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Piispainkokous hyväksyi syyskuussa ns.
piispa Heikan työryhmän mietinnön
lähes sellaisenaan. Piispojen tavoitteena
näyttää olevan usean kymmenen
tunnustuspastorin työn loppuminen
kansankirkon paikallisseurakunnissa - ja
pitemmällä tähtäimellä myös
järjestöissä. Raamattuun sitoutuvia
tunnustajia kehotetaan luopumaan itse
viroistaan, sitkeimmät ja jääräpäisimmät
uhataan erottaa. Elämme nyt sitä aikaa,
jolloin laittomuus on päässyt valtaan
(Matt. 24:12). Odotettavissa lienee
uuvuttavia oikeustaisteluja ja monen
seurakunnan entistä pahempi
hajanaisuus. Jotkut piispojen
silmätikuista saattavat ’ehtiä’ eläkkeelle
joko iän tai taistelussa menetetyn
terveyden takia.

Moni kansankirkon palkkatulon
menettävä ei kuitenkaan luovu
pappisvihkimyksessä annetusta
tehtävästä paimentaa ja ruokkia Herran
lammaslaumaa sanalla ja sakramentilla.
Heidät on erotettu julistamaan Jumalan
evankeliumia (Room. 1:1), ja niin heistä
tulee itsenäisten
jumalanpalvelusyhteisöjen paimenia.
Sitä mukaa kun kansankirkon
tuomiokapituleiden kaitsentavallan
ulkopuolisten pastoreiden määrä kasvaa,
kasvaa myös tarve luoda näiden
pastoreiden ja heidän johtamiensa
yhteisöjen keskuuteen oma yhteistyöelin
eli tunnustushiippakunta.
Tunnustushiippakuntaa tarvitaan
järjestyksen tähden – ei siksi, että se olisi
itsetarkoitus ja työmme tavoite. Ainoa
tavoitteemme on ihmisten iankaikkinen
autuus.

Tunnustushiippakunta syntyy siinäkin
tapauksessa, että nykyisiä virassa olevia
tunnustuspastoreita ei erotettaisi.
Kevään 2001 piispainkokouksen päätös
olla antamatta ns. erillisvihkimyksiä
synnyttää joka tapauksessa rinnakkaisen

kirkollisen rakenteen kansankirkon
rinnalle. Mitään merkkejä tuon
erillisvihkimyksen kieltävän päätöksen
purkamisesta ei ole havaittavissa.
Virkasulku ja tunnustuksellisten
seulominen on vain tiivistynyt
entisestään. Eikä osa
pappiskandidaateista suostuisi julkisesti
harhaoppiin sitoutuneen piispan
vihkimäksi edes erillisvihkimyksessä.

Tällä vuosikymmenellä on maahamme
syntynyt ja vielä syntyy useita kymmeniä
jumalanpalvelusyhteisöjä, jotka
tarvitsevat pastoreita. Luther-säätiön
lisäksi jumalanpalvelusyhteisöjä syntyy
myös muiden järjestöjen kautta.
Jokainen yhteisö eli teologisesti
ilmaistuna seurakunta tarvitsee
tehtävään erotetun vastuullisen miehen
sanan ja sakramenttien hoitajaksi
laumaa johtamaan. Kaksi kaitsijaa on jo
Ruotsin Lähetyshiippakunnassa
(Missionsprovins) Suomen työtä varten
vihittykin. On luonnollista, että nuo yhä
tavanomaisemmaksi käyvät ulkomailla
tapahtuvat vihkimykset aletaan pian
hoitaa omin kansallisin voimin. Jos
piispamme kieltäytyvät vihkimästä
tunnustukseen sitoutuneita paimenia, on
seurakunnalla oikeus kutsua suoraan itse
kaitsijansa. Tavoitteenamme on
kirkkomme suunnan muutos ja kattava
parannus. Siitä ei voida tinkiä missään
vallitsevassa - eikä missään tulevassa
tilanteessa.

RAKENTAVIA RATKAISUJA -
VETOOMUS

Piispainkokoukselle luovutettiin
syyskuussa yli 11 000 nimeä käsittävä
vetoomus (www.rakentaviaratkaisuja.fi),
jossa ehdotettiin rakentavia ratkaisuja
kirkkomme virkakysymyssolmun
avaamiseksi. Ensimmäisenä
allekirjoittajana oli Kankaanpään
kirkkoherra Keijo Rainerma, joka on

esimerkiksi kirkolliskokousedustajana
toiminut vuosikaudet eturivin
taistelijana perinteisen virkakäsityksen
säilymiseksi kansankirkossamme. Moni
uskova seurasi tarkkaan tuota
internetissä kerättyä listaa ja iloitsi
päivittäin kasvavasta allekirjoittajien
määrästä. Vaikka ensisijainen tarkoitus,
ns. Heikan paperin torjuminen
piispainkokouksessa, ei toteutunutkaan,
niin tuon hankkeen alullepanijat
ansaitsevat lämpimän kiitoksen.

Vetoomuksen siunaus on ollut siinä, että
se on rohkaissut monia yksinäisiä
uskonkilvoittelijoita ympäri maata: vielä
on näin monta, jotka haluavat antaa
nimensä julkisuuteen puolustaakseen
oikeutta perinteiseen
virkanäkemykseen! Monelle
allekirjoittajalle se on ollut
tunnustautumista apostoliseen uskoon.
Moni apostolisen uskon kristitty on
kokenut olleensa kuin masentunut
profeetta Elia, joka ”toivotti itsellensä
kuolemaa ja sanoi: ’Jo riittää, Herra;
ota minun henkeni, sillä minä en ole
isiäni parempi… Minä olen
kiivailemalla kiivaillut Herran,
Jumalan Sebaotin, puolesta. Sillä
israelilaiset ovat hyljänneet sinun
liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja
tappaneet miekalla sinun profeettasi.
Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta
minunkin henkeäni he väijyvät,
ottaaksensa sen.’ Herra sanoi hänelle:
’… Minä jätän jäljelle Israeliin
seitsemäntuhatta: kaikki polvet, jotka
eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki
suut, jotka eivät ole hänelle suuta
antaneet.’ “ 1Kun. 19:4, 14, 18.

Osa Rakentavia ratkaisuja -vetoomuksen
allekirjoittajista on notkistanut polvensa
meidän aikamme Baalin edessä eli
Jumalan sanan kieltämän ja
tuomitseman miehen ja naisen
tasapäisyysideologian edessä. Valtaosa

TUNNUSTUSHIIPPAKUNTA TULEE?
 Juha Muukkonen
Päätoimittaja, pastori
Tornio
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allekirjoittajista oli kuitenkin juuri niitä,
jotka eivät halua suudella tätä
epäjumalaa. Saamme iloita jokaisesta
ystävästä, joka nimensä listalle laittoi.

Jotkut tunnustukselliset teologit esittivät
kuitenkin kriittisiä lausumia
vetoomuksen tekstin teologiasta.
Vetoomus pitikin sisällään teologisesti
ongelmallisia lausumia; esimerkiksi
”Virkanäkemys ei ole papiksi vihkimisen
eikä kirkon viran tai toimen saamisen
kriteerinä”. Vetoomuksen
asiayhteydessä tällä haluttiin pitää
kirkon ovet auki myös naispappeuteen
kielteisesti suhtautuville. Mutta
teologisesti luettuna tuo virke oikeuttaa
samalla myös naispappeuden
hyväksymisen. Siksi esimerkiksi usea
naispappikin saattoi tuon vetoomuksen
allekirjoittaa. Kristuksen kirkolla ei
kuitenkaan ole oikeutta vihkiä tai asettaa
virkoihin naispappeuden hyväksyjiä -
naispapeista puhumattakaan.
Apostolinen virkateologia on apostolisen
opin luovuttamattomana osana
pappisviran oikean hoitamisen edellytys.

Vetoomusta arvostelleille kuuluu myös
kunnia. He katsoivat pitemmälle kuin
vain piispa Heikan työryhmän paperin
torjumiseen. Ei kansankirkkomme vielä
sillä tule parannetuksi ja kansamme
pelastetuksi epäuskolta sekä sitä
seuraavalta helvetiltä, että joillakin
reuna-alueilla joku harva pappi vielä
saisi saarnata Raamatun Jeesusta. On
varmasti väärää kaupantekoa, jos
muutamien harvalukuisten pappien
virkojen säilyttämiseksi vaietaan
kansankirkkomme valtavan
pappisjoukon kadottavista harhoista.
Sellaista sopimusta ei voi tehdä, jonka
mukaan harhaoppeja vastaan ei saarnata
eikä toimita. ”Osta totuutta, älä myy.”
Sananl. 23:23.

Ajatus kirkon yhteyden säilyttämisestä
apostoliseen uskoon sitoutuvien ja
toisaalta sen hylkäävien kesken on
syvimmältään mahdoton. Apostolinen
Kristuksen kirkon usko ja
naispappeuskirkon usko ovat toisilleen
kuin tuli ja vesi. Saman katon alla
ollessaan jompikumpi vääjäämättä
häviää: joko tuli kuivattaa veden tai vesi
sammuttaa tulen. Me rukoilemme ja
teemme tinkimättä työtä Raamatun,
ihmisten ja omantunnon edessä, että
taivaallinen tuli söisi pelastavaa uskoa
sammuttavan veden. Jos meiltä
parannussaarnaajilta suljetaan kirkkojen
ovet, saarnatuolit ja alttarit, niin

jatkamme työtämme ’teillä ja
aitovierillä’.

Marraskuussa 1986 kirkolliskokous
avasi auki naispappeuden hyväksyessään
tulvaportin, josta yhä kiihtyvällä
vauhdilla vyöryvät vesimassat ovat jo nyt
hukuttaneet alleen lähes kaiken
t u n n u s t u k s e l l i s e n
jumalanpalveluselämän ja opetuksen
paikallisseurakunnissa. Pyhän Hengen
ja Jumalan Sanan liekit voivat palaa vain
siellä, missä julkisesti ja avoimesti
sitoudutaan apostoliseen uskoon,
elämään ja järjestykseen, myös
virkakysymyksen kohdalla. Vain siellä,
missä julkisesti irtisanoudutaan
harhaopeista, myös naispappeudesta, voi
palaa apostolisen herätyksen ja Hengen
uudistuksen tulet. Kirkkomme johto ja
pohjimmiltaan koko naispappeuskirkko
haluaa kuitenkin nimenomaan
sammuttaa tämän julkisen ja avoimen
apostolisen uskon ja järjestyksen
mukaisen seurakuntaelämän.

Moni uskovainen liittyi kuitenkin
tuohon Rakentavia ratkaisuja -
vetoomukseen sen ristiriitaisuudesta
huolimatta ja sitä toisillekin suositteli -
allekirjoittanut heidän joukossaan.
Hankkeeseen voisi käytännön tasolla
suhtautua samalla tavoin kuin Päivi
Räsäsen jokin aika sitten eduskunnassa
tekemään lakialoitteeseen abortoitavan
lapsen yläikärajan alentamisesta. Tuo
aloite oli erittäin tarpeellinen ja
oikeansuuntainen. Se nosti tehokkaasti
aborttikysymyksen jälleen esiin
keskusteltavaksi. Työ aborttien
lopettamiseksi kokonaan ei tietenkään
olisi päättynyt siihen, jos aloite olisi
mennyt läpi. Eivätkä aborttia vastustavat
hoitohenkilökunnan jäsenet olisi sen
jälkeenkään suostuneet abortteja
toteuttamaan edes madalletuin ikärajoin.
Lakimuutos olisi kuitenkin ollut askel
oikeaan suuntaan ja estänyt monta
lapsenmurhaa.

Sen enempää Rakentavia ratkaisuja -
vetoomus kuin mitkään muutkaan
uskovien kannanotot ja toimenpiteet
eivät näytä muuttavan
kansankirkkomme väärää kurssia.
Kirkon johtajat sekä kirkon
työntekijöiden ja kirkkoon kuuluvan
kansan suuri enemmistö näyttävät tiensä
valinneen. Apostoliseen
virkanäkemykseen ja raamatulliseen
uskoon sitoutuvat savustetaan ulos
kirkkomme pappis- ja muista
hengellisistä viroista - nyt keskustellaan

vain saattohoitovaiheen aikataulusta.
Parhaillaan käydään viivytystaistelua,
jonka lopputuloksena näyttää olevan
kaikkien kansankirkkomme
virkarakenteeseen kuuluvien
paikallisseurakuntien tuleminen
naispappeusharhaopin valtaamiksi.

Naispappeuden kanssa ja sen
vanavedessä ovat tulleet tai vielä tulevat
monet muutkin kadottavat harhat.
Kansankirkkomme hirvittävin harha on
Jumalan sanan, Pyhän Raamatun,
absoluuttisesta eli ehdottomasta
arvovallasta luopuminen.
Naispappeuskirkko kuuntelee
mieluummin Kiusaajan ääntä kuin
kuulee ja ojentautuu Jumalan sanan
mukaan. Homoparien julkinen
siunaaminen kirkon alttarilla on myös
Suomessa lähempänä kuin
arvaammekaan. Tutkimuksen mukaan
noin kaksi kolmasosaa alle 45-vuotiaista
naispapeista kannattaa samaa
sukupuolta olevien parien siunaamista
- ja kymmenet pastorit ja naispapit ovat
jo tosiasiassa homopareja ja heidän
kotejaan siunanneet. Homopareja on jo
siunattu myös kirkon alttareilla.

Muita esimerkkejä naispappeuskirkon
harhoista, nykyisistä tai tulevista, ovat
Jeesuksen täydestä jumaluudesta
luopuminen, ikuisen kadotuksen
kieltäminen, uskonvanhurskaudesta
luopuminen, avosuhteiden
tuomitsematta jättäminen, aviopuolison
vaihtamisoikeuden hyväksyminen,
aborteista vaikeneminen, eutanasian
hyväksyminen jne.

VETÄYTYMINEN VKT-ASEMAAN

Pyhän Raamatun mukaista apostolista
uskoa on mahdotonta enää elää todeksi,
jos haluaa samalla pysyä hovikelpoisena
Jumalan sanasta luopuneiden
piispojemme edessä. Ainoa
mahdollisuus apostolisen kristinuskon
säilyttämiseksi tulevina aikoina
maassamme on Kouvolan Paulus-
yhteisön pastorin, teologian tohtori Petri
Hiltusen esittämään ns. VKT-asemaan
vetäytyminen. Viipuri-Kuparsaari-
Taipale -linja Karjalan Kannaksella oli
helposti puolustettava. Siksi Suomen
armeija vetäytyi sinne kesäkuussa 1944
neuvostojoukkojen edestä. Oli hyvä
vetäytyä, kun takamaastossa oli
valmiiksi linnoitettu puolustusasema.
Tuolle linjalle massiivisen ylivoiman
omaavan vihollisen hyökkäys myös
pysäytettiin.
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Meille 2000-luvun kristityille VKT-
asema saattaa konkretisoitua: ’vapaana
kansankirkon tiloista, tuloista ja
tuomiokapituleista’. Tunnustukselliset
jumalanpalvelusyhteisöt ovat ainoa
mahdollisuus kuulla koko Raamattuun
sitoutuvaa julistusta ja vastaanottaa
Herramme asettamat pyhät sakramentit
apostolisen uskon ja järjestyksen
mukaisesti. Tämä on jo nyt totta
valtaosassa maamme paikkakuntia, ja
lähivuosina näin on oleva kaikkialla
maassamme. Yksittäisiä
viivytyspesäkkeitä voi kansankirkon
sisällä säilyä vielä pitempäänkin.
Suokoon Jumala jokaiselle etulinjan
rintamamiehelle voimaa pysyä omalla
paikallaan muurinaukossa. Rukoilemme
tunnustustaistelijoille Jumalan sanan
varmoihin lupauksiin perustuvaa
kestävyyttä ja rohkeutta.

K A N S A N K I R K K O M M E
KOHTALO?

Kuinka sitten käy uskovat
keskuudestaan karkottaneelle Suomen
evankelis-luterilaiselle kirkolle? Jos
Jumala ei tee koko länsimaailmaa
koskevan kristinuskosta luopumisen
keskellä ennen näkemätöntä ihmettä,
niin kansankirkkomme saa toimia vielä
profeetallisessa tehtävässä: Se on portto,
joka tekee kauppaa ja harjoittaa
haureutta maailman väärän vallan
kanssa. Mutta maailma vihaa porttoa,
riisuu hänet lopulta paljaaksi ja
alastomaksi, syö hänen lihansa ja polttaa
hänet tulessa. (Ilm. 17) Sen jälkeen, kun
kansankirkko on vielä lisännyt syntiensä
taakkaa hyväksymällä ja siunaamalla
homosuhteet sekä sairaiden, heikkojen
ja puolustuskyvyttömien ihmisten
murhaamisen (abortti ja eutanasia),
maallinen valta hylkää kirkon. Raiskaaja
alkaa jälkeenpäin inhota sitä, jota se on
ensin himoinnut ja hyväksikäyttänyt.
Jäsenmäärältään merkittävästi
supistuneelta kansankirkolta otetaan
pois verotusoikeus ja kaikki muutkin
yhteiskunnalliset etuudet. Seurauksena
on kansankirkon aseman, talouden ja
virkarakenteen romahtaminen -
teologisesti ja hengellisesti sekä
jumalanpalveluksen näkökulmasta
kansankirkko on jo sitä ennenkin ollut
tyhjä.

Kristuksen kirkko ei sen sijaan
mihinkään häviä. ”He sotivat Karitsaa
vastaan, mutta Karitsa on voittava
heidät, sillä hän on herrain Herra ja

kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja
valitut ja uskolliset voittavat hänen
kanssansa.” Ilm. 17:14. Kenen puolella
sinä taistelet ja keneen sinä uskot? Et
voi yhtä aikaa palvella sekä maailmaa
että Jumalaa. Et voi yhtä aikaa saada
osaksesi sekä luopioiden suosiota että
Jeesuksen siunaavaa läsnäoloa. Et voi
yhtä aikaa turvata kahteen herraan:
maailmaan ja Jumalan Sanaan. Saat
rauhan tuottavan syntien täyden
anteeksiantamuksen yksin Herran sanan
lupausten ja Hänen asettamiensa
sakramenttien kautta. Jeesuksen
Kristuksen ihanassa nimessä ja aina
maahan asti vuotaneessa kalliissa
sovitusveressä saat uskoa kaikki syntisi
anteeksiannetuiksi. Tämä on varmasti
totta. Aamen.

Jeesus sanoo: ”Te joudutte kaikkien
vihattaviksi minun nimeni tähden;
mutta joka vahvana pysyy loppuun asti,
se pelastuu.” Matt. 10:22. Herramme ei
jätä meitä yksin taistelemaan. Hän itse
todistaa ja lupaa: ”Minulle on annettu
kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Kun Jumala kuljettaa teitä, niin tehkää
kaikki kansat opetuslapsiksi kastamalla
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen ja opettamalla heitä pitämään
kiinni kaikesta, mitä Minä olen teille
käskenyt. Ja katso, Minä olen teidän
kanssanne kaikkina päivinä maailman
loppuun asti.” (Oma käännös Matt.
28:18-20).

SISARENPOIKA KAKSISISARENPOIKA KAKSISISARENPOIKA KAKSISISARENPOIKA KAKSISISARENPOIKA KAKSI
KUUKAUTTAKUUKAUTTAKUUKAUTTAKUUKAUTTAKUUKAUTTA
MYÖHÄSSÄ - MIKSI ?MYÖHÄSSÄ - MIKSI ?MYÖHÄSSÄ - MIKSI ?MYÖHÄSSÄ - MIKSI ?MYÖHÄSSÄ - MIKSI ?

Kysymykseen löytyy
vastaus, ihan selvä syy.
A l l e k i r j o i t t a n u t
Sisarenpojan toimittaja ja
toimitussihteeri joutui
kovaan ja ihmeelliseen
pyöritykseen oman
seurakuntansa asioissa.

Aina ei - ainakaan
pintapuolisesti - ole kyse
yksilöidystä vainosta
jonkun teologisen
kysymyksen tähden.

Suomen vanhin ja hyvin
aktiivinen Kalannin
seurakunta joutui
äkkiarvaamatta yllättävän
ehdotuksen ja
hävyttömän hyökkäyksen
kohteeksi: molemmat
papinvirat ehdotettiin
pitkälti lakkautettavaksi ja
samoin kanttorin virka.
Perusteet olivat kuuleman
mukaan taloudelliset.

Teologiset syy-seuraus-
suhteetkin kyllä toki
paljastuivat. Eniten
kuitenkin näkyi sokeus:
aktiivinen nuorisotyö ja
vilkas jumalan-
palveluselämä ei painanut
vaakakupissa mitään.
Loppujen lopuksi taas oli
ja on kyse vallasta, joka
todella turmelee.

Lue www.nevavuori.fi ja
tutustu tilanteeseen.
Asiantuntija- ja
rukousapu otetaan
kiitollisuudella vastaan.
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Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
on erään ratkaisunsa yhteydessä
lausunut, että uskonnonvapaus on
yksi demokraattisen yhteiskunnan
peruspilareita, joka uskoville
ihmiselle merkitsee yhtä heidän
identiteettinsä ja
elämänkatsomuksensa kannalta
keskeisintä elementtiä.  Samalla
tuomioistuin on todennut kyseisen
oikeuden (Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 9. artikla)
olevan tärkeä myös ateisteille,
agnostikoille, skeptikoille ja
välinpitämättömille. 1

Kysymyksen asettelu ja rajaukset

Tämän artikkelin tarkoituksena on
pohtia sitä, onko Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon virkakysymyksessä
mielipidevähemmistöön jääneillä
perinteisen virkakäsityksen omaavilla
papeilla uskonnolliseen
vakaumukseensa liittyvää omantunnon
vapautta oman uskontokuntansa
virkatehtäviin kuuluvissa
uskonnonharjoittamistilanteissa. Ja
mikä on tuon mahdollisen oikeuden
juridinen sisältö ja siihen liittyvä
teologinen näkökulma? Ja vielä,
aiheuttaako oikeuden käyttäminen
jonkun muun tahon oikeuksien
loukkausta uskontokunnan sisällä?
Käytännössä kysymyksen asettelu
tiivistyy pohdintaan siitä, onko
perinteisen virkakäsityksen omaavalla
papilla oikeutta kieltäytyä virkatyöhön
kuluvasta jumalanpalvelusyhteistyöstä
naispuolisen kollegansa kanssa. Ja
johtaako mahdollinen oikeuden
käyttäminen sekä siihen liittyvät
työnjohdolliset järjestelyt naispuolisen
kollegan perusoikeuksien loukkaukseen?
Lopuksi pohdin miten tähän
perusoikeuksien ristiriitatilanteeseen
tulisi kirkon hallinnon tasolla suhtautua.

Tarkastelu suoritetaan voimassa olevan
lainsäädännön pohjalta. Käsittelyn

ulkopuolelle rajataan kaikenlainen
epäasiallinen käyttäytyminen, jolloin
asiaa ei laajenneta työsuojelullisiin
näkökohtiin. Myös tasa-arvolaki (609/
1986) rajataan tämän tarkastelun
ulkopuolelle, sillä lain 2 §:n 1 momentin
1) -kohdan mukaan sitä ei sovelleta
evankelis-luterilaisen kirkon
uskonnonharjoitukseen liittyvään
toimintaa.2

Väistämisen valtiosääntöoikeudellista
tarkastelua

Uskonnon ja omantunnon vapaus
perusoikeutena

Uskonnon ja omantunnon vapaus on
perusoikeutena3  kirjattu Suomen
perustuslain (731/1999, jälj. PeL) 11
§:ään:

”Jokaisella on uskonnon ja
omantunnon vapaus. Uskonnon
ja omantunnon vapauteen
sisältyy oikeus tunnustaa ja
harjoittaa uskontoa, oikeus
ilmaista vakaumus ja oikeus
kuulua tai olla kuulumatta

uskonnolliseen yhdyskuntaan.
Kukaan ei ole velvollinen
osallistumaan omantuntonsa
vastaisesti uskonnon
harjoittamiseen.”

Uskonnon ja omantunnon vapauden
perusoikeuteen sisältyy sekä positiivinen
että negatiivinen elementti. Tämän
perusoikeuden voidaan nähdä sisältävän
myös sekä yksilöllisen että yhteisöllisen
uskonnonvapauden.4 Alussa tehty
kysymyksen asettelu ja rajaukset
painottavat jatkotarkastelun tämän
vapausoikeuden negatiiviseksi
määriteltävään elementtiin ja sen
yksilölliseen ulottuvuuteen
uskonnollisen yhteisön sisällä.

Sovelletaanko perusoikeussäännöstä
myös evankelis-luterilaisessa kirkon
erityisen viran, sanan ja sakramentin
viran, viranhaltijaan?

Perusoikeusjärjestelmämme mukaan
perusoikeudet on tarkoitettu yhtäläisesti
kaikille, myös vallanalaisuussuhteessa
oleville, kuten esimerkiksi vangeille ja
virkamiehille.5 Tämä lähtökohta on

USKONNON JA OMANTUNNON VAPAUDESTA KIRKON
VIRKAKYSYMYKSEN NÄKÖKULMASTA
Jyrki Anttinen
Varatuomari
Oulu
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valtiosääntöoikeudellisesti selvä ja se
tunnustetaan myös
virkamiesoikeudessa.6 Enää ei pidetä
hyväksyttävänä sitä, että virkamiehen
oikeuksia voitaisiin rajoittaa pelkästään
virkamiesasemaan kuuluvan
vallanalaisuuden nojalla.7 Rajoituksista
on säädettävä lailla.8 Sellaista lakia,
missä olisi rajoitettu evankelis-
luterilaisen kirkon papin uskonnon ja
omantunnon vapautta, ei ole säädetty.

Perusoikeussäännökseen on voitu jo
p e r u s o i k e u s u u d i s t u k s e n
lainsäädäntövaiheessa 9 tehdä rajauksia
joko tätä koskevilla rajoituslausekkeilla
tai lakivarauksilla. Sellaista ei tämän
teemaperusoikeutemme kohdalla ole
tehty. Näin ollen on todettava, että PeL
11 §:ää sovelletaan myös evankelis-
luterilaisen kirkon pappeihin.

Mikäli kyseistä perusoikeutta
haluttaisiin lähteä rajoittamaan, tulee
aiotun rajoittamisen oikeutus
arvioitavaksi perusoikeuksien yleisten
rajoitusedellytysten valossa.10 Tällöin
ehdottomana edellytyksenä on, että
tähän muotoon kirjoitetun
perusoikeuden rajoitus tulee tehdä lain
tasolla, jonka säätämisjärjestys riippuu
siitä, millaiseksi perusoikeuden
rajoittamiseksi kyseiseen oikeuteen
puuttuminen tulkittaisiin. Asia jäisi
viimekädessä perustuslakivaliokunnan
11 määriteltäväksi.
Rajoittamisprosessissa jouduttaisiin
ottamaan kantaa siihen, ollaanko
rajoitushankkeella puuttumassa
uskonnon ja omantunnon
vapausoikeuden kovaan
ydinalueeseen.12 Toisaalta
uskonnonvapauden tällä
”pakottamisalueella” löytyy aivan
ilmeisesti niinkin kova ydin, että siihen
ei voitaisi puuttua edes perustuslain
säätämisjärjestyksessä.13

Omantunnon vapaus uskonnon
harjoittamisessa

PeL 11 §:n 2 momentin viimeisen
virkkeen mukaan

”Kukaan ei ole velvollinen
osallistumaan omantuntonsa
vastaisesti uskonnon
harjoittamiseen.”

Tässä säädetään yhdestä uskonnon ja
omantunnon vapauden yhden osa-alueen

eli niin sanotun negatiivisen
uskonnonvapauden eräästä
ulottuvuudesta. Hallituksen esityksen
perusteluissa täsmennetään  uskonnon
harjoittamisen käsitettä eli aluetta, jossa
omantunnonvapautta14 suojataan:

”Pykälän viimeinen virke
täsmentää eräitä negatiivisen
u s k o n n o n v a p a u d e n
ulottuvuuksia. Negatiivinen
uskonnonvapaus koskisi sen
mukaan myös uskonnon
harjoittamista. Ketään ei voitaisi
velvoittaa osallistumaan
omantuntonsa vastaisesti
jumalanpalvelukseen tai muuhun
uskonnolliseen tilaisuuteen
(kursiv. tässä).. Ehdotetun
virkkeen tarkoituksena ei ole
estää muiden ihmisten
positiivista uskonnon
harjoittamista.”15

Onko tällä lainkohdalla tarkoitettu
omantunnonvapautta myös ”oman”
uskontokunnan sisällä? Martin Scheinin
toteaa tästä seuraavaa:

”Negatiivinen uskonnonvapaus
koskee perustuslain 11 §:n 2
momentin toisen virkkeen
sananmuodon mukaan uskonnon
”harjoittamista”. Perustelujen
mukaan ketään ei saa velvoittaa
osallistumaan omantuntonsa
vastaisesti ”jumalanpalvelukseen
tai muuhun uskonnolliseen
tilaisuuteen” (HE 309/1993 vp, s.
55). Negatiivinen
uskonnonvapaus johdettiin
vanhasta hallitusmuodon 8 §:stä
edellä käsitellyissä päivähoidon
kasvatustavoitteita ja
koululainsäädännön uudistusta
k o s k e n e i s s a
p e r u s t u s l a k i v a l i o k u n n a n
lausunnoissa. Ensin mainitussa
l a u s u n n o s s a
perustuslakivaliokunta ulotti
negatiivisen uskonnonvapauden
myös tietyn uskontokunnan
jäseniin, kun se katsoi, ettei edes
uskontokuntaan kuuluvia saisi
vakaumuksensa vastaisesti
pakottaa osallistumaan

uskonnollisiin menoihin (kursiv.
tässä).”16

Perustuslakivaliokunta on siis jo ennen
perustuslain uudistusta tulkinnut
negatiivisen uskonnonvapauden
ulottuvan uskontokunnan sisäisiin
uskonnollisiin menoihin, jotka jäsen
kokee oman vakaumuksensa vastaisiksi.

Koska tarkasteltavaa perusoikeutta ei ole
lain tasoisella säännöksellä
kohderyhmämme osalta rajoitettu ja
koska jumalanpalveluksen todetaan
nimenomaisesti kuuluvan suojatun
omantunnonvapauden piiriin myös
oman uskontokunnan sisällä, voidaan
katsoa Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon papilla olevan oikeus vetäytyä eli
ns. väistää virkatyöhönsä kuuluvista
omantuntonsa vastaisista
jumalanpalveluksista.

Toisenlainen tulkinta

Uskonnon ja omantunnon vapauden
perusoikeussäännöksen tulkinnassa on
päädytty myös päinvastaiseen
tulkintasuositukseen.17 Vastakkainen
näkökanta näyttäisi johtuvan
perinteiselle lainopille vieraasta tavasta
käyttää PeL 11 §:n 2 momentin
viimeisen lauseen alkuperäisen
tarkoituksen ohittavaan tulkintaan joko
säädösyhteydestään tai
kokonaisperustelujen asiayhteydestä
irrotettua yhtä hallituksen esityksen
edellä siteeratun kohdan jälkeistä
kappaletta:

”Säännöksellä voisi olla
tulkinnallista vaikutusta
r a t k a i s t a e s s a
omantunnonvapauden ja
erilaisten velvollisuuksien välisiä
ristiriitoja. Säännös puoltaisi
yleisesti työnjaollisia ja muita
hallinnollisia järjestelyjä, joilla
vältettäisiin henkilön
velvoittaminen vakaumustaan
loukkaaviin työtehtäviin.
Esimerkiksi uskonnon ja
omantunnon vapauden ja
virkavelvollisuuksien väliset
ristiriidat joudutaan kuitenkin
ratkaisemaan tapauskohtaisesti.
Siten säännöksestä ei voida
johtaa yleistä oikeutta kieltäytyä
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virkavelvollisuuksiin kuuluvasta
tehtävästä vakaumuksen
perusteella (kursiv. tässä).”18

Jos perustelut luetaan kokonaisuutena
säädöstekstistä lähtien, tuntuu
todennäköisemmältä lainsäätäjän
tarkoittaneen tällä perustelukappaleella
varovaisesti laajentaa säännöksen
tulkinta-aluetta koskemaan myös muuta
omantuntokonfliktin aluetta kuin
uskonnon harjoittamista;19 kuten
sosiaali- ja terveydenhuollon
virkasuhteeseen liittyviin virkatehtäviin
(esim. lääkärin virkatyöhön kuuluva
leikkaus). Tähän ”osaperusteluun”
kokonaan nojaamalla on tulkinnan
päättelyketjussa ohitettu kuitenkin
säädöksen sananmuodonmukainen
perusoikeuden ulottuvuus. Näin on
päädytty PeL 11 §:n 2 momentin
viimeisen virkkeen syrjäyttävään
tulkintaan, jonka mukaan evankelis-
luterilaisen kirkon papilla ei olisi
perustuslain turvaamaa omantunnon
vapautta, vaan hän olisi velvollinen
osallistumaan omatuntonsa vastaisesti
uskonnon harjoittamiseen. Tällainen
tulkinta on nykyään, paitsi
lainsäädäntöteknisesti 20 mahdotonta,
myös perusoikeusjärjestelmämme
vastainen.

Tähän tulkintatapaan kuuluu vielä papin
virkatehtävien sisällön luonteen
analyysin puuttuminen, jolloin ei nähdä
eroa uskonnon harjoittamisen eli
suojattavan perusoikeuden
sovellusalueen ja hallinnollisen
virkatyön välillä. Tällainen päättely
tarvitsee lisäksi tuekseen kirkon
tunnustuksen ja hengellisen
uskonyhteisöluonteen ohittamisen. Myös
tällaista lähestymistapaa pidän
virheellisenä, puutteellisena ja
perusoikeuksien turvaamista korostavan
perusoikeusjärjestelmämme vastaisena..

Todettakoon tässä yhteydessä, että
vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen
lausuntovaiheessa Suomen evankelis-
luterilainen kirkko vastusti voimakkaasti
silloisen vastaavansisältöisen
säännöksen (HM 9 §) mukaan ottamista
uskonnon ja omatunnon vapautta
koskevaan säännökseen.
Eduskuntakäsittelyssä lakiehdotus
kuitenkin hyväksyttiin nykyisessä
muodossaan perustuslakivaliokunnan
mietinnön mukaisesti.21

Väistämisen kirkko-oikeudellista
tarkastelua

Tunnustuksen merkityksestä kirkko-
oikeudessa

Uskonnonvapauslain (453/2003) 2 luvun
7 §:n mukaan uskonnollisen
yhdyskunnan tarkoituksena on järjestää
ja tukea toimintaa, joka pohjautuu
uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin
kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin
pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin
toiminnan perusteisiin. Vaikka
uskonnonvapauslain 2 lukua ei sovelleta
Suomen evankelis-luterilaiseen
kirkkoon, on kirkossa kirkkolain (KL) 1
§:n ja kirkkojärjestyksen (KJ) 1 §:n
perusteella samantyyppinen sisäinen
normijärjestyskonstruktio: toiminta
pohjautuu Raamattuun, kolmeen vanhan
kirkon uskontunnustukseen ja Raamatun
oppia selittäviin luterilaisiin
tunnustuskirjoihin.

Kuten edellä todettiin, pappi ei ole
velvollinen osallistumaan omantuntonsa
vastaiseen jumalanpalvelukseen. Jos
oman uskontokunnan
jumalanpalvelukset (osittain) ovat
henkilökohtaisen vakaumuksen vastaisia
tai muuttuneet sellaisiksi, onko papilla
oikeutta jatkaa julkisoikeudellisen
uskonnollisen yhdyskuntansa
viranhaltijana vai johtaako ristiriita
vakaumuksen ja virkatehtävien välillä
väistämiseen aina jäsenyydestä
luopumiseen saakka?

Selvää on, että mikä tahansa
henkilökohtainen vakaumus ei voi
oikeuttaa perusoikeuksiin vedoten
viranhoitoa jatkamaan. Tilannetta
tuleekin tarkastella uskonnollisen
yhdyskunnan oman normiperustan eli
kirkko-oikeuden valossa.

Kirkko voidaan käsittää ja määritellä
juridisesti kansallisen lainsäädännön
pohjalta, jolloin kirkko jäsentyy oman
hallinto-oikeudellisen ulottuvuutensa
mukaan. Toisaalta kirkko voidaan
käsittää teologisesti hengellisenä
uskonyhteisönä, jolloin se rakentuu
omalle tunnustuksen mukaiselle
ylipositiiviselle arvopohjalleen.22 Mikäli
kirkon lainsäädäntöä tarkastellaan
pelkästään lainopin välinein
sosiologisena yhteisönä, jää kirkon
itseymmärryksen kannalta keskeinen
tunnustuksen merkitys ja sitä kautta

kirkon uskonyhteisöluonne
huomioimatta. Sosiologiselta yhteisöltä
ei odoteta sitoutuneisuutta
tunnustukseensa, kun taas
uskonyhteisölle tunnustus on koko
toiminnan lähtökohta ja perusta. Pekka
Leino toteaakin, että ”Kirkkolain
tulkitseminen ja selittäminen voi
kuitenkin osoittautua ongelmalliseksi,
jollei laintulkinnassa oteta huomioon
teologisen aineksen kiinnittymistä
kirkkolain normipohjaan.”23
Tunnustuksella on Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa
kirkkolakijärjestelmään 24 kuuluvan
legitimiteetin kautta kirkko-oikeudelle
25 olennainen oikeudellis-teologinen
merkitys.26

Olen toisaalla selventänyt kirkon
tarkoitusta ja tehtävää sekä luterilaisen
kirkon erityisen viran, pappisviran,27
erityispiirteitä. Tällöin evankelis-
luterilaisen kirkon papin tärkeimmäksi
virkaan liittyväksi kirkkolain
mukaiseksi velvollisuudeksi nousi
kirkon tunnustuksesta ja sen mukaisesta
Raamatun opista kiinni pitäminen sekä
tunnustukseen perustuvien ja siitä
johdettujen seurakunnan perustehtävien
hoitaminen eli jumalanpalvelusten
toimittaminen ja sakramenttien
jakaminen.

Mikä erottaa?

Mistä sitten osapuolten näkemyserot
tässä virka-asiassa oikein johtuvat?
Vastaus on tiivistetty kirkkolain
pappisviran naisille avaavaa muutosta
koskevan hallituksen esityksen (HE 7/
1987 vp.) yleisperusteluihin:

”Kirkon erityinen virka,
pappisvirka, on ensisijaisesti
tarkoitettu palvelemaan kirkon
varsinaista tehtävää. Pappisviran
tehtävänä on julkisen
jumalanpalveluksen, pyhien
sakramenttien  ja muiden
kirkkolaissa (635/64) erikseen
mainittujen toimitusten
hoitaminen. Kirkkolaissa ei ole
mainintaa papin sukupuolesta,
mutta kirkon tradition mukaan
on tähän saakka pappisvirkaan
vihitty vain miehiä. Pappisviran
avaamista myös naisille
puoltavien määrä on viime
vuosikymmenien aikana
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jatkuvasti lisääntynyt.
Kirkossamme on kuitenkin
edelleen ollut asiasta eri suuntiin
käyviä näkemyksiä. Peruserona
ovat käsitykset niistä
periaatteista, joiden mukaan
Raamattua ja siihen perustuvaa
kirkon tunnustusta on tulkittava
nykytilanteessa (kursiv.
tässä).”28

Kysymys on siis ensisijaisesti Raamatun
ja siihen perustuvan kirkon
tunnustuksen tulkinnasta
nykytilanteessa ja käsitys sukupuolen
merkityksestä pappisvirassa on valitulle
tulkintalinjalle alisteinen ja toissijainen.
Lisäksi on selvennettävä, että vaikka em.
hallituksen esityksessä todetaan
pappisviran sukupuolisidonnaisuuden
perustuvan kirkon traditioon, tuo traditio
on pohjautunut lähtökohtaisesti
Raamatun kirjoitusten
sananmuodonmukaiseen tulkintaan.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei
pidä perinteistä virkakäsitystä oppinsa
vastaisena 29 ja eri käsitykset viroista
eivät loukkaa yhdenvertaisuutta silloin,
kun ne perustuvat kirkon sisäisen
autonomian piiriin kuuluvaan
oppiperustaan, josta tarkemmin
jäljempänä.

Tein kesällä 2006 valtiosääntöoikeuden
seminaariin liittyvään kandidaatin
tutkielmaan kyselytutkimuksen 30
selvittääkseni mihin virkakysymyksessä
mielipidevähemmistöön jääneiden
pappien teologinen kanta perustuu ja
minkälainen ”liikkumisvara” tässä
vakaumuksessa heillä on. Samalla
luotasin vakaumuksen syvyyttä
omatuntokysymyksenä kirkon
valmistellessa perinteisen
virkakäsityksen omaavien pappien
pakottamista yhteistyöhön naiskollegan
kanssa.

Tein samassa yhteydessä
kyselytutkimuksen myös niille kirkon
jäsenille,31 joilla arvelin olevan
perinteisen virkakäsityksen, jotta
voitaisiin arvioida pappien
vakaumuksen hyväksyttävyyttä kirkon
perustehtävän ja toiminnan kannalta
katsottuna. Tällöin havaittiin selvää
tukea ja tarvetta perinteisen
virkakäsityksen omaavien pappien
toimesta pidettäville seurakunnan
jumalanpalveluksille.

Kyselytutkimus osoitti, että yhteistyöstä
kieltäytyminen perustuu omantunnon
vakaumuksen tasolla normatiiviseksi
koettuun Raamattuun, johon tulkintaan
evankelis-luterilaisilla papeilla on
kirkkolaista ja -järjestyksestä johdettu
kirkon tunnustuksen mukainen oikeus ja

a n t a m a n s a
pappisvalan tai
v a k u u t u k s e n
n o j a l l a
subjektiivisella
tasolla koettu
velvollisuus.32
Sukupuolikysymys
on vasta
seurausta tästä
raamattukäsityksestä
ja siihen
l i i t t y v ä s t ä
henkilökohtaisesta
vakaumuksesta.
T ä t ä
johtopäätös tä
tuki myös se
kyselytutkimuksen
havainto, että
jäsenistä useat
naiset eivät
m y ö s k ä ä n ,
s a m o i n
p e r u s t e i n ,
v o i n e e t
hyväksyä naisten
v i h k i m i s t ä

kirkon pappisvirkaan. Väistäminen ei
siis johdu naiskollegan henkilöstä tai
sukupuolesta, vaan väistäjän kannalta
katsottuna kysymys on kirkon
p a p p e u d e s t a .
Jumalanpalvelusyhteistyöhön ei
kyselytutkimuksen vastauksissa
pääsääntöisesti katsottu voitavan
suostua, koska se merkitsisi luterilaiselle
tunnustukselle vieraan
raamattukäsityksen hyväksymistä ja
siten toimimista Raamatun ilmoituksen
vastaisesti. Toisaalta yhteistyön vieraaksi
koetun pappeuden kanssa katsottiin
loukkaavan pyhänä koettua
uskonnonharjoittamistilannetta.

Teologisten näkemyserojen
huomioiminen kirkon hallinnossa

Pappisvirkaa koskevan lainmuutoksen
yhteydessä edellytettiin
toimintavapauden säilymistä
kummankin virkakäsityksen osalta,
koska kaikki eivät voineet hyväksyä
muutoksen teologisia perusteita. Tämän
vuoksi kirkolliskokouksen pappisviran
naisille avaavaan päätökseen liitettiin
asiaa koskeva ponsi. Tämä ponsi on
liitetty edellä mainitun kirkkolain
pappisviran muuttamista koskevan
hallituksen esityksen
yleisperusteluihin.33

”Kirkolliskokous hyväksyi
valiokunnan mietintöön
sisältyneen esityksen pappisviran
avaamisesta naisille lopullisessa
äänestyksessä 6 päivänä
marraskuuta 1986 äänin 87-21.
Kirkolliskokous katsoi
tarpeelliseksi liittää
päätökseensä seuraavan ponnen
(kursiv. tässä): ´Myös niillä
kirkon jäsenillä ja
viranhaltijoilla, jotka suhtautuvat
torjuvasti pappisviran
avaamiseen naisille, tulee
edelleen olla kirkossamme
toiminnanvapaus ja mahdollisuus
tulla vihityksi ja nimitetyksi
Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon eri virkoihin. Kaikki
kirkon jäsenet ja viranhaltijat
ovat yhdessä vastuussa siitä, että
muutoksen aiheuttamat vaikeudet
pyritään voittamaan keskinäisen
yhteistyön avulla ja kirkon
ykseyttä varjellen.”34
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Käytännössä eri virkakäsitykset
huomioitiin ja muuttuneeseen
tilanteeseen etsittiin ratkaisua
kirkolliskokouksen ponsipäätöksen
ohjaaman yhteistyömallin löytämiseksi.
Pappisliitto hyväksyikin 18.3.1987 ns.
ajo-ohjeet, jotka eri näkemyskantojen
osapuolet olivat neuvotelleet ja jossa
sovittiin väistämiskäytännöstä.35 Tässä
ei ole tarpeen käytäntöä enempää kuvata
muutoin, kuin että ohjeissa hyväksyttiin
ja ohjeistettiin miten väistäminen
vakaumuksellista syistä
j u m a l a n p a l v e l u s y h t e i s t y ö s t ä
käytännössä asiallisessa järjestyksessä
toteutetaan.

Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa on siis lähes kaksikymmentä
vuotta ollut de facto kaksi erilaista
virkakäsitystä, joista kummallakin on
sekä juridinen että teologinen
oikeutuksensa ja jonka mukaan
käytännössä on myös toimittu. Jostain
syystä tilanne näyttää nyt kärjistyneen
lähes äärimmilleen, vaikka
p e r u s o i k e u s o i k e u s u u d i s t u k s e n
toteuttamisestakin on kulunut jo yli
kymmenen vuotta.36

Perusoikeuksien ristiriitatilanteesta

PeL 6 §:ssä on turvattu oikeus
yhdenvertaisuuteen paitsi sukupuolen,
niin myös uskonnon ja vakaumuksen
suhteen:

”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain
edessä. Ketään ei saa ilman
hyväksyttävää perustetta asettaa
eri asemaan sukupuolen, iän,
alkuperän, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen,
terveydentilan, vammaisuuden
tai muun henkilöön liittyvän syyn
perusteella.”

En ryhdy tässä yhteydessä käsittelemään
y h d e n v e r t a i s u u d e n
l o u k k a a m i s k y s y m y k s i ä
kohderyhmämme uskonnollisen
vakaumuksen kannalta. Naispuolisen
papinviranhaltijan kannalta katsottuna
jo hänen virkansa teologisen perustan
kyseenalaistaminen voidaan kokea
loukkaavana. Tämä näkökulma on
kirkon sisällä kuitenkin sallittu, sen
osoittaa ponsipäätöskin.37 Mikäli
kyseenalaistaminen käsitettäisiin

johtuvan pelkästään sukupuolesta,
minkä käsityksen oikeellisuus edellä
kiistettiin, koetaan yhdenvertaisuutta
loukatun. Kysymys ei kuitenkaan ole
syrjinnästä, sillä myös toisella
käsityskannalla on oma edellä kuvattu
oikeudellinen ja teologinen
oikeutuksensa sekä toimintavapautensa
kirkon sisällä. On myös huomattava, että
tämän omantunnonvapausoikeuden
”asiallista” käyttämistä eli väistämistä
ei tehdä loukkaamistarkoituksessa.38 En
tässä yhteydessä lähde analysoimaan
vastakkaisen näkökulman
perusoikeudellista tilannetta ja
perusoikeuksien horisontaalivaikutusta
tai syrjinnän problematiikkaa
pidemmälle. Yksinkertaistaen totean
tässä virkakysymyksessä olevan
mahdollista käytännön
jumalanpalvelusyhteistyön osalta joutua
perusoikeuksien ristiriitatilanteeseen.

Eri näkemykset ja järjestelyt tässä
virkakysymysasiassa eivät loukkaa
yhdenvertaisuutta myöskään evankelis-
luterilaiselle kirkolle annetun
uskonyhteisön sisäisen autonomian
perusteella. Kirkolla on katsottu olevan
uskonnolliseen perustehtäväänsä liittyen
kirkkolain ja määrätyn
uskontunnustuksen johdosta PeL 11
§:stä johtuva oikeus tähän autonomiaan
mm. omien pappien valinnasta
määrätessään. 39

S u o m a l a i s e s s a
p e r u s o i k e u s j ä r j e s t e l m ä s s ä
perusoikeuksia ei ole asetettu
etusijajärjestykseen, vaan ne ovat
keskenään samanarvoisia.40
Lähtökohtana on, että mikäli
perusoikeudet joutuvat ristiriitaan,
toinen ei voisi vaatia niin ehdotonta
suojaa perusoikeudelleen, että se johtaisi
toisen yksilön perusoikeuksien
loukkaukseen.41 Perusoikeuksien
ristiriita- eli ns. kollisiotilanteessa tulee
hakea ratkaisua, jossa turvataan niin
hyvin kuin on mahdollista kunkin
yksilön perusoikeuksien samanaikainen
mahdollisimman täysimääräinen
toteutuminen.

Tätä punnintaa tehdään ensisijaisesti
lainsäädäntövaiheessa ja PeL 106 §:n
soveltamisen yhteydessä myös
tuomioistuimien ratkaisutoiminnassa.42
Perusoikeuksien suoran
sovellettavuusvaikutuksen vuoksi
ristiriitatilannetta tulee tarkastella myös
hallinnon tasolla. Hallinnon tehtävänä
on kuitenkin turvata perusoikeuksien

toteutuminen, eikä alkaa rajoittaa niitä,
sillä kompetenssi rajoittamiseen on
valtiosäännössämme uskottu
lainsäätäjälle. Suomen evankelis-
luterilaisella kirkolla on
julkisoikeudellisen asemansa vuoksi
julkista valtaa käyttävänä
uskonnollisena yhteisönä PeL 22 §:n
mukainen erityinen velvollisuus turvata
kaikkien jäsentensä perusoikeuksien
toteutuminen ja sen vuoksi hakea
virkakysymystilanteeseen kaikkien
osapuolien perusoikeudet
mahdollisimman hyvin huomioivaa
järjestelyä.

Teemakysymyksemme kannalta, kun
kirkko on ratkaisuillaan mahdollistanut
kahden virkakäsityksen olemassaolon,
punninta johtaa miettimään sitä, miten
seurakunnan jumalanpalveluselämä ja
muu uskonnon harjoittaminen voitaisiin
järjestää niin, että kaikkien
viranhaltijoiden ja jäsenistön uskonnon
harjoittamiseen liittyvät oikeudet
tulisivat asianmukaisesti huomioiduiksi.
Koska kirkossa on kaksi virkakäsitystä,
tulee myös kirkon hallinto järjestää niitä
vastaavaksi. Perusoikeusnäkökulmasta
katsottuna kysymyksemme muuntuu
hallinnon eli julkisoikeudellisen
työnantajan käytännön ongelmaksi.

Alaviitteet:

1  Pellonpää, s. 475, Scheinin 1999, s.
357,  tapaus Kokkinakis v. Kreikka
25.5.1993, A.260-A.
2 HE 57/1985 vip, s. 12: ”... Lakia ei
siten sovellettaisi kirkollisiin
toimituksiin, kuten papiksi vihkimiseen.
Esityksellä ei näin ollen puututtaisi
naispappeuskysymykseen.”
3 Perusoikeuskomitea on määritellyt
perusoikeuden käsitteen muodollisella ja
sisällöllisellä perusteella. Muodollisesti
perusoikeutena pidetään perustuslaissa
säädettyä yksilölle kuuluvaa oikeutta.
Sisällöllisesti perusoikeudelta
edellytetään, että se on
perustavanlaatuinen erityisen tärkeä
oikeus. Perusoikeuden tulee olla lisäksi
yleinen ja kaikille periaatteessa
yhdenvertaisesti kuuluva oikeus, jolla on
normihierarkiasta johtuva erityinen
pysyvyys ja oikeudellinen luonne (KM
1992:2, s. 49). Komitea määritteli
ihmisoikeuden kansainvälisissä
ihmisoikeussopimuksissa tai muissa
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kansainvälisissä asiakirjoissa mainituksi
oikeudeksi, jotka eivät ole sidottuja
tietyn valtion kansalaisuuteen, vaan
kuuluvat kaikille valtion
lainkäyttöpiirissä oleville henkilöille.
”Myös ihmisoikeuksille on ominaista
erityinen pysyvyys, joka seuraa joko
kansainvälisen oikeuden kansallisen
tason toimijoita – myös lainsäätäjää –
velvoittavasta luonteesta tai  oikeuksien
vahvasta sidoksesta perustavanlaatuisiin
eettisiin käsityksiin.” (ib. s. 50).
4 Väätänen, s. 27.
5 HE 309/1993 vp, s. 25: ”Aikaisemmin
pidettiin Suomessakin mahdollisena
rajoittaa tietyn ihmisryhmän
perusoikeuksia suoraan erityisen
vallanalaisuussuhteen ja laitosvallan
perusteella. Tällaisin ryhminä saatettiin
pitää esimerkiksi vankeja ja muita
laitoksessa olevia sekä virkamiehiä.
Nyttemmin tällaiset perusteet
perusoikeusrajoituksille on kuitenkin
torjuttu.”
6  Kts. myös Väätänen, s. 27 av. 1 sekä
Koskinen – Kulla, s. 109.
7 Koskinen – Kulla, s. 109. Muutos
doktriinissa tapahtui 1960-luvulla (ib.).
Vallanalaisuuden ohella on aikaisemmin
turvauduttu lisäksi ns.
suostumuskonstruktioon, jolloin
virkamiehen tulkittiin suostuneen
oikeuksiensa kavennukseen virkaa
hakiessaan ja viimeistään sen
vastaanottaessaan.  Tällöin virkamiehen
oikeudet ja velvollisuudet määriteltiin
”virkakoneiston sisäisesti ja
tulkinnallisin perustein”. Tästä ja
konstruktiosta luopumisesta ennen
perusoikeusuudistusta kts. Bruun –
Mäenpää – Tuori, s. 127: ”Näin ollen
virkamiehen perusoikeuksien
rajoittaminen on mahdollista vain
nimenomaiseen lain säännökseen
nojautuen siinä järjestyksessä kuin
perusoikeuksien rajoittaminen yleensä
on hallitusmuodon mukaan
mahdollista.”
8 HE 309/1993 vp, s. 25: ”... Siten
esimerkiksi vankien ja virkamiesten
perusoikeuksien rajoittaminen edellyttää
nykyisen käsityksen mukaan lakia, jonka
säätämisjärjestys riippuu rajoituksen
sisällöstä ja asteesta.”
9  Perusoikeussäännöstö uudistettiin
kokonaisuudessaan 1.8.1995 voimaan
tulleella lailla (969/1995). Uudistuksen
jälkeen ei ilmennyt tarvetta tehdä
perusoikeussäännöstöön asiallisia
muutoksia, vaan tuolloin voimassa
olleen hallitusmuodon II luvun
säännöstö otettiin käytännössä
sellaisenaan uuden perustuslain (731/

1999) toiseen lukuun. Näin ollen
p e r u s o i k e u s u u d i s t u k s e n
yksityiskohtaisten perustelujen osalta
hallituksen esityksessä HE 1/1998
tyydytään viittaamaan hallituksen
esitykseen HE 309/1993  sekä
perustuslakivaliokunnan antamaan
mietintöön PeVM 25/1994. Lisäksi
viitataan vuoden 1995 jälkeiseen
perusoikeuksien tulkintakäytäntöön (HE
1/1998 s. 78).
10 Perustuslakivaliokunta jakaa ilman
rajoituslauseketta tai lakivarausta
kirjoitetut perusoikeudet a) täsmällisiksi
ja ehdottomiksi kielloiksi (mm. syrjintä
ja lakiin perustumattoman työstä
erottamisen kielto), jotka kohdistuvat
myös lainsäätäjään ja joista ei tavallisella
lailla voida poiketa ja b) säännöksiin,
missä  ao. perusoikeus on turvattu
oikeuden muodossa ilman nimenomaista
lakivarausta tai rajoituslauseketta,
jolloin kysymys rajoituksesta ratkaistaan
perusoikeuksia koskevien yleisten
oppien mukaisesti (PeVM 25/1994 s. 4
– 5). Kts. yleisistä rajoittamista
koskevista vaatimuksista,  ib. s. 5.
11 ”Kysymys lainsäätäjän oikeudesta
rajoittaa perusoikeuksia jäisi
vastaisuudessakin merkittävässä määrin
eduskunnan itsensä, viime kädessä
p e r u s t u s l a k i v a l i o k u n n a n
ratkaistavaksi.”(ib, s. 4).
12 Tästä ydinaluemäärittelystä esim.
Viljanen 1999, s. 174 - 175, Saraviita
2005 s. 72.
13 Perustelen väitettäni sillä, että
perusoikeusrajoitukset eivät saa
perusoikeuksien rajoittamisdoktriinin
mukaan olla ristiriidassa kansainvälisten
ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa (PeVM
25/1994 s. 5). Pakottamispyrkimyksiä
estävän ydinalueen käsitteen
hahmottamisesta viittaan Scheinin
mainitsemaan ”ehdottoman oikeuteen”
esim. Scheinin 1999 s. 372: ”Merkitystä
on myös sillä, että KP-sopimuksessa
(tark. kansalaisoikeuksia ja poliittisia
oikeuksia koskevaa kansainvälistä
yleissopimusta, JA)  ajatuksen,
omantunnon ja uskonnon vapautta
koskeva 18 artikla on  sisällytetty 4
artiklan 2 kappaleen luetteloon niin
sanotuista ehdottomista oikeuksista,
joihin ei ulotu mahdollisuus poiketa
sopimusvelvoitteista vakavimmissakaan
kriisioloissa. Sen sijaan KP-sopimuksen
18 artiklan 3 kappale  mahdollistaa
lievemmät rajoitukset oikeuteen
tunnustaa  (engl. manifest) uskontoa tai
uskoa.”
14 Perusoikeusuudistuksen
lainvalmistelutöissä ei omatunnon

käsitettä erikseen määritellä, vaan se
liitetään ikään kuin ”suoraan”
omantunnon vapausoikeuden käsitteen
sisällä vallitseviin erilaisiin
uskonnollisiin tai muihin maailman- tai
elämänkatsomuksiin. Seppo Teinosen
mukaan filosofisesta taustasta käsin on
kehittynyt nykyinen yleisesti hyväksytty
käsitys omastatunnosta: se on ”yksilön
oma tunto, hänen riippumaton ja
sisäinen tietoisuutensa hyvästä ja
pahasta.” (Teinonen, s. 188). Hallituksen
esityksessä todetaan omatunnonvapaus
melko vakiintuneeksi juridiseksi
käsitteeksi, joka esiintyy esimerkiksi
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9
artiklan suomenkielisessä käännöksessä
(HE 309/1993 vp, s. 55).
15  HE 309/1993 vp, s. 55. Todettakoon
tässä, että uskonnonvapauslain (453/
2003) esitöissä on myös täsmennetty
uskonnon tunnustamisen ja
harjoittamisen käsitettä.  HE 170/2002
vp, s. 21 todetaan seuraavaa: ”Uskonnon
tunnustamiseen ja harjoittamiseen
kuuluvalla toiminnalla tarkoitetaan tässä
rituaalisessa muodossa, esimerkiksi
jumalanpalveluksissa ja muissa
uskonnollisissa menoissa tapahtuvaa
toimintaa.”
16  Scheinin 1999, s. 367.
Myöhemmässä lausunnossa
perustuslakivaliokunta oli katsonut, että
mahdollisuus vapautua uskonnon
harjoittamisesta koulussa saatettiin
edelleen perustaa yksilön sisäisen
vakaumuksen sijasta uskontokunnan
jäsenyyteen (ib.).
17  Näin esim. Mikkelin
piispainkokouksessa 12.-13.9.2006.
Todettakoon tässä, että kokouksen tähän
asiakysymykseen liittyvä juridinen
valmistelu on valtiosääntöoikeudellisesti
heikkotasoinen sisältäen mm.
perusoikeusanalyysissä vakavia
puutteita. Esimerkiksi kokouksen
laajassa kirjallisessa
valmistelumateriaalissa ei uskonnon ja
omantunnon vapauden negatiivista
ulottuvuutta uskonnon harjoittamisessa
ole tuotu päättäjien tietoisuuteen
käytännössä lainkaan. Ja todettakoon
vielä, että esimerkiksi PeL 11 §: 2
momentin viimeistä virkettä
täsmentävää hallituksen esityksen
perustelujen kohtaa ”Ketään ei voitaisi
velvoittaa osallistumaan omantuntonsa
vastaisesti jumalanpalvelukseen tai
muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen.” ei
laajassa valmistelumateriaalissa itse
asiassa edes mainita. Tällaista
valmistelua valtiosäännössämme
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julkisoikeudellisen statuksen saaneessa
uskonnollisessa yhteisössä voidaan pitää
arveluttavana ja joka tapauksessa PeL 22
§:ssä edellytetyn perusoikeuksien
turvaamisvelvoitteen vastaisena.
Valmistelun kritiikistä kts. Leino  2006a.
Valmistelun perusoikeustarkastelun
puutteellisuuteen kiinnitti huomiota
myös julkisoikeuden professori Ilkka
Saraviita eräässä lehtihaastattelussa
(”Väjningsrätten bristfälligt utredd”,
Kyrkpressen 36/2006 s. 16).
18 HE 309/1993 vp, s. 55.
19 Tämän perustelun taustalla näyttäisi
olevan perustuslakivaliokunnan
mietinnössä esille nostettu sosiaali- ja
terveydenhuollon virkasuhde, johon
sosiaali- ja terveysvaliokunta oli omassa
lausunnossaan kiinnittänyt huomiota.
”Sosiaali- ja terveysvaliokunnan
lausuntoon viitaten
perustuslakivaliokunta kiinnittää
huomiota tarpeeseen esimerkiksi työn
järjestelyin kunnioittaa sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilökunnan
uskonnollista tai muuta vakaumusta
.”(PeVM 25/1994 s. 9).
20 Säädetyn oikeuden yhtenä
tunnuspiirteenä on, että oikeusnormit
muotoillaan kirjallisen säädöksen
muotoon eli säädöstekstiksi (Tala, s. 30).
21  Kts. uskonnonvapaussäännöksen
eduskuntakäsittelystä ja vastustuksen
perusteista esim. Juntunen, s. 44 – 48,
tästä myös Väätänen, s. 31. Vuoden
1995 perusoikeusuudistuksen ja
perustuslain muutoksen välisestä
yhteydestä kts. edellä av. 9.
22  Leino 2003, s. 5, ss. 99-100, kts.
Saraviita 2005, 386-387, myös s. 385.
Kirkon tunnustus on kirkon oma selitys
sille, miten kirkko ymmärtää itsensä ja
oppinsa. Kirkon tunnustuskirjojen
mukainen määrittely on teologinen.
Määrittely ei siten synny
lainsäädännöllisten normien perusteella,
”vaan luterilaisen kirkon oppikäsityksen
mukaan, jonka ainoana perustana on
Raamattu eli ylipositiivinen
oikeusperusta.” Tunnustuskirjat eivät
varsinaisesti kuulu kirkon
ylipositiiviseen oikeusperustaan, koska
ne selittävät Raamattua ja ovat siten
käsityksiä kirkon opista, mutta ne
muodostavat ikään kuin sillan
ylipositiivisen ja positiivisen oikeuden
välillä kirkon oikeudessa.
Tunnustuskirjat ovat tulleet osaksi
kirkon positiivista oikeutta, kun ne on
liitetty kirkkolakiin  KL 1:1 ja KJ 1:1
kautta (Leino 2003, s. 100, Halttunen-
Pihlaja-Voipio, s. 19).

Kaavio:
Raamatun ja tunnustuksen
merkitys kirkko-
oikeudessa:

Raamattu - - - - - - -
- - - > tunnustuskirjat - - - -
- - - ——> KL 1.1, KJ 1,1

(y l ipos i t i iv inen
oikeus)     (välitystehtävä)
(positiivinen oikeus)

23 Leino 2005, s. 151.
24
Kirkkolakijärjestelmän
käsitteestä  Leino 2002 ,
1-2.
25 Kts. kirkko-oikeuden
määrittelyistä Leino
2005, ss. 150-154.
26 Evankelis-luterilaisen
kirkon tunnustuksen
merkityksestä kirkon
i t s e y m m ä r r y k s e n ,
identifioinnin ja kirkko-
oikeuden sekä kirkon
kirkkolain mukaisien tehtävien kannalta
viittaan kandidaatin tutkielmaan
perustuvaan kirjoitukseeni ”Uskonnon ja
omantunnon vapauden viimeaikaiset
tulkinnat Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa”, s. 24 – 27.
”Suomen evankelis-luterilainen kirkko
hahmottuu  PeL 76 §:n tarkoittamaksi
evankelis-luterilaiseksi kirkoksi KL 1:
1 ja KJ 1:1 §:ssä lausutun luterilaisen
tunnustuksensa perusteella. ”Kirkon
tunnustus on kirkon sisäinen asia, mutta
osoittamalla KL:ssa mihin kirkko
yhteisönä on sitoutunut, säännös antaa
kirkolle sen identiteetin myös suhteessa
muuhun yhteiskuntaan. Keskeisten
tunnusmerkkien luettelointi KL:ssa on
ollut tarpeen sen osoittamiseksi, että
kyseessä on P(e)L 76 §:n edellyttämä
evankelis-luterilainen kirkko .”
(Halttunen-Pihlaja-Voipio, s. 19). Näin
myös Lehtinen viitaten myös kirkkolain
uudistamiskomitean mietinnön I kirjaan,
sarja A 19882/1 s. 11. ( Lehtinen, s. 8).
Tunnustuskirjojen merkityksestä kirkko-
oikeudessa, kts Leino 2003, s. 100,
Halttunen-Pihlaja-Voipio, s. 19.
27 Viittaan edellä av. 26 mainittuun
kirjoitukseeni. Luterilaisessa kirkossa
pappisvirka on tunnustuksen mukaan
tärkeä ja keskeinen. Tämä johtuu siitä
luterilaisen kirkon omaleimaisesta
käsityksestä, että ihminen pelastetaan eli
ns. vanhurskautetaan yksin uskosta ja
tuon uskon syntymisessä  on
pappisviralla oma erityinen

merkityksensä. Tämä todetaan KJ 1.1
§:ssä mainitussa Augsburgin
tunnustuksessa seuraavasti:

”IV Vanhurskautus
Samaten seurakuntamme

opettavat, että ihmiset eivät voi
tulla vanhurskautetuiksi Jumalan
edessä omin voimin, ansioin tai
teoin, vaan että heille annetaan
vanhurskaus lahjaksi Kristuksen
tähden uskon kautta...”

”V Kirkon virka
Jotta saisimme tämän uskon, on
asetettu evankeliumin
opettamisen ja sakramenttien
jakamisen virka (kursiv. tässä)..
Sanaa ja sakramentteja välineinä
käyttäen lahjoitetaan Pyhä Henki,
joka niissä, jotka kuulevat
evankeliumin, vaikuttaa uskon
missä ja milloin Jumala hyväksi
näkee...” (Tunnustuskirjat, s. 53-
54).

28 HE 7/1987 vp., s. 1.
29 Tämä todettiin mm. viimeksi
Mikkelin piispainkokouksen 12.-
13.9.2006 selontekopäätöksen
virkakysymykseen liittyvän asian
käsittelyn yhteydessä.
30  Kyselytutkimuksesta tarkemmin,
viittaan edellä av. 26 mainittuun
kirjoitukseeni.
31 Kohderyhmäksi valitsin tutkielman
peruskysymys huomioiden sellaiset
seurakunnan jäsenet, joilla otaksuin
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olevan perinteisen virkakäsityksen.
Kohderyhmän muodostin
” r a k e n t a v i a r a t k a i s u j a . f i ”
internetsivustolta satunnaisesti valituista
henkilöistä periaatteella ”mies ja nainen
paikkakunnalta, jossa arvelin jännitteitä
voivan olla”.
32  KJ 5 luvun 6 §:n mukaan
pappislupaus: ”Minä N.N. lupaan
kaikkitietävän Jumalan edessä, että
toimittaessani pappisvirkaa, jonka olen
valmis ottamaan vastaan, tahdon pysyä
Jumalan pyhässä sanassa ja siihen
perustuvassa evankelis-luterilaisen
kirkon tunnustuksessa. En julkisesti
julista tai levitä enkä salaisesti edistä tai
suosi sitä vastaan sotivia oppeja. Tahdon
myös oikein julistaa Jumalan sanaa ja
jakaa pyhiä sakramentteja Kristuksen
asetuksen mukaan. Tahdon noudattaa
kirkon lakia ja järjestystä sekä palvella
alttiisti seurakuntaa ja sanankuulijoita.
Kaikkea tätä tahdon noudattaa niin, että
voin vastata siitä Jumalan ja ihmisten
edessä. Tähän Jumala minua
auttakoon.” Vuoteen 1993 voimassa
olleessa kirkkolain (635/1964) 96 §:n 2
momentin mukaisessa valassa oli
Jumalan pyhä sana määritelty vielä
tarkemmin tarkoittavan nimenomaan
Raamattua. Todettakoon tässä, että yksi
uskonpuhdistuksen pääperiaatteista oli
sola scriptura - yksin kirjoitukset.
Tämän periaatteen mukaan sellaista,
mikä ei selvästi perustu Raamattuun, ei
kirkossa saa esittää ihmisen omaatuntoa
sitovassa eli normatiivisessa muodossa
(Pihkala, s. 269).

33 Ponsipäätös syntyi äänin 85-9
(Heikan työryhmän mietintö, s. 17).
Kirkolliskokouksen ponsipäätöksen
käyttämistä ei ole KL:ssa säädetty.
Eduskunnan täysistunto voi
käsiteltävänä olevan asian
päätösvaiheessa hyväksyä hallitukselle
osoitetun perustelulausuman ns.
ponsipäätöksenä. Menettelyä ei ole
valtiosääntöön kirjattu ja sen on verrattu
olevan oikeudelliselta vaikutukseltaan
lähellä toimenpidealoitetta, joka PeL 39
§:n 2 momentin mukaan sisältää
ehdotuksen lainvalmisteluun tai
muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.
Ponsipäätösten noudattamisen seurantaa
varten on eduskunnassa kehitetty oma
seurantajärjestelmänsä. (Saraviita 2000,
s. 228-229). Ponnen merkityksestä on
keskusteltu paljon, kts. tästä tarkemmin
esim. Leino 2006. Ponsipäätös on liitetty
hallituksen esityksen yleisperusteluihin
(HE 7/1987 vp, s. 1), jonka vuoksi sille
on annettava lain tulkintatilanteissa
ohjaavaa merkitystä. Yleisten
laintulkintaperiaatteiden sekä
oikeuslähdeopin valossa voidaan katsoa
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
hyväksyneen tai ainakin
mahdollistaneen lainmuutoksen myötä
sen, että kirkossa vallitsee kaksi erilaista
virkakäsitystä.  Ponsipäätöstä
koskevassa mielipidekirjoittelussa
näyttää unohtuneen Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon valtiosääntö- ja
julkisoikeudellinen asema. Ponnen
merkitystä on yritetty selventää esim.
sillä, mitä silloiset piispat ovat asiaa
esille ottaessaan tai puheissaan
tarkoittaneet (Heikan työryhmän
mietintö, s. s. 17-19.), mikä ei ole
oikeudellisesti relevanttia. On myös
esitetty jälkikäteistä ponnen
täsmentämistä niin, että
laintulkintaongelmia ei syntyisi. (ib. s.
5), mutta silloin kirkolliskokous ohittaisi
kirkkolakijärjestelmän. Koska kaiken
julkisen vallan tulee perustua lakiin (PeL
2 § 3 mom.) ja koska kirkkolain
säätämisjärjestyksestä on säädetty PeL
76 §:ssä tyhjentävästi (HE 1/1998 vp, s.
127.), ei kirkolliskokouksella ole
toimivaltaa antaa jälkikäteen sitovia
kirkkolaintulkintoja. Kirkolliskokous
voi tehdä aloitteen kirkkolain
muuttamisesta ja  kirkkolakijärjestelmän
mukaisesti kirkkolaki hyväksytään
eduskunnassa, jolloin ehdotuksen
perustuslainmukaisuus tulee
t a r k i s t e t t a v a k s i
perustuslakivaliokunnassa. En ryhdy
tässä pohtimaan tarkemmin
kirkolliskokouksen ponsipäätöksen

valtiosääntöoikeudellista merkitystä.,
sillä se ei ole nykyisessä
p e r u s o i k e u s j ä r j e s t e l m ä s s ä
teemakysymyksemme kannalta
katsottuna olennaista.
34HE 7/1987 vp, s. 1.
35 Pappisliiton ajo-ohjeet 18.3.1987.
36 Todettakoon tässä yhteydessä, että
perusoikeusuudistuksen keskeisiä
tavoitteita oli yksilön oikeuksien
perustuslaintasoisen turvan
laajentaminen ja vahvistaminen sekä
mm. perusoikeuksien suoran
viranomaissoveltamisen lisääminen (HE
309/1993 vp,  s. 15).
37  Kts. myös edellä av. 29.
38 Väistämisjärjestelyistä käytännössä
esimerkkinä eduskunnan
oikeusasiamiehen ratkaisu 1861/2003.
Siinä oli kysymys kahdesta
ilmavoimien palveluohjelmaan
kuuluvasta tilaisuudesta, joista
uskontokuntaan kuulumattomalla ei
ollut tilaisuutta joko etukäteen
kieltäytyä tai poistua tilaisuudesta
herättämättä kiusallisella tavalla
huomiota. Apulaisoikeusasiamies totesi
ratkaisussaan olevan aihetta kiinnittää
huomiota eräisiin uskonnonvapauden
toisasiallista toteutumista koskeviin
seikkoihin. Oikeusohjeenaan hän
vetosi PeL:n 11 §:än ja  2 momentin
viimeisen  virkkeeseen ja  katsoi
aiheelliseksi huomauttaa ns.
negatiivisen uskonnonvapauden
tosiasiallisen toteutumisen
merkityksestä kyseisenlaisten
tilaisuuksien järjestämisessä.
39  Näin
perustuslakivaliokunnan lausunnossaan
PeVL 57/2001 vp. Tähän lausuntoon
viitataan myös  yhdenvertaisuuslakia
(21/2004) koskevan hallituksen
esityksen (44/2003) kohdassa 2.1.3
”Työ- ja palvelussuhteessa sovellettavat
syrjinnän kiellot” sen alaotsikon ”
Kirkkolaki ja ortodoksisesta
kirkkokunnasta annettu asetus” alla (s.
10-11, kts. myös  Halttunen-Pihlja-
Voipio s. 44). Lausunnossa arvioitiin PeL
6 §:n 2 momentin ja PeL 11 §:n välistä
suhdetta. Valiokunta katsoi evankelis-
luterilaisen kirkon sisäisen autonomian
nauttivan perustuslain suojaa
uskonnonvapautta koskevien
perusoikeussäännösten perusteella.
40 Tästä periaatteesta esim. Saarni, s.
6,  viitaten myös Jyränki 2000 s. 53:
”Vain parissa kohtaa saattaa olla
havaittavissa etusijakorostuksia:
ihmisarvon loukkaamattomuus (laajassa
mielessä) ja valtiosäännön

AjankohtaistaAjankohtaistaAjankohtaistaAjankohtaistaAjankohtaista
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KIRJALLISUUS JA MUUT
LÄHTEET

Bruun, Niklas – Mäenpää, Olli –
Tuori, Kaarlo: Virkamiesten
oikeusasema. Keuruu 1995
Evankelis-luterilaisen kirkon
tunnustuskirjat. Jyväskylä 1990.
(Tunnustuskirjat)
Halttunen, Matti – Pihlaja, Pirjo –
Voipio, Risto: Kirkkolainsäädäntö 2004.
Jyväskylä 2004.
Juntunen, Hannu: Aikuisten kirkko.
Kirkon tutkimuskeskus, sarja B nro 76

Helsinki 2002. (Leino 2002)
Leino, Pekka: Kirkko ja perusoikeudet.
Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki
2003. (Leino 2003)
Leino Pekka: Kirkon oikeudelliset
normit. Suomalainen lakimiesyhdistys.
Helsinki 2005. (Leino 2005)
Pellonpää, Matti: Euroopan
ihmisoikeussopimus, 4. uudistettu
painos. Jyväskylä 2005.
Pihkala, Juha: Johdatus dogmatiikkaan.
Tampere 1992.
Saarni, Mikko: Negatiivinen
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näkökulmasta.  Lisenssiaattitutkimus.
Turun yliopisto 2002.
Saraviita, Ilkka: Perustuslaki 2000.
Jyväskylä 2000. (Saraviita 2000).
Saraviita, Ilkka: Suomalainen
perusoikeusjärjestelmä. Helsinki 2005.
(Saraviita 2005).
Scheinin, Martin: Uskonnon ja
omantunnon vapaus (PL 11 §).

Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien
rajoittaminen.  Teoksessa : Hallberg,
Pekka – Karapuu, Heikki – Scheinin,
Martin – Tuori, Kaarlo – Viljanen, Veli-
Pekka: Perusoikeudet, Juva 1999, s. 157-
186. (Viljanen 1999).
Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien
rajoitusedellytykset. Vantaa 2001.
(Viljanen 2001)

Virallislähteet

hiippakuntatiedotteet_2006/
lausunto_4_5_2006
(Leino 2006a).

Valvontaratkaisut
Eduskunnan oikeusasiamiehen

ratkaisu 1861/2003

Lehtiartikkelit

Oikeus 2005 (34): 27-50.

Muut
” M e n e t t e l y t a p a s u o s i t u s
keskinäisen yhteyden ja kirkon
ykseyden säilyttämiseksi ja
lisäämiseksi pappisviran
avautuessa naisille”. Pappisliiton
hallituksen asettaman työryhmän
kannanotto. (Pappisliiton ajo-
ohjeet 18.3.1987)

demokraattiset perusteet noussevat
periaatteiden kärkeen.”
41 Viljanen 2001, s. 12.
42 ”Perusoikeuskollisiot ovat
oikeudellista punnintaa, joissa
arvioidaan perusoikeuksien painoarvoja
konkreettisessa tilanteessa.
Perusoikeuden ydinosan säännön
kohdalla taas punninta ei tule
kyseeseen.” (Saarni, s. 5.).

1996. Gummerus kirjapaino Oy.
Jyväskylä 1996.
Koskinen, Seppo – Kulla, Heikki:
Virkamiesoikeuden perusteet. Talentum.
Helsinki 2005.
Lehtinen, Lasse: Tunnustuksellisten
oikeuksista kirkossa. Saarijärvi 2003.
Leino, Pekka: Kirkkolaki vai laki
kirkossa. Suomalainen lakimiesyhdistys,

Teoksessa : Hallberg, Pekka – Karapuu,
Heikki – Scheinin, Martin – Tuori,
Kaarlo – Viljanen, Veli-Pekka:
Perusoikeudet, Juva 1999, s. 353-386.
(Scheinin 1999).
Tala, Jyrki: Lakien laadinta ja
vaikutukset. Edita Publishing Oy.
Helsinki 2005.
Teinonen, Seppo A. - Teinonen. Riitta:
Ajasta ylösnousemukseen. Sata sanaa
teologiaa. Jyväskylä 2003. (Teinonen)

Komiteamietinnöt:
KM 1992: 3.

Perusoikeuskomitean mietintö.

Valiokuntamietinnöt:
PeVM 25/1994 vp,
P e r u s t u s l a k i v a l i o k u n n a n
mietintö n:o 25, hallituksen esitys
p e r u s t u s l a k i e n

p e r u s o i k e u s s ä ä n n ö s t e n
muuttamisesta.

Hallituksen esitykset:
HE 7/1987 vp, Hallituksen esitys
Eduskunnalle laiksi kirkkolain
muuttamisesta.
HE 309/1993 vp, Hallituksen
esitys Eduskunnalle
p e r u s t u s l a k i e n
p e r u s o i k e u s s ä ä n n ö s t e n
muuttamisesta.
HE 1/1998 vp, Hallituksen esitys
Eduskunnalle uudeksi Suomen
Hallitusmuodoksi.
HE 170/2002 vp, Hallituksen
esitys Eduskunnalle
uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi.

Mietinnöt (ev.lut.kirkko):
”Työn johtaminen, työyhteisöjen
kehittäminen ja työturvallisuus”,
piispainkokouksen 10.11.2004
asettama työryhmän mietintö,

sarja B 2006:2. (Heikan
työryhmän mietintö).

Lausunnot
PeVL 57/2001 vp,
P e r u s t u s l a k i v a l i o k u n n a n
lausunto n:o 57, hallituksen
esitys kirkkolain muuttamisesta

E s p o o n
hiippakunnan tuomiokapitulin
eriävä mielipide
http://espoonhiippakunta.evl.fi/
tuomiokapi tu l in_paatokse t
hiippakuntatiedotteet/

Leino, Pekka: Ykseys vai
yhdenasianliikkeet? Kirkon
ykseyden säilyttämispyrkimyksen
kirkko-oikeudelliset perusteet.
Oikeus 2/2006 s. 244- 254.
(Leino 2006).
Väätänen, Ulla:
Uskonnonvapaus kirkon
viranhaltijan perusoikeutena –
kirkon jäsenyys
virkakelpoisuusehtona Suomen
evankelis-luterilaisessa kirkossa.
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••••• Y h t e i s k u n n a s s a m m e
vallitseva ihanteet ja niiden suhde
raamattuun: tasa-arvo, oikeudet
••••• Nainen ja mies perheessä ja
seurakunnassa (ja muita sos.
kysymyksiä)

Satakunnan kansan pääkirjoituksessa
15.9 vaadittiin kirkolta tiukkoja
ratkaisuja virkakäsityksessään
vanhoillisia pappeja vastaan seuraavalla
perusteella: “Eivätkö naispappeuden
vastustajat ole huomanneet, että
Suomessa vietetään naisten
äänioikeuden satavuotisjuhlaa? Kuinka
he voivat elää valtiossa jota johtaa
naispresidentti? Eivätkö he pelkää
joutuvansa sairaalan, jossa hoitava
lääkäri on nainen? Jeesuksen äitikin oli
nainen.”

Sukupuolisidonnainen virkanäkemys
nähdään auttamattomasti sukupuolten
tasa-arvon vastaiseksi. Kirjoitus
paljastaa yleisen tulkinnan
naispappeuden torjunnan motiiveista.
Naispappeuden vastustajat eivät arvosta
naista – ei pappina, yhteiskunnallisena
vastuunkantajana, tai hoiva-alan
ammattilaisena, eivät varmaankaan edes
äitinä.

Valtakunnan ykkössanomalehti
Helsingin Sanomat luonnehti muutama
vuosi sitten naispappeuden vastustusta
naisvihan jäänteiksi, jotka on
ryhdikkäästi kitkettävä pois. Naisviha on
voimakas käsite tässä yhteydessä –
rotuvihaan verrattava ihmisarvon ja
ihmisoikeuksien loukkaus. Kun samaan
aikaan yhteiskunnassa on selkeästi
naista syrjiviä, jopa kasvavia ilmiöitä –
esimerkiksi prostituutiota,
yksihuoltajuutta, perheväkivaltaa ja
raiskauksia – on merkillistä, että
naisvihan jäänteeksi nimetään juuri
kirkkomme vähemmistön perinteinen

virkakanta. Samaan aikaan edellisen
hallituksen kirkollisista asioista vastaava
kulttuuriministeri Kaarina Dromberg
ehdotti, että kirkossa otettaisiin käyttöön
tasa-arvotesti, jolla mitattaisiin
kirkkoherraksi pyrkivien pappien
yhteistyökykyä ja suhtautumista toiseen
sukupuoleen. Ministerin luonnehtimaa
testiä ei apostoli Paavali olisi läpäissyt,
tulkitaanpa hänen tekstejään miten
tahansa.

Tasa-arvolain mukaan sen säännöksiä ei
sovelleta evankelisluterilaisen kirkon,
ortodoksisen kirkkokunnan eikä
muidenkaan uskonnollisten
yhdyskuntien uskonnonharjoitukseen
liittyvään toimintaan, ei myöskään
perheenjäsenten välisiin taikka muihin
yksityiselämän piiriin kuuluviin
suhteisiin. Hyvinkään käräjäoikeus teki
vuonna 1998 ennakkopäätöksen tasa-
arvolain tulkinnasta. Oikeus tuomitsi
Hyvinkään seurakunnan korvauksiin
tasa-arvolain rikkomisesta, kun sen
kirkkovaltuusto valitsi kappalaiseksi
miehen, vaikka virkaa oli hakenut tasa-
arvovaltuutetun mielestä pätevämpi
nainen. Sittemmin korkein oikeus
vahvisti päätöksen.  Tulkinnassa on
vedottu kirkon omaan päätökseen
pappisviran avaamisesta naiselle, minkä
seurauksena tasa-arvolakia sovelletaan
myös papinvirkaan. Sen sijaan toisen
kansankirkkomme ortodoksien
perinteinen virkakanta antaa kirkolle
mahdollisuuden välttyä tasa-arvolain
ulottamisesta papin virkoihin.
Ihmettelen kuitenkin sitä, miksi
kirkkomme naispappeuspäätös on
merkinnyt sitä, ettei paimenvirkaa
määritellä enää “uskonnonharjoitukseen
liittyväksi toiminnaksi”. Hyvinkään
käräjäoikeuden päätös voisi
pahimmillaan ennakoida lisääntyviä
oikeusprosesseja ja seurakuntien
toiminnan häiriintymistä. Muodollisesti
ansioituneet naisteologit voisivat
rahastaa korvauksia hakemalla avoimiin
papinvirkoihin vaikkapa kirkollisiin

järjestöihin, jotka edustavat vanhaa
virkakantaa.

Piispainkokous, joka oli koolla 14.-
15.2.2006 Helsingissä, totesi
sukupuoleen perustuvan
virkakysymyksessä tapahtuvan
syrjinnän juridisilta perusteiltaan
kestämättömäksi. Tasa-arvolakia olisi
mahdollista tulkita myös toisin. Tasa-
arvolain 2 §:n mukaan lakia ei sovelleta
uskonnollisten yhdyskuntien
uskonnonharjoitukseen liittyvään
toimintaan. Hallituksen perusteluissa
lakiesitykselle todetaan: “Näin
esityksellä ei puututtaisi
uskonnonvapauteen. Lakia ei siten
sovellettaisi kirkollisiin toimituksiin,
kuten papiksi vihkimiseen.” Tasa-
arvolain tarkoituksena oli varjella
perusoikeuksien mukaista
uskonnonharjoittamista ja perhe-elämän
yksityisyyttä

Hedelmöityshoitolakia koskevassa
hallituksen esityksessä todetaan: “Tasa-
arvolaissa syrjinnällä tarkoitetaan sitä,
että henkilö asetetaan sukupuolen
perusteella eri asemaan kuin toinen
henkilö. Laissa ei kuitenkaan ole
kysymys samanlaisuuden vaatimuksesta
eikä siten erilaisuus aina merkitse
epätasa-arvoisuutta.” Lainsäätäjä on
tässä todennut, että tasa-arvo ei merkitse
samanlaisuutta. Hedelmöityshoitolain
kohdalla egalitaariseen,
samanlaisuuteen perustuvan tasa-arvon
torjumisella tosin puolustettiin sitä,
miksi hoitoja myönnetään vain
yksinäisillä naisille ja naispareille, ei
miehille tai miespareille. Mielestäni
h e d e l m ö i t y s h o i t o l a i s s a k i n
komplementaarinen, toisiaan
täydentävä tasa-arvonäkemys olisi
parhaiten syntynyt sen tunnustamisesta,
että hedelmöittymiseen tarvitaan
kumpaakin sukupuolta, äitiä ja isää.
Missä muussa suhteessa molemmat
sukupuolet ovat niin riippuvaisia
toisistaan kuin juuri lisääntymisessä?

RAAMATTU JA TASA-ARVO
Päivi Räsänen
LL, kansanedustaja
Riihimäki

Esitelmä STI:ssa 21.10.2006 Paavalin Synodin ja Priscilla-yhdistyksen järjestämässä virkateologisessa päivässä “Pap-
pi & Seurakunta”

EsitelmäEsitelmäEsitelmäEsitelmäEsitelmä
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Miesten ja naisten tasa-arvoisuus
toteutuu parhaiten juuri sukupuolten
erilaisuuden ja kaikkien ihmisten
samanarvoisuuden tunnustamisen
pohjalta.

Virkakysymyksessä on kysymys myös
uskonnonvapaudesta, oikeudesta uskoa
ja elää todeksi vakaumustaan.
Uskonnonvapaudella on vahva juridinen
perusta, sillä se on ilmaistu
perustuslaissa ja muotoiltu seuraavasti:
“Jokaisella on uskonnon ja omantunnon
vapaus. Uskonnon ja omantunnon
vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja
harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista
vakaumus ja oikeus kuulua tai olla
kuulumatta uskonnolliseen
yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen
osallistumaan omantuntonsa vastaisesti
uskonnon harjoittamiseen.”
Perustuslaissamme siis määritellään,
että uskonnon ja omantunnon vapaus
sisältää nimenomaan oikeuden tämän
vakaumuksen toteuttamiseen.

Mikä on sellainen vakaumus, joka ei
vaikuttaisi teoissa ja valinnoissa?
Ihmettelen, miksei juuri kirkossa vedota
uskonnonvapauslakiin tasa-arvolain
rinnalla. Uskonnonvapauslain
lähtökohtana on perusoikeuksien
mukainen uskonnon harjoittamisen
turvaaminen. Kun naispappeuden
vastustamista ei ole opillisesti leimattu
harhaopiksi ja siten kirkon opin
vastaiseksi, eikö kirkon tulisi puolustaa
jäsentensä ja viran haltijoidensa oikeutta
harjoittaa vakaumuksensa mukaista
uskoa?

Tämä oikeus ei koske pelkästään
pappeja. Usein unohdetaan, että
naispappeuspäätös on käytännössä
johtanut Raamatun vakavasti ottavien
naisteologien ja seurakuntatyöstä
kiinnostuneiden naisten syrjimiseen,
kun lehtorin virkoja ei enää ole.
Ristikkäisten näkemysten keskellä
työskentely on epäilemättä naispapeille
raskasta. Mutta eikö piispojen tulisi olla
huolestuneita myös niistä
naisteologeista, joiden vakaumuksen
mukainen työskentely kirkossa on lähes
mahdotonta lehtorin virkojen
lakkautusten jälkeen? Moni lehtori on
myös kertonut ahdingostaan joutuessaan
vakaumuksensa vastaisesti painostetuksi
viran muuttamiseksi papin viraksi.

Seurakuntalaisena minua vaivaa myös
se, mihin on unohdettu kirkon jäsenten
oikeus vakaumuksensa mukaiseen

uskonharjoittamiseen? Merkittävä
aktiivinen osa seurakuntaväestä lukee
Raamattunsa niin, että paimenvirka
kuuluu miehelle. Miksi piispat ovat
tyystin unohtaneet lauman pohtiessaan
vain pappien oikeuksia? Toivon, että
kirkkomme ei sulje perinteistä
virkakantaa tunnustavilta
seurakuntalaisilta mahdollisuutta
vakaumuksensa mukaiseen
jumalanpalvelusyhteyteen.

Toisaalta tulee mielestäni rehellisesti
tunnustaa, että perinteisen
virkakäsityksen kannattajien
vaientaminen ei nouse pelkästään
tarpeesta turvata naispappien henkinen
työnsuojelu. Miksi muutoin
systemaattisesti halutaan estää sellaiset
järjestelyt, joissa vanhalla virkakannalla
olevat järjestöt jumalanpalvelusyhteisöt
voisivat järjestää kirkon tyhjillään
olevissa tiloissa omia
jumalanpalveluksiaan? Antavathan
seurakunnat tilojaan jopa toisen
kirkkokunnan tilaisuuksiin, esimerkiksi
ortodoksit ovat hyvässä sovussa
järjestäneet omia tilaisuuksiaan
luterilaisen seurakunnan tiloissa.

Kirkkoa saatetaan painostaa myös
vetoamalla kirkon yhteiskunnallisiin ja
julkisoikeudellisiin tehtäviin.
Ruotsalaisessa keskustelussa kirkkoa on
vaadittu siunaamaan tai vihkimään
samaa sukupuolta olevia pareja
vihkimisoikeuden menettämisen uhalla.
Ruotsin kirkossa naispappeuden
vastustajia uhataan jo poliisilla, uudeksi
arkkipiispaksi valittu Anders Wejryd on
sanonut haastattelussa, ettei hän epäröisi
raportoida poliisille miespuolisista
papeista, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä
naispapin kanssa. Ruotsin kirkko on
kirkollemme tässä suhteessa
vihoviimeinen esikuva. Naispappeuden
vastustajien ryhdikäs eliminoiminen ei
ole kirkkoa elävöittänyt eikä edes sen
suosiota kasvattanut. Kastettujen ja
rippikoulun käyneiden määrä on
romahtanut pohjalukemiin.
Mitäänsanomaton, omat arvonsa
kadottanut kirkko ei ehkä herätä
vastustusta, mutta se ei myöskään
kiinnosta.

Eduskunnan lakivaliokunnan
puheenjohtaja, kansanedustaja Tuija
Brax (vihr.) kohdisti uhkavaatimuksen
molempien kansankirkkojen
naispappeus- ja homoliittokantaan
uskonnonvapauslain lähetekeskustelussa
eduskunnan täysistunnossa vuonna

2002: “Jos jollakin seurakunnalla on
pappiskäsityksessä tai muussa
toiminnassaan suhteessa
seurakuntalaisiin selvästi syrjiviä
traditioita, perusteluja, tapoja, niin
semmoisille seurakunnille,
kirkkokunnille ja yhdyskunnille ei saa
antaa julkisoikeudellisia tehtäviä. Tässä
tulemme meidän molempien
kansankirkkojemme osalta hyvin
keskeisiin kysymyksiin. Jos ja kun
jatkossakin haluamme, että
kansankirkoillamme on
julkisoikeudellisia tehtäviä tai oikeuksia
muun muassa verotuksen tai
väestökirjanpidon suhteen tai sen
suhteen, kuinka helposti ja vanhan
traditionkin pohjalta on oikeus muun
muassa esiintyä vanhainkodeissa,
päiväkodeissa, kouluissa,
aamunavauksissa, kevätjuhlissa,
erilaisissa tilanteissa, niin samalla on
katsottava, että silloin kirkko noudattaa
tasa-arvokäsitystä ja hyväksyy
suomalaisen yhteiskunnan
lainsäädännön koskien myös
parisuhteiden rekisteröintiasiaa. “ (Ed.
Brax 8.10.2002 lähetekeskustelu HE
170/2002).

Sukupuolinen erityisyys, miehisyys ja
naiseus ovat oleellinen osa kristillistä
ihmiskuvaa. Tässä suhteessa läntinen,
jälkikristillinen maailma elää kristillisen
seurakunnan historiaan suhteutettuna
nopeassa, lähes räjähdysmäisessä
arvomurroksessa. Useimmat Euroopan
maat ovat viime vuosina laillistaneet
homoliitot joko virallistettuina
avioliittoon rinnastettavina parisuhteina
tai varsinaisina avioliittoina.
Europarlamentti on suositellut, että
kaikki jäsenmaat laillistaisivat
homoliitot ja homoparien adoptio-
oikeuden. Kaikissa muissa
pohjoismaissa Suomea lukuun ottamatta
homo- ja lesbopareilla on myös perheen
sisäinen adoptio-oikeus, Ruotsissa
oikeus ulottuu myös ulkomailta
adoptointiin. Homoliittokeskustelussa
hiihdetään aivan samoja latuja kuin
suhteessa virkakysymykseen. Ensin
nostetaan kysymys keskusteluun, sitten
vaaditaan tilannetta, jossa on tilaa
kahdelle rinnakkaiselle, toisistaan
poikkeavalle tulkinnalle. Samalla
etsitään konsensusta, jossa yhdestä
suusta myönnettäisiin, että on kysymys
vain erilaisista Raamatun tulkinnoista,
ei Raamatun arvovallasta tai sen
hylkäämisestä. Tässä vaiheessa halutaan
kunnioitusta molemmille tulkinnoille. V.
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2003 kirkolliskokouksen
perustevaliokunnan mietinnön laatineen
jaoston puheenjohtaja, pastori Heli
Pruuki puki tämän ilon sanoiksi: “Olen
tyytyväinen siihen, että ensimmäisen
kerran selkeästi on näkyvissä, että
kirkossa ajatellaan
homoseksuaalisuudesta eri tavoin.” Pää
on avattu, mietinnössä puhutaan
kahdesta erilaisesta raamatun
tulkinnasta. Jos kehitys etenee samaa
rataa kuin virkakysymyksessä, tähän ei
suinkaan tyydytä. Virkakysymyksessä ei
tilaa ei enää tahdo löytyä perinteiselle
tulkinnalle eikä naispappeuden
vastustajien vakaumusta tai
raamatuntulkintaa enää kunnioiteta.
Tässä taistelussa on oltava
johdonmukainen. Mikä on sellainen
vakaumus, joka ei näy missään, joka on
vain vakaumuksen kantajan omana
salaisuutena? Ajattelen, että oikea
taistelu tässä kysymyksessä käydään
niin, että puolustetaan johdonmukaisesti
luomisjärjestyksen mukaista myönteistä
opetusta naisena ja miehenä elämisestä,
niin avioliitossa kuin seurakunnan
viroissa. Luomisjärjestyksestä yhdessä
kohdin luopunut kirkko on viime
kädessä aseeton koko kysymyksessä.

Elämme sellaista aikaa, jossa
sukupuolijärjestelmän kyseenalaistava
feministinen maailmantulkinta läpäisee
länsimaisen ajattelun ja se on noussut
arvostelun yläpuolelle vähän samaan
tapaan kuin oli kommunistinen
ideologia aikoinaan itänaapurissa.
Feminismin juuret ovat toisaalta
oikeutetussa pyrkimyksessä puolustaa
naisten ihmisoikeuksia ja
samanarvoisuutta miesten rinnalla.
Toiset juuret ovat pyrkimyksessä
irrottautua luomisjärjestyksestä ja
sukupuolten luodun erilaisuuden
rikkaudesta ja seurauksista.
Radikaalifeministit näkevät koko
sukupuolijärjestelmän sorron ja
vallankäytön seurauksena. Ajatusta on
jalostettu palvelemaan myös
homoseksuaalien vapautusliikkeiden
tavoitteita. Tämän saman ideologian
seurauksena meillä on kiellettyjä
puheenaiheita. Syntymättömän lapsen
ihmisoikeuksista ei sovi nostaa
keskustelua, koska ne uhkaavat naisen
itsemääräämisoikeutta. Siksi
abortinvastustajien keskusteluavaukset
leimataan amerikkalaiseksi
fundamentalismiksi, jotta elämän
oikeudesta ja arvosta ei tarvitsisi
keskustella.

Äitiys ja isyys on ajassamme korvattu
sukupuolineutraalilla vanhemmuudella.
H e d e l m ö i t y s h o i t o l a k i e s i t y k s e n
yhteydessä on käyty kiistaa siitä, onko
lapselle tärkeää, että hänellä on äiti ja
isä vai voisivatko vanhemmat olla yhtä
hyvin naispari. Elämme merkillistä
aikaa, kun ihmiskunnan historian
luonnollisinta asiaa, äitiyttä ja isyyttä,
joudutaan puolustamaan ikään kuin se
olisi jonkun uskonnollisen ääriryhmän
keksintö. Luomisjärjestyksen mukaan
ihminen on alusta lähtien luotu mieheksi
ja naiseksi, sukupuoliseksi ihmiseksi,
joka muodostaa pohjan ja perustan koko
sivilisaatiolle, perheille ja suvuille.

Sain sähköpostiini purevan viestin
mieheltä, joka halusi puolustaa ennen
muuta lasten oikeuksia äärifeminististä
naiskäsitystä vastaan ja luen siitä otteen:
“Itsellinen nainen voi nykyisin tilata
lapsen, kuten tuotteen. Katumapäälle
tullessaan itsellinen nainen voi tehdä
abortin. Jos itsellinen nainen tulee
katumapäälle lapsen synnyttyä voi
lapsen taas kätevästi hylätä,
minkäänlainen lakiin perustuva vastuu
ei seuraa perässä missään vaiheessa.
Jos huvittaa, niin voi vaikka ryypätä
raskausaikana niin paljon kuin sielu
sietää. Lapsen synnyttyä
kehitysvammaisena “uhriäitiä”
paapotaan.

Nykyisin nainen on asetettu Jumalan
asemaan. Nainen voi päätöksellään
sytyttää ja sammuttaa ihmiselämän, eikä
käytännössä minkäänlainen vastuu
seuraa perässä. Uhreina pidetään niin
miehensä tappanutta naista kuin
lapsensa tappanutta naista. Miten
suomalainen yhteiskunta on voinut
vajota näin alas?” (Tarkkonen Jyrki)

Pisteliäs viesti kätkee sisäänsä kappaleen
todellisuutta, mitä usein on vaikea
ajassamme hahmottaa. Miksi isä on
suljettu tyystin lapsen elämän ja
kuoleman kannalta ratkaisevien
päätösten ulkopuolelle? Isällä ei ole
mahdollisuutta vaikuttaa äidin
aborttipäätökseen. Äiti voi luovuttaa
lapsensa pois ilman taloudellisia
seuraamuksia, mutta isällä ei tätä
mahdollisuutta ole. Äitiys sisältään
huikean vastuun, jonka rinnalla isyyttä
ei saisi polkea. Vanhemmuuden suhteen
miehet ja naiset ovat täysin riippuvaisia
toisistaan, eikä tätä yhteyttä pitäisi
väkivaltaisesti katkoa.

Kristillinen opetus mies
naiskysymyksessä on mielestäni
kiteytetysti sitä, että mies ja nainen ovat
samanarvoisia, mutta erilaisia
luomistyön perusteella ja näillä
molemmilla seikoilla on omat
vaikutuksensa myös niin perhe- kuin
seurakunta elämään. Itselleni on ollut
suuri löytö se, miten Raamatun naiskuva
kokonaisuudessaan pohjautuu
hämmästyttävän johdonmukaisesti
luomiskertomuksen sanomaan. Sen
tähden luomiskertomuksen tarkastelu on
avain Raamatun naisnäkemyksen
ymmärtämiseen. Jumala antoi
molemmille, sekä miehelle että naiselle
yhtäläisen käskyn vallita muuta
luomakuntaa ja tehdä se itselleen
alamaiseksi. Lisäksi heille molemmille
osoitettiin jaettu vastuu lisääntymisestä
ja jälkeläisistä. Mies ja nainen saivat siis
saman aseman suhteessa Jumalaan
hänen kuvinaan ja toisaalta suhteessa
luomakuntaan sen vallitsijoina.
Luomiskertomuksen ensimmäisessä
luvussa korostuvat sukupuolten jaettu
ihmisyys, sama asema ja tehtävä.

Sukupuolten välinen tasa-arvo perustuu
siis voimakkaasti luomiseen, mutta on
mielenkiintoista nähdä, että koko
kolmiyhteisen Jumalan toiminta näyttää
vakuuttavan miehen ja naisen
samanarvoisuutta. Ensimmäiseksi Isä
Jumala loi miehen ja naisen omaksi
kuvakseen ja kaltaisekseen.

Toiseksi Raamattu vakuuttaa, että
Kristuksessa ei ole miestä eikä naista.
“Ei ole tässä juutalaista eikä
kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei
ole miestä eikä naista; sillä kaikki te
olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.”
(Gal 3:28). Tämä ei suinkaan tarkoita
sitä, että miehet ja naiset tai juutalaiset
ja kreikkalaiset menettäisivät oman
identiteettinsä tai erilaisuutensa, vaan
sitä, että he ovat yhtäläisesti osalliset
Kristukseen uskon kautta, eikä
kenelläkään ole siinä suhteessa
erityisasemaa. Myös lupaus Pyhästä
Hengestä annettiin miehille ja naisille
yhtäläisesti. Profeetta Jooel ennusti
uuden liiton ajasta, jolloin miehet ja
naiset pääsevät osallisiksi Pyhän Hengen
lahjasta. “Näitten jälkeen minä olen
vuodattava Henkeni kaiken lihan
päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne
ennustavat, vanhuksenne unia
uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä
näkevät. Ja myös palvelijain ja
palvelijattarien päälle minä niinä
päivinä vuodatan Henkeni”. (Jooel
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2:28-29). Meidät, miehet ja naiset, on
siis yhdessä ja yhtäläisesti luotu,
lunastettu ja pyhitetty. Mielestäni
Raamattu opettaa varsin selkeästi
sukupuolten samanarvoisuutta.

Luomiskertomuksen toisessa luvussa
tarkastellaan miehen ja naisen
keskinäistä suhdetta. Ajassamme on
virtauksia, joissa sukupuolijärjestelmän
olemassaolo halutaan kyseenalaistaa,
sukupuolen merkitys halutaan kaventaa
jopa selkeiden biologisten
lainalaisuuksien vastaisesti.
Voimakkaimmin tämä tulee esiin
seksuaalisen tasavertaisuuden etenkin
homoseksuaalien vaatimuksissa, joissa
sukupuolisuus halutaan irrottaa jopa
sukupuolikumppanin valinnasta.
Avioliitto- ja perheinstituutiokin
halutaan irrottaa
sukupuolijärjestelmästä, naimisiin
pitäisi päästä sukupuolesta riippumatta
kenen tahansa kanssa.

Simone de Beauvoir, feminismin
filosofinen äiti, lanseerasi lauseen
“naiseksi ei synnytä, vaan naiseksi
tullaan”. Hän tarkoitti sitä, että
feminiininen tai maskuliininen
sukupuoli-identiteetti ei ole
alkuperäinen eikä todellinen, vaan
kulttuurin ja tarkemmin sanottuna
vallan tuote. Muutama vuosi sitten
ilmestyneen SETA-lehden pääkirjoitus
kuvaa feminismin äärimmäisiä
pyrkimyksiä vapautua, ei pelkästään
naisen roolista, vaan koko
s u k u p u o l i j ä r j e s t e l m ä s t ä :
“ K i e l t ä y t y m i n e n
heteroseksuaalisuudesta merkitsee aina
kieltäytymistä tulemasta mieheksi tai
naiseksi. Lesbo menee pitemmälle kuin
mitä merkitsisi pelkkä naisen roolin
kieltäminen, sillä lesbot pyrkivät
miehisen vallan täydelliseen

k i e l t ä m i s e e n .
Lesbot eivät ole
naisia, sillä koko
k ä s i t t e e l l ä
nainen on
merkitys vain
heteroseksuaalisessa
k o n t e k s t i s s a .
Nainen on
nainen vain
s u h t e e s s a
m i e h e e n .
S u k u p u o l e n
käsite ei synnytä
sortoa, vaan juuri
sorto synnyttää
s u k u p u o l e n

käsitteen”.

Raamatun mukaan sukupuolen käsite ei
synny sorrosta, vaan Jumala loi alusta
lähtien ihmiset miehiksi ja naisiksi.
Luomisjärjestyksen tunnustaminen ei ole
naisvihaa, vaan naiseuden ja
miehisyyden ainutlaatuisuuden ja
rikkauden tunnustamista.

(Luomiskertomuksen mukaan vaimo
tehtiin miehen kylkiluusta, mies taas
tomusta. Miehen tai naisen arvo ei
varmaankaan määräydy siitä materiasta,
mistä heidät luotiin, vaan heidän
tekijänsä taitavuudesta ja siitä, että
heidät luotiin Jumalan kuvaksi. Tomu
kertoo sen, että ihmisen tekemiseen
käytettiin materiaa, häntä ei luotu
tyhjästä. Vaimon luominen kylkiluusta
taas korostaa yhteistä ihmisyyttä. Jotkut
ovat tehneet tästä raamatunkohdasta
erikoisia sovellutuksia. Eräs mies
puhutteli vaimoaan kylkiluukseen:
“Kylkiluuni jäi kotiin”. Samalla
logiikalla häntä olisi voinut puhutella
tomuksi: “Tomu pöllähti sohvalle.”
Yhteinen alkuperä kuvaa hienosti myös
miehen ja vaimon yhteyttä.)

Kun Eeva oli luotu, ensimmäiset sanat,
jotka hän kuuli olivat: “Tämä se on!
Tämä on luu minun luustani ja liha
minun lihastani. Naiseksi häntä
sanottakoon: miehestä hän on otettu.”
(1 Moos 2:23) Tätä Adamin
huudahdusta on sanottu maailman
ensimmäiseksi rakkausrunoksi. Tässä
puheenvuorossa katsellaan miehen
silmin naista, miehestä käsin sijoitetaan
hänet tähän todellisuuteen. Kun Jumala
sanoi ensimmäisessä luvussa ihmisenä
olemisen perussanat, määritteli ihmisen
suhteessa itseensä, niin tässä on naisena
olemisen perusjae,
sukupuolijärjestelmän peruskivi.

Runossaan Adam ihastui naiseen
ensisijaisesti tämän ihmisyyden takia.
Adam havaitsi nähtyään Eevan; tämä se
on, ei eläin vaan ihminen, Jumalan kuva,
niin kuin minäkin. Heillä oli yhteinen
alkuperä, yhteinen asema, yhteinen
tehtävä. Eeva oli luu minun luistani ja
liha minun lihastani aivan kuin minä
Jumalan luomuksena ja kuvana. Toiseksi
Adam ihastui Eevan naisena. Adam
nimitti hänet naiseksi, vastakohtana
omalle miehisyydelleen. Nainen oli
otettu miehestä, hänet oli tarkoitettu
miestä varten. Adamin sanat kuvaavat
yhteyttä, jota varten Eva luotiin. Mies
ja nainen ovat alussa olleet yhtä
alkuperää, yhtä lihaa, samaa ruumista.
Avioliitossa he tulevat jälleen yhdeksi
lihaksi. Luomisen perusteella mies ja
vaimo kuuluvat yhteen.

Jumala teki miehelle avun, joka oli
hänelle sopiva. On mielenkiintoista, että
Jumala sanoo tässä ainoan kerran ennen
syntiinlankeemusta: “Ei ole hyvä!”.
Kaikesta muusta sanotaan: “Katso, se oli
sangen hyvää!” Vaikka Aadam eli
ihanan paratiisin keskellä ja hänellä oli
täydellinen yhteys Paratiisissa
käyskentelevään Jumalaan, hänen ei silti
ollut hyvä olla ilman toista ihmistä. Edes
Jumalan läsnäolo ei sitä korvannut.
Myöskään eläinten seura ei riittänyt
poistamaan Aadamin yksinäisyyttä. Apu
Aadamin yksinäisyyteen ei siis tullut
hänen yläpuoleltaan, Jumalalta, eikä
toisaalta hänen alapuoleltaan,
luomakunnasta, vaan hänen rinnaltaan,
toiselta ihmiseltä. Hänelle tuli avuksi
ihminen, joka oli hänen vertaisensa.

Syntiinlankeemuksen jälkeen vaimolle
miehen ja vaimon suhde muuttuu
Jumalan tuomion seurauksena.
“Vaimolle hän sanoi: `Minä teen
suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla
sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta
mieheesi on sinun halusi oleva ja hän
on sinua vallitseva”. Miehen ja vaimon
suhdetta luonnehdittaessa käytetään
ensimmäistä kertaa sanaa “vallita”
syntiinlankeemuksen jälkeisessä
tuomiossa. Aiemmin tämä sana esiintyi
ainoastaan puhuttaessa ihmisen
suhteesta luomakuntaan. Vallitseminen
on surullinen vääristymä miehen
vastuuasemasta ja tehtävästä, jonka hän
luomisessa sai suhteessa vaimoonsa.
Tämä seikka on ulottanut vaikutuksensa
yhteiskuntaan ja perhe-elämään kautta
historian. Naiseen sukupuolena
kohdistuvat ihmisarvon loukkaukset
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eivät ole menneisyyttä, ajatellaanpa
vaikka seksibisnestä, perheväkivaltaa tai
seksuaalista väkivaltaa.

Joskus väitetään, että Jumala käskee
tässä kohdassa miestä vallitsemaan
vaimoaan, mutta itse asiassa tällaista
kehotusta ei löydy Raamatusta lainkaan.
Lause viittaa siihen, mitä
tulevaisuudessa tapahtuu, “hän tulee
vallitsemaan sinua”.

Jumala on tarkoittanut perheen toimivan
niin, että mies kantaa perimmäisen
vastuun perheestään, samoin kuin
seurakunnassa paimenen vastuu kuuluu
miehelle. Molemmat näkökulmat ovat
oleellinen osa naisen ja miehen tervettä
identiteettiä, eivätkä ole ristiriidassa
keskenään. Feministiteologit selittävät
usein naisen alamaisen aseman
syntyneen lankeemuksessa eikä
luomisessa. Tällöin ajatellaan
Kristuksen lunastustyön vapauttavan
myös naiset alamaisuudesta.
Seurakuntaa vaaditaan myös tukemaan
feminististä vapautusprosessia samoin
kuin orjuuden kumoamista aikoinaan.
Eräät feministiteologit syyttävät
Paavalia henkilökohtaisesta naisiin
kohdistuvasta vihamielisyydestä.

Apostoli Paavali perustelee opetuksensa
merkillisen vahvasti, aivan kuin hän
olisi kuunnellut tämän päivän
keskusteluja, joissa pidetään näitä
opetuksia usein vain tilapäisinä ja
kulttuurisidonnaisina ajatuksina. Hän
vetoaa toistamiseen luomiseen, ja
nimenomaan luomiskertomuksen
toiseen lukuun, jossa perustetaan
sukupuolijärjestys. “Sillä mies luotiin

ensin sitten vaimo”. Sen tähden emme
voi sivuuttaa käskyä olla alamainen
v a n h e n t u n e e s e e n
yhteiskuntajärjestykseen kuuluvana
seikkana.

Avioliitto ei ole vain kahden toisiaan
rakastavan ihmisen liitto, vaan miehen
ja naisen välinen liitto. Kristillisessä
avioliitossa miehen ja vaimon suhdetta
verrataan pään ja ruumiin suhteeseen
sekä Kristuksen ja seurakunnan
suhteeseen. Kun Jumala loi ihmisen ja
asetti avioliiton, hän halusi tämän
suhteen salatulla tavalla kuvastavan
Kristuksen ja seurakunnan suhdetta.
“Sen tähden mies luopukoon isästään
ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa ja
ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä
salaisuus on suuri; minä tarkoitan
Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös
teistä kukin kohdaltaan rakastakoon
vaimoaan niin kuin itseään; mutta
vaimo kunnioittakoon miestänsä.” Ef
5:31-33).

Pään ja ruumiin suhteesta apostoli
Paavali opettaa: “Mutta minä tahdon,
että te tiedätte sen, että Kristus on
jokaisen miehen pää ja että mies on
vaimon pää ja että Jumala on
Kristuksen pää.” (1 Kor 11:3). Kristus
on olemukseltaan täysin samanarvoinen
kuin Isä. Hän ei ole alempiarvoinen,
mutta silti hän on omasta tahdostaan
Isälle alamainen.

Kun kolmiyhteiseen persoonalliseen
Jumalaan itseensä sisältyy päänä ja
alamaisena oleminen, voimme ajatella
tämän saman ominaisuuden,
järjestyksen, heijastuvan Jumalan

kuvaan, ihmiseen, eli miehen ja vaimon
suhteeseen. Järjestys miehen ja vaimon
suhteessa ei ole synnin tai sorron
seurausta, vaan Jumalan luomistahto.
Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan
rauhan Jumala. Apostoli Paavali käyttää
tässä todella raskasta teologista
argumenttia, joka sulkee pois ajatuksen,
että opetukset miehen ja naisen välisestä
suhteesta avioliitossa olisivat vain
aikasidonnaisia, aikansa kulttuurin
tuotteita.

Miehen ja vaimon erilaisuus näkyy
biologisesti ja fyysisesti kykynä yhdessä
lisääntyä, mutta henkisesti erilaisissa
asemissa ja tehtävissä. (Miehen tehtävä
on johtaa perhettä ja rakastaa vaimoaan
uhrautuvalla, itsensä antavalla
rakkaudella, vaimon taas olla miehelleen
alamainen, ts. kunnioittaa hänen
johtajan asemaansa.) Jokainen nainen ja
mies, riippumatta siitä, mille
aikakaudelle hän syntyy, löytää
syvimmän tasapainon omassa
sukupuolisessa identiteetissään tässä
opetuksessa.

Raamatun opetus luomisjärjestyksestä ei
ole mikään irrallinen lisäys, naista
alistavan kulttuurin tuote tai menneiden
aikojen jäänne vaan erottamaton osa
ihmisyyttämme, kristillistä ihmiskuvaa.

Jos tämä luomiseen perustuva erilaisuus
unohdetaan tai sitä ei hyväksytä,
avioliiton ideaksi jää vain kahden
ihmisen kumppanuus, josta
sukupuolisuuden rikkaus on häivytetty
pois. Tästä on enää lyhyt matka
homoliittojen hyväksyntään. Miksi
homot eivät voisi laillistaa tällaista

kumppanuuttaan kun kerran heterot
voivat? Ihmisten on sitä vaikeampi
ymmärtää Raamatun torjuvaa kantaa
homosuhteisiin, mitä kauemmas he
etääntyvät luomisjärjestyksen
mukaisesta opetuksesta miehenä ja
naisena elämisestä.

Kahden miehen tai kahden naisen
välinen liitto on fyysisesti hedelmätön
ja luonnoton. Pintapuolisenkin
anatomian tuntemuksen perusteella
tämä pitäisi oivaltaa. Mutta
homosuhteessa ei ole lähtökohtaisesti
mitään edellytyksiä toteuttaa
kristillisen avioliitto-opetuksen syvää
kuvaa puolisoiden suhteesta
Kristuksen ja seurakunnan tai pään
ja ruumiin suhteen kuvana.



19

Efesolaiskirjeessä apostoli Paavali antaa
kristityille käskyn täyttyä Hengellä (Ef
5:18) ja mainitsee keskinäisen
alamaisuuden erääksi sen seurauksista.
Luther on sanonut jopa, että alamaisuus
on Jumalan valtakunnan tuntomerkki,
kun taas epäjärjestys saatanan
valtakunnan tuntomerkki. Kehotus
alamaisuuteen  kuuluu kaikille
kristityille, niin  miehille  kuin  naisille.
Jokainen meistä on jollekin alamainen
niin yhteiskunnassa kuin
seurakunnassa. Tämä tarkoittaa Jumalan
antaman  auktoriteetin  tunnustamista
ja toiselle uskotun johtamis-  ja
huolenpitovastuun  kunnioittamista.

Tämän jälkeen Paavali antaa
käytännöllisiä esimerkkejä: “Vaimot,
olkaa omille miehillenne alamaiset
niinkuin Herralle” (Ef 5:22),  Lapset,
olkaa vanhemmillenne kuuliaiset
Herrassa” (Ef  6:1)  ja “Palvelijat, olkaa
kuuliaiset maallisille isännillenne”  (Ef
6: Apostoli Pietari kiteyttää opetuksensa:
“Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle
järjestykselle Herran tähden.” (1 Piet
2:13).

Puhuessaan erityisesti naisen
alamaisuudesta  suhteessa  mieheen
Paavali sijoittaa opetuksensa kahteen
tilanteeseen, avioliittoon ja
seurakuntaelämään niin, että hän ei pyri
seurakunnan johtajan eli paimenen
virkaan. On kuitenkin huomattava, että
on monia tilanteita, joissa myös miesten
tulee olla alamaisia naisille. Esim.
Debora oli Jumalan asettama
yhteiskunnallinen johtaja, tuomari
Israelissa.

On huomattava, ettei missään kohdassa
Raamatussa  ole  osoitettu miehen
tehtäväksi huolehtia vaimon pysymistä
alamaisuudessa. Kehotusta “olkaa
alamaiset omille miehillenne” ei seuraa
“alistakaa vaimonne” tai “pitäkää
vaimonne kurissa”,  vaan  “rakastakaa
vaimojanne”. Miehellä ei siis  ole
oikeutta  vaatia  vaimoltaan
alamaisuutta, vaan Jumala on uskonut
sen vaimon  huolehdittavaksi.

Aviokäskyt eivät anna miehelle oikeutta
väkivaltaan tai pakottamiseen.
Huoneentaulu muistuttaa: “Samoin te
miehet, eläkää taidollisesti kukin
vaimonne kanssa, ja osoittakaa heille
kunnioitusta, koska he ovat elämän
armon perillisiä niin kuin tekin.”
Miehiä muistutetaan erityisesti vaimon
yhtäläisestä asemasta Jumalan edessä.

Päänä oleminen on siis Kristuksen
esikuvan mukaan ruumiin vapahtajana
olemista. “Mies on vaimon pää, niin
kuin myös Kristus  on seurakunnan
pää, hän ruumiin vapahtaja.” (Ef 5:23).
Tätä ohjetta noudattaessaan perheenpää
ei kahlitse vaimoaan tai valjasta häntä
omien tarpeittensa tyydyttäjäksi, vaan
vapauttaa hänet, antaa vaimolleen
vapauden toimia kaikkien lahjojensa
mukaisesti.

Paavalin avioliitto-opetus ei merkitse
palveltavan ja palvelijan suhdetta, vaan
molemminpuolista palvelussuhdetta,
jossa molemmat ovat avuksi toisilleen.
Jeesus opetti, että Jumalan  mielen
mukaisen johtajan tunnistaa tämän
alttiudesta palvella.  “Kansojen
kuninkaat herroina niitä hallitsevat, ja
niiden valtiaita  sanotaan
hyväntekijöiksi. Mutta älkää te niin;
vaan joka teidän keskuudessanne on
suurin, se olkoon  niinkuin  nuorin,  ja
johtaja niinkuin se, joka palvelee.”
(Luuk 22: 25,26).

Aviomiehen rakkauden laadulle ja
määrälle annetaan korkein  mahdollinen
vaatimustaso, kun sitä verrataan
Kristuksen rakkauteen. Siinä käytetään
rakkaudesta agape-sanaa, mikä
tarkoittaa uhrautuvaa, itsensä antavaa
rakkautta. Jumalan aviopuolisoille
antamat ohjeet ovat lakia, ja siksi  oikein
ymmärrettynä aiheuttavat laille
ominaiset  reaktiot  syntisessä ihmisessä.
Käskyt rakastaa tai olla  alamainen
herättävät ihmisessä vihan ja kapinan.
Ihmisen syntinen  luonto  ei  kykene
koskaan niitä hyväksymään tai niiden
alle taipumaan.

Kuitenkin avioliittokäskyistä vain
vaimoille  suunnattu  opetus näyttää
nykyisin  herättävän  vastustusta.  Miksi
miehet  eivät loukkaannu käskyyn
rakastaa vaimoa?

Tämä johtuu ilmeisesti osittain siitä, että
nykyihmisen  käsitys sanojen rakkaus ja
alamaisuus sisällöstä on usein varsin
erilainen kuin Raamatun
ajatusmaailmassa. Alamaisuus on
meidän kielenkäytössämme kielteisesti
ladattu sana.  Raamatussa  se  on  taas
myönteinen, kaunis ominaisuus, Pyhällä
Hengellä täyttymisen seuraus. Sana
rakkaus taas ymmärretään nykyisin
romanttisina tai eroottisina tunteina
ajatellaanpa  naisten-  tai  miestenlehtien
tapaa tulkita rakkautta. Raamatussa

rakkaus  sidotaan  aina  tekoihin,
uhrautumiseen, itsensä antamiseen.
Jeesuksen rakkaus meitä  kohtaan ei
ollut pelkkä ihana tunne hänen sisällään
eikä se  jäänyt sanoiksi, vaan rakkaus
vei hänet  ristille  kuolemaan,  antamaan
itsensä, luopumaan omastaan ja
uhrautumaan.

Synti on turmellut käsittämättömän
syvästi aviopuolisoille annetut
vastuuasemat. Mies, joka asetettiin
kantamaan pääasiallinen vastuu
perheestään, laistaa usein sen kokonaan.
Kuinka usein tilannetta taas  edistää
vaimon halveksiva asenne?

Apostoli Paavali vaatii aviomiehiltä
paljon enemmän kuin tasa-arvoasiain
neuvottelukunta on uskaltanut edes
haaveilla uutta isyyttä
peräänkuuluttaessaan. Hänen
avioliittomallinsa on syvimmiltään
valtava ilosanoma tämän päivän naisille,
jotka liian usein joutuvat yksin
kamppailemaan kasvatuksen vastuun ja
kodin hallinnan tuskan kanssa. Taitava
johtaja rohkaisee alaisiaan käyttämään
lahjojaan ja hyvä perheenpää saa
vaimonsa kukoistamaan

Raamatun opetuksen tähtäimessä ei ole
suinkaan pönkittää miehistä itsekkyyttä
tai alistamisen halua.  Aviokäskyt
velvoittavat kumpaakin puolisoa.
Vaimon tulee kunnioittaa miehelle
uskottua vastuuta koko perheestä.
Alamaisuus näkyy niin asenteissa,
puheissa kuin teoissa. Se on sisäistä
kauneutta ja nöyryyttä, jota kristityn
naisen kannattaa tavoitella. Miehen
puolestaan tulee rakastaa vaimoaan
uhrautuvasti Kristuksen esikuvan
mukaan. Ristiriidoissa kumpikaan
puoliso ei pääse lain alta. Molemmat
kohtaavat käskyn, joka vaatii
epäitsekkyyttä, toisen huomioimista ja
palvelijaksi asettumista.

Miten huoneentaulun ohjeet toteutuvat
avioliiton arjessa?  Yhtä hyvin voitaisiin
kysyä, miten käsky olla täydellinen
näkyy kristityn arjessa. Ihmisen syntinen
luonto ei kykene lakia hyväksymään eikä
sen alle taipumaan.

Huoneentaulu ei päästä miestä sen
helpommalla kuin vaimoakaan. Suurin
ja pyyteettömin rakkaus, mitä maan
päällä on koskaan koettu, näkyi ristillä,
Jeesuksen kantaessa Jumalan pyhän
vihan meitä kohtaan.  Tällainen tavoite
annetaan aviomiehille vaimonsa



20

rakastamisesta. Jeesus on esikuva myös
vaimolle alamaisuudessaan. Hän oli
alamainen niin vanhemmilleen kuin
asemaansa väärinkäyttäville esivallan
edustajille. Minua on valtavasti
avioliittokäskyjen kohdalla ilahduttanut
se, että Jeesus ei ollut vain alamaisuuden
ja rakkauden esikuva, vaan että hän
täytti tämänkin lain täydellisesti.
Syntisinä vaimoina ja aviomiehinä
voimme lohduttautua sillä, että
Jeesuksen hurskaus tässäkin suhteessa
luetaan meidän hyväksemme.

Pyhä Henki osoittaa syntisyytemme
huoneentaulun käskyjen edessä, mutta
Pyhä Henki myös vaikuttaa meissä niin
alamaisuutta kuin rakkautta.

Naispappeuden kannattajat vetoavat
usein siihen, miten radikaalisti Jeesus
omana patriarkaalisena aikanaan osoitti
arvostusta naiselle vapauttaen monissa
tilanteissa sorrettuja naisia
patriarkaalisten syrjivien rakenteiden
taakoista. Näin hän todella toimikin ja
aivan varmasti hän olisi halutessaan
rohjennut nimittää naisia myös
apostoleiksi. Jeesuksen toiminta ei ole
millään tavoin ristiriidassa
luomiskertomuksen nais- mieskuvan
kanssa vaan sen seuraus.

Uudesta testamentista havaitsemme, että
naisilla oli varsin merkittävä rooli
seurakuntaelämässä. He toimivat
seurakuntapalvelijoina, lähetystyössä,
opetustehtävissä  ja  kantoivat  vastuuta
miesten rinnalla seurakuntalaisista.
Apostoli  Paavali  nimitti useita naisia
työtovereikseen.

Kun Paavali lähetti tervehdyksiä
Rooman seurakunnan  vastuunkantajille
ja työntekijöille (Room 16), hän mainitsi
näiden joukossa nimeltä yllättävän
useita  merkittäviä  ja  hänelle  läheisiä
naisia, esim. Priskilla, Maria, Tryfaina
ja Tryfosa, Persis, Rufuksen äiti,
Nereuksen sisar ja Julia. Useisiin  heistä
liittyi maininta, että he olivat nähneet
vaivaa Herrassa. Usein juuri naiset
avasivat kotinsa seurakunnan
kokoontumispaikaksi. Näitä olivat
Maria,  Johanneksen  äiti,  purppuran
myyjä Lyydia, Nymfa ja ilmeisesti myös
Kloe.

On huomattava, että Raamatusta ei löydy
yhtään mainintaa naisesta
paimenvirassa. Sen  sijaan
seurakuntapalvelijoiden  joukossa
mainitaan myös naiset. Naiset myös

opettivat, mutta eivät paimenen virasta
käsin. Rajoitusta perustellaan
luomisjärjestyksellä.  Apostoli ei kerro,
miksi luomisjärjestys  velvoittaa
sukupuolet erilaisiin tehtäviin. Paavali
ei myöskään perustele naisten asemaa
joidenkin ominaisuuksien puuttumisella.
Luomisjärjestys  onkin nähtävä ennen
muuta Jumalan salattuna valintana
vanhan  liiton  leeviläisen pappeuden
tapaan. Jumala valitsi vain leeviläiset
miehet papeikseen, vaikka he tuskin
kaikki olivat luonnostaan  pätevämpiä
tähän tehtävään kuin muut israelilaiset
miehet tai naiset.

Raamatun opetuksen mukaan mies  ja
nainen  ovat  samanarvoisia, mutta
erilaisessa asemassa  Jumalan
luomistyön  perusteella  ja näillä
molemmilla seikoilla on omat
vaikutuksensa perhe- ja
seurakuntaelämään. Jumala haluaa
käyttää  seurakuntansa  rakentamiseksi
niin miehiä kuin naisia  itsekunkin
armolahjojen  mukaan, mutta
luomisjärjestyksen mukaan hän ei kutsu
naista  seurakunnan paimenen virkaan.

Anna joululahja PaavalinAnna joululahja PaavalinAnna joululahja PaavalinAnna joululahja PaavalinAnna joululahja Paavalin
Synodin työlle !Synodin työlle !Synodin työlle !Synodin työlle !Synodin työlle !

Paavalin Synodi tekee työtä,Paavalin Synodi tekee työtä,Paavalin Synodi tekee työtä,Paavalin Synodi tekee työtä,Paavalin Synodi tekee työtä,
että rakkaassa kirkossa mmeettä rakkaassa kirkossa mmeettä rakkaassa kirkossa mmeettä rakkaassa kirkossa mmeettä rakkaassa kirkossa mme
kuuluisi Raamatun eläväksikuuluisi Raamatun eläväksikuuluisi Raamatun eläväksikuuluisi Raamatun eläväksikuuluisi Raamatun eläväksi
tekevä kokonainen opetus.tekevä kokonainen opetus.tekevä kokonainen opetus.tekevä kokonainen opetus.tekevä kokonainen opetus.

Olemme juuri sinunOlemme juuri sinunOlemme juuri sinunOlemme juuri sinunOlemme juuri sinun
rukouksesi ja taloudellisenrukouksesi ja taloudellisenrukouksesi ja taloudellisenrukouksesi ja taloudellisenrukouksesi ja taloudellisen

tukesi varassa.tukesi varassa.tukesi varassa.tukesi varassa.tukesi varassa.

PankkisiirtolomakePankkisiirtolomakePankkisiirtolomakePankkisiirtolomakePankkisiirtolomake
lehden välissälehden välissälehden välissälehden välissälehden välissä

Tilinumero  takakannessaTilinumero  takakannessaTilinumero  takakannessaTilinumero  takakannessaTilinumero  takakannessa

On tarkoitus, ettäOn tarkoitus, ettäOn tarkoitus, ettäOn tarkoitus, ettäOn tarkoitus, että
toimintamme laajenee kokotoimintamme laajenee kokotoimintamme laajenee kokotoimintamme laajenee kokotoimintamme laajenee koko
ajan kirkollisen tilanteen jaajan kirkollisen tilanteen jaajan kirkollisen tilanteen jaajan kirkollisen tilanteen jaajan kirkollisen tilanteen ja

resurssien myötä.resurssien myötä.resurssien myötä.resurssien myötä.resurssien myötä.

�Niin kauan kuin päivä on, tulee�Niin kauan kuin päivä on, tulee�Niin kauan kuin päivä on, tulee�Niin kauan kuin päivä on, tulee�Niin kauan kuin päivä on, tulee
meidän tehdä hänen tekojansa,meidän tehdä hänen tekojansa,meidän tehdä hänen tekojansa,meidän tehdä hänen tekojansa,meidän tehdä hänen tekojansa,
joka on minut lähettänyt; tuleejoka on minut lähettänyt; tuleejoka on minut lähettänyt; tuleejoka on minut lähettänyt; tuleejoka on minut lähettänyt; tulee
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Joh.9:4Joh.9:4Joh.9:4Joh.9:4Joh.9:4

Paavalin synodin tuki ry:n
hallitus kiittää runsaasta
yhteistyöstä kuluneena

vuonna. Tähän kiitokseen
yhtyy koko Sisarenpojan

toimituksen joukko.

Erittäinkin olemme
kiitollisia yhteydenotoista,

esirukouksista, uusista
mahdollisuuksista ja

kaikista raamatullisista ja
luterilaisista käytännön

hankkeista ja
toteutuksista.

Kirkkomme tila näyttää
huolestuttavalta.

Kovastikin. Silti emme
heitä kirvestä kaivoon. Me
uskomme Herraan, jolla
on kaikki valta, Herraan,
joka pitää aivan kaikki

lupauksensa.

Siksi kehotamme yhdessä
uimaan kanssamme

vastavirtaan. Jumalan
sanasta luopumisen

myötävirta vie monet
mukanaan.

Vapahtajamme rakkaus
vaatii ja kutsuu meitä

pitämään armon ja
totuuden sanaa esillä ja
toteuttamaan oikeutta

joka rintamalla.

Raamatun sanan tähti
johtaa meitä Jeesuksen

luokse ja omana tänäkin
päivänä. Ilman sitä meillä
on vain inhimillinen valta
ja pimeys - sellainen, joka

kerran konkretisoitui
synkkänä

oikeudettomuutena
Jumalan

pelastussuunnitelmaa
vastaan Betlehemin

lastenmurhassa.
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Jo puoli vuosisataa sitten tapahtumat
Ruotsin kirkossa ja voimakkaasti
lisääntynyt liberaaliteologian vaikutus
meilläkin aiheuttivat kirkossamme
paljon ongelmia ja huolestumista.
Luottamus Raamatun sanaan oli
vähenemässä. Kirkossakin alettiin yhä
enemmän myöntyä vanhan
kirkonvastaisen kritiikin vaatimuksiin.
Ajateltiin, että modernille ihmiselle
täytyi puhua valistuneemmalla tavalla
ihmisestä ja hänen asemastaan Jumalan
maailmassa. Syntiä alettiin pitää
virheellisenä nimityksenä ihmiselämän
vaikeuksista. Enää ei voitu puhua
lopulliseen oikeudenmukaisuuteen
pyrkivästä, syntiä vihaavasta Jumalasta,
ja käsitys sovituksesta muuttui täysin.
 
Vuonna 2005 ilmestyneessä teoksessaan
”Ateistit alttarilla. Miksi papit kiistävät
uskonoppeja?” dosentti Timo Eskola on
kuvannut radikalisoituneen teologian
Raamatun sanasta vieraantunutta tilaa
mm. näin: ”Koska syntiä ei pidetä
ihmisen perimmäisenä, iankaikkisuutta
koskevana ongelmana, termillä ’sovitus’
tarkoitetaan vain ihmisen ja Jumalan
’kumppanuutta’ vaikeiden olosuhteiden
keskellä tapahtuvassa elämäntaidon
hankinnassa.” (s. 21)
 
Haluan viitata sovitus-käsitteen
hämärtymiseen Saksassa jo 70 vuotta
sitten. Hallussani on
kansallissosialistisen ideologian
omaksuneiden Saksan evankelisen
kirkon jäsenten Jenan piirin
”saksalaisten kristittyjen” vuoden 1936
tienoilla jakama propagandalehtinen
(Kundgebung der Kirchenbewegung
Deutsche Christen / Kreis Jena). Sen
neljännessä teesissä todetaan, että kun
Paavalin järkeisuskoon sitoutuneet
tunnustusrintaman jäsenet löytävät
sovituksen juutalaisen Uhrilampaan
Jeesuksen Kristuksen veressä, niin
saksalaiset kristityt löytävät sen
sydämenuskossaan itse Jeesukseen
pitäytyneinä rakkaudessaan Jumalaan ja
lähimmäisiin. Yhdeksännessä teesissä
todetaan, että kun tunnustusrintaman
jäsenet pitävät vielä tänäkin päivänä

juutalaisia Jumalan valittuna kansana,
niin saksalaisille kristityille he ovat
onnettomuus (Die Juden sind unser
Unglück) eikä heille löydy tilaa
saksalaisten kristittyjen seurakunnissa.
Juutalaiset perustakoot omat
juutalaisseurakuntansa.
 
Vuonna 2004 ilmestyneessä teoksessaan 
Osmo Tiililä - protestantti  teol.tri Timo
Junkkaala on mielenkiintoisella tavalla
kuvannut niitä vuosikymmeniä, joiden
aikana kirkkomme perustuksia
erityisesti koeteltiin ja syntyi tarvetta
Jumalan sanaa ja kirkon tunnustusta
puolustavaan toimintaan.  Siinä
puolustustaistelussa myös Paavalin
synodi on ollut uskollisesti mukana 30
vuotta.
 
Kuten Ruotsissa jo paljon aikaisemmin,
meilläkin 1960-luvun lopulla syntyi
Raamattu ja tunnustus–liike.   Sen
tarkoituksena oli herättää kirkon jäseniä
tietoisiksi liberaaliteologian
aiheuttamasta haasteesta.  Vuosina 1968
ja 1969 tapahtuneiden valmistelujen
jälkeen pidettiin kolme merkittävää
kokousta, joissa julkilausumin haluttiin
puuttua tapahtumien kulkuun
(Helsingissä Mikael Agricolan kirkossa
8.-9.1.1970, Kuopiossa Alavan kirkossa
8.-9.1.1971 ja Helsingissä Taivallahden
kirkossa 2.-3.4.1971).  Tämä liike sai
kannatusta erityisesti evankelisten ja
heränneiden parissa.  Mutta
herätysliikkeiden erilaisten tavoitteiden
vuoksi se vähitellen lamaantui.
 
Vuosien tauon jälkeen seuraava
Raamattu ja tunnustus–kokous pidettiin
Maarian pappilassa 1.4.1975.  Siihen
antoi aiheen erityisesti naispappeudesta
käydyn keskustelun vilkastuminen.
Kutsun tuohon kokoukseen
allekirjoittivat nuoret teologit Simo
Kiviranta ja Olavi Rimpiläinen .
Kokouksen antina voidaan pitää sitä,
että yhteinen toistuva kokoontuminen ja
tapahtumien seuraaminen todettiin
välttämättömäksi ja asetettiin
toimikunta valmistelemaan seuraavaa

kokousta. Se pidettiin 8.3.1976
Helsingissä Paavalin kirkossa. Siellä
hyväksyttiin julkilausuma Kirkon virka
ja naispappeus. Nimi Paavalin synodi
saatiin tämän kokouksen jälkeen
lehdistöltä pilkkanimenä; mutta se
vakiintui pian Raamattu ja tunnustus -
liikkeen silloista toimintaa myönteisesti
kuvaavaksi symboliksi.  Synodin oli
otettava vastaan eri herätysliikkeiden ja
kirkollisten piirien jäseniltä tulleet
vetoomukset jatkuvan kanssakäymisen
ylläpitämisestä.
 
Tärkeimmäksi tehtäväkseen synodi alun
perin asetti toimimisen avoimena
tiedotuskanavana ja
keskustelufoorumina herätysliikkeiden
sekä muun Jumalan sanaan ja
kirkkomme tunnustukseen pitäytyvän
kirkkomme jäsenistön kesken.  Paavalin
synodi ei ole herätysliike eikä tarkoita
esiintyä kirkkona kirkossa.  Vain
ystävinä Kristuksessa synodin jäsenet
haluavat elää veljinä ja sisarina kaikille
Jumalan sanaa ja siihen perustuvaa
kirkkomme tunnustusta rakastaville ja
siitä vastuuta tunteville piispoille,
seurakuntien työntekijöille ja yhteiselle
kirkkokansalle.
 
Perustamisestaan lähtien Paavalin
synodi on palvellut keskustelufoorumina
ja tiedottajana.  Sen piirissä on ollut
mahdollista myös ulkomaisten vieraiden
kanssa paneutua luterilaisten kirkkojen
ajankohtaisiin kysymyksiin.  Siinä
tarkoituksessa ovat palvelleet eri puolilla
maata vuosittain järjestetyt paastonajan
kirkkopäivät ja muut kokoontumiset
sekä julkaisut. Vuodesta 1977 lähtien
Paavalin synodi on julkaissut
Sisarenpoika lehteä.  Se on saanut
nimensä Ap.t. 23:12-22 kertomasta
tapahtumasta, jossa Paavalin sisaren
poika sai palvella tärkeässä
tiedotustehtävässä
 
Vuoteen 1986 saakka asianomaisen
hiippakunnan piispa on ollut mukana
Paavalin synodin seminaareissa ja
kirkkopäivillä, sen jälkeen vain piispa

MIKSI PAAVALIN SYNODI SYNTYI?
Esitelmä Paavalin Synodin paastonajan kirkkopäivillä Lapin seurakunnassa Satakunnassa 9.4.2006

Timo Holma
Rovasti
Kokkola
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Olavi Rimpiläinen synodin esimiehenä.
Ulkomaisina piispoina
kirkkopäivillämme ovat vierailleet
Ruotsista piispat  Bo Giertz ja Bertil
Gärtner, Inkerin piispa Aarre
Kuukauppi sekä Latvian luterilaisen
kirkon arkkipiispa Janis Vanags.  Muina
ulkomaisina vieraina synodin
kokouksissa ovat olleet mm.
tuomiorovastit Per-Olof Sjögren ja G.A.
Danell, kirkkoherra Fredrik Sidenvall ja
lehtori Erik Petrén Ruotsista, teol.lis.
Jörgen Glenthöj, Sören Ruager ja rovasti
Hans O. Okkels Tanskasta sekä prof.
Reinhard Slenzcka Latviasta ja pastori
Per-Anders Grunnan Pietarista.
 
Paavalin synodin syntymisen aikoihin
teologiseksi vedenjakajaksi
kirkossamme muodostui virkakomitean
loppumietintö. Sen yksimielisesti
laaditusta perustekstistä komitean
jäsenet päätyivät vastakkaisiin
johtopäätöksiin. Enemmistö katsoi
tutkimustulosten puoltavan pappisviran
avaamista naisille; vähemmistö torjui
naispappeuden. Piispainkokouksen
enemmistö asettui komitean enemmistön
kannalle. Mutta Helsingin yliopiston
systemaattisen teologian opettajat Lauri
Haikola, Ahti Hakamies, Tuomo
Mannermaa, Seppo A. Teinonen ja
Kalevi Toiviainen yhteisessä kriittisessä
kannanilmaisussaan Kotimaa –lehdessä
30.4.1976 totesivat, että
piispainkokouksen käyttämät perustelut
naispappeuden toteuttamiseksi
merkitsevät Raamattuun ja
tunnustukseen nähden olennaisesti uutta
virkakäsitystä. Tämän kantansa
professori Mannermaa toi voimakkaasti
esille myös Oulun hiippakunnan
hiippakuntakokouksessa, joka antoi
kirkolliskokoukselle hänen esittämänsä
lausunnon virkakomitean
loppumietinnöstä. Siinä todetaan, että
pappisviran avaaminen naisille vaatii
ratkaisevaa muutosta voimassa olevaan
oppiin kirkon virasta.
 
Lausunnossaan 24.9.1986
piispainkokous esitti, että
”kirkolliskokous päättäessään
pappisviran avaamisesta naisille   1.
toteaisi, että Suomen evankelis-
luterilainen kirkko ei muuta
oppiperustaansa;  kirkkolain 1 §:n
mainitsema raamattu- ja
tunnustusperiaate on siten
muuttumattomana voimassa, ja   2.
hyväksyisi piispainkokouksen lausunnon
periaatteen, jonka mukaan myös niillä
kirkon jäsenillä ja viranhaltijoilla, jotka

suhtautuvat torjuvasti pappisviran
avaamiseen naisille, tulee edelleen olla
kirkossamme täysi toiminnan vapaus ja
mahdollisuus tulla vihityksi ja
nimitetyksi Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon eri virkoihin.”  
 
Piispa Yrjö Sariola teki
kirkolliskokouksen täysistunnossa
6.11.1986 tähän piispainkokouksen
esitykseen oman muutosesityksensä,
joka hyväksyttynä äänin 85-9 liitettiin
pontena varsinaiseen kirkolliskokouksen
kirkkolain muuttamista koskevaan
päätökseen  kirkolliskokouksen
pöytäkirjan 34 §:ssä.
 
Piispa Sariolan esittämästä muutoksesta
johtuen piispainkokouksen
muotoilemasta periaate-lauselmasta jäi
pois sana  täysi (”täysi toiminnan
vapaus” oheni sanaksi
toiminnanvapaus). Muilta osin ponteen
alkuperäisenä hyväksymäänsä
piispainkokouksen tekstiin
kirkolliskokous lisäsi virkkeen:  ”Kaikki
kirkon jäsenet ja viranhaltijat ovat
yhdessä vastuussa siitä, että muutoksen
aiheuttamat vaikeudet pyritään
voittamaan keskinäisen yhteistyön
avulla ja kirkon ykseyttä varjellen.
 
Vaikka kiistanalaisen virkaratkaisun
pitkänä valmisteluaikana monet piispat
henkilökohtaisesti ja edellä mainitussa
lausunnossaan piispainkokous yhdessä
vakuuttivat, että kirkkomme oppi
pappisvirasta tämän virkareformin
vaikutuksesta ei muutu, ongelma elää
edelleen ratkaisemattomana
kirkossamme.  Totta on, että niin
kirkkolain kuin kirkkojärjestyksenkin
ensimmäisessä pykälässä kirkkomme
oppiperusta on ilmaistu edelleen
muuttamattomana, ja siitä kirkossamme
on syytä iloita. Mutta se pelkästään ei
näy takaavan, että myös muut kirkkolain
ja kirkko-järjestyksen säädökset pysyvät
Raamattuun perustuvan kristillisen opin
mukaisina (1. Kor. 2:14).
 
Päätoimittaja Tapani Ruokanen kirjoitti
kolumnissaan ”Tasa-arvoako” (Suomen
Kuvalehti 26.7. 2002): ”Naispappeus ei
ole moraaliasia: se on opillinen kysymys.
Kirkkoherra kieltäytyi toimittamasta
jumalanpalvelusta naispappiensa kanssa
opin takia. Se on hänen tulkintansa
Raamatusta. Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon synodi eli
kirkolliskokous käyttää korkeinta valtaa
opin asioissa. Se on muuttanut oppia eli
tulkinnut Raamattua niin, että nainen

kelpaa papiksi.  Se on papiksi aikovan
hyväksyttävä siinä missä
kolminaisuusoppikin” ja jatkaa:
”Valkealan kirkkoherran ja muiden
hänen kaltaistensa tulisi erota
luterilaisesta kirkosta ja liittyä toiseen
kirkkoon”. 
 
Näin Suomen Kuvalehden päätoimittaja
pyrkii vakuuttamaan lukijoilleen, että
muutos, jota piispainkokous
lausunnossaan syksyn 1986
kirkolliskokoukselle suositteli vain
järjestelykysymyksenä, on nähtävä
järeänä kirkkomme oppia koskevana
muutoksena ja toteaa: ”Se on papiksi
aikovan hyväksyttävä siinä missä
kolminaisuusoppikin”.
 
Ettei kirkolliskokous antaisi johdattaa
itseään harhaan, kirkolliskokouksen
kevätistunnon avaus-puheessaan
3.5.1976 arkkipiispa Martti Simojoki
paimenvastuunsa syvästi tuntien lausui
mm:  ”Kirkolliskokouksen päätösten
tulee olla yhdensuuntaisia luterilaisen
tradition kanssa, josta seuraa, että
kaikkea myöhäisempää traditiota on
arvosteltava Raamatun kirjoitusten
mukaan. … Oikeaa kristillistä uskoa
määriteltäessä on kirkon
varhaiskaudelta lähtien pidetty ohjeena
sitä, joka on ’uskottu kaikkialla ja aina
ja jonka kaikki uskovat’. Luterilaisen
kirkon, tässä tapauksessa Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon, on
noudatettava samaa ohjetta, sillä
luterilainen kirkko ei tahdo opettaa
muuta kuin mitä yksi ja pyhä seurakunta,
joka kaikkina aikoina pysyy samana, on
aina opettanut (Augsburgin tunnustus
VII, ’una sancta ecclesia perpetuo
mansu-ra’).”
 
Kirkon perinteiseen virkakäsitykseen
pitäytyneiden käännyttämisen vaikea
tehtävä viime vuosina piispakunnassa on
langennut Espoon piispa Mikko
Heikalle. Sitä tehtävää hoiti
aikaisemmin piispa Ilkka Kantola. 
Siinä asemassaan viimeksi mainittu
kutsui 29.11.2001 joitakin mielestään
sitkeimpiä naispappeuden vastustajia
keskustelemaan kanssaan Turun
tuomiokapi-tuliin. Tilaisuuden
lähestyessä loppuaan hän pyysi vielä:
”Sanokaa nyt, mihin te oikeastaan
pyritte, kun niin peräänantamattomina
vastustatte tätä uutta järjestystä
kirkossamme?” Vastasin hänelle:
”Emme pyri mihinkään muuhun kuin
siihen, että kirkossamme otettaisiin
vakavasti myös Nikean uskontunnustus
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ja sen tämäkin lauselma: Me uskomme
yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen
kirkon, ja että pyrkisimme vilpittömästi
myös elämään tämän tunnustuksen
mukaisesti pysyäksemme todellisena
Jeesuksen Kristuksen kirkkona. Vain
siihen pyrimme, emme mihinkään
muuhun.”
 
Jo vuoden 1976 kirkolliskokouksen
perustevaliokunta tiesi uuden
virkaratkaisun synnyttävän kirkkoomme
vaikean sisäisen jännityksen.  Tämä käy
ilmi valiokunnan mietintöön nro 2/1976
kirjatusta lausumasta, jonka
tarkoituksena oli torjua ns.
omantunnonklausuulin hyväksyminen
kirkkolakiin: ”Kirkon järjestystä
särkemättä ei ole mahdollista rakentaa
kirkkolain muutoksin pitävää
’vähemmistösuojaa’ tai
’omantunnonklausuulia’, vaan kysymys
on hoidettava pääasiassa
piispainkokouksen antamin ohjein sekä
ennen muuta toisenlaista vakaumusta
ymmärtävin käytännön järjestelyin.”
 
Perustevaliokunnan mietintöön
liittämässään eriävässä mielipiteessä
valiokunnan jäsenet Eero Parvio ja
Rafael Repo totesivat: ”Jos kirkko
päättää näin, se itse asiassa tunnustaa,
että kyseessä ei enää ole sama
pappisvirka kuin aikaisemmin ja että
kirkon tunnustuspohjaa on muutettu. 
On myös huomattava, että ratkaisulla
riistetään niiltä papeiksi ja lehtoreiksi
valmistuvilta opiskelijoilta, jotka eivät
Raamatun sanaan sidotun omantuntonsa
mukaan voi hyväksyä naispappeutta,
mahdollisuus tulla kirkkomme
palvelukseen.”
 
Jo 30 vuotta sitten kirkolliskokouksen
perustevaliokunta siis oivalsi, että kirkon
virkaa koskeva muutos toteutuessaan
ajaisi kirkon voimassa olevaan oppiin ja
järjestykseen pitäytyvät vähemmistöksi,
joka omassa kirkossaan joutuu
leimatuksi ”toisenlaisen vakaumuksen
(= toisenlaisen opin) edustajiksi” ja
samalla vähemmistöksi, jolle ”kirkon
järjestystä särkemättä ei ole mahdollista
rakentaa kirkkolain muutoksin pitävää
vähemmistösuojaa”.
 
Ovatko siis jotkut olleet särkemässä
kirkon järjestyksen? Vuoden 1976
kirkolliskokouksen perustevaliokunta
pelkäsi, että naispappeuden tultua
hyväksytyksi kirkon järjestys särkyy,
mutta jätti avoimeksi kysymyksen, ketkä
ovat särkijöitä: kirkon aikaisemmasta

opista poikkeavan uuden lain säätäjätkö
vai muutetun lain aiheuttamassa uudessa
tilanteessa vähemmistöön joutuvat?  Nyt
näyttää siltä, että päätoimittaja
Ruokanen lopultakin katsoo löytäneensä
kasvot 30 vuotta sitten anonyymiksi
jääneelle kirkon järjestyksen särkijälle
ja on valmis antamaan hänelle
tuomionsa. Mutta Nikean tunnustuksen
perusteella edelleen apostoliseksi
tunnustautuvassa kirkossamme täytyy
olla lupa kysyä, mistä päätoimittaja
Ruokanen on saanut sen tuomiovallan?
 
Vähemmistöjen kohtelusta Suomessa
ylipäänsä akatemiaprofessori Heikki
Ylikangas on todennut (radiohaastattelu
2.3.1998), että suomalaiset ovat
taipuvaisia konsensukseen, ja kun se
jossakin asiassa on saavutettu, he eivät
enää osaa puhutella vähemmistöä
sivistyneesti vaan pyrkivät sitä
rankaisemaan.
 
Edellä laajasti käsittelemäni, 30 vuotta
kirkossamme ratkaisemattomana
vellonut kysymys ja monet muut
Raamattuun ja kristikunnan yhteiseen
vuosituhannet tallentamaan oppiin ja
opetukseen sisältyvät kysymykset elävät
jatkuvasti kirkossamme asioina, joihin
jokaisen uuden sukupolven on
perehdyttävä samalla tinkimättömällä
vastuullisuudella kuin edeltäjiensäkin. 
Ja yhä uudelleen on rohjettava kysyä:
Mikä on Herran tahto; mitä hän pyhässä
Sanassaan on meille ilmoittanut? Sitä
on jatkuvasti yhdessä uskollisesti
tutkittava, niin kuin Luukas kertoo
berealaisten tehneen, kun Kristuksen
evankeliumi ensimmäisen kerran tuotiin
heidän luoksensa.  Heistä kerrotaan
(Ap.t.17:10-14), että he olivat jalompia
kuin Tessalonikan juutalaiset. ”He
ottivat sanan halukkaasti vastaan ja
tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö
kaikki paikkansa.”  Juuri tätä Paavalin
synodi koko toimintansa ajan on
pyrkinyt teroittamaan ja tätä apostolien
(Ap.t. 5:29) antamaa ohjetta: 
”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin
ihmisiä.”
 
Paavalin synodin jäsenet saavat tänään
juhlapäivänään kiitollisin mielin
tunnustaa: ”Tähän asti Herra on meitä
auttanut.”  Samalla voimme todeta, että
kuljettu 30 vuoden taival ei ole ollut
helppo, mutta ihmeellinen Jumalan
siunaus ja varjelus on ollut mukanamme.
 

JUMALAN SANANJUMALAN SANANJUMALAN SANANJUMALAN SANANJUMALAN SANAN
VARASSA ETEENPÄINVARASSA ETEENPÄINVARASSA ETEENPÄINVARASSA ETEENPÄINVARASSA ETEENPÄIN
Piispainkokous antoi 13.9. 2006
selonteon, joka koskee kirkossamme
kristikunnan klassiseen kantaan
pitäytyviä työntekijöitä. Tähän
haluamme lausua seuraavat
näkökohdat:
1.1.1.1.1. Kristillisessä kirkossa pappisvirka on
ennen muuta hengellinen virka, jonka
Kristus itse on asettanut ja
apostoliensa kautta säätänyt. Virassa
liittyvät yhteen evankeliumin julistus,
tunnustus ja paimenen tehtävä.
2.2.2.2.2. Viran jumalallisesta asetuksesta
seuraa, että Jumalan ilmoitussana
kertoo viran edellytykset ja tehtävän
eikä sitä voi tarkastella pelkästään
maallisen ammatin kaltaisena
toimena.
3.3.3.3.3. Pitäytyminen klassiseen käsitykseen
pappisvirasta sanoin ja teoin ei ole
syrjintää, vaan uskollisuutta viran
asetukselle ja sen raamatulliselle
perustalle.
4.4.4.4.4. Kristillinen seurakunta on omalta
olemukseltaan yhteiskunnasta ja sen
rakenteista poikkeava yhteisö. Se
ilmentää Jumalan luomistyöhön
perustuvaa miehen ja naisen
samanarvoisuutta oikeassa
erilaisuudessa.
55555. Kysymys virasta on perusteiltaan
Jumalan ilmoitukseen perustuva
totuuskysymys, jota ei voi ratkaista
valtapoliittisin keinoin tai
äänestämällä.
6.6.6.6.6. Julistamme, elämme ja opetamme
edelleenkin Raamatun mukaisesti.
7.7.7.7.7. Jos kirkossamme ei saa opettaa
viran raamatullisen olemuksen
mukaisesti, kirkko on vaarassa
menettää myös muissa kysymyksissä
Jumalan ilmoitukseen perustuvan
itsenäisyytensä elämässä ja
opetuksessa.
8.8.8.8.8. Kristityt, jotka seuraavat
apostolisen uskon mukaista
seurakuntaelämää ja järjestystä etsivät
nyt ja tulevaisuudessa rohkeasti
sellaisia jumalanpalveluksia ja
kirkollisia toimituksia, joissa
armonvälineitä hoidetaan Kristuksen
asetuksen mukaisesti. Luterilaisten
tunnustuskirjojen mukaan
seurakunnalla on oikeus kutsua
paimenensa.

PAAVALIN SYNODIPAAVALIN SYNODIPAAVALIN SYNODIPAAVALIN SYNODIPAAVALIN SYNODI
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Anni-Maria Laaton ja Riikka Korpisen puheenvuoro Rakentavia ratkaisuja –
vetoomuksen luovutustilaisuudessa Turussa 8.9.2006 
 
 
Rakentavia ratkaisuja -vetoomuksen allekirjoittaneista suuri osa on naisia. On monia 
naisteologeja, naispappejakin. Yhteistä meille on toive, ettei kirkossamme lähdettäisi ns. 
Heikan raportin ehdottamalle tielle, jota eräässä valmisteludokumentissakin kuvataan 
inkvisitiolinjaksi, vaan etsittäisiin myönteisiä ratkaisuja. Me haluamme pysyä kirkossa 
ja rakentaa sitä myönteisellä tavalla. 
 
Ajattelen, että ongelma tiivistyy pitkälti siihen, että naispappeuteen kielteisesti suhtau-
tumista ja tämän vakaumuksen mukaan toimimista pidetään naisten syrjimisenä.  Ky-
symys ei todellisuudessa ole syrjimisestä. Ei voida ajatella, että kirkossa olisi 2000 
vuotta syrjitty naisia, meidänkin kirkossamme aina vuoteen 1986, ja että me vetoomuk-
sen allekirjoittaneet naisteologit syrjisimme itseämme. Omituiselta tuntuisi myös leima-
ta ortodoksisen ja roomalaiskatolisen kirkon pappeus syrjinnäksi. 
 
Kysymys on sen sijaan kahdesta erilaisesta tavasta ymmärtää Raamattua ja halusta toi-
mia sen mukaan, minkä ymmärtää oikeaksi. Syrjimistä on mielestäni enemmänkin se, 
jos meidät tahdotaan ajaa kokonaan ulos kirkosta. 
 
Valmistelupapereissa on toinenkin asia, johon haluan kiinnittää huomiota. Naispappeu-
teen kielteisesti suhtautuville halutaan antaa kaksi vaihtoehtoa: voi valita sakot ja viran 
menetyksen tai sitten ruveta toimimaan omaatuntoaan vastaan. On uskomatonta, että 
kirkon valmistelupapereissa voidaan kristitylle ihmiselle suositella sitä, että hän pitää 
tietoisesti rikkoa Jumalan Sanaan sidottua omaatuntoaan vastaan. Apostoli Paavali ei 
suositellut tällaista silloinkaan, kun hän katsoi joidenkin ottavan eräät ruokasäädökset 
liian tiukasti. Sen sijaan hän kehotti molemminpuoliseen kunnioitukseen. 
 
Meidän kirkossamme on mahdollista valita myönteinen ja aidosti jokaista kirkon jäsentä 
kunnioittava toimintalinja. Tästä jatkaa nyt TM, lehtori Riikka Korpinen. 
 
Kämppä Katajanokalla, muhkea osakesalkku vai huikea parisuhde? Mikä on tärkeintä? 
Elämän ykkösjuttu on Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Jutun juoni löytyy Isosta Kir-
jasta, maailman luetuimmasta bestselleristä.  
 
Olemme naisteologeja, joille Raamattu on voimanlähde arjessa ja innoittaja työssä. Ra-
kastamme kirkkoa ja sen vuosituhantista sanomaa ansiottomasta rakkaudesta; ilman sitä 
emme jaksaisi elää. Myös Suuren Oppaan neuvot ovat osoittautuneet lyömättömiksi niin 
avio-, perhe- ja työelämässä kuin kirkon elämässäkin. Ovathan ne peräisin samasta Läh-
teestä. Siksi emme ripusta lipereitä kaulaan ja ryhdy paimeniksi kuten monet naisteolo-
git ovat tehneet Suomen ev. lut. kirkossa. Emme laske vastuun iestä harteillemme, em-
mekä taistele susia vastaan. Olemme hengellisiä äitejä, opettajia, julistajia ja kasvattajia. 
Teemme töitä erilaisina mutta samanarvoisina hengellisten isien rinnalla. Pyhä Jumala 
on järjestyksen Jumala. Kannatamme yhteiskunnallista tasa-arvoa, kavahdamme tasa-
päistävää pakottamista miehiseen tehtävään. Naisteologit kelpaavat kyllä kirkolle mutta 
vain pappeina. Emme ole naisten sortajia vaan sorrettuja naisia. Kannatamme rakentavia 
ratkaisuja. Olemme käyttämätön työvoimareservi aikana, jona kirkosta eroaminen li-
sääntyy, eläkepommi lähestyy ja raamatullinen usko uhkaa kadota. Palveluksessanne! 
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Miika Auvisen puheenvuoro Rakentavia ratkaisuja – vetoomuksen luovutustilai-
suudessa Turussa 8.9.2006 
 
 
Arvoisa Arkkipiispa Jukka Paarma, 
 
Olen kiitollinen ja iloinen, että kirkon johto on kiinnostunut seurakuntien ja työnteki-
jöidensä hyvinvoinnista. Arvostan myös sitä, että ns. virkakysymystä käsitellään piispo-
jen kesken. Olen kuitenkin surullisena lukenut Heikan työryhmän raporttia ja eri hiip-
pakuntien kannanottoja siihen. 
 
Edustan niitä teologian maistereita ja teologian ylioppilaita, joilta ollaan Heikan työ-
ryhmän toimenpide-ehdotusten myötä viemässä viimeisetkin mahdollisuudet toimia 
kirkossa pastoraalisissa tehtävissä. En voi käsittää mistä harhaopista minua ja muita 
perinteisestä virkakäsityksestä kiinni pitäviä rangaistaan. Miksi kirkon mainostama su-
vaitsevaisuus ei kosketa kaltaisiani, raamatullisin perustein 2000 vuotta jatkuneen vir-
kakäsityksen omaavia teologeja, jotka haluavat omalla paikallaan olla rakentamassa 
kirkkoamme?  
 
Koen lyhytnäköisenä toiminnan, jossa toisaalta houkutellaan mainoskampanjoilla uusia 
työntekijöitä kirkkoon helpottamaan lähestyvää pappispulaa ja samalla nyt käsillä ole-
villa päätöksillä käännettään selkä kymmenille lahjakkaille, kutsumustietoisille ja kirk-
koon sitoutuneille nuorille teologille sekä tuhansille aktiivisille seurakuntalaisille. 
 
Minut on kutsuttu Helsingissä toimivan messuyhteisön paimeneksi, jossa viikoittain 
kokoontuu noin 250 ihmistä sunnuntain jumalanpalvelukseen. Valtaosa tästä joukosta 
on nuoria aikuisia. Haluaisin olla osaltani rakentamassa Suomen evankelisluterilaista 
kirkkoa, mutta jo pappisvihkimyksen saaminen on noussut kynnyskysymykseksi. En ole 
rettelöitsijätyyppiä, enkä halua luoda sekasortoa tai eripuraisuutta kirkossamme. Koen 
vallitsevan tilanteen kiusalliseksi koska mielestäni kirkon todelliset haasteet ovat muu-
alla, kuin virkakysymyksessä. 
 
En kuitenkaan voi tietoisesti toimia Raamattuun pohjautuvan uskon vakaumukseni vas-
taisesti. Heikan työryhmän ehdottama malli, jossa yksittäisen työntekijän vakaumus ja 
käytännön toiminta olisivat irrallaan toisistaan, on kristinuskolle vieras ja siksi täysin 
mahdoton. Olisi valheellista toimia toisin kuin Jumalan sanan pohjalta uskoo.  
 
Toivon, että esitettyjen sanktioiden sijaan selvitettäisiin miten niissä seurakunnissa, 
joissa toimiva rinnakkaiselo on kyetty järjestämään, on toimittu.  
 
Toiseksi toivon, että Te hyvä arkkipiispa ottaisitte käsittelyyn piispojenkokouksessa 
mallin, joka mahdollistaisi paikalliset pappisvihkimykset, (ns. Norjan malli).  Näin esi-
merkiksi kaltaiseni kirkon herätysliikkeen jumalanpalvelusyhteisön paimenena kutsutut 
henkilöt voisivat saada pappisvihkimyksen ja rakentaa yhteistä kirkkoamme omalla 
paikallaan synnyttämättä ristiriitatilanteita. 
 
Uskon ja toivon, että Te samoin kuin me tässä haluamme etsiä ja löytää Jumalan tahdon 
mukaisia rakentavia ratkaisuja, jotka voivat olla siunaukseksi koko kirkollemme. Siksi 
näen, että pakotteiden ja uhkausten sijaan, olisi esimerkiksi edellä kuvaamieni rakenta-
vien ratkaisujen aika.  
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Tunnustuksellisten luterilaisten tilanne
Suomessa muistuttaa monin tavoin
taistelutilannetta. Siksi asioita on
luonteva hahmottaa sodan
terminologian avulla.

1. VIHOLLINEN PYRKII
V I E S T I Y H T E Y K S I E N
KATKAISEMISEEN

Tunnustuksellisia luterilaisia yritetään
ampua yksitellen, ja siinä on toistaiseksi
onnistuttukin aika hyvin. Monet papit,
kirkon työntekijät ja seurakuntalaiset
ovat joutuneet jättämään virkansa ja
paikkansa seurakunnissa.

Samalla kirkon johto on onnistunut
lyömään kiilaa tunnustuksellisten väliin.
“Hajota ja hallitse” sekä “keppiä ja
porkkanaa” ovat hyvin käyttökelpoisia
hallintomalleja myös nykyaikana.
Tavoitteena on tehdä tunnustuksellisista
niin sekakoosteinen joukko, ettei siitä ole
vastusta kirkon muutospyrkimyksille.
Joukko jaetaan etuoikeutettuihin,
siedettyihin ja syrjittäviin, mistä Paula
Närhin tutkimuksen luokittelu antaa
hyvin selkeän kuvan. Nämä ryhmät
koetetaan sitten saada taistelemaan
keskenään, tai ainakin vartioimaan
kivittäjien vaatteita.

Tunnustukselliset eivät saisi omaksua
sitä identiteettiä, jonka kirkon johto
pyrkii heille antamaan. Meitä ei saa
määritellä ulkoapäin, vaan tulee olla
selkeä itseymmärrys. Me emme ole
marginaaliryhmä, vaan Kristuksen
kirkon keskiössä. Me emme ole syrjijöitä
vaan syrjittyjä. Me emme ole
fundamentalisteja vaan klassisen
dogman kannattajia. Me emme ole
naispappeuden - puhumattakaan naisten
- vastustajia, vaan naisteologien ja
naisten puolustajia.

Tunnustuksellisten tulisi pyrkiä
löytämään yhteinen strategia
suhtautumisessa painostukseen. “Veljeä

ei jätetä” sopii tämänkin sodan
veteraanien tunnuslauseeksi. Pahinta on
se, jos tunnustukselliset ajautuvat
erilaisten selviytymisstrategioittensa
vuoksi vastatusten. Me tarvitsisimme
keskustelua hyväksyttävistä
keinovalikoimista, joilla kohtaamme
osaksemme tulevan vainon.
Viestiyhteydet olisi pyrittävä pitämään
kunnossa vihollisen häirinnästä
huolimatta.

2. VETÄYTYMINEN VKT-
ASEMAAN VOI OLLA
STRATEGISESTI VIISASTA

Kun jäin pois Valkealan kirkkoherran
virasta syyskuussa 2005, käytin ilmaisua
VKT-asemaan vetäytymisestä. Viipuri-
Kuparsaari-Taipale -linja oli
jatkosodassa helposti puolustettava ja
luonnollinen linnoitusketju. Sille linjalle
Suomen armeija vetäytyi puna-armeijan
edestä kesällä 1944. Vetäytyminen
hyvässä järjestyksessä ei kuitenkaan olisi
onnistunut, jos ei takamaasto olisi ollut
linnoitettu. Tuon VKT-aseman eteen
saatiin neuvostojoukkojen kiivas
hyökkäys pysäytetyksi. Ratkaisevat
taistelut käytiin Talin-Ihantalan
rintamalohkolla VKT-aseman
keskivaiheilla.

Meille tunnustuksellisille VKT voisi
merkitä vaikkapa “vapaana kirkon
talutusnuorasta / tyranniasta /
tuomiokapituleista / tuloista” - riippuen
näkökulmasta.

Mielestäni meidän VKT-asemamme
ovat tunnustukselliset
jumalanpalvelusyhteisöt. Niihin
pappien, muiden työntekijöiden ja
seurakuntalaisten on luontevaa vetäytyä
luopumuksen vyöryessä eteenpäin. Toki
on mahdollista jatkaa niissä
etuvartioasemissa seurakunnissa, joissa
toimiminen on mahdollista hyvällä
omallatunnolla.

Jumalanpalvelusyhteisöt eivät suinkaan
ole Luther-säätiön erioikeus. Hieman
toisenluonteisina niitä ovat luoneet myös
esim. SLEY, Kansanlähetys, OPKO ja
Raamattuopisto. Niiden on mahdollista
kasvaa vaihtoehtomessuista
täysimittaisiksi yhteisöiksi.

Vetäytyminen Kannaksella onnistui, kun
Mikkelissä toimi ajan tasalla oleva
päämaja. Mutta missä on
tunnustuksellisten päämaja? Me tuskin
kaipaamme marsalkkaa ja suurta
pääesikuntaa, mutta rohkaisua ja
koordinointia me tarvitsemme.
Tarvitsemme enemmän kuin
keskustelufoorumin. Tarvitsemme uuden
struktuurin, “tunnustushiippakunnan”.

3. EMME TAISTELE SOTILAAN
VAAN ISÄNMAAN PUOLESTA

Kenian piispa Walther Obare sanoi
Ruotsin papeille suunnilleen näin: “Jos
te olette luomassa lähetyshiippakuntaa
itseänne varten, en katso voivani tulla
auttamaan teitä. Mutta jos te olette
toimimassa Jumalan valtakunnan
tähden, silloin en kiellä teiltä apuani”.

Tunnustukselliset papit ja työntekijät
eivät saa olla vain oman etunsa
vaalijoita. Paavalin synodi tai
tunnustushiippakunta ei voi olla
jonkinlainen AY-liike tai
edunvalvontaelin. Meidän tulee sen
sijaan toimia, jotta apostolinen usko
voisi syntyä ja elää tässä maassa
edelleenkin. Meidän tulee olla liikkeellä
siksi, että ihmiset voisivat pelastua.
Ongelmana ei tässä suhteessa ole hame,
vaan kirkkoon on luikerrellut koko
joukko myös housullisia desantteja! He
eivät itse mene sisään Jumalan
valtakuntaan ja estävät muitakin
menemästä.

Apostolinen usko ei voi säilyä ilman
apostolisia jumalanpalveluksia. Tämä
tosiasia hämärtyy helposti, ja ihmiset

JUMALANPALVELUSYHTEISÖT JA
TUNNUSTUKSELLISTEN TUKIVERKKO
Petri Hiltunen
TT, FM, pastori
Valkeala
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tyytyvät amputoituun kristillisyyteen
pienpiireissään. Tavoitteeksi riittää
armopalojen anominen, ja nurkkapöytä
seurakuntatalosta rukouspiiriä varten.
Kolmen armonvälineen messun sen
sijaan annetaan suosiolla jäädä
vihollisen tallattavaksi!

Tunnustuksellisten pitäisi viimeistään
nyt alkaa turvata apostolisten messujen
saatavuus kaikkialla maassa.
Kenelläkään ei saisi olla kohtuutonta
matkaa Sanassa ja sakramentissa läsnä
olevan Kristuksen luo pyhien yhteisöön.
 

virkakäsitykseen. Allekirjoittanutta on
rangaistu siitä, että hän noudattaa kirkon
omaa virkakäsitystä kappalaisen viran
hoidossaan.

Monien muiden seurakuntien joukossa
Keminmaan, Iin, Pudasjärven, Hauhon
seurakunnat saavat rauhassa opettaa ja
noudattaa kirkon ns. vanhauskoista
perintöä. Karjasillalla ja muissakin Oulun
seurakunnissa saadaan edelleen piispan
kaitsennassa opettaa ja hoitaa pappisvirkaa
kirkon aikaisempaan virkakäsitykseen
perustuvasti. Piispa hyväksyy edelleen
Luther-säätiön kirkolliseksi
yhteistyökumppaniksi ja pitää voimassa
kahden pastorinsa virkamääräykset
Luther-säätiön palvelukseen. Piispa ei ole
antanut määräystä alueensa papeille

luopua aikaisemmasta virkakäsityksestä ja
hyväksyä uusi käsitys. Piispa ei ole antanut
huomautusta yhdellekään kirkon ns.
vanhauskoista virkakäsitystä opettavalle
papilleen.

Plus miinus nolla.

Mitä oikein tapahtuu?

Naispappeuteen torjuvasti suhtautuvilla
kirkon työntekijöillä ei ole hätää
kirkollisten asian päättävien
dokumenttien tasolla: vanha virkakäsitys
ei ole väärin eikä ole harhaoppi; uudistettu
virkakäsitys ei ole uusi oppi, vaan vanha
virkakäsitys on uuden teologinen
lähtökohta ja puite; viran avaaminen
naisille ei ollut opillinen vaan
hallinnollinen kannanotto.

Dokumenttien tasolla vanhauskoisille
turvattu elämä ei ole hyväksi vain
vanhauskoisille – se on hyväksi myös
kirkolle itselleen. Nimittäin, tästä syystä
kirkko voi mielestään katsoa olevansa
”edellisen” kirkon jatkaja. Edellinen
kirkko ei hyväksynyt naispappeutta.
Kirkollisen elämän yhteys aikaisempaan
on kirkon hengelliselle itseymmärrykselle
ratkaisevan tärkeää.

Nykyinen kirkko siis sulkee sisäänsä
kirkon, joka ei hyväksy naispappeutta.
Naispappeuden hyväksymätön kirkko on
”uuden” kirkon perusta edelleenkin. Tästä
seuraa, että on teologisesti ja myös
loogisesti mahdotonta, että kirkko ei sallisi
aikaisemman opetuksen noudattamista
keskuudessaan. Mutta mikä on teologisesti
mahdotonta, se hallinnollisesti on
näköjään mahdollista.

Kysymyksessä on tilanne, joka on
äärimmäisen traaginen. Minusta näyttää
siltä, että kirkon nykyinen kirkkopolitiikka
suuntautuu huomaamatta kirkon
perusolemusta vastaan. Koska kirkko ei
suostu ratkaisemaan vanhemman
virkakäsityksen hyväksymisen ja ei-
hyväksymisen epäyhtälöä se ohjaa kirkkoa
joka tapauksessa tiettyyn suuntaan.
Tiedämmehän, että jokainen
hallinnollinen toimi, myös asian
ratkaisematta jättäminen muuttaa
lähtötilannetta.

Uskonnottomuuden hallinnollinen
ilmentymä

Millaiseksi tilanne siis muuttuu?
Kirkollishallinnon harjoittama kahden
tien kirkkopolitiikka saa aikaan sen, että
kirkko ei ole enää tunnustukseen ja uskoon
perustuva yhteisö, vaan hallinnollinen
yksikkö ilman tunnustukseen perustuvaa
olemusta. Kirkosta on tulossa
uskonnottomuuden hallinnollinen
ilmentymä. Kirkko tosin luulee
harjoittavansa kristillistä uskoa, mutta
harjoittaakin maallis-uskonnollista
hallintoa, joka näyttää erehdyttävästi
kristillisen uskon harjoitukselta. Tuliko
keisarikultti takaisin? Hävisikö kirkko
sittenkin kulttuuritaistelun?

Positiivinen uskonnonvapaus asettaa
puitteet

Täytyykö näin olla? Voiko kirkko pysyä
kirkkona? Kyllä voi. Mutta varjellakseen
uskoon ja tunnustukseen perustuvaa
olemustaan kirkolla on kaksi vaihtoehtoa:
kirkon on joko järjestettävä keskuudessaan
kirkon aikaisemman käytännön mukainen
jumalanpalveluselämä ja kirkollinen
hallinto tai määriteltävä aikaisempi opetus
ja käytäntö vääräksi opiksi. Nykyinen
meno – ”se on oikein, mutta sen
noudattaminen on väärin” – ei voi jatkua.
Jos kirkko haluaa jatkaa ”vain
naispappeus” – linjalla sen on muutettava
oppiaan. Vasta kun kirkko on määritellyt
aikaisemman virkateologian vääräksi tai
nykyisen käytännön ainoaksi oikeaksi se

MITÄ OULUSSA
TAPAHTUU?
Vesa Pöyhtäri
Karjasillan kappalainen, hiippakuntavaltuutettu
Oulu

Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi
ei antanut vihkimystä OPKO:n
työntekijälle Janne Koskelalle. SLEY:n Ari
Lukkarinen odottaa yhä vihkimystään.
Molempaa yhdistää kirkon hyväksymä(!)
ns. vanhauskoinen virkakäsitys.
Kannuksen seurakuntalaisilta estettiin
oikeus saada äänestää kirkon opetusta
noudattavaa kirkkoherra Markku
Niemelää kirkkoherrakseen –
tosiasiallisena syynä Niemelän
pitäytyminen kirkon hyväksymään
naispappeuden torjuvaan
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voi väittää olevansa uskonnollinen
yhdyskunta nykyisen uskonnonvapauslain
tarkoittamassa mielessä. Positiiviseen
uskonnonvapauteen perustuva
uskonnonvapauslaki ei anna muita
mahdollisuuksia.

Kuinka kauan valtiovalta sallii
indoktrinaation

Kirkon viranhaltijat käyttävät hyväkseen
vahvaa asemaansa eivätkä anna
vähemmistölle suojaa heidän omassa
yhteisössään. Tämä tarkoittaa sitä, että
kirkko noudattaa hallinnossaan
negatiivista uskonnonvapautta, koska
katsoo oikeudekseen olla järjestämättä
oikeaksi hyväksymänsä opetuksen
mukaista kirkollista elämää. Viranomaisen
(piispojen) suulla on ns. vanhauskoisia
kehotettu epäsuorasti eroamaan kirkosta
eli käyttämään vapautta olla harjoittamatta
uskontoa. Julkisyhteisö ei voi näin tehdä,
koska se on asemansa tähden noudatettava
tarkoin perustuslain säännöksiä. Kirkko
yhteisönä rikkoo perustuslakia vastaan. Se
käyttää väärin valtiolta saamaansa
luottamusasemaa julkihallinnollisena
yhteisönä. Ihmettelenkin, kuinka kauan
valtiovalta sallii valtiollisen luottamuksen
saaneessa yhteisössä vähemmistön
aivopesun.

Elämme aikaa, joka ei hyväksy totuutta,
vaan haluaa rakentaa oman totuutensa.
Uskon perusteita ja käytäntöjä
vaaditaan muutettaviksi ajan
vaatimusten mukaisiksi. Uudella
uskolla ei ole selviä rajoja, ehkä se tänä
aikana onkin enemmän rajattomuutta
tai vapaudeksi väitettyä ihmisen omaa
ajattelua. Aikamme tienristeykseen
pysähtynyttä neuvotaan päinvastoin
kuin Raamatussa: lähde mihin
suuntaan haluat.

Tänä vuonna muistellaan näillä alueilla
vaikuttanutta hengellistä isää,
virsirunoilijaa Abraham Achreniusta,
jonka syntymästä tulee 300 vuotta ja
rukoilevaisuuden alkamisesta 1756 250
vuotta. Abraham Achreniuksen
elämässä oli erikoinen
saarnatuolikokemus, jossa hän sai
Jeesukselta vastauksen: Sinut on pantu
ajan merkiksi. Martti Ruuth nimesi
laajan tutkimuksen Achreniuksesta
“ajan merkki ajoiltaan”. Noiden aikojen
tapahtumahetkinä oli hankala
muodostaa selvää kuvaa, mistä oli
kysymys. Täältä satojen vuosien takaa
katsottuna voimme nähdä, että
Eurooppa eli voimakasta murrosaikaa,
joka Achreniuksen persoonan kautta
heijastus myös täällä Pohjoisessa.

Kristilliselle seurakunnalle on jatkuvana
haasteena tarkkailla ajan merkkejä ja
kysellä, mitä tapahtuu siinä, missä
tapahtuu. Tätä yritämme osaltamme
mekin tehdä näilläkin kirkkopäivillä.
Mekin elämme murrosaikaa ja vieläpä
sellaista murrosaikaa, jossa monet asiat
näyttävät horjuvan. Emme elä
yhteiskunnallisen vallankumouksen
aikaa, jolloin ulkonainen järkkyisi, mutta
voimme silti elää radikaalin
vallankumouksen aikaa, jolloin
kristilliselle kirkolle ajan virtaukset
asettavat vaatimuksia muutokseen.
Osa näistä muutoksista voivat olla
välttämättömiä, mutta on sellaisia
asioita, joita Jumalan Sanan valossa
tarkastellessamme, joudumme
toteamaan, että muutos niissä kohdissa
merkitsee perusteista luopumista.

Näiden aatteiden reittejä
tarkasteltaessa voidaan havaita, että ne
tulevat yhteiskunnasta ja sen jälkeen
kolkuttelevat kirkon ovella. Yksi
aikamme polttokohdista on käsitys
ihmisestä. Onko ihminen Jumalan
kuvaksi luotu vai määrittääkö hän itse
itsensä vapaasti. Onko hän arvokas
sikiämisestään lähtien, vai tuleeko hän

arvokkaaksi vasta toiminnan ja työn
kautta. Onko elämä arvokasta loppuun
saakka. Kuka päättää lopusta?
Ihmiskuvassa eri aikoina kohdataan eri
puolia. 70 vuotta sitten
kansallissosialistit korostivat antiikin
ihmiskuvasta alkaen voimakasta
puhdasrotuista ihmistä. Etsittiin
ihannetta, johon kaikkien oli alistuttava.
Esimerkiksi sairaat ja tunnetusti
juutalaiset eivät tähän sopineet, he
saivat mennä.

Toisen maailmansodan jälkeen
keskusteltiin kasvatuksesta. Vastaako
lasten kasvatuksesta äiti ja isä, perhe,
vai kuuluuko kasvatusvastuu
perimmältään valtiolle. Voimakkaiden
aatteiden aikana valtion ote voimistuu
ja se haluaa sanoa viimeisen sanan.
Meidän aikanamme nostaa päätään
ihmiskuva, jossa sukupuolet halutaan
häivyttää ja sukupuolisuuteen liittyvä
täydentävyys hävitetään esimerkiksi
tavalla tulkitun tasa-arvon nimissä.
Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan
Jumalan hyvään luomistyöhön kuuluu
ihminen miehenä ja naisena, isänä ja
äitinä. Tämä kaksinaisuus on perheen
ja sitä kautta yhteiskunnan perusta.
Raamatussa Jumalan laki suojelee tätä
perustaa sitä vastaan kohdistuvilta
hyökkäyksiltä (kuudes käsky).

Kirkossamme kohdattaessa ajan
virtauksia on käytetty käsiteparia usko
ja rakkaus. Uskolla tarkoitetaan
evankeliumia ja rakkaudella lain aluetta.
Näin tulkitulla käsiteparin käytöllä
ajatellaan, että ensin mainittu eli “uskon
piiri” on pysyvää, kun taas “rakkauden
alue” muuttuvaa. Näin tulkiten erilaisiin
kysymyksiin voidaan rakkauden nimissä
sopeutua, koska ne ovat jonkinlaista
ajan muutosta. Mielestäni tämä
käsitepari on kirkkomme
hermeneuttinen (tulkinnallinen)
saranakohta, jota ensin käytettiin
virkakysymyksessä ja nyttemmin
tarjotaan ihmiskuvaan liittyvissä
kysymyksissä, viimeksi mm.
hedelmöityshoitokeskustelussa ja
samaa sukupuolta olevien vihkimistä
esittäneiden linjauksissa. Asiat eivät
etene aina samaan suuntaan, esim.
hedelmöityshoitoasiassa, jossa oli kyse
isyyden merkityksestä, kirkkohallitus
antoi selkeän kannan, mutta sitä
vastustavissa kannoissa käsiteparilla
perustellen luonnosteltiin toisenlaista
vaihtoehtoa.

TIE, TOTUUS JA
ELÄMÄ - KIRKKO
UUTEEN USKOON?
Paastonajan kirkkopäivät
Lauantai 8.4.2006 klo 12.00
Lapin seurakunta Avajaiset

Juhani Koivisto
Pastori, Paavalin synodin tuki ry:n pj.
Ryttylä

Jeesus sanoi: “Minä olen tie totuus
ja elämä.” Joh.14:6

Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi
Paastonajan kirkkopäiville, joita
saamme pitää Satakunnassa Lapin
seurakunnassa. Vietämme näitä
kirkkopäiviä tunnuksella, jotka on
lainattu Jeesuksen sanoista: Minä olen
tie, totuus ja elämä. Ne muistuttavan
elämän ja uskon perustasta, lähteestä
ja suunnasta. Tähän on lisätty toinen
osa: kirkko uuteen uskoon?
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Kristillisen teologian näkökulmasta on
kysymys lain teologiasta. Taustalla on
käsitys laista, jossa Jumalan laki ja
Jumalan tahto nähdään sillä tavalla
“rakkautena”, että sen pysyvät ja
muuttumattomat puolet sulautuvat pois
“rakkauden nimissä”. Nähdäkseni tätä
kaavaa soveltamalla mikä tahansa
yhteiskunnallinen asia tulee ainakin
joksikin aikaa hyväksytyksi, vaikka se
olisi kuinka Raamatun sanan vastainen.

Ajan aatteet olisivat muuten
harmittomia keskustelun teemoja,
mutta niillä on taipumusta pyrkiä sillä
tavalla vallitseviksi, että niitä kaikkien
tulee noudattaa. Niiden perustella
tehdään karsintoja ja valintoja.

Aivan viimeksi olemme saaneet tästä
esimakua, kun olemme seuranneet
piispa Mikko Heikan johtaman
piispainkokouksen asettaman
työryhmän mietintöä. Työryhmä on
pyrkinyt ratkaisemaan ongelman, joka
on syntynyt vanhan kristikunnan
klassisen virkakäsityksen ja uuden
käsityksen välillä. Mietintö on mietintö,
mutta sen riveillä on ajatuksia, jotka ovat
nostattaneet hiuksia.

Heikan johtama työryhmä on pyrkinyt
ratkaisemaan niiden aseman, jotka
eivät voi hyväksyä pappisviran
avaamista naisille tavalla, jossa heidät
pakotetaan rangaistuksella uhaten
yhteistyöhön sekä omaa että kristillisen
kirkon klassista kantaa vastaan.
Samantyyppinen linjaus on Ruotsin
kirkossa. Kysymys kirkon virasta on aito
teologinen ongelma, johon tässä
paperissa ratkaisua haetaan työoikeutta
tai syrjintää koskevasta
lainsäädännöstä. Työryhmän mietintö
sai perusteellisen eriävän mielipiteen ja
siihen on eri tahoilla otettu kantaa. Sitä
käsitellään näilläkin päivillä
myöhemmin. Kiinnitän siksi huomiota
vain muutamaan näkökohtaan.

Ensimmäinen on teologisen
kysymyksen ratkaiseminen maallisen
lain termistöllä. Äskettäin Kirkon
tutkimuskeskuksen johtaja Kimmo
Kääriäinen julkaisi kirjan Ateismin
jälkeen. Siinä hän arvioi Neuvostoliiton
ajan uskonnollista tilannetta. Yksi valtion
pyrkimyksistä tuona aikana oli
uskonnon juurittaminen ja sen mukaiset
uskovien vainotoimet.
Kääriäinen esittää havainnon: “
Uskonnollisin perustein tapahtuva
vainoaminen tai diskriminointi oli

periaatteessa laitonta. Tähän tarjoutui
kuitenkin perusteita, kun monia
uskonnolliseen elämään liittyviä ilmiöitä
määriteltiin uudelleen. Niitä tulkittiin
sekulaareina ilmiöinä, joista voidaan
rangaista rikoslain perusteella.”
Esimerkkinä Kääriäinen mainitsee, että
uskonnollisia ilmiöitä saatettiin tulkita
sosialistisen elämäntavan vastaisiksi.
Vuonna 1959 kriminalisoitiin
uskonnolliset kulkueet ja lasten
uskonnollinen kasvattaminen.
(Kääriäinen 2004,50)

Kysymyksessä on vasta mietintö, jonka
saamasta päätöksestä emme vielä
tiedä. Mielestäni siinä luonnostellaan
saman suuntainen kaava, jonka
Kääriäinen näkee naapurissamme
olleen. Silloin kun aikanaan
parikymmentä vuotta sitten hyväksyttiin
ponsilauselma, se tehtiin siksi, että oli
juuri muutettu kristillisen kirkon
kaksituhatvuotinen kanta toiseksi.
Tähän liittyvälle kannalle haluttiin tuossa
tilanteessa antaa jonkinlainen
olemassaolon oikeus. Työryhmän
mietinnössä perinteisen kannan
seuraaminen tulkitaan tai Kääriäisen
kaavaa seuraten sekularisoidaan
“syrjinnäksi” tai “työoikeudelliseksi
asiaksi”. Se irrotetaan kirkon teologiasta
ja sille annetaan maallisen lain tulkinta.
Niille jotka eivät tähän alistu näytetään
lakikirjaa. Muutettavat muuttaen
tarvittaessa löytyy muitakin nimilappuja.

Ongelma on samalla kirkon dogman ja
demokratian välienselvittelyä. Tässä on
ajassamme paljon epäselvyyttä.
Tiedotusvälineissä on ollut hankalaa
ymmärtää pitäytymistä käsitykseen,
joka on äänestyksessä jäänyt
vähemmistöön. Tässä tullaan
ilmoituksen ja demokratian
saranakohtaan.

Demokratia on yhteiskunnassa tehnyt
palveluksia länsimailla ja sen avulla on
vältytty konflikteilta kun
enemmistöpäätöksin on ratkaistu
asioita. Kirkkokin käyttää demokratian
palveluja.

Kristillisen uskon ja opin alueelle
tultaessa demokratia joutuu rajalle ja
konfliktiin. Kristillisen uskon
lähtökohtana on sen perustuminen
Raamattuun ja Jumalan ilmoitukseen.
Se perustuu johonkin, joka on annettua.
Tie on avattu. Kaikki tiet eivät vie perille.
Näin uskomme ja sen perusta ei ole

syntynyt maallisten aatteiden tapaan
ihmisten keskinäisellä sopimisella.

Kun on kysymys suhteesta
ilmoitukseen, siitä emme lähde
äänestämään. Äänestyksissä voidaan
tulla tänään tähän tulokseen,
huomenna toiseen. Suomessa tämä
kanta on enemmistössä, Ruotsissa taas
toisenlainen.

Komitean mietintö ja sen ponnesta
antamat kannanotot ovat tuoneet
mieleen demokratian ongelmaa
kuvaavan jutun. jonka löysin eräästä
kirjasta: Jutun mukaan kolme kaverusta
Pekka, Kalle ja Heikki lähtivät retkelle
kuumana kesäpäivänä. Jokaisella oli
eväänä juomapullo. Kun jano yllätti
päätettiin ensin 2-1, että ensimmäisenä
juodaan Pekan pullo. Kun se oli
yhdessä juotu, päätettiin jälleen äänin
2-1, että jokainen juo omasta
pullostaan.

Usko, tunnustus ja totuus

Teema on liittynyt myös uskon
luonteeseen. Kristillinen usko on
olemukseltaan asia, joka on tarkoitettu
levitettäväksi. Jeesus vertasi sitä
kaupunkiin, joka on vuorella tai
kynttilään lampunjalassa. Kristillinen
usko on sisäiseltä olemukseltaan
missionaarinen, sen lähtökohtana on
sanoman julistaminen lähellä ja
kaukana.

Aikamme kulttuurissa usko tulkitaan
helposti tunteeksi, joka mieluummin
kätketään sisimpään. Uskoa saatetaan
sisällöllisesti kaventaa jonkinlaiseen
minimiin. Sitä kavennetaan ja
kätketään.

Mietinnön ajatus kristikunnan klassisen
kannan lukitseminen sydämen
kaappiin, josta se ei saa tulla näkyviin
on uskon ja tunnustuksen luonteen
vastaista.

Näillä kirkkopäivillä kysymme, miten me
tunnustamme ajassamme johon
meidät on kutsuttu elämään.

Terveellä tavalla rohkeus muistuttaa
totuudesta sielläkin, missä se ei ole
suosittua. Rohkeudesta joutuu
maksamaan myös hintaa, mikä on ollut
tyypillinen piirre aikoina, jolloin uskoa
on noustu tunnustamaan. Tähän
rohkeuteen meitä kutsutaan tänään
näillä Paastonajan kirkkopäivillä ja
näiden jälkeen.
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On sanottu, että piispainkokouksen
selonteko Heikan raportista on Pyhän
Hengen viesti meille kaikille. Se on
varomattomasti sanottu! Eikö historiaa
tunneta, vai eikö sen virheitä enää tahdota
tunnustaa virheiksi? Miksi uudestaan
tehdään se, mistä uskonpuhdistus meidät
vaivalloisten taistelujen jälkeen vapautti?
Aivan tosissaanko tahdotaan jälleen antaa
ihmisille ja heidän päätöksilleen Pyhän
Hengen auktoriteetti? Paavin suurin
erehdys aikoinaan oli juuri sama, hän
ylensi itsensä Raamatun sanojen
yläpuolelle ja auktorisoi puheensa Pyhän
Hengen arvovallalla. Tämä on niin
sanottua jatkuvan ilmoituksen oppia, siinä
uskotaan, että kirkolla tai uskonyhteisöllä
on valta muuttaa sitä, mitä Raamattu sanoo
ja että tuota valtaa käyttää Paavi,
kirkolliskokoukset, piispat tai kuten
pienissä lahkoissa joku karismaattinen
johtohenkilö. Kaikki ne ovat aivan yhtä
vaarallisia! Suurissa kirkkokunnissa
tulokset näkyvät hitaammin, mutta ovat
sitten sitäkin massiivisemmat.

Kristittynä totean seuraavaa:
piispainkokouksen selonteko ei ole Pyhän
Hengen viesti, vaan johtavassa asemassa
olevien ihmisten viesti. Johtavassa
asemassa olevat ihmiset ovat todistetusti
usein erehtyneet, varsinkin silloin kun he
ovat toimineet vastoin apostolien opetusta.
Pyhän Hengen viesti on se, mikä on
kirjoitettuna Raamatussa ja se tulee julki
niiden kautta jotka julistavat sen ihmisille.

Mikä siis on Pyhän Hengen viesti
suhtautumisessa naispappeuteen? On
kirjoitettu: “Se on Herran käsky”
(1Kor.14:37). Tämän käskyn sisältö ja
siinä oleva varoitus ovat Pyhän Hengen
viesti naispapeille, heidät virkaan
vihkineille piispoille ja heidän kanssaan
yhteistyötä tekeville pastoreille sekä
heidät hyväksyneelle kirkkokansalle.
Homoseksuaaliseen toimintaan
antautuneille Pyhän Hengen viesti
kuuluu: “..jotka sellaista tekevät, ne eivät
peri Jumalan valtakuntaa.”
Vihamielisyyden, ahneuden, huoruuden,
varastelun, juopottelun, noituuden ja

pilkkaamisen harjoittajat saavat Pyhältä
Hengeltä kuulla aivan samoin: “he eivät
peri Jumalan valtakuntaa” (lKor.6:9-10,
Gal.5:19-21).

Sama Pyhä Henki julistaa armoa niille,
jotka näiden syntiensä kanssa tulevat
Jeesuksen Kristuksen luokse, saamaan
niitä anteeksi. Sillä Pyhä Henki sanoo:
“Jumala oli Kristuksessa ja sovitti
maailman itsensä kanssa eikä lukenut
heille heidän rikkomuksiaan...”
(2Kor:5:19). Tämän tähden: “Armosta te
olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne
kautta - se on Jumalan lahja- “ (Ef.2:8).
Kukaan ei siis voi puolustaa itseänsä jos
jää synteihinsä ja joutuu tuomion alle. Sillä
tie Jumalan valtakuntaan on auki tässä
Pyhän Hengen viestissä ja sitä kirkko
saarnaajiensa kautta julistaa. Tämä armo
julistetaan kaikille, mutta kaikki eivät sitä
usko. Synnin katumaton jatkaminen on
epäuskon merkki.

On vaarallista auktorisoida oma tai oman
ryhmän puhe Pyhän Hengen arvovallalla!
Siinä on astuttu alueelle, jossa joko ollaan
oikeassa, tai sitten valehdellaan Pyhän
Hengen nimessä! Nyt pitää hälytyskellojen
soida kaikilla, mutta erityisesti niillä jotka
ovat tuollaiselle tielle lähteneet, sillä kun
aletaan puhua tällä tavalla, niin ei ole enää
varaa erehtyä!

Tällaista ei voi tehdä vetoamalla apostolien
kokoukseen, jossa he yhdessä Pyhän
Hengen kanssa opettivat uuden liiton
perustuksia (Apt. 15). He olivat Vanhassa
Testamentissa luvatun uuden liiton
pioneereja (Jer.31:31-34), miehiä jotka
Kristus valitsi tähän tehtävään. Siksi heillä
oli Pyhän Hengen valtuutus
kokouksensa päätöksiin. Samasta
syystä heidän kirjeensäkin otettiin
Uuteen Testamenttiin Pyhän Hengen
viestiksi aina meille asti. Ainoa muutos
apostolien opetuksiin, minkä Uusi
Testamentti kertoo tulevaksi, on uskosta
luopuminen ja antikristuksen
ilmestyminen (2Tes.2:3-8). Jos siis
muutoksia tehdään, niin Herran kansa
tietää torjua ne. Uuden liiton Israelille,

Raamattu ei ole luvannut mitään
uudistuksia, ennen kuin Herra tulee
kunniassaan (Matt.24:14). Sen sijaan se
mahdollisimman voimakkaasti varoittaa
eksymästä apostolien opettamasta uskosta
(Gal. 1:8). Tämän vuoksi ei yhdelläkään
kirkolliskokouksella, piispainkokouksella
tai paavilla ole arvovaltaa ohitse sen mitä
on kirjoitettu. Jos he sellaista yrittävät, se
ei ole Pyhän Hengen viesti ja sellaisen
väittäminen on hirmuinen asia heille
itselleen! Kyllä nyt pitäisi pelätä, sillä itse
he hyvin tietävät, etteivät ole asiassaan
ollenkaan varmoja! Heidän
epävarmuutensa peittyy vain sillä, että
heillä on vaikutusvaltaisten ihmisten tuki.
Se on pettävä pohja uskolle.

Kuinka pitkälle he menevät? Voiko
mikään enää pelastaa heitä, kun he ovat
ottaneet Pyhän Hengen oman
luopumuksensa auktoriteetiksi? Onko
lopullisen pimentymisen askel se jossa he
häpäisevät Pyhän Hengen sanomalla, että
Hän siunaa homoliitot! Voiko sellaisesta
pilkasta enää palata? En sano, etteikö saisi
palata, sillä jokaista kutsutaan
mielenmuutokseen, mutta on olemassa
raja, jonka yli kulkeneet ihmiset eivät enää
palaa! He eivät vain enää tule uskomaan
syntejään anteeksi, vaikka kuinka
kutsuttaisiin. He ovat niitä kahdesti
kuolleita, joista Juuda kirjeessään
varoittaa. En tiedä missä kohtaa tämä raja
kunkin kohdalla kulkee, mutta se on
olemassa ja sen yli voi todella kävellä.
Silloin kun omat päätökset ylennetään
Pyhän Hengen viestiksi, ohi Raamatun
sanan, ollaan jo pelottavan vaarallisilla
teillä.

Syy siihen, miksi he ovat niin oudon kovia
meitä kohtaan, on myös ilmeinen. Jos
heidän asiansa olisi oikea, heillä olisi varaa
kristillisen rakkauden mukaisesti olla
kärsivällisiä sellaista “heikompaa veljeä”
kohtaan, joka ei voi toimia omaatuntoaan
vastaan. Heillä ei olisi syytä vaientaa meitä
tällä tavoin, ellei se mistä me todistamme
osuisi heidän omaantuntoonsa ja
muistuttaisi heitä heidän synnistään.
Heidän täytyy vaientaa meidät, jotta heidän

PYHÄN HENGEN VIESTI
Asko Ruotsalainen
Panelia
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omatuntonsakin vaientuisi ja he saisivat
rauhan oman syntinsä kanssa. Väärän
syytöksen torjuminen ei vaatisi näin
voimakkaita toimenpiteitä, mutta oikean
syytöksen torjumiseen tarvitaan järeimmät
käytettävissä olevat aseet, mutta nekään
eivät lopulta riitä, sillä asia ei väkivalloin
muutu miksikään. Nykyinen painostus on
vasta alkua, sillä kun se ei voi muuttaa
meidän saarnaamme, vaan vahvistaa sitä,
niin ainoa keino on lisätä painetta. Kenties
löytyy sen verran viisautta, että Gamalielin
neuvo (Apt.5:34-39) hidastaa tapahtumia,
silti luopunut kirkonjohto tarvitsee
tulevaisuudessa yhä kovempia keinoja
Raamatun saarnaamisen lopettamiseksi.
Tilalle tullut epäjumalanpalvelus vie
lopulta siihen, että meitä tai meidän
seuraajiamme tapetaan, k o s k a
muistutamme ihmisille  heidän
synnistään. Tappaminen on heille heidän
jumalansa palvelua (Joh.16:2). Vainoajille
ei merkitse mitään se, että meidän
motiivinamme on todellisen armon
saattaminen syntisille, heidän sielunsa
pelastukseksi.

Joku piispoistamme saattaa pitää tätä
liioitteluna, koska ei vielä ymmärrä
olevansa itsekin vain vaihtotavaraa, jonka
tilalle valitaan pätevämpi uuden linjan
toteuttaja heti, jos hän alkaa jarruttaa. On
turha luulla, että ihminen voisi hallita
tilanteen sen jälkeen kun Jumalan sanasta
on luovuttu. Silti toivomme, että monet
vielä muuttaisivat mielensä ja palaisivat
ennen kuin on liian myöhäistä. Meillä on
menetettävänä ainoastaan tämä ajallinen
elämä, mutta jos on totta se, mitä Raamattu
sanoo, ja katso se on totta, niin
vainoajillamme on vaarana menettää
hirmuisesti enemmän! Älkää unohtako,
että iankaikkisuus ei lopu koskaan! Ei
koskaan! Kuinka tyhmää, kuinka perin
juurin tyhmää on palvoa ajallista
menestystä.

RAKENTAVAN
YHTEISTYÖN
PUOLESTA
 
Piispainkokouksen syyskuussa antama
selonteko, jonka tarkoituksena on ohjeistaa
seurakuntia naispappeudesta aiheutuvissa
erimielisyyksissä, on aiheuttanut
hämmennystä. Teksti suosittelee pastoraalisia
keskusteluja, mutta päätyy rangaistuksiin.
Naispappeuden torjunta ei sen mukaan ole
harhaoppi, mutta siitä voi kuitenkin seurata

virasta erottaminen. Ennen kuin tehdään
ratkaisuja, joiden seuraukset ulottuvat kauas,
tulisi nyt ottaa tuumaustauko.
 
Selonteko koskettaa suuria kysymyksiä.
Kirkko, joka viisisataa vuotta sitten syntyi sen
vakaumuksen varassa, ettei tule toimia
Raamattuun sidottua omaatuntoa vastaan,
vaatii nyt rangaistusten uhalla työntekijöitään
toimimaan juuri niin. Ne, joihin nyt ehdotetaan
sovellettavaksi kurinpitotoimia, edustavat sitä
näkemystä, joka 2000 vuotta on ollut kirkossa
vallitseva ja joka edelleen on suurimpien
kristillisten kirkkojen kanta.
 
Kristillinen kirkko on koko olemassaolonsa
ajan taistellut sen puolesta, että sillä olisi
vapaus ratkaista omaan toimintansa liittyvät
kysymykset oman uskonsa pohjalta. Nyt
Suomen ev.lut. kirkko luopuu vapaaehtoisesti
tästä keskeisestä periaatteestaan. Selonteossa
asioita ei ratkaista eikä perustella Raamatulla,
teologialla eikä kirkon perinteellä, vaan tasa-
arvolailla. Sama laki sitoo tulevaisuudessa
kirkon muitakin ratkaisuja. Erityisen
kummallista asiassa on se, että tasa-arvolaissa
nimenomaan sanotaan, ettei se koske kirkkojen
uskonnonharjoitusta. Kirkko ei siis nyt halua
pitää kiinni siitä vapaudesta, joka sille on suotu
ja jonka puolesta se vuosisatojen ajan on
taistellut.
 
Myös selonteossa esiintyvä tulkinta syrjinnästä
herättää hämmästystä. Se, ettei naispappeuden
torjunnassa ole kysymys naisten syrjinnästä,
käy hyvin ilmi siitä, että torjujissa on paljon
naisia. Ei kai voida väittää, että ne naiset, jotka
torjuvat naispappeuden, syrjivät itseään.
Kysymys on siitä, ettei virka ole raamatullisen
asetuksen mukainen. Emme toimita
jumalanpalvelusta ortodoksisen tai
katolisenkaan papin kanssa, vaikka he ovat
miehiä. Myöskään tulkinta, jonka mukaan
yhteistyöstä väistyminen on syrjintää, ei
perusoikeuksien tuntijoiden mukaan ole
ongelmaton.
 
Varsinaista syrjintää kokevat tällä hetkellä ne,
jotka virkanäkemyksensä tähden eivät saa
vihkimystä eivätkä virkoja. Naispapeille ovat
kirkossa kaikki ovet auki. Kirkko, joka on
ilmoittautunut sorrettujen vähemmistöjen
puolustajaksi, on nyt itse osoittautumassa sen
omiin perusteisiin pitäytyvien sortajaksi.
 
Olemme vakuuttuneita siitä, että kirkon
kannalta on olemassa parempiakin ratkaisuja
kuin selonteossa suositeltu valitusten ja
rangaistusten tie. Kuten julkisuudessa on jo
todettu, selonteko ei onneksi ole laki.
Vetoamme piispoihin ja kirkkoherroihin, jotta
nyt ei hätäisesti purettaisi tähän saakka hyvin
toimineita malleja. Vain kahdessa prosentissa
seurakunnista kerrotaan olleen vaikeita
ristiriitoja virkakysymyksen tähden. Jos
sanktioiden tielle lähdetään, määrä tulee
kasvamaan.
 
Rakentava ratkaisu on hakea mallia niistä
seurakunnista, joissa kahden erilaisen

näkemyksen välinen rinnakkaiselo on pystytty
hyvin järjestämään. Keskinäisessä toinen
toisensa kunnioittamisessa tällainen
toimintapa on mahdollinen ilman, että ketään
syrjitään. Väistämismahdollisuus ja
työvuoroista sopiminen eivät ole rikoksia, vaan
osoituksia toisen vakaumuksen
kunnioittamisesta. Koska myös muista
kirkoista löytyy esimerkkejä siitä, kuinka hyvä
rinnakkaiselo on pystytty järjestämään, on
syytä uskoa, että meilläkin pystyttäisiin
samaan, jos tahtoa riittää.
  
 
Eläkepommia ja pappispulaa odotellessa tulisi
varmistaa, ettei Raamattuun ja luterilaiseen
tunnustukseen sitoutuneita pappeja ja nuoria
teologeja ajeta kirkon ulkopuolelle.  Tämä
joukko kasvaa nopeasti useisiin kymmeniin ja
paine hakea pappisvihkimys muualta
voimistuu. Niille seurakuntalaisille, jotka eivät
pidä naispappeutta Raamatun mukaisena,
naispappeus on suuri ongelma. Tälle suurelle
hiljaa kärsivälle joukolle tulee järjestää
mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksiin
hyvällä omallatunnolla. Ellei tietä avata tähän
suuntaan, osa herätysliikkeiden väestä ajautuu
valtakirkon ulkopuolelle. Sitä ei kukaan toivo.
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