lukija, en halua tuomita sinua vaan auttaa sinua. En usko, että vierailla teillä kulkeminen tai
vieraiden ikeiden ja kuormien kantaminen tuo mukanaan Jumalan siunausta – tuntuivat ne vieraat tiet,
ikeet ja kuormat sitten miten laveilta ja houkuttelevilta tahansa. Uskon vakaasti, että siunaus on vain Jee-
suksen nimessä ja Hänen tahtonsa tiellä kulkemisessa. Haluan rohkaista sinua ripustamaan koko elämäsi
yksin Jeesuksen ja Hänen tahtonsa varaan, sillä joka Häneen turvansa laittaa, se ei häpeään joudu. Älä ra-
kenna sinne, minne maailman lapset ovat pystyttäneet talonsa pettävän ihmisviisauden irtonaiselle hiekal-
le, sillä nämä rakennukset eivät kestä Herran päivänä. Niin kuin viisas mies rakenna huoneesi Jumalan sa-
nan ikiaikaiselle kalliolle, Siionin vuorelle, jolle kaikki pyhät halki aikojen ovat asumuksensa pystyttäneet.

Irtisanoutukaamme Jeesuksen nimessä kaikista niistä laittomista, pimeyden hedelmättömistä teoista,
joissa tottelemattomuuden lapset vaeltavat keräten päälleen Jumalan vihaa ja rangaistusta. Antakaamme
koko elämämme ja kaikki jäsenemme vanhurskauden aseiksi pyhitykseen, jonka loppu on iankaikkinen
elämä. Käyttäkäämme seksuaalisuuden kallista lahjaa kaikessa pyhyydessä ja kunniassa, kunnioittaen Ju-
malan kaikkivaltiasta luomissanaa ja -tahtoa. Ottakaamme Herralta vastaan se kallis ja väärentämätön, Ju-
malan omaa kuvaa kantava avioliiton leiviskä, jonka Hän on kirkolleen jo Paratiisissa uskonut hoidetta-
vaksi ja vaalittavaksi. Antakaamme tämän leiviskän kantaa meissä moninkertainen sato Hänelle, joka tulee
meiltä kerran kysymään uskollisuuttamme Hänen lahjojensa hoidossa. Jos Herra siunaa meitä naimatto-
muuden armolahjalla, ottakaamme tämäkin kallis Herran lahja ja suosio iloiten vastaan Hänen kirkkonsa
rakennukseksi. Rohkaiskaamme lapsiamme, veljiämme ja sisariamme elämään näissä kutsumuksissa Ju-
malan tahdon mukaisesti. Rakentukaamme näin kaikki elävinä kivinä alati lähemmäs Herraamme ja Hä-
nen tahtoaan ja Hänessä lähemmäs toisiamme.

Vielä tänä yhdentenätoista hetkenä viinitarhan hyvä Isäntä kutsuu maailman turhilta toreilta kaiken-
laisia työntekijöitä tarhaansa ei soimaten, ei moittien, vaan luvaten kullekin sen, mikä Hänen hyvyyteensä
sopii.

"Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon
minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun
tähteni, hän löytää sen." Matt. 16:24–25.
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