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Kristillinen usko kyllä avaa näkökulmia politiikkaan, 

mutta mitään erityisesti kristillistä kaavoitusta tai kris-

tillistä maanrakennusta ei ole. Eikä kristillistä seksiä. 

Mutta toki kristillinen usko avaa näkökulmia myös ih-

misen seksuaalisuuteen ja siihen, miten hyvä elämä, 

oikeus ja kohtuus voisivat suhteessa seksuaalisuuteen 

toteutua.

 Kristillisen seksuaalisuuskäsityksen lähtökohta on 

käsitys siitä, että myös aineellinen maailma on hyvän 

Jumalan lahja. Ihmisen ei tarvitse kohota aineellisesta 

maailmasta korkeampiin henkisiin sfääreihin kokeak-

seen taivaallista iloa. Maallisista riemuista kieltäytymi-

nen ei ole merkki erityisestä hurskaudesta, pikemmin-

kin sellainen kertoo Jumalan lahjojen vähättelemisestä, 

joka on syntiä.

 Toisaalta kristinuskossa elää myös vankka askeet-

tinen perinne, jossa seksuaalisuus on nähty katoavaan 

maailmaan sitovana turmiovoimana. Tällaisen ajattelun 

juuret ovat antiikin hellenismissä, jossa tosiolevaisena 

pidettiin henkisiä asioita ja fyysinen todellisuus nähtiin 

vähintäänkin toisarvoisena ellei peräti pahana. 

 Yksi luterilaisen reformaation vallankumoukselli-

sista piirteistä oli mutkaton suhtautuminen Jumalan 

lahjoittamiin maallisiin ja ruumiillisiin riemuihin. Niihin 

kuuluu tietysti myös seksi. On muistettava, että Martti 

Luther oli luostarista karanneen nunnan kanssa avioi-

tunut entinen munkki, joten avioelämää ylistäessään 

hän kyllä tiesi mistä puhui. Selibaatistakin oli kokemus-

ta ihan perhepiirissä. 

 Lutherin avioituminen entisen nunnan kanssa oli osoi-

tus uudenlaisesta uskonnollisesta ajattelusta, sellaisesta 

teologiasta, jossa ihmisen ruumiillisuutta ja seksuaali-

suutta ei pidetä ongelmana vaan Jumalan lahjana, josta 

kristityn on syytä iloita. 

Kristinuskossa oli pitkään vaikuttanut käsitys, jonka mu-

kaan seksuaalisuudella on ainoastaan välinearvo. Tai 

sekin on vähän kaunistelevasti sanottu. Kristinuskossa 

on vaikuttanut, ja vaikuttaa osin edelleenkin, suoranai-

nen seksivihamielisyys. Siitä on kiittäminen erityisesti 

300-luvun kirkkoisä Augustinusta, joka erotteli himon ja 

rakkauden tarkasti eri koreihin. Niin tehdessään hän loi 

pohjan nykyaikaiselle pornolle, joka perustuu kaikista 

tunteista riisuttuun himoon ja hydrauliikkaan.

 Jotkin Augustinuksen himoon ja syntiin liittyvät 

pohdinnat tuntuvat aika erikoisilta. Hän oli esimerkiksi 

sitä mieltä, että ennen lankeemusta Aadam pystyi tah-

donvoimallaan säätelemään erektiota, mutta syntiin-

lankeemuksen jälkeen penis alkoi ikään kuin elää omaa 

elämäänsä, sille tuli oma tahto. Seksi oli kamala asia, 

mutta ainakin jonkin verran sitä oli pakko harjoittaa, 

jos aikoi noudattaa Jumalan käskyä lisääntyä ja täyttää 

maa. Augustinus ajatteli, että jos olisi mahdollista li-

sääntyä ilman yhdyntää, hurskas kristitty valitsisi ilman 

muuta sen tavan. 

 Luterilainen ruumiillisuuden teologia ei tue tällais-

ta käsitystä seksuaalisuudesta. Sen mukaan seksuaa-

lisuus on itsessään Jumalan lahja, se ei ole pelkästään 

lisääntymisen väline. 

 Luterilaisen etiikan perinteeseen ei kuulu yksityis-

kohtaisten moraalinormien määritteleminen. Tärkeäm-

pää kuin yksittäiset normit on kultaisen säännön toteu-

tuminen. Toisen asemaan asettuminen ja heikompien 

suojeleminen ovat moraalin lähtökohdat, myös suku-

puolimoraalin. Kaikki toista alistavat ja loukkaavat teot 

ovat rakkauden vastaisia riippumatta siitä, mitä itse 

fyysiset teot ovat.
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