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“Sen, joka tahtoo pelastua, on ennen
kaikkea pysyttävä yhteisessä
kristillisessä uskossa. Sitä on
noudatettava kokonaisuudessaan ja
väärentämättä. Joka ei niin tee,
joutuu epäilemättä iankaikkiseen
kadotukseen.” Näillä sanoilla alkaa
vanhan kirkon kolmas tunnustus eli
Athanasioksen tunnustus
areiolaisuutta vastaan. Vaikka
ehtoollistunnustuksena käytettävän
toisen vanhan kirkon tunnustuksen eli
Nikean uskontunnustuksen alussa ei
nimenomaisesti näitä sanoja olekaan,
niin epäilemättä siihenkin ne
ajatuksellisesti sisäänrakennettuina
kuuluvat.

Nikean uskontunnustuksessa
sitoudumme apostoliseen kirkkoon ja
sen uskoon. Apostolisen kirkon
välittämä usko on ainoa tie taivaaseen,
eikä meillä läpikotaisin langenneilla
ja niin helposti uskossamme
harhautuvilla ole mitään muuta
vaihtoehtoa kuin kerta toisensa
jälkeen palata Pyhän Raamatun
äärelle tutkimaan sitä, mikä on oikean
pelastavan uskon sisältö.
Seurakuntien virkajärjestys on yksi
osa apostolista uskoa. Vaikka Pyhän
Hengen inspiroimat eli henkäyttämät
profeetalliset ja apostoliset
kirjoitukset eivät annakaan kaikissa
asioissa yksityiskohtaisia ohjeita
seurakunnan virkajärjestelyistä, niin
joitakin asioita sieltä on selkeästi
luettavissa.

Yksi koko Raamatun läpi käyvä
selkeä teema on patriarkaalisuus eli
isänvaltaisuus. Tuo alun perin
kreikankielinen sana voitaisiin
kääntää myös isästä alkuisin

olemiseksi. Kun
Jumala loi ihmisen
mieheksi ja naiseksi,
Hän tarkoitti kahden
eri sukupuolen
h e i j a s t e l e v a n
erilaisuudellaan myös
Herran ja ihmisen
välistä suhdetta. Se,
että mies on luotu
K r i s t u k s e n
typokseksi eli
tyypiksi, esikuvaksi
tai malliksi, ja nainen
puolestaan seurakunnan, on
luovuttamaton osa pelastavaa,
apostolista kristillistä uskoa. Kuka
tämän Herran luomistodellisuuteen ja
erehtymättömään ilmoitukseen
kuuluvan asian kieltää, joutuu
väistämättä sovittamattomaan
ristiriitaan apostolisen kirkon kanssa.

Tästä esikuvallisuudesta johtuen
nainen ei voi olla iehen hengellinen
auktoriteetti, eikä siten toimia
esimerkiksi seurakunnan
saarnavirassa. Tämä miehen ja naisen
jumalallinen esikuvallisuus on niin
tärkeä asia, että apostoli Paavalikin
yltyy Pyhän Hengen johdatuksessa
käyttämään naisten puhekiellon
yhteydessä hyvin auktoritatiivista eli
äärimmäisen arvovaltaisesti
määräävää kieltä: “Mitä kirjoitan, on
Herran käsky. Sitä ei tunnusteta,
joka tätä ei tunnusta.” (1Kor. 14:37-
38) Passiivin käyttö, ei tunnusteta,
viittaa sekä Paavaliin itseensä,
Jumalan seurakuntaan että viime
kädessä myös itseensä Jumalaan.
Uusin kirkkoraamattumme (KR 1992)
on kohdan viimeksi mainitulla tavalla
kääntänytkin.

Länsimaisissa kirkoissa eletään nyt
suurta apostolisesta kristinuskosta
luopumisen aikaa. Yksi tähän liittyvä
asia on ollut meidänkin kirkossamme
ns. naispappeuden toteuttaminen.
Päätös on ollut selkeästi väärä, ja
kenenkään Herramme ristintiellä
vaeltavan ei tule tuohon päätökseen
mukautua. Päinvastoin, niidenkin,
jotka ovat tuon harhaopin
sydämessään, puheissaan tai
toiminnassaan hyväksyneet, tulee
tehdä parannus. Jeesus vakuuttaa
jokaiselle syntinsä tunnustavalle:
“Poikani, tyttäreni, sinun syntisi
annetaan sinulle anteeksi.” Aamen.

Pääsevätkö naispappeuden hyväksyjät
taivaaseen?
Juha Muukkonen
Pastori, päätoimittaja
Tornio

Pääkirjoitus
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“Arkkipiispa Paarma katsoo ...
tulevaisuuteen ja näkee siellä
naispappivaltaisen kirkon. Suurten
ikäluokkien papinkantturoiden
vetäydyttyä eläkkeelle tämä on tosiasia,
joka tekee kirkosta naispappien
vastustajien maanpäällisen helvetin”.
Nämä (profeetalliset?) sanat kirkosta
helvettinä lausui toimittaja Lauri Hasu
Kouvolan Sanomissa 23.8.2002.

Natsi-ideologiasta on suomen kieleen
omaksuttu sana “loppuratkaisu”
(Endlösung). Sillähän tarkoitettiin
juutalaisongelman lopullista
ratkaisemista, jota tunnetusti toteutettiin
kaasukammioiden, keskitysleirien ja
teloitusten avulla.

Suomen kirkon virkakysymyksessä
koetetaan nyt eräillä tahoilla saavuttaa
“loppuratkaisu”, jolla vihdoinkin
poistettaisiin perinteisen virkakannan
mukainen toiminta kirkosta. Tähän
pyritään monin eri keinoin.

Hienovaraisimpia keinoja on yrittää
erottaa vakaumus (“papinvirka kuuluu
miehelle”) ja vakaumuksen mukainen
toiminta (“väistämisoikeus”) toisistaan.
Tilastojenkin mukaan kirkko on tässä
mukauttamisessa onnistunut varsin
hyvin. Kirkon tutkimuskeskuksen
taannoisen tutkimuksen mukaan noin 30
% miespapeista suhtautui naisten
papiksivihkimiseen kielteisesti tai
varauksella. Kuitenkin ainoastaan joka
kymmenes heistä toimi
jumalanpalveluksessa tämän
vakaumuksensa mukaisesti. Kirkon
johdon, seurakunnan hallintoelinten,

seurakuntalaisten ja viime kädessä
median uhka tuntuu liian suurelta, jotta
uskaltaisi “näyttää väriä”.

On kuitenkin hyvin kyseenalaista,
voidaanko vakaumus ja sen
ilmaiseminen erottaa toisistaan, kuten
nyt vaaditaan. Helsingin (nyttemmin
Espoon) hiippakunnan tuomiokapitulin
lakimiesasessori Pekka Leino on
tarkastellut tätä problematiikkaa
kirjassaan Kirkko ja perusoikeudet
(2003). Hänen laajan selvityksensä
perusteella yksilöllä tulee
perusoikeuksien forum externumin
mukaan olla oikeus ilmaista
vakaumuksensa, eikä siis vain ajatella
sitä. Siihen kuuluu Leinon mukaan
oikeus elää suhteessa muihin ihmisiin
tavalla, joka vastaa ja toteuttaa henkilön
sisäistä vakaumusta. Tämä voi näkyä
rituaalisissa ja seremoniaalisissa
toiminnoissa, kuten
jumalanpalveluksissa (s. 201). Tämän
kanssa yhdensuuntainen on
kirkolliskokouksen ponnen intentio,
j o s s a
nimenomaan
t u r v a t a a n
toimiminen
vakaumuksen
mukaan.

J u r i d i s e s t i
kestämätön on
myös väite,
että vuoden
1986 jälkeen
pappisvihkimyksen
saaneet ovat

automaattisesti hyväksyneet
naispappeuden. Eihän pappisvalassa
sitouduta muuhun kuin Raamattuun ja
kirkon tunnustukseen, eikä kirkon uusi
virkakäsitys ole kummankaan näiden
mukainen. Kirkon virallisen käsityksen
mukaan ei naispappeudessa ole lainkaan
kysymys opista tai tunnustuksesta, vaan
ainoastaan järjestyskysymyksestä. Vielä
ei pappisvalassa sentään kysytä
sitoutumista kirkon uusiin järjestelyihin,
vaan perinteinen linja on juridisesti yhtä
oikeutettu kuin uusikin. Pappi ei
suinkaan menetä pappisvalassaan
perusoikeuttaan uskonnon ja
omantunnon vapauteen - ainakaan vielä
(ks. Lasse Lehtinen, Tunnustuksellisten
oikeuksista kirkossa 2003 s. 25).

Loppuratkaisuun pyritään tällä hetkellä
ainakin kahta tietä: kirkolliskokouksen
ja tuomiokapitulien kautta. Kouvolan
rovastikunnassa (2003) tehdyn aloitteen
mukaan “naispappeja syrjivät toimet
ja yleistä oikeustajua vastaan sotiva
kirkolliskokouksen ponnen tulkinta”

Maanpäällinen helvetti - kohti
loppuratkaisua
Petri Hiltunen
Kirkkoherra, teol.tri, fil.maist.
Valkeala
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tulee lopettaa ja tulee antaa
mahdollisuus juridisten sanktioiden
asettamiseen niille, jotka toimivat
“kirkon tunnustuksen ja
virkakäsityksen vastaisesti”. Syksyn
2003 kirkolliskokouksessa ei ainakaan
vielä lähdetty poistamaan pontta, eikä
määrittelemään sanktioita. Kiristämällä
kirkon linjaa asettuisi kirkolliskokous
loppuratkaisun tielle. Mikä onkaan
uuden kirkolliskokouksen linja?

Ellei naispappeja puolustava siipi saa
tahtoaan läpi kirkolliskokouksen kautta,
on tuomiokapituleihin odotettavissa
uusia kanteluita. Sellainen tehtiinkin jo
kesällä 2003 Langinkosken
kirkkoherrasta, joka kantelijoiden
mukaan ei ollut pannut kuriin
seurakunnan kahta perinteisen linjan
nuorisotyönohjaajaa. Kirkkoherraa
itseään ei siis syytetty naispappeuden
vastustamisesta vaan hänen virheensä
oli se, ettei hän kyllin tiukasti tuominnut
vastustajia. Kantelussa on selvää
loppuratkaisun hakemisen makua. Jopa
perinteisen linjan suvaitseminen
halutaan kriminalisoida.

Loppuratkaisuun pyritään myös
määrätietoisen virkasulun kautta.
Pappisvihkimystä on
yhteisvihkimyksestä kieltäytyvien
äärimmäisen vaikea saada, eikä
seurakunnista ole odotettavissa heille
vokaatioita. Piispan virkaan ei Suomen
ev.-lut. kirkossa enää koskaan tulla
asettamaan naispappeuden torjujaa.
Seuraavana askeleena on jo alettu
vaikeuttaa  kirkkoherraksi pääsemistä
mm. tuomiokapitulien haastattelujen,
ehdokasasettelun, vaalitenttien ja
virkavelvollisuuksia korostavan linjan
avulla. Useampipappisiin seurakuntiin
ei perinteisen linjan miehiä tulla enää
varmaankaan päästämään. Tästä
pitävät tuomiokapitulit, seurakuntien
luottamuselimet ja viime kädessä media
huolen.

Yksipappisiin seurakuntiin voisi vielä
periaatteessa päästä. Oireellinen oli

kuitenkin esim. emer. prof. Esko
Koskenvesan kirjoitus (Kotimaa
27.9.2002). Hän totesi, että “jos
naispappeuden vastustajat tarhataan
yksipappisiin seurakuntiin, voi syntyä
näennäinen rauha. Mutta mitä turvaa
(!) on niillä yksipappisten seurakuntien
seurakuntalaisilla, jotka saavat
paimenikseen näitä ponsimiehiä”.
Koskenvesan mielestä klassisen
virkaopin kannattaminen tekee siis
kirkkoherrasta jotenkin
seurakuntalaisille vaarallisen, tarhatun
pedon.

Koskenvesa puuttuu myös siihen
keinoon, jolla “loppuratkaisua”
saatetaan paikallisesti toteuttaa. Hän
sanoo, että “toivotut seurakuntaliitokset
saattavat saada uutta vauhtia, kun
suuremmissa seurakunnissa voi
odottaa evankeliumin tulkintaa
paremmin kirkon yhteisesti
hyväksymässä hengessä!”.
Konkreettisesti saman ajatuksen esitti
Valkealan seurakunnan
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
(Valkealan Sanomat 2.10.2003). Hänen
mukaansa seurakunta pitäisi yhdistää
Kouvolaan tai Kuusankoskeen, jotta
päästäisiin eroon nykyisen
naispappeutta vastustavan kirkkoherran
johtajuudesta.

Mutta olisiko vielä joku “ponsimiehen”
mentävä rako tilkitsemättä? Valkealan
jupakan alettua ei tarvinnut odottaa kuin
vajaat kolme kuukautta, kun hoksattiin
myös lähetyskentillä olevan
naispappeuden vastustajia. Jaakko
Elenius kirjoitti (Kotimaa 27.9.2002),
että “naispappeuden vastarintaliike on
pesiytynyt muutamiin kirkon virallisiin
lähetysjärjestöihin. Niissä järjestöissä
seurakuntien verovaroilla sumeilematta
rahoitetaan kirkon opin ja järjestyksen
vastainen toiminta.”

Myöskään lähetyskentillä ei pitäisi olla
rauhassa. Marja Saleva kirjoitti (Turun
Sanomat 21.12.2003), että
“naispappeuden vastustajia lähtenyt

lähetystyöhön”. Jutussa haastatellut
SLS:n johtajan, Seppo Rissasen
mukaan “naispappeuden vastustajat
aiheuttavat kirkolle ulkomailla
uskottavuusongelman”. Rissasen
mukaan afrikkalaiset kirkot kokevat
perinteisen linjan lähettien painostavan
heitä virkakysymyksessä. Kylväjän
lähetysjohtaja Pekka Mäkipää pääsi
näpäyttämään tähän, että olisi
toivottavaa, että lähetystyöhön löytyisi
naispappeuden vastustajia. Hänen
mukaansa kun Afrikassa ja Aasiassa
nimenomaan toivotaan lähettejä, joilla
on perinteinen virkakäsitys. Painostus
lähetysjärjestöjä kohtaan näyttää joka
tapauksessa lisääntyvän ja uhkailu
verovaroilla tuskin loppuu tähän.

Jos “ponsimiehet” joskus saadaan pois
kirkon viroista tai heidät saadaan
pakotetuksi alttarille naispappien
kanssa, alkaa välittömästi myös
mielipideterrori. Tasa-arvoa vaativat
liberaalit piirit tuskin katsovat hyvällä
pelkästään sanojen tai ajatustenkaan
tasolla olevaa väärää vakaumusta.
Jokaisen on neuvostotyyliin opittava
myös ajattelemaan oikein - joko hyvällä
tai pahalla. Yhteistoimintamiehetkään
eivät ole turvassa, jos väistäjät listitään.

Kaiken kukkuraksi näyttää siltä, ettei
edes virasta luopuvia tai eläkkeelle
jääviä klassisen linjan pappeja jätetä
rauhaan - ainakaan jos he toimivat
aktiivisesti jumalanpalvelusyhteisöissä.
Kiristyskeinona käytetään
ehtoollisenjako-oikeutta ja
sakraalitilojen eväämistä. Toivoisi
kirkon johdon kuitenkin osaavan nähdä
toimintansa seuraukset ja tehdä siitä
yhteyttä vaalivia johtopäätöksiä. Jos
tilaa ei anneta virallisissa seurakunnissa,
on kai kuitenkin parempi antaa ihmisten
toimia kirkon jäseninä ja kirkon tiloissa
kuin yrittää savustaa kaikki 250.000
naispappeuden vastustajaa ulos
kirkosta. Se olisi tietenkin
puhdaslinjainen loppuratkaisu.
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tietyistä perinteeseen ja näkemyksiin
liittyvistä eroista huolimatta.

Ruotsi on uudelleenevankelioitava

Lähetysprovinssi perustuu Jeesuksen
lähetyskäskyyn ja pitää
lähtökohtanaan sitä näkemystä, ettei
tehtävää ole lähimainkaan suoritettu
loppuun Ruotsissa. Päinvastoin
kirkollinen kehitys on johtanut siihen,
että päämäärätietoinen evankeliointi
on heikkoa, eikä Ruotsin kirkolla
kokonaisuutena näytä olevan
minkäänlaista kiinnostusta asiaa
kohtaan. (Tämä ei tarkoita sitä, että
tilanne kaikkialla olisi yhtä synkkä.)
Se seikka, ettei niitä, joilla on tämä
näky, pidetä nykytilanteessa
toivottavina kirkon työntekijöinä, on
vain osa, vaikkakin tärkeä osa,
kokonaiskuvaa. Ei voida loputtomiin
odottaa, että tilanne Ruotsin kirkossa
muuttuisi. Se tapahtuu suhteellisen
hitaasti ja vasta sitten, kun jäsenmäärä
on alhainen, alle puolet väestöstä - jos
silloinkaan.

Samanaikaisesti uskovien ihmisten on
yhä vaikeampi löytää
seurakuntayhteyttä ja paikkaa, jonne
voisivat viedä ystäviään, jotka eivät
aina ole kristittyjä. Ei ole kysymys
pelkästään naispapeista, vaan myös
siitä toiminnasta ja julistuksesta, jota
on tarjolla - tai ei ole tarjolla.

Nykyinen Ruotsin kirkossa vallitseva
hätätila on johtanut hitaaseen
j u m a l a n p a l v e l u s y h t e i s ö j e n
syntymiseen. Osaksi niitä on vanhojen

Lähetysprovinssi katsoo olevansa sillä
perustalla, jonka tulisi olla myös
Ruotsin kirkon perusta. Se haluaa olla
“Ruotsin kirkon tunnustuksen
perustalle rakentuva vapaa yhteys,
jossa kirkon hengellistä elämää
pidetään yllä ja edistetään”. Näin
ymmärrettynä kyse ei ole kirkon
perustamisesta, vaikka monet
ajavatkin sellaista tulkintaa - osa
tahallisena tarkoituksenaan saada
lähetysprovinssi huonoon valoon.
Päinvastoin halutaan pitää kiinni
“Ruotsin kirkon hengellisestä
perinteestä”. Samalla halutaan luoda
Ruotsin kirkon nykyisestä
järjestyksestä erillisiä kirkollisia
struktuureja ja järjestyksiä,
“kirkollinen struktuuri kasvavia
jumalanpalvelusyhteisöjä ja niiden
evankeliumin hyväksi tekemää työtä
varten sekä verkosto tunnustus-,
lähetys- ja herätysliikkeiden tueksi”.
Puhutaan Ruotsin kirkon sisällä
olevasta rinnakkaisesta struktuurista.

Luonnollisesti  voidaan sanoa, että
tällainen struktuuri, poikkeava
kirkkojärjestys, tavallaan luo
(konstituoi) kirkkoyhteisön, kirkon, ja
siinä mielessä on kyse uudesta
kirkosta. Mutta jos olen ymmärtänyt
asian oikein, ei ainakaan tässä
vaiheessa tarjota kirkollista
jäsenyyttä. Ja lähetysprovinssi on
periaatteessa avoin sille
mahdollisuudelle, että siitä tulisi osa
Ruotsin kirkon struktuuria, jos
sääntöjä ja järjestyksiä voidaan
muuttaa niin, että tämä tulee

Lähetysprovinssi
Christian Perret

(Suomennos Kristet Perspektiv-lehdestä)

Lähetysprovinssi, joka on Ruotsissa
aikaisempien suunnitelmien
mukaisesti nyt muodollisesti
perustettu, on varmaankin saanut
monet Suomessa ihmettelemään,
mistä on kysymys. Tämä kirjoitus on
henkilökohtainen yritykseni selittää ja
jossain määrin myös analysoida asiaa
ja se kuvastaa lähinnä omia
ajatuksiani ja sitä miten luulen tämän
kaiken ymmärtäväni.

Sana (kirkko)provinssi, joka lienee
useimmille uusi, tarkoittaa kirkon
osaa, joka on suurempi kuin
hiippakunta mutta pienempi kuin koko
kirkko. Sanaa käytetään lähinnä
roomalais-katolisessa ja
anglikaanisessa teologiassa, mutta
esim. Gunnar Rosendahl on jo 1982
käyttänyt sitä kirjassaan “Den
ockuperade kyrkoprovinsen” (joka ei
ole puheenvuoro
lähetysprovinssikeskusteluun - se
kysymys on tullut myöhemmin - vaan
kuvaus Ruotsin kirkon tilasta).
Sanavalinta on nähtävä tätä taustaa
vasten. Ei ole kyse siitä, että
perustettaisiin kirkko, vaan siitä että
muodostetaan itsenäinen provinssi
kirkon sisään, provinssi, joka edustaa
sitä, mitä Ruotsin kirkko on aiemmin
edustanut ja mitä sen yhä tulisi
edustaa.

Kun tutustuu kirkkoprovinssiin
liittyviin suunnitelmiin ja ajatuksiin,
kolme pääajatusta nousee esiin:
*Ruotsi on uudelleenevankelioitava
* Ei ulos kirkosta
* Halutaan pysyä yhdessä yhteisössä

herätysliikkeiden puitteissa (Länsi-
Ruotsin vanhauskoiset,
laestadiolaiset, Bibeltrogna vänner,
kun taas Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen (EFS) vaikutta
olemassa menossa yksiin Ruotsin
kirkon kanssa) tai  niiden
läheisyydessä, mutta osaksi myös
uudemmissa liikkeissä tai niiden
läheisyydessä (korkeakirkollisuus
sekä jo kirkosta eronneita ryhmiä).
Lähetysprovinssin taustalla on
alkuvaiheessa yhdeksän tällaista
jumalanpalvelusyhteisöä.

Ei ulos kirkosta
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mahdolliseksi.

Yhteyttä ei myöskään katkaista
positiivisiin pappeihin ja muihin
henkilöihin Ruotsin kirkossa, vaan
lähdetään siitä, että he ovat
jatkossakin mukana
jumalanpalvelusyhteisöissä, jotka
voidaan laskea lähetysprovinssiin
kuuluviksi.
Kaiken kaikkiaan on kyse
mielenkiintoisesta uudesta
ajatusmallista, jota aikaisemmin ei ole
esiintynyt luterilaisuuden piirissä,
mutta joka muistuttaa ajatuksia, jotka
alun perin kuuluivat
uskonpuhdistukseen, ja myös niitä
järjestyksiä, joita on esiintynyt
vapaakirkollisissa liikkeissä.
Vastaavia yrityksiä on sen sijaa tehty
anglikaanisessa maailmassa, jossa
esiintyvät kirkolliset
struktuuriongelmat muistuttavat
vanhojen luterilaisten
kansankirkkojen vastaavia ongelmia.

Yksi klassinen vaihtoehtohan on
omien vapaakirkkojen tai ainakin
vapaaseurakuntien perustaminen.
Näin on tehty Pohjoismaissa osittain
jo silloin, kun vapaakirkollisuus
syntyi 1800-luvun toisella puoliskolla
(karkeasti laskien), Suomessa vasta
1920-luvulla, kun
uskonnonvapauslaki astui voimaan.
Norjassa on pari 1800-luvulla
syntynyttä luterilaista vapaakirkkoa.
Tanskassa on myös mielenkiintoinen
systeemi, jossa vapaakirkot toimivat
valtionkirkon puitteissa.  Viime
vuosikymmenten aikana, sitä mukaa
kun valtion/kansankirkot ovat
rappeutuneet, uusia luterilaisia
vapaakirkkoja on nähnyt päivänvalon
Pohjoismaissa. (Valitettavasti en
tunne Islannin tilannetta.) En usko että
tämä on mahdollinen tie eteenpäin.

Toinen klassinen vaihtoehto on
toimiminen vapaissa
(herätys)liikkeissä. Tätä on toteutettu
1800-luvulta alkaen kaikissa
pohjoismaissa. Suomessa
herätysliikkeet ovat olleet lähinnä
kirkkoa ja niillä on hyvin pitkälle ollut
täydentävää eikä niinkään korvaavaa
toimintaa (poikkeuksena

laestadiolaisuus). Erityisen vahvoja
ovat vapaat liikkeet olleet Norjassa.
Kysymys on, voivatko nämä tarjota
elävän vaihtoehdon tänään. Siinä
tapauksessa tämä onnistuisi juuri
Norjassa, jossa suuntaus seurakuntaa
muistuttavaa toimintaa kohti on
paikoitellen selvä. Nykyisillä
herätysliikkeillä ei muissa maissa
tunnu olevan tarvittavaa kattavuutta.

Norjassa kolmas malli näki
päivänvalon, kun Børre Knudsen
vihittiin piispaksi kirkon sisällä olevia
ryhmittymiä varten.
Lähetysprovinssista tämä menettely
eroaa siinä, ettei ole pyritty
kokoamaan mitään laajapohjaista
liikettä “vapaiden” piispojen tarpeen
ympärille, ja tuki Norjan
tunnustususkollisten luterilaisten
ryhmien parissa on ollut suhteellisen
vähäistä. Jää nähtäväksi onnistuuko
lähetysprovinssi paremmin, mutta
joka tapauksessa kyseessä on vakava
yritys tähän suuntaan. Tämä johdattaa
meidät seuraavaan kohtaan.

Halutaan pysyä yhdessä yhteisössä
tietyistä perinteeseen ja
näkemyksiin liittyvistä eroista
huolimatta

Suuren osan lähetysprovinssin takana
olevasta ideasta muodostaa pyrkimys
koota yhteisen struktuurin ympärille
ryhmiä, joilla on keskenään erilaisia
hengellisiä ja kirkollisia traditioita ja
jossain määrin myös erilainen
hengellinen näkemys - samalla tavoin
kuin nämä ovat mahtuneet Ruotsin
kirkkoon. Toisin kuin luterilaisissa
vapaakirkoissa, joita on ollut kaikissa
Pohjoismaissa, halutaan koota yhteen
eri ryhmittymiä. Luterilaiset
vapaakirkot ja vastaavat vapaat
ryhmät ovat yleensä olleet hyvin
kapeapohjaisia ja poissulkevia
(eksklusiivisia), siinä määrin, että
niiden sisällä on tapahtunut uusia
jakautumisia tai uusia ryhmiä on
perustettu (koska mikään vanhoista ei
ole ollut mahdollinen). Näin ollen
monet tunnustususkolliset eivät tunne
oloaan kotoisaksi niiden puitteissa.

Tämän toteuttamiseksi on

lähetysprovinssissa sovittu siitä, että
pitäydytään tiettyihin periaatteisiin,
vaikka kaikki mukana olevat liikkeet
eivät pidäkään niitä välttämättöminä.
Siinä on kysymys Ruotsin kirkon
traditioon pitäytymisestä näissä
kysymyksissä.

Ensimmäinen on se, että halutaan, että
on piispoja. Kaikilla kirkoillahan ei
ole, ei edes kaikilla luterilaisilla.

Toinen on se, että halutaan piispallisia
vihkimyksiä. Kyse ei ole apostolisesta
suksessiosta, vaan siitä, että pidetään
kiinni järjestyksestä, jossa piispan
vihkii piispa ja ordinaation (papit,
diakonit) suorittaa piispa. Tässäkään
ei ole kyse asiasta, joka kaikilla
kirkoilla olisi, ei edes kaikilla
luterilaisilla. (Jos ei ole piispaa, ei voi
tietenkään olla tätä periaatettakaan.)

Tässä voidaan vielä lisäksi mainita,
että Porvoon yhteisen julkilausuman
hyväksymiseen asti Suomen
evankelis-luterilaisessa kirkossa oli
järjestys, jonka mukaan piispan
ollessa estyneenä pappisvihkimyksen
suoritti tuomiorovasti tai asessori, ei
koskaan toisen hiippakunnan piispa.
Tässä kohtaa Ruotsin kirkon traditio
on ollut toinen. Suomen kansankirkko
on nyt myös omaksunut sen
anglikaanien vaatimusten takia.
Aiempi suomalainen versio oli
luterilaisempi. Oli siis käytössä
piispallinen ordinaatiokäytäntö, jossa
piispan voi hätätilassa korvata muu
kuin piispa.

Itse uskon, että yhdessä yhteisössä
pysyminen tietyistä erilaisuuksista
huolimatta on avainkysymys
lähetysprovinssin tulevaisuuden
kannalta. On kuitenkin erittäin
vaikeaa olla yhtä aikaa niin kapea-
alainen, että voidaan pitää kiinni
raamatullisesta tunnustuksesta, ja niin
avarakatseinen, että erilaisille
ymmärrystavoille on tilaa. Mutta jos
on voitu pysyä rappeutuneessa
kirkossa, jossa on ollut paljon
suurempi näkemysten kirjo, täytyy
niin voida tehdä myös
tunnustuskirkossa - tai
tunnustusprovinssissa.
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toimia, jotta välinpitämättömät
jäsenet saadaan istumaan veneessä
hiljaa paikallaan. Jeesukseen
tunnustautumiselle ei tässä
yhteydessä anneta minkäänlaista
keskeistä roolia.

“Jeesukseen tunnustautumiselle ei
tässä yhteydessä anneta
minkäänlaista keskeistä roolia.”!!
Juuri tämä on pohjoismaisten valtion/
kansankirkkojen traaginen ongelma:
ei yksinkertaisesti ymmärretä, että
Jeesuksella Kristuksella on oltava
keskeinen rooli kristinuskossa. Ja niin
asiat sitten menevät niin kuin menevät.

Mutta Nya Dagen-lehden mukaan on
olemassa muitakin näkökulmia:Juuri
tästä näkökulmasta katsottuna
kenialaisten piispojen mukaantulo
muuttuu mielenkiintoiseksi,
erityisesti, jos asiaa tarkastellaan
laajemmassa asiayhteydessä.
Nykyään suurin osa kristityistä löytyy
maista, joita aikaisemmin kutsuttiin
lähetysmaiksi. Kun asiasta on
keskusteltu länsimaissa, on usein
lähdetty siitä olettamuksesta, että ne
voivat itse määrätä, millä tavoin
etelän kristityt vaikuttavat
pohjoisessa esimerkiksi sen
välityksellä, mitä kutsutaan
kahdensuuntaiseksi lähetykseksi
(“Mission i retur”).
Mutta etelän elinvoimaiset kirkot
eivät tule tyytymään siihen, että ne
hyvin käyttäytyvien lasten tavoin
auttaisivat “vanhaa äitiään”
jatkamaa samaan malliin kuin
ennenkin. Globaalinen välimatka on
lyhentynyt ja etelän kristityt voivat
yhtäkkiä nähdä suoraan
olohuoneisiin niiden pohjoisten
uskonsisarusten kotona, jotka kerran
antoivat heille evankeliumin. Eivätkä
he aina pidä siitä, mitä he näkevät.
Monet vanhoista kirkoista ovat
joutuneet viime aikoina kokemaan,
miten kolmannen maailman
uskonsisarukset ovat kohdistaneet
leiskuvia protesteja niiden
uskontulkintaa vastaan. Nyt kun
afrikkalaiset, eivätkä pelkästään he,
päättävät lähettää
lähetystyöntekijöitä meidän
maihimme, voikin käydä niin, että he

tekevät sen omista, eikä meidän,
lähtökohdista käsin.

Pääkirjoituksen kirjoittaja osoittaa
tässä lähes profeetallista
selvänäköisyyttä. Niin kuin
lähetysprovinssi sanoo sekä
nimessään että julki tuoduissa
tavoitteissaan, on Ruotsi
uudelleenevankelioitava. Tämä on
jotakin, missä olemassa olevat kirkot
ja kirkolliset yhteisöt eivät näytä
onnistuneen, eikä niillä tunnu olevan
siihen intoakaan (“drive”). (Sama
koskee meidän maatamme.)

Tästä näkökulmasta katsottuna voi
Kenian luterilaisten
“lähetysprovinssille” antama tuki
tulla paljon merkittävämmäksi, kuin
tähän ryhmään tällä hetkellä
kuuluvien pienen lukumäärän
perusteella voisi olettaa. Jos Ruotsi
on tarkoitus uudelleenevankelioida,
tarvitaan paljon suurempia näkyjä ja
panostuksia kuin mihin ruotsalaiset
kristilliset tahot
yhteenlaskettunakaan näyttävät
kykenevän. Ilman epäilystä voivat
etelän kristityt auttaa merkittävällä
tavalla tässä prosessissa.

Monille meistä on vaikea ymmärtää,
että elämme ajassa ja tilanteessa, joka
ei enää ole sellainen kuin toivoisimme.
Maamme ovat pitkälti kristinuskosta
luopuneita ja maallistuneita, samoin
kansankirkot. Herätysliikkeet ja
vapaakirkot ovat marginaalisia. Silti
monet meistä elävät ikään kuin tilanne
ei olisi tämä. Ehkä rukoilemme
herätystä, mutta onko meillä siitä
näky? Vai olemmeko nukahtaneet
menneen ajan mielikuvaan?

Meidän niin kutsutut kristityt
maamme on todellakin
uudelleenevankelioitava. Ja
ulkopuolinen apu vaikuttaa olevan
kipeästi tarpeen.

(Käännös MA)

(Suomennos Kristet Perspektiv-
lehdestä)

Lähetysprovinssi
ja uudelleen-
evankeliointi

Ja tulevaisuus?

Monille meistä on helpointa pistää pää
pensaaseen ja olla ikään kuin näitä
suuria kirkollisia ongelmia ei olisi
olemassakaan. Mutta se ei ole
rehellistä eikä oikein. Sisävastoin on
vaikeaa ja vaivalloista katsoa totuutta
suoraan silmiin ja etsiä uusia teitä, kun
vanhat on tukossa. Todellisuus tänä
päivänä on se, että tulee yhä
vaikeammaksi löytää eläviä
j u m a l a n p a l v e l u s y h t e i s ö j ä
kansankirkkojen puitteissa ja että
nykyinen pappisvihkimyspolitiikka
myös Suomessa sulkee pois
tunnustuksellisia pappiskandidaatteja.

Lähetysprovinssin tulevaisuutta on
vaikea ennustaa. Se on kuitenkin
vakava yritys löytää tie eteenpäin
aikana, jolloin vaihtoehtoja ei tunnu
olevan.

(Käännös MA)

Christian Perret

l

Kristilliset tiedotusvälineet ovat
raportoineet Ruotsin
lähetysprovinssista. Äskettäin on
valittu kolme tulevaa piispaa ja
nykyisten suunnitelmien mukaan
heidät tulee vihkimään kenialainen
luterilainen piispa. Otsikolla “Byt
perspektiv på Kyrkan” kommentoi
Nya Dagen pääkirjoituksessaan
12.12.03 mm. seuraavasti:
Aiemmin viikolla julkaistiin raportti,
jonka mukaan 60 000 jäsentä on
jättänyt Ruotsin kirkon viimeisen
vuoden aikana. Raportin synnyttämät
reaktiot puhuvat selvää kieltä.
Jäsenkadon vähentämiseksi halutaan
korostaa kirkon sosiaalista
toimintaa.

Keskustellaan siis niin kuin mikä
tahansa yhdistys siitä, miten sen pitää
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Vetelin kirkkopäivien avauspuhe
Teuvo Huhtinen
Kirkkoherra, rovasti
Kiukainen

Ps 22:23-26: Minä julistan sinun
nimeäsi veljilleni, ylistän sinua
seurakunnan keskellä. Te, jotka
pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä.
Kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin
siemen, kaikki Israelin siemen,
peljätkää häntä. Sillä hän ei halveksi
kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen,
eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan
kuulee hänen avuksihuutonsa. Sinusta
on minun ylistyslauluni suuressa
seurakunnassa; minä täytän
lupaukseni häntä pelkääväisten
edessä.

Johdanto

Näin Psalmin kirjoittaja Kristus-
psalmissa 22. Hänen ihana
kutsumuksensa oli julistaa Herran nimeä
seurakunnan keskellä. Tänään me
olemme täällä Vetelissä
tunnustusrintaman kirkkopäivillä.
Syvimmältään, täälläkin, tämä on
tehtävämme: Julistaa Herran nimeä,
ylistää hänen sanansa voimaa ja
pyhyyttä. Uskoa, opettaa ja tunnustaa
puhdasta Jumalan sanaa pettävien
ihmissanojen ja lausuntojen sijaan;
“Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja
kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet
pysyvät iankaikkisesti” (Ps. 119:160).

Tai kuten apostoli huudahtaa “Olkoon
Jumala totinen, mutta jokainen
ihminen valhettelija” (Room. 3:4).
Hänen pyhä evankeliuminsa saarnaa
tänäänkin uskon ja luottamuksen
sydämeen. Evankeliumi on ihmislapsille
annettu; “että aina enenevä armo yhä
useampien kautta saisi aikaan yhä
runsaampaa kiitosta Jumalan
kunniaksi” (2. Kor. 4:15).

Yhteinen vastuu ja huoli kirkostamme on
koonnut meidät tänne. Olemme
kokoontuneet Jumalan sanan valossa ja
rukouksen hengessä kysymään, missä
mennään, olemme kokoontuneet myös
etsimään vastauksia ja ottamaan
reippaasti kantaa. On muistettava:
Kirkkoa ei omista pörssiyhtiöt, piispat,
kirkolliskokoukset eikä valtio, vaan sen
on Kristus verellään maasta ostanut.
Eksyvän, uneliaan ja paljon laittomuutta
sisältävän aikamme keskellä emme saa
vaieta! “Jos pasuna antaa epäselvän
äänen, kuka silloin valmistautuu
taisteluun?” (1. Kor. 14:8).

Saksalainen pastori Martin Niemöller
kuvasi varoittavana esimerkkinä
vaikenemisesta, monien 1930-luvun
natsihallintoa vastustavien tyypillistä
käyttäytymistä: “Kun natsit veivät

kommunisteja keskitysleireille, vaikenin,
enhän ollut kommunisti. Kun he veivät
sosiaalidemokraatteja, vaikenin enhän
ollut sosiaalidemokraatti, kun he veivät
ammattiyhdistysaktivisteja, vaikenin, en
vastustanut, enhän ollut
ammattiyhdistysläinen - Kun he veivät
minut, huusin, mutta ei ollut enää ketään,
joka olisi kuunnellut. Vasta
keskitysleireillä ja kuritushuoneissa
kommunistit, sosiaalidemokraatit,
kristityt ja juutalaiset löysivät toisensa
taistelussa...kiduttajaa vastaan.” Vaikka
heiltä vietiin vapaus tai henki ja meiltä
toistaiseksi vain virka, edellinen lainaus
sisältää monia rinnasteisia asioita
tilanteeseemme.

Jumalan profeetta Jesaja ruoski aikansa
paimenia: “Israelin vartijat ovat kaikki
sokeita, eivät he mitään käsitä; he ovat
kaikki mykkiä koiria, jotka eivät osaa
haukkua”. Emme tahdo vaieta siitä
evankeliumista, joka saarnaa Kristuksen
sydämeen. Tunnustuksellisina
kristittyinä teemme sen tähden
kaikkemme, jotta puhdas evankeliumin
saarna apostolien ja profeettojen
viitoittamalla tavalla saisi jatkua. Tässä
taistelussamme on pohjimmiltaan
kysymys. Emmekä vaikene siitä mikä, on
Jumalan sanan vastaista, keskellämme ja
meissä itsessämme. Peratkaa pois vanha
hapatus, ... onhan meidän
pääsiäislampaamme, Kristus,
teurastettu. (1. Kor. 5:7). Näin kaikin
tavoin käytännössä yhdymme alussa
luetun psalmin sanoihin: Minä julistan
sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua
seurakunnan keskellä. Herramme
rohkaisi apostoliaan: “Puhu, äläkä
vaikene, sillä minä olen sinun kanssasi
(Apt. 18:9-10).

Aiheemme

Kirkkopäiviemme aihe on: Kainin ja
Aabelin kirkko. Aihe ei ole Paavalin
Synodin keksimä. Se nousee
uskonpuhdistajamme Martti Lutherin
Raamatun selityksestä. Näin hän kuvaa
oikean ja väärän kirkon sisäkkäisyyttä.
Kain ja Aabel olivat toisiansa vastaan.
Kainilla oli murhanhimo Aabelia
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kohtaan. Kain, väärä kirkko vainoaa
Lutherin mukaan Aabelia, oikeaa
kirkkoa.

Aiheemme on ajankohtainen: Mikä on
kirkko. Ketkä ovat sen varsinaisia
jäseniä. Kuka käyttää kirkon ääntä.
Kirkkomme Tunnustuskirjat puhuvat
asiasta, näin: Jumalattomat ... ovat
kirkkoon sekoittuneina ja hoitavat kirkon
virkoja. ... Kristus puhuu kirkon
erikoislaadusta verratessaan taivasten
valtakuntaa nuottaan tai kymmeneen
neitsyeeseen. Näin hän opettaa kirkon
olevan jumalattomien suuren joukon
peittämä, jotteivät hurskaat
loukkaantuisi tähän seikkaan... Tämä
kirkko on varsinainen totuuden pylväs.
Kirkkoa koskee lupaus, että sillä aina
on oleva Pyhä Henki, mutta vastaavasti
sitä koskevat myös uhkaukset, että on
ilmaantuva susia ja jumalattomia
opettajia. Varsinainen kirkko on se, jolla
on Pyhä Henki. Vaikka sudet ja
kelvottomat opettajat mellastavat ...
Kirkko ei koostu ihmisistä näiden
maallisen vallan tai kirkollisen
arvoaseman perusteella, koska monen
ruhtinaan ja paavin sekä muiden, heitä
alempien, on todettu luopuneen uskosta.
Ei, vaan kirkko koostuu niistä
henkilöistä, joilla on oikea Kristuksen
tuntemus ja jotka todella tunnustavat
uskoa ja totuutta. (Apologia) Nämä
sanat on hyvä muistaa sekä kirkkoa
isännöimään pyrkivien, että toisaalta
kirkon synteihin ja sekalaisuuteen
pahentuvien tunnustuksellisten.

Ajan ilmiöitä

Taistelut ovat kirkossamme jatkuneet.
Raamattu-uskollisten asemaa on yritetty
vaikeuttaa. On yhä selvemmin toteutunut
Jeesuksen sanat: “teidät viedään
maaherrain ja kuningasten eteen
minun tähteni, todistukseksi heille ja
pakanoille” (Matt. 10:18).

Valtakunnallista huomiota saivat
erityisesti Valkealan seurakunnan ja
Turun Mikaelin seurakunnan tapaukset.
Niissä yhteisenä tekijänä oli, että
painostuksen kohteena oli kaksi
moitteettoman virkauran suorittanutta,
normaalia paremmat hakuasiakirjat
omaavaa pappishenkilöä. Heidän ainut
“syntinsä” oli pitäytyminen
raamatulliseen virkakäsitykseen.
Valkealan asiassa Mikkelin
tuomiokapituli teki hiljattain (18.3.2003)
päätöksen. Se oli tietynlainen
nahkapäätös, joka toisaalta myötäili

syyttelijöitä, toisaalta säilytti syytetyn
virassa suunnilleen siihen tapaan kuin
Raamatun tunnettu maaherra:
“Ruoskittuani minä hänet päästän.”
Päätöksen yhteydessä Mikkelin
tuomiokapituli teki kaksi pahaa virhettä:

1. Tuomiokapituli sovelsi tasa-arvolakia
jumalanpalveluksen harjoituksen
yhteydessä, vaikka tasa-arvolain
soveltamisesta nimenomaan todetaan,
ettei se koske uskonnonharjoitusta. Ja
jumalanpalvelus, jos mikä on
uskonnonharjoitusta.

2. Mikkelin tuomiokapituli lähti väärästä
oletuksesta: Jos pappi on vihitty v. -86
naispappeuspäätöksen jälkeen, hän
pappisvihkimyksessään on sitoutunut
kannattamaan naispappeutta. Tässä
tuomiokapituli menee vikaan.
Perusoikeuteen kuuluvaa
uskonnonvapautta ei tällaisella
ajatuskonstruktiolla voi poistaa. Ihmisen
perusoikeudet eivät lopu
pappisvihkimykseen.

Myös Turun Mikaelin viranhakupäätös,
jonka tämänhetkinen vaihe on KHO:n
äänestyspäätös, on yleisen oikeustajun
vastainen. Siinä ei ratkaistu itse
kysymystä, voiko pappi Raamattuun ja
kristikunnan perinteeseen nojaten olla
tunnustamatta naispappeutta. Se sisälsi
myös kovin kyseenalaisen ratkaisun:
tuomiokapituli katsoi papin
kelpaamattomaksi, otaksumalla
ennakkoon, miten hän tulevaisuudessa
mahdollisesti tulee toimimaan. Se on
suunnilleen samaa, kuin jos poliisi jo
ennakkoon, varmuuden vuoksi pidättäisi
kaduilta kaikki epäilyttävät tyypit
perustellen, että he mahdollisesti
tulevaisuudessa tulevat olemaan
rikollisia!

Myöskään KHO ei päätöksessään
ilmaise, mikä oli peruste Pekka Huhtisen
valituksen hylkäämiselle. Eikä se
myöskään analysoi tuomiokapitulin
ratkaisun perusteita, vaan kyseessä on
kokonaisharkinnallinen päätös. Tämä
asia on vielä kesken. Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin käsittelee asiaa.
Toivomme kansainvälisen oikeuden
toimivan raikkaammassa ilmapiirissä ja
paikallisista olosuhteista vapaampina
paremmin ymmärtävän, että myös
papilla voi olla uskonnollinen vakaumus
ja ihmisoikeudet.

Nykyisessä keskustelussa kiinnittää
huomiota voimakas ristiriita, että samaan

aikaan, kun tällaisissa kuulusteluissa,
joita kutsutaan haastatteluiksi,
tuijotetaan vain yhteen kohtaan,
perinteiseen virkakäsitykseen, samaan
aikaan kuitenkin katsotaan sormien läpi
mitä räikeimmät Jumalan sanasta
luopumisilmiöt. Kirkon
tutkimuskeskuksen tutkija dos Kati
Niemelä on tehnyt tuoreen tutkimuksen,
jossa käsitellään mm. niiden
seurakunnan hengellistä työtä tekevien
osuus, jotka uskovat vakaasti, että

* Jeesus on Jumalan Poika 91%
(siis n. 700 työntekijää ei usko)
* Taivas on olemassa 86% (siis
toista tuhatta ei usko)
* Jeesus on tuleva
tuomitsemaan eläviä ja
kuolleita 79% (lähes 2000 ei
usko)
* Saatana on olemassa 75% (n.
2000 ei usko)
* Helvetti on olemassa 69% (yli
2500 ei usko)
* Raamatun ihmekertomukset
tosia 62% (yli 3000 ei usko)

Herää kysymys: Mitä
kirkossamme kontrolloidaan,
mistä kuulustellaan - mitä tai
mistä ei! Näistä em.
kysymyksistä ei hakijoita ole
kuulusteltu! Näin kirkon ns.
hengellinen työntekijä voi
kaikessa rauhassa edustaa
käsitystä, ettei ole taivasta, ei
helvettiä, Kristus ei ole Jumalan
Poika. Nämä eivät tunnu
häiritsevän kirkon rauhaa.
Samaan aikaan raamattu-
uskollinen työntekijä kohtaa
hyeenahenkeä, jonka syynä on
vain se, että hän pitäytyy
kristikunnan perinteiseen
raamatulliseen ja apostoliseen
virkakäsitykseen.

Kiinnitämme edelleen huomiota myös
kirkollisen tiedotuksen
vääristyneisyyteen. Meille on
entuudestaan tuttua Kotimaa-lehden
yksipuolinen uutisointi
tunnustusrintaman asioissa, se ei ketään
yllätä. Mutta esim. Turun Mikaelin
päätöksen uutisointi oli laajemminkin
ikävällä tavalla harhaanjohtava. Tutkin
asian tarkasti. Uutisen muuntaminen
tapahtui seuraavasti:

Kyseinen uutinen luettiin ensimmäisen
kerran 24.9.2002 klo 12. Radio Suomen
uutisissa. Pirkko Toivio toimi lukijana
(Pirkko Toivio lähetti sen ystävällisesti



10

minulle myös kirjallisena). Uutinen
päättyi seuraavaan virkkeeseen:
“Korkein hallinto-oikeus ei pidä
ratkaisuaan ennakkopäätöksenä, joten
sitä ei julkaista tuomioistuimen
kotisivuilla.” (KHO:n vuosikirjassa)
Tämä uutisen loppuosa oli merkittävä.
Pekka Huhtisen tapaus ei siis ole
ennakkotapaus, vaan KHO voi toisissa
tapauksissa ratkaista vastaavia
hakukiistoja toisin. Kun sitten päivän
mittaan STT:n kautta tuli uutisia ja myös
Jukka Paarma esiintyi esim. klo 17. TV-
uutisissa, kiinnitti kuulijan huomiota
uutisten ristiriitaisuus. Jukka Paarma
totesi TV:n klo 17. uutisissa, että kirkko
pitää tapausta ennakkopäätöksenä.
Samoin todettiin STT:n uutisissa.
Ristiriidasta kiinnostuneena soitin
KHO:n tiedotuspäällikölle. Hän totesi,
ettei päätös ole ennakkopäätös. Kävi
ilmi, että klo 12. kuultu Radio Suomen
uutisointi, jossa todettiin, että Turun
Mikaelin päätös ei ole ennakkopäätös,
oli totuudenmukainen. Radio Suomen
uutislähde oli KHO. Sen sijaan
valtakunnallinen STT ilmoitti
saaneensa uutisen Turun
aluetoimituksesta (Anneli Tervolta).
Tämä taas - ja tämä on surullista -
ilmoitti väärentyneen uutisensa
lähteeksi Kirkon Tiedotuskeskuksen.
STT:ssä myönnettiin myös, että he
ovat aikaisemminkin huomanneet
KT:n tiedotuksen tietyn
värittyneisyyden ja uutisointi luvattiin
korjata! Mutta onko sitä korjattu? Olin
myös itse paikalla, kun tätä asiaa
annettiin Kotimaa-lehteen.
Asianomistaja Pekka Huhtinen totesi
moneen kertaan, ettei kysymys ole
ennakkopäätöksestä. Vastoin tätä
totuutta Kotimaa kuitenkin antoi
uutisoinnissaan ymmärtää sen olevan
ennakkopäätöksen. Kotimaahan taas
tieto oli tullut kahdelta taholta: Turun
STT:n ja KT:n kautta. Käytännössä
siis yhdestä lähteestä, eli Kirkon
Tiedotuskeskuksesta. Seuraavana
päivänä saimme sitten pitkin maata
lukea ns. KHO:n
“ennakkopäätöksestä”.  Esim.
laajalevikkinen SatakunnanKansa totesi
alaotsikossaan: “Ennakkopäätös äänin 4-
1” Onko tällainen totuudellista
uutisointia! Kirkollisenkin tiedotuksen
tulisi olla rehellistä ja kristillistä.
Asianomaisten tulisi myös julkisesti
oikaista tämä asia.

Ponnen pimittäminen

Samoin kirkolliskokouksen ponnen

merkityksen vähättely on kuulunut usein
toistettuihin asioihin. Ymmärtäväisen
ihmisen on vastuutonta väittää, ettei
ponnella ole merkitystä. Jokainen
juristiikkaan ja hallinnollisiin päätöksiin
tutustunut tietää, että sillä on selkeästi
oma merkityksensä lain oikeana
tulkintana. Lakia toteutettaessa se on
otettava huomioon. Asiaa voi verrata
esim. niihin eduskuntapäätöksiin, joihin
on liitetty ponsi. Se luonnollisesti
huomioidaan lakia sovellettaessa. Äläkkä
nousisi, jos ei eduskuntapäätöksissä näin
tehtäisi. Puhumattakaan ponnen
moraalisesta velvoituksesta - varsinkin
kirkossa.

Toinen viime aikojen väite, on pyrkimys
leimata mielenosoittajaksi henkilö, joka
virkanäkemyksensä takia käy vain niissä
jumalanpalveluksissa, joissa ei naispappi
toimi viran tehtävissä. Väite on mieletön.
Sillä ei ole mitään logiikkaa.
Nimenomaanhan juuri
j u m a l a n p a l v e l u s e l ä m ä s s ä m m e
informoituu raamattunäkemyksemme ja
virkanäkemyksemme, vaikka se ei sitten
muussa juuri näkyisi. Tämän myönteinen

tajuaminen poistaisi monia turhia
ristiriitoja ja loukkaantumisia. Em.
väitteen toistelu taas synnyttää kiukkua
-ja aivan turhaan.

Toivon merkkejä

Edellä mainitut esimerkit ovat
esimerkkejä taisteluista, joita käydään,
vaikeuksista ja haasteista joita meillä on.
Meillä on syytä kuitenkin nähdä myös
ilon ja toivon merkkejä:

A. On ilon ja toivon merkki nousevat
kävijämäärät tunnustuksellisten piirien
j u m a l a n p a l v e l u k s i s s a ,

j u m a l a n p a l v e l u s y h t e i s ö i s s ä ,
paikallisseurakunnissa sekä eräiden
herätysliikkeiden jumalanpalveluksissa.
Samaan aikaan taas (suurin piirtein
naispappeuden voimassaolon aikana)
STT:n tiedon mukaan (Riihimäen
sanomat 28.3.2003/STT) Suomen Ev.lut.
kirkon jumalanpalveluskävijämäärä on
laskenut 1,2 miljoonaa (1980 8,4 milj,
2002 7,2 milj.). Siellä puolella on siis
tapahtunut romahdusmaista laskua.
Esim. juuri Valkeala, ilahduttavaa kyllä,
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oli ainoita seurakuntia, jossa
jumalanpalvelusten kävijämäärät
nousivat. Samoin esim. Luther-Säätiön
jumalanpalveluksiin kokoontuu yhä
enemmän väkeä. Näin mekin voimme
äänestää pyhäaamuisin jaloillamme - ja
jos kirkko on kauempana, voimme
sijoittaa sen jalan kaasupolkimelle.
Haastankin meitä verkostoitumaan yhä
enemmän. Emme saa jäädä yksin tai
kaksin omiin nurkkiimme. Me
tarvitsemme toistemme sisarellista ja
veljellistä tukea ja yhteistä näkyä.

B. Toinen asia, josta raamatulliset
kristityt ovat iloinneet viime aikoina

m e t r o p o l i i t t a
J o h a n n e k s e n
s y v ä l l i s i s t ä
kannanotois ta
virkakysymyksessä.
Hän näyttää
mallia meille
tämän päivän
l u t e r i l a i s i l l e
raamattukysymyksessä
toteuttaessaan
l u t e r i l a i s t a
raamattuperiaatetta
paremmin, kuin
moni luterilaisen
kirkon johtaja.
Syyskuun 2002
K a r j a l a i n e n
lehdessä hän
toteaa näin:
“Naispappeus ei
ole Suomen
l u t e r i l a i s e n
kirkon sisäinen
asia. Se on
g l o b a a l i n e n
kysymys, joka on
yksi kirkkojen
yhtymisen este”.
Hän toteaa myös:
“ O l e n
r a p o r t o i n u t
S u o m e s s a
k ä y d y s t ä
k e s k u s t e l u s t a

ekumeeniseen patriarkaattiin
Konstantinopoliin ... Ortodoksinen
kirkko ei hyväksy naispappeutta kuten
sitä ei hyväksy kristikunnan suurin
kirkkokaan, roomalaiskatolinen kirkko.
- Itse asiassa naispappeuden hyväksyy
vain kristikunnan pieni, tosin merkittävä
vähemmistö.” Hän huomauttaa myös
niistä syistä, jotka johtivat
naispappeuden toteutumiseen: “Ennen
naispappeuden hyväksymistä
luterilainen kirkko joutui ei-kirkollisten

tahojen voimakkaan painostuksen
kohteeksi. Perustelut eivät olleet
teologisia”

C. Ilonaiheemme on myös valoisat,
rohkeasti uskoa tunnustavat nuoret.
Uskomme, että selkeä raamatullisuus
vetoaa nuoriin. He eivät kaipaa epäselvää
mössöä.

D. Myös tiedotuksessa on pantava
merkille myönteisiä piirteitä (En tarkoita
nyt kirkollista tiedotusta). Monet
valveutuneet ja ammattitaitoiset
tiedottajat eivät enää ole tyytyneet
pelkästään Kotimaan ja KT:n
välittämään- vai pitäisikö sanoa
värittämään kuvaan asioista. He ovat
alkaneet haistaa palaneen käryä. On ollut
hyviä ja asiallisia ohjelmia sekä
valtakunnallisella., että maakunnallisella
tasolla TV:ssa ja lehdistössä, joissa
tunnustuksellistenkin ääni on saanut
aitona kuulua. Toimittaja ei tosin silloin
yleensä ole ollut ns. kirkollinen
toimittaja, vaan valveutunut,
ammattitaitoinen sekulaaritoimittaja.

Johtopäätösten aika

Kun 1980 luvulla rautaesirippumaiden
ontot ja valheelliset kulissit sortuivat, se
tapahtui nopeasti ja ilman että kukaan
poliittinen asiantuntija kykeni sitä
ennustamaan. Kun tulee Jumalan aika,
kulissit romahtavat (vrt. dos Niemelän
tilastot). Uskomme, että Herra hoitaa
kirkkoansa. Tilanne saattaa tänään
näennäisesti näyttää muuttumattomalta,
mutta kaikella on määräaikansa,
vääryydellä ja kärsimiselläkin. Ristin
tien kulkijoina emme nyt näe kaikkeen
heti vastauksia, mutta kristityn on myös
opittava pitämään paikkansa. Jokaisessa
kärsimisessäkin tapahtuu.
Paniikkiratkaisut ovat huonoimpia.

Toimenpide-ehdotuksia:
* On tärkeätä, että on
yhteyshenkilöitä ja sielunhoitajia
monissa taisteluissa ja kiusoissa
olevien veljien ja sisarten kanssa.
* On tärkeätä olla luomassa
tällaisista kirkkopäivistä yhdessä
toisten kanssa tunnustusrintamalle
ja kirkollemme yhä merkittävämpi
vuotuinen tapahtuma.
* On tärkeätä koota Jumalan kansan
taistelurivejä aikanamme:
Verkostoitua aikamme demoonisen
hajanaisuuden keskellä.
* Tarvitsemme panostusta
julkaisutoimintaan. Meillä on jo nyt

ilo ilmoittaa, että näillä
kirkkopäivillä julkaistaan kirja
nimeltä: “Tunnustuksellisten
oikeuksista kirkossa”. Sen on tehnyt
varatuomari Lasse Lehtinen.
* Tehtävämme on edelleen
aktiivisesti miettiä yhdessä, miten
käytämme seurakunnalle annettua
lahjaa, jota Tunnustuskirjojen
mukaan “ei mikään inhimillinen
auktoriteetti voi siltä riistää”,
nimittäin: oikeutta kutsua, valita ja
vihkiä viran hoitajia.

LOPPULAUSE

Palaan vielä johdantopsalmiimme: Minä
julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän
sinua seurakunnan keskellä. ... Sinusta
on minun ylistyslauluni suuressa
seurakunnassa. Kuten sanottu tämä on
Kristus-psalmi. Herra Jeesus julisti sitä
häväistynä, kärsimisellään,
k u u l i a i s u u d e l l a a n ,
ristinsovintokuolemallaan. Mutta
kuolema ei voinut Häntä pitää. Hän nousi
ylös. Hän elää! Jumalalla on voima,
elävän Jumalan Hengellä, kirjoittaa
meidän sydämiimme elävä usko. Siksi
avaamme suumme, emme vaikene. Ja
lähetämme sanan eteenpäin. Armon,
rakkauden ja totuuden sanan. Sanan
nukkuvalle: Herää! Rohkaisun ja toivon
sanan taisteluissa kuluneelle ja
väsyneelle. Hän antakoon meille iloisen
ja rohkean sydämen. Pyydämme, että hän
itse varustaa omansa.
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MIKSI EMME LUOVU
MIEHEN JA NAISEN
ASEMAA KOSKEVISTA
R A A M A T U N
OPETUKSISTA?
Paavalin synodin paastonajan kirkkopäivillä
Vetelissä 2003

Kun Paavalin synodi syntyi
kolmisenkymmentä vuotta sitten, niin
tärkeimpänä yksittäisenä pontimena oli
huoli Jumalan sanan vastaisen opin ja
käytännön leviäminen ns. naispappeuden
kautta. Miehen ja naisen välisen suhteen
osalta on taistelua käyty tämän lisäksi
myös muilla rintamilla. Mainitsen
esimerkkeinä ns. avoliitossa elävän
hyväksyminen kummiksi, eronneen
uuteen avioliittoon vihkimisen tilanteessa,
jossa entinen puoliso on vielä olemassa,
ja nyt viimeaikoina erityisesti
homoseksuaalisessa suhteessa eläminen.

Miksi me Paavalin synodin piirissä
olemme näissä kysymyksissä niin
peräänantamattomia, emmekä suostu
uusiin käytäntöihin? Eikö näiden
kysymysten voisi ajatella kuuluvan
inhimillisen järjen alueelle? Eikö nämä
mies- ja naisasiat ole kulttuurisidonnaisia?
Järjen perusteella voisi ainakin joidenkin
kysymysten osalta tulla tällaisiin
johtopäätelmiin. Raamatussa miehen ja
naisen suhde kuitenkin sidotaan mitä
syvimmillä tavalla Jumalan ja ihmisen
väliseen suhteeseen. Ja Jumala-suhteen
asioissahan ihmisen järki on
lankeemuksen tähden sokea, eikä totuutta
näistä asioista voi tietää muuten kuin
Jumalan oman ilmoituksen, Raamatun
kautta.

Raamattu opettaa alkulehdiltään alkaen
aina Ilmestyskirjan loppuun asti
yksiselitteistä teemaa: miehen ja naisen
välinen suhde on esikuva, malli, eli
kreikaksi typos, Kristuksen ja seurakunnan

väliselle suhteelle. Juuri siksi Jumala loi
ihmisen mieheksi ja naiseksi, että tuo
kahden erilaisen sukupuolen välinen suhde
heijastelisi ja toimisi jokaiselle
kouriintuntuvana ja tuttuna esikuvana
näkymättömän Jumalan ja Hänen oman
kansansa välisestä suhteesta. Toki näitä
esikuvia on muitakin: esimerkiksi isän tai
äidin suhde lapseensa, isännän suhde
palvelijaansa, kuninkaan alamaiseensa tai
opettajan oppilaaseensa. Vanhempi-lapsi
-suhteen ohella miehen ja naisen välinen
suhde on kuitenkin näistä suhteista
kaikkein vahvimpia ja syvimpiä. Jos
muutamme Raamatun opettamaa miehen
ja naisen tehtävää, niin vääristämme
samalla kaikkein perustavinta asiaa:
Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta.

Kun Jumalan sana yksiselitteisesti kieltää
naista saarnaamasta seurakunnan
jumalanpalveluksessa, ja kun seurakunnan
kaitsijan toimi on omistettu yksin miehelle,
niin tässä ei ole kysymyksessä mikään
omituinen kummallisuus tai poikkeama
verrattuna muuhun Raamatun opetukseen.
Päinvastoin, miehen ensisijainen vastuu
perheen ja seurakunnan hyvinvoinnista -
tai toisesta suunnasta katsottuna naisen
asettuminen miehen opetus- ja
paimenvallan alle  - on suorassa linjassa
koko raamatullisen ihmiskäsityksen ja
Jumala-ilmoituksen kanssa.

Paavali kirjoittaa efesolaiskirjeen luvussa
viisi: 31. ?Sentähden mies luopukoon
isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön
vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi
lihaksi.? 32. Tämä salaisuus on suuri;

minä tarkoitan Kristusta ja
seurakuntaa. 33. Mutta myös teistä
kukin kohdaltaan rakastakoon
vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta
vaimo kunnioittakoon miestänsä.

Avain miehen ja naisen välisen
(luomis)suhteen syvälliseksi
ymmärtämiseksi on annettu jakeessa 32:
“minä tarkoitan Kristusta ja
seurakuntaa.” Salaisuushan tämä monille
yhä on, kuten Paavali sen sanookin. Mutta
Raamatun alkulehdiltä asti (1Moos 2:18-
25) jatkuu aina Ilmestyskirjan loppuun asti
(Ilm 22:17 Ja Henki ja morsian sanovat:
“Tule!”) selvä punainen lanka miehen ja
naisen välisestä suhteesta Kristuksen ja
seurakunnan välisen suhteen esikuvana eli
typoksena.

Otan esimerkiksi kaksi kohtaa, joita ei
välttämättä tule heti ensimmäiseksi
liittäneeksi tähän teemaan. Luen
ensimmäisen kohdan uuden KR 1992:n
mukaan, joka tässä kohtaa on sopiva.

1Moos 2:18, 20b-25 Herra Jumala
teki tästä kylkiluusta naisen ja toi
hänet miehen luo. 23. Ja mies sanoi:
- Tämä se on! Tämä on luu minun
luustani ja liha minun lihastani.
Naiseksi häntä sanottakoon:
miehestä hänet on otettu. 24. Siksi
mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy
vaimoonsa, niin että he tulevat
yhdeksi lihaksi. 25. Ja he olivat
molemmat alasti, mies ja hänen
vaimonsa, eivätkä he tunteneet
häpeää.

Paavali siis opettaa: “‘Sentähden mies
luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja
liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat
yhdeksi lihaksi.’ Tämä salaisuus on
suuri; minä tarkoitan Kristusta ja
seurakuntaa.” (KR 1938 Ef 5:31-32) Kun
tutkimme Vanhasta testamentista tämän
yhden lihan teologian juuria, tulemme
keskelle Golgatan ristiä ja syntien
sovittamista.

1Moos 2:21-22 Herra Jumala vaivutti
ihmisen raskaaseen uneen, ja kun
hän nukkui, otti hän yhden hänen
kylkiluistaan ja täytti sen paikan
lihalla. Ja Herra Jumala rakensi
vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän
oli ottanut miehestä, ja toi hänet
miehen luo.”

Tässä on esikuva Golgatan tapahtumista.
Jeesus vaivutetaan kuoleman uneen ristillä
ja Hänen kyljestään, siitä valuvasta vedestä
ja verestä (Joh 19:34), rakennetaan Pojalle

Juha Muukkonen
Pastori, päätoimittaja
Tornio
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morsian eli seurakunta. Vesi tarkoittaa niin
puhdistavaa Jumalan sanaa kuin
kastevettä; veri puhdistavaa ja sovittavaa
uhriverta sekä ehtoollista. Tästä
Herrastamme otetusta ‘kylkiluusta’ eli
kasteen ja ehtoollisen kautta synnytetään
Herran maanpäällinen ruumis,
seurakunta. Jeesus ihastelee tätä omaa
kansaansa sanoin: “Tämä se on! Tämä
on luu minun luustani ja liha minun
lihastani!” (KR 1992 1Moos 2:23) Tässä
on sopiva apu Herralle, josta Hän iloitsee
ja jonka kautta Hän voi viedä pelastavan
evankeliumin yli koko maan piirin.

Seuraava, todennäköisesti harvemmin
käsitelty kohta, kertoo myös samasta
asiasta.

2Moos 4:24-26 “Ja matkan varrella
yöpaikassa tapahtui, että Herra kävi
hänen (Mooseksen) kimppuunsa ja
tahtoi surmata hänet. Silloin Sippora
otti terävän kiven ja leikkasi pois
poikansa esinahan, kosketti sillä
Moosesta alhaalta ja sanoi: Sinä olet
minun veriylkäni?. Niin hän jätti
hänet rauhaan. Silloin Sippora sanoi:
?Veriylkä ympärileikkauksen
kautta.?”

Ympärileikkaus liittyi
paimentolaiskulttuurissa (alunperin?)
avioliiton solmimiseen. Hääjuhlan aikana
morsiamen isä eli appi ympärileikkasi
sulhasen esinahan, jotta sulhanen voisi
saada omakseen morsiamensa ja liittyä
tähän yhdeksi lihaksi. (Hepreaksi appi on
‘hooteen’ eli ympärileikkaaja ja sulhanen
on ‘haataan’, joka tarkoittanee siis
ympärileikattavaa.) Näin avioliiton
solmimisesta jäi pysyvä ja elinikäinen
merkki sulhasen lihaan. Tällä toimella
sulhasen ja morsiamen suvut liittyivät
yhteen - sulhanen ja morsian olivat tämän
jälkeen samaa perhettä eli yhtä lihaa. Kun
Jumala antoi Aabrahamille
ympärileikkauksen liiton merkiksi, niin
siinä siirrettiin tämä jo aiemmin tunnettu
(avio)liiton merkki Jumalan ja valitun
kansan välisen liiton merkiksi.

Sippora tuntee tämän ympärileikkauksen
vanhan käyttötavan ja liittyy omalla
toiminnallaan tähän traditioon. Salatusti
Sippora vetoaa Jumalan vihan edessä
Kristuksen ristiin: Poika ympärileikattiin
Golgatalla, jotta tämä sulhanen voisi saada
omakseen morsiamensa ja liittyä tähän
yhdeksi lihaksi. Pitkäperjantaina vietettiin
Jerusalemin kaupungin muurien
ulkopuolella taivaallista hääjuhlaa, jossa
sulhasen veri vuosi rakkaudesta ja halusta
morsianta kohtaan.

Miehen tehtävä jättää vanhempiensa koti
ja liittyä vaimoonsa puhuu sekin
syvimmiltään siitä, että Jeesus jätti isänsä
kodin eli taivaan liittyäkseen
morsiameensa eli seurakuntaan.

Kun ymmärrämme miehen
olemuksellisesti edustavan Kristusta ja
naisen seurakuntaa, niin ei ole mitenkään
omituista omistaa opetus- ja
auktoriteettiasema vain ja ainoastaan
Kristusta edustavalle miehelle. Seurakunta
ei opeta Kristusta, vaan Kristus
seurakuntaa. Seurakunta ei hallitse ja ole
auktoriteettina Kristukselle, vaan Kristus
hallitsee seurakuntaa ja on sen
auktoriteetti. Siksi naisen on sopimatonta,
rumaa, vahingollista ja häpeällistä astua
seurakunnassa saarnaajan paikalle,
seurakunnan johtajan
auktoriteettiasemasta puhumattakaan.

Hengellisesti ajatellen naisen tehtävä on
kyllä kadehdittava; hän saa istua Herran
jalkojen juuressa kuuntelemassa (Luuk
10:38-42). Miehen tehtävänä sen sijaan on
palvella ja luopua itsestään sekä omista
tarpeistaan perhettään ja seurakuntaa
hoitaessaan.

Ef 5:25 “Miehet, rakastakaa
vaimoanne niin kuin Kristuskin
rakasti seurakuntaa ja antoi
henkensä sen puolesta.”

Jokainen mies ja nainen osoittaa siis
arkisessa elämässään sen, uskooko hän
Luojaansa ja suostuuko hän
kunnioittamaan vaelluksellaan Herraansa.
Miehenä ja naisena eläminen Jumalan
sanan viitoittamalla tavalla on
jokapäiväistä, arkista jumalanpalvelusta.

Room 12:1-5 1. Jumalan
armahtavaan laupeuteen vedoten
kehotan teitä, veljet: Antakaa koko
elämänne pyhäksi ja eläväksi,
Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin
te palvelette Jumalaa järjellisellä
tavalla. 2. Älkää mukautuko tämän
maailman menoon, vaan muuttukaa,
uudistukaa mieleltänne, niin että
osaatte arvioida, mikä on Jumalan
tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä
mukaista ja täydellistä. 3. Sen armon
perusteella, joka minulle on annettu,
sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko
itsestänne liikoja, enempää kuin on
aihetta ajatella, vaan pitäkää
ajatuksenne kohtuuden rajoissa,
kukin sen uskon määrän mukaan,
jonka Jumala on hänelle antanut. 4.
iin kuin meillä jokaisella on
yksiruumis ja siinä monta jäsentä,

joilla on eri tehtävänsä, 5. samoin me
kaikki olemme Kristuksessa yksi
ruumis mutta olemme kukin
toistemme jäseniä.

Eikä suostuminen mihen ja naisen
asemaan sellaisena, kuinJumala on sen
tarkoittanut, todistaainoastaan
epäuskoiselle maailmalle Heran omien
kunnioitusta ja luottamusta Jmalaa ja
Hänen sanaansa kohtaan. Mehen ja naisen
välisen suhteen toteutumista - tai
vaihtoehtoisesti kapinointia - seuraavat
myös itse taivaan enkelitkin.

1Kor 11:10 Sentähden vaimon tulee
pitää päässään vallanalaisuuden
merkki enkelien tähden.

Nykyisessä luopumuksen ajassa
eläessämme on todettava suoraan, että sekä
me miehet että naiset olemme raskaasti
rikkoneet Jumalan meille antamaa
tehtävää vastaan. Me miehet emme ole
suostuneet palvelijan mielenlaatuun;
luopumaan omasta mukavuudestamme ja
omanvoitonpyynnistä perheemme ja
seurakunnan hyväksi. Emme ole ottaneet
vakavasti Jumalan sanaa:

Ef 5:25 Miehet, rakastakaa
vaimojanne, niinkuin Kristuskin
rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä
alttiiksi sen edestä.

Naiset puolestaan ovat suurin joukoin
nousseet kapinaan Jumalan antamaa
alamaisuuden tehtävää vastaan.
Kummatkin tarvitsemme parannusta tässä
asiassa. Ja ylistys Herralle:
Tunnustaessamme syntimme ja ne ristin
juurelle hylätessämme osoittaa Herra
vanhurskautensa ja armonsa ja vapauttaa
meidät kaikesta syyllisyydestä ja
tuomiosta.

Jeesus valitsi apostolin tehtäviin vain
miehiä, mikä olikin hyvin ymmärrettävää.
Eihän nainen olisi voinut alamaisuutensa
tähden olla seurakunnan johtaja ja
perustaja. Samoin ei myöskään alkukirkon
aikana sen perusteella, mitä UT:ssa
voimme lukea, valittu mihinkään näihin
apostolien tehtäviä jatkavien virkojen
hoitoon naisia (1Tim 3:1-2, Tiit 1:5-6).
Oikea ja todellinen kirkko ei ole koskaan
valinnut seurakuntiensa johtajiksi tai
saarnaviran hoitajiksi naisia. Jos niin
jossakin tapahtuu, niin silloin ei enää voida
puhua apostolien ja profeettojen
perustukselle rakennetusta Jumalan
kansasta, apostolisesta seurakunnasta
sanan raamatullisessa merkityksessä.
Nykyisen syvän eksytyksen keskellä on
erityisen tärkeää sitoutua Jumalan
pysyvään ilmoitukseen tässäkin asiassa.
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”Näin sanoo hän, joka avaa, eikä
kukaan sulje, ja joka sulkee eikä
kukaan avaa: …Minä olen avannut
sinun eteesi oven, eikä kukaan voi
sitä sulkea; sillä sinä olet ottanut
vaarin minun sanastani etkä ole
minun nimeäni kieltänyt.” Ilm. 3:7

Tämä Herran sana tuo esiin sen
tilanteen, mihin kristillinen kirkko on
asetettu tässä maailmassa. Jumala on
asettanut eteemme kaksi ovea, joista
toinen on avoin ja toinen suljettu.

Mikä on tuo ovi, josta Kristus sanoo,
että hän avaa eikä kukaan sulje.
Selvästi se on evankeliumi, Kristuksen
pelastusteko Golgatalla, joka avasi
koko maailmalle pääsyn Jumalan
yhteyteen. Siinä
syntiinlankeemuksessa Jumalasta
eroon joutuneelle ihmiskunnalle
avattiin pääsy pahan vallasta takaisin
Jumalan yhteyteen.

Siinä se kelpaavuus Jumalalle, minkä
ensimmäiset ihmiset kadottivat,
lahjoitetaan meille takaisin Kristuksen
sovituskuoleman ja hänen
ylösnousemisensa perusteella. Se
otetaan vastaan pyhän kasteen ja
evankeliumiin uskomisen kautta. Tuo
Kristuksessa pelastukseen avautunut
ovi ulottuu aina taivaaseen saakka.
Meidän tulee mennä tuosta avatusta
ovesta sisälle itse ja julistaa sitä tälle
maailmalle, niin että  kaikki pääsisivät
sen kautta syntien
anteeksiantamukseen, Jumalan
tuntemiseen, hänen valtakuntaansa ja
iankaikkiseen elämään. - Samalla
tehtävämme on julistaa tälle
maailmalle, että se ovi, minkä Jumala
on sulkenut, pysyy kiinni.

Meidän aikamme kirkon ja samalla
koko kulttuurin tragiikka on siinä, että
se ei tahdo mennä siitä ovesta, minkä
Jumala on avannut. Sen sijaan se
yrittää väkisin potkaista auki sen
oven, minkä Jumala on sulkenut
sanassaan.

Uusi testamentti puhuu kaksi kertaa
avatusta ovesta. Kolossalaiskirjeessä
Paavali pyytää esirukousta, että
Jumala avaisi meille sanan oven
puhuaksemme Kristuksen salaisuutta.
Olemme siis mysteerin edessä.
Emme opeta jotakin itse
keksimäämme tai ihmisen viisauteen
perustuvaa. Seisomme ikään kuin
taivaan ja maan rajalla, josta
evankeliumin perusteella meille
avautuu näkymä Kristukseen ja hänen
täytettyyn työhönsä ja sillä perusteella
saamme julistaa hyvää sanomaa.

Luonnostaan ihminen ei voi ottaa
vastaan tätä autuaallista
pelastussanomaa. Mutta Pyhä Henki
voi julistetun evankeliumin
välityksellä aikaansaada uskon, niin
että ihminen voi käsittää, että Kristus
on tullut meidän sijaiseksemme, hän
kärsinyt sen rangaistuksen, jonka me
ansaitsemme. Hän on  ottanut päälleen
meidän syntimme ja vikamme ja me
saamme uskon kautta häneen
osaksemme hänen ansionsa
pyhyytensä ja puhtautensa. Näin
meistä tulee hänessä Jumalalle
kelvollisia ja taivaskelpoisia.

Lisäksi: se ovi avautui jopa niin
pitkälle, että Kristuksen sovitusteon
ja hänen ylösnousemuksensa
perusteella tie on auki aina taivaaseen
saakka. Niin että meidän ei tarvitse
nykyisen maailman tavoin elää

epätoivossa, kaiken loppumisen
tunnoissa.

Näin ovi syntien
anteeksiantamukseen, Jumalan
valtakuntaan ja iankaikkiseen elämän
on avattu. Sinne saadaan käydä sisälle
katuvina syntisinä, kun uskomme
Kristukseen ja vastaanotamme hänen
ansionsa pyhän kasteen ja
evankeliumin sanan välityksellä.

Augsburgin tunnustus sanoo tästä
uskosta näin: ”Sanaa ja
sakramentteja välineinä käyttäen
lahjoitetaan Pyhä Henki, joka niissä
jotka kuulevat evankeliumin,
vaikuttaa uskon, missä ja milloin
Jumala hyväksi näkee.”

Aika paljon on käyty hyödyttömiä
kiistoja siitä, milloin usko syntyy.
Sekä kristikunnan kokemusten että
tämän uskonpuhdistajien löytämän
totuuden valossa näyttäisi siltä, että
Jumala tahtoo koko ajan lahjoittaa
meille uskon.

Hän lahjoittaa sen pyhässä kasteessa,
missä meidät, jotka olemme joutuneet
syntiinlankeemuksessa Jumalan
tuntemisen ja hänen valtakuntansa
ulkopuolelle, otetaan hänet omikseen
ja taivaan kansalaisiksi. Pyhä Henki
lahjoittaa meille uskon.

Jos kristillinen kasvatus, opetus
puuttuu ja seurakuntayhteys puuttuu,
maailman henki valtaa ihmisen
sydämen. Eletään suruttomina ja
epäuskoisina. Sitten Jumala kutsuu
ihmisen takaisin yhteyteensä
evankeliumin sanan kautta.

Lasse Marjokorpi
Kirkkoherra,
Kemijärvi

Hän joka avaa ja sulkee
Esitelmä Vetelin kirkkopäivillä
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Tätä vaihtoehtoa ei esimerkiksi tämä
kirkkomme uusi
rippikoulusuunnitelma tunnu lainkaan
tajuavan. Sen mukaan kilvoittelu
tapahtuu sillä jännevälillä, että
ihminen voi olla vain passiivinen tai
aktiivinen kristitty. Koko suunnitelma
tähtää inhimillisin keinoin siihen, että
tästä passiivisuudesta päästään eroon.

Mutta Pyhä Henki tahtoo lahjoittaa
uskon jokaiselle Jumalan armosta
luopuneelle. Se tapahtuu pyhän
evankeliumin välityksellä. Sen
välityksellä Pyhä Henki lahjoittaa
ihmiselle Kristuksen ansiot ja uskon.
Tuo Daavidin avain on Kristuksen
kirkolle antama valtuutus päästää ja
sitoa Jumalan sanalla.

Mutta sitten kun joku on tullut
uskoon, niin jossakin vaiheessa hän
tulee syvästi ymmärtämään sen, että
huolimatta näistä kokemuksista paha
asuu syvällä hänessä. Silloin on
suurenmoista tajuta, että Pyhä Henki
vaikuttaa ja pitää voimassa uskon
myös Herran pyhän Ehtoollisen
välityksellä.

Toiseksi Paavali puhuu 1.
Korinttilaiskirjeessä siitä, että

Efesossa hänelle on
auennut ovi suureen
ja hedelmälliseen
työhön. Tämä ovi,
jonka meidän
y l ö s n o u s s u t
Herramme on
pysyvästi avannut,
on ovi Jumalan
valtakunnan työhön,
siis lähetystyöhön.
Tämä valtava
työmaa on yhä
e d e s s ä m m e .
E l ä m m e
jälkikristillisessä
eurooppalaisessa
kulttuurissa, missä
tieto Jumalasta ja
hänen tahdostaan
katoaa. Kristuksen
pelastustekoa ei
t u n n u s t e t a .
Kirkosta on monesti
tullut aikuisten

päiväkerho, jossa opetetaan ihmisten
itse keksimiä elämäntaitoja.

On hyvin valitettavaa, että viime
vuosina yhä harvemmat ovat voineet
lähteä lähetystyöhön. Ehkä vielä
surullisempaa on se, että niistäkin,
jotka voivat sen tehdä, yhä harvemmat
tekevät tätä aitoa lähetystyötä, jossa
ihmisille Jumalan sanan ja pyhien
sakramenttien välityksellä avataan
pääsy Herramme tuntemiseen,
Jumalan valtakuntaan ja
iankaikkiseen elämään.

Joka tapauksessa tämä ovi on avoinna
ja Jumala tahtoo, että evankeliumin
sanoma tulisi saarnatuksi kaikkialla
maailmassa niin omassa
keskuudessamme kuin maan äärissä.

Mikä on sitten tuo toinen ovi, josta
Herra Jeesus sanoo, että kun hän
sulkee, niin sitä ei kukaan avaa? Se
tarkoittaa kaikkea sitä, minkä Jumala
on sulkenut sanassaan.

Näemme kaikkialla yrityksen väkisin
avata sen, minkä Jumala on sulkenut.
Yritetään rikkoa ne rajat, mitkä
Jumala on asettanut. Mainitsen tästä
kolme esimerkkiä.

 1. Nykyinen maailma pyrkii
avaamaan sen oven, minkä Jumala on
sulkenut luomisessa. Sellainen on
elämän ja kuoleman raja. Jumala on
antanut meille elämän. Useimmat
ihmiset kapinoivat sen lyhyyttä, sen
edessä olevaa kertakaikkista
päättymistä vastaan. He ovat
omaksuneet materialistisen
maailmankuvan  eivätkä tahdo
vastaanottaa sitä suurenmoista
iankaikkisen elämän toivoa, jonka
Kristuksen ylösnousemus on tuonut
maailmaan. Niinpä he tahtovat
keinotekoisesti tehdä itsensä ikuisiksi.
On syntynyt tarve kloonata ihminen.

Toiset taas kauhistelevat ihmiselämän
kenties tuskallista ja vaikeaa
loppumista ja tahtovat sen vuoksi
ottaa elämän päättämiseen omiin
käsiinsä ja vaativat sen ennenaikaista
lopettamista, eutanasiaa.

Nykykulttuuri kapinoi myös siinä
Jumalan luomistyötä vastaan, kun hän
on luonut meidät miehiksi ja naisiksi.
Kumpikin on Jumalan luomana
lajissaan jotakin erinomaista ja
parempaa kuin toinen. Vastoin
Raamatun sanaa yritetään kehittää
sellaista elämänmuotoa, jossa
luomisessa asetetut erot hävitetään,
niiden korostamista pidetään
sovinismina ja matriarkaalista
kulttuuria ihannoidaan.

Tähän kapinaan Jumalan luomistyötä
vastaan liittyy myös nykykulttuurin
pyrkimys, jossa suositaan vastoin
luontoa ja vastoin Raamattua saman
sukupuolen välisiä suhteita.

2. Toiseksi nykyinen maailma pyrkii
avaamaan sen oven, minkä Jumala on
sulkenut käskyissään eli laissa. Sitä
ei tosin tehdä yhtä karkeasti kuin
Ranskan vallankumouksen tai
bolshevikkien toimesta.

Varsinaisesti yhtään käskyä ei
kumota, mutta niiden velvoittavuus ja
sitovuus tehdään kätevästi tyhjäksi
uudella tulkinnalla. Sen mukaan
etiikka, siis kristillinen etiikka, ei
kuuluisi enää Jumalan ilmoituksen
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piiriin. Se perustuu ihmisen
luonnolliseen järkeen ja vaihtelee
kunakin aikana. Tämä Jumalan
sanasta irrotettu etiikka on kelluvaa
kuin keskuspankin hallinnasta
irronnut valuutta.

Hyökkäys Jumalan käskyjä vastaan
on aina kuulunut inhimilliseen
kulttuuriin. Nyt erona vain on, että
nämä hyökkääjät näyttävät saaneen
sillanpääaseman myös kirkon sisällä.
Parikymmentä vuotta on kirkossamme
suosittu uutta Luther-tulkintaa, jonka
mukaan erotetaan toisistaan
muuttumattomat ja muuttuvat asiat,
usko ja rakkaus. Usko on Jumalan
ilmoitukseen perustuvaa ja
olemukseltaan samanlaista kaikkina
aikoina, mutta rakkaus, jonka piiriin
etiikka käsitetään, olisi terveen järjen
muovailtavissa kunakin aikana
tarvittuun muottiin.

Kun terve järki muotoilee kirkon
eettisen opetuksen, niin tuloksena on
lopulta, että kaikki synnit saavat elää
rauhassa. Mukaudutaan avoliittoihin,
avioeroihin, väkivaltaan ja
epärehellisyyteen. Siinä ylitetään ne
rajat, mitkä Jumala on asettanut
luomistyössään ja mitkä hän on
ilmoittanut synneiksi.

Antinomismi on meidän aikamme
kirkon suuri vitsaus. Kirkko ei julista
lakia eikä evankeliumia. Se ei näytä
ihmisille Kristuksen avaamaa tietä
pelastukseen eikä kerro heille sitä, että
synti sulkee tien taivaaseen. Ei käytetä
Daavidin avaimia, jotka Kristus on
antanut kirkolleen.

3. Kolmas tällainen suljettu ovi on,
minkä Pyhä Henki on sulkenut
ilmoituksessa. Jumalan pyhä sana on
meille kerta kaikkiaan annettu
Jumalan ilmoitus. Uutta ilmoitusta ei
tule. Mutta nyt historian paine,
ihmisten kokemukset ja
sukupolvemme viisaus ryntäävät
demokratian ja tasa-arvon nimessä
Jumalan sanaa vastaan ja nykykirkko
on alkanut antaa perään.

Sama sana, joka avaa meille
pelastuksen ja pääsyn Jumalan

valtakuntaan, on sellainen, että se
sulkee ovet kaikelta epäuskolta,
synniltä ja ihmisviisaudelta.
Kristikunta on aina perustanut
olemassaolonsa, opetuksensa, oppinsa
ja järjestyksensä Jumalan sanaan. Nyt
olemme tulleet tilanteeseen, jossa
meille sanotaan: Se mitä Raamattu
tästä asiasta opettaa, on aivan selvää.
Eri asia on sitten, minkä
johtopäätöksen me tästä teemme, mitä
me tästä opetamme. Raamatun
opetusta ei enää käsitetä sellaiseksi
auktoriteetiksi, jonka jälkeen me
olisimme suljetun oven edessä.

Nyt halutaan myös aukaista se ovi,
minkä Jumala on sulkenut kirkon
virassa. - Kristus valitsi kaksitoista
apostolia ja kirkko on nyt lähes
kahden vuosituhannen ajan ollut
uskollinen tälle Kristuksen asettamalle
järjestykselle. Tämän meidän
Herramme tekemän tyhmyyden yrittää
nykykirkko  korjata ja luo koko ajan
uudenlaista kirkollista todellisuutta.
Siinä tapahtuu jotakin hyvin
kohtalokasta.

Tapahtuu luopuminen kirkon
yksimielisyydestä. Kirkon
yksimielisyys ei ole jokin ihmisten
aikaansaama asia. Se on meille
annettu, se on annettu Jumalan
sanassa. Nyt jos luovutaan tästä
käsityksestä, että Jumalan pyhä sana
on uskon ja elämän ylin ohje, niin
ajaudutaan väistämättä
hajaannukseen.

Kristillisten kirkkojen olemassaolo on
kahden vuosituhannen ajan perustunut
siihen vakaumukseen, että Raamattu
on Jumalan sanaa. Se on ohjeellinen
sekä uskon että elämän kysymyksissä.
Näin sekä kristilliset
uskontunnustukset että kristillinen
etiikka ovat sellaisia asioita, joista
kirkko on tahtonut pitää kiinni.

Niihin on ensin itse uskottu, niitä on
suurella voimalla ja rohkeudella
tahdottu julistaa maailmalle ja niiden
puolesta on oltu valmiita kärsimään,
jos niin on tarvinnut tehdä.

Nyt sen ihmeellisen muutoksen, joka
on tapahtunut kirkossa, vaikka opissa
mitään ei ole muuttunut, voisi
luonnehtia näin:
1. Muutoksen jälkeen kirkko on
valmis vastaanottamaan jokaisen
maallisen tieteen tai yhteiskunnan
nimissä sille tarjotun ajatuksen, opin
ja ohjelman. Samalla se kuitenkin
epäilee itse Jumalan sanaa.
2. Tästä johtuen vähitellen se
vähitellen lakkaa julistamasta
Jumalan sanan sisältämää
suurenmoista pelastussanomaa
ihmisille. Aina ei ole kyse harhaopista.
On jotakin muuta asiaa heille,
työnohjausta, kuuntelua, läsnäoloa,
ajanvietettä.
3. Lisäksi tästä aiheutuu, että ollaan
haluttomia kärsimään evankeliumin
takia tässä pahassa maailmanajassa.
Sen sijaan ollaan valmiita panemaan
ne kärsimään, jotka siinä pysyvät.

Kun nyt jossakin konkreettisessa
kysymyksessä tehdään ratkaisu, joka
poikkeaa kirkon yksimielisyydestä,
kyseessä ei ole harmiton asia, vaan se
avaa oven muillekin ratkaisuille,
joissa poiketaan kristinuskon
sisällöstä. Ennen pitkää se johtaa
tilanteeseen, jossa evankeliumi ei enää
ole ylivertainen arvo kirkossa. Aletaan
kilvoitella nykyisten arvojen
seuraamisessa, tasa-arvo, syrjintä,
suvaitsevuus nousevat tärkeimmiksi.

Lopuksi teen tällaisen täysin
kohtuuttoman rinnastuksen. -
Venäläinen kirjailija Varlam Salamov,
joka on kirjoittanut teoksen
Kertomuksia Kolymasta, sanoo, että
jouduttuaan vankilaan hänelle selvisi
heti mistä oli kyse. ”Meneillään oli
kokonaisen sosiaaliryhmän
suunnitelmallinen tuhoaminen –
kaikkien niiden, jotka muistivat
Venäjän viime vuosien historiasta
vallan muuta kuin siitä olisi pitänyt
muistaa.”

Ollaanko meillä myös puuttumassa
kansakunnan muistiin? Onko
tarkoituksena kirkollisen muistin
hävittäminen, mahdollisimman nopea
uskonnonvaihdos? Siinä ne, jotka
muistavat ajan, jolloin kysyttiin,



17

oletko sinä Jumalan lapsi, oletko
matkalla taivaaseen, jolloin ei ollut
naispappeutta, jolloin tehtiin
lähetystyötä, jolloin ripittäydyttiin,
jolloin papin virkaa ei saanut hoitaa
kuka tahansa, jolloin evankeliumi oli
kirkon kallein aarre, jolloin tasa-arvo
ja syrjintälainsäädäntö ei ollut korkein
arvo kirkossa - siinä heidät yritetään
saada jos ei väistymään niin ainakin
vaikenemaan maan pinnalla.

Käyttäkäämme sen vuoksi rohkeasti
Jumalan sanassa annettua valtuutta
päästää ja sitoa. Se ulottuu
iankaikkisuuteen saakka.
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Pyydetystä aiheesta kirjoittava joutuu
tarkistamaan, ettei kädessä ole kivi.
”Joka teistä on synnitön, heittäköön
ensimmäisen kiven.”  Vakava on
myös Raamatun sana: ”Joka luulee
seisovansa, katsokoon, ettei lankea.”
Edellä sanottu mielessä on tartuttava
aiheeseen, jota käsittelen papin ja
seurakunnan työntekijän
näkökulmasta. Synti ja synnin
kiusaukset eivät valitettavasti ole
outoja seurakunnan tai yhdistyksen
julkista virkaa hoitavalle sen
paremmin kuin esiin astuvalle
Jeesuksen todistajalle yleensäkään.
Sieluista taistellaan ja vaikkei
komppanian päällikön sielu ole
arvokkaampi kuin rivitaistelijankaan,
päällikön haavoittuminen on isku
koko joukolle ja tehtävälle.  Jos edellä
sanottu koskee elämän vaellusta ei
opin harha ole yhtään vaarattomampi.
Jos oma rannekello näyttää väärää
aikaa, harmia koituu harvemmille
kuin jos aseman kello on väärässä
ajassa, valtakunnan yleisradion
aikamerkistä puhumattakaan.  ”Mitä
suurempi esimies, erityisesti
kirkollinen, sitä vähemmän hänen
vikojaan tulee sietää, vaan ne on mitä
kiivaimmin osoitettava vääräksi.”
(Luther)

Johtajalta on lupa ja oikeus odottaa
enemmän, vaikka kahta etiikkaa tai
moraalin eri tasoja ei olekaan.  Kuinka
vaimoaan pettävä ja
lähiympäristölleen valehteleva mies
voisi osoittaa korkeaa moraalia
yksityiselämänsä ulkopuolella.  Ei
julkisuus voi nousta yksityisyyttä
korkeammalle.  Evankeliumin
julistajan sanoman ja elämän ristiriita
ei voi olla vaikuttamatta julistajaan

itseensä, sanomaan, kuulijoihin ja
työn siunaukseen.

Evankeliumin julistajan
julkisuuskuva

Herran apostoli mainitsee kaitsijan
erityisvaatimuksina mm. avioliiton
hoitamisen, suhteen rahaan ja
alkoholiin. (1 Tim 3)  Olkoot nämä
esimerkkeinä julkisista uskon ja
elämän vaelluksen asioista.  Joku sana
myös kirkon virkaopista ja sen
vaikutuksesta käyttäytymiseen.

”Voiko kukaan kuljettaa tulta
helmassaan, puvun häneltä
palamatta.”  Kukaan ei ole vahva
kohtaamaan synnin houkutuksia.
Siksi vältä tilanteita, joissa voit joutua
kiusaukseen, on yhä käyttökelpoinen
neuvo elämänvaelluksessa
valvomiseen.  - Matkalaskujen,
kirjahankintojen, puhelimenkäytön ja
seurakolehtien kanssa on oltava
tarkkana.  Esimiesasemassakin olevan
kannattaa varmistaa, että hänellä on
joku, joka kontrolloi hänen
ratkaisunsa.  Uskovaisen suhde
alkoholiin on aina tarkkailun alla.
Oman juomisensa kanssa
kamppaileva antaa itselleen luvan
ryyppäämiseen, kun huomaa papinkin
ottavan.  Media pitää papin
juopottelua uutisena.  Tämäkin
viitannee seurakunnan edustajaan
kohdistuviin odotuksiin.

Sielunhoidossa, leireillä ja koulutus-
ja kokousmatkoilla on oltava erityisen
tarkka suhteessa toiseen sukupuoleen.
Sielunhoitajan on tunnettava itsensä
ja oltava rehellinen tunteidensa

kanssa.  Kristityn veljen ja sisaren
edessä saa olla heikko ja syntinen,
mutta auttajan on silloin oltava vahva,
vastuullinen ja järkevä.

Rippi on selkeä ja ajallisesti lyhyt eikä
ripin vastaanottajan tarvitse edellyttää
perusteellisuutta tunnustajalta –
vaikka uteliaisuutta olisikin - ,
rehellisyys riittää.  Sielunhoito voi
edellyttää pitkiä ja toistuvia
tapaamisia.  Siksi ensimmäisen tai
toisen keskustelukerran jälkeen
kannattaa ohjata avun tarvitsija samaa
sukupuolta olevalle sielunhoitajalle –
näin varsinkin silloin, jos huomaa
kyseenalaisella tavalla kiinnostuvansa
asiakkaasta.  Läheisyyden ja
kosketuksen tarvetta sielunhoitaja ei
ole tarkoitettu täyttämään.  Käden
päällepano ripissä ja kättely erotessa
riittää. Vahvuutta kaikessa
heikkoudessa lisää se, että pitää
avioliitostaan hyvää huolta ja toimii
kaikessa sellaisilla vivahteilla, ettei
puolisoltaan tarvitse salata mitään.

Tuleeko kertoa seurakunnalle

Rippi, armo ja anteeksiantamus
koskevat tietysti Jumalan valtakunnan
työntekijääkin.  Mutta vaikeat
kysymykset tulevat ripin jälkeen
rakkauden tekojen tiellä.  Kristityn
ensimmäiset hyvät työt (ripin jälkeen)
ovat ne, joilla hän korjaa entiset pahat
tekonsa.  Mitä se merkitsee saarnaajan
kohdalla?  Sitä hän joutuu itse ja
yhdessä rippinsä vastaanottajan
kanssa miettimään.  Tässä on tietysti
ripin vastaanottajan vastuullisuuden
paikka erityisesti silloin, jos
synnintekijä ei tajua tai vähättelee

PAIMEN EI JÄÄ ITSE EIKÄ JÄTÄ
LAUMAANSA SYNTIIN
Julkisynti vai heikkouden synti

Keijo Rainerma
Kirkkoherra, rovasti
Kankaanpää
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tekonsa vakavuutta tai peittelee
tekoaan rippisalaisuuden taakse.

Kysymys kuuluu: Tuleeko kertoa
seurakunnalle (kirkkoneuvosto/
johtokunta) työntekijän
lankeemuksesta?  Kuka arvioi, voiko
työntekijä jatkaa julkisen
opetusvirkansa hoitamista
lankeemuksen jälkeen?  Voidaanko
työntekijälle osoittaa ainakin
määräajaksi muita kuin
julistustehtäviä?  Kristittyjen vanha
neuvo on ollut: Langennut
pidättäytyköön niin kauan, kunnes
muutos (parannus) on tullut yhtä
tunnetuksi kuin lankeemus.

Epärehellisyys raha-asioissa on
yleensä osittain korjattavissa rahalla
ja hyvä on langenneen nöyrtyä ainakin
kirkkoneuvoston/johtokunnan edessä.
Sama koskee juopottelua, joskin
”heikoille veljille” ja evankeliumille
koitunut vahinko ei ole ainakaan
lyhyessä ajassa helposti korjattavissa.

Seksuaalinen lankeemus on
korjaamisen kannalta vaikea.
Ensinnäkin se ei ole vain langenneen
Jumalan valtakunnan työntekijän ja
hänen rippinsä vastaanottajan välinen
asia.  On myös se osapuoli, joka on
tullut Jumalan valtakunnan
työntekijän hyväksikäyttämäksi.
Kuinka korjataan hänen vaurionsa?
Hänellä on tietysti lupa puhua
haavoittavasta kokemuksestaan
kenelle haluaa ja usein puhuminen on
välttämätöntäkin.  Hänen ei siis
tarvitse suojella sielunhoitajaansa.

Se, miten raskaana langennut syntinsä
näkee ja kuinka tosissaan rippinsä
tekee, ilmenee esim. siinä, mihin
kaikkeen hän on valmis
vapautuakseen synnistä ja
korjatakseen seuraukset.  Näin
lankeemus tullee ripittäytyjän ja
ripittäjän yhteisellä päätöksellä
ainakin kirkkoneuvoston /
johtokunnan tietoon.  Hyvä on kysyä
myös langenneen puolisolta, mitä
hänen mielestään tulisi tehdä.
Keskusteluyhteyttä tarvitsee myös
hyväksikäytön uhri.

Hengellinen johtaja alttiina
auktoriteettitraumalle ja omien
iskuille

Niin  suuren kuin pienen julkisuuden
henkilö ja evankeliumin palvelija
aivan erityisesti joutuu alttiiksi myös
panettelulle, asioiden vääristelylle ja
suoranaisille valheille.  Tällaisen
vaikuttimet voivat olla monenlaiset.
Omaa syntistä menoa ja pahaa
omaatuntoa huojentaa, jos johtajat ja
varsinkaan uskovaiset eivät ole itseä
kummempia.  Joku hengelliseen
auktoriteettiin ihastunut voi etsiä
viehätyksensä kohteelta vastausta
vaille jääneiden tarpeittensa
täyttämistä.  Koska vastuullinen
työntekijä ei tällaiseen antaudu,
saattaa seurauksena olla pettyneen
ihmisen kostava kohtelu työntekijää
ja hänen läheisiään kohtaan.
Työtoverien ja vanhinten tulisi
tällainen käyttäytyminen tunnistaa ja
asettua työntekijänsä tueksi.

Saarnaajalla on taipumus olla opissa
ja synneissä ankara toisille, mutta
lempeä itselle.  On valvottava opissa
ja elämässä.  Kirkkokaan ei voi
vapauttaa työntekijäänsä seuraamasta
sanaa ja omaatuntoa.  Tutkimuksen
mukaan 32 % miespapeista suhtautuu
kielteisesti tai varauksella
naispappeuteen, 6 % kieltäytyy
yhteistyöstä, 6 % ei hyväksy, mutta
toimii yhteistyössä ja 20 % suhtautuu
uutuuteen varauksella,  Yhteensä kyse
on noin 500 papista.  (Salonen –
Niemelä 2001)  Muut kirkon
työntekijät ja kirkkokansa ovat oma
lukunsa.  Tilanne voisi olla hyvinkin
toisenlainen, ellei kirkko juuri
virkakysymyksessä sitoisi
työntekijöidensä omaatuntoa.

”Harhaoppista ihmistä karta
varoitettuasi häntä kerran tai
kahdesti.”  Uskon saamiseksi on
evankeliumi ja evankeliumin
julistamiseksi sananpalvelijan virka.
Näin lähellä ydintä on virka, joka on
kirkon opin kysymys kuten kaste ja
sovituskin eikä rakkauden kysymys

kuten puolisonsa kunnioittaminen ja
ahneuden torjuminen omastaan
antamalla.  Oma ehdotukseni on, että
nuo 500 eivät teurasta ja syö toisiaan.
Onhan oppi kirkon viran osalta
yhteinen, vaikka käytännön
ilmentämisessä on eroja.
Raamatullista opetusta virasta emme
salaa, vaikkei se julistuksemme
pääkohta olekaan.  Harhaoppisena
emme kirkkoamme vielä pidä, koska
sillä laissaan on raamatullinen
tunnustuspykälänsä, mutta
murehdimme sitä, että se
virkapäätöksellään on sisäisesti
ristiriitainen.  Suhtaudumme
piispoihin ja kollegoihin, joiden oppi
virkakysymyksessä ja muissakin
opinkohdissa on toinen kuin
itsellämme, kohteliaasti ja
ystävällisesti, joskaan veljellinen
yhteys ei valitettavasti voi olla ja siksi
kanssakäyminen rajoittuu
välttämättömimpään.  Sama koskee
naispappejakin.

Naispappeuden suuri ongelma on, että
se sanattomana viestinä nakertaa
luottamusta Raamattuun.  Me
puolestamme haluamme antaa
seurakuntalaisille riemullisen
varmuuden siitä, että Jumalan sanaan
voi luottaa kaikessa, oli sitten
kysymys naisen ja miehen erilaisesta
asemasta perheessä ja seurakunnassa
tai syntien anteeksiantamuksen
varmuudesta.  Tämän luottamuksen
sekä sanallisena että elämän
todistuksena haluamme viestittää
kaikille mahdollisimman hyvin.
Joskus se tapahtuu sanomalla, joskus
vaikenemalla, joskus pysymällä pois,
joskus olemalla läsnä.

Rakkaudessa rajattoman
suvaitsevainen, opissa ei vähääkään
periksi.  Joku voi olla käytöksessään
ja sanoissaan taitava, tahdikas ja
tyylikäs, toinen hölmö, kulmikas ja
tökerö.  Kärsimme rakkaudessa toinen
toisemme persoonan piirteitä ja
jokaisella on kasvun varaa.  Mutta
suhteessa Jumalan sanan oppiin
olemme ehdottomia.  Siihen kuuluu
myös kysymys suhteesta syntiin.
Julkiset, salaiset ja heikkouden synnit,
koko syntisyytemme on Jeesus ristillä
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LAVIAN KIRKON
KOHDALLA
RISTINMERKKI
 Sakari Korpinen,
Pastori, teol.lis.
 - oppilas ja työtoveri

Suomen ev.lut. kirkossa vaikuttavan
luterilaisen tunnustusrintaman
huomattavin teologi, rovasti, teol.lis
Simo Kiviranta kuoli Espoossa
29.1.2004. Hän syntyi 28.11.1936
Laviassa, tuli ylioppilaaksi
Kankaanpään lyseosta 1958 ja lähti
lukemaan teologiaa Helsingin
yliopistoon. Kiviranta jatkoi teologian
ja filosofian opintoja Heidelbergin
yliopistossa ja valmistui teologian
lisensiaatiksi  huippuarvosanoilla
Helsingissä 1969. Hänet vihittiin
papiksi Turun tuomiokirkossa 1964
toimien aluksi seurakuntapappina
Länsi-Porissa ja Turun
t u o m i o k i r k k o s e u r a k u n n a s s a .
Varsinaisen elämäntyönsä Kiviranta
teki Helsingin yliopistossa. Hän toimi
Uskonto- ja lähetystieteen laitoksen
sekä ekumeenisen arkiston
assistenttina ja sittemmin
systemaattisen teologian laitoksen
ekumeniikan jaoston assistenttina
1966-92. Lukemattomat papit ja
lehtorit ovat saaneet ratkaisevaa apua
Kivirannalta tutkimustyöhönsä.

Vaikka Simo Kivirannan tie vei
Satakunnasta kokonaiskirkollisiin ja
kansainvälisiin tehtäviin
pääkaupunkiseudulle, hän pysyi aina
satakuntalaisena. Ajaessaan
kotitilalleen Lavian uohikorpeen
autossa olijat näkivät, kuinka hän
 suorastaan hartaudella  katseli
kotiseutuaan. Lavian kirkon kohdalla
hän teki ristinmerkin. Sukulaistensa
lisäksi Kiviranta piti säännöllistä
yhteyttä ystäväänsä,

kotiseurakuntansa  rovastiin Ilkka
Perttulaan.

Simo Kivirannalle kertyi useita
akateemisia ja kirkollisia
luottamustehtäviä, joista ehkä
käänteentekevimmäksi muodostui
vuoden 1968 kirkolliskokouksen
asettaman kirkon virkakomitean
sihteeriys. Pysyessään itse
kristikunnan klassisen virkaopin
kannalla Kiviranta näki
velvollisuudekseen  kerätä Jumalan
sanalle ja kirkkomme tunnustukselle
uskollista joukkoa kokoon. Hän
oli keskeinen henkilö mm. Paavalin
synodin syntymisessä. Simo Kiviranta
osoitti, että samalla Raamatun
tulkintametodilla, jolla virkakysymys
paikalliskirkossamme ratkaistiin,
tullaan viemään läpi muitakin
klassisen kristinuskon vastaisia
opillisia ja eettisiä päätöksiä.

Simo Kivirannan hengelliset juuret
menevät evankeliseen
herätysliikkeeseen ja erityisesti ns.
Lavian Gestrinin pyhä -
liikkeeseen. Varsinkin viime

vuosikymmenenä hän joutui
sivummalle  evankelisen
herätysliikkeen johdon toimesta,
mutta otettiin vastaan suurella
arvonannolla opettajana ja
saarnaajana  rukoilevaisliikkeessä.
Mutta hän oli yli herätysliikerajojen
kotonaan kaikkialla, missä haluttiin
rakentaa luterilaisen uskon ja opin
 perustalle. Viime vuodet hän toimi
aktiivisesti Suomen Luther-säätiön
puheenjohtajana. Hän korosti, että
suuriin kaupunkeihin on
saatava jumalanpalvelusyhteisöjä,
jotka seuraavat luterilaista oppia
myös käytännössä. Kivirannan
elämäntyöstä sanoi eräs hänen
ystävistään: “Silmämääränä on ollut
uskova kansa, kirkon kuudes
tuntomerkki.” Hän toimitti useita
teologisia kirjoja ja käännöksiä, mm.
Kristikunnan klassikot -sarjaa. Hän
pysyi myös tutkijana viime hetkiin asti
kääntäen Lutherin tekstejä suomeksi
ja ohjaten opiskelijoiden
tutkimustöitä.

Jo yhdeksän vuotiaana kokemansa
lapsihalvauksen takia suurenmoisena

ROVASTI, TEOL.LIS. SIMO   KIVIRANTA IN MEMORIAM



21

apuna oli kaikissa vaikeissakin
vaiheissa hänen puolisonsa tri,
erikoislääkäri Kirsti Kiviranta, os.
Koskipuro. Hänen lisäkseen suremaan
jäivät lapset Anna, Saara, Antti, Lauri
ja Simo puolisoineen ja lapsineen.

Simo Kivirannan kanssa pidetyt
neuvonpidot olivat usein yhtä juhlaa,
missä ajatus synnytti toisen. Hän
ammensi ehtymättömästä
tietovarastostaan yhä uusia aarteita.
Simo Kiviranta oli sanan parhaassa
merkityksessä polyhistori, mutta
sydämeltään ennen kaikkea teologi ja
pastori. Hän johdatti oppilaansa yhä
syvemmälle käsittämään Raamatun ja
dogmihistorian rikkauksia. Hänellä oli
enemmän annettavaa kuin me hänen
oppilaansa ja työtoverinsa
pystyimme vastaanottamaan. Saimme
olla kuulemassa milloin
poikkeuksellisen syvää
esitelmää, milloin puhuttelevaa
saarnaa Herran huoneessa, milloin
keskustelemassa Tapiolassa
hänen kotonaan pienemmällä
joukolla. Kun kirkkomme johto alkoi
syrjiä tunnustuksellista papistoa,
Simo Kiviranta kutsui monena kesänä
Lavian Tuohikorpeen “jänkämiesten
joutopäiville” ystäväpappeja. Hän
omasi myös rohkaisijan lahjat.
Sydämellisyytensä, laajan
oppineisuutensa ja kansainvälisten
kontaktiensa johdosta Kivirannan
ystävä ja työtoveri piispa Olavi
Rimpiläinen alkoi kutsua häntä
kunnianimellä  Rakas Pansofos.

Simo Kivirannan siunaus oli Espoon
Tapiolan kirkossa 6.2. klo 15.30 ja
hänet laskettiin Lavian kirkkomaahan
perhehautaan. 

Martti Vaahtoranta
Teologian tohtori, tutkija,
Evangelisch-Lutherisches
Religionsinstitut Mannheim

”Media vita in morte sumus.” Tämän
keskiaikaisen sekvenssin sanoma oli
Simo Kivirannalle tuttu lapsuudesta
saakka: Elämme kuoleman
ympäröiminä, kuolema uhkaa meitä
keskellä elämää.

Kuolema tekee köyhäksi. Ehkä se
myös teki Simosta teologin, teologin
par exellence. Tätä ei tarvinne toistaa
eikä todistella: Pansofos on jättänyt
meidät, kyselijät ja surijat, ja päässyt
sinne, missä ei sairautta eikä
kuolemaa enää ole, ei surua eikä
ikävää. Hän on saanut hyvin päättää
uskon juoksun ja vahvan toivomme
mukaan siirtynyt siihen autuuteen,
joka Kristuksen haavoista vuosi jo
hänen maallisen kamppailunsa
keskelle ja josta hän väkevästi todisti
sanoin ja töin, veren armoa eteenpäin
jakaen.

Sitä aukkoa Siionin muurissa, jonka
Simo Kiviranta jätti lähtiessään
jäljelle, ei hevin täytetä. Tästä

kuulemme tässä muistotilaisuudessa
varmasti monta todistusta. Keneltä
nyt kysyä, kun omat tiedot loppuvat
kesken? Mistä Gamaliel, jonka
jalkojen juureen asettua?

Simo-veljen valtavasta
lukeneisuudesta sain itsekin monta
kertaa nauttia. Professorin virkaa
hänellä ei ollut, eikä häntä ollut vihitty
piispaksi, mutta oikean akateemisen
opettajan ja paimenen tavoin hän antoi
tietonsa ja kokemuksensa totuuden
etsijöiden ja Kristuksen kirkon
käyttöön. Siitä huolimatta kaipaan itse
toista Simoa. En ensi sijassa ikävöi
oppinutta veljeä. En kaipaa edes
ankaraa lain säilän käyttäjää, en
evankeliumin koko rikkauden
kirkastajaa. Ikävöin erästä toista
opetusta, joka on muistoissani
päällimmäisenä, kun ajattelen Simoa.
Se on kantanut minua monena
vaikeana hetkenä.

Siihen liittyy yksi ensimmäisistä
muistoistani Simo Kivirannasta. En
tuntenut häntä silloin vielä
henkilökohtaisesti, vaikka hän olikin
minulle jo käsite. Voi myös olla, että
muistan yksityiskohdista jonkin
väärin, sillä tapahtumasta on
parisenkymmentä vuotta aikaa.

Luulen kuitenkin olleeni Juhani
Forsbergin vastaanotolla
Systemaattisen teologian laitoksella.
Taisin hakea loppumerkintää
liturgiikan ja homiletiikan
harjoituksista.

Kesken kaiken aukeni ovi. Simo
Kiviranta kurkisti sisään. Oli jotakin
tärkeää sanottavaa! Ja mitähän se
mahtoi olla, oppineista ja hurskaista
teologeista kun oli kysymys? Aivan
oikein: Varman tiedon mukaan
johonkin minulle tuntemattomaan

SIMO
KIVIRANNAN
MUISTOLLE:
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ravintolaan oli juuri tullut jotakin
sellaista herkkua, josta en itse ollut
koskaan kuullutkaan, niin hyvän
ruoan ystävä kuin olinkin. Sitä olisi
herrojen assistenttien ollut tarkoitus
lähteä maistelemaan.

Onko tällaista sopiva kertoa tässä ja
nyt, keskellä ikävää ja hurskaita
muistoja? Kyllä on. Tämä minun
muistoni on aivan olennainen osa
ikävää, jolla minä kaipaan sitä Simo
Kivirantaa, jota sain jonkun kerran
tavata hänen kotonaan viimeisten
vuosien aikana. Oli yhteistä tekemistä,
ja kylässäkin käytiin.

Näissä tapaamisissa oli nimittäin
jotakin peräti nurinkurista: Paljon
kärsinyttä, nyt jo melkein oman kodin
seinien sisään suljettua, lähes
liikuntakyvytöntä ja vain puolisonsa
neuvokkaan rakkauden ja muun
inhimillisen avun varassa päivästä
toiseen selviytyvää vanhempaa veljeä
tuli tapaamaan terve, parhaissa
voimissaan oleva nuori mies, jolla oli
elämä edessään ja kaikki
kadehdittavan hyvin. Silti tämä
nuorempi astui pää painuksissa ja
raskaissa ajatuksissa vanhemman
veljen huoneeseen. Kaikki oli synkkää
ja raskasta, ja maallinen elämä
pelkkää ankaraa ponnistelua ja
häviämään tuomittua turhuutta. Iloa
tai toivoa ei siinä juurikaan näyttänyt
olevan, ja näin kokiessaan ajatteli
nuorempi veli olevansa hurskas mies.

Mutta kuka oli tätä väsynyttä,
masentunutta nuorta veljeä vastassa?
Simo Kiviranta, joka tarjosi
vieraalleen ruokaa! Innostavan
työrupeaman ohessa nautittiin uunissa
hautunutta, ensiluokkaisesta
hirvenlihasta valmistettua laatikkoa ja
päälle kahvit valuvan kypsän
Roquefort –juuston ja patongin
kanssa. En olisi ikinä osannut yhdistää
näitä kolmea toisiinsa mehevän
lihapadan jälkiruoaksi, mutta Simo
tiesi, mitä teki. Se oli herkullista, kerta
kaikkiaan herkullista!

Tämä on se Simo, jota ikävöin, on se
sitten sopivaa tai ei tai vastaako se
sitä kuvaa, joka hänestä on muilla

kaipaajilla: Simo Kivirannassa,
kärsimyksen ja kuoleman tuttavassa,
kohtasin kerta toisensa jälkeen elämän
iloa pursuavan, säkenöivän älykkään,
kaikesta kiinnostuneen, sydämellisen,
lämpimän ja sarkastista huumoria
viljelevän esikuvan kristitystä, joka
Jumalan suurena lahjana eli päivän
kerrallaan tätä ihmeellistä,
mielenkiintoista ja jännittävää elämää.
Kohtasin keskellä kuoleman kauhuja
vaeltavan veljen, joka nautti
sydämestään kiitollisena kaikesta siitä
maallisesta hyvästä, joka hänet
puolison ja perheen, ystävien,
musiikin, hyvän ruoan ja innostavien
keskustelujen muodossa ympäröi.
Tällaisena hänet tapasin, vaikka
läheisimmät varmasti tunsivat
toisenkinlaisen Simon ja näkivät niihin
raskaisiin hetkiin, jotka minulta jäivät
salatuiksi.

Kuitenkin minulle opetti Simo
Kiviranta, jos joku, sanoin ja teoin,
että Jumala on elämän Jumala.
Kuolema on synnin palkka, ja Perkele
on ollut murhaaja alusta asti. Kristus,
Jumalan Poika, on Ristillään ja
ylösnousemisellaan kukistanut synnin
ja kuoleman vallan. Simo, joka niin
väkevästi julisti toista
uskonkappaletta ainoasta
pelastuksesta Kristuksessa ja
kilvoitteli ankarasti Pyhän Hengen
voimassa uskonvanhurskaudessa
pysyäkseen, sai sovituksen lahjana
voimaksi kilvoitukseensa myös
vahvasti eletyn ensimmäisen
uskonkappaleen, uskon Jumalaan
Luojana ja kaiken elämän Isänä.

Nyt kilvoitus on päättynyt. Simo
Kiviranta on päässyt lopullisesti irti
sen kuoleman otteesta, josta Kristus
on tullut meitä kaikkia vapauttamaan.
Simo jää minulle suureksi esikuvaksi
siitä uskosta, jolle ”elämä on Kristus
ja kuolema on voitto”. Kumarran
kunnioittavasti ja kiitollisena hänen
rakkaan muistonsa edessä ja tervehdin
hänen rakasta puolisoaan ja
perhettään. Jumala heitä ja meitä
kaikkia siunatkoon ja auttakoon meitä
urhoollisesti kilvoittelemaan, silmät
luotuina uskon alkajaan ja päättäjään,
Kristukseen.

sovittanut.  Kaikki saa uskoa anteeksi.
Raamattu neuvoo, kuinka uudessa
elämässä tulee elää ja paimenet ovat
tässä laumalle esikuvina.  Paimen ei
jää itse eikä jätä laumaansa syntiin.
Itse hän haluaa elää niin kuin koko
taivaan joukko olisi katselemassa.

jatkoa sivulta 19

Simo Kivirannan muistoa voi
kunnioittaa ja samalla jatkaa  sitä

tärkeätä työtä, jota hän oli monessa
käynnistämässä.

Suomen Luthersäätiön lisäksi erityisesti
lahjasi Paavalin Synodille palvelee tätä

tarkoitusta.

Tilinumero löytyy takakannesta. Lehden
välissä oleva pankkisiirto sisältää

vanhentuneen jäsenmaksu summan.
Nykyinen  normaali maksu on 20

euroa. Monet ovat tukeneet yhteistä
työtä paljon enemmänkin.
KIITOS LAHJASTASI!
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Missionsprovinsen behövs därför
att Guds ord måste predikas

Det är det grundläggande svaret. Det
har alltså gått så långt att Guds ord
bara blir förkunnat i någon församling
här och där. Över detta gläds vi. Och
vi ber och hoppas att de mot Herren
och Hans ord trogna som tjänar i
Svenska kyrkan får Andens kraft att
fortsätta att förkunna allt Guds ord.
Men det är förödande att Svenska
kyrkan i stort har tappat förtroendet
för Bibeln som Guds ord. Därmed
följer att Jesus inte får vara den Han
säger sig vara, Guds Son och världens
ende Frälsare. Detta i sin tur gör att
man kan arbeta för en könsneutral
äktenskapslagstiftning. Kyrkans
agenda anpassa till världens.
Missionsprovinsen behövs för att
Guds ord ska bli förkunnat.

Missionsprovinsen är ett
nödvändigt svar på Svenska
kyrkans sekularisering

Svenska kyrkan blev en från staten fri
kyrka år 2000. Somliga hade hoppats
att den då skulle bli fri från
politikernas inflytande. Men deras
hopp har kommit på skam. Det märks
på många sätt.

Svenska kyrkans kyrkomöte fortsätter
att vara politiserat. Biskoparna har
ingen rösträtt. Det finns visserligen en
läronämnd där biskoparna är
självskrivna ledamöter, men deras
beslut kan köras över av kyrkomötet.

Biskoparna anpassar sig till det som
är politiskt korrekt. De första
biskopsvalen efter 2000 trodde vi
skulle innebära en ändring. Vi
hoppades att biskopskollegiet skulle
kunna få åtminstone två som inte höll

sig till tidens trender. Men ack, vad vi
blev besvikna. När man kommer in i
biskopskollegiet är det som om man
smittas av ett gift. Man ställer in sig i
det liberalteologiska ledet. Inför
ärkebiskop Hammars återkommande
utspel, där han för varje gång alltmer
lämnar den evangelisk-lutherska
lärogrunden, är övriga biskopar tysta.

Ärkebiskop KG Hammar inbjöd
några journalister till
ärkebiskopsgården. Han lade för dem
fram sin syn på Gud. Han sa: ”Vi
måste se att gud är dynamisk och inte
nödvändigtvis detsamma för tvåtusen
år sedan som i dag”. Därför har
äktenskapet inte som i Bibeln  främst
barnalstrande uppgift. Utan kärleken
är det allt övergripande. Därav följer
för ärkebiskopen att äktenskapet inte
bara är vikt för man och kvinna.
Svenska kyrkan har en ledare som inte
längre bekänner och förkunnar samme
Gud som kristna i alla tider trott och
tror på.

Biskoparnas teologi eller brist på
biblisk teologi smittar av sig på
prästerna. Det börjar redan i
prästutbildningen. Den är helt
anpassad till tidens agenda.   ”Här
ska ingen kvinnoprästmotståndare
göra sig besvär”, kan man få höra. I
den rent teologiska undervisningen på
universiteten kan väl ingen hindras att
delta. Den är ju statlig. Men i kyrkans
pastorala utbildning sållas man. Och
utsätts för kränkande behandling. Kan
en manlig kandidat inte ta emot
nattvarden av en kvinna, så är det kört.

Utbildningen påverkar de blivande
prästerna – om de inte har en fast
bibel- och Kristustro med sig när de
börjar och får den helige Andes hjälp
att förbli ståndaktiga. Biskoparna ger

dem ingen hjälp in i Bibel- och
Kristustron. Dessa präster påverkar
livet i församlingarna.  Det finns
kyrkfolk, som förstår att det inte är
som det ska vara med deras präst. De
känner sig alltmer hemlösa i sin egen
kyrka. Somliga har börjat samlas till
egna gudstjänster med hjälp av goda
präster från någon grannförsamling
eller av pensionerade präster.

Jag har själv fått vara med om
uppbyggnaden av en sådan
gudstjänstgemenskap. I början
samlades vi i några kyrkor eller
församlingshem som uppläts av
respektive kyrkoråd. Men efterhand
stängdes dessa församlingslokaler och
då samlades vi i ett hem. Men vi letade
efter en egen lokal. Vi fick hyra en
f.d. postlokal, som vi invigde till
gudstjänstrum. Det fanns en ung
hyresgäst i detta dåligt isolerade hus.
Han tålde inte orgel och psalmsång,
så när vi började gudstjänsten, började
han stampa i golvet och så höjde han
musiknivån på sina instrument. Det
gick inte att samtala med honom. Han
kunde inte acceptera att vi fick vara
ifred en liten stund en enda gång i
veckan. Det lilla samhälle där vi var
heter Stigen. Där fanns en kyrka som
Pingstvännerna ägde. Men de hade
samlingar bara då och då. Vi fick höra
att de ville sälja sin kyrkobyggnad. Vi
tog kontakt och vi accepterade det
belopp de ville ha, 210.000 kronor.
Till saken hörde att vi året innan fått
ta emot stora gåvor av människor som
hade nöd för oss därför att vi var
utkörda ur Svenska kyrkans lokaler.
En sommarsöndag predikade jag i en
kyrka. Efteråt fick jag ta emot ett
kuvert från ett äldre par. Det innehöll
150000 kronor. Samma sommar fick
vi två gåvor på 100 000 kronor
vardera. Så vi kunde betala

Varför behövs Missionsprovinsen i
Sverige?

Arne Olsson
Prosten

Bollsta, Sverige
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Smyrnakyrkan kontant. Och där firar
vi nu gudstjänst varje söndag i lugn
och ro och framförallt i Ande och
Sanning.

Somliga av er har hört namnet Per-
Anders Grunnan. Han var en av dem
som inte blev accepterad att prästvigas
i Svenska kyrkan. Han är präst nu
tack vare att biskopen i den
Ingermanländska kyrkan tog honom i
sin kyrkas tjänst. Efter en tids tjänst
blev han prästvigd. Men innan han
reste till två års tjänst i
Ingermanländska kyrkan fick jag
ansvar för att han fick en kateket- och
predikotjänst i Dalsland. Per-Anders
predikade och undervisade i katekesen
och ansvarade för gudstjänster först i
olika kyrkor och sedan i olika hem.
När han återvände var det dags för
köp av kyrkan och han är nu denna
gudstjänstgemenskaps präst. Han har
ett kyrkoråd och många frivilliga
ställer upp i allt det praktiska som hör
med.

Sådana här gudstjänstgemenskaper
eller koinonior har växt upp lite
varstans i Sverige. När arbetet i Stigen
varit igång en tid, fick jag ett brev från
en pensionerad diakonissa i
Värmland. ”Tänk om vi kunde få
något liknande här i Värmland som
ni har i Dalsland?”  Vi utlyste en
gudstjänst i hennes hem. Det var
mycket spännande om det skulle
komma någon. Nära tjugo personer
kom. En kvinna som åkt åtskilliga mil
för att få vara med sa: ”Detta är svar
på många års böner.”  Nu finns det
en gudstjänstgemenskap i Karlstad i
södra Värmland och en i Torsby, norra
Värmland. Patrik Toräng, prästvigd i
Evangelisk-lutherska kyrkan i
Frankrike, har ansvar för Karlstad.
Johnny Bjuremo är präst för arbetet i
norra Värmland. Från början av detta
år har de till hjälp den för prästvigning
färdigutbildade Gunnar Andersson.
Allt detta har skett under två år.

Dessa koinonior är en följd av
Svenska kyrkans sekularisering.
Människor som känner sig hemlösa i
sina församlingar har här och där tagit
ansvar för att få höra Guds ord. Det

har inte skett utan kritik från andra
kristna och från präster och biskopar.
Somliga har fått pröva på ett av
kännetecknen för Kristi kyrka: korset.
Men Guds ord bär inte bojor. Guds
ord måste förkunnas. Guds ord måste
få höras.

Missionsprovinsen är en
lydnadshandling inför Gud. Den har
växt fram ur nöden för vårt svenska
folk

Svenska kyrkans församlingar sviker
alltmer missionsuppdraget. Man ger
efter för de för stunden aktuella
trenderna. Man inriktar sitt arbete på
att ge religiös service efter människors
önskemål.

Ett enda exempel: I ett pastorat med
tre präster och kyrkomusiker har en
präst och en kyrkomusiker fått lämna
sina tjänster. Det var fel på prästen
eftersom han inte följde den nya
teologin och accepterade kvinnliga
präster. Kantorn hade tjänat
församlingen i trettio år, var duktig
och omtyckt av det trogna kyrkfolket.
Men han hade ett avgörande fel ansåg
de styrande: Han spelade inte den
musik vid begravningarna som
människorna önskade.  Därmed
ställde han till problem och var inte
önskvärd.

Ur detta växer en nöd för folket som
inte får höra Guds ords lag och
evangelium. Man får inte i kyrkorna
höra vad Gud har gjort genom sin Son
Jesus Kristus för att vi ska få förlåtelse
och evigt liv. Allt färre av svenska
folket vet vad evangelium är. Allt färre
tror detta evangelium.

Kristus har sagt: Gå ut och gör alla
folk till lärjungar…  Predika
evangelium för allt skapat.

Herren har lagt detta på oss. Vi har
bara att gå, att lyda vår Herre. I
somliga församlingar finns det goda
präster, som förkunnar Guds ord till
frälsning. Det gläder vi oss åt. Vi vill
vara till uppmuntran för dem. Men i
de allra flesta församlingar finns det
inget Kristusliv. Finns det inget

Kristusliv finns det heller ingen
mission. Ingen lust, ingen glädje i att
hjälpa andra till tro.  Nöden för att
vårt folk ska få höra om Jesus ligger
bakom Missionsprovinsen.

Missionsprovinsen behövs för att vi
ska få mot Guds ord trogna präster
i Sverige

Kristi evangelium måste bli predikat
i ostympad form. Aposteln Paulus
skriver i Rom.10:14-17: Hur skulle
de kunna åkalla den som de inte
hört? Och hur skulle de kunna höra,
om ingen predikar? Och hur skulle
några kunna predika, om de inte
bleve utsända? Det står skrivet: Hur
ljuvliga är inte stegen av dem som
förkunnar det goda budskapet. Men
alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja
säger: Herre, vem trodde vår
predikan? Alltså kommer tron av
predikan och predikan i kraft av
Kristi ord.

Herren kallar och sänder också i vår
tid unga män att förkunna Hans ord
och förvalta Hans sakrament.  I
Svenska kyrkan blir de av Herren
kallade avvisade om de inte skriftligt
lovar att i alla situationer samarbeta
med kvinnliga präster.
Missionsprovinsen ser här sitt ansvar
för Ordets förkunnande.
Missionsprovinsen behövs för att
dessa som Herren kallar ska få bli
prästvigda.

Det har skett märkliga saker innan
Mpr bildades. Sedan tio år finns det i
Göteborg en Församlingsfakultet. Där
ger man nu en treårig teologisk
utbildning på högskolenivå. De två
första kandidaterna därifrån gick i
höstas Lutherstiftelsens pastorala
kurs. De är färdiga för prästvigning.
De har båda fått tjänst och avlönas
med frivilliga medel. När de kan
prästvigas avgörs kanske nu i
februari. 1995 startades Kyrkliga
Förbundets givartjänst. Några
stoppade prästkandidater och
utomlands prästvigda får sin lön från
denna givartjänst.
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Det ena efter det andra har samverkat
till Missionsprovinsens bildande. Eller
rättare sagt: Herren har på olika sätt
lett oss fram till detta. För mig själv
är det alldeles klart att detta är Herrens
verk. Det är en nåd att få stå med i
det. Det är inspirerande att få möta
unga män hos vilka Herren tänt en
helig iver att få föra ut budskapet om
syndares Frälsare. Det är inspirerande
att få möta människor som samlas i
koinoniorna, att få möta deras
tacksamhet över att få höra Guds ord.
Och att få se deras iver att alltfler ska
komma för att höra Guds ord för att
komma till tro och bli bevarade i tron
på Jesus Kristus.

Missionsprovinsen bildades...

...den 6 september 2003.  Den hade
förberetts av Stödföreningen för
Missionsprovinsens bildande.
Stödföreningen bildades i januari
2003. Stödföreningen var ett resultat
av samtal mellan olika
bekännelserörelser inom Svenska
kyrkan.  Kyrklig samling hade tagit
initiativet till dessa samtal. Men när
sedan konturerna tog fastare form och
vi började tala om biskops- och
prästvigningar kunde inte alla
fortsätta färden fram mot
Missionsprovinsens bildande. Men
bakom står gammalkyrkliga,
lågkyrkliga och högkyrkliga grupper.
Att vi inom dessa olika traditioner har
kunnat finna varandra är ett resultat
av biskop Bertil Gärtners tre
Linköpingsmöten. Det första mötet
samlade nära tvåtusen deltagare.
Biskop Gärtners strävan har varit att
de bekännelserörelser, som står på
samma lärogrund, behöver stå enade
när det andliga läget är så katastrofalt
i Svenska kyrkan.

I Missionsprovinsen är de olika
rörelserna representerade, men inte
som rörelser utan enskilda har insett
att Missionsprovinsen är nödvändig
– inte i framtiden utan nu.

Det år som gått har varit ett intensivt
år i förberedelserna och i bildandet av
Missionsprovinsen. När den bildades
den 6 september i Göteborg

undertecknades grunddokumentet
medan Göteborgs domkyrkas klockor
ringde helgsmål!  Det var en högtid
som vi som var med inte glömmer. Inte
heller glömmer vi när det första
biskopsvalet genomfördes den 6
december, också i Göteborg. Sju
kandidater var nominerade, men två
avstod.  Efter omröstningen räknades
rösterna. På uppmaning av
valförrättaren fick vi gärna ägna den
tiden åt bön. Och vi var stilla i tyst
bön. En mäktig stund!

Och så var tre valda som
biskopskandidater, Göran Beijer,
Stockholm, Lars Artman, Örkelljunga
i södra Sverige, och så jag som bor i
västra Sverige. Vi var tre nominerade
kandidater från Västsverige. Frågan
var om det skulle bli tre biskopar från
samma landsända och samma andliga
tradition. Men Herren ordnade det så
att det blev en från öst, en från syd
och en från väst. Och vi kommer från
tre olika andliga traditioner. Vi tre
känner oss väldigt små. Men Herren
har lovat att Hans starkhet fullkomnas
i mänsklig svaghet.

Nu vet vi inte när vi tre kommer att
vigas till biskopar. I mitten av februari
åker vi till Kenya. På inbjudan av
biskop Obare i den evangelisk-
lutherska kyrkan där ska vi delta i en
teologisk konferens med deltagare
från flera lutherska kyrkor i Afrika.
Biskop Obare har lovat göra vad han
kan för att hjälpa oss. Han förstår vår
situation Efter konferensen blir det
samtal med honom om framtiden. Två
alternativ finns. 1) Att biskop Obare
viger de första prästerna åt
Missionsprovinsen och vi avvaktar
med biskopsvigningarna. 2) Att vi tre
valda blir biskopsvigda och därmed
kan viga präster.

Provinsordning.
Den 17 april i år samlas
Missionsprovinen till sitt första
provinskonvent. Huvudärendet är då
att anta den provinsordning som en
arbetsgrupp har arbetat fram och som
antagits av Missionsrådet. Jag ska
summariskt gå igenom denna ordning.

Den ger ytterligare svar på frågan vad
Missionsprovinsen är.

Provinsordningens syfte
är att ange lärogrund, ändamål,
strukturer och arbetsformer för
Missionsprovinsen samt att främja
och bevara enheten mellan
gudstjänstgemenskaperna. Ordningen
skall kontinuerligt utvärderas och ses
över av provinskonventet.

Lärogrund.
Missionsprovinsens lära, tro och
bekännelse är grundad i Guds heliga
Ord, Gamla och Nya testamentets
profetiska och apostoliska skrifter,
sammanfattad i de tre
huvudbekännelserna: den apostoliska,
den Nicenska och den Athanasianska
samt i den oförändrade Augsburgska
bekännelsen av år 1530, bejakad och
erkänd vid Uppsala möte 1593 samt
förklarad i hela Konkordieboken.

Identitet.
Missionsprovinsen är en del av ”den
enda, heliga, allmänneliga och
apostoliska kyrkan”. Den är en fri
provins av Guds kyrka och församling
i Sverige, på den oförändrade
evangelisk-lutherska bekännelsens
grund. Den står i kontinuitet med den
andliga tradition som förvaltats och
vuxit fram inom Svenska kyrkan och
betraktar sig som ett icke-territoriellt
stift inom denna.

Ändamål.
Missionsprovinsen skall verka i
lydnad för Jesu missionsbefallning
och bidraga till att människor i vårt
land skall komma till tro på Honom
och kunna fira gudstjänst i Anda och
sanning.

Uppgiften är att stödja anslutna
gudstjänstgemenskaper och medverka
till bildandet av nya, där sådana
behövs. För de anslutna
gudstjänstgemenskapernas behov
skall man pröva och insätta Ordets
tjänare enligt apostolisk tro och
ordning. Missionsprovinsen skall
uppmuntra och stödja mission,
diakoni och undervisning. Den söker
internationell samverkan på
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evangelisk-luthersk grund och odlar
kontakt med andra kyrkotraditioner
där så är lämpligt.

Koinonior.
Som benämning på
gudstjänstgemenskaper och fria
församlingar används här begreppet
koinonior vilket betyder gemenskap
(med de heliga eller det heliga).   En
koinonia är en gemenskap av
människor som regelbundet, om
möjligt söndagligen, firar gudstjänst
tillsammans.

En koinonia kan vara en del av en
församling inom Svenska kyrkan.
De anslutna koinoniorna är
självständiga, lokala
gudstjänstfirande gemenskaper med
det ansvar och de rättigheter som
anges i provinsordningen.  För
medlemskap i en koinonia krävs att
den enskilde är döpt och i tro och liv
omfattar den evangelisk - lutherska
bekännelsen.

Ämbete, tjänster och uppdrag.
Missionsprovinsen bejakar och följer
Jesu och apostlarnas undervisning och
föredöme vad beträffar ämbete,
tjänster och uppdrag i församlingen.
Till församlingens tjänst insatte Jesus
män i Ordets förkunnelse och
sakramentens handhavande.
Därutöver kallades män och kvinnor
till särskilda tjänster och uppdrag i
församlingen. Guds kallelse till Ordets
tjänst sker genom en inre kallelse som
består i en önskan hos den kallade att
i trohet mot Guds Ord få förkunna
Evangeliet. Denna inre kallelse prövas
genom församlingens yttre kallelse
och bekräftas genom vigning och
insättning av kyrkans ämbetsbärare.

Eter denna övergripande beskrivning
anger provinsordningen
behörighetskrav för biskop, präst
diakon eller diakonissa, predikant och
missionär, liksom vad deras uppgifter
skall vara.

Missionsprovinsens organisation på
riksnivå.
Till Missionsprovinsen kan koinonior
som delar dess tro och bekännelse

ansluta sig. Enskilda som vill stödja
Missionsprovinsen kan bli
medlemmar i Missionsprovinsens
stödförening.

Provinskonvent har följande
sammansättning: Två ledamöter från
varje ansluten koinonia.
Medlemmarna i biskops- och
prästkollegiet. Två ledamöter från
varje medverkande
missionsorganisation. Ledamöter
utsedda av Missionsprovinsens
stödförening till ett antal av en på 15
medlemmar. Biskop är
provinskonventets ordförande.
Missionsrådet består av åtta
ledamöter med lika många
suppleanter. Biskop är dess
ordförande. Vid val bör en god
fördelning av lekfolk och präster och
koinoniornas representation
eftersträvas.
Konsistoriet består av en biskop med
övriga biskopar som suppleanter, tre
prästerliga och tre icke prästerliga
ledamöter med lika många
suppleanter.
Prästkollegiet består av
Missionsprovinsens biskopar och av
konsistoriet antagna präster.
Prästkollegiet utser inom sig
läronämnd i vilken samtliga biskopar
ingår.

I nuvarande skede har det inte bedömts
nödvändigt att utarbeta bestämmelser
för den regionala organisationen.
Missionsprovinsens ekonomi handhas
tills vidare av Stödföreningen.

Därmed är genomgången av förslaget
till provinsordningen avslutad.

Den ringa begynnelsen.
Alla inom bekännelserörelserna är inte
med på de steg vi tagit när det gäller
vigning. Somliga menar att det går an
med prästvigning, men inte
biskopsvigning. Ty då blir vi en ny
kyrka.

Vi menar att Missionsprovinen
fortsätter att vara Svenska kyrkan
med dess oförändrade evangelisk-
lutherska bekännelse. Det har hänt så
mycket i Sv kyrkan, så många beslut

i lärofrågor har tagits att Sv k inte
längre står på den evangelisk-
lutherska Kyrkans grund. I
Kyrkoordningens första kapitel
hänvisas det visserligen till Guds ord
efter vilket allt skall prövas och till
de lutherska bekännelseskrifterna och
konkordieboken, men i praktiken
betyder inte dessa något.

Missionsprovinen innebär alternativ
struktur, men det är inte fråga om
någon alternativ kyrka. En kyrkoherde
som inte är med i Missionsprovinsens
prästkollegium  skriver att vi hör till
dem som ”håller fast vid den grund
som alltid gällt för vår kyrka, utan
att snegla mot det politiskt korrekta…
Det är i själva verket dessa
alternativa strukturer som aktivt
bevarar Svenska kyrkans arv. Detta
utesluter inte att det också finns en
hel del församlingar inom det
officiella systemet som fortfarande
firar gudstjänst med Guds ord som
ledstjärna” (Anders Brogren ).

Vi är en minoritet. Hittills är det bara
nio koinonior som är anslutna till
Missionsprovinsen. Ett trettiotal
präster är anslutna till prästkollegiet.
Men vi ska inte förakta den ringa
begynnelsens dag. Vi har på olika sätt
fått se att Herren vill detta. Förarbetet
har varit intensivt. Vi har haft
åtskilliga lärosamtal. Och det har varit
berikande. Vi har fördjupats i synen
på den evangelisk-lutherska läran.
Framförallt har Guds ord blivit oss
ännu kärare.

Men om Herren inte bygger huset
arbetar byggnadsmännen förgäves. I
bön och stillhet inför Guds ord har vi
sökt Herrens ledning. Kristus är ju sin
Kyrkas Herre. Det är Honom vi vill
följa och lyda. Det är Kristi
evangelium som ska förkunnas. Ska
Guds Helige Ande få möjlighet att
komma in i människors hjärtan med
detta ljuvliga Evangelium, då behövs
också Guds lag förkunnas. Vi vill vara
redskap för Guds mission. Vi vill göra
det möjligt för människor att få möta
Frälsaren Jesus Kristus. Vi vill att
kyrkfolk, som inte längre får höra om
Jesus ska få göra det till fördjupad tro
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och till fördjupad kärlek till
medmänniskorna.

*************************

De tog en annan väg

Sedan de i en dröm hade blivit
varnade för att vända tillbaka till
Herodes, tog de en annan väg hem
till sitt land. Matt. 2:12.

Det sägs så om de vise männen efter
besöket hos den heliga familjen i
Betlehem. De hade till slut funnit
Jesus, Konungen, som de hyllade med
sina gåvor. Nu skulle de återvända.
De tänkte förstås ta samma väg som
de hade kommit. Men Herren
uppenbarade sig i drömmen och
varnade dem. De skulle ta en annan
väg tillbaka. Den väg de kommit
kände de till och den hade kanske varit
tryggare för dem. Men de följde
Herrens befallning.

De tog en annan väg hem till sitt land
inte för sin egen skull utan för
Jesusbarnets skull. Herodes, den onda
maktens representant, tänkte döda
Guds Son.  Jesus föddes för att gå mot
lidandet och döden, men inte på Guds
fiendes villkor. Utan på Guds villkor.
Det skulle hända mycket innan tiden
var inne för Golgata.

För vår Frälsares skull tog de en annan
väg. De trotsade Herodes uppmaning
att underrätta honom om var barnet
befann sig. Guds befallning hade
företräde framför världsmaktens. Vi
kan också säga att de tog en annan
väg för vår skull, för människors
frälsnings skull. Jesus skulle bli allas
Frälsare.

Det kommer tider, då vi får göra som
de vise männen: Ta en annan väg
tillbaka till vårt land. Vårt hemland
är himmelen, säger aposteln Paulus.
Dit vill vi och dit vill vi ha så många
som möjligt med. Ty Gud vill att alla
människor ska bli frälsta och
komma till kunskap om Sanningen,
om Kristus.  Utan Jesus Kristus går
det inte. Ingen enda är på den rätta

vägen hem om inte Jesus får vara
Frälsaren och Herren. Om Han inte
får vara den Han i sitt Ord själv säger
att Han är. I detta läge kommer Herren
till somliga av oss som vill vara
Herren trogna och ger oss
befallningen: Ta en annan väg! Ta en
annan väg än den breda trendvägen –
den väg som de flesta tycker vi ska
gå.

Vi vill lyda Herren. Vi tar en annan
väg inte för vår egen skull.  Utan för
människornas skull. Och för deras
skull som Herren kallar att vara Hans
präster och förkunnare. Vi tar en
annan väg inte minst för Jesu skull.

Man står efter att döda Kristus. Man
vill behålla Honom som barnet som
inte gör någon något förnär.  Det
förkunnas att människan är Guds barn
utan omvändelse och tro på Jesus och
därför inneboende i varje människa.
Man har satt så mycket i Guds ord
inom parentes, inte minst  de ord som
säger att om en människa inte blir född
på nytt kan hon inte se Guds rike. Att
den som inte tror på Sonen är
fördömd. Man vill inte låta Jesus
Kristus vara Herren. Det är så man
står efter att döda Kristus som den
Han verkligen är, Guds Son och
människornas ende och nödvändige
Frälsare. Ingen kan döda Kristus. Men
man kan göra så att Kristus inte blir
förkunnad som den Han verkligen är.

För att Guds ord ska bli förkunnat till
människornas frälsning kommer
befallningen: Ta en annan väg än den
breda trendvägen. Ta den väg där
Guds ord allena är ledstjärnan. Ta den
väg där man har bekymmer för sin
egen och andras evighet. Ta den väg
där man säger ja till dem Herren kallar
att förkunna Hans ord.

Jesus tog en helt annan väg än den
man hade förväntat. Därför blev Han
hånad, föraktad. Han var lik en man
som man skyler ansiktet för. Så
föraktad att vi höll Honom för intet.
Jesus gick den väg Han var sänd att
gå. Han gick den för vår skull, för alla
människors skull.

Denne Jesus säger: Följ mig! En annan
väg, det är vägen med Jesus allena.
Det är den väg där vi låter Herren
genom sitt Ord och sin Ande omvända
oss, var och en, och fostra oss och leda
oss. Det är lydnadens väg, lydnaden
för Herrens heliga vilja, som Han har
uppenbarat i sitt heliga Ord. På den
vägen ger Han oss ivern om andras
frälsning. Jesus förväntar sig av oss
att vi tar ansvar för dem Han kallar
att förkunna Hans Ord.

Ska människor i Sverige finna vägen
hem till Gud? Den stora trendvägen,
där Jesus inte får vara Herren, går
genom många församlingar och den
går genom stifts- och rikskyrka och i
kyrkomöte och i många kyrkoråd. Det
får till följd att människor inte får höra
det Guds ord varigenom den Helige
Ande kan verka omvändelse och tro
på vår ende  Frälsare, Jesus Kristus.
De trogna som vill hålla fast vid Jesus
Kristus får inte den själaföda de
behöver för att hålla ut i trons kamp.
Därför hör somliga av oss Herren
varna och säga: Ta en annan väg. Och
då är det bara att lyda. Hur oviss än
framtiden kan verka.

Vi får ödmjukt bedja:  Herre, på Ditt
ord vill vi gå. Men då får Du ge oss
visdomens och frimodighetens och
uthållighetens Ande. Och Du måste
ständigt på nytt lära oss att om inte
Du bygger huset, så är allt vårt eget
arbete förgäves. För att Du Jesus
Kristus är Herren, för att Du vill vår
och alla människors frälsning, för att
Du allena är vägen till vårt verkliga
hemland, för att Du ännu i dag kallar
unga män att förkunna Ditt Ord kan
vi inte göra något annat än att tacka
och lova, lyda och tjäna Dig.      Amen.
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Jeesuksen ja kirkon alennustila eivät
ole sama asia. Oikeastaan ne ovat
keskenään vastakkaiset. Pari
vuosituhatta sitten Jumala tuliJumala tuliJumala tuliJumala tuliJumala tuli
ihmiseksiihmiseksiihmiseksiihmiseksiihmiseksi, Jeesus syntyi maailmaan.
Miksi ? Jotta Jumala voisi ihmisenä
ottaa kannettavakseen ihmisten
synneillään ansaitseman
rangaistuksen. Ihminen tuomittiin ja
(meille) syyllisille tuotiin armahdus.
Näin Jeesuksen ristinkuolemassa
oikeudenmukaisuus ja rakkaus saavutti
absoluuttisen huipun.

Mahdammeko me lainkaan ymmärtää
kuinka paljon Jumala meitä rakastaa ?
Kaikkivaltias Jumala luopui vallastaan
ja voimastaan ja suostui tulemaan
ihmiseksi. Ihmisenä Jeesus sai
osakseen milloin pilkkaa, milloin sylkeä
ja ruoskaa, milloin raa´an
ristiinlyömisen. Mutta tähän kaikkeen
- näin alas - Jeesus hiljaisesti ja
vakaasti nöyrtyi meidän pelastuksemme
tähden.

Kirkko, joka nimelläänkin julistaa
olevansa Herran omien joukko,
valmistautuu hiljaiseen viikkoon ja
pääsiäiseen. Mutta kuinka lähellä
Herraa kirkko, seurakuntalaiset tai
kirkon työntekijät todellisesti ovat ?
Joskus tuntuu siltä, että kirkon syvä
alennustila johtuu vastakohtaisesti
siitä, että ihminen on itse ryhtynytihminen on itse ryhtynytihminen on itse ryhtynytihminen on itse ryhtynytihminen on itse ryhtynyt
jumalaksijumalaksijumalaksijumalaksijumalaksi.

Jeesus toimi vapauttavasti selkeällä
sanallaan: ihmiset näkivät (ehkä
karvaankin) totuuden ja asioiden
oikean laidan mutta kykenivät myös
löytämään tien eteenpäin.

Tämän päivän kirkossa Jeesus ja koko
Raamatun sanoma on kahleissa. Sieltä
kahleistaan orjaa voidaan tarvittaessa
hyödyntää itsemääriteltyjen tarpeiden
tyydyttämiseksi. Mutta jos Raamattua
uskottaisiin ja opetettaisiin �niin kuin
on kirjoitettu� ja annettaisiin ehdoton
ylin valta tuolle Jumalan sanalle ?
Kaikki nyökkäilevät periatteessa
hyväksyen - ja käytännössä kumartuvat

omien käsitystensä epäjumalan edessä
ja torjuvat sanan uudistavan voiman ja
tyytyvät olemaan hurskaaksi siloiteltu
este toistenkin ihmisten totuuden
nälälle.

Jeesus rakasti ihmisiä - heikoimpia,
syntisimpiä ja halveksituimpia myöten.
Paitsi hänen kuolemansa, myös hänen
elämänsä puhuu samaa. Ja Jeesuksen
rakkaus voitti monen sydämessä.
Omillensa Jeesus antoi tehtävän
toimia kaikin tavoin tämän mallin
mukaan. Luuletteko, että kirkko
vallanpitäjineen on ollut uskollinen
tehtävässä ? Ehkäpä, jos
lähimmäisenrakkaudella ymmärretään
uskottoman maailman arvojen ja
pyyntöjen hyväksymistä kaiken
kirkollisen toiminnan ja julistuksen
mittapuuksi. Ja vastavuoroisesti niitä
seurakuntien työntekijöitä, jotka
haluavat pitää kiinni Raamatun
opetuksista, yritetään hellästi
rakkauden ja kohtuuden käsivarsilla
vaientaa ja karkoittaa jonnekin
kirkolliseen periferiaan. Onhan
omassatunnossaan Raamattuun
sitoutuvien häiriköiden aika jo luopua
�suojatyöpaikoistaan� ! Ehkä meidän
kirkossamme omatuntokin on jo - niin
kuin eräs pappisveli minulle kerran
sanoi - �Paavalin Synodin (ikioma)
vitsi�.

Toivotan hyvää paastonaikaa kaikille.
Mutta jos haluatte tehdä siitä tosi
hyvän ajanjakson, hiljentykää
tutkimaan Kirkkauden Herran
alennustilaa. Kysykää tärkeitä
kysymyksiä �mitä�, �miksi �, �miten�.
Kysykää ja löytäkää vastaukset, jos
ette sokean sokeain taluttajan luota,
niin Jumalan erehtymättömästä ja
elämää ja uudistusta vaikuttavasta
sanasta. Sillä Raamatussa kohtaatte
hänet, jolla on valta ja voima tänään ja
kerran myös näkyvällä tavalla. Ja hän
rakastaa sinua, ja haluaa vapauttaa ja
uudistaa. Eikä kyse ole
vaalilupauksista!

JEESUKSEN JA KIRKON
ALENNUSTILA
Vesa Kiertokari
Nuorisopastori
Kalanti

Paavalin synodin vastuutehtävissä
on tapahtunut muutoksia. Synodin
hallituksen puheenjohtajana toimii
rovasti Teuvo Huhtisen jälkeen nyt

pastori Juhani Koivisto.

Puheenjohtajan tervetulotoivotus
paastonajan kirkkopäiville

viereisellä sivulla.

Muista muutoksista tämänhetkisissä
vastuutehtävissä voi lukea esim.
Paavalin synodin www-sivulta.

          Juhani Koivisto
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KUTSU KIRKKOPÄIVILLE

“Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi,
paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itsellensä ansainnut.” Apt. 20:28

Apostoli Paavali piti jäähyväispuheen Efeson seurakunnan vanhimmille ennen lähtöään kaupungista. Efeso
oli Rooman kasvukeskuksia, suurkaupunki, jossa erilaiset uskonnot ja aatteet elivät rinnakkain. Artemin
palvonta, taikuus ja keisarikultti vaikuttivat kaupungissa, jossa elettiin uskontojen sekoituksen aikaa. Efeso
muistuttaa ajastamme, jossa tunnustetaan Kristusta ja todistetaan hänestä erilaisten aatevirtausten keskellä.

Paastonajan kirkkopäiviä pidetään 3.-4.4.2004 Pyhän Laurin kirkossa Vantaalla, Tikkurilan seurakunnassa.
Kirkko rakennettiin vuosikymmenellä, jolloin Kolumbus purjehti Amerikkaan tai Vasgo da Gama kiersi Afrikan
matkalla Intiaan. Tuolloin elettiin murrosaikaa, uskonpuhdistuksen aattoa.

Kirkkopäivien tunnuksena on “Jumalan kyllä ja Jumalan ei”. Tunnus muistuttaa ensinnäkin Jumalan sanasta
lakina ja evankeliumina. Laki näyttää syntimme ja syyllisyytemme ja varoittaa Jumalan sanan vastaisesta
elämäntavasta. Evankeliumi armahtaa syntisen ehdoitta ja ilmaiseksi.

Aikamme houkuttelee meitä mukautumaan ympäröivän yhteiskunnan arvoihin. “Jumalan kyllä ja Jumalan
ei” muistuttaa, että kristillisen kirkon ja kristityn kutsumus ei ole mukauttaa oppia ja etiikkaa ympäröivän
yhteiskunnan normistoon, vaan uudistua ja uudistaa Jumalan sanasta kasvavan tunnustuksen perustalle.
Tämä merkitsee sitä, että osaamme nähdä oikein ajan merkit sekä uskoa ja elää tunnustuksemme mukaisesti.

“Jumalan kyllä ja Jumalan ei” korostaa, ettei perimmäistä totuutta voi nähdä suhteellisena eikä uskoa voi
siksi mukauttaa kulttuurimme vaatimuksiin. Raamatun ilmoitustotuutta ei voi myöskään pirstoa erilaisiksi
tulkinnoiksi, josta kukin voisi valita mieleisensä. Siksi kaikki tulkinnat eivät ole samanarvoisia, eivätkä
kaikki tiet vie perille.

Vaatimus mukautumiseen voi olla hyvin voimakas. Esimerkiksi kirkon klassisen virkakantaan pitäytyvillä
on vaikeuksia saada työtä kirkossamme. Ruotsissa tilanne on tällä hetkellä vielä vaikeampi. Miten käsitys,
jonka kristityt ovat aina uskoneet, voi joutua kielletyksi? Yhtenä syynä on se, että meidän ajassamme virka
jonka juuret ovat Jeesuksen apostolien kautta antamassa valtuutuksessa, on joutunut aikamme demokraattisten
aatteiden saartamaksi. On kysymyksessä taistelu, jota eri aikoina käydään eri rintamalohkoilla Raamatun
sanan ja ajan aatteiden välillä.

Kuten tunnettua toinen aikamme polttopiste on käsitys ihmisestä miehenä ja naisena ja tästä Jumalan
luomisjärjestykseen perustuvasta lähtökohdasta jäsentyvä käsitys perheestä ja laajemmin yhteiskunnasta.
Ajassamme on voimia, jotka haluavat murtaa luomisjärjestyksen ja luomiseen perustuvan sukupuolten välisen
eron. Yhteiskunnassamme käydään taistelua ihmisestä. Tämä ihmiskäsitykseen liittyvä näkökohta on yhtä
hyvin perhe-elämää koskevan kuin kristillisen kirkon virkaa koskevan keskustelun yhteisiä taustatekijöitä.

Meidät on kutsuttu pitämään kiinni perusteista Jumalan sanassa! Sen pohjalta haluamme seistä, tunnustaa ja
todistaa. Ympäröivä maailmamme on muutoksessa, joka näkyy hyvin eteläisen Suomen kaduilla ja kujilla.
Tunnustaminen merkitsee todistamista Kristuksesta myös ei kristitylle, vaikkapa muslimille, joka on saapunut
tänne pohjoiseen maahan.

Tarvitsemme yhdessä Jumalalta tulevaa viisautta. Siksi haluamme kokoontua yhteen Paastonajan
kirkkopäiville. Kutsumme sinuakin kuulemaan rohkeita näköaloja ajastamme ja virvottumaan Jumalan sanasta
ja Herran Pyhästä Ehtoollisesta.

Toivotamme teidät kaikki rukouksin tervetulleiksi!

Juhani Koivisto

Pastori, Paavalin Synodin hallituksen pj.
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3.4. Lauantai

12.00 Kirkkopäivien avajaiset
Tervetulosanat: Kirkkoherra Nils Rönnholm
Avauspuhe Paavalin synodin hallituksen
puheenjohtaja, pastori Juhani Koivisto

Johtaa: Pastori Johan Helkkula

13.00 Esitelmä
Jumalan kyllä ja Jumalan ei:

julistuksessa, sielunhoidossa ja kirkon
rakenteissa.

Kirkkoherra, teol.tri Arto Seppänen
Pyydetty puheenvuoro: Dekaani, pastori

Juhana Pohjola
Johtaa pastori Johan Helkkula

14.15 Lounas

15.30 Esitelmä
Jumalan kyllä ja Jumalan ei:  Pyhän
Raamatun auktoriteetti uskossa ja

elämässä
Kyrkoherde Henrik Perret

Pyydetty puheenvuoro: Pastori Lauri
Seppänen

Johtaa pastori Juha Muukkonen

17.00 Kanavat

1. Apostolisen viran ja vihkimyksen
perusteet

Teol.tri Timo Laato ja pastori Vesa
Kiertokari

2. Jumalan kyllä ja ei:   homosuhteet
haastavat kristillisen ihmiskäsityksen
Kansanedustaja, lääkäri  Päivi Räsänen 
ja  sosionomi, teol.yo Niko Vannasmaa

3. Muslimi naapurinani - kuinka kertoa
evankeliumi?

Pastori Timo Keskitalo ja teol. maisteri
Ville Melanen

19.00 Palmusunnuntain aattoseurat
Muistosanat rovasti, teol.lis Simo

Kivirannasta: Piispa Olavi Rimpiläinen
Seurapuheet:  Pekka Liuksiala , fil.tri

Martti Vuollo , rovasti Timo Holma
Johtaa kirkkoherra Timo Hämäläinen

 4.4. Palmusunnuntai

12.00 Palmusunnuntain
ehtoollisjumalanpalvelus

Helsingin pitäjän kirkossa
(Pyhän Laurin kirkko)

Liturgina kirkkoherra Teuvo Huhtinen ja
saarnaa piispa Olavi Rimpiläinen

Avustajina pastori Johan Helkkula ja
pastori Juha Muukkonen. Magnificat-
kuoro laulaa opettaja Anna Kermisen

johdolla.

14.00 Kirkkokahvit

15.00 Paastonajan Kirkkopäivien
Päätösjuhla

Kirkkoherra, teol. tri Petri Hiltunen,
päätoimittaja, teol.maisteri Leif
Nummela, rovasti Matti Väisänen.

Magnificat-kuoro
Johtaa pastori, teol.lis  Sakari Korpinen

TE DEUM-vuorovirsi
     Apostolinen siunaus,
 piispa Olavi Rimpiläinen

Lähtökahvit

Jumalan kyllä ja Jumalan eiJumalan kyllä ja Jumalan eiJumalan kyllä ja Jumalan eiJumalan kyllä ja Jumalan eiJumalan kyllä ja Jumalan ei
God�s yes and God�s no

�Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain,�Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain,�Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain,�Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain,�Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain,
hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa.� Ilm. 3:7hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa.� Ilm. 3:7hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa.� Ilm. 3:7hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa.� Ilm. 3:7hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa.� Ilm. 3:7

PAASTONAJAN KIRKKOPÄIVÄTPAASTONAJAN KIRKKOPÄIVÄTPAASTONAJAN KIRKKOPÄIVÄTPAASTONAJAN KIRKKOPÄIVÄTPAASTONAJAN KIRKKOPÄIVÄT
 3.-4.4.2 3.-4.4.2 3.-4.4.2 3.-4.4.2 3.-4.4.2004

Tikkurilassa  Pyhän Laurin kirkollaTikkurilassa  Pyhän Laurin kirkollaTikkurilassa  Pyhän Laurin kirkollaTikkurilassa  Pyhän Laurin kirkollaTikkurilassa  Pyhän Laurin kirkolla
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Tervetuloa Helsingin
pitäjän kirkolle Vantaalle!

Miten löydän perille:
Paastonajan kirkkopäiviä vietetään

Vantaalla Helsingin pitäjän kirkossa
(Pyhän Laurin kirkko).

Helsingin pitäjän kirkolle pääsee
hyvin autolla

ja yleisillä kulkuneuvoilla.
Juhla-alue sijaitsee Tuusulanväylän

ja Kehä
III:n risteysalueen tuntumassa.

Kehä III:lta on viitoitus “Helsingin
pitäjän kk”.

Päärataa liikennöivät lähijunat sekä
pääosa kaukoliikenteen junista

pysähtyvät Tikkurilassa. Tikkurilan
asemalta pääsee Helsingin pitäjän
kirkolle bussilla 55 (laituri 3,
vuoroväli ? h,matka-aika 10 min).

Helsingin keskustasta pääsee
juhlapaikalle bussilla 611, joka

lähtee Rautatientorilta laiturista 12
(vuoroväli 1h, matka-aika 20-30 min)

Hienot tiedot ja kuvat kirkkopäivien
paikasta:

http://www.optimera.fi/vantaa/
st_lars/

Lähimpiä hotelleja:
 Comfort Hotel Pilotti (1,2 km

kirkolta)
Veromäentie 1, 01510 Vantaa

puh. (09) 329 4800
fax (09) 3294 8100

Bonus Inn Airport Hotel (lentoaseman
lähellä, 2,6 km kirkolta)
Elannontie 9, 01510 Vantaa

puh. (09) 825 511
fax (09) 8255 1818

Sokos Hotel Vantaa (Tikkurilan asema,
4 km kirkolta)

Hertaksentie 2, 01300 Vantaa
puh. (09) 857 851
fax (09) 8578 5555

 

Majoituksen tiedustelut ja ajo-
ohjeet: 

Pekka Luoma,
050-344 3436

Lisätietoja:
Paavalin synodin puheenjohtaja

pastori Juhani Koivisto
019-767 532

Varapuheenjohtaja pastori Johan
Helkkula

040-547 3895

Sihteeri, sosionomi, teol.yo Niko
Vannasmaa

050-586 9380

Pastori Timo Keskitalo,
0400-647 429

Pastori TL Sakari Korpinen,
050-546 4253

 

Kirkkopäivillä on saatavilla
Paavalin synodin tiedotuslehteä

Sisarenpoikaa.
Kirjapöydillä on myytävänä

luterilaista kirjallisuutta.
Päivillä jaetaan myös Paavalin
synodin perusasiakirjaa, jonka
allekirjoittaminen oikeuttaa

synodin jäseneksi.

 PAAVALIN SYNODIN TUKI RY, PL
127, 00101 HELSINKI

www.paavalinsynodi.net

 

Järjestävät:Järjestävät:Järjestävät:Järjestävät:Järjestävät:
 Tikkurilan seurakunta ja Paavalin synodi Tikkurilan seurakunta ja Paavalin synodi Tikkurilan seurakunta ja Paavalin synodi Tikkurilan seurakunta ja Paavalin synodi Tikkurilan seurakunta ja Paavalin synodi 

TERVETULOA HERRANTERVETULOA HERRANTERVETULOA HERRANTERVETULOA HERRANTERVETULOA HERRAN
JEESUKSENJEESUKSENJEESUKSENJEESUKSENJEESUKSEN

KRISTUKSEN NIMEEN!KRISTUKSEN NIMEEN!KRISTUKSEN NIMEEN!KRISTUKSEN NIMEEN!KRISTUKSEN NIMEEN!
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Tämä lehti lähetetään
kirkkoherranvirastoihin,

tuomiokapituleihin, kristillisiin
yhdistyksiin ja opistoihin.

Sisarenpoika on Paavalin
synodin jäsenlehti. Lehti ottaa
mielellään vastaan kaikenlaista
postia: keskustelupuheen-
vuoroja, esirukouspyyntöjä,
t a p a h t u m a s e l o s t u k s i a ,
osoitteenmuutoksia jne.
Lähetetyt kirjoitukset julkaistaan
tilan ja tarpeen mukaan.

Toimituksen osoite:
Sisarenpoika - Systersonen
Vesa Kiertokari
Jokisivuntie 13
23600 Kalanti
Puh. 02-8404 430
Email: vesa.kiertokari@srk.inet.fi

Toimitus:
Pastori
Juha Muukkonen, päätoimittaja
Pastori
Vesa Kiertokari, toimitussihteeri

Valokuvat:
Toimitus

Painopaikka:
Myllypaino

Paavalin synodi -
Paulussynoden
on käytännön tarpeista syntynyt
k e s k u s t e l u -
ja yhteistyöelin kaikille, jotka
tahtovat toimia Suomen
e v a n k e l i s - l u t e r i l a i s e s s a
kirkossa Raamatun ja
tunnustuksen mukaisen uskon ja
elämän edistämiseksi.
Synodi toimii yhteistyössä samaa
tavoitetta edistävien koti- ja
ulkomaisten järjestöjen
kanssa.Paavalin synodin
jäseneksi pääsee
allekirjoittamalla kirkon virkaa
koskevan julkilausuman
vuodelta 1976.

Paavalin synodin tuki ry
hoitaa synodin taloutta ja muita
juoksevia asioita.
Tukiyhdistyksen jäseneksi
kutsutaan.

Pankkiyhteys
Nordea 143230-206334

Internetosoite:
http://www.paavalinsynodi.net

Sisarenpoika-
Systersonen
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