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Pääkirjoitus
 Juha Muukkonen

Päätoimittaja, pastori

Tornio

Vuosi 2007 jälkeen Herramme Jeesuksen
Kristuksen syntymän jää yhdeksi
suomalaisen kirkkohistorian
merkittäväksi käännekohdaksi. Tänä
vuonna ensimmäistä kertaa Suomen
itsenäiseksi julistautumisen jälkeen
käytännössä toteutui Pyhän Raamatun
profeetallisiin ja apostolisiin kirjoituksiin
sekä niitä oikein opettaviin luterilaisiin
tunnustuskirjoihin sitoutuneiden
pastoreiden erottaminen määräajaksi
pappisvirasta (Suomen Luther-säätiön
pastorit Juhana Pohjola ja Sakari
Korpinen). Tänä vuonna tuomiokapitulit
myös ensimmäistä kertaa erottivat
tuohon samaan tunnustusperustaan
sitoutuneet paikallisseurakunnassa
toimivat pastorit määräajaksi
pappisvirasta (Jari Rankinen ja Vesa
Pöyhtäri).

Samana vuonna myös ensi kertaa sitten
1830-luvun Kalajoen käräjien tuomittiin
maallisessa oikeusistuimessa
tunnustuspastori (Ari Norro)  sekä myös
luottamushenkilö (Pirkko Ojala) sakkoihin
Jumalan sanaan sidotun omantunnon
mukaan toimimisesta, yhdessä
naispappeuden hyväksyvän kappalaisen
kanssa, joka ei ollut kuitenkaan riittävän
pontevasti torjunut vanhaan
virkajärjestykseen sitoutunutta
toimintaa. Vuosi jää historiankirjoihin
myös siitä, että Pappisliitto valitsi vuoden
papiksi homosuhteen siunaamisestaan
julkisesti kertoneen naispapin (Leena
Huovinen).

Naispappeuskirkon suden hampaat ovat
tulleet yhä selvemmin näkyviin. Jumalan
sanasta luopunut Kainin kirkko on yhä
avoimemmin alkanut lyödä Aabelin
kirkkoa, joka haluaa uskoa veriuhriin
omien syntiensä sovitukseksi. Mutta
miksi naispappeuskirkko on niin
vihamielinen ja jopa vainohenkinen
Jumalan sanan opettamaan miehiseen
paimenvirkaan sitoutuneita kohtaan? Ja

miksi naispappeuskirkko on niin
innokkaasti siunaamassa homosuhteita?
Ja miksi naispappeuskirkko kavahtaa
saarnaa synnistä ja sovituksesta ja
veriuhrista - vihastuneen Pyhän Jumalan
lepyttämiseksi?

Naispappeuteen on sisään rakennettuna
niin homoseksuaalisuus kuin veriuhrin
tyhjäksi, tarpeettomaksi ja jopa vääräksi
tekeminen. Jumala loi aikanaan
ihmisyyteen kaksi sukupuolta juuri siksi,
että tuo erilaisuus opettaisi Jumalan ja
ihmisen välistä suhdetta; toimisi
kouriintuntuvana esimerkkinä ja mallina
Kristuksen ja seurakunnan välisestä
rakkaus- ja kunnioitussuhteesta.
Suvunjatkamisen Luoja olisi voinut
hoitaa muillakin tavoin, kuten muusta
luomakunnasta tiedämme (hermafrodismi
eli kaksineuvoisuus tai partenogeneesi
eli ilman hedelmöitystä tapahtuva
lisääntyminen). Raamatussa mieheys ja
naiseus saarnaa syvimmiltä
olemukseltaan Kristuksen ristiä; sulhasen
verta, joka vuosi rakkaudesta morsianta
kohtaan.

Jumala ilmoittaa itsensä maskuliinisena:
Isänä, Poikana, Herrana, kuninkaana,
sulhasena ja aviomiehenä. Herran
seurakunta on puolestaan feminiininen:
tytär, morsian ja aviovaimo - ja
langenneena portto. Tämä mieheyden ja
naiseuden liittyminen jumalasuhteeseen
käy esiin lukemattomista Jumalan sanan
kohdista. Jo Eevan luominen puhuu
tästä. Vaimon luominen miehen kyljestä
on ensimmäinen kerta, jolloin Raamattu
kuvaa silmiemme eteen veren vuotamisen.
Syvään uneen vaivutetun Aadamin kylki
avataan, ja siitä otetusta kylkiluusta
rakennetaan miehelle morsian (1.Moos.
2). Syvään kuolonuneen vaivutetun
uuden Aadamin kyljestä valuvasta
verestä ja vedestä (Joh. 19:34)
rakennetaan Pojalle morsian, seurakunta.
Raamatussa veri tarkoittaa synnit

sovittavaa uhria sekä taivaallisen
ravinnon ja anteeksiannon välittävää
ehtoollista, Herramme tosi ruumista
siunatussa leivässä ja pyhää verta
siunatussa maljassa. Vesi tarkoittaa
Jumalan puhdistavaa sanaa ja
uudestisynnyttävää kastetta. Herran
seurakunta, morsian, on synnytetty
Jumalan Sanan kautta; se on Jeesuksen
Kristuksen, sulhasen, kyljestä.

Veriuhrin lisäksi myös toinen Vanhan
liiton armonvälineistä, miespuolisten
esinahan ympärileikkaus, opettaa meille
Jumalan pelastustyötä miehen ja naisen
välisen suhteen kautta. Ympärileikkaus
liittyi alun perin paimentolaiskansojen
keskuudessa avioliiton solmimiseen.
Ennen hääjuhlan alkua morsiamen isä
ympärileikkasi sulhasen. Tästä kertovat
meille myös apen eli puolison isän sekä
sulhasen hepreankieliset nimet: appi on
’hooteen’ eli ympärileikkaaja, sulhanen
’haataan’ eli ympärileikattava. Kun
Jumala antoi Abramille ympärileikkauksen
liiton merkiksi (1.Moos. 17), niin Hän
käytti siis tässäkin kohtaa miehen ja
naisen väliseen suhteeseen, avioliittoon,
liittyvää asiaa. Herra kihlasi Aabrahamin
jälkeläiset itselleen (vrt. 2.Kor. 11:2).

Sippora, Mooseksen vaimo, vetoaa tähän
ympärileikkauksen alkuperäiseen
käyttötapaan Moosesta kohdanneen
Jumalan vihan sammuttamiseksi (2.Moos.
4:24-26). Veriylkä tarkoittaa
ympärileikattavaa sulhasta, joka suostuu
kipua tuottavaan lihan leikkaamiseen
voidakseen liittyä morsiamensa kanssa
yhdeksi lihaksi. Sulhanen ympärileikattiin
Golgatan ristillä; yljän veri vuodatettiin
ja liha viillettiin, jotta Hän voisi saada
omakseen morsiamensa, seurakunnan.

Läpi koko Pyhän Raamatun miehen ja
naisen välistä (avio)suhdetta käytetään
kuvaamaan Jumalan ja valitun kansan
välistä suhdetta. Jos kansa lankeaa

NAISPAPPEUS, HOMOSUHTEET JA
GOLGATAN VERIUHRI - ONKO
NAISPAPPEUSKIRKOSSA PELASTUSTA?
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epäjumalanpalvelukseen ja luopuu
Herrasta, niin sen sanotaan olevan
haureutta ja huoruutta. Morsian tai
aviovaimo ei jaksanutkaan odottaa
sulhastaan tai miestään ja olla hänelle
uskollinen, vaan alkaa harjoittaa
haureutta maailman kanssa. Jumalan
sanasta luopunutta kirkkoa kutsutaan
portoksi (Ilm. 17). Niin kuin Jumala on
Kristuksen pää ja Kristus seurakunnan
pää, niin on myös mies vaimonsa pää
(1.Kor. 11:3). Seurakunnan kuuliaisuus
Herraansa kohtaan on samassa veneessä
kuin vaimon kuuliaisuus miestään
kohtaan - kuten myös Kristuksen rakkaus
seurakuntaansa ja miehen rakkaus
vaimoonsa (Ef. 5). Jos luopuu yhdestä,
luopuu samalla myös toisesta. Jos haluaa
pitää ensimmäisen, haluaa samalla pitää
myös toisen.

Naispappeudessa murretaan tämä syvä
miehen ja naisen välisen suhteen
esikuvallisuus ja edustuksellisuus.
Seurakunnan johtajaksi eli kaitsijaksi ja
paimeneksi saarnavirkaa ja sakramentteja
hoitamaan tulee valita Isää ja Poikaa
sukupuolensa kautta edustava mies
(1.Tim. 3:2, Tiit. 1:6). Niin kuin Isä lähetti
Pojan, niin Poika lähetti (mies)apostolinsa
kastamaan ja opettamaan (Matt. 28:16-
20). Miesapostoliensa keskellä Kristus
myös asetti ehtoollisen ja käski viettää
sitä Hänen muistokseen. Seurakunta ei
opeta ja hallitse Kristusta, vaan Kristus
seurakuntaa. Niin ei vaimonkaan tule
opettaa ja hallita miestään, vaan miehen
vaimoaan (1.Tim. 2:12). Siksi naisen on
sopimatonta, rumaa, vahingollista ja
häpeällistä (kreik. aiskhron, 1.Kor. 14:35)
astua seurakunnassa saarnaajan paikalle,
seurakunnan johtajan
auktoriteettiasemasta puhumattakaan.

Oikeassa Jumalan sanan mukaisessa
jumalanpalveluksessa seurakunnan eteen
tulee asettaa sanan opettajaksi ja
armonvälineiden hoitajaksi Poikaa
edustava ja Pojan sanalle uskollinen
miespaimen. Silloin syntyy hengellisessä
ja teologisessa mielessä oikea aviosuhde
Kristus-yljän ja seurakuntamorsiamen
välille. Suomessa jokin aika sitten
vieraillut Kenian luterilaisen kirkon
johtava piispa Walter Obare Omwanza
totesi naispappeuden olevan hengellistä
homoseksuaalisuutta. Kun miespaimenen
tilalle seurakunnan eteen astuukin
naispappi, niin silloin syntyy suhde
kahden feminiinisyyttä edustavan välille
eli hengellinen homosuhde. Tämä on
karkea muoto hengellisestä haureudesta,
joka on - jos mahdollista - vieläkin

tuhoavampaa ja kadottavampaa kuin
ruumiillinen haureus tai homosuhteissa
eläminen.

Homoseksuaalisuus on sisäänrakennettu
naispappeuteen. Siksi käytännössä
kaikissa niissä länsimaisissa kirkoissa,
missä on hyväksytty naispappeus, on
myös alkanut keskustelu homosuhteiden
hyväksymisestä. Siellä, missä
naispappeus hyväksyttiin ensimmäiseksi,
esim. Hollannissa ja Ruotsissa, on jo
kirkkoihin tehty homoparien
siunaamiskaavat. Kaikki merkit viittaavat
siihen, että näin on käyvä pian myös
Suomen naispappeuskirkossa, joka on
luopunut Jumalan sanasta ja sen
opettamasta mieheydestä ja naiseudesta.

Ja lopulta kaikkein tärkeimpänä asiana
naispappeuskirkko hylkää veriuhrin.
Kuten olemme edellä nähneet, miehen ja
naisen suhde saarnaa jo Eevan
luomisesta ja ympärileikkauksen liitosta
alkaen Kristuksen veristä ristiä, sovitusta
uhrin kautta. Kun miehen ja naisen
erilaisuus ja jumalasuhteesta puhuva
edustavuus luomistodellisuudessa
kielletään ja hylätään, tullaan samalla
hylänneeksi myös Miehen veri, joka
vuodatettiin morsiamen synnyttämiseksi
ja puhdistamiseksi.

Veriuhrin kyseenalaiseksi tekeminen
naispappeuskirkossa näkyy esim.
Kirkkohallituksen vuonna 2004
painamassa ja kaikkiin seurakuntiin
jakamassa kirjasessa ’Kirkot sanovat ei
naisiin kohdistuvalle väkivallalle.
Toimintaohje kirkoille’. Kyseessä on
Luterilaisen maailmanliiton (LML)
tuottamaa materiaalia, jota on ilmeisesti
laajalti käännetty ja levitetty kaikkiin sen
jäsenkirkkoihin.

Naisen ja miehen suhdetta käsiteltäessä
puhe kääntyy myös uhriin (s. 30): ”Uhrin

käsite on ollut naisille taakka. Taakan

tekee vielä raskaammaksi perinteinen

käsitys opetuslapseudesta. Sen ytimenä

on itsensä uhraaminen, itsensä

kieltäminen, halu kärsiä, nöyryys ja

palveleminen. Kristillisen uskon

sisäistäneillä ja väkivallasta kärsivillä

naisilla on taipumus samaistua

Jeesukseen uhrina. Kärsiessään he

tuntevat olevansa lähellä häntä eivätkä

halua aktiivisesti vastustaa

kokemaansa kärsimystä... Naisten

mitään kyselemätön opetusten

seuraaminen johtaa siihen, että he

kieltävät itsensä, palvelevat ja

alistuvat. Väkivallan harjoittajat

rohkaistuvat jatkamaan samaa käytöstä

ja rakenteet, jotka tuottavat yhä uusia

uhreja, lujittuvat. Sen vuoksi Jeesuksen

ajatteleminen uhrina voi vahvistaa

väkivallan rakenteita ja sitoa uhrin

omaan rooliinsa.”

Teoksen sinänsä oikea ja kannatettava
teema, usein heikommassa asemassa
olevan naisen suojeleminen, näyttää siis
olevan ’Troijan hevonen’, jonka kautta
katse kääntyy pois Herran ristillä
antamasta veriuhrista. Kirjasen tavoite
näyttää lopulta olevan Raamatun
opettaman patriarkaalisuuden eli
isänvaltaisuuden ja siihen liittyvän
miespaimenuuden torjuminen. Tekstin
lopussa (s. 34) tämä teema jännitetään
äärimmilleen. ’Fundamentalisteista’,
’fanaatikoista’ ja ’karismaatikoista’
sanotaan mm. näin: ”Pitäisikö

uskonnollisten ääriryhmien kannattajat

nähdä palavina uskovaisina ja

ajattelijoina vai demonisina

olentoina?”

Omien havaintojeni mukaan (ja myös
ainakin Ruotsissa tehdyn
saarnatutkimuksen mukaan) on ilmeistä,
että lähes kaikki naispapit vieroksuvat
synnin ja sovituksen, Jumalan vihan ja
ristinveren teemoja. Saman havainnon
voi tehdä myös muiden
naispappeusajattelun sisäistäneiden
puheita kuunnellessa. Helvetti, jonka
Herra ristillään koki ja jonne kaikki Hänen
verensä halpana pitävät joutuvat, ei ole
mukava aihe saarnattavaksi. Erityisen
vaikea aihe opetettavaksi se tuntuu
olevan monelle luonnostaan
pehmeämmälle ja kompromisseihin eli
sovittelun- ja myöntymishaluisuuteen
taipuvalle naiselle. Esimerkiksi nämä
feminiinisyyteen kuuluvat ominaisuudet
ovat monessa tilanteessa
korvaamattomia. Mutta raamatullisen
teologian ja apostolisen uskon mukaisen
saarnan pohjaksi ne ovat kestämättömiä
(1.Kor. 2:2).

Synti on raakaa; mietipä vaikka aborteissa
tapahtuvaa säälimätöntä lasten
teurastamista! Myös synnin sovitus
tapahtui äärimmäisen raa’alla tavalla:
kiduttamalla kuoliaaksi ristinpuuhun
naulaamalla täydellisesti syytön Ihmisen
Poika! Eikä Jumala pyhyydessään tee
pelastuksen suhteen mitään
kompromisseja eli käytä siinä
molemminpuolisia myönnytyksiä. Pyhä
Raamattu ja sen Sana yksin on tie
taivaaseen. Yksin usko, yksin armo ja
yksin Kristus ihmisen pelastaa, eikä siinä
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ole tilaa pienimpäänkään ehtojen
tarkistamiseen tai neuvotteluun. Tämän
pelastavan uskon saamiseksi ja
säilymiseksi Herra on asettanut
seurakuntaansa paimenen ja opettajan
viran (Ef. 4:11), johon seurakunnan tulee
kutsua yhden vaimon mies, muita
kaitsijan kelpoisuusehtoja unohtamatta
(1.Tim. 3, Tiit. 1).

Naispappeuskirkossa kuljetaan tietä,
jossa Jumalan sanasta ohitetaan sellaiset
kohdat, jotka ovat ’nykyihmiselle’
vieraita, vaikeita tai jopa mahdottoman
tuntuisia hyväksyttäviksi. Ja mikäpä muu
tällainen vanhentunut ja ohitettava ajatus
olisikaan, kuin ’tuhansia vuosia sitten
Aasiassa paimentolaisina eläneiden
veriuhrikultti, jolla uskottiin voitavan
lepyttää vihainen Jumala’.
Raakalaismainenhan olisi ’sivistyneen
ihmisjärjen’ mukaan sellainen Jumala, joka
vaatisi veriuhria - vieläpä oman rakkaan
Poikansa veren julmaa vuodattamista -
ennen kuin Hän leppyisi! Tällaiseen
Pyhässä Raamatussa ja lihaan tulleessa
Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa
itsensä ilmoittavaan Jumalaan me kristityt
kuitenkin uskomme. Yksin verisen ristin
Pojan kautta me pääsemme rakastavaan
ja hellään Isän syliin. Jos joku ei tätä usko,
niin parempi olisi, että hän ei kutsuisi
itseään kristityksi, joka tarkoittaa
Kristukselle kuuluvaa ja Häneen uskovaa.
Pelastusta ei ole luvassa muille kuin niille,
jotka tunnustavat syntinsä ja uskovat ne
anteeksi Golgatan veriuhrin tähden.
Sinäkin saat tämän uskoa. Mene äläkä
enää syntiä tee. Aamen.

”Mutta kaikki on Jumalasta, joka on

sovittanut meidät itsensä kanssa

Kristuksen kautta ja antanut meille

sovituksen viran. 19. Sillä Jumala oli

Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä

kanssa eikä lukenut heille heidän

rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille

sovituksen sanan. 20. Kristuksen

puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja

Jumala kehoittaa meidän kauttamme.

Me pyydämme Kristuksen puolesta:

antakaa sovittaa itsenne Jumalan

kanssa. 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt,

hän meidän tähtemme teki synniksi, että

me hänessä tulisimme Jumalan

vanhurskaudeksi.” (2.Kor. 5:18-21)

Martti Vaahtoranta

Pastori, TT

Reila

1. Kirkkona Raamatun ja
tunnustuksen pohjalla

Tässä artikkelissa, joka perustuu
Paavalin synodin ja Priscilla–

yhdistyksen järjestämässä
seminaarissa lokakuussa 2006 pidettyyn
esitelmään, etsitään seurakunnan
apostolisen virkakonstituution
raamatullisia ja dogmaattisia

perusteita. Sen vuoksi tarkastelun
ulkopuolelle rajataan kokonaan sellainen
argumentaatio, joka hakee kirkon virkaa
ja virkoja pohdittaessa ohjeet ja
perustelut maallisten ideologioiden,
yhteiskunnallisen lainsäädännön tai liike-
elämän käytäntöjen parista, mutta
sivuuttaa Raamatun ja tunnustuksen.
Raamattu on kirkossa opin ja elämän
ylin ohje, kuten luterilaiset
tunnustuskirjamme oikein ja
kirkkoamme sitovalla tavalla opettavat.
Keskustelija, joka kieltää tämän
tunnustusperiaatteen, asettuu itse -
ainakin argumentatiivisessa mielessä -
kirkon ulkopuolelle, eikä hänellä voi olla
mitään normatiivista sanottavaa kirkon
oppia ja järjestystä koskeviin asioihin.

Vaikeaa on keskustelu myös niiden
kumppaneiden kanssa, jotka tosin
käyttävät Raamattua, mutta valitsevat
Pyhän Sanan ulkopuolisin kriteerein,
mikä siinä on heidän mielestään sitovaa
ilmoitusta, mikä taas joutavaa
aikahistoriallista roinaa. Markionin jäljet
pelottavat!

Mekin tosin tiedämme, että Raamattu
on olemukseltaan Jumalan kirjoihin viety
pelastushistoriallinen ilmoitus, joka
sisältää monenlaisia kirjallisuuden lajeja
ja jonka syntyhistoria sijoittuu ajallisesti
pitkälle akselille kattaen erilaisia

maantieteellisiä ja kulttuurisia
ympäristöjä. Näin se ankkuroituu
syvälle meidän inhimilliseen
todellisuuteemme.

Me ymmärrämme raamatullisen
hermeneutiikan tarpeen; siitä on
kysymys jokaisessa saarnassa ja
todistuspuheenvuorossa. Me emme
kuitenkaan halua asettua Raamatun
yläpuolelle emmekä sen tuomareiksi,
vaan sen oppilaiksi Jumalan ilmoituksen
omien, sisäisten kriteerien johdolla.
Kirkon tunnustus on puolestaan
vastausta Jumalan Sanan puhutteluun
ja lohdutukseen. Se ei ole
matemaattinen formeli eikä
luonnotieteellisin kokein verifioitavissa
eikä falsifioitavissa. Sen sijaan tunnustus
syntyy ja sitä koetellaan Sanan valossa
kirkon yhteisen uskonkilvoituksen
helteessä. Siihen ei voi pakottaa ketään
järkeen eikä logiikkaan perustuvin
menetelmin, mutta se on luovuttamaton,
sitova ja konstitutiivinen osa kirkon
identiteettiä. Juuri tällaisena kirkkona eli
Herrassamme kiinni riippuvien uskovien
joukkona haluamme olla mukana siinä
pelastushistoriallisessa jatkumossa,
johon Jumala Sanansa ja
sakramenttiensa kautta meitä
armossaan liittää. Emme istu
katselemassa vaeltavaa joukkoa kadun
varren ikkunasta tarkkaillen, vaan
kuljemme sen mukana, Sanan valossa
tietä etsien, ehkä hitaasti, ontuen ja
kompuroiden, mutta kuitenkin eteenpäin
kulkien.

2. Kuinka tähän on tultu?

Apostolisen virkakonstituution raamatulliset ja

dogmaattiset perusteet

Apostolisen virkakonstituution raamatulliset ja

dogmaattiset perusteet

TÄMÄ SALAISUUS
ON SUURI
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Esitelmä

Keskustelemme siis kirkon viroista
Raamatun ja tunnustuksen pohjalta, tai
sitten emme puhu niistä lainkaan.
Ajankohtaisen ja alati kiristyvän
tilanteemme vuoksi rajaan aihettamme
edelleen ja kysyn: “Mitkä ovat ne
raamatullis-dogmaattiset teologiset
perusteet, joilla torjumme

naispappeuden?” Tällöin olemme
käsillä olevan kysymyksen ytimessä.
Samalla olemme argumentativiisessa
mielessä yhteisellä pohjalla niiden
naispappeuden kannattajien kanssa,
jotka kanssamme hyväksyvät pyhän
Raamatun kirkon ylimpänä
auktoriteettina ja tunnustautuvat
tavallamme luterilaiseen uskoon, mutta
katsovat Raamatun itsensä antavan
meille vapauden jättää ihmisen
sukupuoli huomiotta, kun Kirkkona
kutsumme ja vihimme pappeja
saarnavirkaan.

Näinhän karkeasti ottaen
argumentoitiin silloin, kun naispappeus
hyväksyttiin Suomen kirkossa noin
kaksikymmentä vuotta sitten.
Katsottiin, että Uuden Testamentin
sanoma on jaettavissa kahteen “koriin”,
josta toisessa olivat muuttumattomat,
pelastukselle välttämättömät “uskon
asiat”, joilla ilmeisesti tarkoitettiin
esimerkiksi pelastushistoriallisia
tapahtumia, kuten Herramme
syntymää, kärsimystä ja
ylösnousemusta, Pyhän Hengen
vuodatusta tai vaikkapa sakramenttien
asetusta. Myös itse erityisen
palveluksen eli papinviran todettiin
keskustelujen jälkeen ja monien
yllätykseksi olevan Jumalan itsensä
asettama instituutio eikä pelkkä
käytännön pakon sanelema inhimillinen
järjestely.

Sen sijaan papin sukupuolen katsottiin
olevan toiseen “korin” eli ajan
muuttuvien haasteiden ja tilanteiden
myötä vaihtelevien toimintatapojen
piiriin kuuluvaa asia. Niitä ei koskisi
mikään erityinen eikä pysyvä Herran
ohje eikä asetus, vaan niissä
toteutettaisiin sitovaa, mutta
sisällöllisesti joustavaa rakkauden

vaatimusta. Niinpä Raamatussa
olevia kieltoja kutsua “kauniimman
sukupuolen edustajia” saarnavirkaan
pidettiin tällaisena aikasidonnaisena

aineksena, joka kahdentuhannen
vuoden kehityksen puitteissa oli
menettänyt ajankohtaisuutensa ja kuului
samaan kategoriaan miesten pitkien
hiusten ja naisten pitkien housujen
kanssa. Näin siis ihmisen sukupuolisuus
siirrettiin ainakin papinvirasta
puhuttaessa adiaphora –asioiden
joukkoon, jotka voivat tilanteesta
riippuen olla noin tai näin, kunhan itse
virka Jumalan asetuksena säilyy
voimassa. Ja juuri rakkauden nimissä
katsottiin, että kauan alistetun naisen
olisi vihdoin saatava oikeus saarnata ja
jakaa sakramentteja Jumalan
seurakunnassa.

3. Kaksi koria – mutta mitä
kumpaankin kuuluu?

“Uskon korin” ja “rakkauden korin”
oikeasta sisällöstä siis nyt keskustellaan.
Valitettavasti tässä ei ole mahdollista
paneutua raamatullisen palveluviran
Uuden testamentin sisällä havaittavaan
kehitykseen eikä myöskään kaikkien

kirkon palveluvirkojen ja -tehtävien
raamatullisiin eikä dogmaattisiin
perusteisiin. En edes tiedä, olisiko se
tarpeellista: Pyhä Henki on kekseliäämpi
kuin rakkaus, ja rakkauskin on kauhean
kekseliäs! Sille palvelutehtävien ja niihin
vaadittavien armolahjojen
moninaisuudelle, josta Uuden
Testamentin kirjat todistavat, voi tuskin
kukaan panna rajoja, eikä silloin kysytä,
onko palvelija mies, nainen, lapsi vai
vanhus harmaahapsi.

Kaikilla on seurakunnassa oma
paikkansa ja oma tehtävänsä, kuten
Suomessa tiedetään erityisesti
herätysliikkeitten parissa ja kuten itse
olen saanut kokea omassa, verorahoista
riippumattomassa tunnustusluterilaisessa
seurakunnassani Saksassa: kaikki
tehtävät kirkkomusiikista
taloudenhoitoon, täytekakkujen
leipomisesta lastenjumalanpalveluksiin,
lähetystyön esillä pitämisestä
seurakunnan organisatoriseen
johtamiseen hoituvat vapaaehtoisvoimin
tai pientä korvausta vastaan. Vain
kirkkoherra nauttii kuukausipalkkaa. Silti
sekä toiminnan laajuus että sen laatu
hakisivat vertaistaan, jos rinnalle

asetettaisiin suomalainen, verovaroilla
kustannettu alle viidensadan hengen
paikallisseurakunta.

Tästä palvelutehtävien runsaudesta
huolimatta luterilaisessa
seurakunnassamme on selkeä
rakenne, joka ilmenee erityisesti
jumalanpalveluksessa ja laajemmin
ottaen vastuuna Sanan julistamisesta ja
sakramenteista: seurakunnan paimen
seisoo vastapäätä seurakuntaa ja
julistaa Kristuksen nimissä ja
seurakunnassaan läsnäolevan Herran
edustajana Jumalan pyhää Sanaa, lakia
ja evankeliumia sekä palvelee sitä
Herransa suuna ja käsinä
ehtoollisalttarin ääressä, kastaa ja julistaa
syntejä anteeksi. Seurakunta vastaa

tähän Jumalan Sanan puhutteluun ja
julistukseen sekä sakramenttien
osallisuuteen katumuksella, uskolla ja
ylistyksellä, veisaten ja rukoillen – ja
monia tehtäviä rakkaudessa ja uskon
kuuliaisuudessa seurakunnassa ja
omassa maallisessa kutsumuksessaan
toteuttaen.

Näinhän luterilainen tunnustuksemme
kuvaa papin ja seurakunnan suhteen.
Pappi ei edusta viras saan itseään, ei
omaa uskoaan eikä persoonaansa, vaan
Kristusta, seurakunnan Herraa ja
Vapahtajaa. Myös kutsu tähän virkaan
tulee paimenelle ensisijaisesti hänen
ulkopuoleltaan, vaikka sisäisen kutsun
tietenkin tulisi liittyä ulkoiseen, jotta
virkaa voisi hoitaa iloiten.

Saarnavirka ei nimittäin ole
kunniatehtävä, ei varsinkaan sellainen,
johon uskova voisi itse kutsua itsensä
tai katsoa olevansa siihen oikeutettu,
vaan usein hyvin raskas risti, jonka
kantamiseen tulee kutsu viime kädessä
Jumalalta, mutta ei välittömästi, vaan
Hänen seurakuntansa välityksellä.
Pappien kutsuminen omasta
keskuudesta onkin yksi yhteisen,

hengellisen pappeuden tärkeimmistä
tehtävistä: juuri uskon syntymiseksi on
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saarnavirka asetettu, ja usko puolestaan
synnyttää yhteisen pappeuden ja pitää
sitä yllä.

Tästä rakenteesta, paimenen ja
seurakunnan suhteesta ja sen
konstituutiosta olemmekin nyt ensi
sijassa kiinnostuneita. Kysymme, millä
teologisilla perusteilla väitämme, että
tämä rakenne koostuu juuri
miespuolisesta papista ja
seurakunnasta, että mieheys kuuluu
“uskon koriin”, kun saarnavirasta
puhutaan – ja miksi tämä kysymys on
niin tärkeä, että se näyttää ainakin
Suomessa ohittavan merkityksessä
esimerkiksi kiistat ehtoollis- tai
vanhurskauttamisopista? Miksi moni on
valmis mieluummin luopumaan
virastaan tai vaihtamaan seurakuntaa
kuin sopeutumaan tätä järjestystä
vastaan sotivaa järj estelyä?

4. Herran käsky

4.1. Jumalan inkarnatorinen sana

Useat meistä olisivat valmiit ilman
hetkenkään epäröintiä vastaamaan
näihin kysymyksiin: “Koska se on
Herran käsky.” (1 Kor. 14:37). Niin
minäkin.

Aina se ei kuitenkaan olisi minulta
onnisunut. En olisi uskaltanut vedota
suoraan Jumalan Sanaan, vaikka
näkemykseni itse asiasta oli jo selvä. Ja
ainakin niille sisarille ja veljille, jotka
kanssamme tunnustavat Raamatun
auktoriteetin, mutta eivät näe Sanan
opettavan samoin, olemme velvolliset
selittämään, mitä tarkoitamme tällä
näkemyksellämme “Herran käskystä”.

Että joudumme ikään kuin
“selittelemään” raamatullista
vakaumustamme, voi kuitenkin jonkun
mielestä tuntua loukkaavalta ja Jumalan
sanan halveksimiselta. Eikö Sanaa
pitäisi vain yksinkertaisesti totella?
Emmekö ole näin kysellessämme kuin
sielujen viettelijä ja murhaaja, joka
kerran kysyi: “Onko Jumala todella
sanonut ... ?” (1 Moos. 3:1).

Tietenkin Jumalaa pitää totella, ja on
oikein olla aralla tunnolla Hänen Sanansa
edessä. Nyt kuitenkin toimimme

päinvastoin kuin Kiusaaja Paratiisissa:
emme aseta Jumalan käskyä
kyseenalaiseksi eikä meidän tarvitse
selittää Raamatusta mitään pois eikä
karsia sitä, vaan saamme asettua
Jumalan Sanan alle, ottaa sen kiitollisina
vastaan ja paneutua yhä syvemmälle
ilmoituksen salaisuuteen. Emmehän ole
orjia, vaan vapaita, lapsia ja perillisiä
Kristuksessa! Meillä on Hänen
Henkensä, jossa huudamme “Abba,
Isä”! Ei meitä ole kutsuttu painamaan
otsaamme maahan äärimmäisen
alistumisen merkkinä, vaan – kuten
meillä Saksassa on tapana – rukoilemme
seisten ja kasvokkain Isämme kanssa,
Häntä vapaina ja onnellisina ylistäen,
mutta myös Hänen tahtoaan ja omaa
tietämme kysellen. Ja selvää on, että
meiltä on lupa kysyä raamatullisen
uskomme perusteita. Meiltä saa
esimerkiksi kysyä ja meidän pitää osata
vastata, miksi uskovilla nuorilla miehillä
saattaa olla pitkät hiukset ja naisilla
lyhyet, mutta naispappeutta me
pidämme Jumalan tahdon vastaisena
järjestelynä ja vetoamme siitä
puhuttaessa “Herran käskyyn”. Meidän
pitää tietää, miksi useimmat meistä eivät

ole sitä mieltä, että orjuus on Jumalan
sallima järjestys, johon meidän olisi
ainakin itse sopeuduttava, jos tilanne
osuisi kohdallemme, mutta silti pidämme
“naisen puhekieltoa seurakunnassa”
yhä kirkkoa sitovana määräyksenä?
Miksi ensinmainitut asiat kuuluvat
“ehdonvallan” piiriin ja joustavaan
“rakkauden” koriin, jälkimmäinen taas
ei?

Näihin kysymyksiin ole aina helppo
vastata. Uusi Testamentti ei tarjoa meille
kanonista lakia, joka yksityiskohtia
myöten säätelisi seurakunnallista
elämää. Vanhan Testamentin
seremonialaki on kumottu; se ei sido
Uuden liiton kansaa. Kohtaamme silti
monenlaisten tilanteiden, ohjeiden,
kysymysten, kieltojen ja kehotusten
hämmentävän kirjon, kun luemme
Apostolien tekojen historiallista kuvausta
tai apostolisten kirjeiden opetuksia siinä
alati kehittyvässä ja ajoittain
myrskyisässä tilanteessa, jossa Jumalan
seurakunta, kirkko, lähtee tyhjältä
haudalta, taivaaseenastumisen vuorelta
ja Helluntain ihmeestä kaikkeen

maailmaan ja alkaa saada hahmoa.

Tämä hämmennys ja kirjo myös Vanhaa
Testamenttia lukiessamme kertoo meille
kuitenkin Jumalan ilmoituksen
luonteesta. Tämä on ilmeistä sitä
varsinkin islamin ilmoituskäsityksen
taustaa vasten tarkasteltaessa: meillä
kristityillä ei ole, kuten muslimeilla,
pohjimmiltaan historiattomasti
ymmärrettyä Koraania, joka on ikään
kuin pudonnut taivaasta ja sisältää ennen
kaikkea ohjeita ja määräyksiä oikeasta
elämästä niin hengellisissä kuin
maallisissakin asioissa ja jonka kruununa
on alati toistettu idea Jumalan
ykseydestä ja ilmoitus tämän Jumalan
profeetasta. Raamattu sen sijaan vastaa
olemukseltaan yhden Jumalan
Kolminaisuutta ja meidän Herramme
lihaksi tulemista ja alennuksen tilaa

Hänen silti pysyessään todellisena
Jumalan Poikana ja ikuisena Sanana.

Jumala ei puhukaan Sanaansa meidän
ohitsemme eikä meidän ylitsemme,
vaan meille. Hänen ilmoituksensa ei
sivuuta kirkkoa eli sitä Sanan ja
sakramenttien yhteydessä elävää
uskovien joukkoa, jolle tämä ilmoitus
ensin suullisessa muodossa ja sitten
kirjoihin ja kansiin vietynä annettiin:
päinvastoin, Jumalan Sana edellyttää

sen ihmiskunnan ja seurakunnan, jolle
se on puhuttu. Jumalan ikuisen Sanan

tulo sanoiksi on sidoksissa Hänen
ihmiseksi tulemiseensa ja historialliseen
pelastustekoonsa Kristuksessa
Jeesuksessa, ja Herramme inkarnaatio
puolestaan on sidoksissa meidän
lankeemukseemme ja hätäämme. Sen
tähden ei ole olemassa saarnattua ja
kirjoitettua Sanaa an sich eli ilman sen
suhdetta ihmiskuntaan ja Kirkkoon.
Sana on Jumalan rakkauden tahdosta
olemassa ainoastaan siinä suhteessa,

jossa Hän sen puhuu ja julistaa meille ja
antaa myös kirjata sen meitä varten
muistiin, ja niin se on myös kirjallisena
Jumalan vaikuttava Sana.

Kaiken lisäksi tämä tapahtuu
poikkeuksetta meidän ihmisten kautta:
jopa ne profetiat, jotka Jumala on
ekstaattisessa kokemuksessa antanut
kirkolleen, on puhuttu “profeettojen
kautta”, ja Mooseksen laintaulujenkin
sisällön tunnemme vain ihmisten
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kirjoittaman tekstin välityksellä.
Ylivoimaisesti suurin osa Jumalan
kirjoitettua Sanaa on lisäksi sellaista, mitä
voisimme yhtä hyvin sanoa “ihmisen
sanaksi”, ellemme tietäisi, että se on
syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta
ja uskon yhteydessä Jumalaan: se on
seurakunnan rukousta, historiallista
kuvausta, apostolien opetusta – ja silti
Jumalan autoritatiivista Sanaa. Sen
vuoksi me, syntiset ihmiset, olemme
Kristuksen tähden ja Häneen uskossa
liittyneinä kirkkomukana Jumalan
ilmoituksen tapahtumisessa. Siitä
huolimatta emme missään suhteessa

ole sen subjekteja emmekä
“kanssailmoittajia”. Olemme ainoastaan
Sanan vastaanottajia silloinkin, kun
Sana on seurakunnan huutoa ja rukousta
tai kertomusta historiasta, jossa Jumala
vaikuttaa seurakunnas saan ja sen
kautta. Sillä Kristus itse huutaa ja
rukoilee seurakunnassaan ja on läsnä sen
ajallisessa vaelluksessa.

Tällä tavalla Jumalan ilmoitus nivoutuu
ihmiskunnan sekulaariin historiaan,
yhdistää siihen omat pyhät
pelastustekonsa ja tekee meidän
historiastamme pelastushistoriaa. Kun
otamme tämän kirkolle ja kirkon kautta
julistetun Jumalan Sanan vastaan ja
liitymme uskossa siihen, Jumalan
pelastushistoriasta tulee osa meidän
omaa biografiaamme. Meidän
elämäkertamme liittyy Jumalan
pelastushistoriaan.

Näin esimerkiksi minulle tapahtui jo
pyhässä kasteessani, mutta myös tänään
käsiteltävä kysymys on ollut osa samaa
prosessia. Se on kuitenkin kivulias, eikä
se ole hetkessä valmis. Monen kokemus
on, kuinka hämärältä tuntuva ja monin
paikoin käsittämätön Raamattu on
yhtäkkiä alkanut avautua Kristuksessa,
Vapahtajassa, joka ilmestyy sen
sanoman keskuksessa ja sen
Keskuksena. Voi silti kestää kauan,
ennen kuin tämä Kristuksessa ilmestynyt
valo on kirkastanut Sanan viimeisetkin
kolkat. Monta kertaa pitää Lutherin
ohjeen mukaisesti nostaa matkalla
lakkia! Ja lopullisesti tämä ihmeellinen
ja ihana, mutta samalla kertaa vaikea
matka päättyy vasta perillä, kun hämärä
kuva vaihtuu näkemiseksi.

Tämä on ollut oma kokemukseni myös
naispappeuskysymyksen edessä. En ole
koskaan voinut pohtia sitä kylmästi
laskevan järjen avulla enkä tarkastella
sitä ulkopuolisena, vaan se on sekä
kysymyksinä että vastauksina nivoutunut
tiiviisti omaan henkilöhistoriaani ja
ihmisyyteeni siinä sosiaalisessa
kontekstissa, jossa olen elänyt. Tämä
kokemus on vahvistanut minussa sitä
vanhaluterilaista vakaumusta, että
teologiassa pitää kyllä käyttää järjen
valoa apuna niin paljon, kuin Herra on
sitä itse kullekin antanut, mutta viime
kädessä Raamattua selittää Raamatulla
oikein vain Jumala itse Pyhän Henkensä
kautta, ja tämä Henki puolestaan toimii
Selittäjänä siellä, missä on uskossaan
kilvoittelevia Jumalan lapsia eli kirkossa,
Jumalan seurakunnassa.

4.2. Tapausselostus - kuinka Herran
käsky nivoutui nuoren teologin
elämäkertaan

Kun itse nuorena teologina pohdin
vaikeaa kysymystä saarnavirasta ja sen
konstituutiosta, minulle ei riittänyt pelkkä
“Herran käsky”. Sen sijaan etsin tämän
käskyn sisäistä mielekkyyttä. Miksi
Herramme käskisi tällä tavoin jotakin,
mikä mielestäni oli koko Uuden
Testamentin hengen ja vapauden
sanoman vastaista?

En tosin silloin vielä ymmärtänyt
”Herran käskyn” vakavuutta. Kyse oli
puhtaasti kielellisestä puutoksesta. En ole
uusimman suomalaisen
raamatunkäännöksen suuri ystävä ja
luen edelleen mieluiten edellistä, ja myös
vanhaa käännöstä käytän silloin tällöin.
Tämän 1. Korinttolaiskirj een luvun 14
kohdan käännös vuoden 1938
raamatunkäännöksessä oli kuitenkin yksi
niistä syistä, jotka loivensivat mielessäni
sitä Herran käskyn jyrkkyyttä, johon
vasta teologisten keskustelujen
yhteydessä törmäsin. Nykyinen
suomalainen kirkkoraamattu sen sijaan
kääntää 1 Kor 14:37-3 8 aivan oikein
seuraavalla tavalla: “Jos joku uskoo
olevansa profeetta tai saaneensa muita
Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että
tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky.

Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei
tunnusta häntä.”

Muistan, että vavahdin sisäisesti, kun
ensimmäisen kerran näin tämän
käännöksen. Mutta missä saattoi piillä
tämän käskyn sisäinen mielekkyys?

Tämän Jumalan Sanan piti nivoutua

omaan elämääni, ennen kuin saatoin
ottaa sen vastaan ja todella kuulla, mitä
siinä sanottiin.

Tämä tuntuu jälkikäteen ajatellen
pahalta. Asetuin sillä tavoin
vastustamaan Jumalan selvää Sanaa –
aivan kuin ne omasta mielestään
raamatulliset kristityt, jotka kieltävät
Herramme ruumiin ja veren todellisen
läsnäolon ehtoollisen leivässä ja viinissä!
Ja Paavali perustelee “Herran käskyn”
asiallisesti juuri samalla tavoin kuin sen
ehtoollisopin, jolla hän liittyy synoptiseen
evankeliumitraditioon: “Sillä minä olen
saanut Herralta [kursiivi minun] sen,
minkä myös olen teille tiedoksi antanut,
että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet
kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja
sanoi: ’Tämä on minun ruumiini, joka
teidän edestänne annetaan; tehkää
tämä minun muistokseni.’” (1. Kor.
11:23-24) Mutta kuten Ulrich Zwinglin

henkiset jälkeläiset pitävät mielettömänä
ajatusta Herran ruumiin todellisesta
syömisestä leivässä ja veren juomisesta
viinissä, samoin olivat minulle kauhistus
ne Uuden testamentin opetukset, joiden
mukaan naisen pitäisi vaieta
seurakunnassa tai peräti alistua miehen
edessä.

Koin teologina jatkavani vuonna 1895
syntyneen isoäitini perinnettä; hyllyssäni
on yhä hänen Novuminsa, jota hän
käytti opiskellessaan Helsingin
yliopistossa jo ennen Suomen
itsenäistymistä. Ympärilläni oli
muutenkin korkeasti koulutettuja ja
itsenäisiä naisihmisiä monessa
sukupolvessa nuorta vaimoani myöten,
ja edelleen olen sitä mieltä, että se on
oikein, että niin pitää ollakin. Miehet ja
naiset ovat tasa-arvoisia Jumalan
edessä, ja tasa-arvoisia heidän pitää olla
myös yhteiskunnassa, kunhan vain
lasten hyvä asetettaisiin ensimmäiseksi
arvoksi. Miksei näin siis voisi olla myös
kirkon virassa?
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Toisaalla kuulin yhä jyrkempänä
kaikuvan “Herran käskyn”. Ymmärsin,
että kyse oli todellakin Herran käskystä
eikä vain Paavalin viisaasta neuvosta
Pyhän Hengen opastuksella jossakin
niistä monista vaikeista tilanteista, joihin
nuori kirkko alati joutui. Se oli Herran
käsky, joka ei jäänyt jonnekin ilmaan
roikkumaan ja jonka voi uskoa tai olla
uskomatta, kuten vuoden 1938
Raamatun käännöksen mukaan vielä
saattoi ajatella, vaan se päättyi –
kiroukseen.

Senkin ymmärsin, että kun puhuttiin
orjuudesta ja siihen suostumisesta, oli
kysymys sielunhoidollisesta neuvosta
tilanteessa, jossa kirkko ei hurjimmissa
unelmissaankaan kuvitellut olevansa
tulevaa globaalia kulttuuria moraalisesti
normittava yhteisö, vaan pieni, vainottu
vähemmistö, joka koostui suurelta osin
orjista ja pani toivonsa ennen kaikkea
Jumalan Sanan lupauksiin uusista
taivaista ja uudesta maasta. Kun Uusi
Testamentti tässä tilanteessa kehottaa
orjina kutsuttuja kantamaan
kutsumuksensa palveluksena Herralle,
se tosin pohjustaa niitä
vallankumouksellisia muutoksia, jotka
yhteiskunnassa tulisivat tapahtumaan ja
joiden yksi tärkeistä virstanpylväistä on
ollut luterilaisen uskonkäsityksen
korostus arkipäivän halvimmankin työn
siunauksellisuudesta silloin, kun “se
tehdään Herralle”. Ennen kaikkea
tarkoituksena lienee kuitenkin ollut
yhtäältä Ristin Herran jälkiä ja
Vuorisaarnan opetuksia seuraten antaa
hyvä kristillinen todistus isäntäväelle,
toisaalta pysyä mahdollisimman
kaukana vaarasta olla lietsomassa
orjakapinoita, jotka antiikin Roomassa
yleensä johtivat kaaokseen ja julmaan
verenvuodatukseen.

Seurakunnan sisäisten arvojärjestyksien
tai myöskään tehtävien jaon kanssa tällä
ohjeella ei kuitenkaan ollut mitään
tekemistä. Kaikki Jumalan lapset olivat
ja ovat Herransa edessä yhtä
arvokkaita. Tässä asiassa ei ole erotusta
orjan eikä vapaan, ei juutalaisen eikä
kreikkalaisen, ei myöskään miehen eikä
naisen välillä. Tämän “sisäisen
vallankumouksen” merkitystä tuskin
voimme yliarvoida.

Niinpä Uudesta testamentista ei löydy

ensimmäistäkään sielunhoidollista
ohjetta, “Herran käskystä”
puhumattakaan, joka kehottaisi
välttämään orjien kutsumista
seurakunnan kaitsijan toimeen. Ja
kuitenkin tämä mahdollisuus kiellettiin
naisilta! Tästäkö siis oli kysymys? Että
jokin raja sentään oli emansipaatiollekin
laitettava!

Vai oliko Uuden testamentin kirjoittajia
sittenkin ohjaamassa jokin syvempi
Pyhän Hengen logiikka? Kummallinen
ristiriita näytti nimittäin tässä
kysymyksessä löytyvän jopa itsensä
Raamatun sisältä. Yhtäällä olivat
tunnettu Herran käsky ja sen ympärille
ryhmittyvät lausumat “vaimon
alamaisuudesta”, ja vielä
voimakkaammin minuun vaikutti se
tosiasia, ettei myöskään meidän
Herramme maan päällä vaeltaessaan
eikä edes ilmestyessään ylösnousseena
omilleen antanut 1. Korinttolaiskirjeen
vastaista “Herran käskyä”. Sen sijaan
Hän valitsi kirkkonsa apostoleiksi vain
miehiä, ajattelemme sitten “niitä
kahtatoista” tai laajempaa apostolien
joukkoa.

Toiselta puolen juuri Jeesus suhtautui
oman juutalaisen kulttuurinsa keskellä
vallankumouksellisella tavalla naiseen,
ja tietysti myös lapseen. Tämän me
tiedämme. Ei voi myöskään olla vailla
merkitystä, että juuri naiset toivat
ensimmäisinä sanoman Herramme
ylösnousemuksesta apostoleille, jotka
peloissaan eivät uskaltautuneet edes
ulos kolostaan, nämä “vahvemman
sukupuolen edustajat”.

Ja silti juuri meidän Herramme oli
jumalallisella auktoriteetilla – niin,
jumalallisella auktoriteetilla – valinnut
nämä yksinomaan miespuoliset
apostolinsa aina Juudas-parkaa myöten
virkaansa. Tätä tosiasiaa ei suinkaan
kumoa se selitys, jonka mukaan “ne
kaksitoista” olivatkin ikään kuin Uuden
liiton “kaksitoista kantaisää” eivätkä niitä
julistajia ja paimenia, joiksi me heidät
ymmärrämme. Jos nimittäin Herramme
olisi tässä asiassa halunnut kumota
“miehisen vallan”, Hän olisi varmasti
kutsunut kirkolle matriarkkoja

“patriarkkojen” sijaan. Ja
muistakaamme, että apostolien piiri oli
paljon “niitä kahtatoista” laajempi, mutta

miehiä siihenkin vain kuului.

Tähän argumenttiin liittyy myös se väite,
ettei apostolien virasta olisikaan meidän
seurakunnalliseen palveluvirkaamme
mitään sellaista jatkumoa, joka
oikeuttaisi puhumaan “apostolisesta
virasta” nykyisessä kirkossa. Tietenkin
koko kirkko on lähetetty maailmaan ja
on siinä mielessä apostolinen, apostolien
ja profeettojen päälle rakennettu, mutta
myös maailmaan lähetetty kirkko. Ja
tässä missiossa ja siihen liittyvässä
todistustehtävässä ei todellakaan ole
erotusta paimenen ja lauman, erityisen
palveluviran haltijan ja yhteisen
pappeuden välillä, vaan ulospäin

seurakunta on kutsuttu todistamaan
Herrastaan kaikin voimin ja kaikkien sen
jäsenten kautta, kukin omalla tavallaan
ja paikallaan.

Kuitenkin kirkon sisällä jatkuu yhä
apostoleihin ja jopa meidän Herraamme
palautuva kaitsennan virka. Herra,
kirkon Ylipaimen, joko itse suoraan
asetti apostolit – jopa
“keskensyntyneen” Paavalin –
virkaansa, tai ainakin nämä olivat
Herransa maanpäällisen elämän
todistajia. Nämä apostolit vuorostaan
asettivat paimenia seurakuntiin, kun he
eivät enää henkilökohtaisesti voineet
paimentaa niitä, ja nämä paimenet
puolestaan vihkivät seurakunnan
kutsusta ja sen valitsemina jälleen uusia
paimenia virkaansa. Ja nämä olivat
miehiä.

Toisaalta ei naisia välttämättä alistettu
myöskään nuoressa kirkossa.
Vapahtajamme vallankumouksellinen
tasa-arvo-ohjelma jatkuu esimerkiksi
apostoli Paavalin opetuksessa:
Kristuksessa kaikki uskovat ovat
samanarvoisia. Heillä on erilaisia
armolahjoja ja erilaisia tehtäviä, mutta
“käsi” ei voi sanoa “silmälle” eikä “jalka”
“korvalle”, ettei tarvitse tätä, ja
päinvastoin.

Eivät naiset tässä nuoressa kirkossa
myöskään vaienneet. Kohtaamme
Apostolien teoissa ja apostolisissa
kirjeissä jatkuvasti erittäin aktiivisia ja
uskostaan tietoisia sisaria, jotka kantavat
monella tavalla vastuuta seurakunnasta
ja jopa opettavat kristillistä uskoa
miehille. Mahtoikohan tämä onnistua, jos
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nämä sisaret eivät koskaan avanneet
suutaan?

Ja Paavali suhtautuu näihin
työtovereihinsa erittäin arvostavasti. En
kerta kaikkiaan löydä edes “vaimon
alamaisuutta” ja “hiljaisuudessa
oppimista” korostavat raamatunkohdat
edessäni koko Uutta testamenttia tai
Paavalin kirjeitä läpäisevää ihannekuvaa
naisesta, joka ei tiedä mitään eikä osaa
mitään, ei koskaan näy eikä kuulu
missään ja vaikuttaa, jos vaikuttaa, vain
kodin seinien sisällä, kuten
äärikonservatiivin islamin parissa
tapahtuu. Toisaalta on tärkeää huomata,
että Uuden testamentin pareneesi ei
suinkaan edusta vanhaa eikä modernia
gnostilaista naiskuvaa, joka halveksii
sekä sukupuolisuutta että siihen liittyvää
äitiyttä. Päinvastoin, se pitää juuri äidin
tehtävää, lasten synnyttämistä ja
kasvattamista jopa uskoon ja
pelastukseen liittyvänä kysymyksenä
tilanteessa, jossa ihmisihanne – ja sen
myötä varmasti myös käsitys
mieheydestä – irtoaa Jumalan
luomistarkoituksen mukaisesta
dualiteetista ja ruumiillisuudesta sekä
siihen liittyvistä arkisista, mutta ihanista
puuhista ensimmäisen uskonkappaleen
palveluksessa.

Ja joka tapauksessa meillä on Jumalan
pyhässä Sanassa “Herran käsky”,
jyrkästi annettu “Herran käsky”.
Vapahtajamme ratkaisuissa näkyvä
diskrepanssi sukupuolten
periaatteellisen tasa-arvon ja erilaisten
tehtävien välillä siis jatkuu nuoressa
kirkossa, ja Paavalin mukaan tämän
jatkumon takana on seurakunnan
Herran itsensä auktoriteetti. Yhtäältä
sukupuolet ovat tasa-arvoisia, toisaalta
vain miehiä kutsutaan paimenen
virkaan. Kuinka nämä kaksi erilaista
linjaa jopa apostoli Paavalin
opetuksessa sopivat yhteen? Kuinka
“Herran käsky” sopii siihen naisen
uuteen asemaan, joka hänellä on
seurakunnassa ja Jumalan lapsena?

Tätä nuorena teologina pohtiessani
minulle oli syvä heuristinen merkitys
Erkki Koskenniemen pienellä
tutkimuksella “Naispappeuden
eksegeettinen argumentointi; erityisesti
1 Kor 11-14 problematiikka” vuodelta
1983. Koskenniemi pyrki osoittamaan,

että kieltäessään naisen “puhumisen”
seurakunnassa Uusi Testamentti ei
suinkaan tarkoita, että naisihminen saisi
avata suunsa ainoastaan kotona, ja
silloinkin vain kysellä mieheltään, mitä
pappi kirkossa tarkoitti. ëáëåé\í,
’puhua’, tarkoittaa tässä yhteydessä
aivan tiettyä puhumista. Ei siis ole
ristiriitaa siinä, että yhtäältä Uuden
testamentin todistuksen mukaan
vaimoväki profetoi ja rukoilee

julkisesti ja jopa yksityisesti opettaa,

mutta silti “naisen on vaiettava
seurakunnassa”.

Koskenniemen tulkinnan mukaan tässä
puhumista merkitsevä verbi tarkoittaa
nimenomaan tietyssä asemassa ja
virassa tapahtuvaa julkista

opettamista. Luterilaisittain
sanoisimme, että Jumalan asettama
saarnavirka on se, joka tässä
merkityksessä “puhuu”, ja sen kieltävät
tunnetut “naispappeuden vastaiset”
raamatunkohdat. Kaikki sellainen
naisten esiintyminen seurakunnassa,
jonka voi katsoa olevan heidän
yritystään asettua siihen virkaan, johon
heitä ei Herran käskyllä voida kutsua,
on torjuttava.

Ja tähän selitykseen meistä moni
tyytyneekin: meille riittää, että yhtäältä
olemme miehinä ja naisina uskon kautta
tasa-arvoisia Jumalan lapsia ja
muodostamme yhdessä sen Jumalan
kuvan, jonka synti on turmellut ja joka
uskossa uudistuu. Toisaalta tiedämme,
että Jumala on asettanut saarnaviran
palvelemaan seurakuntaa “vastapäätä”
sen yhteistä pappeutta, jonka kautta
Pyhä Henki toimii sukupuoleen
katsomatta ja varmasti myös puheen
lahjaa hyödyntäen. Uskomme, että
tämä yhteisen pappeuden ja erityisen,
uskon saamiseksi annetun
saarnaviran dialektiikka on Jumalan
asetus ja että “Herran käsky”
säätelee jumalallisella auktoriteetilla
juuri tätä asetusta.
Jatkan kuitenkin vielä. Tulin nimittäin
itse tähän vakaumukseeni vähän eri
reittiä, kuin ehkä useimmat
kohtalotovereistani. Muutenkin
minulla on ollut taipumus ensin nähdä

asiat ja vasta sitten hahmottaa
näkemääni käsitteellisesti, niin kuin
koko uskonkehitykseeni liittyy

Vapahtajani armahtavan läsnäolon
väkevä kokemus tilanteessa, jossa en
väliin uskaltanut edes lukea Ramattua,
koska se vain tuomitsi minut joka
sivullaan ja joka jakeessaan. Mutta kun
ymmärsin, että sama Vapahtaja, joka
ei päästänyt
minua sittenkään putoamaan helvetin
syvyyksiin, puhui jopa Vuorisaarnassa,
jota eniten pelkäsin, ja lohdutti minua
Johanneksen evankeliumin viimeisissä
luvuissa, aloin nähdä Hänet kaikkialla
Sanan keskuksessa. Monin paikoin
vaikeasti ymmärrettävä Raamattu alkoi
avautua – ja avautuu yhä.

Myös siinä vaiheessa, kun käsitykseni
seurakunnan palveluviran konstituutiosta
alkoi sopia edellä kuvattuihin
raamatullisiin raameihin, minulla oli
joitakin aavistuksia siitä, miksi Jumala
ehkä näin tahtoi. Nämä aavistukset
puolestaan liittyivät omaan kasvuuni
ihmisenä, ja tämän kasvun lähtökohtana
oli tietenkin se suomalainen kulttuuri ja
ympäristö, jossa olen saanut kasvaa ja
josta olin joskus ylpeä – ja olen tietysti
vieläkin.

Silti kysyn yhä useammin, kuinka korkea
hinta on maksettu siitä, että Suomesta
on tehty tasa-arvon mallimaa. Olen
melkein varma, että lapsille se on
maksanut paljon, ja lapsia me kaikki
olemme joskus olleet. Niinpä luulen, että
siitä ovat maksaneet melkoisesti myös
miehet, ja ehkä vielä enemmän - naiset.

Eli olemmeko sittenkin saaneet vamman
sielullemme, kun olemme halunneet
voittaa omaksemme maailman? En
tiedä. Sen kuitenkin tiedän, että
lopputuloksena on usein ollut heikko
miehinen ja heikko naisellinen identiteetti.
Ei ole ollut sopivaa olla tosissaan ja



10

täysillä mies, mutta ei myöskään
nainen, vaan mieluummin jotakin siltä
väliltä. Ja tämä sopii hyvin siihen
argumentaatioon, joka sanoo, ettei
“papin sukupuolella ole väliä”.
Sukupuolta nimittäin pidetään jotensakin
epäolennaisena asiana ihmisessä.
Itsekin olin sisäistänyt tämän ajattelun,
jossa miehisyys nähtiin oikeastaan
pahana asiana, mutta myöskään nainen
ei saanut olla naisellinen, vaan
mahdollisuuksien mukaan “hyvä jätkä”.
En välttämättä tiedostanut tätä, mutta
koin sen syvällä sielussani.

Sitten kuitenkin tapahtui jotakin, mikä
muutti elämäni jotensakin
perusteellisesti. Menin naimisiin! Mitään
sen parempaa ei nuorelle miehelle
voikaan hengellisen herätyksen ja
uskoon tulon lisäksi tapahtua.
Olimme vaimoni kanssa silloin vielä
varsin nuoria, vähän päälle
kahdenkymmenen. Emme olleet enää
ihan lapsia, mutta emme vielä
aikuisiakaan. Saimme siis armon
aikuistua yhdessä. Ja osa tätä
aikuistumisen prosessia oli muutos, jonka
jouduimme perä perää tekemään
käsityksessämme naispappeudesta.
Tämä prosessi ei ole vieläkään valmis.
Saamme yhä oppia toisiltamme
tulemaan siksi, miksi Jumala on meidät
luonut – mieheksi ja naiseksi, kahdeksi
erilaiseksi tavaksi olla ihminen, jotka
yhdessä ja suhteessa toisiinsa
muodostavat Jumalan kuvan. Saamme
oppia iloitsemaan ja kiittämään
mieheydestämme ja naiseudestamme.
Ja varmasti tätä ovat meille opettaneet
myös kolme lastamme. Avioliitto ja isyys
olivat minulle siis se korkeakoulu, joka
avasi näkemään sukupuolisuuden
perustavaa laatua olevan merkityksen
ihmisyydelle. Ne olivat myös se tekijä,
joka loi pohjaa Jumalan Sanan totuudelle,
kun pohdin kysymystä seurakunnan
virasta, tai se “koukku”, johon Jumalan
Sana tarttui. Tajusin nimittäin, että jos
kerran on niin, että saarnavirka on
Jumalan asettama instuutio ja kuuluu
sellaisena “uskon koriin”, me joudumme
luopumaan kristillisestä ihmiskuvasta eli
uskosta ihmiseen Jumalan kuvana
sukupuolten suhteessa toisiinsa ja
ylipäätään sukupuolisuuden
luomismerkityksestä, jos sanomme, ettei

“papin sukupuolella ole väliä”.

Tai kun uskomme, ettei pappi edusta
virassaan itseään eikä omaa uskoaan,
vaan Sanassa ja sakramenteissa
läsnäolevaa Kristusta, mitä ajattelemme
Vapahtajamme ihmisyydestä, jos
sanomme, “ettei papin sukupuolella ole
väliä”? Oliko Herramme androgyyni?
Ei varmasti! Herramme oli ja on yhä
tosi Jumala ja tosi ihminen. Ihmisiä
puolestaan on Jumalan luomistahdon
mukaan vain kahta lajia, jotka yhdessä
muodostavat Hänen kuvansa. Ja
Herramme oli ja on yhä varmasti mies.
Tällöin on myös ymmärrettävää, että
sama Herramme antoi sen “käskyn”,
jota olemme tässä pohtineet. Herramme
halusi varmistaa, että se järjestys, jonka
Hän itse oli kirkolleen suunnitellut ja
tahtonut ja josta Hän oli maksanut
äärettömän hinnan tulemalla ihmiseksi,
pieneksi pojaksi, mieheksi ja Ristin
uhrikaritsaksi, että järjestys, jonka Hän
oli meidän autuutemme tähden asettanut
juuri tällaiseksi, myös pysyisi voimassa.
Niinpä ei vain papinvirka itsessään, vaan
myös sen sukupuolinen konstituutio
kuuluu Jumalan asettamaan “uskon” ja
“evankeliumin” eikä luovan
“rakkauden” piiriin. On ilmeisesti Herran
tahto, että järjestyneellä seurakunnalla
ensinnäkin on rakenne, jonka puitteissa
evankeliumin julistus ja sakramenttien
toimittaminen on sillä tavoin objektivoitu
ja institutionalisoitu, ettei se ole
riippuvainen itse kunkin
seurakuntalaisen kulloisestakin
mielentilasta, kyvyistä eikä innostuksesta
yhteisen pappeuden pohjalta. Voin
viluisena syntisenä olla varma siitä, että
eivät vain hyvää tarkoittavat veljet ja
sisaret, vaan Herra itse julistaa Sanansa
ja jakaa sakramenttinsa sen palvelijan
kautta, jonka olemme Hänen nimissään
kutsuneet hoitamaan virkaansa ja jonka
Hän itse on siihen palvelijansa kautta
vihkinyt.

Toiseksi tämän sananpalvelijan on oltava
mies, ja tämäkin “Herran käsky” liittyy
“uskon” ja “evankeliumin”
muuttumattomaan alueeseen. Se on osa
Jumalan Sanan olemukseen kuuluvaa
nivoutumista meidän luotuun
todellisuuteemme, ja sen sisältö on
minulle avautunut siinä “suuressa

salaisuudessa”, johon Paavali
Efesolaiskirjeessään (Ef. 5:21-31)
viittaa. Ensisijaisesti hän puhuu
avioliitosta, ja se, mitä hän siitä puhuu,
ratkaisee nähdäkseni kerralla sen
dilemman, johon yhtäältä miehen ja
naisen tasa-arvo, toisaalta tietty
hierarkkinen suhde miehen ja naisen
välillä (ns. kefaleestruktuuri) aina
naisen alistumisvaatimusta myöten
johtaa.

Ensinnäkin on selvää, että tässä, kuten
yleensäkin Uuden Testamentin
vastaavassa opetuksessa, puhutaan
avioliitosta ja siinä toteutuvasta miehen
ja vaimon yhteydestä. Niitä ei voi eikä
saa käyttää sukupuolten
yhteiskunnallisen aseman määrittelyyn.
On loogista, etten esimerkiksi ole kuullut
kenenkään aikansa teologin asettaneen
Englannin kuningatar Elisabeth I:n
hallintaoikeutta 1500-luvulla
kyseenalaiseksi. Sama koskee Venäjän
keisarinna Katariina II.a. Ja itse
henkilökohtaisesti olen kiitollinen siitä,
että väitöskirjani ohjasi loppuun
professori Eeva Martikainen – vaikka
monesta siinä saan kiittää myös
professori Jouko Martikaista (sekä
professorejani Seppo Teinonen, Eero
Huovinen ja Miikka Ruokanen).

Toiseksi Paavali liittää tämän miehen ja
vaimon suhteen Kristuksen ja
seurakunnan suhteeseen. Miehen tulee
olla aviovaimon pää samalla tavalla, kuin
Kristus kohteli seurakuntaa, ja Kristus
asettui seurakunnan alimmaksi
palvelijaksi ja uhrikuolemansa jälkeen
jopa sen hellin käsin hoidettavaksi. Niin
kuin Kristus antoi henkensä
seurakunnan puolesta, samoin on
miehen asetuttava sydämensä
valtiattaren nöyrimpään palvelukseen.
Kuitenkin myös vaimon on
kunnioitettava miestään, ritariaan – ja
näin kumpikin saa olla auttamassa
puolisoaan Jumalan tahdon mukaiseen
mieheyden ja naiseuden toteutumiseen
pohjimmiltaan sisaruksina uskossa. Sillä
tavoin mies ja vaimo ovat
vastavuoroisesti “toinen toiselleen
alamaiset Kristuksen pelossa” (Ef. 21).
Kolmanneksi kyseessä on “suuri
salaisuus”. Ja juuri tämä “salaisuus” on
minulle ollut avain miehisen pappeuden
ymmärtämiseen.
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5. Jumalan perhe maailmassa – ja
sen äiti

“Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.”
Tässä kuvauksessa on viime kädessä
kysymys juuri Yljän ja Morsiamen eli
Kristuksen ja Hänen seurakuntansa
suhteesta. Tähän kontekstiin sijoitettuna
myös miehinen pappeus seurakunnan
palvelijana saa sisäisen mielekkyytensä:
Jumalalla on maailmassa perhe eli Hänen
seurakuntansa! Kristologisesti korjattu
kefalee -struktuuri ja siihen sisältyvä
mieheyden ja naiseuden suhde heijastaa
meille sitä papinviran tehtävää, jossa
seurakunnan paimen edustaa Kristuksessa
Jumalan perheväen isää ja on Hänen
yksinvaikuttavan, vanhurskauttavan
toimintansa palveluksessa. Jumala tekee
kaiken, mutta silti Hänen lahj ansa ottaa
vastaan seurakunta, joka on yhtäältä
Hänen Poikansa hengellinen ruumis,
toisaalta Hänen morsiamensa; neitsyt,
mutta samalla hedelmällinen äiti, jossa ja
jonka kautta Jumalan Sana, kaste ja
ehtoollinen vaikuttavat uskoa ja rakkautta.
Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta,
Sanan ja sakramenttien kautta, syntyy näin
Jumalalle uusia lapsia. Kristus syntyy
hengellisesti oman ruumiinsa jäsenissä,
Jumalan lapsissa. Näiden lasten parista
seurakuntaäiti puolestaan valitsee ja kutsuu
jälleen uudet paimenet virkaansa, jotta se
itse voisi elää ja olla hedelmällinen. Yksi
suurista haasteistamme olisikin löytää
virkoja ja tehtäviä, joissa tämä seurakunnan
äitiys toteutuisi koko rikkaudessaan.
Tarvitsemme “äitilampaita”, kuten
saksalainen Lutherbibel kääntää Jesajan
kirjan 40. luvun jakeen 11 kaksi viimeistä
sanaa (suomalaisen vuoden 1938
raamatunkäännöksen järjestyksen
mukaan)!

Tietenkin koko seurakunta on tässä äidin

roolissa vastatessaan Jumalan Sanaan
uskolla ja rakkaudella myös silloin, kun
diakonian virkaa hoitavat miehet tai urkujen
ääressä istuu Johann Sebastian eikä
Johanna Bach. Myös miehen hurskaus
voi olla hyvä osa, jota ei häneltä oteta pois.
Kuitenkin uskon, että rakkauden
kekseliäisyydellä ja Pyhän Hengen
opastuksella löydämme sellaisia virkoja ja
tehtäviä lahjakkaille ja tarmokkaille
naisteologeillemme, jotka jatkavat –
tästähän todistaa esimerkiksi Priscilla -

yhdistyksen nimi – Uuden Testamentin
vahvojen naisten perinnettä.

Tällöin ei ole nähdäkseni olennaista laskea,
kuinka monta sanaa ja missä tilaisuudessa
kulloinkin tämän viran haltijoiden olisi
sopivaa puhua eikä varsinkaan ajatella sen
olevan jonkinlaista “puolikaspappeutta”.
Ylipäätään on vältettävä uskovien
“kilpajuoksua alttarille”, jossa hurskaimmat
– tai vahvimmat – pääsevät pisimmälle, ja
heikoimmat jäävät oven pieleen
puuskuttamaan. Sen sijaan pitäisi
kokonaisuudessan varjella juuri sitä
vastavuoroisen “antamisen ja saamisen
struktuuria”, jota klassinen papin ja
seurakunnan suhde ilmaisee ja joka
ilmenee myös seurakunnan hoitavana
rakkautena pappiaan kohtaan. Siitä minulla
on monen virkaveljen kanssa yhteisiä,
valtavia kokemuksia juuri siellä, missä papin
virkaa pidetään arvossa, mutta pappi
ihmisenä on vain heikko, keskeneräinen veli,
jota seurakunnan pitää käsillään kantaa ja
hoitaa.

Kun rakenne ja normit ovat selvät, niiden
puitteissa vallitsee hyvää tekevä ja luova
vapaus. Missä ne puuttuvat, seurauksena
on väärä pelko ja arkuus tai väärin
ymmärretty vapaus. Mitä ikinä siis
naisteologimme tekisivätkään, heidän tulisi
tehdä se selvästi oman, seurakunnan äitiyttä
edustavan virkansa puitteissa. Tällöin ei
kenenkään tarvitsisi sydän syrjällään
miettiä, “onko jo menty liian pitkälle?” tai
“voiko naisteologi tehdä vielä tämänkin?”

Eli niin kuin nykynainen voi aivan hyvin
pitää pitkiä housuja ja käyttää lyhyttä
tukkaa, jos vain me näemme, että ne ovat
naisten pukimia ja hiusmuotia, joita kantaa
naiseudestaan kiitollinen sisar, samoin on
olennaista, että me seurakunnassa
hoidamme virkoja ja täytämme niitä
Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti ja
pysymme niiden puitteissa, mutta muuten
olemme iloisia ja vapaita Jumalan antamien
armolahjojen käyttämisessä. Ja voi
miehelläkin olla pitkä tukka, jos se vain on
miehekäs pitkä tukka, kuten jo mainittu
Tuomaskanttori Johann Sebastian Bach
todistaa – ja tietenkin meidän Herramme
itse, ainakin, jos Hänestä maalattuihin kuviin
on uskomista.

+ Ystävät,

sain juuri ennen joulua
luettavakseni Utsjoen
kirkkoherra, TT Arto

Seppäsen uunituoreen
oikeustieteen väitöskirjan,

ja ehdin sen jossakin
välissä myös lukea.

Kyseessä on kirja, josta
en voi kyllin kiittää Artoa

ja Jumalaa.
Riippumatta siitä, millä

tavoin sitä
oikeustieteellisenä

tutkimuksena
arvostellaan, se on jo nyt

tehnyt valtavan
palveluksen Suomen
tunnustusrintamalle:

luullakseni ensimmäistä
kertaa kaikki tärkeimmät
tätä tilannetta koskevat

tapahtumat sitten
naispappeuden

hyväksymisen on siihen
selkeästi kirjattu ja osin

tarkasti analysoitu.
Tämä kirja hyllyssään on

pieni, potkittu
maalaisteologiparka

paljon vahvempi, kuin
vain omien, hatarien

muistelujensa varassa.
Voi viitata kirjalliseen
lähteeseen, joka käy
myös hakuteoksesta.

Kiitos, Arto!

Martti Vaahtoranta
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Ajankohtaista

Marja-Liisa Nore

Espoo

Lokakuun 20. päivänä
Missionsprovinsenin piispa Arne
Olsson vihki virkaan
Göteborgissa viisi uutta pappia,
joista kolme on suomalaista.  He
kaikki aloittavat työnsä Suomen
Luther-Säätiön palveluksessa.
Pastori Antti Lehrbäck, joka myös
on Paavalin Synodin sihteeri,
aloittaa tammikuun alussa työn
Tampereella, jonne hän muuttaa
vaimonsa kanssa Riihimäeltä.
Siellä aletaan silloin pitää
säännöllisesti kerran viikossa
L u t h e r - S ä ä t i ö n
jumalanpalveluksia.

Antti Lehrbäck on kotoisin
Kajaanista.   Hän on valmistunut
siellä terveydenhuolto-
oppilaitoksesta sairaanhoitajaksi.
Opintojen loppuvaiheessa hän koki
oman elämänsä ajautuneen
umpikujaan.  Mutta sitä kautta Jumala
kutsui lapsenuskosta tuhlaajapojan
teille eksyneen takaisin.  Tehtyään
lyhyitä jaksoja sairaanhoitajan työtä,
hän opiskeli Raamattua puolitoista
vuotta Suomen Raamattuopistossa.
Siellä häntä monet kehottivat
pyrkimään teologiseen tiedekuntaan.

“Mietin asiaa ja hain teologiseen
tiedekuntaan.  Olin ajatellut, että jos
pääsen sisälle, se on Jumalan tahto.
Pääsin sisälle rimaa hipoen v. 2001
ja aloitin teologian opinnot.”

Opiskeluvuosina hän on
työskennellyt kaikki kesät ja myös
opiskelun ohessa Pelastakaa Lapset
ry:n lastenkodissa.

“Työ näiden lasten parissa on ollut
minulle kutsumustyötä.  Koen myös,
että sairaanhoitajaksi opiskelussakin
on ollut Jumalan johdatus mukana.”

Ensi vuoden alussa alkaa
kokoaikainen työ Luther-Säätiön
palveluksessa Tampereella.
Millainen on työnäkysi?

“Keskeisenä tehtävänä on
jumalanpalvelusten pitäminen,
saarnaaminen ja liturgian valmistelu.
Olen siellä ainoa pappi.
J u m a l a n p a l v e l u s y h t e i s ö n
rakentaminen on myös tärkeä
tehtävä yhdessä toimintaan
osallistuvien kanssa.  Samalla se on
yhteisöllisen elämän opettelua, joka
on haastavaa, mutta varmasti myös
palkitsevaa.  Luther-Säätiön toiminta
käynnistyi Tampereella v. 2004,
jolloin aloitimme pitämällä
raamattupiirejä ja
kotiseuroja ja
kutsuimme ihmisiä
kokoon rukoilemaan
näiden asioiden
puolesta. Olen ollut
mukana jo silloin. Kun
saimme käyttöömme
Metodistikirkon tilat,
jumalanpalveluksia on
pidetty kaksi kertaa
kuukaudessa.”

Onko jokin
herätysliike Sinulle
läheinen?

“Raamattuopisto ja
Opiskelija- ja
koululaislähetys ovat
minulle läheisiä.  Olin

vuosina 2003-2005 Opiskelija- ja
k o u l u l a i s l ä h e t y k s e n
opiskelijatyöntekijänä Tampereella.
Olen ollut myös vuodesta 2001
mukana Luther-Säätiön toiminnassa.
Siitä lähtien se on ollut erittäin tärkeä
hengellinen kotini.  Mutta minulla on
myös lämpimät suhteet
viidesläisyyteen.”

Onko tunnustuksellinen teologia
ollut Sinulla aina selviö?

“Siihen on vaikuttanut luterilainen
teologia ja ennen kaikkea
jumalanpalveluselämä.  Se muokkaa
ja ohjaa ihmisen teologiaakin.  Olen
siinä saanut kasvaa ihan rauhassa ja
voinut kysellä ja perehtyä
luterilaisuuteen.  Siinä selvittelyssä
olen huomannut, että luterilainen on
yhtä kuin raamatullinen.  Teologisessa
tiedekunnassa pääaineeni on ollut

VASTAVIHITYN PASTORI ANTTI LEHRBÄCKIN
KUTSUMUKSENA ON SEURAKUNNAN RUOKKIMINEN
JUMALAN SANALLA JA SAKRAMENTEILLA

Pastori Antti Lehrbäckin haastattelu
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dogmatiikka ja erityisesti olen tutkinut
Lutherin teologiaa.  Pro graduni
aiheena oli Lutherin käsitys
juutalaisuudesta Genesis-
kommentaarissa.  Lutherin väkevän
Raamatun opetuksen kautta moni asia
on selventynyt ja vahvistunut.  Se,
mikä on yhtä pitävää Raamatun
kanssa, pidetään, muu saa mennä.”

Oletko missään vaiheessa ollut
mukana paikallisseurakunnan
toiminnassa?

“ En ole ollut.  Jossakin vaiheessa
mietin, olisiko paikallisseurakunnassa
hyvä olla pappina, mutta pian
ymmärsin, etten sinne pääsisi.
Monissa seurakunnissa on ristiriitoja
ja teologista hajaannusta, joten siitä
olisi seurannut omat ongelmansa.
Tämä ei onneksi koske kaikkia
seurakuntia.  Piispat ovat ratkaisseet
asian minun puolestani!”

Minkälainen tilaisuus
pappisvihkimys Göteborgissa
oli?

“Pappisvihkimys järjestettiin jälleen
erään koulun juhlasalissa, jonne oli
tuotu alttari ja kaikki tarpeellinen.
Siellä viisi miestä erotettiin vihkimisen
suorittavan piispa Arne Olssonin ja
hänen avustajiensa toimesta Jumalan
työhön ja palvelukseen.  Kätten
päälle panemisessa oli mukana myös
Luther-Säätiön pastoreita ja
ystäväpappeja.  Se oli yksi elämäni
hienoimmista ja vaikuttavimmista
hetkistä.”

Miten rohkaisisit niitä teologian
opiskelijoita, jotka haluavat
pitäytyä Raamatussa?

“Ei ole pakko tehdä kompromissia.
Tässä on haaste, sillä voi tuntua, että
olisi helpompaa, jos jossain kohtaa
antaa periksi.  Mutta jos kyse on
perustavanlaatuisesta kysymyksestä,
sitä kautta voi avata oven monelle

muulle harhalle, joka seuraavaksi
marssii sisään.  Eräs keino on, että
hankkii rinnalle toisen ammatin.
Silloin eivät elämä ja toimeentulo ole
vaakalaudalla, jos pitäytyy
kokonaisessa Raamatun sanassa ja
luterilaisessa opissa.  Tärkeää on
myös, että on konkreettinen paikka,
missä oma usko voi saada vahvistusta
ja ravintoa, eli jumalanpalvelus, johon
voi osallistua hyvällä omallatunnolla
ja tulla vahvistetuksi ja ravituksi
siellä.”

Tapasimme Suomen Teologisen
Instituutin tiloissa.  Antti Lehrbäck
näkee, että instituutin tutkijat ja
työntekijät ovat hyviä esimerkkejä.
“He tukevat ja myös tekevät
toisenlaista teologiaa vähän eri
perusteista ja lähtökohdista käsin.  Se
on selkeä osoitus siitä, että näin
pystyy tekemään ja olemaan.
Teologinen instituutti on monelle
opiskelijalle tärkeä tukikohta.
Toimintaan on tullut tänäkin syksynä
mukaan todella lahjakkaita ja hienoja
teologiaa opiskelevia miehiä ja
naisia.”

Mikä on naislehtorien
tulevaisuus?

“Lehtorin viran tilanne näyttää kovin
ikävältä.  Toivon, että herätysliikkeet
voisivat tarjota jatkossakin hyville
naisteologeille työtä.”

Millä mielellä lähdet Luther-
Säätiön papin tehtäviin?

“Monet ajattelevat, että olemme
marginaalissa, jossa on kovin
ahdasta, eikä näy paljon minnekään.
Tosiasiassa siellä marginaalissa on
erittäin paljon tilaa.
Missionsprovinsenissa vihittyinä
pappeina voimme ihan vapaasti tehdä
evankeliumin työtä.  Se työ ei
tekemällä lopu ja sitä olisi paljon
enemmän kuin mitä edes kykenee
tekemään.  Tosin jotkut kansankirkon

tahot ovat kyseenalaistaneet jopa itse
pappeuden, että olemmeko oikeasti
luterilaisia pappeja.  Tällaisia asioita
voi kyseenalaistaa, jos tarkoituksena
on pelata jotain media- tai kielipeliä,
jossa teologiset perusteet eivät ole
keskuksena.  Mutta me olemme
vapaita, eikä evankeliumi tai Jumalan
Sana ole sidottu.  Vaikka tuntuu siltä,
ettei tietä paljonkaan näe eteenpäin,
se on kai juuri sellainen tilanne, johon
Jumala meidät haluaa asettaa.
Olemme sokeudessa, pimeydessä ja
tietämättömyydessä, mutta kun hän
antaa kaiken, mitä tarvitaan, on se
oikea opetuslapsen paikka.”

Onko syytä pysyä kirkon
jäsenenä?

“Kyllä on ja aion itsekin pysyä kirkon
jäsenenä, vaikka ymmärrän niitäkin,
jotka ovat eronneet tai aikovat erota
kirkosta.  Mutta kirkossa tehdään
myös paljon hyvää työtä ja
kirkollisvero tukee myös tätä.  On
vielä veljiä ja sisaria, jotka tekevät
tämän kirkon piirissä todella tärkeää
työtä. Mutta haluan olla
samanaikaisesti rakentamassa myös
sellaisia rakenteita, joissa Jumalan
sanaa ei kahlita ja voi vapaasti ja
hyvällä omalla tunnolla tehdä työtä.”

Minkälaisena näet kirkkomme
tulevaisuuden?

“Jumalalle on mahdollista kääntää
tämä kirkkomme alamäki ja antaa
meille vielä parannuksen ja
herätyksen ajat.  Toisaalta en näe,
että synkkä tilanne tulee välttämättä
kirkossamme muuttumaan.  Jos joku
piispoista päättäisi, että virkasulku
päättyy, hän joutuisi melkoisen
hyökkäyksen kohteeksi. Linjaansa
pitäviä pastoreita ei tähän kirkkoon
enää tule.  Kirkon viroissa on vielä
hyviä pastoreita, mutta hekin ovat
ajojahdin kohteena.  On vielä
yritettävä taistella ja rukoilla, että
Jumala vielä tämän muuttaa, mutta
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samalla rohkeasti olla rakentamassa
kokonaisen Jumalan Sanan varaan.
Eräissä herätysliikkeissä joudutaan
nyt kärsimään oikean opetuksen
takia.  Mutta Jumala voi siunata sen
jollain toisella tavalla.  Taloudelliset
kytkökset kansankirkkoon voivat
ohjata myös teologiaa.  Mutta jos
tällainen kytkös katkaistaan ja
haetaan jotain muuta, voidaan joutua
tyytymään ja opettelemaan
pienuuteen.  Taloudellinen tilanne voi
huonontua, mutta teologia ja sen
perusta saadaan pidettyä oikeana.
Sitten on lähdettävä pienemmästä
uudelleen liikkeelle.  Nämä ovat
vaikeita asioita.”

Miten rohkaiset
seurakuntalaisia, jotka haluavat
pysyä Raamatun mukaisella
tiellä?

“Raamatun lukeminen on tärkeää.
On hakeuduttava sinne, missä kuuluu
Hyvän Paimenen ääni ja opetus.
Tärkeää on, että opetus on Raamatun
mukaista.  Jos ei ole oikeaa opetusta,
ei ole oikeaa elämääkään. Joillakin
voi olla kutsumus toimia seurakunnan
luottamustehtävissä ja pyrkiä
vaikuttamaan tällaisilla
taistelupaikoilla.  Hienoa, että on vielä
ihmisiä, jotka jaksavat seisoa
asemapaikoillaan ja taistella.  Se ei
ole helppoa.  Mutta ei pidä jatkaa yli
voimiensa, eikä ole pakko polttaa
itseään rikki sellaisissa ristiriidoissa.
Sen takia pitää olla myönteisiä
vaihtoehtoja.”

Mikä on Paavalin Synodin
tehtävä tässä ajassa?

“Synodin tehtävä on tukea vaikeissa
tilanteissa olevia veljiä sekä kulissien
takana että julkisesti.  Tarvitaan
julkilausumia, mutta tarvitaan myös
oikeaa ja hyvää opetusta ja
luterilaista teologiaa.  Ne ovat esillä
kirkkopäivillä.  Raamatullisen
perustan kautta voidaan myönteisesti

katsoa asioita.
Mutta on pidettävä
yhteyksiä näihin
miehiin ja naisiin,
jotka kärsivät tässä
kirkossa.  Paavalin
synodi on hyvä
foorum nähdä,
mikä tilanne kirkon
sisällä on ja jakaa
sitä hätää, mikä
monilla on.
Paavalin synodilla
on tärkeä rooli
toimia kokoavana
voimana ja
t a r j o a m a l l a
mahdollisuuksia
t e o l o g i s e e n
keskusteluun.  Kun
kirkon johdolta
loppui teologian
tekeminen, meidän
on jatkettava sitä.
Synodi kokoaa
yhteen kirkkopäiville maallikoita ja
myös pitää yhteyksiä pappeihin
ulkomailla.  Eri puolilla maailmaa
luterilaiset teologit pohtivat samoja
kysymyksiä ja ongelmia.”

“Tänään emme juuri voi nähdä, mihin
suuntaan pitäisi mennä ja mitä tehdä.
Olemme paikalla, jossa on
pyydettävä, että johdata Sinä Herra,
vie Sinä.  Olemme tavallaan
Abrahamin kanssa samassa
tilanteessa.  Pitää lähteä kohti
tietymätöntä ja tuntematonta.  Mutta
tärkeintä on, kenen kanssa teemme
matkaa.  Samalla se on myös ristin
tie.  Edessä on pimeää, mutta Jumala
tietää, mihin hän meitä vie.  Mennään
vaan rohkeasti eteenpäin, rukoillen ja
johdatusta pyytäen.  Näyttää siltä, että
Jumala sulkee monia ovia, mutta on
myös hyvä katsoa, onko myös ovia,
joita Hän on avannut.  Paimenuus on
ihmisiä varten.  Heitä pitää ruokkia
ja sitä varten olemme heidän
palvelijoitaan.  Sen takia myös
Vammalassa ja muualla on tehtävä

jotain näiden ihmisten takia.  Heitä
on voitava palvella oikealla Jumalan
sanalla ja sakramenteilla.   Sen takia
pappisvihkimys pitää hakea, sen
takia tarvitaan pappeja palvelemaan
ja ruokkimaan.  On löydettävä
keinot, miten tämä voidaan
järjestää.”

Suomen Luther-Säätiön

J o h a n n e s - y h t e i s ö n

jumalanpalvelukset pidetään

Tampereella Metodistikirkossa,

Lapintie 4, ensi tammikuun alusta

joka sunnuntai klo 16. Antti myös

Hämeenlinnan Luther-Säätiön

j u m a l a n p a l v e l u s y h t e i s ö n

pastorina vuoden 2008 alussa.

Siellä messut pidetään joka

sunnuntai klo 11 osoitteessa

Tykistötie 13.
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Valtiosääntöoikeuden professori Veli-
Pekka Viljanen katsoo, että Suomen
kirkolla on oikeus vedota oppiinsa
rajoittaessaan virkasuhteita
(homoseksuaaleilta). Hän kuitenkin
sanoo kirkon hyväksyneen
naispappeuspäätöksellään yleisen tasa-
arvoajattelun ja luopuneen oikeudestaan
vedota oppiinsa (Kotimaa 7.12.2007).

Viljasta mukaillen kirkko olisi antanut
yhteiskunnalle avoimen valtakirjan
viemään itseään kaikissa tulevissa tasa-
arvo- ja siihen perustuvissa
syrjintäkysymyksissä mitä ne milloin
sattuvatkin olemaan. Näin ollen kirkko
luovuttaisi useiden eettisten kysymysten
ratkaisemisen kokonaan itseltään pois.
Kirkolla olisi uskon ja rakkauden koreista
enää vain uskon kori. Jäljelle jääneellä
korillakaan ei olisi mitään merkitystä,
koska kirkon uskoa harjoitetaan keskellä
yhteiskuntaa, ja sitä säätelisivät enää
vain yhteiskunnalliset lait. On selvää, että
yhteiskunta ei sallisi esimerkiksi
julistusta, jossa homoseksuaalisuuden
harjoittajalle julistettaisiin tämä synti
anteeksi. Näin evankeliumikin
rajoitettaisiin.

Viljasen lausunto on kirkon 20 vuotta
sitten tekemän päätöksen selittämistä
tämänhetkisestä tilanteesta käsin. Itse
asiassa syynä naispappeuspäätöksen
käsittelyyn kirkon opista irrallisena lienee
ollut enemminkin kirkon
koossapysyminen. Tämä näkyy
päätöksen aikaansaamassa käytännössä.
Ratkaisua sovellettiin saman tien
pappisliiton ajo-ohjeessa väistämisineen
sekä vihkimyksissä Oulun- ja
Turunjunineen. Päätös ei-opillisena oli
käytännön pakko, ettei kirkko olisi
hajonnut. Kirkon intressi ei ollut luopua
t u n n u s t u s k i r k o l l i s u u d e s t a .
Lainvalmisteluasiakirjojen mukaan
kumpikin opin tulkitsijaosapuoli sai
oikeudet elää näkemyksensä mukaan.

Viljasella on jäänyt huomiotta kyseisen
k i r k k o l a k i m u u t o k s e n
lainvalmisteluasiakirjat, jotka osoittavat,

että niin kirkolliskokouksen
ponsipäätöksessä kuin
eduskuntakäsittelyssäkin jätettiin tilaa
toisinajattelijoille. Kysymys opista jäi
avaamatta, kirkkoon tuli opillinen ristiriita,
mutta oppia ei turhennettu. Samaan
suuntaan osoittaa tämän syksyn
kirkolliskokous, joka jätti raukeamaan
kirkollisen
virkamieslakipaketin. Toteutuessaan
lakipaketti olisi siirtänyt kirkkoa aimo
askeleen työntekijätasolla kohti opitonta
virkamieskirkkoa, jota Viljasen lausunto
edellyttäisi. Tosiasia on kuitenkin, että
kirkolliskokous tahtoi _ jälleen _ kirkon
säilyvän tunnustuskirkkona. Jos kirkko
näin osoitti tahtonsa säilyä
tunnustuskirkkona, ei Viljasen teesi voi
pitää paikkaansa, sillä tunnustuskirkossa
tunnustus määrittelee käytännön.
Tunnustuksen muuttamiseen kirkolla on
erityinen hyväksymismenettely. Sitä
menettelyä ei ole vielä käytetty.

Syksyn 2006 piispainkokouksen
suosituksellaan piispat ovat saaneet
kirkon yhteisönä ristiriitaan paitsi
kirkkolakinsa myös perustuslain kanssa.
Sakkoja tulisi saada jonkun muun kuin
rouva Pirkko Ojalan.

EI AVOINTA VALTAKIRJAA, VAAN
TUNNUSTUSKIRKKO EDELLEENKIN

Vesa Pöyhtäri

Karjasillan seurakunnan kappalainen, hiippakuntavaltuutettu

Oulu

KIRKKO-OIKEUDELLINEN YHDISTYS
SIIONIN ONNI RY

   Kirkko-oikeudellinen yhdistys Siionin
Onni ry on “perustettu perinteisen ja
klassisen kristinuskon puolesta Suomen
ev.lut. kirkon ja Inkerin ev.lut. kirkon
parhaaksi”. Tarkoituksena on mm.
“tukea, edistää ja harjoittaa
evankelisluterilaisen kirkko-oikeuden
tutkimusta” ja “toimia Jumalan pyhään
sanaan ja evankelisluterilaiseen
tunnustukseen perustuvien
periaatteiden edistämiseksi,
sisällyttämiseksi ja säilyttämiseksi
kirkko-oikeudellisissa ja muussa
lainsäädännössä sekä lain
soveltamisessa” (säännöt § 2).
   Viime kokouksessaan Kirkko-
oikeudellisen yhdistyksen Siionin Onni
ry:n hallitus loi suuntaviivat ja ehdot
“avustusten myöntämiseksi
vakaumuksensa tähden
oikeudenkäynteihin tai muihin
oikeudellisiin menettelyihin joutuneille
heidän oikeudenkäyntikulujensa
peittämiseen” (pöytäkirja 9.1.2008 § 2).
Ehtojen mukaisesti avustusta voidaan
myöntää oikeudenkäyntiä varten, joka
on johtunut pitäytymisestä Pyhään
Raamattuun ja evankelis-luterilaiseen
tunnustukseen.
   Tällainen toiminta on tullut
välttämättömäksi viimeaikaisten
tapahtumien johdosta. On hyvin
tiedossa, että kirkollinen esivalta siirtää
monet kirkon tunnustusta ja
oppiperustaa koskevat riitansa
maallisten oikeusistuinten ratkaistaviksi.
Vanhan periaatteen mukaisesti ns.
“likainen työ teetetään muualla”. Samalla
“itse pestään kädet puhtauden ja
viattomuuden merkiksi”.
Käräjäoikeuteen joutuminen merkitsee
usein suuria oikeudenkäyntikuluja.
Niiden maksattamisella pyritään
estämään tunnustuksellisten oikeudet
kirkossa ja heidän mahdollisuutensa
valittaa vääristä päätöksistä. Siksi ei
tarvita ainoastaan kaverillista olalle
taputtelua vaan myös kouriintuntuvaa
avustusta ja tukea. Keräys on tarkoitus
käynnistää, kun keräyslupa on saatu.

Kirkko-oikeudellisen yhdistys Siionin onni
ry - rekisterinumero 186946

Tarkempia tietoja yhdistyksen
toiminnasta allekirjoittaneelta.

TEOL. TRI

TIMO LAATO,
SIIONIN ONNI RY:N PUHEENJOHTAJA
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Olen saanut kohtuullisen läheltä seurata
Kuopiossa noussutta kastekohua sillä
tunnen asianosaiset. Lähipiirin
perspektiivistä kaikki vaikuttaa
normaalilta luterilaiselta
seurakuntaelämältä: lapsia syntyy ja
heitä kastetaan kautta liitetään
seurakuntayhteyteen. Vanhemmat ovat
sitoneet kasvattamaan heidät kristillisesti
ja tuomaan säännöllisesti seurakuntaan
kuulemaan siitä mihin heidät on kastettu.
Ensiksi pyhäkouluun ja myöhemmin
saarnan kuuloon. Ei ole kysymys mistään
tarkoituksellisesta provokaatiosta, kuten
arkkipiispa Paarma sanoi vaan
normaalista luterilaisesta
seurakuntaelämästä.

Luther-säätiön kastetoiminta on nyt
kuitenkin piispojen reaktioista päätellen
uhka Suomen ev.lut. kirkolle, vaikka
lasten kastamisen pitäisi ensisijaisesti olla
uhka synnin, kuoleman ja Perkeleen
valtakunnalle.

 Ruotsin lähetyshiippakunnan vihkimiin
pappeihin ei ulotu heidän kirkollinen
kurinpitovalta, niin ilmeisesti sen vuoksi
Kuopion hiippakunnan piispa Wille
Riekkinen pyrkii turvautumaan esivallan
apuun. Hänen mukaan asia on jo
lakimieskollegion käsittelyssä1 ja vuoden
2007 alussa hän on uhkaillut poliisilla
virkavallan anastamisesta, jos lapsia
kastetaan. Ensimmäinen oikea teologinen
kannanotto asiaan tuli Lapuan piispalta
Simo Peuralta. Katsotaan kuitenkin ennen
sen käsittelyä Markku Suokonaution
kohua aiheuttanutta kastetoimintaan
Lapuan hiippakunnassa.

Lapuan hiippakunnassa on hyväksytty
Markku Suokonaution kasteet ‘Luojan,
Lunastajan ja Pyhittäjän nimeen’
kristillisiksi päteviksi kasteiksi, vaikka
Markku Suokonaution on osoittanut
selkeästi viime kesänä Savon Sanomien
yleisön osaston keskusteluissa, ettei hän
ole sitoutunut Suomen ev.lut. kirkon
käsitykseen Jumalan kolmiykseydestä.

Suokonautio kirjoitti Savon
Sanomissa 26.6.2007 siis näin:
Meidän kaikkien

jumalakuvat ja käsitykset

Jumalasta ovat täysin

ihmisten muovaamia ja siten

aika- ja kulttuurisidonnaisia.

Näin myös Raamatun ja

kristillisen kirkon

muotoilemat. Siksi ei ole

yllättävää, että

määritelmämme Jumalasta ja

jumaluudesta ovat erilaisia

eri uskonnoissa. Väittäisin

kuitenkin, että jopa jokaisen

yksityisen ihmisen käsitys on

uniikki eli ainutlaatuinen, sillä

jumalakuvamme perustuu meidän

omaan taustaamme ja

elämänkokemukseemme. Tästähän esim.

Matti Hyrck on suomeksi vakuuttavasti

kirjoittanut.

Myös jokaisen jumalakuva muuttuu

vuosien kuluessa. Monilla kehitys on

ollut ihmisen näköisestä vanhasta

miehestä aineettomaan henkeen, ja siitä

sitten vaikkapa Jumalaan tai

jumaluuteen, joka ei ole enää olento tai

olio, vaan esim. käsite koko

olemassaolon perustaksi (Paul Tillich).

Kaikki versiot viittaavat kuitenkin

yhteen ja samaan, siihen, josta tai mistä

kaikki sanatkin ovat vain metafooreja,

kielikuvia. Näin ollen uskaltaisin

väittää, että ei vain juutalaisten,

kristittyjen ja islaminuskoisten, vaan

kaikkien ihmisten Jumala on yksi sama,

vaikka meidän tulkintamme voivat olla

kovinkin erilaisia. Niin Jumalaan

uskovat kuin ateistit yrittävät selittää

samaa olemassaolon todellisuutta vain

eri termejä käyttäen.

Viimeinen kappale sitaatissa paljastaa,

että miten hänen oppinsa jumalasta

jäsentyy. Se on lopulta vain

postmodernia kielipeliä, jossa kaikki

puhe jumalasta on puhetta samasta

jumalasta. Ei ole siis olemassa muuta

kuin jonkinlainen epämääräinen

jumaluus, johon kaikki uskovat omalla

tavallaan.

Jehovan todistajien kasteita ei pidätä
pätevinä, vaikka he muodollisesti
saattavatkin käyttää oikeanlaista kaavaa.
Markku Suokonautio ei ole käyttänyt
oikeata kaavaa ja vaikka hän opettaa
Jumalasta Raamattua ja kirkon
tunnustusta vastaan, niin silti hänen
kasteensa kelpuutettiin. En tiedä, että mitä
hän on kastetilaisuuksissa opettanut,
mutta joka tapauksessa Suokonaution
kastetoiminnassa on menty teologisesti
hyvin arveluttavilla rajoilla.

Jos Lapuan hiippakunta on Peuran
johdolla suhtautunut näin joustavasti
Suokonaution kasteisiin, niin millä
perusteilla Peura oikein hyökkää Luther-
säätiötä vastaan? Sinänsä näkymättömän
Kristuksen kirkon ja inkarnoituvan
paikallisseurakunnan suhde on
pohtimisen arvoinen asia Luther-säätiön
Ruotsissa vihittyjen pappien kasteissa.
Peura siis kritisoi seuraavin sanoin
Luther-säätiön kastetoimintaa Kotimaa-
lehden haastattelussa 10.1.2008:
Luterilaisessa kirkossa ihmiset

kastetaan aina tietyn

paikallisseurakunnan jäseniksi.

Kasteissa, jotka toimittaa Luther-

säätiön Ruotsissa vihitty pappi - joka ei

ole kirkon virassa - tämä vaatimus on

epäselvä.

Peuran mukaan Luther-säätiön
kirkkokäsitys “ei ole ainakaan

luterilaisen käsityksen mukainen”.

KUOPIOSSA  NOUSI KOHU LAPSEN KASTAMISESTA

Pekka Ryhänen

FM, teol. yo.

Kuopio



17

- Säätiön kirkkokäsitys on erikoinen. He
erottavat toisistaan Kristuksen
maailmanlaajan kirkon ja näkyvän kirkon.
Siitä seuraa poikkeava suhtautuminen
kirkon pyhiin toimituksiin ja kirkon
opetusvirkaan sekä sen ohjeistukseen.
Niitä ei nyt haluta kunnioittaa, Peura
sanoo.

Paikallisseurakunnan jäseneksi
kastaminen täytyy Peuran mielestä
tarkoittaa sitä, että papin on pystyttävä
liittämään lapsi rekisterin kautta Suomen
ev.lut. kirkon jäseneksi. Samaa sanoo
myös piispa Wille Riekkinen.2

Ilmeisesti pelkkä lapsen kastaminen
tilanteeseen jossa vanhemmat tuovat
lapsen lähes joka sunnuntai seurakunnan
yhteyteen ja elävät todeksi kristillistä
uskoa perheenä, ei riitä ilmentämään
paikallisseurakunnan jäsenyyttä, vaan
täytyy olla Suomen ev.lut. kirkon
auktorisoima rekisterimerkintä. Pietari-
yhteisö on rekisteröimätön yhdistys, jolla
kyllä on jäsenrekisteri mihin kastetut
lapset pääsevät joka tapauksessa.
Ilmeisesti se ei kuitenkaan riitä.

Verrataanpa taas tilannetta hieman
alkukirkon elämään: silloin ei varmasti
pidetty seurakuntalaisista valtion
virallista rekisteriä ja kastettuja ei
ilmoitettu keisarin viranomaisille.
Jokainen voi pohtia mielessään sitä ja
keksiä hyviä syitä siihen mikseivät
kristityt ilmiantaneet itseään. Silti nuo
ihmiset tulivat varmasti liitetyksi
näkyvään paikallisseurakuntaan, eikä
pelkästään koko maailman kattavaan
näkymättömään Kristuksen kirkkoon.

Tuskin vasta Suomen ev.lut. kirkon
rekisteröintikoneisto on riittävä kirkon
tuntomerkki? En väheksy
rekisterimerkintää, sillä se on hyvä
inhimillinen järjestystä lisäävä tapa, mutta
se ei viime kädessä tee ihmisen
liittämisestä paikallisseurakuntaan
luterisen tunnustuksen mukaista
toimintaa. Sen tekee oikein toimitettu
kasteen sakramentti ja se että vanhemmat
elävät yhdessä lapsen kanssa kristillistä
uskoa todeksi seurakunnan keskellä.
Valtionkirkon rekisteri on hieno
inhimillinen järjestys, mutta se ei ole
kirkon tuntomerkki.

Peuran teologinen ajatus on
luonnollisesti oikea ja luterilainen.
Maailmanlaajuisen kaikki uskovat
kattavan Kristuksen kirkon on
inkarnoiduttava paikallisseurakuntana.

Tämä on sopusoinnussa ja
jäsennettävissä klassisen kristologian
kaksiluonto-opin kanssa kuten muukin
kristillinen elämä ja oppi jäsentyy. Mutta
miten Peura mieltää Luther-säätiön
jumalanpalvelusyhteisön? Jos se ei ole
seurakunta, niin Peuran teologinen
kritiikki on oikeaa ja aiheellista.

Tunnustuskirjat opettavat seuraavaa
kirkosta: Edelleen seurakuntamme

opettavat, että yksi, pyhä kirkko on

pysyvä ikuisesti. Kirkko on pyhien

yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti

julistetaan ja sakramentit oikein

toimitetaan. Kirkon todelliseen

ykseyteen riittää yksimielisyys

evankeliumin opista ja sakramenttien

toimittamisesta. Sen sijaan ei ole

välttämätöntä, että perityt inhimilliset

traditiot, jumalanpalvelusmenot tahi

seremoniat, jotka ovat ihmisten

säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset.

Paavali näet sanoo: “Yksi usko, (Ef. 4:5-

6) yksi kaste, yksi Jumala, joka on

kaikkien Isä jne.” CA VII

Pietarin jumalanpalvelusyhteisö
kokoontuu joka sunnuntai, siellä
julistetaan evankeliumia puhtaasti ja
toimitetaan ehtoollisen sakramentti
oikein. Pastori Kalle Väätäisen toimittamia
kasteita ei ole kukaan teologisesti
kiistänyt.Pietarin jumalanpalvelusyhteisö
on lauma, joka koostuu pääosin Kuopion
hiippakunnan alueella asuvista Suomen
ev.lut. kirkon jäsenistä. Se ei ole
seurakuntayhtymän paikallisseurakunta
hallinnollisessa ja juridisessa mielessä,
mutta luterilaisen tunnustuksen
perusteella kiistatta se taas on Kristuksen
näkymättömän kirkon inkarnaatio.

Mielestäni Lapuan piispan Simo Peuran
teologinen kritiikki Luther-säätiön
kirkkokäsityksestä ei lopulta kestä.
Vastakysymyksenä piispoille tekee mieli
esittää, että kuinka moni Suomessa
kastettu lapsi liitetään käytännössä
paikallisseurakunnan yhteyteen siten,
että vanhemmat tuovat pienokaisen lähes
joka sunnuntai messuun? En epäile,
etteikö asiat ole kunnossa rekisterissä,
mutta entä käytännössä? Tuodaanko
edes suurin osa kastetuista lapsista
mukaan seurakunnan yhteisiin
jumalanpalveluksiin?

Kumpi on siis todellisuudessa
huolestuttavampi puute teologisesti?
Ruotsissa vihityn papin
kykenemättömyys juridisesti liittää lapsi
rekisteriin ja siten paikallisseurakunnan

jäseneksi byrokraattisessa mielessä vai
monen suomalaisen vanhemman
kyvyttömyys ja haluttomuus tuoda
kastettuja lapsia paikallisseurakunnan
jumalanpalvelukseen? Eikö sen pitäisi
olla ensisijainen huolenaihe, ettei noita
lapsia näe seuraavan kerran kuin vasta
rippikoulussa, jos sielläkään?

Jos mietitään asiaa elävän
seurakuntayhteyden kannalta, niin
Suomen ev.lut. kirkon harjoittamaa
kastetoimintaa voidaan pitää myös
arveluttavana niissä tapauksissa, joissa
lapset kastetaan tavan vuoksi ja
vanhemmilla ei ole aikomustakaan tuoda
lapsia seurakuntaan.

(Footnotes)
1 Kuopion seurakuntayhtymän
seurakuntalehti Kirkko ja Koti. s. 7.
12.1.2008
2 Kuopion seurakuntayhtymän
seurakuntalehti Kirkko ja Koti. s. 7.
12.1.2008
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Johdannoksi

Jossakin laulussa todetaan, että laulajan
leipä on niin pieninä murusina maailmalla.
Samaa voinemme sanoa tietämisestämme,
tietomme on vajavaista sanoo Paavali (1
Kor. 13:9), se koostuu pienistä osasista
tai palasista  (ejk mevrou”). Annetun
aiheen äärellä koen olevani kuin palapelin
kokoaja, olen ollut sitä siitä lähtien, kun
saavuin lähetystyöhön Keniaan ja
jouduin kohtaamaan norjalaisia
työtovereita, joiden oppi haiskahti
ehtoollisen kohdalla kalvinistiselta ja
sellaiseksi myös aivan selvästi
osoittautui. Ja aikamoinen
kädenvääntöhän siitä kirkossa tulikin.
Lähes kaikki reformaation aikana esiin
tulleet kysymykset oli käytävä läpi ja
samalla opiskeltava itse.
    Osallistuin Tampereella tammikuussa
1998 pidettyyn
Jumalanpalveluskongressiin ja sen
ehtoollis-kanavaan. Siellä meille
kuulijoille näytettiin perunalastupussia ja
maitotölkkiä ja kysyttiin, voisiko niitä
käyttää ehtoollisella leivän ja viinin tilalla.
Tämän oli tarkoitus provosoida
keskustelua. Muuan kirkkomme
pappisvirkaan asetettu henkilö vastasi
kirkkain silmin: Kyllä varmaan, kyllä
Jumala ymmärtää. Pohjoisen pappina
minua kauhistutti. No varmasti Jumala
ymmärtää enemmän kuin me, mutta kun

on kysymys ehtoollisesta, asetelma on
se, että Hän on antanut meille käskynsä
ja asetuksensa, joita meidän on
noudatettava. Herää vain yksi kysymys:
millainen ehtoolliskäsitys mahtoi olla
tuon kaiken ymmärtävään Jumalaan
vetoamisen takana.
    Jari Jolkkonen sanoo jossakin, että
Suomen kirkossa on vallalla aristotelis-
tomistis-nominalistis-kalvinistinen
ehtoolliskäytäntö. Kova väite nuorelta
lahjakkaalta tutkijalta. Näyttävästä
sanaluettelosta kuitenkin puuttuu
tärkein, se mikä yksin riittäisi,
luterilainen. Syykin lienee tiedossa:
Kirkossamme ei tunneta tarpeeksi omaa
oppiperustaa. Ei olla jouduttu
tunnustustilanteeseen ehtoollisopin
kohdalla. Siksi melkeinpä mikä vaan käy
luterilaisesta ehtoollisopista. Pitkän ajan
suomalainen papisto joutui olemaan
ilman tunnustuskirjoja, omana
opiskeluaikanani neljännesvuosisata
sitten niitä sai vain antikvariaateista,
rovastien kuolinpesistä, tai SLEY:n
toimistosta tiskin alta. Eikä tämän päivän
tilanne liene kovinkaan paljon parempi,
vaikka tunnustuskirjat ovat saatavilla.
Eräs nuori pappi kertoi olleensa jossakin
kokouksessa, jossa piispa kysyi
läsnäolevilta papeilta ovatko he
viimeisen viiden vuoden aikana lukeneet
tunnustuskirjoja. Vain hyvin harva käsi
nousi. Sitten piispa kertoman mukaan

totesi, että parempi
olisikin lukea
kirkkoisiä.
    Koska aihe on niin
tavattoman laaja ja
historiallisesti varsin
m o n i m u t k a i n e n ,
suoritamme ensin
historiallisen marssin
ja sitten teemme
h i e m a n
salapoliisityötä ja
katsomme muutaman
kysymyksen kautta,
miltä luterilainen
ehtoollisoppi niistä
näkökulmista näyttää.

Samalla yritämme pitää yhden
kysymyksen mielessä: mitä luterilainen
ehtoollisoppi opettaa meille Raamatun
käytöstä ja merkityksestä, olemmehan
koolla yleisotsikon alla Näkymme

luterilaisen kirkon noususta. Lopuksi
heitän aitosuomalaiseen tapaan
häkälöylyt, jotta saunominen keskustelun
muodossa saisi vauhtia.

Taustaa: Luther ja Melanchthon

Luterilainen oppi ehtoollisesta on myös
osa kahden hyvin erilaisen persoonan,
Lutherin ja Melanchthonin
henkilöhistoriaa kristillisen kirkon sisällä.
Luterilaisen käsityksen lähtökohtana on
pidettävä Augsburgin tunnustusta (CA)
vuodelta 1530, vaikka paljon oli
tapahtunut, ennen kuin tuohon oli tultu,
esim. Marburgin ehtoolliskeskustelu
edellisenä vuonna.  Mutta tämä
Augsburgin tunnustuksen
ehtoollisartikla sisältää ongelman: sen
saksalainen ja latinalainen teksti eroavat
toisistaan. Ainakin näin jälkikäteen
voidaan perustellusti sanoa, että
saksalainen teksti tuo esiin Lutherin
kannan, kun taas latinalaisesta tekstistä
voidaan löytää tukea Melanchthonin
kannalle.1 Vaikka yhteisen opin
tunnustaminen näytti saumattomalta,
erot näiden kahden tunnustajan välillä
olivat olemassa. Lutherille kaikki kaikessa
oli Kristuksen sanat Tämä on minun

ruumiini, tämän on minun vereni. Juuri
tästä nousi saksalaisen version ilmaisu
että Kristuksen tosi ruumis ja veri ovat
todellisesti läsnä, siinä jaetaan ja
vastaanotetaan. Lisäksi toisin opettavat
hylätään. Pääpaino on
reaalipreesenssissä ehtoollisaineissa,
attribuutti tosi liittyy Lutherilla
Kristuksen ruumiiseen ja vereen (wahrer

Leib und Blut Christi).2  Lutherille tämä
attribuutti näyttää olevan oleellisen
tärkeä, sillä se esiintyy usein ja
keskeisissä kohdissa.3  Nyt kun Lutherin
Weimarer Ausgabe on sähköisessä
muodossa4 (mikä oli minulla
koeluontoisesti käytössäni internetin

LUTERILAINEN OPPI EHTOOLLISESTA
Näkymme luterilaisen kirkon noususta -
Luento Evankelisen teologian päivillä Karkun Opistolla 16.8.2001

Arto Seppänen

Kirkkoherra, TT, OTT

Utsjoki
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kautta neljän viikon ajan tätä luentoa
valmistellessani), asian voi varmistaa
vaikkapa hakusanan verum corpus avulla.
Ehtoollisessa leipä ja viini ovat
Kristuksen tosi ruumis ja veri.
     CA:n latinalaisen tekstin mukaan
Kristuksen ruumis ja veri ovat todellisesti
läsnä ja jaetaan Herran ateriassa. Sanonta
ei välttämättä - jos ei myöskään
poissulkien - sijoita reaalipreesenssin
ajatusta leipään ja viiniin, vaan todellinen
läsnäolo viittaa näiden ehtoollisaineiden
jakamiseen ja vastaanottamiseen. Lisäksi
väärä oppi torjutaan hyvin miedolla
sananvalinnalla (improbant).5
     Olipa tekstien ilmaisema ero todellinen
tai ei,  painotusero Martti-tohtorin ja
maisteri Filipin välillä oli jo olemassa ja
voidaan dokumenteista osoittaa. Jo
ennen vuotta 1530  Melanchthon ymmärsi
läsnäolon koskevan Kristuksen koko
persoonan läsnäoloa ehtoollisessa
samoin kuten hän on kaikissa luoduissa
läsnä. Toiseksi hän ei perustanut
läsnäolon ajatusta asetussanojen
kirjaimelliseen tulkintaan Lutherin tavoin
vaan perusti sen Kristuksen lupaukseen
yleensä olla opetuslastensa kanssa
maailman loppuun asti.6 Asetussanat
eivät olleet Melanchthonille luova
konsekraatiosana, joka saa aikaan
Kristuksen ruumiin ja veren läsnäolon,
vaan lupaussana, joka ainoastaan
osoittaa jotakin.
     Eri käsitys ehtoollisesta näiden kahden
uskonpuhdistajan välillä tuli selväksi
viimeistään v. 1540, jolloin Melanchthon
julkaisi muutetun Augsburgin
tunnustuksen (Confessio Augustana

Variata). Nyt CA 10:n latinankielinen
teksti muuttui oleellisesti.7 Kristuksen
ruumis ja veri ei enää tullut jaetuksi vaan
ainoastaan tarjotuksi, jolloin ehtoollisen
armonvälineluonne hämärtyi. Toiseksi
Melanchthonin puhetapa toi sen
mahdollisuuden, että teksti voitiin
ymmärtää siten, että Kristuksen ruumis
ja veri tarjotaan yhtä aikaa leivän ja viinin
kanssa.8 Tämä puolestaan merkitsi
Kristuksen läsnäolon ajoittuvan vain
sakramentin nauttimisen hetkeen. Näin
sen ymmärsi mm. Calvin ja hyväksyi
muutetun tunnustuksen välittömästi.
Tässä asiassa Lutherin ja Melanchthonin
käsitykset poikkesivat toisistaan
huomattavasti. Kolmas asia oli se, että
Melanchthon poisti CA:n
ehtoollisartiklan oleelliset loppusanat:
”Toisin opettavat ne (nimittäin
seurakuntamme) hylkäävät.”
    Luther ei ehkä aina ollut täysin
tietoinen, missä Melanchthon
todellisuudessa liikkui, Melanchthon sitä

vastoin oli kyllä tietoinen. Hän oli kuin
pikku poika, joka tiesi toimivansa vastoin
isänsä tahtoa. Hän tiesi Lutherin kannan
eroavaisuuden ja pelkäsi Lutherin
leimaavan hänet harhaoppiseksi.
Erityisesti tämä tulee ilmi Lutherin
viimeisten elinvuosien aikana. Erot ovat
nähtävissä kaikissa keskeisimmissä
ehtoollisteologisissa kysymyksissä,
kuten konsekraatiossa, Kristuksen
läsnäolon kestossa, ehtoollisoppia
heijastelevissa liturgisissa tavoissa jne.9
Dosentti Kaarlo Arffman on
tutkimuksessaan Sanan jäljet10
osoittanut dokumenteista, että vajaan
kahden kuukauden aikana syksyllä 1544
Melanchthon kirjoitti ainakin seitsemälle
ystävälleen ilmaisten ettei hän aio enää
olla Lutherin hiljainen myötäilijä
ehtoolliskysymyksessä. Olipa
Melanchthon valmis jättämään
Wittenbergin, jos Luther häntä arvostelisi
suoraan kirjassaan, jota Luther oli alkanut
ehtoolliskysymyksestä kirjoittaa.
Lokakuussa he sitten keskustelivat ja
pystyivät ainakin sietämään toistensa
käyttämät sanonnat oikean ehtoollisopin
ilmaisuina. Seuraavan vuoden keväällä
Melanchthon kuitenkin pelkäsi, että
Luther leimaa hänet harhaoppiseksi. Vielä
ennen 1546 helmikuussa tapahtunutta
kuolemaansa Luther suunnitteli saman
vuoden alussa Wittenbergin teologien
ehtoollisopin tutkimista, sillä harhaopista
vaikeneminen oli hänen mukaansa
pahempi asia kuin sen julkinen
esittäminen. Oli tultu kauas niistä päivistä
jolloin Luther vaati Melanchthonin
taivuttamista Wittenbergin linnankirkon
saarnaajaksi 1521.
     Luther pysyi koko elämänsä ajan
yksinkertaisessa Sanan tulkinnassa.
Melanchthon sitä vastoin koko elämänsä
ajan kiemurtelee asiassa! Simo Kiviranta

kirjoittaa Melanchthonista: On ikään kuin
kohtalonomaista tragiikkaa siinä, että
luterilaisuuden ensimmäisestä
tulikokeesta saakka sillä on ollut teologeja
ja johtajia, joilta on puuttunut
johdonmukaisuutta ja lujuutta Jumalan
sanan tunnustamisessa.11 On
muistettava että edelleen Kirkkomme
tunnustus on kirkkojärjestyksessä
määritelty siten, että Melanchthonin
sekoilut ehtoolliskysymyksessä on
suljettu pois. Siksi tunnustuspykälä
sitoutuu muuttamattomaan Augsburgin
tunnustukseen.

Ehtoolliskysymyksen merkitys
Lutherille

    Ehtoollinen oli Lutherille, ei
evankeliumia vaan evankeliumi, koko
evankeliumin summa.12 Siksi Luther ei
voinut kuvitellakaan tulevansa toimeen
ilman säännöllistä ehtoollista. Ehtoollisen
vietto eli messu oli hänelle ainoa
jumalanpalvelusmuoto, jonka Kristus on
asettanut. ”Valmistaakseen itselleen
otollisen, rakkaan kansan, jossa toinen
olisi toiseensa yksimielisyydessä
rakkauden siteellä sidottu, on Kristus
kumonnut koko Mooseksen lain, ja ettei
olisi enää aihetta lahkoihin ja
hajaantumisiin, ei hän puolestaan ole
säätänyt kansalleen kuin yhden tavan ja
lain, nimittäin pyhän ehtoollisen (sillä
vaikka kaste on ulkonainen tapa,
tapahtuu se kuitenkin vain yhden kerran
eikä ole elinikäinen harjoitus niin kuin
ehtoollinen), niin ettei tästä lähtien meillä
enää olisi muuta ulkonaista tapaa Jumalaa
palvellaksemme kuin ehtoollinen; ja missä
sitä harjoitetaan, siellä on oikea
jumalanpalvelus, vaikkei olisikaan muita
tapoja lainkaan,…13
     Siksi Lutherille sekaannus
ehtoollisopissa, reaalipreesenssin
kieltäminen, on pahempi saatanan juoni
kuin talonpoikaiskapina. Lutherin mukaan
selvästä sanasta luopuminen
ehtoolliskysymyksessä johtaa lopulta
kasteen mitätöimiseen, perisynnin ja
lopulta itsensä Kristuksen kieltämiseen.
Lutherin mukaan seurauksia olisi myös
uskonpuhdistuksen pirstoutuminen
lahkoiksi, luottamus Raamattuun häviäisi.
Luther näki jo historiassa näin
tapahtuneen; jos Saatana on pystynyt
siihen kerran aikaisemmin, pystyy se
siihen uudelleenkin. Kristityt
menettäisivät Raamatun ja joutuisivat
nahkoineen päivineen Saatanan omiksi.
Siksi kirkolla ei voi olla muuta vaihtoehtoa
kuin pitää kiinni yksinkertaisesta
raamatun sanasta.14 Siksi assertio, asian
ilmaiseminen totuutena Jumalan Sanan
pohjalta, on kristityn teologian
perusmalli.15 Melanchthonille
tärkeämpää oli löytää sovinto ja
kompromissi. Lutherille kysymys oli
totuudesta, josta ei voinut tinkiä. Kun
esimerkiksi Luther lähti Marburgin
ehtoolliskeskusteluun, hän lähti sinne
nimenomaan osoittaakseen raamatulla
Zwinglin käsitykset vääriksi.16
     Edellä sanotun pohjalta kysyn: onko
raamattu-uskollisuuden alennustila
kirkossamme osin sen seurausta, että
ehtoolliskysymyksessä ei ole pidetty
kirkasta luterilaista linjaa?

Perinnönjako
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Mutta varsinainen taistelu alkoi vasta
sitten kun molemmat, Luther ja
Melanchthon olivat jo haudatut
vierekkäin Wittenbergin linnankirkon
lattian alle. Kyseessä on historiallinen
ajanjakso, joka huipentui
Yksimielisyyden ohjeen, Formula

Concordiaen syntyyn 1577. Lutherin
kuoleman jälkeen mikään ei voinut pitää
salassa näiden kahden suuren persoonan
välistä todellista eroa
ehtoolliskysymyksessä. Syntyi
kädenvääntö nk. gnesio-luterilaisten
(aitoluterilaisten) ja filippisten kesken.
    Yksimielisyyden ohjeen 7. artikla, eli
ehtoollisartikla, on luterilaisen opin
herkimpiä, ja  sen valmistamisen taustalla
on paljon esityötä ja tasapainoilua.
Lutherin ja Melanchthonin haamut ovat
edelleen läsnä. Jo allekirjoittajien
henkilöhistoria osoittaa sen. Jakob

Andreae, ensimmäinen allekirjoittaja oli
uskollinen Lutherin näkemyksille, kun
taas David Chytraeus, yksi keskeisistä
artiklan taustahahmoista tunnettiin
uskollisena Melanchthonin oppilaana.
Kun Chydraeus oli valmistellut
ehtoollisartiklaa Andreae kävi sen läpi ja
yritti vähentää Melanchthonin
vaikutusta.17 Vastaavasti Chydraeus
yritti saada Melanchthonin nimen
mainituksi oikeasti opettavien joukossa.
Melanchthonin nimi jätettiin kuitenkin
Andreaen vaikutuksesta pois
tunnustuskirjaksi muotoutuneesta
yksimielisyyden ohjeesta, vaikka
Chydraeuksen laatimaa tekstiä seurattiin
muuten uskollisesti.18 Martin Chemnitz

nautti suurta arvonantoa filippistien
keskuudessa, mutta heidän suureksi
mieliharmikseen juuri
ehtoolliskysymyksessä hän asettui
filippistien korostuksia vastaan.19
      Menemättä vielä sisältökysymyksiin
voi Yksimielisyyden ohjetta lukiessa
havaita mielenkiintoisen asian. Luther
mainitaan ehtoollisartiklassa 22 kertaa (77
kertaa koko Yksimielisyyden ohjeessa),
5 kertaa ohjeellisena opettajana. Selvästi
todetaan, että Augsburgin tunnustusta
”ei voi tulkita aidommin ja paremmin
kenenkään muun kuin Tohtori Lutherin
opetus- ja kiistakirjoitusten
perusteella”.20 Luther nostetaan
Augsburgin tunnustuksen tärkeimmäksi
opettajaksi.21 Lisäksi viitataan Lutherin
tiettyihin kirjoituksiin. Melanchthonin
nimeä ei edes ehtoollisartiklassa mainita.
Toki Melanchthonin vaikutus näkyy
hänen uskollisten oppilaittensa tyylissä
ja esitystavassa. Huomattavaa on myös
että yksi luterilaisen ehtoollisteologian
perusteoksista Martin Chemnitzin teos

De Coena Domini mainitsee
Melanchthonin yhden ainoan kerran ja
silloinkin muun kuin
ehtoolliskysymyksen yhteydessä. Luther
sen sijaan esiintyy usein.
     Onko sitten Yksimielisyyden ohjeen
ehtoollisartiklan muotoilussa kysymys
selvästä rajanvedosta ja valinnasta
Lutherin ja Melanchthonin välillä vai
onko se yritys rakentaa siltaa näiden
kahden välille, on kiistakysymys,22 joka
ei ole tämän esityksen puitteissa
ratkaistavissa. Oma teologinen
tietämykseni ei pysty tätä ratkaisemaan
vaikka ounastelenkin ensimmäistä.
Tyydyn siihen, että dokumentti selvin
sanoin tunnustautuu Lutherin
ehtoolliskirjoitusten kannalle ja esittää
uskonpuhdistajan käsityksen oikeaksi
Augsburgin tunnustuksen
ehtoollisartiklan tulkinnaksi.
      Yksimielisyyden ohjeen
ehtoollisartiklan tarkoitus on torjua
salakalvinilaisuus luterilaisen kirkon
sisältä.23 Historiallisesti ottaen
salakalvinilaisuus on ollut aina
luterilaisen ehtoolliskäsityksen
uhkakuva. Ja on edelleen. Tilanne ei ole
miksikään muuttunut. Jürgen

Diestelmann sanoo, että filippismi on
pysynyt turmiollisena perintönä
luterilaisessa kirkossa aina nykypäiviin
saakka, kuten nykyisen protestantismin
näkemykset ehtoollisesta osoittavat.24
     Luterilaisen kirkon tunnustuskirjoissa
laajin yhtenäinen esitys ehtoollisen
sakramentista on siis Yksimielisyyden
ohjeessa sen 7. artiklassa.  Asiakirjan
itsensä ilmaisema tarkoitus on esittää
nimenomaan luterilainen oppi
ehtoollisesta niiden keskuudessa, jotka
ovat Augsburgin uskontunnustuksen
hyväksyneet. Pääpaino on luterilaisen
kirkon sisäisessä keskustelussa, ei
niinkään rajankäymisessä ulkopuolisiin,
siitä huolimatta, että Trenton konsiili on
pidetty, ja vastauskonpuhdistus
käynnistynyt. Heti asiakirjan alussa
todetaan: ”Eräät tunnustukseen yhtyneet
jumaluusoppineet ovat jonkin aikaa
käyneet näiden kohtien tulkinnasta
kiistoja, jotka täten ratkaistaan ja
sovitaan Jumalan sanan johdolla ja
kristillisen oppimme pääsisällön
mukaisesti.”
     Ratkaisumalli ei ollut äänestys, eikä  se
ollut myöskään kompromissi erilaisten
näkemysten väliltä, ainakaan
periaatteessa. Ratkaisu etsittiin Jumalan
sanan pohjalta. Tämä eksplisiittinen
maininta ei saa unohtua. Oli kysymys siis
teologisesta perinnöstä, sen oikeasta
ymmärtämisestä ja siirtämisestä

eteenpäin. Kirkon arkipäivään kuuluva
asia, ajankohtainen joka päivä.
Lausumassa näkyy myös luterilainen
prinsiippi teologisten kysymysten
ratkaisusta kristillisessä kirkossa, - aina
yhtä ajankohtainen. Asiat sovitaan

Jumalan sanan johdolla.
Yksimielisyyden ohjeen 7 artikla on siis
mitä parhain lähtökohta kysyttäessä,
mikä on luterilainen oppi ehtoollisesta.
Periaate sopii myös yleisaiheeseemme
Näkymme luterilaisen kirkon noususta.

Kadonneen Luther-sitaatin arvoitus

Yksimielisyyden ohjeen
ehtoollisartiklassa on selviä osoitteellisia
viittauksia Lutherin ehtoollista
käsitteleviin teksteihin. Mutta yhdessä
kohdassa tarkka osoite puuttuu. Se
puuttuu yhden erittäin keskeisen asian
yhteydessä. Kappaleen FC 7, 87 lopussa
on viittaus Tomus 4. Jena. Viittaus on siis
Lutherin kirjoitusten nk. Jenan laitokseen.
Mistä Lutherin kirjoituksesta on
kysymys? Lähiosoite eli sivunumero
puuttuu. Lisävaikeuden tuo vielä se, että
ei kerrota onko kyseessä viittaus
saksankieliseen vai latinankieliseen
laitokseen. No, viittaus on puuttunut
alusta asti. Sitä ei ole vuoden 1580
Dresdenin laitoksessa, ei liioin saman
vuoden Tübingenin laitoksessa,
seuraavan vuoden Dresdenin laitoksessa
jne. Luetteloa voisi jatkaa.25 Kohtaan on
sitten uusien laitosten ja käännösten
toimitustyön yhteydessä lisätty
nootteihin viitteitä. Suomenkielisessä
uusimmassa tunnustuskirjalaitoksessa
alaviite on annettu WA 32, s. 254s.
Vilkaisu kyseiseen kohtaan, joka on
Lutherin joulusaarna v. 1530, osoittaa
hyvin pian, että viittaus on väärä. Saarna
ei millään tavalla käsittele asiaa josta on
puhe, nimittäin sääntöä joka on muotoiltu
tosikristillisen ehtoollisopin

varjelemiseksi, kuten Yksimielisyyden
ohjeen teksti sanoo, niin kutsuttua nihil

habet –sääntöä. ”Juuri tämän
tosikristillisen ehtoollisopin
varjelemiseksi ja tämän testamentin
vääristymien ja pakanallisen
väärinkäytön torjumiseksi ja
tuhoamiseksi on asetussanojen
perusteella laadittu seuraava hyödyllinen
sääntö ja ohje: Nihil habet rationem

sacramenti extra usum a Christo

institutam seu extra actionem divinitus

insitutam. Se merkitsee: Mitään
sakramenttia ei ole siellä, missä
Kristuksen säädöstä ei noudateta
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sellaisenaan.”26 Luther käyttää tätä
sääntöä hyvin säästeliäästi.
    Käytössäni on nk. Göttingenin toinen
laitos, joka on tieteelliseen työskentelyyn
tarkoitettu kriittinen laitos. Se antaa
viittauksen WA 30, II, 254s. joka osuu
Lutherin vuonna 1530 kirjoittamaan
Kehotukseen Augsburgin papistolle.27
Viittaus on jo vähän parempi, siellä
sentään puhutaan paavillisista
väärinkäytöksistä, mainitaanpa
Kristuksen veren sinettikin ja viitataan
pappien vihkimiseen ja heille lausuttuihin
sanoihin toimittaa uhria elävien ja
kuolleitten puolesta. Muuten teksti
puhuu pyhäin jäännöksistä, Joosefin
housuista, pyhän Antoniuksen
tuppivyöstä jne. Mutta vaaditaan
keskinkertaista parempaa mielikuvitusta,
jos hyväksyy kyseisen viittauksen
juhlallisen FC:n ehtoollisartiklan
viittaukseksi. Ja sitä paitsi akateeminen
tutkimus on osoittanut viittauksen
vääräksi.28 Erikoisen poikkeuksen tekee
amerikkalainen v. 1851 ilmestynyt
tunnustuskirjalaitos joka viittaa Jenan
latinankielisen laitoksen sivulle 585, josta
avautuu Lutherin kirjeenvaihto
Wolferinuksen kanssa. Samaan tulokseen
tulee perustellusti myös tri Bjarne W.
Teigen v. 1979 ilmestyneessä artikkelissa
The Case of the Lost Luther Reference.29
Samainen Teigen kertoo Martin
Chemnitzin ehtoollisteologiaa
käsittelevässä teoksessaan tapauksesta
vuodelta 1619, jolloin Wittenbergin
yliopiston teologinen tiedekunta joutui
käsittelemään kysymystä, voiko pastori
viedä ehtoollisesta yli jääneen viinin
kotiinsa ja käyttää siellä. Vastaus oli
kielteinen. Lisäksi muistutetaan vielä, että
ehtoollistoimitus päättyy vasta kun kaikki
ehtoollisaineet ovat käytetyt. Sitten
vedotaan Lutherin kirjeisiin
Wolferinukselle, jonka osoitteeksi
annetaan Tom 4, Jenensi Lat., fol 585b.30
Tapaus todistaa, kuinka alkuajan
luterilaisuus ymmärsi luterilaisen in usu

ja extra usum -opetuksen. Myös Jürgen
Diestelmann tutkimuksessaan Actio

sacramentalis käsittelee kyseisen
Yksimielisyyden ohjeen kohdalla
Lutherin Wolferinukselle osoittamaa
kirjettä, tosin liittämättä sitä keskusteluun
kadonneesta Luther-sitaatista.31
    Verratessani kirjeenvaihtoa
Yksimielisyyden ohjeen tekstiin ja
tutustuttuani myös vastaväitteisiin32
liityn ainakin toistaiseksi - kunnes
paremmin osoitetaan - Teigenin ja
kumppaneitten joukkoon. Täällä olevia
nuoria teologeja ja kielimiehiä ajatellen -
tiedä vaikka seuraavan

tunnustuskirjalaitoksen suomentaja
istuisi täällä - on hyvä sanoa, että oikea
viittaus olisi WA, Br. 10, 348-349.
   Ydinkohta Lutherin viittauksessa on
seuraava: ”Tämän mukaisesti
määrittelemme ajan ja sakramentillisen
toimituksen siten, että se alkaa pyhän Isä
meidän alusta ja kestää siihen asti,
kunnes kaikki ovat käyneet ehtoollisella,
ovat juoneet maljan tyhjäksi ja syöneet
ehtoollisleivät ja kansa on laskettu
takaisin paikoilleen ja on poistuttu
alttarilta.”33 Kohdassa on selitetty myös
Melanchthonin virheet asian
ymmärtämisessä. Jos nihil habet –sääntö
sanoo asian kielteisesti, tässä se on
sanottu myönteisesti.
     Se mitä Luther lyhykäisesti sanoo
kirjeessään, on laajasti sanottu
Yksimielisyyden ohjeen katkelmassa FC
7, 73-91. Tämä katkelma alkaa sanoilla:
Vielä on puhuttava konsekraatiosta ja

siitä yleisestä säännöstä, että Jumalan

säätämän käytön ulkopuolella ei ole

mitään sakramenttia olemassa.
Tunnustuskirjojen itsensä lausuma tahto
on, että tämä asia tulkitaan Lutherin
kirjoitusten pohjalta. Lyhyessä
katkelmassa on kolme suoraa viittausta
Lutherin teksteihin, joista siis yksi on
Wolferinukselle lähetetty kirje, sekä
yleisluontoinen kehotus tulkita asia
Lutherin kolmen kirjoituksen valossa,
nimittäin Taivaallisia profeettoja

vastaan (1525), sekä Suuri ja Pieni

ehtoollistunnustus (1528 ja 1544). Usein
on vain niin, että vaikka katkelma sanoo
puhuvansa konsekraatiosta ja nihil ha-

bet -säännöstä, on kuitenkin tulkinnassa
keskitytty vain tähän sanaan käytön
ulkopuolella (extra usum) ja unohdetaan
konsekraatio ja sen olemus.

Tunnustuskirjojen in usu -oppi

(usus = käyttö, in usu = käytössä, extra

usum = käytön ulkopuolella)

Ensimmäinen asia on siis konsekraatio,
ehtoollisaineiden pyhittäminen. Kaikki
lähtee asetussanoista, in usu –oppi on
vain asetussanojen looginen seuraus, ei
lähtökohta. ”Kristuksen ruumiin ja veren
todellista läsnäoloa ehtoollisessa ei saa
aikaan kenenkään ihmisen sana eikä teko,
että ehtoollisvieras syö ja juo sekä uskoo.
Meidän on myönnettävä, että kaiken saa
aikaan kaikkivaltiaan Jumalan voima ja
Herramme Jeesuksen Kristuksen sana,
asetus ja säätämys, ei mikään muu.”34 Jo
tämän katkelman alkuun kuuluvan
toteamuksen tulisi riisua kaikki epäilyt
siitä, etteivätkö juuri asetussanat saa

aikaan oikeata ehtoollista, eli Kristuksen
reaalista ja ruumiillista läsnäoloa. Tätä
tosiasiaa ei voi tehdä tyhjäksi edes
hieman myöhemmin oleva kohta,35 jossa
todetaan että siunaaminen eli

asetussanojen lausuminen ei vielä

sinänsä saa sakramenttia aikaan, ellei

noudateta koko sitä ehtoollisen

toimittamisen järjestystä, jonka Kristus

on säätänyt. Kyseinen lause ei muotoile
oppia ehtoollisesta vaan ainoastaan
ohjaa ehtoollisen oikeaan viettämiseen.
     Muuten näin tärkeässä dokumentissa
ei tulisi käyttää kahta kieltolausetta, joista
toinen on vielä ehdollinen, sillä hyvin
helposti lukija kääntää ajatuksen
päälaelleen. Näin on käynyt tämän
lauseen kohdalla. Se jää vuotamaan
toiseen suuntaan. Tavallisesti
Yksimielisyyden ohjeessa asiat sanotaan
molemmin päin: kieltäen, negativa,  ja
sama asia myöntäen, affirmativa. Näin
asia rajataan oikeaan paikkaansa. Halvar
Sandell on eräässä artikkelissaan36
kiinnittänyt huomionsa tähän ja toteaa,
että tämä nihil habet –säänön kohdalla
tällainen affirmativa puuttuu. Tarkkaan
ottaen se ei puutu, sillä itse asiassa
Lutherin kirje Wolferinukselle on
sellainen. Jos aiotaan katsoa mitä virke
oikein sanoo, on käännettävä se
myönteiseksi. Ja tämän jälkeen virke
korostaa juuri asetussanojen merkitystä.
Ts. siunaaminen eli asetussanojen
lausuminen saa aikaan sakramentin, jos
noudatetaan koko sitä ehtoollisen
toimittamisen järjestystä, jonka Kristus
on säätänyt. Eli jos noudatetaan sitä
sääntöä jonka Luther kirjeessään
Wolferinukselle muotoili. Näin Kristuksen
läsnäolo on totisinta totta ehtoollisen
asetussanojen jälkeen.
     Vai miten muuten voisi lukea Lutherin
tekstin, kun hän sanoo, että ”niin pian
kuin Kristus sanoo, ´Tämä on minun
ruumiini’, hänen ruumiinsa on läsnä
sanan ja Pyhän Hengen kautta”.37 Sanat
tämä on minun ruumiini tekee leivästä
Kristuksen ruumiin niin että Kristuksen
ruumis kantaa leipää, Kristuksen ruumiilla
on leipä yllään, ts, Kristuksen ruumis on
pukeutunut leipään, miten tuon Lutherin
tekstin corpus Christi hat das brod an

sitten suomentaisikin.38
      Lutherille konsekraatiosana oli
luomissana. Lutherille ehtoollisen
asetussanojen käyttäminen ei ollut vain
sanojen siteeraamista, vaan sanat
pysyvät Kristuksen sanoina myös papin
suussa, 39 ja näin pappi on ehtoollista
toimittaessaan Kristuksen legaatti. Näin
Tunnustuskirjoissammekin opetetaan
papin toimivan, ei edustaen omaa
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persoonaansa, vaan Kristuksen sijassa
ja hänen paikallaan (Christi vice et loco).
Huomattavaa on se, että pappi tässä
toimii läsnäolevan Kristuksen sijassa ja
paikalla. ”Omaa persoonaansa he eivät
edusta, niin kuin Kristus todistaa: (Luuk.
10:16) “Joka kuulee teitä, se kuulee
minua.” Kun he saarnaavat Kristuksen
sanaa ja toimittavat sakramentteja, he
tekevät sen Kristuksen puolesta ja hänen
sijassaan.”40 Tämä virkateologinen
ymmärrys, joka saa syvyytensä
ehtoollisen asetussanoista, saa
arkkitehtonisen sovelluksen Lutherin
Saksalaisessa Messussa 1526: ”Totisten
kristittyjen oikeassa messussa alttarin ei
pitäisi sijaita siellä, missä se on (siis
seinää vasten), vaan papin tulisi aina
seisoa seurakuntaan päin kääntyneenä,
kuten Kristus epäilemättä teki viimeisellä
ehtoollisella. Mutta antakaamme tämän
odottaa aikaansa.”41
      Tällainen ymmärrys on mahdollista
jos sanat Tämä on minun ruumiini

otetaan äärimmäisen vakavasti ja koko
ehtoollisteologian pohjaksi. Hermann
Sasse sanoo, ettei mikään
jumalanpalvelusuudistus sytytä, ellei
luterilainen käsitys konsekraatiosta ole
selvä.42 Olisiko tässä meille papeille työn
terävöittämisen paikka juuri nyt, kun
jumalanpalvelusuudistus on toteutettu!

In pane, sub pane, cum pane.

Jotta asetussanojen asema tulisi, selväksi
teen pienen hyppäyksen Yksimielisyyden
ohjeessa olevaan mielenkiintoiseen
kohtaan,43jossa ehtoollisen yhteydessä
on kolmen preposition avulla muotoiltu
juttu, in pane, sub pane, cum pane. Ts.
Kristuksen ruumis on leivässä, leivän alla
ja leivän kanssa. Tämä muotoiluhan oli
Melanchthonille tärkeä.
      Tällä kohden tunnustuskirjat
viittaavat Lutherin Suureen

Tunnustukseen ehtoollisesta, v. 1528. Ja
sieltä löytyykin yksi niistä harvoista
paikoista, joissa Luther on käyttänyt näitä
kolmea prepositiota: ”Sillä vaikka
ehtoollisessa olisikin paljasta leipää ja
viiniä, mutta kuitenkin tahtoisin lystin

vuoksi koettaa, kuinka voisin lausua sen,
että Kristuksen ruumis on leivässä, niin
ei tosiaan koettamallakaan voisi sanoa
sitä varmemmin, yksinkertaisemmin ja
selvemmin, kuin näin: “ottakaat, syökäät,
tämä on minun ruumiini jne”. Sillä jos
teksti kuuluisi näin: ottakaat, syökäät,
leivässä on minun ruumiini, taikka leivän
kanssa on minun ruumiini, tahi leivän alla
on minun ruumiini, niin silloinpa vasta
satelisi pelkkiä hurmaajia, sekä vetenä

että rakeina ja lumena, jotka huutaisivat:
katsopa nyt, kuulethan! Kristus ei sano:
leipä on minun ruumiini, vaan leivässä,
leivän kanssa, leivän alla on minun
ruumiini, ja kirkuisivat: kuinka kernaasti
uskoisimme, jos hän olisi sanonut: tässä
on minun ruumiini, se olisi suoraan ja
selvästi puhuttu. Mutta kun hän sanoo:

leivässä, leivän kanssa, leivän alla, niin

ei siitä seuraa, että hänen ruumiinsa on

siinä, joten sepitettäisiin tuhansittain
verukkeita ja selityksiä noista sanoista:
“leivässä, leivän kanssa leivän alla,” joilla
myöskin olisi suurempi totuuden muoto,
vaan paljoa vähemmän todellisuutta kuin
nyt.”44
    Luther siis tällä katkelmalla haluaa
osoittaa, ettei näiden sanojen varaan
voida rakentaa ehtoollisoppia, sillä sanat
ovat alttiit väärinymmärrykselle.45
Samassa Suuressa
ehtoollistunnustuksessa aivan alussa
Luther selittää näin: ” …nämä sanat:
“tämä on minun ruumiini” pitää
käsitettämän yksinkertaisimmalla tavalla,
niin kuin ne ovat kirjoitetut ja kuuluvat ja
ettemme tee samasta tekstistä
monenlaisia ja ristiriitaisia tekstejä, niin
kuin he tekevät. Sen olen kirjasestani kyllä
sanonut, että niitä, jotka tavallisessa
puheessa sanovat: leivän alla taikka
leivässä on Kristuksen ruumis, ei ole
hyljättävä sen tähden, että he sellaisilla
sanoillaan tunnustavat uskovansa, että
Kristuksen ruumis todellisesti on
ehtoollisessa. Mutta siten he eivät tee
uutta tekstiä eivätkä myös tahdo, että
nämä heidän sanansa kävisivät tekstistä,
vaan pysyvät samassa tekstissä.”46
     Formula in, sub, cum pane voidaan siis
hyväksyä, jos ne alistetaan sanan Tämä

on minun ruumiini alle.47 Kun Luther
sanoo ettei noista sanoista in, sub ja cum

saa tehdä uutta tekstiä, se tarkoittaa, ettei
niiden varaan rakenneta ehtoollisoppia.
Sanat hoc est corpus meum on sanojen
in pane, sub pane, cum pane -tulkinnan
lähtökohta, ei päinvastoin. Opin pitää
aina perustua yksinkertaiseen tekstiin,
joka on otettava sellaisenaan.48
Leivässä, leivän alla ja leivän kanssa ei
siis ole luterilainen ehtoollisoppi, kuten
Hermann Sasse49 selvästi sen sanoo,
vaan ainoastaan looginen apuneuvo,
jonka avulla voidaan kuvata, kuinka
ehtoollisen asetussanojen Tämä on

minun ruumiini on loogisesti
mahdollista. Lutherille oli selvää, ettei
Kristuksen läsnäolon tapaa voida
kyseisillä prepositioilla saavuttaa.
Valitettavasti ilmaisusta on tullut ikään
kuin kyseessä olisi luterilaiseen oppiin
kuuluva asia ja että luterilainen oppi

voitaisiin muotoilla näillä sanoilla.
(Swebiliuksen katekismuksessa
käytetään tätä muotoilua useamminkin,
mutta siellä se on selvästi alistettu
asetussanojen oikean tulkinnan alle,
joten se ei uhkaa totuutta.)
    On huomattava lisäksi, että
Tunnustuskirjat käyttäessään tätä
muotoilua tai paremminkin selittäessään
ehtoollista tätä muotoilua käyttäen ei
esitä minkäänlaista raamattuperustetta.
Se onkin järkeilyn tulos, ei raamatun
ilmoitus, eikä sitä ole johdettu Raamatun
sanasta. Oikein Luther pelkäsi, että
näiden sanojen myötä menetetään koko
ehtoollinen. Mielenkiintoinen
yksityiskohta Lutherin
valveutuneisuudesta paljastuu
tutkittaessa Tunnustuskirjojen kriittistä
Göttingenin laitosta. Schmalkaldenin

kristillisten opinkohtien (1537)
ehtoollisartikla alkaa sanoilla:
”Vakaumuksemme mukaan ehtoollisessa
leipä ja viini ovat Kristuksen tosi ruumis
ja veri.”50 Alanootti paljastaa, että
kyseessä oli Lutherin korjaus, korrektuuri,
edellisenä vuonna allekirjoitettuun nk.
Wittenbergin konkordiaan, jossa
ilmaistiin, että leivän ja viinin kanssa

Kristuksen ruumis ja veri ovat todellisesti
ja substantiaalisesti läsnä.51 Tästä
korjauksesta Wittenbergin konkordian
tekstiin, siis siitä että Luther poisti tuon
prepositioilmaisun, Melanchthon ei
pitänyt. Näin Luther sulki omalta osaltaan
sen porsaanreiän, mikä liittyi preposition
cum ’kanssa’ käyttöön, ja johon
ilmaisuun maisteri Filipin ohella myös
sakramentin hävittäjät olivat
mieltyneet.52
    Tämä in, sub ja cum –asian käsittely
tuo esiin myös erään luterilaiseen
teologiaan kuuluvan keskeisen asian,
sikäli kuin on kyseessä kirkon
oppiperusta. Mikään tulkintamalli tai
asioiden selitysmalli ei saa uhata saati
sitten tehdä tyhjäksi Raamatun sanaa.
Näinhän on käynyt kotikirkkomme
lähihistoriassa. Tuomo Mannermaa löysi
aitoluterilaisen jaottelun lain ja
evankeliumin välillä. Lutherhan oli tehnyt
tämän jaon omientuntojen
rauhoittamiseksi vanhurskauttamisopin
yhteyteen. Kun hän sitten siirsi tämän
distinktion naispappeuskeskusteluun
hän sai Lutherin puhumaan itseään
vastaan ja ennen kaikkea Raamattua
vastaan, kuten tohtori Anssi Simojoki

Chicagossa tämän vuoden huhtikuussa
pitämässään esitelmässä Martti Luther

tulkitsijoittensa armoilla (Martin Luther
at the Mercy of His Interpreters) kriittisin
silmin nasevan osuvasti arvioi. Sana
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menetti määräävän asemansa. Tulkinta
käänsi sanan päälaelleen.
     Lutherin raamatunkäyttö
ehtoolliskysymyksessä opettaa meille
sen, että tulkinnalla on rajansa. Tulkinta
ei koskaan saa tehdä tyhjäksi raamatun
kieliopillista sisältöä. Tämähän on
kirkkoamme sisäisesti kalvava sairaus.
Kirkossamme on suostuttu siihen, että
raamattu on vain erilaisia tulkintoja.
Niinpä papit voivat piiloutua tulkintojen
taakse sanomatta, että näin sanoo Herra.
Muistettava kuitenkin on että Jumala on
sitoutunut sanaansa, ei meidän
tulkintoihimme sanasta.
     Kun jokin teologinen tai filosofinen
idea löytyy, älylliseen työskentelyyn
tottuneella on kiusaus sovittaa se
sellaiseenkin, johon se ei kuulu. Onhan
järkeily Lutherin mukaan yksi niistä
keinoista, joiden avulla ihminen pyrkii
omavaraisuuteensa Jumalan edessä ja
haluaa olla Jumalaa viisaampi.53 Jumalan
sanalle ei yksinkertaisesti saa tehdä
väkivaltaa.54 Ehkä meidän teologien tulisi
alkaa vaikkapa kirjoittaa dekkareita, jotta
looginen päättelykykymme, ne Hercule

Poirot‘n kuuluisat harmaat aivosolut,
saisi tarpeeksi askarreltavaa, ettemme
mestaroisi selvää Jumalan sanaa!
     Mutta palataanpa takaisin
reaalipreesenssin ytimeen. Lutherille siis
leipä on Kristuksen tosi ruumis ja viini
on Kristuksen tosi veri. Jopa niin että
Luther saattaa Suuressa

ehtoollistunnustuksessaan kutsua
itseään lihansyöjäksi.55 Luther siis
selvästi puhuu ”hengellisiä

vegetaristeja” (ilmaisu AS) vastaan, niitä
vastaan, jotka eivät ota asetussanoja
niiden täydessä sisällössään ja joille leipä
on vain jatkojalostettu viljatuote.56
Luterilaisissa liturgioissa v. 1533-1559 ei
puhuta konsekraation jälkeen enää
leivästä ja viinistä, vaan häpeämättömästi
Kristuksen ruumiista ja verestä.57
Diestelmann on kertonut
mielenkiintoisen tapauksen varhaisen
luterilaisuuden historiasta v. 1568, vain
seitsemän vuotta ennen Yksimielisyyden
ohjeen ilmestymistä. Syytettynä oli
Yksimielisyyden ohjeen kirjoittajiin
kuuluvan Andreas Musculuksen poika
Johannes, joka oli läikyttänyt viiniä
lattialle ja tallannut sen jalkoihinsa. Kun
tätä pahennusta tutkittiin ja kuultiin
todistajina kirkonisäntiä – kai he
vastaisivat nykyisiä kirkkoneuvoston
jäseniä – niin nämä kaikki puhuivat
pöytäkirjojen mukaan vain siitä, kuinka
Kristuksen veri oli läikkynyt tai tallattu.
Eivät he puhuneet mitään viinin
läikkymisestä.58 Tämä sama
aitoluterilainen henki on näkyvissä myös
karoliinisessa rukouskirjassa. Sen
ehtoollisrukouksissa puhutaan vain
Kristuksen ruumiista ja verestä. Mitähän
seurakuntalaiset sanoisivat, jos
alkaisimme yhtä häpeämättömästi puhua
ehtoollisesta!
     Lutherille asetussanat ovat kaiken
perusta. Se ei ole vain jokin looginen
yksityiskohta jossakin päättelyketjussa,
se ei ole edes pääotsikko ranskalaisin
viivoin rakennetussa sakramenttiopissa
vaan keskus, joka heijastuu kaikkeen ja

antaa sisällön
kaikelle, aina
liturgisiin eleisiin ja
kirkkoarkkitehtuuriin
saakka. Tämä on

minun ruumiini on
kuin kärrynpyörän
napa, josta kaikki
muu puolien tavoin
lähtee ja saa
ilmaisunsa. Ja kun
tätä ei ole ymmärretty,
Lutheria on syytetty
neljänneskatoliseksi
liturgisissa eleissään
ja ehtoollisaineiden
k u n n i o i t t a v a s s a
k ä s i t t e l y s s ä .
E l e v a a t i o
(Kristuksen ruumiin
ja veren
k o h o t t a m i n e n ) ,
p o l v i s t u m i s e t ,
jälkikonsekraatio jne
olivat ja ovat vain

asetussanojen ottamista äärimmäisen
vakavasti. Roomalaiskatolisen kirkon
aaveen näkeminen Lutherin ehtoollisopin
yllä on estänyt monia rehellisiä luterilaisia
näkemästä sitä pohjaa, joka on
asetussanoissa. Kun on tyydytty
ilmaisemaan ehtoollisen salaisuutta
sanoilla leivässä, leivän alla, leivän

kanssa, ei tästä voi seurata sellaista
Kristuksen palvontaa kuin Lutherilla oli
asetussanojen pohjalta, vaan siinä
nähdään vain artolatria, leivän palvonta
melanchthonilaiseen tapaan. Kun me
luterilaiset papit tänä päivänä toimimme
Lutherin esimerkin mukaan, kysymys ei
ole korkeakirkollisuudesta tai Rooman
kirkon loiston kaipuusta vaan Kristuksen
sanojen ottamisesta äärimmäisen
vakavasti.
     Lutherin eräs sakramenttiteologinen
periaate oli Sicut in Christo res se habet

ita et in sacramento.59 Niin kuin asia on
Kristuksessa niin se on myös
sakramentissa. Kun Luther näki
ehtoollisessa asetussanojen mukaisesti
Kristuksen ruumiin ja veren, oli
luonnollista osoittaa hänelle kaikkea
mahdollista palvontaa. Kun
Melanchthon pelkäsi Lutherin
materialisoivan ehtoollisen, hänelle
käsite artolatria sopi oikein hyvin
varottavana asiana, sen taakse oli helppo
paeta.
     Luther oli kyllä selkeästi tietoinen
omasta paikastaan kirkollisen teologian
kentässä. Vain Sana määräsi hänen
” k i r k k o p o l i t i i k k a n s a ”
ehtoolliskysymyksessä. Hän kirjoitti v.
1524 Strassbourgissa oleville kristityille:
”Sen tunnustan, että, jos tohtori Karlstadt
taikka joku muu olisi viisi vuotta tätä
ennen kertonut minulle, ettei Ehtoollisen
sakramentissa ole muuta, kuin leipää ja
viiniä, hän olisi tehnyt minulle suuren
palveluksen. Minä kärsin silloin aivan
tuskallista kiusausta, taistelin ja
kilvoittelin, niin että olisin mielelläni siitä
ollut vapaa, hyvin huomattuani, että minä
siten olisin antanut paavikunnalle
suurimman iskun. Minulle on myös siitä
asiasta kirjoittanut kaksi henkeä paljo
taitavammin, kuin tohtori Karlstadt,
eivätkä ole niitä (asetus-)sanoja niin
mielivaltaisesta raasineet. Mutta minä

olen sidottu, en voi päästä irti, teksti on

siinä mahtavana ja sanoja et saa

revityksi pois siitä mielestä kuin niillä

on.”60 Edes uskonpuhdistusliikkeen
yhtenäisyys ei painanut totuutta
enemmän. Luther sanoikin mieluummin
nauttivansa Kristuksen verta, oikein
veriviiniä, paavin kanssa kuin viiniä
hurmahenkien kanssa.61 Melanchthon ei,
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vaikka koko ajan etsi kirkkojen välille
yhteyttä, koskaan päässyt irti Rooman
pelosta. Kun Luther voimallisesti puhui
asetussanojen voimasta, se toi
Melanchthonin mieleen Rooman kirkon
väärinkäytökset ehtoolliskysymyksessä
aina Tuomaan pohdintoihin asti siunatun
leivän murusen syöneen kirkonrotan
tulemisesta osalliseksi Kristuksen
ruumiista. Tämä on dokumentein
osoitettavissa.62
     Mitä tämä opettaa meille? Sen, että
Jumalan Sana on kaiken lähtökohta.
Kirkkopoliittiset kuviot tai pelot tai
ennakkoluulot tai asenteet eivät saa olla
Sanaa tärkeämpiä. Asenteet eivät saa
tulkita sanaa, vaan sanan tulee ohjata
asennoitumistamme. Siinäpä meille
kilvoittelemista!

Kysymyksiä herättävä piispainkokous

     Tunnustuksellisen luterilaisuuden
kannalta piispainkokouksen pöytäkirja
helmikuulta 2000 herättää kysymyksiä.
Siitä käy ilmi, että piispamme käsittelivät
tuolloin jumalanpalveluksen ohjekirjasta.
”Erityistä kritiikkiä esitettiin

ehtoollisaineiden käsittelyä koskevia

ohjeita kohtaan. Ohjeet ovat sinänsä

tarpeellisia, eikä ole asianmukaista,

että suntio ratkaisisi teologisen

linjauksen näiltä osin. Mm. Vikström

korosti, että luterilaisen

ehtoolliskäsityksen mukaan Kristuksen

läsnäolo ehtoollisaineissa pätee vain

”in usu” ja käytön ulkopuolella ne ovat

vain leipää ja viiniä.”63  Parempi kyllä
joskus olisi, että luterilainen suntio saisi
olla opettajana meille papeille ja väliin
piispoillekin. Tiedän, että tämän
kysymyksen käsittelyssä piispa Olavi jäi
luterilaisine korostuksineen lähes yksin.
     Jos tuntee nihil habet – säännön
ympärillä käytyä keskustelua, tuo pieni
sana ”vain”  juuri näissä yhteyksissä,
joissa se lausuttiin piispainkokouksen
pöytäkirjan mukaan, antaa vahvan
epäilyn, että tunnustuskirjojen extra

usum (käytön ulkopuolella) ei ole
ymmärretty kuten tunnustuskirjojen
kirjoittajien alkuperäinen tarkoitus oli.
Valitettavasti pöytäkirja on niin
ylimalkainen, ettemme voi sen perusteella
tietää, mitä piispamme ajattelevat. Kysyn
kuitenkin Gunnar Rosendalin sanoja
mukailleen, onko todellakin niin että osa
piispoistamme on filippistejä?64
     Sanoin hetki sitten, että kaikki lähtee
asetussanoista, in usu –oppi on vain sen
looginen seuraus, ei lähtökohta. En voi
välttyä siltä vaikutelmalta, että
piispainkokouksen lausuma pohjautuu

nihil habet -sääntöön, jonka väärän
tulkinnan alle jäävät Kristuksen lausumat
sanat tämä on minun ruumiini. Ts. in usu

–opin tulkinta määrää ehtoollisen vieton
käytäntöjä, eivätkä Kristuksen sanat.
Lähtökohta on väärä. Asetussanojen
sisältöä ei saa asettaa in usu –opin alle.
In usu –oppi on alun pitäen muotoiltu
asetussanojen vastaisia tapoja vastaa, ja
johdettu asetussanoista. Nyt näyttää
käyneen juuri toisinpäin. In usu –oppiin
vetoaminen on useinkin perimmältään
rationalistinen ongelmanratkaisu, silloin
kun asetussanoja ei oteta vakavasti.65
     Jos piispamme olisivat ottaneet
lähtökohdakseen asetussanat niiden
yksinkertaisessa rikkaassa
merkityksessä, in usu -sääntö olisi tulkittu
toisin. Olisimme saaneet ohjeiston joka
varjelisi meitä kirkkomme piirissä sijaa
valtaavalta kalvinismilta. Ei opas ole
nytkään huono, mutta kirkkomme
nykytilanteessa olisi tarvittu selvempi,
sanoisinko luterilaisempi. Nyt opas on
minimi.
     Otan seuraavassa pari esimerkkiä

uudesta Jumalanpalveluksen oppaasta.
Puhdistusliinoja varataan riittävästi
yhteismaljan pyyhkimistä varten.
Puhdistusliinoja tarvitaan myös
mahdollisen tahriintumisen varalta.
Puhdistusliinana käytetään mielellään
kosteutta imevää valkoista liinaa.
Millaista ehtoollisteologiaa tämä ohje

heijastaa? Jokaisen käytännön takana

on tietty ehtoollisteologia! Ei

sivumennen sanottuna luterilainen pap-

pi käytä ehtoollista jakaessaan liinaa

siksi, että hän puhdistaa maljan reunan

siedettävän puhtaaksi seuraavaa

ehtoollisen nauttijaa varten, vaan siksi,

ettei Kristuksen veri joudu lattialle ja

jalkoihin tallattavaksi.

     Toinen esimerkki. Kun ehtoollisleipiä
ja viiniä lisätään säilytysastiasta
leipälautaselle ja maljaan, voidaan lukea
hiljaa asetussanat tai tehdä ristinmerkki.
Tulee pyrkiä siihen, että siunatut
ehtoollisaineet käytetään loppuun
ehtoollisen aikana. Mikäli niitä jää yli,
jälkikäsittelystä sovitaan kirkkoherran
johdolla seurakunnassa.
Piispainkokouksen ohjeen mukaan
“kirkkoherra vastaa siitä, että viinin
jälkikäsittely tapahtuu ehtoollisen arvon
mukaisesti”.
     Nyt joissakin seurakunnissa joissa
kirkkoherra ei ole ehtoollisteologisissa
kysymyksissä ylösvalaistu käykin niin,
että osa seurakuntalaisista saa
Kristuksen ruumiin ja veren, osa pelkkää
leipää ja viiniä. Sillä vain asetussanat
saavat aikaan Kristuksen ruumiin ja veren

läsnäolon.  Toinen kysymys on sitten
ehtoollisaineiden jälkikäsittely. Asia on
jätetty kirkkoherran vastuulle, mikä on
sinänsä aivan oikein. Mutta kun ohjeita
ei ole tämän enempää, niin seuraus on
että joissakin seurakunnissa Kristuksen
verta joutuu viemäriin

Kysymys yksityispikareista

Yksityispikarit lienevät käytössä lähes
jokaisessa seurakunnassa. Niiden
käyttöön siirryttiin Suomessa ilmeisen
vaivattomasti, asiasta sen enempää
keskustelematta. Erillispikareiden käyttö
alkoi sekä Saksassa että Amerikassa
reformoitujen kirkkojen keskuudessa.66
    Erillispikareiden käyttöön liittyy
ongelmia. Kun kirjoitin Perusta -lehteen
arvion jumalanpalvelusuudistuksen
ehtoollisosasta,67 laitoin erääseen
kohtaan syötin, jos joku olisi siihen vaikka
tarttunut. Enpä ole nähnyt. Kirjoitin näin:
”Tässä yhteydessä on tyydyttävä vain
mainitsemaan ongelmia sisältäviä
käytäntöjä: yksityispikarit tarttuvien
tautien (mm. AIDS) pelosta.
…Yksityispikarien käyttö, varsinkin jos
sitä perustellaan tarttuvilla taudeilla,
puolestaan johtaa syviin kristologisiin
ongelmiin.”
   No mitä ongelmia asiassa voisi olla?
Lutherin ja luterilaisen ehtoollisopin
kannalta asetussanat ovat kaiken
lähtökohta. Kun asetussanat saavat
aikaan Kristuksen todellisen ruumiin ja
todellisen veren läsnäolon, onko nyt niin,
että yksityispikarien kannattajat olettavat
Kristuksen ruumiin ja veren olevan
tautien välittäjä?  Lutherin eräs
sakramenttiteologinen johtopäätös ja
periaate -  asetussanoista johdettu – oli,
kuten on jo mainittu: Sicut in Christo res

se habet ita et in sacramento. Niin kuin
asia on Kristuksessa niin se on myös
sakramentissa.
    Luterilaista ehtoollisoppia ei voida
ymmärtää ilman elimellistä yhteyttä
kristologiaan. Siksi Yksimielisyyden
ohjeen ehtoollisartiklaa seuraa artikla
Kristuksen persoonasta. Kun
luterilaisuus hyväksyi kristologiassaan
vanhakirkollisen communicatio

idiomatum –opin raamatullisena, se
hylkäsi yhden muodon, joka tunnetaan
nimellä genus tapeinoticon. Ts. ettei
jumalallinen luonto Kristuksessa tule
osalliseksi ihmisluonnon heikkouksista,
kuten esimerkiksi sairauksista.
    Kun Luther puhuu maljasta, hän lähtee
siitä, että kullakin apostolilla oli oma
maljansa, jota he käyttivät aterialla
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ollessa. Mutta ehtoollisen asettaessaan
Kristus käyttää omaa maljaansa.
     ”Matteuksen ja Markuksen puheen
tuosta erityisestä kalkista saattaa siis
ymmärtää niin, että apostoleilla muulloin
pöydässä istuessaan oli kullakin
edessään malja tai ainakin että pöydällä
oli enemmän kuin yksi malja. Mutta tässä,
kun hän antaa uuden, erityisen verensä
juoman, käskee hän heidän kaikkien juoda
tästä yhdestä maljasta, niin että Kristus
tarjoten ja erinomaisia liikkeitä käyttäen
tarttuu omaan maljaansa ja antaa
jokaiselle siitä enemmän, kuin mitä toisista
yhteisistä maljoista pöydässä juotiin,
josta he sitä paremmin ottivat
huomioonsa sen, kuinka tämä oli
erinomainen juoma ylitse muihin
pöydässä käytettyihin juomiin
verrattuna. Sillä leivän hän hyvin voi, jopa
täytyikin hänen jakaa se niin, että jokainen
sai oman palan itsellensä. Mutta viiniä
hän ei voinut jakaa niin, vaan hänen
täytyi laskea se maljaan ja sanoilla
osoittaa, että sen tulee olla meille kaikille
yhteinen juoma, joka ei olisi vain yhden,
kahden tahi kolmen eteen pantava ja
juotava, niin kuin muut maljat pöydässä
olivat vapaasti jokaisen käytettävänä
kunkin tahdon mukaan.”68
    On kysyttävä, millaisen sanattoman
viestin yksittäispikarien käyttö
aiheuttaa? Tukeeko käytäntö luterilaista
ehtoollisoppia, vai heijasteleeko se
kalvinistisia korostuksia? Jos jostakin
tavasta tulee itsestään selvyys, se on
kirkossa vaarallinen. Liturgiset käytännöt
pitää pystyä aina johtamaan Jumalan
sanaan. Yksityismaljojen käyttö voidaan
nähdä asetussanojen vähättelynä,69
varsinkin jos se perustellaan
hygieniasyillä.
     Asia voidaan tietysti nähdä
ehdonvallan asiana, adiafora-
kysymyksenä. Mutta silloin kun asia,
jossa muuten voidaan menetellä niin tai
näin syntiä tekemättä, koskettaa totuutta,
silloin asia lakkaa olemasta adiafora-
kysymys. Tästä, että asia lakkaa olemasta
ehdonvallan asia, on käytännön
esimerkkejä sekä Lutherin
ehtoollisteologiassa että myös Paavalin
kohdalla Uudessa Testamentissa. Asiaa
selittää myös Yksimielisyyden ohjeen
artikla 10.  Onko se, että Kristuksen
ruumiin katsotaan aiheuttavan
tartuntavaaran, riittävä syy siirtää kalliilla
hinnalla ostetut yksityispikarit kirkon
holviin ja siirtyä käyttämään
yhteismaljaa? Vrt. Gal 2:5: Emme

hetkeksikään suostuneet antamaan

heille myöten, jotta evankeliumin totuus

säilyisi teidän keskuudessanne.

     Lopuksi kysyn: Kuinka Kristuksen
veri, joka antaa ikuisen elämän ja on
kuolemattomuuden lääke voisi aiheuttaa
sairauden. Paavali näkee oikeasta
ehtoollisen vietosta opettaessaan, että
ehtoollisella on myönteinen vaikutus
ihmisen ajalliseenkin terveyteen. ”Se,
joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys
on Kristuksen ruumiista, syö ja juo
itselleen tuomion. Sen vuoksihan teidän
joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita
ja monet ovat jo nukkuneet pois.” (1 Kor
11:29-30). Kääntäen vapaasti lukien: Se
joka syö ja juo ajatellen, että kysymys on
Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen
pelastuksen. Siksi myös olette saaneet
vahvistusta ja helpotusta sairauksiinne.

(Footnotes)
1 Leif Grane, The Augsburg Confession – A
Commentary, Minneapolis 1987, 117.
2 Von dem Abendmahl des Herren wird also
gelehrt, dass wahrer Leib und Blut Christi

wahrhaftlich under der Gestalt des Brots
und Weins im Abendmahl gegenwärtig sei
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Pastori Ari Norro on joutunut

maallisen oikeusistuimen

tuomittavaksi kieltäydyttyään

vakaumuksensa ja uskonsa takia

osallistumasta jumalanpalveluksen

toimittamiseen naispapin kanssa.

Tästä hänelle määrättiin

sakkorangaistus, mutta hän on

jättänyt päätöksestä

valituskirjelmän käräjäoikeuteen.

Myös seurakunnan vs.

kirkkoherra Tauno Tuominen ja

Norron tilaisuuteen kutsunut

valtuuston jäsen ja

e v a n k e l i u m i y h d i s t y k s e n

paikallisosaston puheenjohtaja

Pirkko Ojala saivat sakkoja.

Pastori Ari Norro toimii
E v a n k e l i u m i y h d i s t y k s e n
Uudenmaan alueen piirijohtajana.
Työhön kuuluvat vierailut alueen
monissa seurakunnissa, joilla on
yhteistyötä evankeliumiyhdistyksen
kanssa.  Lisäksi hän osallistuu
ystäväkodeissa pidettäviin
seuroihin ja yhdistyksen
järjestämiin tilaisuuksiin.  Norron
perhe asuu Mäntsälässä, jossa
vaimo toimii englannin ja ranskan
kielten opettajana.  Perheessä on
neljä lasta, vanhin poika on 17 v.
lukiolainen, kolmesta tyttärestä 15
v. ja 11 v. ovat peruskoululaisia ja
nuorin on 5 -vuotias.

Ari Norro kertoo, että hän on syntynyt
Espoossa.  Sieltä perhe muutti
Vantaalle ja hänen ollessaan 8-vuotias
kotikaupungiksi tuli Turku.  Turku on
ollut koulukaupunki aina teologian
opintoja myöten Åbo Akademissa.
Vaimo on syntyperäinen turkulainen
ja kaksi vanhinta lastakin on syntynyt
Turussa.

Millä tavalla tulit mukaan

evankelisuuteen?

“Se ei ole lapsuudesta saakka ollut
hengellinen kotini.  Turussa olin
mukana Mikaelin seurakunnan
toiminnassa.  Siellä hengelliseen
kasvuuni vaikutti vahvasti kolme
henkilöä, seurakunnan nykyinen
kirkkoherra Jouni Lehikoinen, joka
silloin toimi nuorisopappina, vt.
nuorisonohjaajana toiminut Eero
Kaumi ja Antti Laato, joka piti
raamattupiiriä, joka usein muodostui

raamattuluennoksi, johon osallistui 30-
40 ihmistä.   Tutustuin myös ihmisiin,
jotka olivat mukana
evankelisuudessa.  Kerran lähdin
mukaan evankeliumijuhlille
Satakuntaan.  Minulle oli yllättävä
löytö, että siellä julistettiin samaa, mitä
olin tottunut seurakunnan piirissä
kuulemaan.  Löysin myös Turun
Luther-kirkon messut, joissa julistettiin
luotettavasti Jumalan Sanaa.”

Oletko aina ollut tunnustuksellinen

kristitty?

“Huomasin jossakin vaiheessa, että
oikein ymmärrettynä
tunnustuksellisuus tarkoittaa, että
haluaa pitäytyä siinä, mitä Raamattu
sanoo.  Mutta en vielä armeijasta
päästyäni v. -84, kun
k i r k o l l i s k o k o u k s e n
naispappeusäänestys vielä meni nurin,
virkakysymystä juuri tiedostanut.
Mutta halusin tutkia, mitä Raamatussa
tästä asiasta sanotaan ja sen mukaan

toimia.  Vähitellen opin, ettei
naispappeus ole Raamatun
mukaista.”

Millä tavalla kutsu lähetystyöhön

tuli kohdalle?

“Piispa Olavi Rimpiläinen vihki
minut papiksi 31.5.1995.
Työskentelin puolitoista vuotta
E v a n k e l i u m i y h d i s t y k s e n
kutsumana Keski-Pohjanmaalla
piiripapin tehtävissä.  Kerran
Sanansaattaja-lehdessä näin jutun
Kamerunista, jossa
Evankeliumiyhdistys tekee
lähetystyötä.  Maa on
ranskankielinen.  Eräs ystävä jo oli
tuuminutkin, että kun vaimoni on
ranskan kielen opettaja, sopisimme
sinne hyvin läheteiksi ja siellä
tarvitaan pappeja.  Otimme

yhteyttä lähetysosastoon ja siitä
prosessi lähti liikkeelle.  Keväällä 1997
olimme lähetyskurssilla ja elokuussa
lähdimme ensimmäiselle viiden
vuoden kaudelle Kameruniin.  En
osannut etukäteen ranskaa, mutta
kielikoulussa sitä opin.  Kamerunissa
riitti ranskan kielen taito.  Maassa on
tosin heimokieliä yli 200.  Toimimme
maan pääkaupungissa Yaoundéssa,
joka on heimojen sulatusuuni.
Alueemme seurakunnassakin oli
jäseniä ainakin 30 eri heimosta.  Mutta
ei olisi ollut korrektia opiskella yhden
heimon kieltä, joten käytimme

EVANKELIUMIYHDISTYS HALUAA PITÄYTYÄ
KIRJOITETUSSA JUMALAN SANASSA

Pastori Ari Norron haastattelu

Marja-Liisa Nore,

Espoo
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ranskaa, joka on neutraali kieli, jota
kaikki hallitsevat hyvin.”

Minkälainen kirkollinen tilanne

siellä on?

“Kirkolla on sielläkin omat
ongelmansa, ei täällä maan päällä
missään paratiisia ole.  Monella tavalla
tilanne on parempi kuin Suomessa.
Ihmiset käyvät säännöllisesti
jumalanpalveluksissa, jos suinkin
kykenevät. Kuinka syvällistä
sydämen kristillisyys on, sen Jumala
yksin näkee.  Mutta on hienoa, kun
ihmiset tulevat Jumalan Sanan
kuuloon.  Kun he ovat Sanan alla,
Jumalan Pyhä Henki pystyy Sanan
kautta tekemään työtä ihmisissä. “

Miten elämänne jatkui

lähetyskauden jälkeen?

“Tulimme keväällä 2002 Suomeen,
kun nuorin lapsistamme, Maria, syntyi.
Olin vuoden Raahessa, Pattijoen
seurakunnan pappina.  Vaimoni sai
opettajan viran Mäntsälästä, jonne
sitten muutimme.  Vuoden kuluttua
lähdimme vielä kahdeksi vuodeksi
Kameruniin.  Halu lähetystyöhön on
jäänyt sydämelle, joten olemme
käytettävissä, jos sellainen tilanne
tulee eteen.  Kamerunista
palattuamme olen ollut Uudenmaan
piirin työssä.”

Mitä Hyvinkäällä tapahtui?

“Hyvinkään seurakunnassa on
vuosikausia järjestetty vastaavanlaisia
evankeliumijuhlia.  Kaikki on aina
mennyt hyvässä
yhteisymmärryksessä seurakunnan
kanssa.  Näin piti nytkin olla.  Mutta
tammikuun lopussa 2007 paikallislehti
Aamuposti julkaisi jutun, jonka
mukaan seurakunta ei enää tee
m y ö n n y t y k s i ä
Evankeliumiyhdistykselle tai
muillekaan herätysliikkeille, eivätkä
naispapit väisty mihinkään.  Lehdessä
sanottiin, että
Evankeliumisyhdistyksen juhlapyhänä
4.3. tulee naispappi avustamaan
ehtoollisen jaossa.  Kun tämä tuli
tietooni, otin yhteyttä Pirkko Ojalaan,

joka on Evankeliumiyhdistyksen
paikallisosaston puheenjohtaja ja
osallistui juhlien järjestämiseen.  Hän
otti yhteyttä seurakunnan vs.
kirkkoherraan Tauno Tuomiseen, joka
kertoi, että tilaisuuteen tulee
pelkästään miespappeja ja sanoi
heidän nimensäkin.  Tämän tiedon
varassa menimme tilaisuuteen.
Saavuin sunnuntaina 4.3. puoli
kymmenen aikaan kirkkoon. Paikalla
sakaristossa olivat jo vs. kirkkoherra
ja liturgina toimiva miespuolinen
pastori sekä juhlien järjestäjänä
toiminut Pirkko Ojala.  Naispappi tuli
paikalle varttia vaille kymmenen.
Silloin Pirkko Ojala ja minä
havahduimme, että naispappi on
kaikesta huolimatta tulossa mukaan
jumalanpalvelukseen.  Vs.
kirkkoherra ei pystynyt selittämään,
miksi näin kävi, vaikka hän oli toisin
ilmoittanut.  Hän ei sanonut juuri
mitään, mitä kaikki osapuolet ovat
myöhemmin hämmästelleet.  Mitään
ratkaisuehdotustakaan hän ei tehnyt.
Käytiin asiallinen keskustelu ja ilmoitin
heti alkuun, että olen valmis
väistymään, sillä olen vain vierailija,
eikä minulla ole oikeutta sanella
seurakunnalle, mitä pitää tehdä.
Lopulta naispappi poistui paikalta.
Kirkossa kukaan ei tiennyt, mitä
sakastissa oli tapahtunut.
Jumalanpalvelus sujui häiriöittä.
Kukaan ei olisi edes tiennyt asiasta
mitään, mutta joku oli kertonut
eteenpäin, koska asiasta oli uutinen
heti maanantain Iltalehdessä!
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Pekka Laine, ammatiltaan komisario,
teki tutkintapyynnön saatuaan tietää,
mitä oli tapahtunut.  Hän halusi
maallisen oikeuden kautta selvittää
asian.  Asiaa ei viety tuomiokapitulin
käsittelyyn ollenkaan.  Espoon piispa
Mikko Heikka oli saanut tiedon
tapahtuneesta saman sunnuntain
iltapäivänä ja hän pyysi meiltä
asianosaisilta vapaamuotoisen
kirjallisen selvityksen tapahtuneesta.
Mutta piispa tai tuomiokapituli ei
ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin.”

Olisiko ollut parempi, jos asia olisi

käsitelty tuomiokapitulissa?

“Mielestäni se olisi ollut parempi tapa.
Tämä oli kirkollinen kysymys, joka olisi
pitänyt pystyä kirkon sisällä
ratkaisemaan.  Maallisessa
oikeudessa on mukana paljon sellaisia
henkilöitä, jotka eivät välttämättä ole
perehtyneet kirkolliseen
problematiikkaan ja siihen, mitä
kirkossa pitää ottaa huomioon ja mikä
kirkossa on erilaista kuin maallisella
puolella.”

Asiasta on jätetty valituskirjelmä?

“Meidät tuomittiin pelkästään yhden
lakipykälän perusteella, rikoslain
kohdan, joka puhuu syrjinnästä.
Mutta on olemassa myös toinen laki,
tasa-arvolaki, joka on säädetty miehen
ja naisen välisen tasa-arvon
edistämiseksi ja saavuttamiseksi.
Siinä on hyvin selvästi rajattu
uskonnon harjoitus tämän tasa-arvon
ulkopuolelle.  Tätä lakia ei millään
tavalla otettu huomioon.”

Onko tapahtumalla ollut vaikutusta

Evankeliumiyhdistyksen ja

seurakuntien väliseen

yhteistyöhön?

“Ilokseni olen huomannut, ettei ole
ollut havaittavissa mitään ongelmia
ainakaan niissä seurakunnissa, joissa
olen käynyt.  Yhteistyö on edelleen
järjestynyt, niin arki-iltojen tilaisuudet
kuin myös jumalanpalvelukset
pyhäisin.  Ne ovat rakentuneet hyvällä
yhteisymmärryksellä. “

L ä h e t y s m ä ä r ä r a h a t

pääkaupunkiseudun yhtymissä

ovat vaakalaudalla?

“Kyselen mielessäni, mikä on
perimmäinen ja pohjimmainen motiivi
sille, että lähetysmäärärahoilla
halutaan kiristää lähetysjärjestöä.
Lähetyskentillä ei puhuta
virkakysymyksestä, eikä markkinoida
omaa näkemystä.  Siellä julistamme
kokonaisvaltaista Jumalan Sanaa,
pidämme evankeliumia esillä,
kastamme lapsia, jaamme Herran
Pyhää Ehtoollista ja opetamme, mitä
Raamatussa sanotaan.  Kerromme,
miten päästään taivaaseen.  Esillä
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pidetään keskeisiä ydinasioita, joista
on suuri tarve ja tilaus lähetyskentillä
maasta riippumatta.  Lisäksi
Evankeliumiyhdistys tekee
humanitääristä työtä.  Esimerkiksi
Keniassa Maasai-heimon
keskuudessa sen kulttuuri on arvokas,
vanha ja perinteikäs, mutta siinä on
myös ihmistä hajottavia piirteitä.
Tällaisia ovat pienten tyttöjen
pakkoavioliitot, kun suku päättää
kenen kanssa on mentävä naimisiin.
Myös tyttöjen ympärileikkaukset ovat
vahingollisia.  Olemme halunneet
tukea niitä maasai-heimon kristittyjä,
jotka voivat oman kansansa parissa
tuoda esille toisen vaihtoehdon, että
voitaisiin luopua tällaisista perinteistä.
On myös tyttöjä, jotka ovat joutuneet
pakenemaan omaa perhettään, koska
eivät ole halunneet mennä nuorena
naimisiin tai ympärileikkausta.
Evankeliumiyhdistys on perustanut
tyttöjen turvakoteja, johon he voivat
tulla asumaan, saada ruoan ja
vaatetuksen ja jopa koulutuksen, kun
oma perhe ja suku ovat hylänneet.
Evankeliumiyhdistys on ollut
tukemassa ihmisiä tällaisessa
humanitäärisessä avustuksessa
kristillisen lähimmäisenrakkauden
vaatimuksesta.

Suren sitä, että lähetysmäärärahat
eivät ole pois
Evankeliumiyhdistykseltä, vaan sen
työltä.  Se on pois niiltä kaukaisilta
lähimmäisiltä.  Mutta on myös löytynyt
yllättävästi yksittäisiä kristittyjä eri
puolilta Suomea, jotka ovat olleet
valmiit antamaan merkittäviäkin
lahjoituksia, kun seurakunnat ovat
panemassa hanojaan kiinni.
Lähetysjärjestöt eivät toki ole
syntyneet Suomessa minkään
seurakunnan tai kirkon virallisella
päätöksellä, vaan ne ovat syntyneet
yksityisten kristittyjen rakkaudesta
evankeliumia ja Kristusta kohtaan ja
rakkaudesta niitä kaukaisia
lähimmäisiä kohtaan.  Yksityiset
kristityt keräsivät rahaa lähetystyölle
ja sen tuen varassa ja sen aatteen
palossa syntyi aikanaan Suomen
Lähetysseurakin.”

Mitä ajattelet Suomen kirkon

tulevaisuudesta?

“Jumalalle on kaikki mahdollista.
Mikään tilanne ei ole Hänelle
ylivoimainen.  Hän on monesti
paljon ahtaammissa ja
vaikeammissakin tilanteissa
antanut herätystä ja yksittäiset
sydämet ovat oppineet
ymmärtämään, mitä Jumala on
Kristuksessa tehnyt heidän
puolestaan.  Kirkossamme on
myös paljon hienoa ja hyvää ja
kiitoksen arvoista työtä. Meillä on
vielä paljon seurakuntia, joissa on
kirkkoherroja ja pappeja, jotka
haluavat Sanan mukaisesti toimia
kaikissa tilanteissa.  Vajavaisia,
lankeavia syntisiä hekin ovat, mutta
haluavat kuitenkin ojentautua Sanan
mukaan.  Jumalan herätykset eivät ole
mihinkään kirkkorakennukseen tai
kirkkoinstituutioon sidottuja. Jumalan
Henki liikkuu vapaasti siellä, missä
Jumalan Sanaa puhtaasti saarnataan
ja sakramentit oikein jaetaan.  Siellä
myös Jumalan Henki toimii ja siellä
voi syntyä elämää ja herätystä.”

Tarvittaisiinko Suomeen

tunnustuksellinen oma

hiippakunta?

“Voi olla, että jossain vaiheessa
sellainen tarvitaan.  Mutta en haluaisi
itse kiirehtiä Jumalan edelle.  Meillä
on monia esimerkkejä siitä, kuinka
Jumala jättää ihmiset todella pieneen,
ahtaaseen paikkaan, jotta Hän pystyisi
sen jälkeen toimimaan.  Kun kaikki
muut mahdollisuudet on menetetty,
sitten Jumala näyttää suuruutensa ja
kunniansa siinä, että älkää te hätäilkö,
minähän olen.  Minä Olen on Herran
oma nimi, minkä hän ilmoitti
Moosekselle palavan pensaan
keskeltä.  Minä olen se, joka toimin,
minusta saa kaikki todellinen elämä
alkunsa.  Jumala saattaa avata jonkin
sellaisen reitin, josta emme ole
osanneet unelmoidakaan vielä.
Ruotsissa on perustettu
Missionsprovisen, joka siellä toimii
hyvin.  Sieltä on saatu pappeja myös
meille Suomeen.  Vaikka
vanhauskoiset nuoret miehet, jotka

ovat saaneet Jumalalta sisäisen
kutsun pappisvirkaan, eivät ole
saaneet vihkimystä Suomessa, on
kuitenkin ovi auki Missionsprovinsenin
kautta.  Eri puolilla maailmaa on
kansallisia luterilaisia kirkkoja, joissa
piispat ja ne, jotka päättävät asioista,
haluavat seurata Sanaa.  Uskon, että
he ovat omalla tavallaan valmiita
tukemaan meitä Suomessa olevia
kristittyjä.  Meidän ei pitäisi hätiköiden
perustaa toista kansallista kirkkoa.
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Jeesuksen kirkko on globaali,
maailmanlaajuinen.”

Miltä näyttää

E v a n k e l i u m i y h d i s t y k s e n

tulevaisuus?

“Uskon, että ennenkin on haluttu
kilvoitella parhaan kyvyn mukaan ja
haluttu ajatella tämän rakkaan
herätysliikkeen ja lähetysjärjestön
parasta.  On myös haluttu pitää hyvät
suhteet paikallisseurakuntiin, sillä ei
ole mikään itsetarkoitus irrottautua
seurakunnista.  Nyt vaikuttaa siltä,
että voi tulla joitakin välirikkojakin,
mutta siltä haluamme, vaikka
kyynelsilmin, pysyä kiinni kirjoitetussa
Jumalan Sanassa ja sen mukaan
toimia.  Ei ole mukavaa, jos tulee
vastoinkäymisiä ja vaikeuksia, mutta
kyyneltenkin läpi katsomme Jumalan
Sanaan ja kysymme, miksi Sinä sallit
näin.  Jumala ei välttämättä anna
meille vastausta, se on Hänen
tiedossaan.  Mutta rukoilemme, että
pidä meidät ja tämä liike aina Sinun
lähelläsi, jos se on Sinulle rakas.”

Miten tästä eteenpäin?

“Kun ajattelee ihmisen eloa, niin
lapsena toivoo olevansa jo vähän
isompi, nuorena odottaa aikuisuutta ja

aikuisena ajattelee, kuinka olisi voinut
toimia toisinkin.  Emme tule valmiiksi
tämän elämän aikana.  Me myös
monesti kaikissa elämän vaiheissa,
olivat ne sitten henkilökohtaisia tai
kirkon tai kansan vaiheita, olemme
kiinni tässä ajassa.  Näemme vain sen,
mitä tällä hetkellä tapahtuu.  Mutta
jos katsomme historiaan, niin onhan
siellä ollut monia vaikeita aikoja, jolloin
silloiset kristityt ovat kysyneet
mielessään, miten tästä eteenpäin.  On
tuntunut, että kaikki ovet ovat
suljettuina  Kuitenkin tähän saakka on
päästy.  Jumala on johdattanut, vaikka
ihmiset ovat parkuneet, miten tästä
eteenpäin, että kaikki toivo on jo
mennyt.  Uskon, että Jumala on ja
Hän on suvereeni. Hän on kaiken
yläpuolella.  Hän hallitsee kaikkia
täysin yksipuolisesti ja
vastaansanomattomasti.  Hän
hallitsee tämänkin päivän tilanteen.
Hän tietää, miksi tähän on tultu ja
miten tästä päästään eteenpäin.  Hän
haluaa, että Hän saa kaiken kunnian
ja että mahdollisimman monta sielua
pelastuisi iankaikkiseen elämään
Kristuksen Jeesuksen kautta.”

Juridista kikkailua?

Alla oleva kirjoitus oli
Sanansaattaja-

lehdessä 7.2.2008.

Kertooko se
tunnustuksellisesta

kikkailusta? Eipä taida.

Tai jos kertoo, niin,
mistä kertoo pastori

Norron vainoaminen?
Kalajoen

muuttumisesta
Hyvinkääksi?

Entä Heikan populismi
tuoreella KHO:n

päätöksellä?
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Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Turku

Asia: ILMOITUS   TUOMIOKAPITULILLE

Olemme kasvavalla huolestumisella seuranneet ns. virkakysymyksen kehitystä niin Turun arkkihiippakunnassa kuin
koko Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossakin. Kirkon päättävät elimet, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
mukaanluettuna, ovat ryhtyneet hallinnollisiin toimenpiteisiin niitä viranhaltijoita vastaan, jotka ovat sillä kannalla
virkakysymyksessä, joka kirkolla on ollut ikimuistoisista ajoista asti. Ensimmäisenä askeleena hallinnollisen syrjinnän
tiellä on ollut vaalikelpoisuuden epääminen vakinaisiin papin virkoihin, erityisesti kirkkoherran virkoihin, niiltä
pappismiehiltä, jotka tunnustavat samaa Raamatun opetusta, joka Suomen kirkolla on ollut vuosisadat, joka on ollut
uskonpuhdistaja Martti Lutherin opetus ja joka vallitsee edelleen kristikunnan enemmistön piirissä.

Tällaista virkakieltosyrjintää on harjoitettu monta vuotta myös Turun arkkihiippakunnassa. Näkyvästi se tuli ilmi TT
Pekka Huhtisen viranhaussa Turkuun, ja nyt kehitys on johtamassa täydelliseen, kattavaan kirkon perinteellisellä
kannalla olevien pappien virkakieltoon. Päteviltä hakijoilta evätään vaalisijat, ja jo virassa olevia pappeja uhkaa kirkon
oppiperustan vastainen virasta erottaminen ja muu nyrkkivalta. Esille on erityisesti noussut Vammalan seurakunnan
kappalainen Jari Rankinen ja häntä odottavat kurinpitotoimenpiteet.

Hallinnollisen syrjinnän edellytyksenä on ollut valitettava ja perustavaa laatua oleva juridis-teologinen tietämättömyys
tai välinpitämättömyys luterilaisen kirkko-oikeuden luonteesta ja myös Suomen perustulaista.  Kirkon johto ja sen
mukana myös Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli toimivat, ikäänkuin Kirkkojärjestyksen tunnustuspykälä ei olisi
se kirkon varsinainen oikeuslähde, joka se joka suhteessa on. Kirkossa ei sen vuoksi voi olla voimassa mitään, mikä on
ristiriidassa Pyhän Raamatun ja luterilaisten tunnustuskirjojen opetuksen kanssa. Ristiriitatilanteessa Raamattu ja
luterilainen tunnustus ohittavat kaikki muut oikeuslähteet tunnustuspykälän oman systematiikan mukaisesti.  Laajemmat
oikeusteologiset perustelut löytyvät Anssi Simojoen kirjasta ”Herran Kristuksen seuraaminen – Kuinka eteenpäin
Suomen kirkossa?” Luther-Säätiö 2004.  Miksi näistä oikeusteologisista asioista ei koskaan keskustella kirkossa niiden
vaatimalla vakavuudella ja johtopäätöksiä kunnioittaen? 

Kun virkakysymyksessä perinteisellä kannalla olevat viranhaltijat ovat vedonneet Jumalan sa-naan, Pyhään Raamattuun,
kuten Martti Luther keisarin edessä Wormsissa vuonna 1521 ja luterilaiseen tunnustukseen, kuten luterilaiset 1500-
luvun ja myöhempien vuosisatojen tunnustustilanteissa, he ovat vedonneet kirkko-oikeuden ensisijaisiin lähteisiin. Muut
hallinnolliset ja yhteiskunnan lainsäädännön määräykset ovat päteviä vain siinä määrin (’quatenus’) kuin ne vastaavat
luterilaisen kirkon Kirkkojärjestyksen tunnustuspykälässä muotoiltua oikeus-lähdettä.

Mitä taas kirkon väitettyyn valtaan muuttaa oppiaan vastoin Jumalan sanaa tulee, Augsburgin tunnustus v:lta 1530 ja
muut luterilaiset tunnustukset torjuvat sen jyrkästi. Kirkossa oikeus on yksinomaan Pyhän Raamatun oikeutta. Martti
Luther totesi tutkielmassaan ’Kirkolliskokouksista ja kirkoista’ vuodelta 1539, että pakanakristittyjen kirkolliskokouksilla
ei ole valtaa muuttaa sitä sanaa, jonka Jumala tutkimattomassa viisaudessaan on antanut juutalaisten isien, profeettojen
ja apostolien välityksellä. Tästä johtuen kirkon varsinaisen oikeuslähteen ohittava hallinnollinen syrjintä ja rankaiseminen
merkitsee luterilaisen kirkon oman oikeuden polkemista ja niiden mielivaltaista sortamista, jotka pitäytyvät Pyhään
Raamattuun ja luterilaisiin tunnustuskirjoihin.

Asenteiden ja toimenpiteiden kiristyminen on ristiriidassa myös sen ponnen kanssa, jonka kirkolliskokous hyväksyi v.
1986 naispappeuspäätöksen yhteydessä. Olemme kulkeneet pitkän tien v:n 1980 ja 1982 Ilkko I&II seminaareista
hyvin muistaen, mitä sillä kirkon foorumilla aikanaan puhuttiin ja luvattiin kirkon siihenastisella kannalla oleville papeille,
viranhaltijoille ja kristityille. Vastoin laintulkinnan yleisiä periaatteita – lainsäätäjän ponsi säädetyn lain ensimmäisenä
selityksenä – kirkon päättävät elimet ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli niiden mukana ovat härkäpäisesti ja
ilman Suomen oikeusjärjestyksen voimassaolevia periaatteita kieltäytyneet tunnustamasta mainitun ponnen
todistusvoimaa.  Suomen Perustuslain 11.  pykälä takaa ehdottoman uskon ja omantunnon vapauden.  Kirkon perinteisellä
kan-nalla olevat eivät edusta jotakin uusmuotista omantunnonarkuuden lajia vaan sitä kantaa, joka apostolisella kirkolla
ja Suomen kirkolla on ollut alusta saakka.  Nykyisin valtiovalta, joka lain mukaan edellyttää yleistä asevelvollisuutta,
tekee kuitenkin kaikkensa kunnioittaakseen niin sanottujen siviilipalvelusmiesten omaatuntoa ja takaa, ettei heitä
yhteiskunnassa tämän vakaumuksen vuoksi syrjitä.  Me puolestamme edustamme kirkon ikivanhaa ja edelleen elävää
päälinjaa ilman, että meidän uskon ja omantunnonvapauttamme enää millään tavoin kunnioitetaan.  Uskon ja
omantunnonvapauteen kuuluu myös täysi toimintavapaus, jota meiltä pyritään kirkossa kaikin tavoin epäämään.
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Kirkon päättävät elimet ovat virkakysymyksessä myös tulkinneet ja soveltaneet väärin tasa-arvolakia. Lainsäätäjän
nimenomainen tahto tasa-arvolakia säädettäessä oli jättää uskonnollinen elämä ja toiminta lain ulkopuolelle. Vastoin
tätä uskonnonvapauden yleistä periaatetta ja tasa-arvolain selkeää syntyhistoriaa kirkon päättävät elimet ovat alkaneet
soveltaa tasa-arvolakia virkakysymykseen, joka tuon lain kirjaimen ja hengen mukaan on ehdottomasti sen ulkopuolella.

Edelleen: jos tasa-arvolaki todella koskisi yhtä kirkkoa tai uskonnollista yhdyskuntaa, se koskisi ehdottomasti silloin
kaikkia kirkkoja ja yhdyskuntia. Jos se puolestaan ei koske kaikkia, kuten esimerkiksi Roomalaiskatolista kirkkoa,
Konstantinnopolin tai Moskovan patriarkan alaisia ortodoksikirkkoja tai islamilaisia yhteisöjä, se ei tasa-arvolakina voi
koskea myöskään Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa, sen pappeja ja kristittyjä. Muussa tapauksessa hylättäisiin
kaikki oikeuslogiikka, mihin tiedotusvälineet itse asiassa ovatkin maallisella tasa-arvotautologiallaan syyllistyneet. Kirkon
opetusvirka, magisterium, ei ole niitä silti millään tavalla ojentanut.

Arkkipiispa Jukka Paarma antoi ennen Turun arkkipiispan vaalia todistettavasti lupauksen, että kirkon perinteisellä
kannalla olevien vihkiminen papeiksi vanhan järjestyksen mukaan tulee järjestymään, vaikka hän ei halunnutkaan
käyttää sanaa ’erillisvihkimys’. Tästä lupauksesta ei ajallisesti ole pitkä matka nykyiseen tilanteeseen, mutta asiallisesti
sitäkin huikeampi. Mitä on ajateltava sellaisesta hengellisestä johtajuudesta, jossa todistettavista lupauksista ei pidetä
kiinni? Se asettaa mm. pappisvihkimyksemme 30- ja 20-vuotispäivän johdosta saa-mamme arkkipiispan onnittelukirjeet
outoon valoon. Voimmeko todella olla varmat Jumalan kutsusta pyhään saarnavirkaan, jos pitäytyessämme hänen
sanaansa, Pyhään Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen löydämme itsemme rikollisen asemasta?

Emme halua olla epäsolidaarisia Turun arkkihiippakunnan ja koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vainottuja
pappeja kohtaan nauttien sitä turvaa, jonka lähetyskentän etäisyys isänmaastamme meille muuten antaa. Näemme,
että Suomessa vallitsee entistä selkeämmin status confessionis, tunnustustilanne, väärän opin koettaessa päästä
tyrannin asemaan suhteessa Jumalan Pyhään Sanaan ja siihen sanaan sidottuihin omiintuntoihin niin virkakymyksessä
kuin vanhurskauttamisopissakin, kun synti vanhurskautetaan katuvan syntisen sijasta, sekä tähän liittyen myös
ajakohtaisissa kristillisen moraalin asioissa.

Ilkon toisessa virkaseminaarissa vuonna 1982 silloinen arkkipiispa torjui vihaisesti virka-kysymyksen ja hellenistisen,
gnostilaistyyppisen androgyynisen sukupuolisuuden yhdistäminen toisiinsa. Juuri tähän Vanhan kirkon harhaoppien
suuntaan koko Suomen kirkkoa kuitenkin nyt ajetaan tietä, joka alkoi naispappeuden hyväksymisestä.  Aivan kuten
Yhdysvaltojen episkopaalikirkossa ja Ruotsin kirkossa, Suomen kirkossakin virkakysymyksessä vanhalla kannalla olevan
papiston poissulkeminen on neljäs askel niistä seitsemästä, jotka alkavat tunnustuksemme vastaisesta raamattukäsityksestä
ja lopulta johtavat avoimesti homoseksuaalien miesten ja naisten nousuun kirkon johtoon.

Tällä Sodoman tiellä omatuntomme vaatii meitä virallisesti ilmoittautumaan tuomiokapitulillemme: Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon ja Turun arkkihiippakunnan pappeina uskomme, opetamme ja tunnustamme sekä toimimme toisin
kuin kirkollinen johto ja myös Turun arkkihiippakunnan esimiehemme nykyisin edellyttävät ja vaativat. Opetamme
julkisesti, suosimme salaisesti ja toimimme kirkossa joka tavalla vastoin sitä, mitä meiltä virkakysymyksessä Raamatun
vastaisesti edellytetään ja vaaditaan sekä kehoitamme muitakin tekemään samoin.

Katsomme, että kirkolliset esimiehemme ovat tässä kysymyksessä joutuneet siihen asemaan, josta luterilainen
päätunnustuksemme Augsburgin tunnustus kappaleessa 28 selkeästi sanoo: ”Mutta jos piispat opettavat ja määräävät
sellaista, mikä sotii evankeliumia vastaan, niin seurakunnalla on tukenaan Jumalan käsky, joka kieltää tottelemasta
heitä: ’Kavahtakaa vääriä profeettoja’ (Matt. 7); ’Vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille toista evankeliumia, hän olkoon
kirottu’ (Gal. 1); ’Sillä emme me voi mitään totuutta vastaan, vaan ainoastaan totuuden puolesta’ (2 Kor. 13).” Mikään
arvovalta ei taivaan alla voi kumota maan ja taivaan Herran, Jeesuksen Kristuksen omaa käskyä kaikille pyhien
seurakunnille (1 Kor. 14:33-38). Tähän arvovaltaan on oma pappisvirkammekin perustettu ja sidottu.

Lopuksi sillä kristityn vapauden velvoituksella ja valtuutuksella, jonka Jumalan Pyhä Sana luterilaisen opin mukaan
antaa, kehoitamme hiippakunnan arkkipiispaa, piispaa ja kaikkia kirkollisia esimiehiä Pyhän Raamatun mukaiseen
parannukseen, ennenkuin se on liian myöhäistä.

Diximus et salvavimus animam nostram

31.1.2007
Anssi Simojoki Martti Vaahtoranta
Pastori, TT Pastori, TT

Lähetystyöntekijä, Nairobi, Kenia Lähetystyöntekijä, Alzey, Saksa
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Kirkkomme kahta pastoria - Vammalan seurakunnan kappalaista Jari Rankista ja Oulun Karjasillan kappalaista Vesa Pöyhtäriä -
uhataan kurinpitotoimilla, koska he edustavat kirkon perinteistä näkemystä papinvirasta ja toimivat sen mukaan. Kurinpitotoimet
voivat johtaa virasta erottamiseen.
 
Me allekirjoittaneet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pastorit olemme uskomme mukaisesti sitoutuneet noudattamaan
Kirkkojärjestyksen alkuun kirjattua periaatetta: “Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu
Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan
kirkon uskontunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon Yksimielisyyden
kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa: Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia
kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.” (Kirkkojärjestys 1. luku 1 §). Jari Rankisen ja Vesa
Pöyhtärin tilanteessa toimisimme samalla tavalla kuin he. Emme – kuten eivät hekään – kieltäydy virkatehtävistä emmekä syrji naisia,
vaan pitäydymme siihen, minkä olemme oppineet Raamatusta oikeaksi. Uskomme – kuten valtaosa maailman kristikunnasta – että
seurakunnan paimenen tulee olla mies. Jos Suomen evankelis-luterilainen kirkko erottaa Jari Rankisen tai Vesa Pöyhtärin virastaan,
koemme, että myös meidät halutaan erotetaan.

Nimi, virka/tehtävä, oppiarvo (ei pakollinen), seurakunta/järjestö
• Erkki Koskenniemi, dosentti, SLEY
• Hannu Anttoora, kirkkoherra, Pomarkku
• Heikki Holma, kirkkoherra, Tervola
• Heikki Jyväs, kappalainen, Mynämäki
• Heikki Lehtimäki, OPKO
• Henrik Perret, rovasti, pääsihteeri (STI)
• Jan Nygård, kaplan, Karleby svenska församling
• Johan Helkkula, seurakuntapastori, Keminmaa
• Juhana Pohjola, Suomen Luther-säätiö
• Lasse Räty, SLEY
• Markku Niemelä, rovasti, SLEY
• Matti Väisänen, rovasti
• Max-Olav Lassila, kyrkoherde, Larsmo
• Miika Nieminen, seurakuntapastori, Kankaanpää
• Mikko Lempinen, vt. kirkkoherra, Honkajoki
• Pasi Palmu, kappalainen, Kälviä
• Pauli Huhtinen, rovasti, parish pastor, Sydney, Australia
• Pekka Huhtinen, TT, lähetysjohtaja, SLEY
• Petri Hiltunen, TT, Luther-säätiö
• Sakari Korpinen, TL, Luther-säätiö
• Tapio Kiviranta, SLEY
• Timo Laato, TT, LSRY
• Tord Carlström, vt. kirkkoherra, Loviisan ruotsalainen seurakunta
• Tom M. Broberg, kirkkoherra, Merikarvia
• Lauri Parvio, piirijohtaja, SLEY
• Timo Keskitalo, Helsingin kansainvälinen seurakunta
• Sitg-Olof Fernström, kyrkoherde (pens.), Lukas-församling, Helsingfors
• Martti Vaahtoranta, lähetystyöntekijä, TT, SEKL
• Anssi Simojoki, lähetystyöntekijä, TT, Lutheran Heritage Foundation
• Martti Huhtinen, rovasti, FM, eläkkeellä
• Teuvo Huhtinen, khra, Kiukaisten Seurakunta
• Juha Muukkonen, seurakuntapastori, Tervolan seurakunta 
• Aki Lautamo, kappalainen, Kemijärven seurakunta 
• Vesa Kiertokari, seurakuntapastori, Kalannin seurakunta
• Ville Auvinen, pastori, TT, Sley
• Esa Luomaranta, piirijohtaja, SLEY 
• Risto Auerma, kappalainen, Keski-Porin seurakunta
• Raimo Lähteenmaa, SLEY
• Heikki Haataja, sisälähetysjohtaja, rovasti SLEY
• Lauri Lempinen, khra, rovasti Soini
• Ari Norro, piirijohtaja, SLEY
• Martti Toivanen, kirkkoherra, Kristiinankaupungin suomalainen seurakunta
• Lasse Marjokorpi, kirkkoherra, rov. Kemijärven seurakunta

JOS YKSI JÄSEN KÄRSII, KÄRSIVÄT KAIKKI MUUTKIN
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• Jarmo Sormunen, SEKL
• Lauri Kiviranta, SEKL
• Osmo Harjula, lähetystyöntekijä, SLEY
• Teuvo Veikkola, kirkkoherra (eläk.), Alajärvi
• Juhani Koivisto, SEKL
• Ilpo Sinkko, kappalainen, Kokemäen seurakunta
• Ulf Emeleus, församlingspastor (pens.), Lukas församling, Helsingfors
• Reino Toikka, lähetystyöntekijä, SLEY
• Paavo Heikkinen, lähetystyöntekijä, SLEY
• Leif Erikson, docent, Åbo Akademi
• Ilkka Perttula, rovasti, Lavia
• Boris Sandberg, rovasti, SLEF
• Ari Juupaluoma, kappalainen, Kannuksen seurakunta
• Pasi Hujanen, lähetystyöntekijä, SLEY
• Miika Vuola, kirkkoherra, Kaskisten seurakunta 
• Albert Häggblom, lähetystyöntekijä, SLEF
• Lauri Huhtinen, seurakuntapastori, Perhon seurakunta
• Arto Seppänen, kirkkoherra, TT, Utsjoen seurakunta
• Markku Sumiala, kappalainen, Porin Teljän seurakunta
• Timo Saitajoki, kirkkoherra, Teerijärven seurakunta
• Valtteri Olli, kappalainen, Nivalan seurakunta
• Mika Ebeling, Helsingin Ev.lut Kansanlähetys
• Sven-Olav Back, teologie doktor, Pargas
• Lasse Nikkarikoski, toiminnanjohtaja, SLEY
• Reijo Arkkila, TT, Helsinki
• Peter Silfverberg, piirisihteeri, SEKL
• Patrick Dickson, seurakuntapastori, Oulun Karjasillan seurakunta
• Risto Soramies, lähetyssaarnaaja, Istanbul Luteryen Kilisesi
• Tapio Pokka, ELK
• Keijo Rainerma, kirkkoherra, Kankaanpään seurakunta
• Ilkka Rytilahti, aluejohtaja, SRO
• Martti Arkkila, kappalainen, Siikalatvan seurakunta/ Pulkkilan kappeliseurakunta
• Yrjö Haapala, kirkkoherra, Keminmaan seurakunta
• Olli Koskenniemi, SLEY
• Kjell Granström, kyrkoherde, Nagu församling
• Kristian Norrback, kaplan, Malax församling
• Ingemar Klemets, t.f. kaplan, Vörå församling
• Henrik Östman, t.f. kaplan, Nykarleby församling
• Halvar Sandell, kaplan, Markus församling, Helsingfors
• Hannu Lehtonen, Concordia ry
• Tenho Korhonen, kappalainen, Hämeenkyrön seurakunta
• Reima Jokinen, pastori, Turku
• Iikka Silvola, rovasti, Naantali
• Pekka Lindqvist, TT, Åbo Akademi
• Sakari Vuola, kirkkoherra, Säkylä
• Hannu Häkämies, Tampere
• Pentti Marttila, lähetyssihteeri, ELK

JARI RANKINEN BLOGISSAAN:
torstai, tammikuu 31, 2008

Miksi aion erota?

... tiedotusvälineissä Suomessa on uutisoitu minun eroavan virastani – siis Vammalan
kappalaisen virasta.

Olisin mielelläni ollut vielä vuosia – vaikka eläkeikään asti – Vammalan seurakunnan
palveluksessa. Olen todella pitänyt työstä Vammalan seurakunnan kappalaisena.
Minun toiveeni – jopa unelmani – on ollut saada palvella kirkkoani nimenomaan sen

paikallisseurakunnassa.
Uskon, että virka Vammalan
seurakunnassa on Jumalan
minulle osoittama tehtävä. Sitä
en pysty arvioimaan, miten
hyvin tai huonosti olen
onnistunut tehtävässäni.

Näyttää siltä, ettei minun ole
mahdollista palvella kirkkoa
paikallisseurakunnan
pastorina. Luultavasti – mikäli
jatkaisin Vammalan
kappalaisena – asiat etenisivät
seuraavasti: Enemmin tai
myöhemmin minut
määrättäisiin toimittamaan
messu yhdessä naispastorin
kanssa. Kun en voisi suorittaa
tätä tehtävää, minusta
tehtäisiin jälleen ilmianto
tuomiokapituliin. Käynnistyisi
taas kurinpitomenettely ja
tuomiokapituli määräisi minulle
entistä kovemman
rangaistuksen. Luultavasti
tuomiokapituli erottaisi minut
pysyvästi ainakin Vammalan
kappalaisen virasta,
mahdollisesti myös
pappisvirasta. Pappisvirasta
erottaminen tarkoittaisi, etten
koskaan enkä missään
tehtävässä saisi toimia
Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon pastorina.

Pastorille ei ole kevyt asia
menettää sen kirkon
pappeutta, jonka jäseneksi on
kastettu ja jonka pastoriksi on
vihitty. Luultavasti ainoa keino
olla menettämättä kirkkomme
pappeutta on, että eroan
Vammalan kappalaisen virasta.
Tällaisessa tilanteessa elämme
nyt kirkossamme. Tämä on
yksi syy, miksi olen päätynyt
tähän ratkaisuun.

Työtyöntekijän – työtoverin tai
alaisen – olo on mahdollista
tehdä raskaaksi.
Yksinkertaisista asioista
voidaan tehdä vaikeita.
Voidaan kohdella siten, että
työntekijä kokee kohtelun
hyvin epäasiallisena. Työstä
voi kadota ilo. Voidaan
(JATKUU SEUR. AUK.)
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Heikan julkisuudessa esittämät
tulkinnat KHO:n 8.2.2008
päätöksestä muistuttavat enemmän
hänen omaa mietintöään kuin KHO:n
päätöstä. KHO:n päätös
kokonaisuudessaan kuuluu
seuraavasti: ”Korkein hallinto-

oikeus hylkää valituksen, Turun

hallinto-oikeuden päätöstä ei

muuteta. Perustelut: Kun otetaan

huomioon korkeimmassa hallinto-

oikeudessa saatu selvitys sekä

Turun hallinto-oikeuden ratkaisu

ja sen perustelut, hallinto-

oikeuden päätöstä ei ole syytä

muuttaa.”  Näistä muutamasta
rivistä Heikka virheellisesti vyöryttää
monta sivua omaa tulkintaansa ja
lukee sen mielivaltaisesti KHO:n
päätöksen sisään. Heikka tarjoaa
päätöstä lopullisena ratkaisuna
melkein kaikkeen, mikä koskee
virkateologista keskustelua ja siitä
nousevaa käytäntöä. Kuitenkin
ratkaisussaan KHO 2008:8 on
ottanut kantaa vain papin
v a a l i k e l p o i s u u t e e n
kirkkoherranvaalissa. Tämä
tarkoittaa käytännössä sitä, että
varsinaisia peruskysymyksiä ei tässä
ole lopullisesti ratkaistu. Näitä
peruskysymyksiä ovat:

• Perustuslain 11 §:n 2 mom:
”…kukaan ei ole

velvollinen osallistumaan

omantuntonsa vastaisesti

u s k o n n o n

harjoittamiseen.”

• Yhdenver t a i suus l a in
soveltaminen ev.-lut.
kirkossa, ortodoksisessa
kirkossa ja katolisessa
kirkossa: ”Ketään ei saa

ilman hyväksyttävää

perustetta asettaa eri

asemaan sukupuolen, iän,

alkuperän, kielen,

uskonnon, vakaumuksen,

m i e l i p i t e e n ,

t e r v e y d e n t i l a n ,

vammaisuuden tai muun

henkilöön liittyvän syyn

perusteella.” Apostolisen
v i r k a j ä r j e s t y k s e n
noudattaminenhan on sallittu
Suomessa ortodoksisessa ja
katolisessa kirkossa, mutta
Heikan väitteen mukaan se
ei enää hänen työryhmänsä
selonteon julkistamisen
jälkeen olisi sallittu ev.-lut.
kirkossa, vaikka tosiasiassa
lakia ei ole muutettu, eikä
pelkkä selonteko sitä voi
muuttaa.

• Tasa-arvolain soveltaminen
ev.-lut. kirkossa: ����� Tämän

lain säännöksiä ei

sovelleta: 1) evankelis-

luterilaisen kirkon,

o r t o d o k s i s e n

kirkkokunnan eikä

muiden uskonnollisten

y h d y s k u n t i e n

uskonnonharjoitukseen

liittyvään toimintaan.”
Tasa-arvolakia ei kumota
kirkon selonteoilla, vaan
eduskunnan säätämillä
lainmuutoksilla. Koska tasa-
arvolaissa on kysymys
Suomen kansalaisen
perusoikeuksista, se on sama
u s k o n t o k u n n a s t a
riippumatta. Ortodoksi,
katolinen ja luterilainen eivät
voi olla tasa-arvolaissa
eriarvoisia.

• Uskonnonharjoittaminen:
Perustuslaki toteaa selvästi ja
yksiselitteisesti, että

”kukaan ei ole velvollinen

o s a l l i s t u m a a n

omantuntonsa vastaisesti

u s k o n n o n

harjoittamiseen.”  Suomen
hallitus on kirjannut
valmisteluasiakirjoissa
konkreettisena esimerkkinä
uskonnon harjoittamisesta
jumalanpa lve luksen :
”Ketään ei voitaisi

velvoittaa osallistumaan

omantuntonsa vastaisesti

jumalanpalvelukseen tai

muuhun uskonnolliseen

tilaisuuteen.” Samoin
perustuslakivaliokunta
toteaa, että
”jumalanpalvelus kuuluu

uskonnonharjoituksen

y d i n a l u e e s e e n ” .
Virkateologian toteuttaminen
jumalanpalveluksessa on
syvästi vakaumuksesta
nouseva asia. Sen
väittäminen pelkäksi
sukupuoliasiaksi on väärää ja
tahallista yksinkertaistamista.

• Työvuorojärjestelyt: KHO:n
päätös ei kajoa lainkaan
tähän asiaan, joka
luonnollisella tavalla kuuluu
kaikkeen korrektiin ja toisen
vakaumusta kunnioittavaan
virkamieskäytäntöön.
Vakaumuksesta johtuva
väistyminen ei voi olla
sukupuolisyrjintää, koska
naista väistämässä on usein
perinteisen virkateologian
omaava nainen, jonka
väistymisperuste ei ole
naiseus, vaan teologinen
vakaumus.

PIISPA HEIKAN ”LOPULLINEN RATKAISU”
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   KHO:n vuosikirjaratkaisuun liittyy
ratkaisuseloste. Heikka lukee tämän
koko ratkaisuselosteen virheellisesti
KHO:n päätökseksi. Näin hän lukee
päätöksestä enemmän kuin mitä
siihen on kirjoitettu.
   Tästä aiheesta on juuri ilmestynyt
teol.tri, oik.tri Arto Seppäsen uusi,
tasokas väitöskirja: ”Tunnustus
kirkon oikeutena”. Tämän
tutkimuksen tuloksia ei selvästikään
ole ehditty näissä päätöksissä vielä
ottaa huomioon. Teol.tri, oik.tri
Seppäsen kirkko-oikeudellinen
tutkimus on kuitenkin muuttanut
ratkaisevalla tavalla asetelmia ja avaa
keskustelun kokonaan uudelleen
kirkon oman oikeusperustan:
Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen
pohjalta. On tärkeätä, että
valtapolitiikalla ja tiedotusmaneereilla
ei yritetä ratkaista koko
kristikunnassa vaikuttavia ja
voimassa olevia teologisia
kysymyksiä.

Timo Laato, teol.tri
Teuvo Huhtinen, rovasti

(JATKOA ED. AUKEAMALTA) sanoa sellaista julkisesti tai kahden kesken, minkä työntekijä kokee herjaamisena. Voidaan ottaa
pois työtehtäviä ja antaa ymmärtää tai tehdä selväksi, ettet enää ole luotettava. Myös tästä syystä päädyin tähän ratkaisuun.

Haluaisin tehdä myönteistä: julistaa evankeliumia ja rakentaa Kristuksen kirkkoa. Tuntui, että nykyisessä virassani joudun
käyttämään liikaa voimia siihen, mikä ei ole myönteistä pastorin työtä. Ehkä tämä on tärkein syy ratkaisuuni. Toivon, että löydän
tehtävän, jossa saan käyttää voimani evankeliumin julistamiseen. Kristus on syntisten Vapahtaja.

Voi olla, että hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus olisi kumonnut tuomiokapitulin mahdollisen päätöksen pysyvästä
erottamisestani. Tämä prosessi olisi kestänyt vuosia. En haluaisi käyttää vuosia tällaiseen taisteluun.

Aion siis erota Vammalan kappalaisen virasta. En ole vielä jättänyt eroilmoitusta. Virkavapausanomuksen yhteydessä olen
kertonut, että aion pyytää eroa 1.8.2008 alkaen.

Olen suunnitellut seuraavaa: Palaan hoitamaan Vammalan kappalaisen virkaan 3.3. alkaen. Olen vuosilomalla ja virkavapaalla
14.4.-29.6. Heinäkuun olen työssä Vammalan seurakunnassa. Elokuun alussa jätän virkani.

Toivon, että työni pastorina voisi jatkua. Toivon, että voisin toimia pastorina Vammalassa ja sen lähiympäristössä. Toivon, että
saisin palvella Jumalan sanalla tuttuja ja vieraampia. Aika näyttää, onko tämä mahdollista. Rukoilen hyvän Herramme johdatusta.

***
RUKOILKAAMME MEKIN KAIKKIEN EROAMAAN SYYTTÄ PAINOSTETTUJEN

JA JUMALAN VOIMASSA TAISTELUA JATKAVIEN PUOLESTA.
RAAMATTU EI EREHDY !

Arto Seppäsen väitöskirja Tunnustus kirkon

oikeutena näytti aluksi pelottavalta. Yli 300
sivua tiivistä tekstiä, joka vilisee oikeustieteellisiä

termejä. Kannessa vielä leimuava miekka
vartioimassa tähän paratiisiin johtavaa tietä.

Kirja kuitenkin tempaisi mukaansa, enkä malttanut
laskea sitä käsistäni. Huomasin pääni nousevan

sitä enemmän mitä pidemmälle luin. Syntyi oivallus,
ettei meidän tunnustuksellisina kristittyinä tarvitse
pyydellä anteeksi omaa vakaumustamme. Mehän
seisomme juuri sillä Raamatun ja tunnustuskirjojen

perustalla, jolla Suomen kirkonkin pitäisi seistä.
Toisaalta kirjan lukemisesta tuli surullinen olo.

Seppänen osoittaa vastaansanomattomasti, kuinka
vähäinen merkitys kirkon opilla ja tunnustuksella

usein on päätöksenteossa. Kirkon uusi lainsäädäntö,
hallinnolliset päätökset, yleinen mielipide ja tarkoituksenmukaisuus

ohjaavat ratkaisuja enemmän kuin
Raamattu ja tunnustus. Tämän linjauksen jalkoihin

ruhjoutuvat monet papit ja seurakuntalaiset.
Tutkimuksen yhtenä helmenä pidän vaikkapa tätä:

“Pappislupaus ja pappisvala on tietyssä mielessä papin
ja seurakunnan välinen sopimus, jossa pappi sitoutuu

seuraamaan Raamattua ja tunnustusta. Papin erioikeutena
se suojelee pappia jopa sinänsä demokraattisilta
enemmistöpäätöksiltä, jos ne ovat Raamattua

ja tunnustusta vastaan. Papin on silloinkin pysyttävä
valassaan. Se on myös seurakunnan erioikeus. Seurakunnalla

on oikeus kuulla oikein julistettua Jumalan
sanaa ja saada sakramentit nautittavakseen Kristuksen

käskyn mukaan” (s. 131). (TT Petri Hiltunen Pyhäkön lampussa)
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Juhani Koivisto

Pastori

Paavalin Synodin tuki ry:n pj

Tervetuloa paastonajan kirkkopäiville

Kristiinankaupunkiin!

Paastonajan kirkkopäiviä pidetään
Kristiinankaupungin suomalaisessa
seurakunnassa kantakaupungin kirkossa
palmusunnuntain viikonvaihteessa 15.3.-
16.3. 2008.

Kirkkopäivien tunnuksena on Usko,
tunnustus ja tulevaisuus - kuuluuko
kirkossamme Jumalan vai kansan ääni?

On ilmeistä, että elämme kirkossamme
tänään poikkeuksellisen syvää
murrosaikaa. Ottaako kirkkomme
suuntansa Jumalan sanasta, vai haluaako
se ilmentää aikansa uskonnollisuutta ja
kulkea nk. ajan hengen mukana. Ajan
henkeä seuraava kirkko ei ota suuntaansa
Jumalan ilmoituksesta, vaan viitoittaa
tiensä sen mukaan, minne enemmistön
mielipide sitä johtaa. Näin tehdessään se
kuuntelee “kansan ääntä”. Ajan henki on
kuten tunnettua ilmiönä epämääräinen.

Toisinaan se pukeutuu selväpiirteisen
ideologian pukuun, tällä hetkellä se
vaihtaa jatkuvasti naamiota. Ajan
hengestä ei ole helppoa saada otetta. Se
mikä tänään on muodissa, on huomenna
vanhentunutta.
Ajan henki on kuitenkin voimakas. Se
vaatii ihmisiä seuraansa vapaaehtoisesti
tai pakolla. Juuri nyt kirkossamme ja
yhteiskunnassamme on tunnuspiirteenä
asioiden juridisoituminen. Siihen, mikä on
oikein ja totta, etsitään vastausta
lakituvista ja oikeussaleista. Kristillisen
kirkon klassisella virkakannalla olevia ja
siihen myös käytännössä pitäytyviä
vaaditaan oikeussaleihin. Näitä
edeltäneet tapaukset ovat usein olleet
järjestettyjä tilanteita, joista aikaisemmin
on päästy toisella tavalla
rakentavampaan ratkaisuun. Kun
toimenpiteiden kytkentäkaavio on kirkon
sisäpuolella, ollaan monella taholla
hämillään. Asialistalle on jatkuvasti
tulossa uusia kysymyksiä, jotka
radikaalilla tavalla ovat haastamassa

esimerkiksi kristillisen kirkon klassisen
käsityksen ihmisestä mieheksi ja naiseksi
luotuna ja heidän välisestä avioliitosta ja
sen pyhyydestä.
Kun kristillistä kirkkoa kutsutaan
ottamaan suuntansa Jumalan sanasta,
ajan henki kutsuu ottamaan suunnan
omiin käsiin ja tekemään päätökset jopa
Jumalan sanan vastaisesti. Ajan henki ei
tunnusta itsensä yläpuolella olevaa
luojaa tai ilmoituksen antajaa. Tällä
hetkellä se tekee sen radikaalisti Jumalan
luomistyötä ja sukupuolisuutta
väheksyen ja vääntäen.
Paastonajan kirkkopäivillä
Kristiinankaupungissa kokoonnumme
yhteen kuulemaan Jumalan sanaa ja
rohkaistumaan yhteisestä uskosta.
Kutsumme sinut mukaan pohtimaan
aikamme kysymyksiä Jumalan Sanan
valossa pintaa syvemmältä sekä
virvoittumaan Sanasta ja Herran
pöydästä.
 
 

USKO, TUNNUSTUS JA TULEVAISUUS
Kuuluuko kirkossamme Jumalan vai kansan ääni?

USKO, TUNNUSTUS JA TULEVAISUUS

- kuuluuko kirkossamme Jumalan vai kansan ääni?
Tro, bekännelse och framtid - hörs det Guds eller folkets röst i vår kyrka?

PAASTONAJAN KIRKKOPÄIVÄT 15.-16.3. 2008
Fasttidens kyrkodagar 15.-16.3.2008

Kristiinankaupungin suomalaisessa seurakunnassa Kristiinankaupungissa
Kristiinankaupungin suomalainen srk Paavalin synodi - Paulussynoden

15.3.Lauantai - Lördag
12.00 Paastonajan kirkkopäivien avajaiset - Indedelse av fasttidens kyrkodagar

Tervetulosanat: Kirkkoherra Martti Toivanen
Avaus: Paavalin Synodin tuki ry:n pj pastori Juhani Koivisto

Johtaa: Pastori Timo Hämäläinen

Esitelmä -Föredrag
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klo 13.00 Tunnustus kirkon oikeutena - Bekännelse som kyrkans rätt
- oikeus tunnustaa ja oikeus väistää

Teol tri Arto Seppänen
14.30 Lounas - Lunch

15.30 Avioliitto Jumalan Sanan perustalla
- Baltian piispojen kannanotto samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin

Arkkipiispa Janis Vanags
17.00 Kanavat -Kanaler

1. Kalajoelta Hyvinkäälle - toteutuuko oikeus kirkossa ja yhteiskunnassa? Varatuomari Jyrki Anttinen ja
TL Sakari Korpinen

2. Usko, tiede ja Raamattu Teol tri Timo Laato ja TM Aleksi Kuokkanen
3. Elämän puolesta - kuka turvaa syntymättömän ihmisoikeuden? kansanedustaja Päivi Räsänen ja

pastori Juha Muukkonen.

19.00 Palmusunnuntain aattoseurat -Palmsöndagens heldagsaftonsmöte
Seurapuheet: Khra Tom Broberg ; lähetysjohtaja Pekka Huhtinen ; pastori Markus Pöyry

Vuoden pastorin julkistaminen, esittely pastori Timo Keskitalo
Musiikki: TM Sirkka-Liisa Huhtinen ja Pekka Huhtinen

Johtaa: Rov. Miika Vuola
Sunnuntai -Söndagen 16.3.

10.00 Messu Kristiinankaupungin kantakaupungin kirkossa -Mässa i Kristinestads Kyrka
Liturgi: Khra Martti Toivanen

Saarna: Piispa Olavi Rimpiläinen
Kanttori: Antti Alavillamo

12.30 Lounas - Lunch
14.00 Paastonajan kirkkopäivien päätösjuhla - Avslutningsfest

Pastori Johan Helkkula
Arkkipiispa Janis Vanags

Khra Illimar Toomet
Musiikki: Sirkka-Liisa ja Pekka Huhtinen

Johtaa: Kirkkoherra Teuvo Huhtinen
TE DEUM

Apostolinen siunaus - Apostolisk välsignelse
16.00 Lähtökahvit- Avskedskaffe

Tervetuloa Kristiinankaupungin suomalaiseen seurakuntaan Etelä-Pohjanmaalle!
Välkommen till Kristinestads finska församling i Södra-Österbotten

Paastonajan kirkkopäiviä vietetään Kristiinan kaupungissa. Tapahtumapaikkana on kaunis punatiilestä
vuonna 1897 rakennettu kirkko. Kahvi ja ruokailu ovat kirkon läheisyydessä sijaitsevassa

seurakuntatalossa.

Majoituksesta:
Majoitus la-su edullisesti omin liinavaattein Jonnsborgin leirikeskuksessa (40km).

Majoitustiedustelut:
sihteeri Antti Lehrbäck 050-3438879

Varaa ajoissa:
Hostel Alma 06-2213455 / Hotel Alma 06-2213455 / Hotel Kristiina 06-2212555

Informaatiota Paastonajan kirkkopäivistä antavat:
Sihteeri Antti Lehrbäck 050- 3438879 / Pj Juhani Koivisto 0400-864888 /

Varapj. Johan Helkkula 040-5473895 / TL Sakari Korpinen 050-5464253
Kirkkopäivillä on saatavana Paavalin Synodin lehteä Sisarenpoikaa.

Kirjapöydällä on hyvää luterilaisia kirjallisuutta.

www.paavalinsynodi.net
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Tämä lehti lähetetään
kirkkoherranvirastoihin,

tuomiokapituleihin, kristillisiin
yhdistyksiin ja opistoihin.

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

Toimituksen osoite:
Sisarenpoika - Systersonen
Vesa Kiertokari
Jokisivuntie 13
23600 Kalanti
Puh. 050-3635 430
vesa.kiertokari@uusikaupunki.fi

Toimitus (tässä nro:ssa)
Pastori
Juha Muukkonen, päätoimittaja
Pastori
Vesa Kiertokari, toimitussihteeri
Marja-Liisa Nore

Valokuvat:
Toimitus

Painopaikka:
Myllypaino

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

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

Pankkiyhteys:
Nordea 143230-206334
Internetosoite:
http://www.paavalinsynodi.net

Sisarenpoika-
Systersonen
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