Raamattu
ja seksi

Elohim (Jumalat)
Isä, Poika, Pyhä Henki
Jumala (Elohim) sanoi: "Tehkäämme ihminen,
tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja
hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja,
karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan
päällä liikkuu. (1 Moos 1:26)

Ei ole ihmisen hyvä olla
yksin

1.Moos. 2: 15-24.ssa on ensimmäisiä yksityiskoh a ihmisestä ja hänen suhteestaan Luojaansa sekä puolisoonsa, ja puolisoiden suhteen seksuaalisesta
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puolesta. Jakeissa 18-20 meille kerrotaan Jumalan sanoneen Itsekseen, e ei ollut hyvä Aadamin olla yksin.

Herra Jumala tai Jehovah Elohim
Luvussa kaksi on Hän, joka tulee esille Elohimista (Isä, Poika, Henki)
tullakseen henkilökohtaisesti mukaan ihmisen luomiseen. Hänet
identifioidaan Herraksi Jumalaksi tai Jehovah Elohimiksi. Herra Jumala
nähdään kautta koko 1. ja 2. Mooseksen kirjan Hänenä, joka teki ihmisen
ja henkäisi tämän saviruumiiseen muuttaakseen sen ihmislihaksi.

Hän ilmestyi Aabrahamille ja Sarahille. Toiset VT:n profeetat näkivät Hänet.
Ja meidän pointtiimme tullakseni, Hänet identifioidaan Häneksi, joka
puhui Moosekselle palavasta pensaasta.

Ja jos tarkkaan luet Raamattua, huomaat että Adam antoi naiselle nimen
Eeva vasta syntiinlankeemuksen jälkeen. (1 Moos 2:20)

Ja mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaiken elävän äi .
Siihen saakka he olivat siis yhtä, Aadam
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Siis kuka on Jehovah Elohim

Minä Olen=Jehovah Elohim
2. Moos. 3: 14-15:ssa Mooseksella on palavan pensaan kokemus. Herra ilmestyi hänelle ja
identifioi itsensä "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä
olen' lähetti minut teidän luoksenne".” Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin:
Herra Jumala (Jehovah Elohim), teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja
Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luok-enne…”

Näemme, että Herra Jumala on MINÄ OLEN. Kun Jeesus lausui uskonnollisille johtajille Joh. 8:
54-59:ssa, että Aabraham riemuitsi siitä, että oli näkevä Hänen päivänsä ja että Hän tunsi Aabrahamin, Hän lisäsi: “Ennen kuin Aabraham oli; MINÄ OLEN.” He ymmärsivät välittömästi, että Jeesus
väitti olevansa se, joka oli puhunut Moosekselle palavasta pensaasta ja oli ilmestynyt Aabrahamille
ja oli ollut Hän, joka oli Eedenin puutarhassa – joten he poimivat kiviä tappaakseen Hänet
jumalanpilkasta. Mutta Hän ‘poistui näkyvistä ja käveli heidän joukkonsa halki. ja käveli heidän
joukkonsa halki.

Siis kuka on Jehovah Elohim
Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole
syntynyt ilman häntä.
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo

Maailmassa hän oli, ja hänen kau aan maailma oli saanut
syntynsä, mu a se ei tuntenut häntä

Minä olen elävä leipä, maailman valkeus, ovi, se hyvä
paimen, ylösnousemus ja elämä, e, totuus ja elämä, to nen
viinipuu
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Logos=Sana > miksi kaikki on olemassa

KRISTUS JA SEURAKUNTA
Kun Paavali puhuu Kristuksesta ja seurakunnasta, on suora
viittaus siihen, että Herra Jumala, meidän Herramme teki
ihmisen ja hänen vaimonsa ja käski heitä tulemaan yhdeksi
lihaksi muinoin Eedenin puutarhassa. Se liittää miehen ja
vaimon välisen seksiaktin suoraan luomiseen, Kristukseen ja
seurakuntaan ja se tekee siitä mystisen. Olipa sitten kyse huvin
vuoksi tai jälkeläisen saamisen tarkoituksessa, miehen ja
vaimon seksuaalinen liitto on hengellinen ja liittyy suoraan
suurempaan maailmankaikkeuteen, johon ihminen luotiin.

HE OLIVAT YHTÄ
Kun Kristus, Herra Jumala, huusi ääneen: ”Aadam,
missä olet?” Sekä Aadam ja hänen vaimonsa
tulivat.

MIEHEN PUOLIKAS
Herra otti kirjaimellisesti miehen puolikkaan (kylkiluun)
ja alkoi moninkertaistaa eri ruumiinosien soluja, kunnes
täysin muovattu nainen luotiin. (XX ja XY)

JUMALAN LUOMA
SEKSUAALISUUS
VS. MAAILMALLINEN
Roomalaisessa yhteiskunnassa ei ollut sanoja heteroseksuaalisuudelle ja
homoseksuaalisuudelle. Aikuisilla miehillä saa oi olla seksisuhteita
kumman tahansa sukupuolen kanssa, mukaan lue uina teini-ikäiset.
Naisen seksuaalisuus tuolla ajalla ei ole hyvin dokumentoitua, mu a
roomalaisko en seiniltä on löytynyt pornogra sta taide a, joka kuvaa
samanlaista naisten ja miesten käy äytymistä, jopa ryhmissä.

Pros tuu o oli laillista ja yleistä kau a koko valtakunnan. Naimisissa
oleminen ei tarkoi anut uskollisuu a toiselle, sillä oli yleistä, e ä oli
rakastaja aria ja harjoite in seksiä jommankumman sukupuolen
edustajan kanssa, kun uhra in jumalille tai jumala arille. Tuonne tämän
päivän liberaali agenda veisi meidät. Pinnalta katsoen huudetaan 'vapaus'
ja 'mikä tahansa käy' ja 'tällainen tunnen olevani' tai 'tähän iden

oidun'.

Mu a tässä on totuus: fyysinen voi palvella vain fyysistä, mielen alueen
asia voi palvella ainoastaan mielen alueen asiaa ja hengellinen voi palvella
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vain hengellistä.

RAAMATUN NÄKEMYS

Kristilliset arvot

Paavalin ohjeet

Juutalaiset ja kristilliset arvot, joita opetettiin tuon ajan

Paavalin ohjeet Ef. 5: 21-32:ssa olivat lähestulkoon

kreikkalaisten ja roomalaisten joukossa, olivat hyvin erilaisia.

vallankumouksellisia. Olkaa alamaiset toisillenne, yhdenvertaisesti,

Juutalaisuus ja kristinusko opettivat, kuten aiemmin mainittiin,

molemminpuolisesti. Naisen aviomiehen tuli kohdella naista kuten

että miehen ja vaimon yhtyminen oli hengellistä, osa

kohtelisi omaa kehoaan. Yksin tuo lausunto, sen seksuaalisen

luomisjärjestystä ja mystistä kuvana ykseydestä Kristuksen kanssa.

vapauden yhteydessä, joka miehillä oli suhteisiin kenen tahansa,

Uskollisuus omaa puolisoa kohtaan oli uusi käsite roomalaiselle

minkä ikäisen kanssa tahansa, jonka valitsi, oli juuri vastakkaista

maailmalle.

roomalaiselle kulttuurille.

Roomalaiselle tai kreikkalaiselle naiselle Paavalin

opetukset merkitsivät vapautta.

YHTEISKUNTAAN VERRATTUNA
Kun Jumalan näkemys seksistä esitettiin sellaisille ihmisille kuten korinttilaiset,
roomalaiset, galatalaiset ja efesolaiset, se oli vallankumouksellisesta, valtava
nollaus pois siitä tavasta, johon nämä (nyt entiset) pakanat oli kasvatettu ja
heitä ympäröivään maailmaan nähden vastakkaista kulttuuria edustavaa. Tämä
on yksi syy siihen, miksi Paavali mainitsee monta kertaa 'paetkaa haureutta'.
Mutta hän ei koskaan sanonut vain 'lopettakaa tuo', vaan sen sijaan viittasi
siihen, keitä he nyt ovat Kristuksessa. Tuo näyttää meille ratkaisun omaa
aikaamme varten.

Tämä syntien lista 1. Kor. 6:9:ssa peilaa päivän kulttuuria: "Tiedätte, ettei kukaan
epävanhurskas persoona pääse Jumalan valtakuntaa. Nuo epävanhurskaat, joita
ovat haureuden tekijät (avioliiton ulkopuolinen seksi), epäjumalan palvojat
(seksi temppeliprostituoitujen kanssa), avionrikkojat (puolisolleen uskottomat),
naismaiset (homoseksuaaliset/bi), itsensä väärinkäyttäjät (seksuaalinen
vääristymä) … jae 11: "Ja sellaisia olitte jotkut teistä, mutta nyt teidät on pesty,
nyt teidät on pantu sivuun Jumalaa varten, nyt Jumalan Henki on teidät
vanhurskauttanut Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Onko tuolla
ajattelulla jotain
yhteyttä tähän
aikaan
Seksi ja seksuaalisuus ovat tämän päivän suurin ja tärkein asia seurakunnissa ja niiden
hallinnossa. Se että ihmiset saisivat kuulla evankeliuimin, pohditaan kuka saa vihkiä, kenet,
missä ja kenen kanssa.
Katsaus tulevaisuuteen: on kehitetty google-pohjainen seksinukke. Se puhuu ja vastaa ja etsii
vastukset googlesta. Hiljattain törmäsin juttuun, jossa aviovaimo oli ostanut miehelleen
toisen, uudemman version seksinukesta. Ei mene aikakaan, ehkäpä pari vuotta, ja kirkko alkaa
jo vihkimään tai ainakin siunaamaan miehen ja seksinuken välistä ”liittoa”
Uutinen netistä: 36-vuotias Hongkongissa asuva mies on löytänyt elämänsä rakkauden
seksinukesta. Neitokainen kantaa nimeä Mochi. Pariskunta kihlautui tammikuun alkupuolella
ja juhliin oli kutsuttu sukulaiset ja ystävät, kuten asiaan kuuluu.

Pidättäytyminen

Paavali mainitsee miehen ja vaimon pidä yvän paaston ja
rukouksen ajaksi, mu a palaavan yhteen jälleen ennen kuin
paholainen voi kiusata heitä heidän itsehillinnän puu eellaan. (1.
Kor. 7: 5) Pidä äytyminen ei ole tarkoite u mielihyvän
vähentämiseksi, vaan sen sijaan rakkauden lähteen suojaamiseksi
oikeaa ihmistä varten, oikealla tavalla.
Itsehillintä ei rajoita, se suojelee. Kun pariskunta antaa valansa
hylätä kaikki muut ja tuntea vain toisensa, he vannovat
suojelevansa aviolii onsa loukkaama omuu a pidä äymällä
seksisuhteista kenenkään muun kanssa avioliiton ulkopuolella.
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Mies sanoo EI

Av i o l i i t t o m e r k i t s e e v a p a u t t a !

Avioliiton rajojen pui eissa on suuri vapaus. Vapaus tuntea toinen ihminen tavalla,
jolla ei voi kukaan muu maan päällä tätä tuntea – hengellises , tunteiden osalta,
älyllises , fyysises – avioliiton rajojen pui eissa on suuri vapaus ja täy ymys. Kun
mies palvelee ja kunnioi aa vaimoaan niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa
(Sananlaskujen 31 luvun) naisen mies toteaa:
Häneen voit aina luo aa. (jae 11)
Tuo suoja, tuo lepo, tuo turvallisuus, on suurta vapau a. Niin kuin kansakunta,
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jonka rajat ovat turvatut, noiden rajojen sisällä on rauha ja suoja.

Mitä opimme?
Jeesus = Minä Olen = Hän oli luomassa meitä = Hän tiesi mitä oli luomassa.

seksuaalisuus on Jumalan luomaa.s

seksi on Jumalan luomaa.s

seksi on meille hyväksi*)

*) ja oikein käytettynä ihanaa

TÄ M Ä A I K A
Meidän maailmassamme kysytään kysymystä: olenko mies vai olenko
nainen? Mu a evankeliumi on: kuinka meidän on määrä olla mies ja
nainen?

MIES JA NAINEN
Avioliiton täytyy olla täydentävää, koska vain miehet-naiset 'sopivat
yhteen' tai täydentävät toisiaan kaiken luomisen jumalallisessa
järjestyksessä. "Mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi" on se perustus, jolle
ymmärryksemme seksuaalisuudesta luomisen jumalallisessa
järjestyksessä rakentuu.
Kaikilla nisäkkäillä naaralla on suurempi sukusolu (munasolu) ja
uroksella pienempi, sii ö. Sama on ihmisellä. Tätä biologista totuu a ei
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kukaan voi kumota.

TOTUUS ON
Jos kieltää sen totuuden, e ä Jumala loi miehen ja naisen ja e ä aviolii o
miehen ja naisen välillä on kuva Jumalan liitosta ihmisen kanssa Jeesuksen
Kristuksen välityksellä, hän harhautuu väärille teille. Jos he haluaisivat tuntea
Jumalan, he ymmärtäisivät seksuaalisuuden ja moraalin siten, kuin Hän

ne

määri elee ja he tulisivat ulos väärästä aja elusta ja elämäntyylistä.

Paavali ope

korin laisille ja roomalaisille seksuaalisuudesta ja

epäjumalanpalveluksesta ja temppelipalvelusta ja ope

yksityiskohtaises

eroavaisuuden Kristuksen ja paikallisen kul uurin välillä.
Galatalaisille hän mainitsee lihan teot, jotka pitävät sisällään ison läjän
seksuaalisia syntejä. Juudan kirjeen jae neljä keho aa olemaan kääntämä ä
Jumalan armoa irstaudeksi, 'kevytkenkäiseksi elämiseksi' seksuaalises , joka
tuohon aikaan kuvasi kaiken tyyppistä seksuaalista toimintaa.
Näemme, e ä ihmiselle opetetaan
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testamen n kirjeissä.

seksuaalisuu a kaikkialla Uuden

Miehen tehtävä
Kuinka monelle lapselle opetetaan, e ä heidän
kehonsa on hyvä asia? Heidän kehonsa on temppeli,
jossa Jumala asuu? Avioliitoksi täydentää kuvaa
(miehet ja naiset sopivat yhteen luonnostaan) ja on
perustavaa laatua oleva asia ja oikein, kuten
luomakunnassakin nähdään ja terve järki osoi aa.
umala loi maskuliinisuuden ja feminiinisyyden ja he
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tulevat yhdeksi lihaksi.

KIITOS.

