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Ja perkele vei hänet korkealle vuo-
relle ja näytti hänelle yhdessä tuo-
kiossa kaikki maailman valtakunnat 
6. ja sanoi hänelle: “Sinulle minä 
annan kaiken tämän valtapiirin ja 
sen loiston, sillä minun haltuuni se 
on annettu, ja minä annan sen, ke-
nelle tahdon. 7. Jos sinä siis kumar-
rut minun eteeni, niin tämä kaikki 
on oleva sinun.” 8. Jeesus vastasi 
ja sanoi hänelle: “Kirjoitettu on: 
‘Sinun pitää kumartaman Herraa, 
sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata 
palveleman’.” (Luuk. 4:5-8)

PIISPAT POLVILLAAN

Piispainkokous päätti helmikuussa 
vuonna 2010, että papeilla ja kirkon 
muilla työntekijöillä on vapaus järjes-
tää halutessaan vapaamuotoisia yk-
sityisiä tai yhteisöllisiä rukoushetkiä 
samaa sukupuolta oleville pareille. 
Piispainkokous toteaa, että homo-
seksuaalinen suhde ei ole este kirkon 
virassa toimimiselle.  Seurakunnat 
voivat luovuttaa kirkkotiloja tällaisia 
rukoushetkiä varten.

Tämä on julkista Saatanan kumarta-
mista. Piispat haluavat pitää itsellään 
asemansa kansankirkon johtajina - ja 
nyt he kuvittelevat saavansa pitää 
virkansa ja palkkansa kumartamalla 
maailmaa ja sitä hallitsevaa ruhtinas-
ta. Jos piispat opettaisivat ja tunnus-
taisivat Pyhän Raamatun mukaisesti, 
joutuisivat he Pahan vallassa olevan 
maailman silmissä vastatuuleen ja 
menettäisivät lopulta asemansa 
kansankirkossa. Piispat eivät halua 
pitää kiinni Jumalan sanasta, koska he 
pelkäävät Kristuksen uskosta osatto-
man kansan lopettavan kirkollisveron 
maksamisen.

Kansankirkon johtajat eivät halua 
ratkaista ristiriitaa, joka syntyy homo-

suhteet kieltävän Jumalan sanan ja 
toisaalta homosuhteet hyväksyneen 
maailman välille, kantamalla ristiä eli 
tulemalla huonoon huutoon Jumalan 
sanan hylänneen maailman keskellä. 
Sen sijaan piispat hylkäävät Jumalan 
muuttumattoman pyhän Raamatun, 
aina tämän nyt näkyvän maailman 
katoamisenkin jälkeen kestävän il-
moituksen.

Jumalan pyhä sana ja tuohon ilmoi-
tussanaan sidottu Herran kansa on 
vuosituhansien ajan kieltänyt ja tuo-
minnut homoseksuaalisuuden har-
joittamisen (3. Moos. 18:22, 20:13, 
Room. 1:24-28, 1. Kor. 6:9-11, 1. Tim. 
1:9-10). Jumala on tarkoittanut suku-
puolisuhteen jo luomisilmoituksen 
perusteella vain ja ainoastaan mie-
hen ja naisen väliseksi, elinikäisessä 
avioliitossa toteutettavaksi. Sisäluku-
taitoisina piispatkin tä-
män tietävät, ja sen myös 
ääneen päätöksessään 
sanovat. Tämä vielä lisää 
heidän syyllisyyttään ja 
koventaa tuomiota sekä 
ihmisten että ennen kaik-
kea Herran edessä. Piis-
pat eivät hylkää Jumalaa 
vahingossa ja epähuomi-
ossa, vaan avoimesti ja 
tietoisesti.

Kansankirkon piispat 
kunnioittavat ja seuraa-
vat tämän maailmanajan 
herraa. Jeesus nimittää 
Saatanaa maailman ruh-
tinaaksi (Joh. 14:30). 
Apostoli Paavali kirjoit-
taa: ”… olitte kuolleet 
rikoksiinne ja syntei-
hinne, joissa te ennen 
vaelsitte tämän maail-
man menon mukaan, 
ilmavallan hallitsijan, 
sen hengen hallitsijan, 
mukaan, joka nyt te-

kee työtään tottelemattomuuden 
lapsissa, 3. joiden joukossa mekin 
kaikki ennen vaelsimme lihamme 
himoissa, noudattaen lihan ja aja-
tusten mielitekoja, ja olimme luon-
nostamme vihan lapsia niinkuin 
muutkin”. (Ef. 2:1-3)

Suomen ev.lut. kirkon esipaimeniksi 
valitut ovat avoimesti ja julkisesti Saa-
tanan puhetorvia ja käsikassaroita. 
Tällä viimeisellä Jumalan hylkäävällä 
päätöksellään he ohjaavat homo-
seksuaalista taipumusta omaavat 
suoraan kohti helvettiä. Oikeiden 
Herran kansan kaitsijoiden tulisi 
saarnata lakia ja evankeliumia: ”Ho-
moseksuaalista taipumusta kokeva 
tunnustakoon lihansa saastaisuuden 
ja kilvoitelkoon puhtaassa elämässä. 
Jokainen, joka homoseksuaalisuuden 
synnin tunnustaa ja hylkää, saa uskoa 

SAATANAN EDESSÄ POLVILLAAN

2







    
  
    





   
   




  
     
   
 
   
  
  
    
  
  
  


   
   
  
     
    
   
   
   
  
   
  
  


 


   
   
 


    
   
  
    
  
   
  


    
  
    
 


   

   
   
 
  
   
 

  
  
  
 
  
  
 
  

 
 
 
 

 
  
  




  
 
  



  

  


   
    
  
   
  

   
   
   


  
  
   
  
  





3

täyden anteeksiantamuksen ja armon 
Herramme Jeesuksen Kristuksen 
rakkaassa nimessä ja pyhässä ristillä 
vuotaneessa veressä.”

Eivätkä kansankirkon piispat vie tai-
vasosaa ainoastaan syvimmältään 
perisynnistä johtuvan homoseksu-
aalisen himon kanssa kamppailevilta, 
vaan he tuovat Jumalan hylkäystuo-
mion kaikkien niiden päälle, jotka 
heitä kuulevat ja uskovat. ”Mutta 
minä kehoitan teitä, veljet, pitä-
mään silmällä niitä, jotka saavat 
aikaan erimielisyyttä ja pahennusta 
vastoin sitä oppia, jonka te olette 
saaneet; vetäytykää pois heistä. 18. 
Sillä sellaiset eivät palvele meidän 
Herraamme Kristusta, vaan omaa 
vatsaansa, ja he pettävät suloi-
silla sanoilla ja kauniilla puheilla 
vilpittömien sydämet.” (Room. 
16:17-18)

VANHAUSKOISET POLVILLAAN

Ikävä kyllä kansankirkon piispat eivät 
ole ainoita rähmällään olevia. Jul-
kisuuteen on tullut useita aiemmin 
tunnustusrintamassa kilvoitelleita 
pastoreita, jotka ovat kirkollisen tilan-
teen kiristyttyä ja paineen kasvaessa 
avoimesti kumartuneet Kiusaajan 
edessä - tai vähintään toisille suositel-
leet Perkeleen eteen kumartumista.

Naispappi ei ole Saatana, mutta nais-
pappeus on Sielunvihollisen keksintö, 
ja naispappeusjumalanpalvelukset 
ovat epäjumalanpalveluksia. Uudessa 
virkajärjestyksessä hylätään avoimes-
ti ja julkisesti Jumalan sanan sitova 
opetus miehen ja naisen erilaisista 
tehtävistä ja asemasta perheessä ja 
seurakunnassa (1. Moos. 3:16, 1. Kor. 
11:3-16, 14:33-38, Ef. 5:22, 1. Tim. 
2:11-15, 3:1-5, Tiit. 1:6, Kol. 3.18, 1. 
Piet. 3:1).

Jumalan sana kieltää meitä myymästä 
totuutta: “Osta totuutta, älä myy.”  
(Sananl. 23:23) Mitään siunausta ei 
tule olemaan sellaisella paimenvi-
ranhoidolla, jossa langetaan väärän 
järjestyksen eteen polvilleen silloin, 
kun oma ja mahdollisesti myös työ-
tovereiden virka, yhteiskunnallinen 
asema, kuukausipalkka ja toiminta-
mahdollisuudet ovat uhattuina. Eikä 
tuollainen langennut pastori tuota 
tuomiota ainoastaan itselleen, vaan 
ennen kaikkia antaa väärän ja tur-

miollisen toimintamallin lampaille, 
jotka kamppailevat kiusausten hel-
teessä: ”Tiukan paikan tullen Jumalan 
sanan mukaisesta jumalanpalveluk-
sesta ja elämästä voi tinkiä.”

Allekirjoittanut päätoimittajakin on 
naispappeuden edessä takavuosina 
häpeällisesti kontannut. Kiitos ja 
ylistys armolliselle Herralle - olen kui-
tenkin saanut parannuksen armon: 
Olen saanut julkisesti tunnustaa epä-
jumalanpalveluksen syntini ja ennen 
kaikkea uskoa sen Jeesuksen rakkaas-
sa nimessä ja kalliissa sovitusveressä 
anteeksi. Tätä parannuksen armoa 
me saamme rukoilla myös toisille lan-
genneille veljille. Parannuksen myötä 
pääsee eroon niin julkisynnistä kuin 
kansankirkon kuukausipalkastakin - 
ennemmin tai myöhemmin.

Kirkkoherra Keijo Rainerma kirjoitti 
Sisarenpojassa (1/2004) mm. seuraa-
vaa: ”Naispappeuden suuri ongelma 
on, että se sanattomalla viestillä na-
kertaa luottamusta Raamattuun. Me 
puolestamme haluamme antaa seu-
rakuntalaisille riemullisen varmuu-
den siitä, että Jumalan sanaan voi 
luottaa kaikessa, oli sitten kysymys 
naisen ja miehen erilaisesta asemasta 
perheessä ja seurakunnassa tai syn-
tien anteeksisaamisen varmuudesta. 
Tämän luottamuksen sekä sanallisena 
että elämän todistuksena haluamme 
viestittää kaikille mahdollisimman 
hyvin. Joskus se tapahtuu sanomalla, 
joskus vaikenemalla, joskus pysymäl-
lä pois, joskus olemalla läsnä. Rak-
kaudessa rajattoman suvaitsevainen, 
opissa ei vähääkään periksi.” ”Julki-
set, salaiset ja heikkouden synnit, 
koko syntisyytemme on Jeesus ristillä 
sovittanut. Kaikki saa uskoa anteeksi. 
Raamattu neuvoo, kuinka uudessa 
elämässä tulee elää ja paimenet ovat 
laumalle esikuvina. Paimen ei jää itse 
eikä jätä laumaansa syntiin. Itse hän 
haluaa elää niin kuin koko taivaan 
joukko olisi katselemassa.”

Langenneeseen pastoriin voi soveltaa 
vanhaa kristillistä viisautta: Sitten kun 
langenneen parannus on tullut vä-
hintään yhtä laajalti tunnetuksi kuin 
hänen lankeemuksensa, niin silloin 
hän voi jälleen astua seurakunnan 
eteen. 

Kutsu 
piispan-

vihKimyKseen

Arne Olsson avusta-
jineen vihkii TT, ro-
vasti Matti Väisäsen 

hoitamaan piispan 
virkaa Suomessa yh-

tenä Missionspro-
vinsenin piispoista 

lauantaina 20.3.2010 
klo 11 Pyhän Sydämen 
kappelissa, os. Kirs-
tinkatu 1, Helsinki. 
Vihkimisen jälkeen 
vietetään piispan-

messu, jossa saarnaa 
Kenian evankelislute-
rilaisen kirkon piispa 
Walter Obare. Olet 
sydämellisesti ter-

vetullut tähän yhtei-
seen juhlaamme!

Vihkimyksen ja mes-
sun jälkeen tarjolla 

kirkkokahvit (5e). Klo 
15 alkaen juhla kirk-

kosalissa.

missiOnspRO-
vinsen (RuOtsi) 

Ja suOmen 
LutheR-sÄÄtiÖ
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Vuosi 2009 jatkoi edellisen vuoden 
juridiikan linjaa. Piispainkokouksen se-
lonteon linjausten mukaisesti joutuivat 
kirkon perinteisellä virkakannalla olevat 
puolustamaan toimintaansa oikeudessa.  
Vuoden lopussa Korkein hallinto-oikeus 
antoi kielteisen lausunnon Sastamalan 
seurakuntaan kuuluneessa asiassa ja tuo-
mitsi pastori Jari Rankisen menettämään 
pappisoikeutensa määräajaksi. 

Hyvinkään seurakunnan asiassa Kouvo-
lan hovioikeus antoi päätöksensä, mutta 
asia jatkui ylempään oikeusasteeseen. 
Keskustelua herätti myös Langinkosken 
seurakunnan nuorisonohjaajien erot-
taminen toimistaan. Nämä ovat vain 
esimerkkejä vuoden varrelta.

Perinteiset Paastonajan kirkkopäivät 
pidettiin Eurassa Kiukaisten kirkossa 
4.-5.4.2009  Teemana oli Yksi, pyhä, 
yhteinen – Kristuksen vai kansan kirkko?  
Ulkomaisena vieraana olivat Latvian Lie-
pajan  piispa  Pavil Bruvers.  sekä kirkko-
herrat Illimar Toomet ja Tauno Toompuu 
Virosta.  Kirkkopäivillä valittiin vuoden 
pastoriksi Kankaanpään kirkkoherra Kei-

jo Rainerma. Valintaa perusteltiin sillä 
että Rainerma on uskollisesti palvellut 
seurakuntaa saarnaajana ja opettajana 
paineiden alla. Näkemyksiensä tähden 
Keijo Rainerma on joutunut kirkon 
valtakoneistossa ahtaalle. Hän ei ole 
kuitenkaan lannistunut vaan jatkanut 
palvelutyötään seurakunnassa. Tätä pai-
menen uskollisuutta arvostamme. Keijo 
Rainerma on pitänyt kiinni raamatullises-
ta uskosta valtavirtaa vastaan.

Virkaa koskevalle keskustelulle on ollut 
tunnusomaista kristikunnan perinteisel-
lä kannalla oleville asetetut käytännön 
tilanteet, joihin he eivät ole teologisen 
vakaumuksensa ja omantuntonsa mu-
kaan voineet osallistua. Tämän jälkeen 
asiasta on tehty kantelu ja se on johtanut 
kurinpitotoimiin.  

Vuoden aikana kirkossamme käytiin 
keskustelua siitä, millä tavalla kirkossa 
pitäisi suhtautua samaa sukupuolta 
olevien henkilöiden rekisteröityihin pa-
risuhteisiin. Paine kristillistä avioliittoa 
ja ihmiskäsitystä vastaan nousee yh-
teiskunnasta. Ilmiön taustalla on useita 

TUMMIEN PILVIEN VUOSI 2009
Juhani Koivisto,
Pastori, Paavalin synodin tuki ry:n pj.,
Ryttylä

virtauksia, joista yksi on humanistinen 
individualistinen ihmiskäsitys tai marxi-
laistyyppinen ajattelumalli, jossa kaikki 
asiat ovat perimmältään sovittavissa.

Kirkossamme on tiedostettu, että Raa-
mattu suhtautuu kielteisesti homosek-
suaalisiin suhteisiin ja pitää niitä syntinä. 
Keskustelussa ollaan Raamatun kannasta 
sinänsä melko yksimielisiä, Raamattu 
torjuu homoseksualistisen elämäntavan. 
Tähän liittyvä kysymys synnistä keskuste-
lussa ihmiskäsityksestä on ohitettu.

Tämän ilmiön syntytaustasta ei yhteis-
kunnassamme tai kirkossa ole yksimieli-
syyttä, mikä tekee asiasta median ja mie-
lipiteenmuokkauksen taistelukentän.

YKSI, PYHÄ, YHTEINEN - KRISTuKSEN VAI KANSAN KIRKKO?
Apt. 20: 27-31
Paastonajan kirkkopäivät Eura, Kiukaisten kirkko
Avaus 4.4.2009 

Juhani Koivisto
Paavalin synodin tuki ry:n pj.

1. Johdanto

Olemme kokoontuneet Euraan Kiukaisten 
kirkkoon Paastonajan kirkkopäiville tun-
nuksella “Yksi, pyhä, yhteinen - Kristuk-
sen vai kansan kirkko?” Päivien tunnus il-
maisee näiden päivien keskeisen teeman, 
joka koskee oppia kristillisestä kirkosta. 

Tunnuksen alkuosan sanat ovat Nikean 
tunnustuksesta, jossa kirkko määritellään 
näillä sanoilla. Lisäksi mainitaan vielä 
sana apostolinen. Tunnuksemme toinen 
puoli ilmaisee tästä asiasta käytävän 
kamppailun polttokohtaa: Saako kirkko 
pysyä siinä opetuksessa, jonka Kristus on 
antanut, vai määrittääkö sen kulloisetkin 

kansan omat aatevirtaukset.

Tekstikohtamme on Apostoli Paavalin 
puheesta Efeson seurakunnan vanhim-
mille. Apostoli oli rakentanut seurakun-
taa hänen matkojensa mittakaavassa 
suhteellisen pitkän ajan. Nyt hän pitää 
puheen, joka on hänen testamenttinsa 
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seurakunnalle. Tuolloin pieni vähemmis-
tönä elänyt seurakunta kohtasi monia 
kysymyksiä, jotka elävät meidänkin 
ajassamme. Maailmaa hallitsi voimakas 
Rooman valtiomahti, joka vaati itselleen 
kiistämättömän vallan tunnustamista. 
Uskontojen maailma oli keisariajan 
Roomassa monimuotoinen ja muistuttaa 
omaa aikaamme.

2. Kristus vai kansa

Paavalin ajan jälkeen kristikunta levisi 
silloisessa Rooman valtakunnassa ja 
saavutti 300-luvulla merkittävän ase-
man. Kristinuskon tultua vallitsevaksi, 
jouduttiin ongelman eteen, jonka kris-
tillinen kirkko on kohdannut. Mitenkä 
se voi pysyä uskollisena perustalleen ja 
Kristuksen asetukselle. Kumpi saa ohjata 
Raamattu vai ajan aatteet, kansa.

Tullaksemme lähemmäksi meidän 
aikaamme, merkittävä taitekohta oli 
valistuksen ajan jälkeinen kausi 1800-lu-
vulla, jolloin romantiikan vaikutuksesta 
puhuttiin kunkin kansan, kielen, kult-
tuurin yhteydestä. Kirkkokin oli samassa 
kokonaisuudessa. Kristillisen lähetystyön 
kannalta merkittävää on ollut se, että 
evankeliumin sanoma on aina ensin 
kohdannut yksilöitä, sitten on syntynyt 
seurakuntia/kirkko ja perimmäisenä 
tavoitteena on kokonaisen kansan voit-
taminen evankeliumille. 

Ongelmana on se, että on myös aikoja, 
jolloin kansan omaksumat aatevirtaukset 
ovat uhanneet tulla kirkkoon ja siinä 
vallitseviksi. Tunnetuin esimerkki on 
1930-luvun Saksan kansallissosialismi 
ja myös sosialististen maiden tilanne 
1980-luvun lopulle saakka. Ajan aate 
on voimakas eikä siedä rinnalleen toista 
kilpailevaa valtaa. Se ei halua valtansa 
tulevan kiistetyksi. Aatteet pyrkivät 
totaaliseen kokonaisvaltaiseen mää-
räysvaltaan. Tähän on erilaisia keinoja. 
Kolmekymmentäluvun Saksassa käytet-
tiin valtiollista poliisia, samantyyppinen 
järjestelmä oli sosialistisissa maissa. 
Meidän aikanamme saman ajaa lainsää-
däntö, joka muovataan ajan vaatimuksia 
vastaavaksi. Tällä hetkellä muovauksen 
kohteena ja polttopisteessä on ihmisku-
va, miehenä ja naisena oleminen. 
3 Vapaus vai pakko

Paavalin synodin kirkkopäivillä on paljon 
puhuttu virkakysymyksestä. Kirkossa 
vuoden 1986 jälkeen vallitsi “tahdon-
ilmaisu”, joka kirjattiin ponteen: - Sen 
mukaan kristikunnan klassiseen kantaa 
virkakysymyksessä pitäytyvillä on toimin-
nan vapaus kirkossa”. Tähän tuli muutos 
vuonna 2006, jolloin piispa Mikko Heikan 
johdolla toiminut komitea sai valmiiksi 
mietintönsä. Piispainkokous vahvisti lin-
jauksen myöhemmin.

Piispainkokouksen linjauksessa niiden 
asemaa, jotka eivät voi hyväksyä pappisvi-
ran avaamista naisille käsitellään tavalla, 
jossa heidät pakotetaan rangaistuksella 
uhaten yhteistyöhön sekä omaa että 
kristillisen kirkon klassista kantaa vastaan. 
Kysymys kirkon virasta on aito teologinen 
ongelma, johon tässä paperissa ratkaisua 
haetaan työoikeutta tai syrjintää koske-
vasta lainsäädännöstä. Tämä merkitsi 
sitä, että teologinen kysymys puettiin 
maallisen lain termistöön ja sen jälkeen 
sitä käsiteltiin “syrjintäkysymyksenä”. 
Erikoista oli, että malli torjui sopimisen tai 
“järjestelyt” ongelmien estämiseksi.

Tämän komitean mietinnön jälkeen on 
hedelmänä nähty juridinen prosessivai-
he, jossa viimeksi Langinkoskella paikal-
lisen seurakunnan työntekijät menettivät 
virkansa perusteluilla, jotka nousivat kuin 
suoraan mietinnön perusteluista ja sen 
karvaana hedelmänä. Komitean jälkeen 
on tullut oikeusprosesseja ja tuomioita 
seurakuntien työntekijöille. 

Tässä mielessä viimeiset kaksi vuotta ovat 
olleet murheellisella tavalla historiallisia 
ja vertautuvat Suomen kirkon oloissa 
oikeudenkäynteihin, joita käytiin 1830-lu-
vunlopussa. Suomessa oikeussalia on 
perinteisesti kartettu. 

Nämä asiat ovat erityisen raskaita niille, 
jotka niiden kohteeksi joutuvat. He tar-
vitsevat meidän kaikkien tukemme. On 
huomattava, että aikoina jolloin ajan aat-
teet ja kirkon usko ovat törmäyskurssilla 
ilmiöt ovat tuttuja. Näillä kirkkopäivillä 
käsitelläänkin kanavissa kristittyjen ase-
maa islamin maailmassa, ateismin ajan 
opetuksia Virossa ja lainsäädännöstä 
nousevia uusia pilviä. 

Moderni tiedonvälitys pyrkii tarkaste-
lemaan asioita yksiulotteisesti nykyhet-

kessä. Se kutsuu uudistuksillaan kirkkoa 
tulemaan “nykyaikaan”. Näissä asioissa 
ilmenevä jyrkkä ero ilmenee juuri tässä 
kohdassa. Kristillisen kirkon klassisella 
kannalla olevat näkevät uusina markki-
noitujen ilmiöiden olevan paluuta kris-
tinuskoa edeltävään aikaan tai muuten 
pakanuuteen. Esimerkiksi Paavalin aika-
na rehotti sellainen seksuaalinen elämä, 
jonka apostoli torjui. Kristillisen uskon 
identiteetistä taistellaan keskellämme. 

4. Päätös

Muutama viikko sitten julkaistiin kirja 
Huittisissa vaikuttaneesta kirkkoherrasta 
Toivo Salmisesta. Hän kävi joskus myös 
näillä kirkkopäivillä. Kirjassa on kuvaus 
talvisodan joulunvietosta rintamalla. 
Miehet talvisodan joulussa eivät olisi mil-
lään uskaltaneet viettää jouluhartautta 
aamulla, vaan halusivat siirtää sen iltaan. 
Toivo Salminen kertoi muistuttaneensa, 
että joulu kuuluu jouluaamuun eikä sitä 
voi siirtää. Hän perusteli tätä sillä, että 
ei saa luottaa vain näkyvään vaan tulee 
luottaa myös Jumalan varjelukseen. 
Näin myös toimittiin etulinjassa. Jotakin 
samanlaista mieltä ja luottamusta tarvit-
semme omana aikanamme pitäessämme 
esillä kirkon aitoja tuntomerkkejä ajassa, 
joka haluaa niitä vääntää joksikin muuksi 
vaihtuvien aatteiden nimissä. 
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Olipa kerran kirkko, jonka sisälle 

syntyi liikehdintää. Kirkko itses-

sään oli mahtava tekijä yhteis-

kunnassa. Piispat saivat äänensä 

kuuluviin. Kirkon sisällä oli kuiten-

kin tyytymättömyyttä. Osa seura-

kuntien jäsenistä alkoi kokoontua 

omiin jumalanpalvelusyhteisöihin. 

Uusia syntyi ja jumalanpalvelusyh-

teisöt tarvitsivat pappeja. Piispat 

kieltäytyivät vihkimästä pappeja 

uusille yhteisöille. Niinpä seura-

kunnat kutsuivat omat pappinsa 

ja asettivat heidät virkoihinsa. Tuli 

myös tarve saada näille yhteisöille 

ja niiden papeille kaitsija. Niinpä 

eräs teologian tohtori, joka oli 

tarkasti perehtynyt sakramentti-

teologiaan, vihittiin ja asetettiin 

piispaksi. Virallinen kirkko ei tie-

tenkään hyväksynyt näitä pappeja 

ja piispaa oikeiksi sanan palveli-

joiksi, vaan kutsui heitä valepa-

peiksi ja valepiispaksi. Eiväthän he 

olleet vihityt virkoihinsa kirkon jär-

jestyksen mukaan. Näitä pappeja 

seuraavat kristityt pitivät itseään 

oikeina Lutherin opin kannatta-

jina. Jumalanpalvelusyhteisöistä 

kuului myös ääniä, joiden mukaan 

piispojen kannanotot poikkesivat 

siitä, mitä kristinuskossa on perin-

teisesti opetettu. …

Edellä kuvattu ei ole tarkoitettu 

kuvaukseksi Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon nykytilasta ja 

Luther-säätiön jumalanpalvelus-

yhteisöistä. Kyseessä ei ole Ruot-

sissa toimitetut Missionprovinse-

nin pappisvihkimykset. Yhtä vähän 

on kysymys kastekysymykseen 

syvästi perehtyneen tohtori Matti 

Väisäsen vihkimisestä jumalanpal-

velusyhteisöjen piispaksi. Kuvaus 

on noin 500 vuoden takaisesta 

Saksasta, uskonpuhdistuksen 

ajalta. 

Evankeliumin vapauttava saarna 

oli saanut liikehdintää aikaan 

Saksassa ja muualla Keski-Euroo-

passa. Jumalan elävä sana synnytti 

ja hoiti Jumalan kansaa. Aina siellä 

missä on Jumalan sana, on myös 

Jumalan kansa. 

Tämä Jumalan kansa tarvitsi myös 

viran. Luther kirjoitti teoksessaan 

Kirkolliskokouksista ja kirkoista: 

“Viides kirkon ulkonainen tun-

nusmerkki on siinä, että kirkko 

vihkii eli kutsuu toimiinsa kir-

konpalvelijat, tahi että sillä on 

virkoja, jotka se täyttää. Sillä 

välttämättä täytyy olla piispoja 

ja pappeja eli saarnamiehiä, 

jotka sekä julkisesti että yksi-

tyisesti toimittavat, tarjoavat ja 

antavat edellä mainittuja neljää 

asiaa (nim. Jumalan pyhän sanan 

saarnaa, kastetta, ehtoollista, 

käyttää avainten valtaa) tai py-

hää toimitusta kirkon puolesta 

ja kirkon nimessä, sekä ennen 

kaikkea Kristuksen käskyn pe-

rustuksella, kuten pyhä Paavali 

sanoo.”

Kun kirkon piispat eivät suostu-

neet vihkimään pappeja näille 

yhteisöille, seurakunnat ottivat 

jumalallisen oikeuden nojalla piis-

poille kuuluvan tehtävän itselleen. 

Lutherin neuvot böömiläisille 

veljille vuodelta 1523 ovat tästä 

hyvänä todistuksena.  Antaessaan 

neuvoja Luther totesi: “Tässä et-

siydymme kuitenkin puhtaaseen 

ja oikeaan kirkkojärjestykseen.” 

Böömiläisille veljille annetut neu-

vot löytyvät myös oman kirkkom-

me meitä sitovista tunnustuskir-

joista. (Tunnustuskirjat Jyväskylä 

OLIPA KERRAN … JA TOISENKIN
Arto Seppänen, 
Khra, TT ja OTT,
Utsjoki
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1990, s. 277)

Pian oltiin tilanteessa, jossa tarvit-

tiin näille seurakunnille ja niiden 

kutsumille papeille kaitsija. Kun 

piispaa ei saatu kanonisen lain 

määräämän järjestyksen mukai-

sesti, Luther vihki ja virkaan asetti 

kaksi piispaa: ehtoolliskysymyk-

seen syvästi perehtyneen Niko-

laus von Amsdorfin Naumburgin 

piispaksi 1542 ja ja Georg III von 

Anhaltin Merseburgin piispaksi 

kaksi vuotta myöhemmin.

Toki nämä papit ja piispat olivat 

silloisen kirkollisen aatelin mu-

kaan valepappeja ja valepiispoja. 

Mutta kristityille tilanne oli juuri 

päinvastainen. Virallisen kirkon 

papit ja piispat olivat menettäneet 

luottamuksensa. Kansa ei kuullut 

heidän suustaan evankeliumin 

vapauttavaa sanomaa. Nuo papit 

olivat menettäneet oikeutensa olla 

hengellisiä isiä  siitä huolimatta 

että heitä kyllä kutsuttiin kauniilla 

nimellä isiksi (pater)  koska he 

eivät enää ruokkineet Jumalan 

laumaa  Jumalan sanalla.

Luther kirjoittaa tästä Isossa Ka-

tekismuksessa: “Olemme siis ku-

vailleet tämän käskyn yhteydessä 

kolmenlaisia isiä, ensiksi niitä, 

joiden lihaa ja verta me olemme, 

toiseksi isäntiä ja kolmanneksi 

maan isiä.  Heidän lisäkseen 

on olemassa myös hengellisiä 

isiä, mutta he eivät ole sellaisia 

kuin paavikunnassa, missä kyllä 

suostutaan käyttämään isän 

nimeä, mutta ei toimittamaan 

isän virkaa. Hengellisiä isiä näet 

ovat vain ne, jotka hallitsevat ja 

johtavat meitä Jumalan sanalla.” 

Jumalan sanalla hallitseminen 

oli muuttunut hallitsemiseksi ka-

nonisella lailla. Kirkon elämä oli 

muutettu kirkkojärjestykseksi ja 

kirkkojärjestys oli nostettu Juma-

lan sanan yläpuolelle.

Kirkko-oikeus ja koko kirkollinen 

ajattelutapa tarvitsi perusteellisen 

puhdistuksen. Oikea teologia oli 

nostettava kirkko-oikeusajattelua 

korjaavaksi tekijäksi. Corpus Iuris 

Canonici -kokoelman polttaminen 

10.12.1520 oli Lutherin näkyvä 

protesti kanonisen lain sisältämän 

väärää juridista ajattelutapaa 

vastaan. Kirkkoa tuli johtaa Raa-

matusta nousevien teologisten 

periaatteiden mukaan. 

Lutherin eräästä kirjeestä vuo-

delta 1518 (Br. 1, 170) voimme 

lukea tuon ajan tilanteesta: “Olen 

vakuuttunut siitä, ettei kirkkoa 

koskaan voida uudistaa, ellemme 

pääse irti kanonisesta oikeudes-

ta, paavien määräyksistä (dek-

retaaleista), skolastisesta teolo-

giasta, … ja jollemme me niiden 

sijaan saa jotakin muuta. Tämän 

vakaumukseni mukaisesti olen 

joutunut tilanteeseen, jossa 

päivisin rukoilen Herraa, että me 

niin pian kuin mahdollista ryh-

tyisimme tutkimaan Raamattua 

ja kirkkoisien kirjoja niin tehok-

kaasti kuin mahdollista.”

Reformaation kirkko-oikeudelli-

nen perusratkaisu kiteytyi tun-

nuslauseeksi: “Raamattu on 

jumalallinen oikeutemme”. Sen 

taustalla on Lutherin aneteesien 

selityksissä vuonna 1518 ilmais-

tu selvä ohjelma. Sen mukaan 

kristitty ei voi mennä Raamattua 

pitemmälle (ultra sacram scriptu-

ram) sillä pyhät kirjoitukset ovat 

varsinaisesti, nimenomaan ja yk-

sinomaan (proprie) jumalallinen 

oikeus (ius divinum).

Tämä edellä oleva periaate on 

myös nykyisen kirkkolakimme 

tunnustuspykälän lähtökohta. 

Lain ja oikeuden varjolla kirkon 

oma laki ja kirkon järjestys ja kir-

kon toimet saadaan näyttämään 

aivan laillisilta. Mutta vastoin 

kirkkolain omaa varsinaista tar-

koitusta. 
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Viimeaikaisten kirkollisten risti-
riitojen taustalla on nähtävissä 
tunnustukselle uskollisen kan-
sankirkon ja yhteiskunnan arvo-
pohjaan kiinnittyvän kansankir-
kon välinen jännite: määrittääkö 
kirkon toimintaa sen uskon ja 
opin mukainen teologia, johon 
on sitouduttu, vai ympäröivän 
yhteiskunnan muuttuvat ar-
vot. Tätä jännitettä ja varsinkin 
tunnustukseen sitoutumista on 
pidetty kirkon tulevaisuuden 
uhkakuvana. Pelko on kirkon jär-
jestäytymistä ajatellen kuitenkin 
nurinkurinen koska kirkon teh-
tävä ja koko toiminta perustuu 
juuri lain tasolla yksilöityyn lute-
rilaiseen tunnustukseen. Uhka-
kuva tästä lähtökohdasta katsot-
tuna vaikuttaakin toisenlaiselta: 
kirkon opin ja tunnustuksen 
tulkinta  on siirtymässä yhteis-
kunnallisesti suuntautuneelle 
kirkolliselle demokratialle.

Tunnustuksellinen kansankirkko ja 
yhteiskuntakirkko

Kirkkolain  (1054/1993) 1 luvun 
1 §:n mukaan Suomen evankelis-
luterilainen kirkko tunnustaa sitä 
Raamattuun perustuvaa kristillistä 
uskoa, joka on lausuttu kolmessa 
vanhan kirkon uskontunnustuk-
sessa sekä luterilaisissa tunnus-
tuskirjoissa. 

Lain perusteluissa todetaan tässä 
ilmoitetun kirkon tunnustama 
usko ja että tässä ilmaistaan,  ”mis-
tä kirkosta on kysymys ja mihin 
kirkon opetus perustuu”. Lisäksi 
todetaan, että tunnustuspykälässä 
ilmaistaan kolme kirkon olemuk-
sen kannalta keskeistä periaatetta: 
raamattuperiaate, sitoutuminen 
kolmeen vanhan kirkon uskon-
tunnustukseen sekä sitoutuminen 
luterilaisiin tunnustuskirjoihin.1 

Lainsäädännöllisesti kirkkomme 
voidaan siten todeta järjestäy-
tyneen tunnustuskirkoksi eli kir-
koksi, jonka toiminta perustuu 
tunnustuksessa määriteltyyn 
Raamatulliseen uskoon. Histori-
allisista syistä sekä laajan jäsenis-
tönsä vuoksi kirkkoamme voidaan 
kutsua myös kansankirkoksi.2

Myös Ruotsin kirkkoa voidaan kut-
sua sen historiallisen kehityksen 
ja laajan jäsenmäärän vuoksi kan-
sankirkoksi. Sen sijaan lainsäädän-
nön tasolla se ei nykyisin ole enää  
järjestäytynyt tunnustuskirkoksi. 
Kirkko määrittelee itsensä laissa 
Ruotsin kirkosta (1998:1591) 
”evankelis-luterilaiseksi uskon-
yhteisöksi”, mutta Raamattua tai 
sitoutumista tiettyyn tunnustuk-
seen ei lain tasolla mainita:

Svenska kyrkan är ett 
evangelisk-lutherskt tros-
samfund som

framträder som försam-
lingar och stift. Svenska 
kyrkan har också
nationella organ. (lag om 
Svenska kyrkan 1 §).

Tunnustus ei muutenkaan mää-
ritä Ruotsin kirkon toimintaa. 
Kirkon todetaankin olevan ”avoin 
kansankirkko”, joka yhteistyössä 
demokraattisen organisaation 
ja kirkon viran kanssa harjoittaa 
”valtakunnallista toimintaa”:

Svenska kyrkan är en 
öppen folkkyrka, som i 
samverkan
mellan en demokratisk 
organisation och kyrkans 
ämbete bedriver
en rikstäckande verk-
samhet (2 §).

Lain perusteluissa todetaan lakiin 
kirjatun Ruotsin kirkon tärkeät ja 
perustavaa laatua olevat ominais-
piirteet ja että määrittelyllä ”avoin 
kansankirkko” on perustavaa 
laatua oleva merkitys kirkon iden-
titeetille, samoin demokraattisuu-
della.3 Kirkon uskoa, tunnustusta 
ja oppia ei  määritellä, mutta nämä 
sanat mainitaan episkopaalisen 
rakenteen esittelyn yhteydessä.4 
”Raamattua”  tai ”Jumalan sanaa” 
ei sen sijaan mainita tarkemmissa 
perusteluissa lainkaan.5 

KIRKKOLAINSÄÄDÄNTÖ: TODELLINEN VAI 
TAAKSE JÄÄNYT MAHDOLLISUUS?
Jyrki Anttinen,
Pastori, varatuomari,
Pello
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Toisin kuin Ruotsin kirkossa, meillä 
myös kirkon tehtävä määritellään 
tunnustuksen kautta. Kirkkolain 
1 luvun 2 §:ssä todetaan, että 
tunnustuksensa mukaisesti kirkko 
julistaa Jumalan sanaa ja jakaa 
sakramentteja sekä toimii muu-
tenkin kristillisen sanoman levittä-
miseksi ja lähimmäisenrakkauden 
toteuttamiseksi. 

Lain perusteluissa todetaan tältä 
osin, että kaikissa olosuhteissa 
edellä mainittuja tehtäviä voidaan 
pitää keskeisinä kirkon tunnus-
tukseen perustuvina tai siitä joh-
dettuina kirkon tehtävinä. Lisäksi 
todetaan, että kun kirkon tehtävät 
määritellään laissa, niin kirkolla 
on vapaus toimia tarkoituksensa 
toteuttamiseksi.6

Kun otetaan lainsäädännön tasolla 
huomioon kirkkojen sitoutumi-
sen suunnan, Ruotsin avointa 
kansankirkkoa voitaisiin kutsua 
yhteiskuntakirkoksi7 ja Suomen 
evankelis-luterilaista kirkkoa puo-
lestaan tunnustukselliseksi kan-
sankirkoksi. 

Yhteiskuntakirkko vastaan tun-
nustuksellinen kansankirkko

Tunnustuksellisuutta ja yhteiskun-
takirkollista määritettä voidaan 
käyttää myös kirkon normeihin 
liittyvien perimmäisten legitimi-
teettikysymysten8 tarkastelussa. 
Tällöin kysytään, onko kirkon 
säätämä tai sitä velvoittava normi 
myös sisällöltään ”oikeaa oikeut-
ta”. Yhteiskuntakirkossa, missä 
tunnustus ei ole toimintaa mää-
rittävä eikä sen sitova perusta, 
voidaan oppiin ja tunnustukseen 

liittyvät päätökset tehdä demo-
kraattisessa järjestyksessä. Tällöin 
oikeellisuuden kriteeriksi tulee 
enemmistön näkemys. Tunnus-
tuksellisessa kansankirkossa pää-
töksen sisällöllinen oikeellisuus 
tulee sen sijaan arvioitavaksi sillä 
perusteella mihin kirkossa on si-
touduttu. Demokratia ei ulotu 
opillisiin kysymyksiin, vaan siihen 
liittyvissä muutoksissa on edelly-
tetty yksimielisyyttä.9

Tämä legitimiteettikysymys nousi 
esille vuoden 1986 virkakysymys-
ratkaisussa. Siinä oppiin ja tunnus-
tukseen liittyvä jännite pyrittiin 
ohittamaan uudella teologisella 
tulkinnalla kirkon virasta. Katsot-
tiin, että vaikka kirkon erityinen 
virka kuuluu kirkon konstituuttiin 
eli olennaisrakenteeseen, niin 
viranhaltijan sukupuoli ei. Ajatus-
rakennelma oli looginen, mutta
ristiriidassa tunnustuksellisen 
Raamatun tulkinnan kanssa.10 
Kun perustevaliokunnan enem-
mistö oli mietinnössään sitä miel-
tä, että:

”Viran olemassaolo kir-
kossa on iure divino, mut-

ta kysymys viran haltijan 
sukupuolesta  kuuluu in-
himilliseen järjestykseen 
(ius humanum).”11

niin vähemmistö eriävässä mielipi-
teessään oli vastakkaista mieltä:

”Luterilaisten tunnustus-
kirjojen mukaan kirkon 
virka ei ole olemassa 
‘inhimillisen oikeuden´ 
(iure humano) vaan ´ju-
malallisen säätämyksen´ 
(iure divino) perusteella 
(Augustana 5, Apologia 
13,10).”12

Piispainkokous totesikin peruste-
valiokunnan mietinnön johdosta 
antamassaan lausunnossa, että 
teologisen keskustelun kannat 
ovat lukkiutuneet ja että ollaan 
yksimielisiä siitä, että ”peruserona 
on käsitys niistä periaatteista, joi-
den mukaan Raamatun sanomaa 
ja siihen perustuvia kirkon tunnus-
tuksia on tulkittava nykytilantees-
sa.”13  Piispainkokouksen enem-
mistö katsoi kirkon viran kuuluvan 
tunnustuksen mukaan ”uskon 
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muuttumattomaan alueeseen”, 
mutta pappisviran avaaminen 
naisille merkitsevän vain virkakäy-
tännön muuttamista.14 Piispain-
kokouksen vähemmistö sen sijaan 
yhtyi perustevaliokunnan vähem-
mistön kantaan ja esitti, että aloite 
pappisviran avaamisesta naisille 
saisi raueta.15 Asia ratkaistiin kir-
kolliskokouksessa äänestämällä, 
tosin tunnustukselliselle vähem-
mistölle jätettiin ponsipäätöksellä 
toiminnanvapaus. 

Tämän opillisen jännitteen kans-
sa kirkko pystyi elämään noin 
20 vuotta, kunnes piispa Heikan 
ensimmäisen työryhmän käynnis-
tämä tilanteen uudelleenarviointi 
alkoi. Kun legitimiteettiongelma ei 
ratkennut vähemmistöä vakuutta-
valla teologialla eikä aika sitä hoi-
tanut, jouduttiin ottamaan avuksi 
yhteiskunnallinen lainsäädäntö. 
Yleisiä lakeja sovellettiin kirkon 
sisäisesti ja  tarkoitushakuisesti 
oman tunnustuksellista vähem-
mistöä vastaan. Papin työkin 
katsottiin - tunnustus sivuuttaen 
- pelkäksi virkamiestyöksi eikä sitä 
pidetty enää uskonnonharjoit-
tamisena. Näillä yhteiskuntakir-
kollisesta maaperästä nousseilla 
kiistanalaisilla tulkinnoilla tun-
nustuksellinen toiminta krimina-
lisoitiin. Jopa yhteisesti sovitut 
papin sukupuolen ja vakaumuksen 
huomioimat työvuorojärjestelyt 
katsottiin välilliseksi syrjinnäksi. 
Tämä tapahtui Mikkelissä syksyllä 
2006 piispainkokouksen äänestys-
päätöksellä äänin 10-9.16 

Tunnustuksellisen kansankirkolli-
suuden ja yhteiskuntakirkollisuu-
den rauhanomainen rinnakkainelo 
ei ollut mahdollista. Tunnustuksel-

linen toiminta ajettiin maan alle.

Tunnustuksellisesta kansankir-
kosta yhteiskuntakirkoksi?

Kirkolliskokoukseen on tänä vuon-
na tulossa kaksi asiaa, joissa teo-
loginen jännite on verrattavissa 
vuoden 1986 virkakysymykseen. 

Viime marraskuun kirkolliskoko-
uksessa hyväksyttiin kirkon vir-
kamiesoikeudellisia säännöksiä 
koskevat muutosehdotukset. Tätä 
prosessia oli pitkittänyt lähinnä 
konservatiivien epäluulo siitä, 
että  lakiuudistuksen hyväksymi-
sellä yhteiskunnallinen laki tulisi 
määrittämään kirkon opillisia 
kysymyksiä. Epäily olikin aiheel-
linen siinä mielessä, että tuol-
loin kirkkohallitus esitti lähinnä 
kuntalaista ja  työsopimuslaista 
kopioitua syrjintäkieltosäännöstä 
ilman mitään kirkon oppiin liittyviä 
varaumia.

Uudesta muutosesityksestä oli 
tuon opin ja tunnustuksen huo-
miotta jättänyt syrjintäkieltosään-
nös jätetty pois. Lakiehdotuksen 
käsittelyn yhteydessä käytiin 

kirkolliskokouksessa kuitenkin 
keskustelua kirkon omasta syr-
jintäkieltosäännöksestä ja sitä 
pidettiin laajalla rintamalla tar-
peellisena. Hyväksyessään la-
kiehdotuksen kirkolliskokous 
hyväksyi myös toivomusponnen, 
jonka perusteella kirkkohallitus 
on asettanut työryhmän valmiste-
lemaan syrjintäkieltosäännöksiä. 
Työryhmän tehtäväksi on annettu 
laatia ehdotus kirkkohallituksen 
esitykseksi kirkolliskokoukselle 
sellaisesta kirkkolakiin sisällytet-
tävästä syrjintäkieltoa koskevasta 
säännöstöstä, jossa on huomioitu, 
mitä säännösten tarkoituksesta ja 
merkityksestä on sanottu perus-
tevaliokunnan ja lakivaliokunnan 
lausunnoissa. Työryhmän on lisäk-
si otettava huomioon käynnissä 
oleva yhdenvertaisuuslainsäädän-
nön uudistustyö.17 

Kirkolliskokouksen perusteva-
liokunta totesi lakivaliokunnalle 
antamassaan lausunnossa muun 
muassa, että syrjintäsäännöstä 
kirjoitettaessa tulisi turvata kirkon 
oikeus päättää omista asioistaan 
myös silloin, kun kirkon opin ja 
tunnustuksen vuoksi on perustel-
tua poiketa yleisistä tasa-arvoa 
koskevista säädöksistä.18 Myös 
lakivaliokunta katsoi mietinnös-
sään, että kirkkolakiin otettavaan 
syrjintäkieltoon saattaa sisältyä 
kirkon oppiin ja tunnustukseen 
liittyviä seikkoja, jotka tulee ottaa 
huomioon syrjintäkieltoa koske-
van säännöksen ja sen perustelu-
jen laadinnassa.19

Voidaankin todeta sekä perus-
te- että lakivaliokunnan edellyt-
täneen tunnustuksellista kirkon 
opin ja tunnustuksen huomioon 
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ottamista valmistelutyössä. Onkin 
mielenkiintoista nähdä ottaako 
kirkkohallituksen työryhmä sään-
nösesityksessään tämän linjan 
vai pitäydytäänkö aikaisemmin 
kirkkohallituksessa omaksutussa 
yhteiskuntakirkollisessa linjas-
sa.20 

Toinen jo runsaasti julkisuudessa 
keskustelua herättänyt aihe on 
piispainkokouksen selvitys pari-
suhdelain seurauksista kirkossa21, 
joka selvitys annettaneen kevään 
kirkolliskokoukselle. Tätä kirjoitta-
essa ei ole selvillä, mihin suuntaan 
asiassa tullaan etenemään.

Selvää kuitenkin on, että edellä 
mainittuja asioita käsiteltäessä 
tulee keskeisimmäksi kysymyksek-
si nousemaan (tai ainakin pitäisi 
nousta) käsitys kirkon opista ja 
tunnustuksesta ja sen muuttami-
sesta tai muuttamattomuudesta. 
Tässä tunnustuksellisen kansan-
kirkon ja yhteiskuntakirkon pe-
rustavaa laatua oleva ero tulee 
selkeästi esille.

Ilolla voidaan panna merkille se 
muutos, että kummankin asia-
kysymyksen juridisessa valmis-
telussa on alettu ottaa entistä 
selkeämmin huomioon kirkon 
mahdollisuus pitäytyä omaan op-
piin ja tunnustukseen sekä tehdä 
siitä johtuvia rajoituksia omissa 
palvelussuhteiden ehdoissaan.22 
Valtiosääntöön pohjautuvat mah-
dollisuudet kansankirkon tun-
nustukselliselle toiminnalle ovat 
siis käytettävissä. Uhkakuvaksi 
näyttääkin nousevan kirkon opin 
ja tunnustuksen sisäinen mure-
neminen demokraattisiksi näke-
myksiksi. Tämä vaara on ilmeinen, 

kun kirkon opin ja tunnustuksen 
muuttaminen eli teologia nähdään 
kirkkolain muuttamisena eli juri-
diikkana: liittyen palvelussuhtei-
den ehtoihin valtion muuttaessa 
omaa lainsäädäntöön tai haluun 
saada uusia kirkollisia toimituksia. 
Opillisen muuttumattomuuden ja 
konsensuksen sijasta puhutaankin 
vain ”riittävästä” tai ”laajasta” 
opillista yksimielisyydestä. Tämä 
on kuitenkin tunnustuskirkollisuu-
delle vierasta doktriinia.23

Tästä uudesta yhteiskuntakirkol-
lisesta ajattelusta on esimerkkinä 
piispa Heikan toisen työryhmän 
linjaus:

”On myös esitetty nä-
kemyksiä siitä, ettei op-
pia ja tunnustusta voida 
muuttaa demokraatti-
sesti valitussa toimieli-
messä. Tässä asiassa on 
kuitenkin kysymys kirk-
kolain muuttamisesta, 
jolloin kirkolliskokous on 
se toimielin, joka viime 
kädessä tulkitsee oppia 
ja tunnustusta kirkkolain 
sisällöstä päättäessään. 
Kirkkolain 20 luvun 7  §:n 
2 momentin 2 kohdan 
mukaan kirkolliskokouk-
sen asiana on käsitellä 
kysymyksiä, jotka edel-
lyttävät kirkon uskoa ja 
oppia koskevia tai niihin 
pohjautuvia periaatteel-
lisia kannanottoja, sekä 
ryhtyä toimenpiteisiin 
niiden johdosta. Saman 
luvun ja pykälän 2 mo-
mentin 3 kohdan mu-
kaan kirkolliskokouksen 
tehtävänä on tehdä eh-

dotuksia kirkkolain säätä-
misestä, muuttamisesta 
tai kumoamisesta. 

Ainakin teoriassa voidaan 
ajatella, että esimerkiksi 
piispainkokous esittää 
yksimielisen tulkinnan 
siitä, mitä kirkon opin ja 
tunnustuksen pohjalta 
on asiassa pidettävä oi-
keana. Jos sitten kirkol-
liskokous ei tähän tyydy 
ja on eri mieltä, Suomen 
ev.-lut. kirkossa ei ole 
mitään järjestelmää, jolla 
kirkolliskokouksen käsitys 
voitaisiin kumota tai edes 
saattaa uuteen käsitte-
lyyn. Näin ollen tältäkin 
pohjalta voidaan todeta, 
että kirkolliskokous on 
homoseksuaalisuutta 
koskevassa asiassa kui-
tenkin ylin päättävä elin 
myös opin ja tunnustuk-
sen tulkinnan osalta.”24

Työryhmän logiikassa teologinen 
eli opillinen kysymys muuntuu 
juridiseksi äänestyskysymyksek-
si. Tunnustuksella ei olisi enää 
sitovuutta, vaan oppia voitaisiin 
tosiasiallisesti muuttaa enemmis-
töpäätöksellä aina, kun muutok-
sella on joku käytännön kytkentä 
kirkkolainsäädäntöön. 

Tällaisia demokratisoimispyrki-
myksiä vastaan kirkko on aika 
aseeton mikäli opillinen auktori-
teetti huojuu. Piispainkokous ei 
selvityksessään tätä kysymystä 
pohdi, vaan asettuu  ikään kuin 
huomaamatta samoille linjoille 
työryhmän kanssa:
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”Sekä kirkon tunnustus-
ta että kirkollisia toimi-
tuksia koskeviin päätök-
siin on kirkon yhteyden 
suojelemiseksi asetettu 
¾ määräenemmistöeh-
to.”25

Piispainkokous on siis ilmeisesti 
sitä mieltä, että opillisten kysy-
mysten ratkaiseminen voidaan 
jättää kirkolliselle demokratialle. 
Jos näin on, tunnustuksellinen 
kansankirkko on jo käytännössä 
muuttunut yhteiskuntakirkoksi. 

Jos opillisten kysymysten ratkaise-
minen jatkuu ”teknisin” kirkkola-
kimuutoksin, niin kuin  virkakysy-
myksen osalta tehtiin,  olisi jatkoa 
ajatellen selvempää keskittyä 
muuttamaan myös kirkkolainsää-
däntö vastaamaan tätä ajattelua. 
Rehellisempää olisi luopua Ruot-
sin kirkon tavoin kokonaan Raa-
matun ja tunnustuksellisuuden 
painottamisesta. Silloin niiden 
määrittämään legitimiteettiin pe-
rustuvat kirkkokansan odotukset 
eivät enää ehkä päätyisi tuomio-
kapitulien pöydälle.
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Kansankirkon käsitteen monitahoisuudesta,  
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1979, s. 17-25.

3 SOu 1997:41 s. 89, 169 ss.

4 SOu 1997:41, s. 173.

5 242 -sivuisessa aineistossa mai-

nitaan sana ”bibeln” kerran (s. 58) ja ”Guds 

ord” kahdesti (s. 58 ja 60) liittyen historialli-

seen katsaukseen.

6 HE 23/1993 vp, yksityiskohtaiset 

perustelut. 

7 Esko Murto käyttää termiä 

”yhteiskuntakirkko” kirkosta,  joka seuraa 

yhteiskunnan muuttuvia arvoja (Murto 

2010). Kirkolliskokouksen peruste- ja lakiva-

liokunnan vähemmistö käytti termiä ”valtio-

kirkollistuminen” kuvaamaan yhteiskunnan 

muuttuvan lainsäädännön kautta kirkon 

oppiin liittyviä vaikuttamispyrkimyksiä (kts. 

jälj. av. 9:n lopussa  mainitut lähteet).

8 Legitimiteetillä voidaan tarkoittaa 

tietyn poliittisen tai oikeudellisen järjestel-

män hyväksyttävyyttä. Se voidaan nähdä 

joko empiirisenä eli kokemusperäisenä 

hyväksyttävyytenä ja/tai normatiivisena, 

jolloin kriteeriksi nousee myös sisällöllisen 

hyväksyttävyys (kts. esim. Juntunen 2008, s. 

3, ja siinä mainitut lähteet). 

9 Pekka Leino on todennut, että 

kirkkoa koskevaan positiiviseen oikeuteen 

on kirjattu kirkon opin perustuminen Raa-

mattuun kirkon ”ylipositiivisena perustusla-

kina” ja opin tai tunnustuksen arvioiminen 

yksin sen mukaan. ”Tällöin kohdataan 

kansankirkossa opillisten määrittelyjen 

muodostamisen vaikeus. Opillisten kannan-

ottojen syntyminen vain parlamentaarisesti 

äänestämällä esimerkiksi kirkolliskokoukses-

sa ei ole itsestään selvää.” (Leino 2003, s. 

212). Leino toteaakin, että ”kirkkomme opin 

mukaista ei ole ‘hyväksyä uskontunnus-

tuksia´ parlamentaarisesti äänestämällä.” 

(ib.). Arto Seppänen on todennut suoma-

laisessa kirkkolainsäädännössä lähdetyn 

alusta pitäen siitä, että kirkolliskokous ei voi 

muuttaa oppikysymyksiä, vaan ainoastaan 

päättää kirkon järjestykseen kuuluvista 

asioista. Seppänen perustaa näkemyk-

sensä  Schaumanin kirkko-oikeudelliseen 

ajatteluun sekä arkkipiispa Martti Simojoen 

esittämään kantaan, jonka mukaan asioista 

circa sacris voitaisiin kirkolliskokouksessa  

äänestää, mutta asioista in sacris tulee 

vallita yksimielisyys. (Seppänen 2007, s. 21, 

141-142, av. 521). Kirkolliskokouksen perus-

tevaliokunnan lausunnon 2/2009 eriävässä 

mielipiteessä tämä seikka myös todetaan.  

Mielipiteessä käytetään yhteiskunnan kir-

kon oppiin liittyvistä vaikutuspyrkimyksistä 

nimitystä ”valtiokirkollistuminen” (samaa 

termiä käytetään samassa tarkoituksessa 

myös lakivaliokunnan mietinnön 2/2009 
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testamentin profeetalliset ja apostoliset kir-

joitukset ovat ainoa sääntö tai ohje, jonka 

mukaan kaikki opit ja opettajat on koetelta-

va ja arvioitava. Kirjoitettu on ‘Sinun sanasi 

on minun  jalkaini lamppu ja valkeus minun 

teilläni´(Ps.119). Pyhä Paavali sanoo: ‘Vaikka 

tulisi taivaan enkeli ja julistaisi toisin, hän 

olkoon kirottu´ (Gal. 1)”. Yksimielisyyden 

ohje, tiivistelmä (Tunnustuskirjat,  s. 427).  

Vrt. voimassaolevan kirkkojärjestyksen 1 

luvun 1 §: ”... Kirkko pitää korkeimpana oh-

jeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, 

että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja 

arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.”

11 Perustevaliokunnan mietintö 

1/1986, s. 3.

12 Perustevaliokunnan mietintö 

1/1986, s. 9.

13 Piispainkokouksen lausunto kir-

kolliskokoukselle 1/1986, s. 1.

14 Piispainkokouksen lausunto kir-

kolliskokoukselle 1/1986, s. 2.

15 Piispainkokouksen lausunto kir-

kolliskokoukselle 1/1986, s. 4.

16 Piispainkokouksen pöytäkirja 12-

13.9.2006, s. 240. 

17 http://kappeli.evl.fi/KKHAsha.nsf  
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valmistelemaan syrjintäkieltosäännöksiä.

18 Perustevaliokunnan lausunto 

2/2009, s. 2.

19 Lakivaliokunnan mietintö 2/2009, 

s. 8.

20 Näitä säännöksiä ovat toden-

näköisesti kirkon oma syrjinnän kieltävä 

säännös sekä mahdolliset virkakelpoisuu-

den rajoituksia koskevat säännökset.

21 Parisuhdelain seuraukset kirkossa. 

Piispainkokouksen selvitys kirkolliskokouk-

selle 2010.

22 Vielä kevääseen 2008 mennessä 

kirkollisessa valmistelussa (virkamiesoikeu-

delliset säännökset ja siihen liittyvä syrjin-

täkieltosäännös, parisuhteen rekisteröimi-

seen liittyvät selvitykset) ei oltu huomioitu 

lainkaan työsyrjintädirektiivin (2000/78/EY)  

4 artiklan 2 kohdan mukaista ”kirkollista 

liikkumavaraa” eikä direktiivin kansallista 

täytäntöönpanoa yhdenvertaisuuslaissa. 

Kts. tästä tarkemmin Anttinen 2008, s. 126-

127. 

23 Yksimielisyydestä opillisissa 

kysymyksissä, kts. edellä av. 9. Kirkon 

järjestysmuodon tutkimiskomitea totesi 

vuoden 1973 mietinnössään kirkollisesta 

päätöksenteosta seuraavaa: ”Kirkollinen 

demokratia perustuu yleiseen pappeuteen 

ja sillä on juurensa jo alkukirkossa. Demo-

kratiaa voidaan kuitenkin soveltaa kirkossa 

vain rajoitetusti. Rajoittavana tekijänä on 

kirkon virka tehtävineen ja valtuuksineen. 

Opillisissa kysymyksissä ei voida myöskään 

tehdä päätöksiä samassa demokraattisessa 

järjestyksessä, jota sovelletaan hallinnolli-

siin ja taloudellisiin kysymyksiin.” (lainaus 

Kirkkojärjestyskomitean mietinnöstä 1979, 

s. 8).

24 Kirkko ja rekisteröidyt parisuh-

teet, s. 153. Suomen ev.-lut.kirkon keskus-

hallinto sarja B 2009:1.

25 Parisuhdelain seuraukset kirkossa, 

s. 71. 

The press release below is in response 
to a statement released by the  Re-
vision Committee on Women in the 
Episcopate on November 14th, which 
you  can read here: http://www.cofe.
anglican.org/news/pr10509.html .

16th November 2009

MEDIA STATEMENT 
FROM REFORM
 Reform regrets a ‘lost opportunity 
for peace and unity’ over Revision  
Committee’s decision on Women Bishops  
http://www.reform.org.uk/pages/press/
latestpress.php .

 The decision of the General Synod’s 
Revision Committee to back away from  
proposals to give opponents of women 
bishops a way of staying in the  Church 
of England has “overturned the will of 
Synod, created the spectre  of confronta-
tion, and risks extending the controversy 
for another five  years,” according to 
the chairman of Reform, the Rev’d Rod 
Thomas.

 Responding to the announcement 
made on Saturday 14th November that 
the  Revision Committee had failed to 
approve the transfer of jurisdiction from 
female to male bishops where parishes 
could not accept their oversight, Rod 

Thomas said:

 “At last February’s General Synod there 
was a clear desire to provide  legislative 
safeguards for those who could not, 
in conscience, accept the  oversight of 
women bishops. This has now been 
overturned by the Revision  Committee. 
Whereas there was a prospect of agree-
ment, the Revision  Committee has now 
set the General Synod on a course of 
confrontation. It  has served the Church 
badly.

 “There has been much speculati-
on about Anglo-Catholics leaving the 
Church  of England for Rome. What has 
been overlooked is the number of large  
evangelical churches which the Church of 
England now risks losing – not to  Rome, 
but to independence or alternative Ang-
lican affiliations.

 “Within the General Synod there will 
be many who will be deeply unhappy at 
the bullying tactics being used to dismiss 
opponents of the proposed new  legisla-
tion. Some evangelicals who do support 
the introduction of women  bishops 
will nevertheless vote against proposals 
which have the effect of  excluding other 
evangelicals. This means that by the 
time the proposals  have finished their 
tortuous progress through the General 
Synod, they will  be likely to fail, since 
they will be unable to garner the two 
thirds  majority support needed.

 “It may be that in the providence of God, 
the result of the Revision  Committee’s 
decision may be the reverse of what they 
intend: that this  unbiblical move to put 
women in positions of headship in the 
church will  fail. Reform will now renew 
its commitment to work towards this 
outcome.”  End

Reform was established in 1993 and is 
a network of churches and  individuals 
within the Church of England. Current 
individual membership is  around 
1,700, in addition to 35 member chur-
ches. More than 350 ordained  clergy 
are Reform members.  For further in-
formation contact:  Revd Paul Dawson  
T: 07791 495824  E: media@reform.org.
uk  W: www.reform.org.uk .

Muut lehdet & 
internetpoimintoja
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Kristillisen kirkon levitessä maailmaan 
siitä käytettiin aluksi nimitystä, yleinen, 
katolikos. Tämä nimitys ilmensi sen pyr-
kimystä voittaa kaikki ihmiset Kristukselle 
ja saattaa heidät kasteen ja evankeliumin 
välityksellä pelastuksen osallisuuteen.

Kristuksen kirkon tuntomerkkeinä voi 
pitää niitä asioita, jotka tulivat esille 
Filippuksen Kesareassa, Jeesuksen ja 
opetuslasten välisessä keskustelussa. 
Siinähän Pietari tunnusti Jeesuksen Kris-
tukseksi, elävän Jumalan Pojaksi. Siinä 
Jeesus sanoi, että tämä usko oli syntynyt 
Jumalan ilmoituksen perusteella. Hän ni-
mesi Pietarin kallioksi, jolle hän rakentaa 
seurakuntansa. Vastassa ovat tuonelan 
portit, siis kuolema ja sen takana Saatana 
ja kadotus. Hän antoi Pietarille tehtävän 
sitoa ihmiset ja päästää heidät synneistä 
Jumalan sanalla.

Näin siis nuo kirkon tuntomerkit ovat: 
usko Kristukseen Jumalan Poikana, Raa-
mattu Jumalan ilmoituksena, apostolin 
virka, joka luo kirkon Kristuksen käskyn 
mukaan Jumalan sanan ja sakramenttien 
varaan. Se ei tarkoita Pietaria henkilönä, 
vaan heidän uskoaan, sitä että he olivat 
ylösnousemisen silminnäkijöitä ja Ut:n 
kirjoittajia. Heidän varaansa on kirkko 
rakennettu. Jos luovumme apostolien 
opetuksesta, kirkko lakkaa. Edelleen 
kirkon tuntomerkkinä on Jumalan sanan 
opettaminen, joka sitoo ihmiset Juma-
lan sanaan ja päästää heidät synneistä. 
Tämä ei koske vain rippiä, siis yksityistä 
sielunhoidollista keskustelua, vaan jul-
kinen Jumalan sanan opetus luo oikean 
synnintunnon ja päästää ihmiset syntien 
anteeksiantamuksen rauhaan, mikäli he 
uskovat Kristukseen. Apostoleita ei enää 
ole, mutta kirkon pitäisi toimia apostolien 
opetuksen mukaisesti.

Nimitys kansankirkko on mahdollinen 
tarkoitettaessa pyrkimystä saattaa kansa 
kasteen ja Jumalan sanan avulla pelas-

tuksen osallisuuteen. Epäilemättä voi 
sanoa, että missään tämä ei kuitenkaan 
ole täysin onnistunut.

Viime aikoina tämän käsitteen käyttö on 
tehnyt täydellisen kuperkeikan. Jos ennen 
kristinusko oli sisältö ja kansa oli kohde, 
johon pyrittiin vaikuttamaan, niin nyt on 
käynyt niin, että kansankirkosta on tullut 
sisältö ja kristinuskosta on tullut kohde, 
jota pyritään muuttamaan vastaamaan 
kyseistä sisältöä. Kirkko ei enää toimita 
kristinuskon funktiota kansaan nähden, 
vaan kansan toiveita kristinuskoon näh-
den. Kirkon nelivuotiskertomuksesta on 
tullut laaja mielipidetiedustelu, jossa 
kysytään ihmisten mielipiteitä mm. siitä, 
millaista kristinuskoa heille on opetetta-
va ja millainen kirkon tulisi olla, että he 
pysyisivät sen jäseninä. 

Kvasiteologien ja dosenttien armeija 
käy sen jälkeen kirkon opin, etiikan ja 
käytäntöjen kimppuun tehdäkseen siitä 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävän.

Mitä tästä kaikesta on tuloksena? Millai-
nen on kirkon tulevaisuus? Jos luulemme 
tietävämme sen joko erilaisten prognoo-
sien avulla tai sitten saatujen profetioiden 
nojalla, niin yleensä joudumme häpeään. 
Mutta kristikunnalle on annettu toinen tie, 
jonka varassa voidaan turvallisesti mennä 
tulevaisuuteen, joka ei ole tiedossamme. 
Se on: Jumalan sanan lupausten varassa. 
Silloin me tunnustamme, että tulevaisuus 
ei ole meidän tiedossamme, mutta se on 
meidän Herramme hallussa.

Hänen edessään tulevaisuus on kuin 
avoin kirja. Huominen päivä on palmu-
sunnuntai, jolloin Jeesus ratsasti kunin-
kaana Jerusalemiin. Tullessaan Betaniasta 
hän pysähtyi Öljymäen rinteelle paikalle, 
johon myöhemmin on rakennettu kirkko 
nimeltä Dominus flevit, Herra itki. Siitä 
Luukas kertoo näin: ”Kun Jeesus tuli 
lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän 

sitä ja sanoi: ”Jospa tietäisit sinäkin 
tänä päivänä, mikä sinun rauhaasi 
sopii! Mutta nyt se on sinun silmil-
täsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne 
päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut 
vallilla saartavat ja piirittävät sinut 
ja ahdistavat sinua joka puolelta; ja 
he kukistavat sinut maan tasalle ja 
surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, 
eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, 
sen tähden ettet etsikkoaikaasi tunte-
nut. ” (Luuk.19:41-44)

Jeesuksen silmien edessä oli suurenmoi-
nen näky. Jerusalemin muuri, valtavista 
kivipaasista tehty, hallitsi näköalaa. Sen 
yläpuolelle kohosi Herodeksen raken-
tama temppeli loistavine kattoineen, 
esipihoineen ja pylväskäytävineen, joilla 
pääsiäisjuhliin tulleet kansanjoukot tun-
geksivat. Siellä näkyi fariseuksia tummi-
ne viittoineen ja tupsuineen, herodilaisia 
ja roomalaisia sotilaita ja saddukealaisia 
ylipappeja, joiden kauhtanat kiiltelivät 
auringossa hurskauden merkkinä, vaikka 
he eivät uskoneet enkeleihin, henkeen ja 
ylösnousemukseen. Temppelin pihalla oli 
härkien, kyyhkysten ja lampaiden myyjiä 
ja rahanvaihtajia, joiden bisnes tuotti 
huomattavia tuloja ylimmäispapilliselle 
suvulle.

Mitä Jeesus tästä kaikesta ajatteli? Hän 
ei ihastellut tuota loistavaa näkyä, koska 
hän tiesi mitä tulossa oli. Ei kuluisi kuin 
neljäkymmentä vuotta, niin roomalainen 
sotapäällikkö Titus joukkoineen valloit-
taa Jerusalemin neljän vuoden piirityk-
sen jälkeen ja kaupunki hävitetään. Hän 
itki tätä kaupunkia, kun se ei tahtonut 
ottaa vastaan Jumalan sille lähettämää 
kuningasta ja pelastajaa. 

Tuolla kirkolla on toinenkin nimi, Kana-
emon kirkko, koska toisessa Luukkaan 
evankeliumin kohdassa Jeesus valittaa 
Jerusalemia, kun se tappaa profeetat 
ja kivittää ne, jotka on lähetetty sen 

KRISTuKSEN KIRKKO JA KANSANKIRKKO – 
KIRKON TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT
Lasse Marjokorpi,
Khra, kirkolliskokousedustaja,
Kemijärvi
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luokse. Siinä hän toteaa lopuksi. ”Teidän 
huoneenne on jäävä hyljätyksi.” Tämä 
lupaus jää meillekin, jos luovumme kris-
tinuskosta eli rakentamasta tulevaisuutta 
Jumalan sanan ja apostolien opetuksen 
varaan. 

Kirkossamme kukoistaa nyt lyhytnä-
köisyys. Tammikuussa teologipäivillä 
Kauniaisissa Tampereen piispa vastasi 
kuulijoiden kysymyksiin. Tiedusteltiin 
mm. sitä, miksi vanhauskoiset teologit 
eivät saa vihkimyksiä, vaalisijoja eivätkä 
nimityksiä virkoihin. Piispa vastasi, että 
viisas johtaja ennakoi tulevan tilanteen. 
Sellainen pappi, joka ei tee yhteistyötä 
naispappien kanssa, aiheuttaa konflikteja 
seurakuntayhteisöissä jopa silloinkin kun 
seurakunta on yksipappinen, koska se 
voidaan myöhemmin liittää suurempaan 
seurakuntaan.

Ajatelkaa, tuomiokapitulit eivät het-
keksikään voi ummistaa silmiään sille, 
että joku pitää apostolien opetusta ja 
luterilaista tunnustusta arvokkaampa-
na kuin piispojen selontekoja. He ovat 
kyllä valmiita ummistamaan silmänsä, 
kun jossakin pappi elää homosuhtees-
sa, kieltää kristinuskon päätotuudet, 
muuttaa kolmiyhteisen Jumalan nimet 
mieleisekseen, kieltää kristinuskon ainut-
laatuisuuden tai vaihtaa sukupuoltaan. 
Näihin ei voida puuttua, mutta jokaiseen 
yksinkertaisesti Jumalan sanan mukaan 
toimivaan pappiin kyllä. Papin virassa 
voidaan ilman seurauksia tehdä melkein 
mitä tahansa paitsi puuttua siihen, missä 
kirkko itse on säädöksineen poikennut 
Raamatusta, siis naispappeuteen ja 
homouteen.

Kirkossamme on vallinnut seitsemän 
vuotta kestänyt opin seisaus koskien re-
kisteröityjä parisuhteita – nyt seitsemän 
vuoden empimisen jälkeen on piispain-
kokous päästänyt ilmoille lausunnon, 
joka onnistuu suututtamaan yhtä paljon 
kristityt kuin homoseksuaalitkin ja pur-
kaa kirkkoa molemmista päistä.

Entä sitten millaiseen asemaan kirkko 
vaipuu maassamme sitten kun melko 
pian sen papeista vain murto-osa on 
miehiä. Mitä vaikutusta sillä on jumalan-
palveluksiin osallistumiseen? Jumalan-
palveluksiin osallistumista tuskin voidaan 
nostaa ilmapiirissä, jossa kirkoissa kevyen 

musiikin tähdet pitävät kon-
serttejaan, sakasteihin on 
tuotu meikkipöydät ja papit 
turvautuvat kauneusleikka-
uksiin. 

Luopuessaan Jeesuksen Pie-
tarille antamasta tehtävästä, 
johon sisältyi myös apostoli-
en toimiminen hänen ylös-
nousemisensa todistajina 
ja ut:n kirjoittajina joko itse 
tai oppilaiden välityksellä, 
kirkko antautuu yleiselle 
mielipiteelle, jonka mukaan 
kristinusko ei ole totta. Tämä 
perään antaminen ihmisten 
toiveille kirkon aseman säily-
miseksi on tämän vuosikym-
menen kohtalokkain ilmiö ja 
johtaa juuri päinvastaiseen 
tulokseen. Kansankirkon 
loppua enteilevät monet 
muutkin seikat: kirkosta 
eroamisen vauhti ja uusateis-
tien aina vain julkeammat 
hyökkäykset kirkkoa vastaan. 

Myös lähetystyötä uhkaa loppuminen 
käytännössä sen muuttuessa yhä enem-
män köyhien maiden kirkkojen kään-
nyttämiseksi liberaaliteologiaan ja filan-
trooppiseksi toiminnaksi tasausajattelun 
merkeissä. Näin siihen on pesiytynyt 
vähitellen materialistinen maailmankuva. 
Se on pelkästään fyysistä avustustoimin-
taa. Ihmisten iankaikkisesta kohtalosta 
ei välitetä. 

Monikulttuurisuuden eli uskontojen 
sekoituksen pääseminen valtaan mer-
kitsee kristinuskon yleispätevyydestä 
luopumista. Se taas johtaa kristillisen 
opetuksen vähenemiseen ja heikkenemi-
seen. Samaan aikaan muhamettilaisuus 
valtaa hiljalleen Euroopan. Niinpä on aa-
vistettavissa tulevaisuus, jolloin naisasian 
perusteella kristinuskosta luopuneet 
länsimaat saavat tilalle huivikiellon ja 
sharia-lain. 

Ehkä kaikkein huomattavin ilmiö nykyi-
sessä kirkossamme on teologian kuole-
ma. Teologiaa, joka on oppia Jumalasta 
ja jumalallisista, joka on perusteellista 
Jumalan sanan tutkimista, ei paljoakaan 
esiinny.

Sitäkin enemmän on kvasiteologiaa, 
josta puuttuvat nuo klassisen teologian 
tuntomerkit: opetus Jumalan kolminai-
suudesta, Kristuksen jumalallisuudesta ja 
inhimillisyydestä, uskosta, pelastuksesta 
ja Raamatusta Jumalan ilmoituksena 
puhumattakaan iankaikkisuudesta, tai-
vaasta ja helvetistä. Se ei ole kuuliainen 
Jeesuksen asettamalle apostoliselle vi-
ralle, jonka nojalla kirkko syntyy ja pysyy 
voimassa. Se ei tunnista vihollista, siis 
syntiä, kuolemaa ja Perkelettä.

Eikä se usko ohjeellista Jumalan sanaa, 
joka sitoo meidät syntiin kaikessa missä 
emme sitä noudata ja päästää meidät 
synneistämme, kun turvaudumme Kris-
tuksen syntiemme sovittajana ja kuole-
man voittajana.

Näin kirkkomme on kulkemassa tietä, 
jonka lopussa häämöttää kirkon häviö. 
Sekin voi tosin kestää pitkään.

Kun Raamatusta käskyistä ja tunnustuk-
sesta ei pidetä kiinni, se johtaa kristilli-
sen etiikan rappioon. Vähitellen viime 
vuosikymmenien aikana on tapahtunut 
käänne, jossa kansan demokraattinen 
kontrolli on ulottunut yhä pitemmälle 
kirkon, oppiin, etiikkaan ja järjestykseen. 

15

  
   
  


  
 

  
   
   
  



  
  
   
   
  


  
   
    
   
  
    
   
   
  
  
  
  

  
   
    
  
   
 
   


  
    
   
  
   

   
   


 
  
    
    
 
 
   
   
   

  
 


 
 
  
 
 
               
  
   
 
  
 
 
  
 
  
  
            
  
 
 
 



 
 

  
   
  
 
  
 

   
  
   

  
  
 
   
  
  
  
   
  
  
   
  

   
  
    
    
  
  

   

  
 
  
   
 
  
    
  
     
    
    




 
  
   


   



   
    
   
  
    
   
   
   



16

Kirkon opillisen ja eettisen eheyden puut-
tuessa on yleinen mielipide, media ja 
demokratia alkanut määrätä, minkälaista 
uskontoa maassamme harjoitetaan.

Viime elokuussa arkkipiispa antoi tiedo-
tusvälineille lausunnon koskien kirkon 
kantaa homouteen. Hän ilmoitti, että 
koko Raamattu on yksiselitteisesti ho-
moseksuaalisia elämäntapoja vastaan, 
mutta homoseksuaalisuuden syntyä 
koskevan uuden tieteellisen tiedon 
perusteella meidän on syytä suhtautua 
toisin. Talouselämään verrattuna tätä 
voisi oikeastaan pitää kirkon konkurssin-
julistuksena.

Kristillisen kirkon virassa esiintyvien hen-
kilöiden on kuitenkin vaarallista esittää 
mitään Raamatun totuutta kyseenalai-
seksi. Eihän yksikään piispa tai pappi saa 
olemassaolon oikeutustaan muualta kuin 
Jumalan sanasta. Jos joku nousee sitä 
vastaan, niin ei ole tuo sana, joka sortuu, 
vaan se joka nousee sitä vastaan.

Dostojevski kuvaa romaanissaan Riivaa-
jat radikaalien virtausten tuloa Venäjälle 
1800-luvun puolivälissä, siis sosialismin, 
ateismin ja rationalismin leviämistä. 
Hän panee siinä erään kapteenin tokai-
semaan: ”Jos Jumalaa kerran ei ole, niin 
mikäs kapteenikaan minä sitten enää 
olen!” Pyhällä Venäjänmaalla käsitettiin 
koko olemassaolo ylöspäin kasvavaksi 
hierarkiaksi, jota ylimpänä piti koossa 

Jumala ja tsaari. Jumalan olemassaolon 
kyseenalaistaminen merkitsi koko järjes-
telmän romahtamista. Kapteeneita ken-
ties olisi senkin jälkeen voinut esiintyä, 
mutta kirkon laita on toisin kuten kävi 
ilmi Neuvostoliiton aikana. 

Tämän askeleen jälkeen voisi yhtä hyvin 
todeta: ’Jos Jumalaa ei ole, niin onko 
mitään kirkkoakaan. Ja mikäs piispa tai 
pappikaan minä sitten enää olen!’ Kor-
keintaan asessorit saattavat jäädä eloon. 
Lisäksi aika monet ihmiset oivaltavat, että 
mitäs sitä sitten enää kannattaa kuulua 
kirkkoonkaan.

Yhteiskunta näyttää asettavan kansankir-
kon yhä tiukempaan kontrolliin., niin että 
sen elintila kapenee samaan aikaan kun 
ortodoksikirkolla ja roomalais-katolisella 
kirkolla ei ole näitä vaikeuksia. Feminis-
min, tasa-arvon, monikulttuurisuuden 
ja darwinismin nauttiessa yhteiskunnan 
suojelusta, kansankirkolle jää perinneyh-
distyksen rooli. Koska se ei enää edusta 
aitoa uskontoa, siihen ei sovelleta myös-
kään uskonnonvapautta kuten roomalais-
katoliseen ja ortodoksiseen kirkkoon.

Onhan yhteiskunnassamme näkyvissä 
myös huolestuttavia merkkejä siihen 
suuntaan, että kirkon 2000 vuotta vanho-
ja käytäntöjä seuraavat papit ja maallikot 
joutuvat raastupaan. Tasa-arvoliikkeen 
hegemonia kulttuurielämässä aikaansaa, 
että apostolin opetuksien toistaminen 

saarnassa voi johtaa syytteisiin tuomio-
kapitulissa. 

Erityisen lyhytnäköiseltä vaikuttaa piis-
painkokouksen toiminta sen suositellessa 
parisuhteiden sielunhoidollista, nur-
kantakaista siunaamista. Nyt piispojen 
johdolla papeista yritetään tehdä virka-
mieslainsäädännöllä puhtaasti yhteis-
kunnalliseen lainsäädäntöön sidottuja 
virkamiehiä, jotka menettävät virkansa 
jos laiminlyövät tehtävänsä. Jos meidän 
maahamme joskus – mistä Herra varjel-
koon - tulee tuo homoavioliitto, mikä 
joku päivä sitten tehtiin mahdolliseksi 
Ruotsissa, sen jälkeen tuo kaavailtu kirk-
kolaki toimii papinvirkaan nähden kuin 
katapultti-istuin. 

uusorwellilainen yhteiskunta haluaisi 
sorkkia myös perhe-elämän intiimeintä 
puolta, niin ettei lapsia pääse syntymään. 
Paavin ehkäisyvälineitä väheksyvää kan-
nanottoa paheksutaan. Selvää kuitenkin 
on, ettei aidsia vastaan voida taistella, 
jos uskollisuuden ja yksiavioisuuden 
sijasta korostetaan vain rajatonta ehkäi-
syvälineiden jakelua 15-vuotiaille, jos 
ihmistä ja omaatuntoa ei voida puhutella 
Jumalan sanalla.  Holtiton ja esineellinen 
suhtautuminen seksiin lienee seikka, 
mikä eniten levittää sukupuolitauteja.

Nykyistä tilannetta kirkossamme on 
vaikea ymmärtää, vastustaa ja varsinkin 
löytää siitä tietä eteenpäin. Sen vuoksi 
turvautuisin ajankohtaiseen esimerkkiin 

toisenlaisesta todellisuu-
desta. Se valaiskoon sitä, 
mitä nyt on meneillään 
kirkossamme.

Vajaat kaksi viikkoa sitten 
Suomessa pidettiin Viron 
historiaa koskeva semi-
naari. Aiheena oli teos 
nimeltä Kaiken takana oli 
pelko, joka kertoi elämästä 
Virossa noina neuvosto-
miehityksen vuosikym-
meninä. Tilaisuuteen tuli 
kymmenkunta baltianve-
näläistä nashi-järjestöön 
kuuluvaa nuorta osoitta-
maan mieltä kirjan julkai-
semista vastaan. Heillä oli 
melko rajut teesit: Viroa 
ei ole koskaan miehitetty. 
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Viro kohtelee nykyistä vähemmistöään 
kurjasti. Viron nykyinen tasavalta ei tule 
elämään kymmentä vuotta pitempään.

Asiaa koskevaa televisiokeskustelua seu-
ratessa tuli mieleen, että nyt on menossa 
sellainen yritys, jonka ei pitäisi onnistua 
missään sivistysvaltiossa – oli menossa 
suurisuuntainen historian varastaminen. 
Tämä Viron valtion miehitys, sen kansan 
vainot ja karkotus, olisivatkin vain myytti 
Viron nykyisen valtion olemassaolon 
oikeuttamiseksi. Näin tuon Viron kansan 
lähes viisikymmentä vuotta kestäneen 
kärsimyksen historiakin pitäisi riistää 
heiltä.

Menneisyyden varastaminen on vakava 
ilmiö. Sillä oikeutetaan kaikenlaista vää-
ryyksien tekeminen nykyajassa. Tuossa 
meille yritettiin syöttää jotakin niin 
paksua, että tuo paha voitetaan vain 
Lutherin taisteluvirren sävelin: ”Se sana 
seisoo vahvana, ne ei voi sitä kestää, kun 
kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton 
estää. Jos veis he henkemme, osamme 
onnemme, ne heidän olkohon, vaan 
meidät iät on Jumalan valtakunta.”

Siitä alkaen kun aloin lukea teologiaa 
1960-luvun puolivälin jälkeen, olen jou-
tunut seuraamaan suurisuuntaista näy-
telmää, joka voitaisiin kirjoittaa kokoon 
ja antaa sille nimeksi Pyhän historian 
varastaminen.

Sen ensimmäinen näytös on jo lähes pari 
sataa vuotta vanha. Valistuksen filosofia 
pyrittiin istuttamaan myös yliopistote-
ologiaan. Sen mukaan kaikki tieto on 
peräisin kokemuksesta ja järjestä, ei voi 
olla mitään yliluonnollista: ei ilmoitusta, 
ei tuonpuoleisuutta eikä sieltä tapahtu-
vaa puuttumista historian tapahtumiin. 
Ihmeitä ei ole ja jos niitä tapahtuu, ne 
joko eivät ole totta tai niille on keksittävä 
luonnollinen selitys.

Näiden tuohon aikaan keksittyjen aksi-
oomien nojalla on harjoitettu suurimit-
taista teologista työskentelyä ja niiden 
nojalla on tehty - ei teologisia löytöjä, 
vaan pikemminkin teologisia hukkaami-
sia, joista suurimmat kävi täällä Suomes-
sa esittelemässä amerikkalainen piispa 
Spong muutamia vuosia sitten. Siinä on 

asetettu kyseenalaiseksi maailman luo-
minen, Kristuksen jumaluus ja ihmisyys, 
sovitustyö, ylösnousemus, lähetyskäskyn 
antaminen ja takaisintuleminen. Pyhän 
historian tilalle on pyritty sijoittamaan 
epäpyhää historiaa, Raamatun tekstin 
taakse on luotu kuvitteellinen historia.

Nyt tämän vuosituhannen alusta olen 
saanut kirkolliskokouksessa seurata aitio-
paikalta Varastetun historian aikaansaa-
maa tuhoa kirkossa. Olemme edenneet 
sellaiseen vaiheeseen, jossa nykyisen 
maailman edustaman kulttuurirelati-
vismin paineessa kristinuskon historia 
muutetaan olennaisilta osin. Tämä on 
välttämätöntä, että meneillään olevat 
toimet saataisiin oikeutetuiksi.

Historian muuttaminen ei koske vain 
Kristuksen persoonaa, apostolien ope-
tusta tai Raamatun kirjakokoelman his-
toriallisuutta. Se lähtee jo luomistyöstä, 
joka pyritään korvaamaan näin Darwinin 
juhlavuonna evoluution kaikenkattavalla 
luomistarulla. Myös Kristuksen persoona 
ja hänen elämänsä vaiheista kertova 
pyhä historia on pyritty tahraamaan teat-
terin, kirjallisuuden ja elokuvan keinoin 
laatimalla vihjailevia kuvauksia hänen 
suhteestaan Maria Magdaleenaan.

Taitavien eksegeettisten tutkimuksien 
nojalla tuo Raamatussa yksiselitteisesti 
torjuttu homoseksuaalinen elämäntapa 
on todettu kokonaan muuksi kuin homo-
us meidän aikanamme. Myös naisaposto-
li on löytynyt uudesta testamentista.

Mutta ei siinä vielä kyllin: tämä pyhän 
historian varastaminen ulottuu jo kirkon 
historiaan. Aika jolloin miehet olivat 
pappeina ja Jumalan sana ohjeellinen 
ihmiselämässä pyritään aktiivisesti unoh-
tamaan. Äskettäin kiinnitti huomiota 
julkisuudessa esitetty väite, että avioliit-
toinstituutio olisi vain muutaman sadan 
vuoden mittainen. 

Tilalle luodaan uusi myyttinen historia 
– eräänlainen moderni utopia. Siinä 
kukoistavat sellaiset asiat kuin äitijuma-
luus, voimaantuminen, toiseus, suku-
puolineutraalisuus ja monikulttuurisuus. 
Kirkossamme vaikuttaa uusteologinen 
kerho, joka havittelee kirkolle uutta 

moraalista loistokkuutta sen jälkeen, 
kun kristillisestä moraalista on luovuttu. 
Se tavoittelee rajojen murtamista ja 
toiseuden sietämistä. Se tähtää maail-
manparantamiseen, joka saavutetaan 
työllä syrjäytyneiden ja katulasten pa-
rissa, toiminnalla rauhan, ympäristön 
ja ilmaston hyväksi, siis hyvillä asioilla, 
mutta evankeliumista ei välitetä eikä 
sitä levitetä.

Evoluutiofilosofia näyttää nousevan 
vähitellen uudeksi kaikenkattavaksi 
maailmanselitykseksi – oikeastaan val-
tionuskonnoksi – näin on kai pääteltävä, 
kun tieteen päivillä teologian emeritus-
professori julisti, että uskovaisten on 
uskottava – evoluutioon. 

Lehtitietojen mukaan Ilkka Niiniluodon ja 
muutamien muiden tiedemiesten äsket-
täin julkaisema kirja Kaikki evoluutiosta 
ei rajoitu pelkästään biologiseen evoluu-
tioon, vaan käsittelee myös kulttuurin, 
moraalin, uskonnon, oikeuden ja kielten 
evoluutiota. Evoluutio etenee nykyään 
oikein kiitolaukkaa.

Niin, jos luominen ei ole totta, niin mikäs 
ihminenkään minä sitten olen! Luomisen 
hylkääminen merkitsee ihmisyydestä 
luopumista – ero ihmisen ja eläimen välil-
lä katoaa. Ihmiselämän tarkoitus häviää, 
rakkaudesta tulee kemiaa, kärsimyksestä 
mielettömyyttä, kuolemasta kolkko ja 
kauhistava. Ihminen muuttuu koneeksi 
ja kulttuuri keinotekoiseksi. Digiviihteen 
keskellä viipyvältä voisi kysyä, kumpi on 
kone, jota toinen käyttää.

Etiikka haihtuu ja olemassaololta hävi-
ää perusta, ihmisen sielu ja omatunto 
katoaa, minuus kadotetaan ja ajattelu 
muuttuu median iskulauseiden toista-
miseksi.

Kirkkomme toiminnan muuttuessa en-
tistä enemmän fiktiiviseksi ja piispojen 
kaitsennan ollessa symbolista tulee 
kysyneeksi, miten pääsisimme tästä 
eteenpäin? 

Jumalan sanasta irtautunut kirkko on 
voimaton. 1. Samuelin kirjan 14. luvussa 
kerrotaan Joonatanista, joka sanoi tove-
reilleen: ”Menkäämme lähelle tuota 
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filistealaisten vartiostoa. Ehkä Herra 
on tekevä jotain meidän puolestam-
me, sillä ei mikään estä Herraa anta-
masta voittoa harvojen kautta yhtä 
hyvin kuin monien.” Apostoli Johannes 
kirjoitti seurakunnille:  ”Kaikki mikä on 
syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. 
Ja tämä on se voitto, joka on maailman 
voittanut, meidän uskomme.”

Sen vuoksi on sanottava: kirkko on 
Kristuksen eikä kansan. Se taas mikä ei 
ole Kristuksen, ei ole kirkonkaan. Niinpä 
me pidämme kiinni oikeudestamme 
elää ja toimia sen jäseninä ja virassa 
ja opettaa ihmisiä Jumalan sanan mu-
kaan sekä toimittaa pyhät sakramentit 
elääksemme autuaina Jumalan lapsina. 
Näemme yhä lisääntyviä merkkejä siitä, 
että nykyisen kirkon rakenteet sortuvat 
ympärillämme. 

Augsburgin tunnustuksessa on kaksi 
kohtaa, jotka koskevat nykytilannetta. 7. 
luvussa opetetaan, että yksi, pyhä kirkko 
pysyy ikuisesti. 5. luvussa opetetaan, 
että meidän pelastuksemme kannalta 
välttämättömän vanhurskauttavan uskon 
saamiseksi on asetettu evankeliumin 
opettamisen ja sakramenttien jakamisen 
virka.

Nyt tie tähän virkaan on tukittu inhi-
millisillä säädöksillä, maallisilla laeilla ja 
piispallisilla statuuteilla niiltä, jotka ovat 
uskollisia kristikunnan kaksituhatvuoti-
selle opetukselle. Samalla se on avattu 
sellaisille, jotka eivät tunnusta tätä uskoa 
tai joita ei uuden testamentin mukaan 
ole tarkoitettu tähän virkaan.

Luterilaisen tunnustuksen mukaan on 
välttämättömyys, että ihmiset saavat 
kuulla evankeliumin ja osallisuuden 
pyhiin sakramentteihin. On myös juma-
lallinen oikeus, jotta kirkko pysyisi ja jotta 
ihmiset voisivat kuulla evankeliumin ja 
saada pyhät sakramentit, kutsua ja aset-
taa virkaan niitä miespuolisia teologian 
maistereita jotka nyt jäävät vihkimättä.

Esitän sen vuoksi seuraavanlaista menet-
telyä. Meidän tehtävämme on jatkaa tätä 
yhtä, pyhää kirkkoa, joka pysyy ikuisesti. 
Emme lähde pois, vaan pysymme siinä. 
Älkäämme erotko siitä, vaan rakenta-
kaamme se uudelleen. Siinä mikä ei sodi 

evankeliumia vastaan, pyrimme pysy-
mään kuuliaisina nykyiselle kirkolliselle 
hallinnolle. Jos meidät Jumalan sanan 
vastaisin perustein heitetään ulos, niin 
jäämme sille paikkakunnalle ja hoidam-
me siellä Kristuksen kirkon virkaa. Viime 
aikoina olemme saaneet nähdä tästä 
rohkaisevia esimerkkejä.

Siinä mikä on nykyisen hallinnon kannalta 
kyseenalaista, etenemme omavaltai-
suuden sijasta synodaalisen periaatteen 
mukaisesti. Se tarkoittaa suomeksi: 
etenemme siinä, missä vallitsee täysi 
yksimielisyys. 

Ensimmäiseksi se merkitsee, että kaikki-
alle sinne, missä jumalanpalvelus järjes-
tetään niin, etteivät kristityt voi osallistua 
siihen, pyritään järjestämään apostoli-
nen jumalanpalvelus. Sillä ei ole väliä, 
kuka sen järjestää. Niillä paikkakunnilla, 
missä ei ole tunnustuksellista papistoa, 
maallikot voivat organisoida kotikirkko-
yhdistyksen, joka pyrkii aikaansaamaan 
apostolista jumalanpalvelustoimintaa. 
Jumalanpalvelusyhteisöjä vaan pystyyn! 
Erityisen tärkeää olisi että näiden yhtei-
söjen välillä vallitsisi yhteys, joka ylittäisi 
järjestö- ja herätysliikerajat ja mahdollis-
taisi myös saarnaajien vierailut ja kierron. 
Nämä nyt syntyvät mammuttiseura-
kunnat, joissa jumalanpalveluselämä 
rapautuu, avaavat kaikki mahdollisuudet 
tällaiselle toiminnalle.

Toiseksi: keskuudessamme vallitsee täysi 
yksimielisyys siitä, että keskuudessamme 
olevat teologian maisterit on vihittävä 
papeiksi kohtuullisen ajan kuluessa hei-
dän valmistumisestaan. Jos mahdollista 
heidät täytyisi vihkiä sellaisella tavalla, 
että he voisivat olla mahdollisimman 
laajalti tunnustettuja kirkossamme, toi-
mia pappeina näissä järjestöissä, missä 
he nyt toimivat ilman vihkimystä. Heidän 
ei tarvitse olla välttämättä meidän kirk-
komme tunnustamia. Toivottavaa olisi, 
että he voisivat vierailla ajan mittaan 
myös seurakunnissa samalla periaatteella 
kuin nyt Inkerin kirkon papit. Näistä syistä 
olisi varmaankin hyvä saada vihkimys 
toimitetuksi Suomen maaperällä esim. 
jollain kesäjuhlilla ja jonkin sellaisen kir-
kon piispan toimittamana, jonka kanssa 
kirkollamme on yhteys.

Kolmas asia, jossa pitäisi edetä, olisi että 
olisi olemassa sopimus niiden järjestöjen 
kesken, jotka ovat valmiita ottamaan 
tarvittaessa näitä pappeja palveluk-
seensa, niin että heidän tulevaisuutensa 
olisi turvattu. Meitä vanhauskoisia on 
nyt hajallaan kirkkomme seurakunnissa, 
Luther-säätiössä, lähetysjärjestöissä ja 
herätysliikkeissä. Nyt olisi äärimmäisen 
tärkeätä, että tässä asiassa saisimme 
kootuksi hajallaan olevat Jumalan lap-
set, niin että mukaan pääsisivät myös 
ne jotka toimivat paineiden ja vainon 
alaisina seurakunnissa tai sitten myös 
näissä sekatyyppisissä järjestöissä ja 
herätysliikkeissä.

Siis ongelmamme ei ole se, että saisimme 
seulotuiksi pois kaikki jotka ovat mukana 
sellaisissa herätysliikkeissä ja järjestöissä, 
joissa on myös uutuuksiin mukautuneita, 
vaan että saisimme heidät vedetyiksi 
mukaan. Mekään emme voi varastaa 
historiaa etukäteen puolellemme. Mutta 
me voimme edetä siihen Jumalan sanaa 
kuullen ja julistaen. 

Tässä yhteydessä viittaisin Lutherin 
Invocavit-viikon saarnoihin. Siinä hän 
sanoi mm. näin: ”Saattaisinhan minä-
kin ryhtyä moniin uudistuksiin, jossa 
minua harvat seuraisivat, mutta mitä se 
hyödyttäisi. Sillä tiedän, että ne, jotka 
ovat sellaisiin ryhtyneet, ovat itse en-
simmäisiä peräytymään yrityksen vietyä 
heidät taisteluun, josta he eivät ole voi-
neet suoriutua. Kuinka olisi jos johtaisin 
heidät taistelutantereelle ja minä, joka 
olen ollut hankkeessa ensimmäisenä, 
jättäisin toiset taistelemaan, pyrkisin 
pakenemaan kuolemaa enkä sitä iloisena 
odottaisi: kuinka tuo joukko johdettaisiin-
kaan harhaan. Antakaamme toisille myös 
maitoruokaa, niin kuin mekin olemme 
saaneet, kunnes hekin tulevat uskossa 
vahvoiksi. Sillä on monia, jotka muuten 
ovat meidän puolellamme ja mielellään 
tahtoisivat ottaa vastaan nämäkin, mutta 
he eivät vielä voi tätä oikein käsittää, 
nämä me karkotamme pois. Sen vuoksi 
osoittakaamme rakkautta lähimmäisi-
ämme kohtaan. Ellemme sitä tee, ei yri-
tyksemme menesty. Täytyyhän meidän 
toki jonkin aikaa osoittaa kärsivällisyyttä 
heitä kohtaan emmekä saa heti hylätä 
heikkouskoista.”
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“Niin ottakaat siis itsestänne vaari 

ja kaikesta laumasta, johon Pyhä 

Henki on teidät piispoiksi pannut, 

kaitsemaan Jumalan seurakun-

taa, jonka hän omalla verellänsä 

ansainnut on.” (Apt. 20:28 Biblia) 

Piispan virka on ennen kaikkea ja 

ensimmäiseksi hengellinen virka. Se 

on Jumalan lahja kirkolleen. Uusien 

paimenien asettamisen lisäksi Juma-

lan sanan opettaminen ja harhojen 

torjuminen ovat piispan keskeisim-

mät tehtävät seurakuntien johtami-

sessa. (Tiit. 1:5-9) Apostoli Paavalin 

välittämiä kriteereitä 1. Tim. 3:1-7 

kutsutaan piispan peiliksi.

Kirkkomme piispat tuntevat nämä 

kohdat, mutta… Pahasti vuotava 

kirkkolaivamme ajelehtii ajan tuulten 

riepoteltavana. Perämiehiksi asetetut 

piispat tulkitsevat erehtymätöntä 

merikorttiamme, Pyhää Raamattua, 

uudella tavalla. Silloin, kun ruoriin 

tartutaan, suunta on vaarallisesti 

pois selviltä vesiltä.  Kirkkoisä Krys-

ostomoksen kokemus tuntuu sopi-

van heihin: “He toimivat kaikessa 

vihamielisesti yllyttäen ihmisiä joka 

päivä hajaannukseen ja pilkkaavat va-

littuja monin tavoin, kunnes ovat joko 

saaneet heidät viroistaan erotetuiksi 

tai omat ehdokkaansa nimitetyiksi. 

Tilanne on melkein 

sama, jos kapteenilla 

olisi laivassaan pur-

jehtijoina meriros-

voja, jotka jatkuvasti 

suunnittelisivat hyök-

käyksiä häntä itseään, 

laivan varsinaista mie-

histöä ja matkustajia 

vastaan.”

Elämme kirkossamme 

reformaation kaltaista murrosaikaa. 

Vaikka liian yksioikoisia vertailuja 

500 vuotta sitten vallinneeseen ti-

lanteeseen ei voi tehdä, merkillisellä 

tavalla monet tuon ajan tapahtumat 

ja tunnustuskirjojen linjaukset sopi-

vat meidän aikaamme. 

Yksi keskeinen tausta ukonpuhdis-

tukselle oli kirkon rappio. Monessa 

kohdin oli luovuttu Jumalan sanasta 

ja tilalle oli tullut ihmistekoista hut-

tua. Armon evankeliumi oli aivan 

hukassa. Kirkon rappion pahimpia 

mätäpaiseita oli kauas hengellisestä 

tehtävästään etääntynyt “hengelli-

nen sääty” eli paavi piispoineen ja 

pappeineen. Se keskittyi pönkittä-

mään omaa asemaansa eikä puuttu-

nut ilmeisiin epäkohtiin.  (Katso Aug. 

tun. puolustus  28)

uskonpuhdistuksen kannattajia vas-

tustettiin ja vainottiin. Heitä syytettiin 

kirkon hajaannuksesta. 

Uskonpuhdistajat eivät halunneet 

rikkoa välejään vanhaan kirkkoon. 

Lutherin mukaan “on vaarallista ja 

pelottavaa kuulla ja uskoa sellaista, 

mikä sotii koko pyhän, kristillisen 

kirkon yksimielistä todistusta vas-

taan … josta on pidetty yksimielisesti 

kiinni yli 1500 vuotta kaikkialla maa-

ilmassa.” Tämän uskon voima ja se 

sana, jonka kirkko oli antanut hänen 

käsiinsä, pakotti hänet oppositioon 

väärinkäytöksiä vastaan. Rakkaus 

Kirkkoon johti väistämättä uudista-

maan kirkkoa.

Lutherin ja uskonpuhdistajien yksi 

keskeinen korostus tähtäsi papiston 

hengelliseen uudistukseen. Tarkoitus 

oli koota, yhdistää ja uudistaa kirkko 

niin, että koko kirkossa evankeliumi 

TULEVAT PIISPAT JA RAAMATULLINEN PIISPUUS
Johan Helkkula,
Srk-pastori, Paavalin synodin tuki ry:n varapj.
Keminmaa
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olisi opetettu puhtaasti ja sakramen-

tit toimitettu oikein. Pyrittiin siihen, 

että piispoista olisi tullut oikeita piis-

poja, ja kirkollista valtaa olisi alettu 

harjoittaa hengellisesti luopumalla 

maallisista valtakeinoista. Hengellinen 

virka haluttiin puhdistaa ja uudistaa 

evankeliumin mukaiseksi niin, että se 

toimisi viran jumalallisen asetuksen 

eikä inhimillisten lisäysten, käskyjen 

ja väärinkäytösten mukaisesti. 

Vastoin kirkkojärjestystä?

Kovin ajankohtainen on Augsburgin 

tunnustuksen artikla 28 Kirkollisesta 

vallasta. Siinä tunnustuskirjamme lin-

jaavat, mikä on oikeaa raamatullista 

piispuutta ja missä heille on oltava 

kuuliaisia sekä vastaavasti, missä 

heitä ei saa totella. Augustinusta 

lainaten: “Katolisillekaan piispoille ei 

pidä antaa periksi, jos he erehtyvät ja 

opettavat mielipiteitä, jotka ovat oh-

jeellisen Jumalan sanan vastaisia.”

Schmalkaldenin artikloissa kohdassa 

10. Vihkimys ja virkaan kutsuminen, 

Luther viittaa tilanteeseen, jossa 

tämä viran järjestys vahingoittui ja 

piispat kieltäytyivät vihkimästä sa-

nalle uskollisia paimenia. “Heidän 

tähtensä ei kirkkoa saa jättää ilman 

palvelijoita. … Siksi me tahdomme 

ja meidän tulee vanhan kirkon ja 

sen isien esimerkkiä noudattaen itse 

vihkiä.”  Traktaatissa paavin vallasta 

todetaan vielä voimakkaammin: 

“Kun siis piispoista tulee kerettiläisiä 

tai kun he kieltäytyvät vihkimästä 

virkaan, silloin seurakuntien on 

jure divino pakko jo virassa olevien 

paimentensa välityksellä vihkiä uusi 

paimenia ja viran hoitajia. Tämän 

väitetyn hajaannuksen ja erimieli-

syyden syynä on yksinomaan piispo-

jen jumalattomuus ja tyrannius.”

Raamatun antaman jumalallisen oike-

uden perusteella uskonpuhdistuksen 

seurakuntiin vihittiin evankeliumille 

uskollisia pappeja ohi Rooman piispo-

jen. Rooman kirkon suhteen näiden 

pappien kirkko-oikeudellista asemaa 

leimasi epävarmuus, väliaikaisuus ja 

epäkanonisuuskin, mutta he olivat 

jumalallisesti asetetussa virassa. Kirk-

kojärjestys oli silloin ja on edelleen 

Raamatun alapuolella. 

Suhteesta kirkolliseen järjestykseen 

todetaan Aug. puolustuksen kohdas-

sa 14: “Piispat kuitenkin joko pakotta-

vat meikäläisiä pappeja hylkäämään 

ja kiroamaan sen opinmuodon, johon 

me olemme tunnustautuneet, tai 

jopa ennenkuulumattoman julmasti 

surmaavat noita onnettomia ja viat-

tomia. Nämä syyt estävät meidän 

pappejamme tunnustamasta tuol-

laisia piispoiksi. Piispojen julmuutta 

saadaan näin ollen syyttää siitä, että 

paikka paikoin höltyy kirkollinen jär-

jestys, jonka me hartaasti halusimme 

säilyttää. Katsokoot itse, kuinka aika-

naan tekevät tilin Jumalalle siitä, että 

hajottavat kirkkoa. Meillä ei tässä 

suhteessa ole vaaraa, sillä omatun-

tomme on puhdas. Kun tiedämme 

oman tunnustuksemme totuuden-

mukaiseksi, hurskaaksi ja katoliseksi, 

ei meidän tule hyväksyä niiden jul-

muutta, jotka vainoavat tätä oppia. 

Toisaalta tiedämme, että kirkko on 

niiden keskuudessa, jotka oikein 

opettavat Jumalan sanaa ja oikein 

hoitavat sakramentteja, eikä niiden 

keskuudessa, jotka eivät ainoastaan 

säädöksillään yritä hävittää Jumalan 

sanaa, vaan myös julmasti surmaavat 

niitä, jotka opettavat oikein ja totuu-

den mukaisesti. … Meidän syyksem-

me ei voida lukea sitä, että piispojen 

arvovalta horjuu siellä, missä saadaan 
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lukea ja kuulla, ettemme ole päässeet 

mihinkään kohtuulliseen ratkaisuun, 

vaikka olemme pyytäneet piispoja 

luopumaan epäoikeudenmukaisesta 

julmuudestaan.”

Luther ja tunnustuskirjat käyvät 

rajuakin rajankäyntiä evankeliumin 

vihollisiksi tulleita piispoja vastaan, 

mutta selkeästi on silti nähtävissä 

tuki piispalliselle järjestykselle. Se ei 

ole välttämätön, mutta hyödyllinen. 

Piispan ja papin virka on sama sanan 

ja sakramenttien hoitamisen virka. 

Inhimillisen järjestyksen perusteella 

on sovittu, että piispa vihkii papit. 

Hätätilanteessa myös kirkkoherran 

omassa seurakunnassaan suorittama 

vihkimys on pätevä.

Piispojen “piispa”

20.1.1542 Luther itse vihki Nikolaus 

von Amsdorfin piispaksi Naumburgin 

tuomiokirkossa. Tämä oli ensimmäi-

nen evankelinen piispanvihkimys 

Saksan maaperällä. Vaaliruhtinaan, 

Naumburgin evankelisen papiston, 

muutamien tuomiokapitulin jäsenten 

ja n. 5000 kuulijan läsnä ollessa vihkijä 

oli pitänyt “valtavan ja lohduttavan” 

saarnan tekstinään Apt. 20:28-31. 

Juhlallisin menoin pappien kuoron 

ja monien avustajien kanssa Pyhää 

Henkeä avuksi huutaen Luther oli 

kättenpäällepanemisin ja rukouksin 

vihkinyt Amsdorfin piispanvirkaan.

Kehotuspuheessaan hän oli muis-

tuttanut vihittävälle, ettei 

piispan virkaan kuulu vain 

evankeliumin opettaminen 

ja sakramenttien jakaminen, 

vaan ennen kaikkea siitä huo-

lehtiminen, että työhön kutsu-

tut viranhoitajat suorittaisivat 

nämä tehtävät oikein. Lisäksi 

hän oli muistuttanut piispan 

velvollisuuksista koulujen ja 

sairaaloiden ylläpitämisessä ja 

hänen konsistoriaalisista tehtä-

vistään hallinnossa.

Amsdorfille lähettämissään 

lukuisissa kirjeissä Luther on 

puhunut laajasti ja syvästi piispan vel-

vollisuuksista kirkossaan. Amsdorfin 

tehtävänä on olla Kristuksen sijassa 

ja edustajana Naumburgin piispanis-

tuimella. Se tehtävä merkitsee ristiä. 

Piispan virka on yhteyden ja ykseyden 

virka. Luther opettaa: “Siksi ei kirkkoa 

voi ikinä paremmin hallita ja varjella 

kuin siten, että me kaikki elämme yh-

den ainoan pään, Kristuksen, alaisina 

ja että kaikki piispat virkansa puolesta 

yhdenvertaisina, joskin lahjoiltaan 

erilaisina, pitävät kiinteästi yhtä ja 

pysyvät yksimielisinä opissa, uskossa, 

sakramenteissa, rukouksessa ja rak-

kauden teoissa. Pyhä Hieronymuskin 

kirjoittaa, että Aleksandrian papit 

kaikki yhdessä johtivat seurakuntia, 

niin kuin jo apostolit olivat tehneet ja 

sitten kaikki piispat koko kristikunnas-

sa, kunnes paavi korotti päänsä kaik-

kia ylemmäksi.” (Schmal. art. Toinen 

osa Neljäs opinkohta (Paavius))

Tässä valossa viimeisen piispainko-

kouksen yksimielisyys oli järkyttävää. 

Yksikään heistä ei halunnut pelastaa 

sieluansa ja olla oikea piispa. Timo 

Holma on jo vuosia sitten puhunut 

Joosefin veljien syndroomasta, jos-

sa piispat ovat toistensa vartijoita 

ja yhteinen valhe sitoo kaikkia. 

Onko se pelkurimaisuutta, välinpi-

tämättömyyttä vai tietoista harhaa? 

Kirkkomme hengellinen todellisuus 

on heikoissa kantimissa. Piispat ja 

heidän valvomansa ja ohjaamansa 

papisto ovat vastuussa kansamme 

luopumuksesta. Kirkolla ei ole matti 

kukkarossa, mutta onko sillä aarre 

taivaassa. Jumala tietää kuinka mäki-

nen maasto kirkollamme on edessä, 

mutta evankeliumia ei voi padota, 

väistämättä se kulkee eteenpäin ja 

padot murtuvat.
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1. Johdanto
2. Feminismi kristillisen rakkau-
den palveluksessa
3. Ideologinen feminismi ja kristil-
linen antropologia
4. Saarnaviran ja seurakunnan 
sisäisen olemuksen dialektiikka

1. Johdanto

Elämä kolhii. Niinhän se on. Mustel-
mitta ei selviä joustavinkaan ihminen, 
mutta usein ne paranevat niin, ettei 
myöhemmin edes muista, mihin 
paikkaan sattui.

Sitten on traumoja, jotka jäävät 
ihmiseen. Niiden kanssa voi oppia 
elämään, mutta ne eivät unohdu. 
Sellaisen vamman minä sain sie-
luuni silloin, kun Suomen kirkko 
jakaantui kahtia naispappeudesta 
päätettäessä. Alunperin kannatin itse 
saarnaviran avaamista myös naisille, 
vaikken asiaa aktiivisesti ajanutkaan. 
Jouduin kuitenkin ankaran teologi-
sen pohdinnan jälkeen muuttamaan 
kantaani pari, kolme vuotta ennen 
kirkolliskokouksen päätöstä. 

Siitä lähtien kysymys miehen ja naisen 
virasta kirkossa on vaivannut minua, 
vaikken aina olisi edes välittänyt sitä 
pohtia. Eihän siitä yhtenään puhuta. 
Kuitenkin se määrää käytännöllisen 
kirkollisen elämän ohella pitkälle 
myös niitä asenteita, joilla kohtaam-
me toinen toisiamme. Vähitellen, 
vääjäämättä, ajaudumme erilleen. 
Tiedän, että tämän kokemuksen 
jakavat paitsi tavallani tienpenkkaan 

pakkaseen päätyneet kirkon pojat ja 
tyttäret, myös monet sellaiset sisaret 
ja veljet, joka eivät vielä ole pohdin-
nassaan päässeet samaan tulokseen 
kuin minä tai jotka ovat siirtäneet 
vaikean kysymyksen korkeampien 
auktoriteettien ratkaistavaksi. Tiedän 
myös, että siinä, missä minun on kal-
taisteni kanssa vaikea elää ja vaikut-
taa Suomen evankelisluterilaisessa 
kansankirkossa, monen enemmistön 
päätöstä seuranneen on yhtä vaikea 
kokea olevansa perinteellisen kannan 
säilyttäneiden piirissä erehtyneenä-
kin rakastettu veli tai sisar.

Tämän artikkelin tarkoituksena ei ole 
ratkaista näitä kipeitä ongelmia, vaan 
ainoastaan jakaa jotakin siitä, mitä 
oma pohdintani miehen ja naisen 
suhteesta ja tämän suhteesta virka-
teologiaan on tuottanut. Puheenvuo-
roni juuret ovat havainnossa, jonka 
tein jo aikoinani, kun ensimmäistä 
kertaa pohdin tätä vaikeaa kysymystä: 
se ihmisyyden olemukseen perustuva 
mysteeri, joka oman käsitykseni mu-
kaan antaa luomisteologisen perustan 
uuden testamentin virkateologisille 
lausumille myös niiden pelastusoppia 
koskevassa merkitysympäristössä, 
jäi silloisessa keskustelussa varsin 
vähälle huomiolle. Yhä vielä kaipaan 
keskustelua aiheesta, mikä loppujen 
lopuksi on kristillisen käsityksen mu-
kaan ihminen ja millä tavoin hänen 
ihmisyytensä suhtautuu seurakun-
taan, sen sisäiseen olemukseen ja sen 
erityiseen palveluvirkaan.

Siksi pyrin seuraavassa juuri virka-
teologista ja seurakunnan olemusta 

koskevan pohdinnan taustaa vasten 
hahmottelemaan, mitä tarkoittaa 
ihmisyys Jumalan kuvana. Samalla 
haluan tehdä muutamia kriittisiä 
huomautuksia eräiden feministisen 
teologian ilmentymien ihmiskäsitystä 
koskeviin lähtökohtiin. Mitään val-
mista, positiivista mallia seurakunnan 
viran ja tehtävien järjestelystä en 
tässä esityksessäni yritä luoda.1

2. Feminismi kristillisen rakkauden 
palveluksessa

Ennen kuin esitän kriittisen kantani 
feministisen teologian joidenkin 
suuntauksien taustalla olevia perus-
olettamuksia kohtaan, suljen pois 
käsitteen erään ulottuvuuden. Kritiik-
kini ei nimittäin kohdistu sellaiseen 
moraaliseen asennoitumiseen, joka 
asettuu kultaisen säännön mukai-
sesti toisen osapuolen asemaan ja 
ottaa huomioon tämän luomiseen 
ja Jumalan asetukseen perustuvat, 
oikeutetut tarpeet.

Ongelmat Jumalan kuvaksi luotujen 
ihmisten keskinäisissä suhteissa 
johtuvat synnistä. Synti on perimmäi-
seltä olemukseltaan ihmisen kapinaa 
Jumalaa vastaan. Ihminen on luotu 
elämään yhdistävässä suhteessa 
Jumalaan ja toiseen ihmiseen. Tämä 
suhde on ihmisyyden perusta. Sen 
tähden synti, joka rikkoo perustavalla 
tavalla Jumala-suhteen, rikkoo myös 
ihmisten välisiä suhteita. Niinpä 
myös Jumalan luomistarkoitukseen 
sisältyvätä erilaisten yhteydestä voi 
tulla ryhmien ja yksilöiden välistä val-

MIEHEKSI JA NAISEKSI LUOTU -
IHMINEN KOLMIYHTEISEN JUMALAN KUVANA
Ideologisen feministiteologian ontologisen omavanhurskauden kritiikki

Martti Vaahtoranta,
Pastori, TT, Suomen Luther-Säätiön lähetysteologi,
Reila
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tataistelua, jossa heikompi osapuoli 
joutuu sorretun asemaan – joskus 
vahvemman osapuolen sitä edes 
huomaamatta. 

Lisäksi on ilmeistä, että mitä isompi 
on Jumalan lahja, sitä karkeampaa 
on sen väärinkäyttö. Ehkä suurin 
luomisen lahjoista on seksuaalisuus, 
niin, itse asiassa juuri ihmisyys toi-
nen toisiaan puoleensa vetävänä ja 
yhteyteen toistensa kanssa pyrkivänä 
mieheytenä ja naiseutena. Sen täh-
den sitä käytetään myös karkeimmin 
väärin. Eivätkä syntiä ole vain syrjähy-
pyt, seksiviihde ja tyttökauppa, vaan 
myös alistaminen ja sorto.

Arvossa yli luomisen suurimman lah-
jan kohoaa kuitenkin Jumalan Sana. 
Se ei puhu vain luomisesta, vaan 
myös ja ennen kaikkea lunastuksesta, 
jonka Jumala on Kristuksessa valmis-
tanut langenneille lapsilleen. 

Silti Jumalan Sanaa käytetään väärin. 
Sitä luetaan uudestisyntymättömin 
silmin vain siitä vinoutuneesta näkö-
kulmasta, joka luonnostaan avautuu 
langenneelle ja kääntymättömälle 
ihmiselle. Jumalan ilmoituksen var-
sinainen olemus ja sanoma jäävät 
kuitenkin piiloon. 

Jos jumalaton mies lukee tällä tavalla 
ilman Kristusta ja Pyhää Henkeä Raa-
mattua ja ottaa ohjeekseen uuden 
Testamentin ohjeet naisen alamai-
suudesta mieheen nähden, hän tekee 
karkealla tavalla syntiä. Hän unohtaa, 

ettei pyhä Paavali ohjeissaan puhu 
miehestä ja naisesta yleensä, vaan 
aviomiehestä ja aviovaimosta – tai 
seurakunnasta Jumalan perheväke-
nä. Paavali ei puhu miehen ja naisen 
julkisoikeudellisesta asemasta yhteis-
kunnassa, ei myöskään avioliitosta 
sellaisenaan, luomisessa asetettuna 
järjestyksenä, vaan kristityn mie-
hen ja vaimon, mutta sen kanssa 
verrannollisesti myös palveluviran 
ja seurakunnan suhteesta eli uskon 
hallintapiiristä. Ilman uskoa ei Uu-
den testamentin opetusta aviomie-
hen ja –naisen suhteesta ymmärretä 
oikein.

Toiseksi jumalaton mies ohittaa sen 
Paavalin ihmeellisen opetuksen, 
jonka mukaan oikea aviomies on 
suhteessa vaimoonsa verrannollinen 
kärsivän Kristuksen kanssa sellaisena, 
kuin Hän rakastaa seurakuntaa. Ja 
millä tavalla Kristus sitä rakastaa? 
Hän uhrautuu Ristille asti sen puo-
lesta!

Jos luetaan ”kuin Piru Raamattua”, 
lopputuloksena on Jumalan tahdon 
sijasta taistelu vallasta,  sorto ja 
alistaminen. Tämän vääristymän 
pahimmista seurauksista ei parane 
edes puhua. Parhaimmillaankin tämä 
”raamatuntulkinta” asettaa miehen 
sillä tavoin naisen yläpuolelle, ettei 
jalkojen pesulle, pilkalle ja häpeälle, 
jopa kuolemalle seurakunnan puo-
lesta jää lainkaan sijaa.

Jos siis ’feminismillä’ tarkoitetaan 
sitä, että tuodaan esille ja torju-
taan synti, johon Pirun silmälaseilla 
Raamattua lukeneet miehet ovat 
sortuneet, sitä on tuettava ja tehtä-
vä samalla itse miehinä parannusta. 
Sellaista feminististä teologiaa pitää 
edistää, joka ”antaa äänen äänettö-
mille” ja tunnustaa, että nainen ja 
hänen uskonnollisen kokemuksensa 
ovat yhtä arvokkaita kuin mies ja mie-
hen kokemukset, ja naisen tehtävät 
yhtä merkittäviä kuin miesten. 2

3. Ideologinen feminismi ja kristil-
linen ihmiskäsitys

Kultaiseen sääntöön nojautuva mie-
hen ja naisen tasa-arvon tavoittelu 
on siis oikein. Ihmistä on autettava 
Jumalan tahdon mukaiseen iloon ja 
vapauteen siinä  tilanteessa ja siitä 
hädästä, jossa hän todellisesti on. 

Kokonaan toinen on tilanne,  jos  
“tasa-arvosta“ muodostuu ideolo-
gia. Silloin moraalista toimintaa ei 
ohjaa lähimmäisen tarpeista eikä 
Jumalan tahdosta liikkeelle lähtevä 
rakkaus, vaan aate, joka vaatii uhreja. 
Tällöin ’hyvästä feminismistä’ tulee 
pahimmillaan fasistinen järjestelmä, 
joka alistaa ihmistä ja asettaa viralta 
Jumalan ja Hänen hyvän luomistar-
koituksensa. 

Torjuessaan miehistä “paternalis-
mia” ideologinen feminismi3 sortuu 
samaan syntiin, josta se syyttää 
”miesten maailmaa”. Se ei ota lähtö-
kohdakseen ihmisen itsensä tarpeita 
eikä kunnioita tämän vapautta. Sen 
sijaan se holhoaa aikuisia, sanelee 
omista ideologisista lähtökohdistaan, 
mikä on heille hyväksi ja ”oikein” sekä 
halveksii näiden itsenäisesti harkittu-
ja elämän päämääriä ja hyviksi havait-
tuja toimintamalleja. Jumalan Sanan 
sellaisena, kuin se on kirjoitettu, tämä 
feminismi syrjäyttää kokonaan.
Teologian piirissä ideologisoitu femi-
nismi voikin johtaa sellaiseen ajatus-
rakennelmaan, joka pyrkii ohjelmalli-
sesti kieltämään sukupuolten välisen 
olennaisen eron. Lievimmillään on 
kyse androgyniasta, jossa miehen 
ja naisen erilaisuutta pidetään vain 
epäolennaisena, biologiseen suvun-
jatkamiseen liittyvänä käytännön jär-
jestelynä. Sukupuolisuuden ei katsota 
millään perustavalla tavalla vaikut-
tavan ihmisen persoonaan eikä sen 
suhteisiin oman itsen ulkopuoliseen 
maailmaan. Ankarimmillaan ideolo-
ginen feminismi julistaa miehisyyden 
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pahuudeksi, joka oikeastaan pitäisi 
voida hävittää maailmasta. 

Ideologinen feminismi heijastuu 
myös oppiin Jumalasta. Jumalan 
olemus Luojana nähdään verran-
nollisena naiseuden kanssa. Äärim-
milleen vietynä tämä ajattelutapa 
johtaa naiseuden ja jumaluuden 
samastamiseen, Jumalan ja ihmisen 
persoonallisen erillisyyden, jopa 
luomakunnan ja Luojan ”vastapäätä” 
toisiaan olemisen kieltämiseen. 

Tässä muodossa ideologinen feminis-
titeologia ei enää puolusta sorrettuja 
eikä ylipäätään pysyttäydy etiikan 
alueella, vaan siirtyy ihmiskäsityksen 
ontologisten edellytysten alueelle 
ja samalla sekä olemista koskevan 
kristillisen opin että kristillisen ih-
miskäsityksen uudelleentulkintaan. 
”Maan” tai ”luonnon”, ”naisen” ja 
”jumaluuden” rinnastaminen tai 
jopa samastaminen ei nimittäin ole 
ainoastaan synti ensimmäistä käskyä 
vastaan ja siinä mielessä epäraama-
tullista, vaan siinä edellytetty käsitys 
itse olemisen luonteesta on kristilli-
selle uskolle vieras.

Kristillisen ihmiskuvan Jumalan kol-
minaisuuteen ja Kristuksen kahden 
luonnon yhteyteen perustuva onto-
logia nojautuu siihen näkemykseen, 
että itse oleminen toteutuu yhdistä-
vässä suhteessa toiseen. Tämä suhde 
yhdistää itsessään erillisiä olioita tai 
ilmiöitä toisiinsa, mutta tekee niistä 
samalla osallisia olemiseen. Ne ovat 
olemassa ainoastaan tässä suhtees-
sa, joka määrittää olioita tai ilmiöitä 
sekä säilyttäen niiden moneuden että 
luoden niistä ykseyden siten, että 
”toista ei ole ilman toista”, ja kuiten-
kin ’toinen’ säilyy  ’toisena’.

Niin ollen myös ihmisen tosi, autent-
tinen, vieraantumaton oleminen on 
suhde. Ihmisen ja ihmisyyden ole-
minen ei ole eriytymätöntä, kaiken 

sisälleen sulkevaa monismia eikä 
numeerisena ykseytenä ilmaistavissa 
olevaa, sävytöntä, irrallista riippu-
mattomuutta kaikesta. 

Ihmisyys yhdistävänä suhteena on 
verrannollinen jakamattomasti ja 
olemuksellisesti yhden Jumalan Kol-
minaisuudelle, sillä ihminen on luotu 
Jumalan kuvaksi. Jumala on Yksi siinä 
suhteessa, jossa Isä rakastaa Poikaa 
persoonallisessa, olemuksellisesti 
yhtä jumalallisessa Rakkaudessa, 
Pyhässä Hengessä. ”Yhtä” Jumalaa 
ei ole ulko- eikä yläpuolella Pyhän 
Kolminaisuuden. Isä, Poika ja Pyhä 
Henki ovat erillisiä persoonia, mutta 
Kolmiyhteinen Jumala on yksi. 

Sen tähden myös ihmisyys Jumalan 
kuvana toteutuu Jumalan luomis-
tarkoituksen mukaisessa erilaisten 
yhteydessä ja suhteessa toinen toi-
seensa: Raamatun mukaan Jumala loi 
ihmisen mieheksi ja naiseksi.  Miehe-
nä suhteessa naiseuteen ja naisena 
suhteessa mieheyteen ihminen on 
Jumalan kuva.

Kysymyksessä on tosin vain verran-
nollisuus: Luoja ja luotu ovat lopul-
lisesti ”vastapäätä” toisiaan eivätkä 
sulaudu toisiinsa. Ihminen on vain 
Jumalan kuva eikä Jumala itse.

Kuva ei myöskään näy pimeässä. Se 
tarvitsee Jumalan ilmoitusta ja Pyhän 
Hengen valoa tullakseen näkyväksi. 
Luonnollinen, uskosta osaton ihmi-
nen, ei löydä Jumalaa tarkkailemalla 
langennutta ihmisyyttä.
Jumalan ilmoituksen valossa Jumalan 
kuva ihmisyydessä kuitenkin ilmenee 
kahta eri sukupuolta toisiaan puo-
leensa vetävässä ja yhteyteen pyr-
kivässä erillisten ja erilaisten, mutta 
samalla yhtä ihmisyyttä edustavien 
yksilöiden suhteessa. Erityisellä ta-
valla se toteutuu miehen ja naisen  
henkisruumiillisessa, elämänikäises-
sä yhteenliittymisessä eli avioliitossa. 

Ihminen ei siis ole Jumalan kuva tässä 
verrannollisessa mielessä yksittäise-
nä, sukupuolisesti eriytymättömänä 
ihmisenä ”yleensä”, vaan juuri kah-
den eri sukupuolen suhteessa toinen 
toiseensa, erityisesti siinä, jossa rak-
kaus liittää kaksi yksilöä sillä tavoin 
pysyvästi yhteen, että heistä tulee 
paradoksaalilla tavalla yksi.
Kumpaakaan sukupuolta edustavat 
ihmiset eivät siis voi kerskua yksin 
olevansa Jumalan kuva. Tämä koskee 
niin avioituneita kuin naimattomuu-
denkin kutsumuksen saaneita. Pysyt-
täytyminen avioliiton ulkopuolella ei 
vapauta ihmistä hänen perustavaa 
laatua olevasta sukupuolisuudestaan. 
Myös naimattomana ihminen on 
Jumalan kuva miehenä suhteessa 
naiseuteen tai naisena suhteessa 
mieheyteen. Sukupuolinen  eriyty-
minen ei ole syntiinlankeemuksen 
seuraus eikä vain ihmissuvun jat-
kamisen vuoksi luotu ruumiillinen 
epäolennaisuus. Ihmistä yleensä ei 
ole olemassa; on vain joko miehiä tai 
naisia suhteessa toistensa sukupuo-
lisuuteen, ja tässä erilaisten yhtey-
dessä ja ykseydessä Jumala ilmoittaa 
jotakin oman kolminaisen ykseytensä 
salaisuudesta.

Tämän tunnustaminen ei liene kristi-
kunnassa ollut aina itsestään selvää. 
Feministinen propaganda ei unohda 
mainita sen tyyppistä ihmiskäsitystä, 
joka on pitänyt miestä sellaisenaan 
varsinaisena ja riittävänä Jumalan 
kuvana. Naiseus olisi tämän näke-
myksen mukaan ymmärretty miestä 
“materiaalisemmaksi“ ja “maanlähei-
semmäksi“ ja sen vuoksi vajavaisem-
maksi ihmisyydeksi ”kauempana” 
Jumalasta, joka on Henki. 

Tämä kritiikki on ilmeisesti osittain 
oikeutettua. Ideologisoituna se on 
kuitenkin johtanut toiseen äärim-
mäisyyteen, johon oma arvosteluni 
varsinaisesti kohdistuu. Feminismi on 
nimittäin kristilliselläkin maaperällä 
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saattanut kokonaan irtaantua raa-
matulliselta pohjalta ja ankkuroitua 
oletettuun pakanalliseen, esihistori-
alliseen ”matriarkaattiin”. Muinaisina 
aikoina on naisten katsottu hallin-
neen miesten sijasta maailmaa ja 
palvoneen luontoa vastapäätä olevan 
miehisen jumalan sijasta itse elämän 
ja luonnon salaisuuteen piiloutuvaa 
”äitijumalaa”. Tämän jumaluuden ja 
luonnon, Maa-äidin, vastakkaisuus 
on saattanut kokonaan kumoutua. 
Kristillinen, Jumalan trinitaariseen 
ykseyteen palautuva ontologia on 
hylätty, ja sen tilalle on tullut itses-
tään uutta synnyttävän jumaluuden 
eriytymätön monismi.
Kun tämä äärimmäinen feministi-
nen suuntaus tarkastelee ihmisyyttä 
jumaluuden analogiana, ”luonnon-
läheinen naiseus” näyttääkin sen 
mielestä jumalalliselta “henkisen” 
mieheyden sijasta. Miehen katsotaan 
vieraantuneen itse jumalallisesta ole-
misesta, joka kätkeytyy naisen kykyyn 
synnyttää itsestään uutta elämää. 

Arkipäivän tasolla ovat Suomessa 
olleet todellisuutta jo kauan sellaiset 
lasten kotileikit, joissa esiintyvät äiti, 
lapset ja koira, muttei isää ollenkaan. 
Laajalle on levinnyt sellainen ide-
ologia, jonka mukaan lapsi selviää 
ilman miehistä kasvattajaa. Äiti, 
nainen, riittää yksin kaikkeen. Niinpä 
moderni lääketiede tekee mahdolli-
seksi munasolun hedelmöittämisen 
ilman luonnollista sukupuoliyhteyttä. 
Miestä tarvitaan enää siittiösolun 
luovuttajana, ja kloonaustekniikan 
kehittyessä tämäkin tullee tarpeet-
tomaksi. Miehistä voidaan silloin 
kokonaan luopua.
Vaikka kysymys on itsepetoksesta, 
tämänkaltaiset trendit paljastavat 
äärimmilleen viedyn ideologisoidun 
feminismin ontologisen omavanhurs-
kauden. Itsessään itselleen riittävä 
ihmisyksilö uskoo pystyvänsä myös 
tuottamaan yksin, omin avuin itses-
tään uutta inhimillistä elämää. Hän ei 

tarvitse toista ihmistä eikä itsestään 
erillistä Jumalaa, joka antaisi hänelle 
elämän ja kyvyn jatkaa sitä.

Mies ei sen sijaan omassa mah-
dintunnossaankaan ja kuvitellussa 
riippumattomassa ykseydessään 
voi koskaan uskotella synnyttävänsä 
itsestään uutta elämää. Biologia 
suojelee häntä siltä harhalta. Vaara 
vaanii muualla. 

Miehen ontologista omavanhurs-
kautta on aineellisuuden halveksinta 
ja henkisyyden ihannointi. Sukupuo-
lisuus julistetaan parhaimmillaankin 
vain välttämättömäksi pahaksi ja 
periaatteelliseksi kiusaukseksi hen-
kiselle ihmisyydelle, tai sitten ovat 
miehelle kaunis vaimo ja pari kilttiä 
lasta menestyksekkääseen elämään 
kuuluvaa vähempiarvoista rekvisiit-
taa. Varsinainen elämä on “uran te-
kemistä” ja trendikkäitä harrastuksia 
- tietysti miesten kesken.

Feministinen teologia sen sijaan voi 
lääketieteen keinoin ja modernin 
yhteiskunnan tarjoamien palvelujen 
avulla tuudittautua siihen harhaan, 
että uutta synnyttävä jumaluus pii-
lee naiseudessa itsessään, naisen 
kaikkeen riittävässä sukupuolisessa ja 
persoonallisessa ykseydessä. Miestä 
ei tarvita mihinkään, ei myöskään 
“miesten kirjoittaman Raamatun” 
Jumalaa.

Kristilliseltä kannalta katsoen tässä 
ajattelussa on kyse syntiinlankee-
muksen seurauksista. Siinä ilmenee 
synnin vääristämä Jumalan kuva 
ihmisessä. Tätä irvikuvaa leimaa 
onnellisen, dialektisen ykseyden ko-
kemuksen sijasta synti, valtataistelu, 
alistaminen, kapina, vieraantuminen 
oikeasta olemisesta, yksinäisyys, Be-
ziehungslosigkeit, kuten asia saksaksi 
ilmaistaan. Se heijastaa synnin syvintä 
olemusta eli ihmisen irrottautumista 
alkuperäisen Jumala-yhteyden “hol-
hoavasta otteesta” ja yritystä tulla 
itse jumalaksi oikean Jumalan tilalle, 
olla itse itsessään itselleen riittävä. 

Äärimmäinen feministinen teologia 
ei näiden synnin alaisten ihmisyy-
den edellytysten valossa voi löytää 
Jumalan trinitaarista olemista eikä 
hyväksyä ajatusta Jumalasta, joka 
on läsnä, mutta kuitenkin vastapäätä 
luomakuntaansa. Se olettaa sellaisen 
naiseuden, joka heijastaa kuvitellun 
”äitijumalan” ominaisuuksia tai on 
suorastaan itse osa luovaa jumaluutta 
ja torjuu kristillisen ajatuksen, jonka 
mukaan naiseuden kyky synnyttää ja 
kasvattaa uutta elämää voi toteutua 
vain Jumalan trinitaarisen olemisen 
kanssa verrannollisessa saamisen 
ja antamisen suhteessa, erilaisten 
aviopuolisoiden yhteydessä, jossa ei 
ole toista ilman toista, itse toiseuden 
silti häviämättä. 

Vain Jumala nimittäin voi ikuisuu-
dessa eli ulkopuolella luodun ajan 
ja paikan synnyttää itsestään ne 
Persoonat, joiden välillä trinitaarinen 
oleminen toteutuu. Mitä siis itse Py-
hän Kolminaisuuden trinitaarisuuden 
salaisuuden juuriin tulee, ihmisyys ei 
koskaan ole verrannollista Jumalan 
jumaluuden kanssa. Jumalan ja luo-
dun välinen ontologinen kuilu säilyy 
ylittämättömänä aina Jumalan Pojan 
inkarnaatioon saakka ja sen ulko-
puolella.4 Edes Sanan iankaikkinen 
syntymä Isästä ei oikeuta ajatusta 
eriytymättömästä alkujumaluudesta, 
jonka analogia riippumaton, miehey-
destä irrallinen naiseus olisi. Sanan 
syntymä “ennen aikojen alkua” ei ku-
vaa ajallista jatkumoa, vaan “Jumala 
Jumalasta, Valkeus Valkeudesta” ker-
too Jumalan trinitaarisen olemisen 
dialektisesta luonteesta.

Niinpä myös naisen on saatava luon-
nollinen kykynsä synnyttää uutta 
lahjana. Hän ei itse omista sitä. Hä-
nen on saatava se Jumalalta toisen, 
nimittäin miehen kautta. Toisaalta 
myöskään mies ei omista itsessään 
elämää, jonka hän vain ikään kuin 
“istuttaisi” itsestään erilliseen “luo-
makuntaan” eli naiseen. Mies saa 
Jumalan luomistyön perusteella 
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naiselta kykynsä antaa. Niin kuin Isä, 
Poika ja Pyhä Henki ovat yksi Jumala, 
samoin Jumalan kuvan eli ihmisen 
analogiassa sama biologisen elämän 
salaisuus – ihmisyys - piilee miehessä 
ja naisessa, mutta vasta näiden kah-
den yhteys voi saattaa sen tulemaan 
julki.

Kuitenkin juuri miehen ja vaimon 
molemminpuoliseen saamiseen 
ja antamiseen perustuvan elämän 
syntymisen yhteisen salaisuuden 
ohella näiden erilainen biologinen 
rooli isänä ja äitinä uuden elämän 
sikiämisessä, syntymisessä, kasva-
misessa ja kasvattamisessa kuvaa 
paitsi Jumalan trinitaarista olemista, 
myös Hänen olemistaan suhteessa 
luotuun ihmiseen ja tämän produk-
tiivisuuteen. Ihmiselämä saa alkunsa 
miehen ja naisen psyykkisesti ja fyy-
sisesti erilaisesta yhtymisen aktista, 
jota leimaa aktiivisuuden ja passiivi-
suuden dialektiikka. Tämä erilaisuus 
ankkuroituu syvälle miehen ja naisen 
biologiseen ja psyykkiseen olemiseen 
ja näkyy myös näiden sosiaalisissa 
suhteissa, jotka ovat osa miehen ja 
naisen olemusta.

Uusi elämä syntyy ja kasvaa passiivi-
sesti äidin kohdussa ja rinnoilla, vielä 
kauan syntymänkin jälkeen hänessä 
kiinni riippuen. Äiti on se, jossa ja jon-
ka kautta kaikki tapahtuu ja josta elä-
mä kasvaa esiin. Isä edustaa elämän 
syntymisen, avioliiton ja perheen 

dialektiikassa Jumalan välttämätöntä 
aktiivista toiseutta.

Varsinaisessa mielessä myöskään 
isä ei omista elämää eikä voi sitä 
Jumalan tavoin antaa kenellekään, 
vaan, kuten sanottu, saa kykynsä 
antaa lahjaksi Jumalalta – naisen 
kautta! Viime kädessä vain Jumala on 
luomakuntaansa ”vastapäätä” oleva 
Isä, joka luo tyhjästä uutta ja on siten 
pohjimmiltaan ainoa mahdollinen 
aktiivi toimija. Biologisessa, psyko-
logisessa ja sosiaalisessa mielessä 
miehellä ja naisella on tosin erilai-
nen tehtävä elämän syntymisessä 
ja jatkamisessa. Loppujen lopuksi 
myös miehen aktiivinen rooli näissä 
kaikissa ulottuvuuksissa on kuitenkin 
vain Jumalan varsinaisen isyyden 
kanssa analoginen tehtävä, virka, 
joka ei ulotu itse elämän salaisuuden 
hallintaan.

Tämän isänviran väärinkäyttöä vas-
taan feministinen teologia on nous-
sut. Koettaessaan korjata virheitä se 
on kuitenkin itse erehtynyt. Ennen 
hätiköityjä korjauksia olisikin ollut 
syytä tutkia, mistä vääristymät lop-
pujen lopuksi johtuvat. 

On nimittäin selvää, että vaikka Juma-
la on sallinut sukupuolisuuden, avio-
liiton ja perheen sekä niissä toteu-
tuvan isän ja äidin viran ulkonaisen 
struktuurin säilyä, se on sisäisesti ja 
peruuttamattomasti rikki. Analoginen 
Jumalan kuva on ihmisyydessä tosin 
pahoin vääntyneenä löydettävissä, 
mutta sitä leimaa Jumalan rakkauden 
ja kultaisen säännön etiikan sijasta 
taistelu vallasta, viha, alistaminen, 
toisen ihmisen välineellistäminen 
ja pakottaminen erilaisiin keinote-
koisiin, ihmislähtöisiin kaavoihin, 
sanalla sanottuna synti. “Ihminen on 
riisunut kauniin Jumalan kuvan yltään 
ja vetänyt tilalle Perkeleen inhottavan 
naamarin”, sanoo Johann Gerhard, 
ilmeisesti tunnettua kristillistä perin-
nettä lainaten.

Niinpä luonnollisen, ”kääntymättö-

män” teologian edellytysten varassa 
ei koskaan päästä pahuutta tasoitta-
vaa ja hillitsevää vallan tasajakotais-
teluja pitemmälle. Sen tähden on 
maallisessa elämässä pidettävä kiinni 
sukupuolten naiivistikin ymmärre-
tyn tasa-arvon ajatuksesta, kunhan 
samalla vartioidaan itse sukupuoli-
suutta peruuttamattomana luomis-
todellisuutena ja esimerkiksi lasten 
oikeutta oikeaan perheeseen. 

Varsinaisena Jumalan kuvana olemi-
nen ei kuitenkaan kuulu maallisen 
lainkäytön eikä Jumalan “vasemman 
käden“ työn alueeseen. Se kuuluu lu-
nastuksen, uudestisyntymisen ja us-
kon valtapiiriin. Sen ymmärtämiseen 
tarvitaan Jumalan erityistä ilmoitusta 
kirjoitetussa Sanassa ja Hänessä, jo-
hon se viittaa, nimittäin Jeesuksessa 
Kristuksessa, meidän Herrassamme. 
Todeksi sitä voidaan, vaikka kohta 
heikosti ja vajavaisesti, elää Pyhässä 
Hengessä uskossa Häneen. 

Varsinainen Jumalan kuva ihmises-
sä on sitä hengellistä todellisuutta, 
johon maallinen, verrannollinen 
Jumalan kuva ihmisessä vain viittaa. 
Hengellisessä mielessä Jumalasta ir-
rottautunut ihminen on kuollut myös 
biologisesti eläessään. Ihmisessä ei 
itsessään ole hengellistä elämää; 
se, mikä ulkonaisesti näyttää elä-
mältä, on ikuisuuden näkökulmasta 
ja Jumalan tuomioistuimen edessä 
kuolemaa. Kuolema, iankaikkinen 
kuolema, on synnin palkka, ja se 
alkaa jo perisynnin alaisen ihmisen 
sikiämisestä.

Alkutilassa, Jumalan hyvän luomis-
työn jäljiltä, ihminen oli täydellisesti 
vanhurskas ja hengellinen, ehjä Ju-
malan kuva. Alkutilassakaan ihminen 
ei ollut kuitenkaan hengellisessä mie-
lessä  riippumaton eikä itse itselleen 
riittävä olento. Hänen hengellinen 
elämänsä ei ollut täydellisyyden lah-
ja, jonka hän olisi Jumalalta saanut 
vapaaseen käyttöönsä. Ihmisyyden 
varsinainen oleminen Jumalan ku-
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vana toteutui alkuvanhurskauden 
tilassa ihmisen ja Jumalan yhdistävän 
suhteen jatkuvassa tapahtumisessa. 
Jumala ja ihminen olivat pysyvästi 
Luoja ja luotu. 

Syntiinlankeemuksen jälkeen ihmi-
nen elää hengellisesti erossa Juma-
lasta, Hänen vihollisenaan, vaikka 
hän maallisessa mielessä saa kaiken 
Jumalalta. Jumalan varsinainen kuva 
hänessä on tuhoutunut. Mitään sel-
laista ei ihmisessä ole jäljellä, minkä 
perusteella se voisi hänessä uudistua. 
Edes Jumala itse ei voi välittömässä 
läsnäolossaan rakentaa sitä rauni-
oista uuteen kukoistukseen. Pyhyy-
dessään ja kirkkaudessaan Jumala 
on syntistä kohtaan kuluttava tuli, 
jonka lämmöstä ihminen elää maa-
ilmansisäisessä mielessä, mutta joka 
lopputuloksesta käsin tarkastellen 
lopulta tuhoaa hänet.

Jumalan varsinaisena kuvana ole-
misen uudistuminen ihmisessä on 
mahdollista ainoastaan Kristuksessa, 
Kristuksen ansion turvin ja Hänen 
inhimillisen luontonsa välityksellä. 
Kristuksessa, Jumalihmisessä, ihmis-
kunnan synti on sovitettu. Hänessä 
Jumalan ja ihmisyyden vihollisuus 
on purettu. 

Kristuksessa Jumalasta vieraantunut 
ihmisyys tuli uudelleen ja ainutker-
taisella tavalla liitetyksi Luojaansa. 
Kristus on yksi persoona, mutta Hä-
nessä on kaksi luontoa, jumalallinen 
ja inhimillinen. Sen tähden Hän on 
ihmiselle tie uudistuneeseen yhdis-
tävään suhteeseen Jumalan kanssa. 
Vanhurskauttavassa uskossa ihmisen 
ja Kristuksen erillisyys säilyvät, mut-
ta silti Morsiamesta ja Yljästä tulee 
uskossa yksi mystinen kokonaisuus. 
Pyhä Henki liittää syntisen jäseneksi 
Kristuksen ruumiiseen ja kasvattaa 
hänessä ja hänen kauttaan uskon 
hyvät hedelmät.

Tähän todellisuuteen viittaa avioliitto 
“suurena salaisuutena”, josta pyhä 
Paavali puhuu Efesolaiskirjeessään. 

Kristuksen uhrautuva ja sovittava 
rakkaus seurakuntaa kohtaan yhdis-
tää jumalattoman pyhään Jumalaan. 
Yhdistävä, persoonallinen Rakkaus, 
hengellisen yhdistymisen side eli 
Jumalan Pyhä Henki synnyttää uutta 
elämää, uskon tunnustamista ja hyviä 
tekoja.

4. Saarnaviran ja seurakunnan 
dialektiikka

Jotta tämä usko eli yhdistävä suhde 
Kristuksen ja Hänen hengellisen ruu-
miinsa jäsenten välillä voisi syntyä 
ja pysyä voimassa, Jumala on Kris-
tuksessa kätkenyt Pyhän Henkensä 
armollisen ja vaikuttavan läsnäolon 
armonvälineisiin ja asettanut seura-
kuntaansa saarnaviran niitä toteutta-
maan. Seurakunnan paimen ei tässä 
virassaan edusta itseään, vaan hänen 
julistamansa Sanan kautta puhuu läs-
näoleva Kristus itse, ja hänen toimit-
tamiensa sakramenttien varsinainen 
toimija on itse Herra Pyhän Hengen 
kautta. 
Sananpalvelija virka seurakunnassa 
on hengellisessä mielessä verran-
nollinen isän virkaan maallisessa 
perheessä. Seurakunta on nimittäin 
Jumalan perhe ja kristityn hengelli-
nen äiti, jonka kautta uskova Hengen 
vaikutuksesta syntyy. Varsinainen 
toimija on kuitenkin Jumala itse Kris-
tuksessa. Seurakunta ottaa Sanan ja 
sakramentit ja niissä tarjotun Kristuk-
sen vanhurskauden ja Hänet itsensä 
passiivisesti vastaan. Jumalan työn 
vaikutuksesta Kristus syntyy hengel-
lisesti, uskon kautta kristittyjen sydä-
messä, ja syntisestä tulee Jumalan 
lapsi, jopa jumalallisesta luonnosta 
osallinen. Tämä syntymä ja elämä 
Pyhässä Hengessä tapahtuu seu-
rakunnassa ja seurakunnan kautta, 
niin kuin lapsi sikiää äidin kohdussa 
ja kasvaa isoksi salassa, ilman äidin 
aktiivista vaikutusta, mutta hänessä 
ja hänen sylissään.

Konkreettisimmin seurakunnan teh-
tävä uskovien äitinä näkyy kasteessa. 
Siinä kirkko kristityn perheen ja pai-
kallisseurakunnan muodossa kantaa 
lapsen tai myös aikuisen rukoilevana, 
hengellisenä äitinä taivaallisen Isän 
kasvojen eteen. Pelastavalla tavalla 
Isän kasvot voi nähdä vain läsnäole-
vassa Kristuksessa, joka itse kastaa 
syntisen Pyhällä Hengellä veden ja 
Sanan kautta. Sanaa julistava, avain-
ten valtaa käyttävä ja sakramentteja 
toimittava virka edustaa kirkolle 
Jumalan aktiivista toiseutta Kristuk-
sessa, ihmiseksi tulleessa Jumalassa, 
niin kuin maallisessa mielessä jokai-
nen isä ja aviomies edustaa Jumalan 
Luojana olemisen aktiivista toiseutta 
luotua ihmistä kohtaan.
Sanassa ilmoitettu ja “Herran käskyl-
lä“ sanktioitu viran hoitajan sukupuo-
li on siis kahdella sinetillä varmistettu: 
Yhtäältä se liittyy jo luotuun isän 
virkaan osana sitä verrannollisuutta, 
joka vallitsee avioliiton ja uskovan ih-
misen Jumala-suhteen välillä. Toisaal-
ta se edustaa Kristuksen alennuksen 
tilan tosi ihmisyyttä, joka ilmoittaa isän 
ja miehen oikean mallin, pyhän Ristin, 
herroina hallitseville luomakunnan lan-
genneille kruunuille. Se tekee tyhjäksi 
maallisesti ymmärretyn aviovaimon 
alisteisuuden, mutta vahvistaa sen 
suuren salaisuuden, joka on avioliiton 
verrannollisuudessa seurakunnan 
Pään, itsensä tyhjentäneen Jumalan 
Pojan, ja Hänelle alamaisen, mutta silti 
palvelijan paikalta kunniaan, ystävän, 
Morsiamen, Kuningattaren asemaan 
korotetun syntisten seurakunnan 
välillä.

Seurakunnan ulkoinen rakenne ei kui-
tenkaan itsessään ole Herran mystinen, 
hengellinen ruumis. Ulkoisen kirkon 
sosiologinen jäsenyys ei edes juma-
lanpalvelusyhteisön merkityksessä 
itsessään ole jäsenyyttä pelastuvien 
seurakunnassa, Jumalan oikeiden 
lasten joukossa. Ihmisessä toteutuvan 
varsinaisen Jumalan kuvan perusta, 
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hänen vanhurskas, yhdistävä suh-
teensa Jumalaan Kristuksessa Pyhän 
Hengen kautta on yksityisen kristityn 
ja Jumalan välillä toteutuva salaisuus, 
kuten kätketty biologinen elämä yhtei-
senä ja edelleen jatkuvana ihmisyytenä 
tulee aviopuolisoiden yhdistymisessä 
todeksi ilman, että kumpikaan näistä 
voisi sanoa omistavansa sitä tai niin 
kuin ulkopuolinen tarkkailija ei voi 
tietää, ovatko perheen lapset todella 
näkyvän isän ja äidin biologisia vai ai-
noastaan juridisia perillisiä. Kristillinen 
avioliitto kahden ihmisen intiiminä 
salaisuutena, jonka ulkoinen rakenne, 
isän ja äidin viran suhde, on kaikkien 
nähtävillä ja Kirkko viran ja uskovien 
dialektisena yhteytenä viittaa tähän 
salattuun todellisuuteen, Jumalan ja 
syntisen vanhurskauttavaan yhteyteen, 
jossa Kristuksen ansiot luetaan kristityn 
hyväksi ja puetaan tämän ylle. Tämä 
uskon yhtymys syntyy ulkonaisessa 
suhteessa Sanaan ja sakramentteihin, 
seurakunnan yhteydessä, mutta sitä 
ei voi aviopuoliso eikä seurakunnan 
paimen manipuloida eikä kontrolloida. 
Se on Jumalan ja syntisen välinen suuri 
salaisuus. 

Olemuksellisessa mielessä seurakun-
nan paimen onkin - jos hän elää us-
kossa Kristukseen - vain yksi Jumalan 
lapsi ja veli sisarten ja veljien joukossa 
eikä heidän isänsä. Hänellä on vain isän 
virka, ei enempää. Tässä mielessä myös 
kasvatusisän suhde ottolapsiin maalli-
sessa perheessä kuvaa saarnaviran ja 
uskovien suhdetta. Verrannollisessa 
mielessä siihen sopii myös ajatus siitä, 
kuinka biologinenkin isä virkansa ulko-
naisesta aktiivisuudesta ja ”toiseudes-
ta” huolimatta pohjimmiltaan jakaa 
passiivisesti puolisonsa ja lastensa 
kanssa saman yhteisen ihmisyyden 
salaisuuden. 

Yksin Jumala on nimittäin seurakunnas-
ta puhuttaessa varsinaisessa mielessä 
lastensa hengellinen isä. Syntinen ih-
minen pääsee hengellisessä yhdisty-

misessä, osallisuudessa Kristukseen, 
laillisen lapsen asemaan ja Hänen 
ihmisyytensä kautta osalliseksi myös 
Hänen jumalallisesta luonnostaan. 
Kristityn asema Jumalan lapsena on 
oikeaa eikä vain kuviteltua lapseutta. 
Silti kyseessä ei ole eikä voikaan olla 
biologisen ihmisisän ja lapsen suh-
teen kanssa - muutettavat muuttaen 
- samanlainen olemuksellinen Jumalan 
lapseus eli Jumalaksi muuttuminen, 
vaan Jumalihminen Kristuksen kautta 
toteutuva osallisuus Häneen Pyhässä 
Hengessä. Se on salaisuus, joka ylittää 
maalliset ajattelumuodot ja jota siis 
voi vain uskossa ihmetellä. Sillä yksin 
Kristus on Jumalan olemuksellinen Poi-
ka. Jumaluus ja ihmisyys eivät ihmisen 
uudestisyntymisessä Jumalan lapseksi 
sekoitu toisiinsa eivätkä edes yhdisty 
sillä ainutkertaisella tavalla, jolla Kristus 
on Jumala ja ihminen.

Isän virkaa hoitavan seurakunnan 
palvelijan tehtävä on työssään tehdä 
näkymättömän Herran läsnäolo koh-
dattavaksi. Persoonana hänen pitää 
kuitenkin väistyä pyhän Johanneksen 
tavoin Yljän ja Morsiamen tai pyhän 
Joosefin tavoin Isän ja Äidin sylissä le-
päävän lapsen välistä, olla itsekin lapsi 
uskossa Lapseen, veli veljien ja sisarten 
keskellä, osa sitä Morsianta ja Äitiä, 
joka tekee parannusta, uskoo syntejä 
anteeksi ja jo matkaa tehdessään kiit-
tää ja ylistää Ylkää. 

Ja kun on kerran päästy perille, ei enää 
palveluksen virkaa tarvita. Taivaassa on 
Ylipaimen itse kaiken näkyvä keskus. 
Välikappaleet ovat käyneet tarpeetto-
miksi, ja Karitsan kaunistettu morsian 
saa ilman verhoja katsella ihanaa Yl-
käänsä.

Silloin, pelastettujen välittömässä osal-
lisuudessa Jumalihminen Kristukseen, 
täydellistyy ja kirkastuu lopullisesti 
ihmisen olemus Kolmiyhteisen Jumalan 
varsinaisena ja aitona kuvana, miehe-
nä ja naisena, erilaisina, mutta tasa-

arvoisina, toinen toistaan täydentäen 
suhteessa toinen toiseensa, niin kuin 
Kolmiyhteisessä Jumalassa Poika ei ole 
vähemmän Jumala kuin Isä eikä Pyhä 
Henki vähemmän Jumala kuin Poika, 
vaikka Poika inhimillisen luontonsa 
puolesta ja seurakunnan tähden ja 
hengellisen ruumiinsa inhimillisissä 
jäsenissä onkin Isälle alistettu.

Tarkasti emme vielä tiedä, mitä mie-
heytemme ja naiseutemme on silloin 
oleva, mutta se meille on ilmoitettu, 
että olemme ”kuin enkelit taivaas-
sa” – tai ehkä jälleen niin kuin pienet 
lapset, pojat ja tytöt yhdessä, käsi 
kädessä katsellen Isäämme ja Juma-
laamme Kristuksessa, Pyhän Hengen 
valaistuksessa kasvoista kasvoihin. Eikä 
Marialta ei oteta hänen hyvää osaansa 
pois. Pojat ovat poikia ja tytöt tyttöjä 
taivaassakin, mutta kokonaisuutena 
katsottuna perillä on vain kirkastettu 
Morsian.

Tämän täytyy meille riittää. Odotamme 
sitä hetkeä, jolloin verhot avataan, 
ja näemme Herran. Siihen mennessä 
meidän tulee kunnioittaa sitä salai-
suutta, joka on suuri ja johon Hän on 
käskyllään sitonut seurakuntansa. Edes 
rakkauden nimissä sitä ei saa kumota.
 
(Footnotes)

1  Syvällisemmin olen pyrkinyt tarkas-

telemaan näitä kysymyksiä ja niiden 

teologisia edellytyksiä väitöskirjassani 

”Restauratio imaginis divinae. Die Ve-

reinigung von Gott und Mensch, ihre 

Voraussetzungen und Implikationen bei 

Johann Gerhard. Schriften der Luther-

Agricola-Gesellschaft, 41. Diss. Helsinki 

1998” sekä monografiassa ”Yksi Jumala, 

yksi ihminen, yksi maailma. Teologisia yri-

tyksiä ymmärtää islamia ja kristinuskoa. 

Iustititia. Suomen teologisen instituutin 

aikakauskirja, 20. Helsinki 2005“. Nyt 

käsillä olevassa puheenvuorossa jätän 

väitteeni ja oletukseni tarkoituksella 

dokumentoimatta lähde- ja kirjallisuus-

viittein.
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2  Oman tutkielman paikka olisi unohdet-

tu ”lasten teologia”. Sen harjoittamiseen 

ei tässä ole tilaisuutta, mutta sen verran 

on aina voitava sanoa, että miesten 

ja naisten tulisi yhdessä tehdä paran-

nusta siitä synnistä, jonka seurauksena 

heikoista heikoimmat, lapset ja heidän 

tarpeensa poljetaan sukupuolten välisen 

valtataistelun jalkoihin. 

3  Artikkelini luonteen vuoksi en 

dokumentoi yleistäviä oletuksiani ääri-

feministisen teologian luonteesta tässä 

enkä myöhemmin.

4  Kristillisen uskon mukaan Sanan 

inkarnaatio Kristuksessa ajanlaskumme 

alussa on jo Vanhan Liiton aikana Ju-

malan ja ihmisen pelastavan suhteen 

edellytys ja ikään kuin „vuotaa“ tulevista 

tapahtumista niitä edeltäneisiin aikoi-

hin.

Helmikuun kymmenentenä moni 
konservatiivinen kristitty huokaisi 
helpotuksesta. Tuore kristillinen 
verkkopalvelu seurakuntalainen.
fi uutisoi: “Arkkipiispa Paarma: Sa-
maa sukupuolta olevien kirkollinen 
vihkiminen ei tule kyseeseen.” Uu-
tisartikkelin mukaan piispainkokous 
pitää kiinni perinteisestä avioliittokä-
sityksestä, jonka mukaan Jumala on 
luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi 
ja asettanut avioliiton.

Piispainkokouksen 78-sivuisessa 
selvityksessä käy selväksi, että Raa-
matussa ei homoseksuaalisia suh-
teita hyväksytä, siinä jopa tuodaan 
esiin monta hyvää syytä uskoa, ettei 
Jeesuskaan niihin suopeasti suhtau-

tunut. Selvityksessä myös todetaan, 
ettei homoseksuaalinen parisuhde 
voi muodostaa avioliittoa tai siihen 
verrattavaa suhdetta. Paarma tote-
aakin piispainkokouksen tiedotusti-
laisuudessa, että samaa sukupuolta 
olevien parien kirkollinen vihkiminen 
ei voi tulla kyseeseen.

Apostoli Paavali varoittaa seurakun-
taa: “Minä kehotan teitä, veljet, pi-
tämään silmällä niitä, jotka saavat 
aikaan erimielisyyttä ja pahennusta 
vastoin sitä oppia, jonka te olette 
saaneet; vetäytykää pois heistä. 
Sillä sellaiset eivät palvele meidän 
Herraamme Kristusta, vaan omaa 
vatsaansa, ja he pettävät suloi-
silla sanoilla ja kauniilla puheilla 

vilpittömien sydämet.” (Room. 
16:17-18)

Uskovien on oltava nyt valppaana 
näitä suloisia sanoja kuullessaan. Ko-
rostettuaan ensin avioliiton ainutlaa-
tuista arvoa, piispainkokous nimittäin 
päätti, että papeilla ja kirkon muille 
työntekijöillä on vapaus järjestää ha-
lutessaan vapaamuotoisia yksityisiä 
tai yhteisöllisiä rukoushetkiä samaa 
sukupuolta oleville pareille. Lisäksi 
piispainkokous lausuu, että homo-
seksuaalinen suhde ei ole este kirkon 
virassa toimimiselle ja että seura-
kunnat voivat luovuttaa kirkkotiloja 
tällaisia rukoushetkiä varten.

Piispainkokouksen selvityksen mu-

KIRKKO HYVÄKSYI REKISTERÖIDYT PARISUHTEET
Wille Huuskonen,

TK, Paavalin synodin sihteeri,

Helsinki
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kaan rukoushetkessä homoseksu-
aalisen parin puolesta ei käytetä 
avioliiton vihkimiseen tai sen siu-
naamiseen kuuluvia osia, kuten kysy-
mykset, lupaukset, sormusten vaihto 
tai liiton siunaaminen. Kuitenkin 
Yhteys-liike on sorvannut jo paljon 
ennen piispainkokouksen selvitystä 
ehdotuksen rekisteröityjen parisuh-
teiden siunauskaavaksi, josta juuri 
nämä elementit puuttuvat tai ne on 
korvattu toisilla. Tässä Yhteys-liikkeen 
verkkosivuilta löytyvässä kaavassa 
esimerkiksi sormusten vaihto on kor-
vattu vapaamuotoisella symbolisella 
eleellä, avioliittolupaus pariskunnan 
vapaamuotoisella puheella rakkau-
den merkityksestä jne.

Mitä tarkoittaa se, ettei piispain-
kokouksen mielestä homopareille 
tule säätää omaa siunaus- tai vih-
kikaavaa? Piispainkokouksella ei 
ole valtuuksia päättää kirkollisten 
toimitusten muuttamisesta, vaan 
siihen vaaditaan kirkolliskokouksen 
3/4 määräenemmistöpäätös. Tällä 
hetkellä kirkolliskokous on liian 
konservatiivinen homosuhteiden 
siunaamiskaavojen läpiajamisek-
si. Kun kirkolliskokous ei suostu 
hyväksymään homosuhteen siu-
naamisen kaavaa, piispainkokous 
lausuu: siunatkaa vain, mutta ilman 
kaavaa!

Tulevaisuudessa, kun kirkollisko-
kousedustajat vaihtuvat tai val-
takunnan avioliittolaki muuttuu, 
kysymys homoliittojen kirkollisesta 
vihkimisestä käsitellään uudelleen. 
Piispainkokouksen päätös tuskin 
varjelee kirkkoa sukupuolineutraa-
lilta avioliitolta, jos tulevaisuudessa 
asiaa ruvetaan ajamaan. Nykyisessä 
kirkollisessa päätöksenteossa nimit-
täin se, mitä nyt lausutaan, ei enää 
kymmenen vuoden ja yhden komi-
teatyöskentelyn jälkeen paljoa paina. 
Piispainkokous teki homoseksuaalien 

kannalta suopeimman mahdollisen 
ratkaisun, minkä se pystyy ajamaan 
läpi ilman kirkolliskokouksen määrä-
enemmistön tukea.

Suomen evankelis-luterilainen kirk-
ko on tehnyt erittäin jumalattoman 
päätöksen. Edes viime vuosien van-
hauskoisten ajaminen viroista ei ole 
samaa kaliiberia. Piispainkokous 
menee suoraan Jumalan sanaa ja 
pyhää avioliittoa vastaan. Tällä pää-
töksellä avataan kadotuksen kuilu 
niille, jotka homoseksuaalisuudesta 
kärsivät. Vielä enemmän on niitä, 
joiden sydämet se saa kylmenemään 
Raamatun sanalle ja joiden omattun-
not se paaduttaa.

kuva, josta on tullut viime aikojen 
keskustelussa muotisana. 

Piispainkokouksen selvityksen taus-
talukujen ja johtopäätösten välillä 
on ammottava looginen aukko. Mik-
si piispainkokous, joka ensin listaa 
monta syytä homoseksuaalisten 
suhteiden torjumiseksi kuitenkin 
päätyy suosittamaan niiden puolesta 
rukoilua? Asiaa selvittänee seuraava 
lainaus selvityksestä: “Kun keskus-
tellaan Raamatun viittauksista 
homoseksuaaliseen käyttäytymi-
seen, olisi tärkeää ottaa huomioon 
seuraavat asiat: (...) Kristittyjen 
tulee erimielisyyksistä huolimatta 
säilyttää keskinäinen yhteys ja 
toimia kaikenlaista hajaannusta 

vastaan.” (s.29) 

Toisin sanoen tärkeämpää kuin pitää 
kiinni siitä, mitä todeksi uskotaan, 
on varjella sitä, etteivät kirkolliset 
rakenteet hajoa, eikä piispojen 
arvovaltaa kyseenalaisteta. Toisen-
laisesta ykseydestä meille puhuu 
niin meidän Herramme kuin myös 
tunnustuksemme. Jos valhe ei saa 
aikaan hajaannusta, merkitsee se, 
että kaikki ovat luopuneet.

uskovilta vaaditaan nyt lujuutta ja 
erityisesti sitä vaaditaan niiltä, jotka 
ovat paimenen asemaan asetetut. 
Älkää menkö tähän valheeseen mu-
kaan. Älkää kristillisen rakkauden 

ja sovinnon nimissä lyökö kättä ke-
nenkään tämän päätöksen takana 
seisovan piispan kanssa.

Takavuosina kuulin monen konserva-
tiivin sanovan, että sinä päivänä, kun 
kirkossa aletaan siunata homoja, he 
eroavat kirkosta. Se päivä on koitta-
nut nyt.

Ei pidä antaa sen hämätä, ettei piis-
painkokouksen päätöksellä ole sel-
laista symboliarvoa, kuin kirkollis-
kokouksen vastaavalla päätöksellä 
olisi ollut. Piispat avoimesti kertoivat, 
että haluavat ratkaisun, joka tyy-
dyttäisi kaikkia osapuolia – joka ei 
rikkoisi ”kirkon ykseyttä”. Tosiasiassa 
lopputuloksena ei ole niinkään komp-
romissi, vaan petos, jolla uskovaa 
kansaa hämätään. Tällä kuitenkin 
säilytetään se kirkon ykseyden irvi-
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Martti Luther opettaa, miten toisiansa 
vastaan taistelevat Kainin ja Aabelin 
kirkko ovat jatkuvaa todellisuutta kris-
tikunnassa. Mutta paikalliskirkossa voi 
Kainin kirkko päästä niin niskan päälle, 
että Aabelin kirkko tapetaan. Karitsaiset 
ovat hajallaan ja etsivät näännyksissään 
ruokapaikkaa. Tämä on Suomen kirkon 
tilanne.

Oppi-isämme opetuksissa ja saarnoissa 
on koko ajan varoituksia harhaopeista 
eli hereesioista, antikristuksista ja Anti-
kristuksesta. Pyhän Raamatun opettaja 
Martti vetoaa tietenkin Jumalan sanaan. 
uusi Testamentti on täynnä välttämätön-
tä rajankäyntiä. Esimerkiksi: “Kavahtakaa 
vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän 
luoksenne lammasten vaatteissa, mut-
ta sisältä ovat raatelevia susia”, Matt 
7:15. “Jos silloin joku sanoo teille: 
Katso, täällä on Kristus, tahi tuolla, 
niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuk-
sia ja vääriä profeettoja nousee, ja he 
tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, 
niin että eksyttävät, jos mahdollista, 
valitutkin”, Matt. 24:23-24. Huomaa 
Jeesuksen sana “vääristä kristuksista”. 
Apostoleilla samaa tarkoittava termi 
on “antikristukset”. Esim. 1. Joh. 2:18: 
“Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja 
niinkin olette kuulleet, että antikristus 
tulee, niin onkin nyt monta antikris-
tusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, 
että nyt on viimeinen aika.”

Saatat olla ihmetellyt, miksi useissa dog-
matiikan esityksissä erityisesti paimenvi-
ran yhteydessä selvitetään Antikristusta 
ja antikristuksia.  Mutta syy tähän löytyy 
juuri pyhän Raamatun asiaa käsittelevistä 
kohdista. Sanaa ‘Antikristus’ Raamattu 
käyttää sekä yleisessä että erityisessa 
merkityksessä. Meille opetetaan en-
siksin, että seurakunnan keskelle tulee 
‘vääriä kristuksia’, jotka kulkevat hänen 
asioillaan ja tekevät tyhjäksi tavalla tai 
toisella apostolisen opin. Kaikkia todel-
lisia harhaopettajia voidaan siis nimittää 
antikristuksiksi ja kaikki apostolisen opin 

kieltäminen tai vesittäminen on antikris-
tillistä.  Niinpä luterilaisissa tunnustuskir-
joissa sanotaan voimakkaat sanat:
“Väärät opettajat sen sijaan on hylättä-
vä, koska he eivät enää toimi Kristuksen 
sijaisina, vaan ovat antikristuksia”, 
Apol.  155:47.

Vanhoissa kirkon uskon ja opin selvityk-
sissä todetaan, että vaikka kaikkia har-
haopettajia voidaan nimittää antikristuk-
seksi, kuitenkin määrätty Antikristus on 
vielä tuleva. Ja edelleen: Niissä monissa 
antikristuksissa, jotka apostolin aikana jo 
olivat toimessa vääriä oppeja levittäen, 
vaikutti jo sama henki, joka oli täysin sel-
vänä tuleva näkyviin tuossa määrätyssä 
suuressa Antikristuksessa.

Tie Sodomaan avattiin Suomen kir-
kossa

Suomen kirkon viime vuosien synkkää 
historiaa kirjattiin helmikuussa 2010. 
Piispainkokous lähti  Sodoman tielle. 
Kirkkomme piispat eivät enää opeta 
pyhän Raamatun tavoin, että homosek-
suaalinen suhde  on syntiä. Jos jonkun 
vierasperäisen paikannimen  pyhästä 
Raamatusta maallistuneetkin ihmiset 
tietävät, niin se on Sodoma. Suomen 
kirkon piispat opettavat nyt virallisesti, 
että homosuhteen rekisteröineiden 
kanssa ja heidän puolestaan voidaan 
rukoilla ja rukoushetki voidaan toteuttaa 
yksityisesti tai yhteisöllisesti. Myöskään 
rekisteröidyn parisuhteen solmiminen 
ei ole este toimia kirkon työssä. Kirkon 
opetus pappisvirkaan vihittävien ja siinä 
olevien esikuvallisuudesta muutettiin nyt 
virallisesti: rekisteröidyssä parisuhteessa 
eläminen ei sodi kristillistä elämäntapaa, 
kristillisiä arvoja tai paimenen esikuvalli-
suutta vastaan.

Kauniisti piispat selvittävät, että Suomen 
kirkko on valmis kohtaamaan jokaisen 
ihmisen ja tukemaan hänta erilaisista elä-
mänvalinnoista riippumatta, vaikka kirkko 
opetuksessaan pitää kiinni ihanteestaan, 

jonka mukaan avioliitto on Raamatun ja 
kirkon tunnustuksen mukaan ainoastaan 
miehen ja naisen välinen.

Yksityistä ihmistä, piispaa tai pappia, 
paikallisseurakuntaa tai paikalliskirkkoa 
saatamme arvioida ‘ihanteiden’ mu-
kaan.  Mutta Jumalan suuri tilinteon 
hetki on edessä. Miten Jumala arvioi 
meitä? Pyhä Raamattu opettaa, ettei 
silloin  riitä myönteiset tarkoitusperät, 
kauniit selitykset, uusimmat muotoilut, 
vaan “heidät tuomittiin tekojensa 
mukaan”. Pyhä Raamattu ei jaa uskoa 
ja käytäntöä kahteen koriin, vaan teoista 
osoitetaan usko.

Arkkipiispa Jukka Paarma jätti huonon 
perinnön kirkolleen. Ykseyden vaalimi-
nen on mahdollista vain tukeutumalla 
Kirkon perustuslain mukaisesti Jumalan 
sanaan ja sitä oikein opettavaan luteri-
laiseen tunnustukseemme. Kirkon yksey-
den kannalta suurimmat saarnansa hän 
olisi pitänyt kahdessa suuressa tunnus-
tustilanteessa: julistaessaan ns. Heikan 
paperin arvottomaksi ja helmikuun 2010 
piispainkokouksen päätöksen Jumalan 
sanan vastaiseksi.

Piispa eikä tavallinen kyläpappikaan voi 
paeta jonkun demokraattisen hallinto-
mallin tavoin porukkapäätösten taakse. 
Pappisvalansa perusteella kaikkia paime-
nia voidaan arvioida ainoastaan Jumalan 
sanan perusteella. Se mitä teemme tai 
jätämme tekemättä, on peruuttamat-
tomasti sidoksissa Jumalan ilmoituksen 
sanaan. Hyvin sanoi tilannettamme ar-
vioidessaan Nairobin lähetyssaarnaaja, 
tohtori Anssi Simojoki: “Nämä asiat ovat 
siis meitä suurempia.” Iltapäivälehtikin 
ymmärtää tämän: “ Kiista liittyy kui-
tenkin kirkon ydinkysymykseen siitä, 
onko Raamattu vain kokoelma syntyai-
kaansa heijastavia juutalaisia tekstejä 
vai jumalallinen ilmoitus, jota pitäisi 
jopa tulkita sananmukaisesti. Homo-
seksuaalisuus tuomitaan Raamatussa”, 
Iltalehti 15.2.10. Siksi Piispainkokouk-

NÄMÄ ASIAT OVAT MEITÄ SUUREMPIA
Sakari  Korpinen,
Pastori, TL,
Perniö
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sen päätöstä emme voi hyväksyä. ‘Me 
hylkäämme!’ Apostoli Paavalin opetus 
Galatalaiskirjeensä alkuluvuissa on meitä 
velvoittava. Saattaa olla, että kontes-
taation tie johtaa entistä suurempaan 
hajaannukseen kirkossamme, mutta on 
kysymys Jumalan totuudesta tai mukau-
tumisesta maailmaan. Ne ovat kuitenkin 
aina enemmistössä, jotka ovat samassa 
porukassa pyhien apostolien kanssa. 
Pyhä Henki sanoo siihen aamenensa.

Kristuksen ja hänen apostoliensa oh-
jeellinen esikuva

Tunnustuskirjojemme viimeisimmässä 
osassa, Yksimielisyyden ohjeessa (For-
mula Concordiae) ilmenee voimakkaasti 
kristillisen uskon ja opin totuuskäsitys. 
Totuuden tunnustaminen (‘me us-
komme, opetamme ja tunnustamme’) 
vaatii välttämättä sanomaan myös ‘me 
hylkäämme’. Hylkääminen on totuuden 
tunnustamisen toinen puoli. Kustakin 
opillisesta asiasta esitetään tarkasti 
satatus controversiae eli keskeinen kiis-
takysmys. Sitten ‘affirmativa’ eli Jumalan 
sanan mukainen oppi. Ja sen jälkeen 
‘negativa’ eli hylättävä oppi.

Tämä homologian ja antilogian kokonai-
suus ei ole ollut meille riittävän selvä. 
Olemme ehkä luisuneet humanistisen 
koulutuksemme vuoksi ‘positiiviseen 
ajatteluun’ ja sitä kautta ‘väärään rau-
haan’. Olemme varoneet puhumasta ja 
opettamasta ‘susista lammasten vaat-
teissa’, hereesioista, antikristuksista eli 
Kirkon vastustuksesta ja vastustajista. 
Olemme ehkä soveltaneet harhaopet-
tajiin väärällä tavalla Jumalan 8. käskyä. 
Milloin viimeksi olemme sanoneet 
jostakin henkilöstä, että hän on keret-
tiläinen? Näemme kyllä helposti, miten 
apostolit varoittivat kirjeissään elossa 
olevista henkilöistä nimeltä, ettei heitä 
tullut seurata.

On totta, että pyhä Raamattu kieltää 
kiistelemästä joutavista asioista, kuten 
sukuluetteloista (Tiit. 3:9). Mutta kristil-
listä totuutta puolustettaessa on muis-
tettava sekä Kristuksen että apostolien 
ja profeettojen ohjeellinen esikuva. Vää-
rästä opista emme ole kuulleet ankaria 
varoituksen sanoja. Suuren luopumuksen 
keskellä monet teologit kehottavat mal-

tillisuuteen eli olemaan hiljaa hirvittävis-
tä hereesioista, jotka ovat nimenomaan 
Kristuksen verievankeliumin ja Hänen 
Kirkonsa suurin vaara. Tällaiset kehotuk-
set ovat Antikristuksesta: Rauha, rauha! 
Luopumus etenee niiden asioiden kautta, 
missä synti ja Jumalan sanan hylkäämi-
nen on tullut riittävän yleiseksi. Olemme 
jo siinä pisteessä, että perusasioistakin 
luovutaan. Kukaan ei saisi sanoa enää 
mistään mitään varmaa. Ykseyden ja 
rakkauden nimissä on lähdetty helvetin 
tielle.

On paettava ‘vuorille’

Suuren luopumuksen (apostasia, 
2.Tess.3:3) keskellä elämme. Mutta tä-
hänkin rientää Herra avuksemme. Hän 
kehottaa ‘pakenemaan vuorille’: “Kun 
te siis näette hävityksen kauhistuksen, 
josta on puhuttu profeetta Danielin 
kautta, seisovan pyhässä paikassa 
-joka tämän lukee, se tarkatkoon - sil-
loin ne, jotka Juudeassa ovat paetkoot 
vuorille”, Matt 24:15-16. Krysostomok-
sesta (Konstantinopolin piispa, kuoli 
maanpaossa Pontossa 407) saakka tähän 
Jeesuksen sanaan Matt 24:ssä on ollut 
hyvin yksinkertainen selitys: Juudea tar-
koittaa oikeaa kristikuntaa, vuoret taas 
profeettojen ja apostolien Kirjoituksia: 
“Tietäen varsin hyvin, että viimeisinä 
päivinä on oleva suuri hämmennys, 
Herra käskee kristittyjä, jotka ovat 
kristikunnassa ja haluavat saada oikean 
uskon lujuuden, etsimään turvapaikan 
ainoastaan Kirjoituksista. Muussa ta-
pauksessa, jos he katsovat johonkin 
toisaalle, he pahentuvat ja hukkuvat, 
kun eivät käsitä, mikä on oikea kirkko, ja 
niin he joutuvat hävityksen kauhistuk-
seen, joka seisoo pyhässä paikassa.”

Kirkkotaistelu on ollut yhä pienemmän 
vähemmistön taistelua kirkon aidoista 
tuntomerkeistä. Tuomiokapitulit eivät 
anna vanhauskoisille pojille ordinaatiota 
eivätkä aina anna vihityille papeille edes 
mahdollisuutta tulla asetetuksi vaalisijal-
le. Mihin siis turvaamme? Ei hätäpäivää! 
Onhan meillä apostoliset ja profeetalliset 
Kirjoitukset! Hävityksen kauhistuksen 
keskellä on kovat seulonnan ajat. Mutta 
silti on vain rakennettava oikeita alttarei-
ta ja saarnatuoleja. On astuttava profeet-
tojen ja apostolien paikalle julistamaan, 

mitä elävä Jumala sanoo sanassaan, mitä 
Hän sanansa mukaan on tehnyt ja mitä 
hän tekee. Loppuun asti Jumalan sana 
synnyttää ja uudistaa elämää Jumalan 
armon kaikkeinpyhimmän evankeliumin 
kautta.

Siihen  suunnattomaan  hätätilaan, mikä 
vallitsee kirkossamme herätysliikkeitä 
myöten, ei tuo apua mitkään kirkko-
poliittiset ohjelmat tai herätysliikkeen 
yhteysskenaariot. Sanoja on yllin kyllin, 
toivoskelua liian kanssa. Mikä on nyt 
ja aina tärkeintä? On vain kuuliaisuus 
kirjoitettua Jumalan sanaa kohtaan ja 
sen mukainen saarna. On vain uskolli-
suus niitä pyhiä sakramentteja kohtaan, 
jotka ovat nostaneet meidätkin helvetin 
syvyyksistä.

Eilinen on mennyt, huomisesta emme 
tiedä, mutta tänään auttaa Herra

Suomen kirkon tila vain pahenee. Kainin 
kirkko on niskan päällä. Emme tiedä, 
miten tässä käy. Mutta Jumala on uskol-
linen. Hänen sanansa kestää. 
Hänen  pyhä evankeliuminsa nostaa. Ja 
Hyvän Paimenen ääni kuuluu aina oikeis-
ta saarnastuoleista ja hänen ruumiinsa ja 
verensä jaetaan yhä oikeilta alttareilta 
uskon vahvistukseksi. Siksi on vihittävä 
Jumalan sanaan luottavia piispoja ja 
pappeja. Tähän velvoittaa Luterilaiset 
Tunnustuskirjamme. Tässähän me halu-
amme olla, samassa porukassa - Herran 
kansan matkasaatossa. 
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Suomen luterilaisen kirkon nyky-
tilanteessa on taas aitaa kaatunut 
paljon, kun pappi toisensa jälkeen 
on taipunut oppimme vastaiseen 
yhteistyöhön naispappien kanssa 
“in sacris” eli alttarilla ja saarna-
tuolissa.  Kun pappi antaa periksi, 
mitä tulisi odottaa laumalta, us-
kovalta kansalta?  Se, mikä minua 
on tässä kehityksessä eniten 
hämmästyttänyt, on yllättävän 
yleinen sanonta: “Heidän oli pak-
ko.”  Tätä pakkoperustetta tahdon 
lähemmin tarkastella.   Meidän 
tulee pitää mielessä Akvitanian 
Prosperin  (n. 390-n. 460) opetus: 
“Lex orandi  lex credendi.”  Tämä 
tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, 
että liturgia ilmaisee oppimme.  
Jumalanpalveluksemme on aina 
opillinen, dogmaattinen asia.  So-
romnoo-jumalanpalvelus nousee 
soromnoo-teologiasta. 
 
Aloitetaan aivan perusasioista.  
Oliko Pietarin pakko kieltää Jeesus 
hiilivalkealla?  Oli ja ei riippuen 
siitä, mitä uskotaan.  Vaarahan 
oli suuri.  Oma nahka taisi olla 
vaarassa.  Eikö Jeesuksen pitä-
nyt ymmärtää tilanne?  Mitä 
kuitenkin lausuu keskiaikainen 
synnintunnustus:  “… että minä 
niin kuin Pietari itkisin minun 
syntejäni ….”  Kieltämällä Pietari 
teki syntiä.  Olen jokin aika sitten 
lukenut uudelleen Eusebioksen 
“Kirkkohistorian” v:lta 325.  Se oli 
sekä opettavaa, että puhuttelevaa 

vanhan kertausta.  Lukija joutuu 
nurkkaan: Olisinko minä valmis 
samoihin vaivoihin ja kidutuksiin 
kuin juhlavan “Te Deum”-hymnin 
“martyrum candidatus exercitus” 
eli marttyyrien valkopukuinen 
joukko?   He kärsivät omaisuuten-
sa takavarikoimista, maastakar-
koituksia, pakkotyötä kaivoksissa, 
ruoskimista, petojen raatelua, 

Yksi ja toinen meistä olisi kyllä 
mielestään valmis suureen ja tus-
kalliseen marttyyriuteen vaikka 
peloissaan kaihtaakin todistuksen 
seurauksia pienissä, tuskattomissa 
asioissa.  Jo Rooman viranomaiset 
tiesivät, ettei asia välttämättä niin 
ollut, kuin uskottelemme.  Peh-
meä taivuttelu kuului heidänkin 
keinovaroihinsa.   He halusivat 
samaa kuin Stalinin GPU/ NKVD 
uhreiltaan: tunnustusta, joka 
kieltäisi totuuden ja allekirjoit-
taisi minkä valheen tahansa.  Sitä 
valheen isä tahtoi ja edelleen 
tahtoo.  Pienistä asioista johtaa 
katkeamaton tie suuriin.  Ihmisen 
omassa vallassa ei suinkaan ole se, 
missä vaiheessa hän hyppää pois.  
Valhe pitää kiinni kuin puusepän 
liima.  Valheeseen tottuu kuten 
muuhunkin syntiin.  Sen tottumus 
opettaa vikoilemaan ja lopulta 
vihaamaan niitä, jotka pysyvät 
uskollisina vähässä.  Se on koettu 
myös näissä viimeisten villitysten 
kirkkotaisteluissa v:n 1986 jäl-
keen.  Vauhtia lisäävästä junasta 
ei niin vain enää hypätäkään pois, 
vaikka alkuperäiset aikomukset 
olisivat olleet kuinka uljaat t ta-
hansa.  Harha vie mennessään 
voimalla, josta apostoli Paavali 
kirjoitti 2:n TessalonikalaIskirjeen 
2:ssa luvussa.  
 
Jos ajattelet, että tässä liioitellaan, 
niin lue ensin Sakari Korpisen 
“Vanhauskoisen päiväkirjan” vai-

OLIKO PAKKO?
Anssi Simojoki,
Pastori, TT,
Uusikaupunki
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pannussa käristämistä, rovioita, 
ristiinnaulitsemista.  Eusebioksen 
kertomuksissa vilahtaa tavan 
takaa kansanjoukkojen pohjaton 
viha kristittyjä kohtaan.  Ei ollut 
myötätuntoa tarjona kärsiville.  
Kiihkoissaan kohisevan yleisön 
mielestä ne hullut vain ansaitsivat 
kovan kohtalonsa.  Viha kristittyjä 
kohtaan oli niin syvä ja sakea, 
että Eusebios syystä näki sen itse 
Perkeleen ja demonien aikaan-
saamaksi. 
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kuttavat nimiluettelot 1970- ja 
1980-luvuilta.  Kun niistä laajin eli 
400:n allekirjoittajan vetoomus oli 
julkaistu, oma isäni muistutti suo-
malaisen papiston perinteisestä 
lakritsin lujuudesta ja neuvoi ole-
maan liikaa pettymättä, kun jouk-
ko piankin rapautuisi vähiin.  Hän 
kertasi mielessään sitä, miten kävi 
papiston vastarinnan 1900-luvun 
alussa, kun suomalaisia nuoria 
miehiä piti Nikolai II:n laittomissa 
asevelvollisten kutsunnoissa lähet-
tää Venäjän armeijaan tykinruoak-
si.  Arkkipiispa Gustaf Johansson 
laskelmoi kirkon asemalla ja vaati 
papistoa taipumaan Helmikuun 
manifestilla sortovallaksi muut-
tuneen esivallan laittomuuteen.  
Hänen apurinsa, koleerinen Elis 
Bergroth hoiteli tehokkaasti pa-
piston mielialoja.  Lopulta vain vä-
hemmistö pysyi kannallaan.  Heille 
riitti kurinpitorangaistuksia, joista 
jälkimaailma ei enää mitään tiedä.  
Preussin valtaama Etelä-Tanska 
menetti 1:ssä maailmansodassa 
Saksan rintamajoukoissa ainakin 
8000 nuorukaista.  Voimme vain 
kuvitella, minkälaisen verenhu-

kan  Suomi olisi kokenut 
samassa lihamyllyssä, 
elleivät laillisuusmie-
het, papiston jäykkän-
iskainen vähemmistö 
ja heidän moraalisella 
tuellaan vastarintaan 
ryhtynyt yhteinen kan-
sa olisi tehneet tyhjiksi 
laittomia asevelvollisten 
kutsuntoja.  Papiston 
enemmistön pelokkuus, 
esimiesten ja esivallan 
mielistely sekä selkä-
rangaton velttous olisi 
voinut tulla suomalaisille 
laskemattoman kalliiksi.  
Silloisilla takinkääntäjillä 

oli varmaankin runsaasti hyvältä 
kuulostavia teologisia selityksiä. 
Kuitenkin, jos muut eivät olisi pi-
täneet kutiaan, nuo arkkipiispan, 
hänen kiivaan apurinsa ja monien 
pappiloiden hyvät selitykset olisi 
maksettu  suomalaisten nuorten 
miesten verellä, jota olisi virran-
nut paljon Venäjän pitkillä rin-
tamilla 1914-1917.  Väinö Linna 
piirtää romaanissaan “Täällä Poh-
jantähden alla” osuvan pilakuvan 
lakritsinlujasta kirkkoherrasta, 
jolta lauma ei kovina aikoina voi 
saada mitään tukea.  Voihkimista 
riitti, selityksiä ja päänpudistuksia, 
joista ei jäänyt mitään käteen.  
Harvinainen poikkeus v. 1918 oli 
Lavian väliaikainen pastori Yrjö 
Lehmusvirta, myöhempi Aittokal-
lio, jonka toiminnasta valkoisen 
terrorin aikana voi lukea Helena 
Simonsin kirjasta “Simo Kiviranta-
katkelmia” (s. 274-275, Suomen 
Luther-Säätiö 2009).

Unkarilaisen György Moldovan 
kirja “40 uskollista” kertoo mart-
tyyritarinan Vastauskonpuhdistuk-

sen ajalta.  Sadoista protestantti-
papeista lopulta vain 40 oli valmis 
vaikkapa kaleeriorjiksi mieluum-
min kuin luopumaan Raamatun 
uskosta ja tunnustuksesta.   Kirjan 
ilmestymisaikana Kirkon tiedotus-
keskus taustavaikuttajineen oli 
hyvissä väleissä kommunistihal-
lituksen käsinuken, piispa Zoltan 
Kaldyn kanssa.  Siksi Moldovan 
kirjan julkaisemista pidettiin vali-
tettavana työtapaturmana.  Osoi-
te oli kai liian ilmeinen.

Mikä siis on pakko?  Se riippuu 
yksinomaan siitä, mihin kukin 
uskoo.  Uskommeko me Dietrich 
Bonhoefferin sanoin tässä viimeis-
tä edellisessä maailmassa Jumalan 
sanan ilmoittamiin viimeisiin ja 
lopullisiin?  Olemmeko me niitä, 
jotka ikään kuin näkevät sen, 
mikä nyt ei näy ja sen voimasta 
kestävät (Hebr. 11:27)?  Onko 
meillä autuaan apostoli Paavalin 
pakko: “Minä en voinut olla 
tottelematta taivaallista näkyä” 
(Apt. 26:19).  Näkymättömät mut-
ta sanassa ilmoitetut ohjasivat 
apostolia näkyvässä elämässä.   
Ne ohjatkoot myös meitä Pyhän 
Raamatussa.  Silloin meidän aivan 
varmasti hyvin käy.

tue paavalin 
synodin työtä.

tilisiirto lehden 
välissä.

tilinumero 
takakannessa.

sinun tukesi on 
tärkeä.

34

  
  
 
  
   
  
    
   

   

 
  
 
  
   
 
 
 

   
 
   
   
 
   
   
  
 
  
   


  
 
       
               
       
              
 
 
 
  
 
        
              
  

 
 

  
            


  
  



 
  
 

 
    
 
  
 
   
 

   
  

   
 
  

   
 



   
               

 
 

 

   
 
             
 
 
  
   
 
 


     
  
 
  

  
  
  

    
   

  

 
  
    
   




 












35

Nuorisotyönohjaajat Jukka ja 
Marja-Leena Laaksonen irtisa-
nottiin tylysti Kotkan Langinko-
sken seurakunnan nuoriso-
työnohjaajan viroistaan noin 
5 kuukautta sitten. Syynä oli 
heidän kieltäytymisensä osal-
l istumasta naispastorin toi-
mittamiin jumalanpalveluk-
siin. Tämä Raamattuun sidotun 
omantunnon mukainen toiminta 
haluttiin nyt tulkita syrjinnäksi.

Jukka Laaksonen toimi nuoriso-
työnohjaajan virassa Langinko-
sken seurakunnassa kokonaista 
27 vuotta.  Vaimo Marja-Leena, 
joka myös on nuorisotyönohjaaja, 
työskenteli ensin 3 vuotta Kotkan 
seurakunnassa ja sitten 24 vuotta 
Langinkosken seurakunnassa.  

He ovat molemmat opiskelleet 
nuorisotyönohjaajiksi Suomen 
Raamattuopistossa.  Jukka ker-
too, että hän sai armeijan jälkeen 
palata kasteen armoon ja oli mu-
kana seurakunnan nuorisotyössä.  

Hän koki kutsumuksekseen lähteä 
opiskelemaan nuorisotyönohjaa-
jaksi.  Herätysliiketaustaa hänellä 
ei ollut.  Myöhemmin Sley:n työ 
on tullut läheiseksi.  

Marja-Leena on saanut kasvaa 
uskovassa kodissa.  Pyhäkoulu ja 
tyttökerho tulivat tutuiksi. Rip-
pikoulusta tuli merkittävä etappi 
hänen elämässään, silloin hän 
sai uskoa armon evankeliumin 
henkilökohtaisesti omalle koh-
dalleen.  Hänkin oli aktiivisesti 
mukana seurakuntansa nuoriso-
työssä.  Nuorten raamattupiirissä 
häntä puhuttelivat mm. Lutherin 
Roomalais- ja Galatalaiskirjeen 
selitykset.  Hän halusi lähteä 
seurakuntatyöhön kokotoimisesti 
ja niin hänkin lähti opiskelemaan 
Suomen Raamattuopistoon nuori-
sotyönohjaajaksi.  Kutsumus ja 
työnäky vahvistuivat opiskellessa 
ja työtä tehdessä.  Marja-Leenalla 
on ollut kosketusta useisiin herä-
tysliikkeisiin elämänsä aikana.  
Hänelle ovat tulleet läheisiksi 

viimeisen 15 vuoden aikana 
mm. Tunnustuskirjat, Pieperin 
dogmatiikka ja Johannes Bäckin 
“Muukalaisen kotielämä”, jota 
luettiin jo hänen lapsuuden 
kodissaankin.

Heillä on neljä jo aikuista lasta, 
joista esikoispoika on naimisissa 
ja työelämässä, kaksi tytärtä 
opiskelee ja nuorempi poika on 

parhaillaan armeijassa.  

Laaksosilla on ollut raskas vaihe 
elämässään seurakunnan ikävien 
toimien johdosta.  Heitä oli pain-
ostettu jo pitkään, koska heidän 
käsityksensä on se, että seurakun-

KIRKKO TYLYTTÄÄ USKOLLISIA TYÖNTEKIJÖITÄÄN JOPA IRTISANOMALLA
Ajankohtainen haastattelu

Marja-Liisa Nore,
Espoo
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nan kaitsijan virka kuuluu Raama-
tun mukaan miehelle. Siksi he 
eivät osallistuneet jumalanpalve-
luksiin, joissa naispastori oli sitä 
toimittamassa. Tämä omantun-
non mukainen toiminta tulkittiin 
syrjinnäksi. Kymmenisen vuotta 
sitten alkoi mm. tulla työmääräyk-
siä istua jumalanpalveluksissa!  

Millä tavalla seurakuntalaiset ja 
työtoverinne ovat suhtautuneet 
tapahtuneeseen?

“Useat seurakuntalaiset ja työto-
verit ympäri Suomea ovat ilmais-
seet myötätuntonsa ja rohkaisseet 
meitä.  Yksi nuori aikuinen luot-
tamushenkilö laittoi myös eriävän 
mielipiteen seurakuntaneuvoston 
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irtisanomispäätökseen.”

Mistä olette saaneet voimia ja-
ksamiseen?

“Vapauttavaa oli se, että vuosikaus-
ien “käännyttämisyrityksille” ja hi-
illostamiselle tuli loppu. Olimme jo 
uuvuksissa kaikesta, koska olimme 
kokeneet, ettei työnantajalla 
ollut halua rakentaviin ratkaisui-
hin.  Koimme, ettemme viime 
vuosina saaneet työnantajan 
taholta tukea työssämme, vaan 
haluttiin takertua ristiriitoihin ja 
korostaa niitä yli kaiken muun.  
Naispappeuskysymyksen lisäksi 
työnantaja puuttui myös opetuk-
seemme.  Pahalta on tuntunut 
luopua pitkäaikaisesta kutsumus-
työstä. Olemme saaneet lohtua 
Jumalan sanasta.  Koemme, että 
rukoukset ovat kantaneet meitä 
surun keskellä.  Olemme myös 
saaneet kokea Jumalan ihmeel-
listä huolenpitoa ystävien kautta 
ympäri Suomea.”

Mitä ajattelette kirkostamme 
kaiken tapahtuneen jälkeen?

“Olemme surullisia kirkossamme 
tapahtuneesta muutoksesta suh-
tautumisessa työntekijöihin, jotka 
haluavat sitoutua Raamattuun ja 
tunnustukseen omassatunnos-
saan, opetuksessaan ja toiminnas-
saan. Olemme itse kokeneet, että 
tällaiset työntekijät eivät saa vält-
tämättä tukea työssään työnanta-
jan taholta.  Irtisanomisemme oli 
ääriratkaisu, joka mielestämme on 
osoitus siitä, että kirkko on täysin 
kadottanut oman identiteettinsä 
Raamattuun ja tunnustukseen 
sitoutujana.  Siksi se on ajautunut 
umpikujaan eikä kykene enää 

kaikilta osin rakentaviin ratkai-
suihin.”

Mikä neuvoksi muille seurakunt-
ien työssä oleville, jotka halu-
avat pitäytyä Raamatun mukai-
sessa opetuksessa ja toimia sen 
mukaisesti?

“Herra, kenen tykö me meni-
simme?  Sinulla on iankaikkisen 
elämän sanat.” Joh. 6:68. Usko 
Kristukseen johtaa välttämättä 
Raamattuun sitoutumiseen. Kirkon 
työntekijöinä olemme sitoutuneet 
Raamattuun ja tunnustukseen. 
Kristillistä seurakuntaelämää voi 
olla vain siellä, missä opetetaan ja 
sitoudutaan Jumalan sanaan. “Ne 
sanat, jotka minä olen puhunut, 
ovat henki ja ovat elämä.” Joh. 
6:63.

Mitä suunnitelmia teillä on tul-
evaisuuden suhteen?

“Kyllä Jumala vastaa työstään ja 
työntekijöistään. Nyt meillä on 
mahdollisuus levätä ja kerätä 
voimia tulevaisuudessa mahdol-
lisesti avautuviin tehtäviin. Kristil-
listä työtä varmasti riittää ja työn-
tekijöitä tarvitaan, mutta se, mikä 
on meidän paikkamme tulevaisu-
udessa, ei vielä ole selvillä.”

MISSÄ KRISTUS SIELLÄ 
TuLEVAISuuS – 
FRAMTIDEN ÄR I 

KRISTUS

TERVETULOA PAASTONAJAN 
KIRKKOPÄIVILLE KOKKOLAAN!

Paastonajan kirkkopäiviä vietetään 
Kokkolan kirkossa palmusunnuntain 

viikonvaihteessa
27.3.-28.3. 2010.

Kirkkopäivien tunnuksena on ”Missä 
Kristus - siellä tulevaisuus”.

Päivien tunnuksella haluamme muis-
tuttaa, että Jumalan kansa katsoo aina 
tulevaisuuteen. Elämme aikaa, jossa 
monet asiat ovat syvän muutoksen 

tilassa. Aikaamme on kuvattu moniar-
voiseksi. Jotkut kutsuvat sitä postmo-
derniksi ajaksi, jolle on tunnusomaista 
ymmärtää totuus yksilöiden rakenta-

mana todellisuuden mosaiikkina.

Aikamme ajattelu on tunkeutumassa 
myös kirkkoomme, jossa perimmäinen 

totuus helposti halutaan ymmärtää 
sopimuksenvaraiseksi asiaksi. Tällöin 

helposti irtaudutaan uskon perusteista 
ja mukaudutaan ympäröivän yhteiskun-

nan uskontajuun ja arvoihin.

Tämä ajattelu on saanut vaikutteita eri 
tahoilta. Sen taustalla on länsimainen 

yksilöä korostava humanismi, jossa 
jokainen ratkaisee itse omat asiansa. 

Tälle rinnakkainen on marxilainen ajat-
telutapa, jossa yhteiskunnallisen todel-
lisuuden keskellä kansa omilla päätök-
sillään ratkaisee asiansa sen enempää 

perimmäistä totuutta kyselemättä.

Kristillinen seurakunta suunnistaa 
Raamatun sanan varassa. Ilmoituksen 
sanasta suuntansa ottaen se suuntaa 
ajan ristiin käyvissä tuulissa ja torjuu 
sellaiset ajan käsitykset ja käytännöt, 

jotka vievät poispäin uskon perusteista 
ja ovat paluuta taaksepäin.

Uskomme mukaan tulevaisuuden 
avaimet ovat Jumalan käsissä. Historiaa 
ei voi sulkea, se yllättää yhä uudelleen. 

Omana aikanamme kaksi vuosikym-
mentä sitten elettiin yllätysten aikaa. 
Käsitykset ja käytännöt, jotka eivät 

pohjaudu Jumalan sanaan, ovat väliai-
kaisia.

Paastonajan kirkkopäiville kokoonnum-
me katsomaan tulevaisuuteen. Kut-

summe sinut mukaan keskustelemaan 
ja etsimään uutta rohkeutta uskoon ja 

elämään.

Juhani Koivisto
Paavalin synodin tuki ry:n pj.
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Ihmisten yhteys kirkkoon ontuu. Erityi-
sesti Jumalanpalveluksiin osallistuminen 
on vähäistä. Yhteyden kokeminen on 
vaivalloista monissa paikoissa. Samalla 
kaikuu huuto siitä, miten pyhyys on 
kadonnut. Pyhyys halutaan löytää ja 
palauttaa. Pyhän kokeminen on haussa. 
Jotkut haluavat tuoda vastauksen tähän 
kaksinaiseen ongelmaan Jumalanpalve-
luksen uudistamisen ja modernisoinnin 
kautta. Vastaus ei kuitenkaan välttämättä 
löydy sieltä mistä sitä kuvitellaan löydet-
tävän. Pop-messut pahentavat ongelmaa 
sen sijaan, että ne ratkaisivat sen. Miksi? 
Sitä pohdin seuraavassa.

1) Pyhäin yhteys – Koinonia – 
Communio – pyhien ihmisten 
yhdessä oloon perustuva todel-
lisuus?

Kirjansa Eucharist and church fellowship 
in the first four centuries ensimmäi-
sessä luvussa Werner Elert selvittää 
sitä, mihin tunnustuksen sana ’minä 
uskon pyhäin yhteyden’ (sanctorum 
communio) on alun perin viitannut. 
Siitä, että pyhäin yhteys (sanctorum 
communio) on aina välitetty eteenpäin 
juuri tuossa järjestyksessä, eikä koskaan 
järjestyksessä communio sanctorum, 
on Elertin siteeraaman Kattenbushin 
toimesta päätelty, että taustalla on yksi 
ja sama lähde. Sanamuoto ei ole tullut 
Elertin mukaan Augustinukselta, vaikka 
sillä onkin myöhempien sukupolvien 
antaman augustinolainen leima. Elertin 
kirjan ensimmäisen kappaleen ja siten 
koko kirjan keskeinen huomion on, että 
latinankielinen sanamuoto (sanctorum 
communio) avaa mahdollisuuden läh-
teä tunnustuksen tulkinnassa kahteen 
suuntaan. 

Latinankielen pohjalta on mahdollista 
tulkita, että tunnustuksen sana viittaa 

ensisijassa ihmisiin. Näin asiaa onkin 
laajalti tulkittu. Elert ottaa esimerkiksi 
Schleiermacherin ajatuksen, jonka mu-
kaan kirkko on ihmisten vapaaehtoisille 
tahdon akteillaan luoma todellisuus, joka 
vain näiden voimalla pysyy olemassa 
olevana. Kirkko siis Schleiermacherin 
mukaan syntyy ja pysyy voimassa vain 
ihmisten vapaaehtoisten tahdonaktien 
avulla. Tämä Schleiermacherin esittämä 
ajatus ja sen kanssa rinnakkaiset muo-
toilut, joissa pyhäin yhteys tulkitaan 
ennen muuta ihmisiin viittaavaksi asiaksi 
on sittemmin ollut hyvin yleinen lännen 
kirkoissa. Tältä pohjalta avautuu valistuk-
sesta voimansa saanut ja demokraattis-
ten ideologioiden innoittamana levinnyt 
eri puolilla maailmaa yhä suositummaksi 
tuleva ajatus, että ihmiset ovat vapaita 
järjestämään alttari- ja kirkkoyhteytensä 
vapaasti. Elert ottaa esimerkin Saksasta, 
jossa ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen Volkskirche muutettiin freiwil-
ligkeitskircheksi. tämä tapahtui hänen 
mukaansa siksi, että vanha nimitys viittasi 
liikaa vanhaan ortodoksian ajan tapaan 
järjestää kirkon asioita, kun taas frei-
willigkeitkirche oli tulevaisuuden sana, 
sillä pysyyhän kirkko Schleiermacherin 
mukaan olemassa olevana vain ihmisten 
vapaaehtoisten tahdonaktien avulla. 
Kirkko-opin kohdalla olevalla tulkinnalla 
on laajempi yksilöä ja tämän kokemista 
korostava aatehistoriallinen tausta, jonka 
yhteyttä teologiseen yksilökeskeiseen 
ajatteluun Timo Pokki kuvaa uudessa 
tutkimuksessaan seuraavasti. 

”Kun varmuutta pelastuksesta ei voinut 
enää perustaa mihinkään ulkonaiseen, 
kuten sakramentteihin, kysymys pe-
lastavan uskon määrittelemisestä ja 
havaitsemisesta tuli tärkeäksi. Ajateltiin, 
että kääntymys ja pyhityselämä ovat niitä 
empiirisiä uskon hedelmiä, joiden kautta 
voidaan saavuttaa pelastusvarmuus. 

Niistä voidaan päätellä kuka on elävässä 
uskossa…ennen pitkää huomio suuntau-
tui erityisesti herätyskristillisen protes-
tanttisuuden piirissä paljolti siihen, mitä 
uskovassa ihmisessä tapahtuu. Kuolleen 
ja elävän uskon välillä nähtiin olevan ra-
dikaali ero; elävä usko todentuu tietynlai-
sessa pelastusjärjestysprosessissa (ordo 
salutis) kokemuksellisesti havaittavien 
tuntomerkkien kautta. Kokemuskristilli-
syyden suosion vankka nousu 1600- ja 
1700-luvuilla liittyi myös empirismin 
läpimurtoon filosofian ja luonnontietei-
den alueella. Ns. herätyskristillisyydessä 
kristinusko nähtiin ennen kaikkea yksilön 
persoonalliseen kokemukseen liittyvänä 
asiana…Kun sakramentit jäivät taka-
alalle, keskeiseksi nousi se, mitä ihmisen 
tietoisuudessa tapahtuu.” Timo Pokki, 
Uskon empirismi, 2005, 20-21.

Tultaessa 2000-luvun elämys ja koke-
muskeskeiseen postmoderniin kaupun-
kikulttuuriin tämän kehityksen vaikutus 
ja paine eivät suinkaan vähene. Myön-
teisten elämysten hakemisesta on tullut 
lähes elämäntehtävä nykyihmiselle. 
Tuota elämäntehtävää helpottamaan 
on perustettu mitä erilaisimpia elä-
myspalveluita. Tämä sama myönteisten 
elämysten tuottamisen vaatimus on 
rantautunut myös kirkollisille kentille ja 
myös jumalanpalveluksen uudistaminen 
orientoituu nykyään helposti juuri tästä 
yksilö, kokemus ja siten myös gallupkes-
keisestä ajattelutavasta. Mutta aina ei 
ole ollut näin. 

2) Pyhäin yhteys – pyhien asioi-
den yhteydestä syntynyt – alku-
kirkon tulkinta

Toinen suunta, johon termi- sanctorum 
communio avautuu viittaa ensisijassa 
pyhien asioiden osallisuuteen. Tällöin 
fokukseen tulee erityisesti 1 Kor 10:16, 

PYHÄINYHTEYS – MISTÄ NIIN SANOTuSSA 
JUMALANPALVELUKSEN KRIISISSÄ ON KYSE?
Jari Kekäle,
Pastori, TT,
Helsinki
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jossa sana koinonia esiintyy ehtoollisen 
yhteydessä. Seuraavassa jakeessa tästä 
ehtoollisyhteydestä tai osallisuudesta 
Jeesuksen ruumiiseen ja vereen avautuu 
sitten myös ehtoolliselle osallistujien kes-
kinäinen yhteys. Horisontaalinen yhteys 
Kristuksen ruumiiseen ja vereen avautuu 
ehtoollisella myös vertikaalisena ehtool-
lisvieraiden yhteytenä toinen toisiinsa. 
Elertin mukaan tämä on kreikankielisestä 
alkukirkkoon tuleva alkuperäinen tapa 
ymmärtää pyhäin yhteys (sanctorum 
communio). 

Sanamuoto löytyy ennen Nimesin konsii-
lia 396 (johon se yleensä paikallistetaan) 
jo Apollinaarista vastaan suunnatusta 
tunnustuksesta 388 ja jo tätä ennen Syy-
riassa syntyneeseen Hieronymuksen ni-
missä kulkevassa tunnustustekstissä, joka 
ajoittuu vuosiin 374-379. Tältä pohjalta 
Elert päättelee, että jos tunnustuksen sa-
namuodon juuret ovat idän kirkossa, ovat 
samalla koko fraasin (sanctorum com-
munio) juuret siellä. Siten tunnustuksen 
tekstin alkuperäismuoto on ollut toon ha-
gioon koinoonian. Tämä taas merkitsee 
sitä, että alun perin tunnustuksen sanat 
pyhäin yhteydestä eivät ole voineet olla 
pyhän yhteisen seurakunnan appositio, 
eikä selitys. Mihin tuo fraasi sitten viittaa, 
jos ei (ainakaan ensisijaisesti) kirkkoon ja 
siten ihmisten keskinäiseen yhteyteen, 
hän kysyy? 

Vastauksena kysymykseensä Elert jäljit-
tää ja dokumentoi kirjassaan tätä raama-
tusta idän kirkon kautta lännen kirkkoon 
tulevaa juonnetta perusteellisesti. Hän 
osoittaa samalla jo edellä kuvattujen 
tunnustuksen sanojen tarkoittavan alun 
perin yhteyttä ehtoollisen kahteen kom-
ponenttiin eli pyhiin asioihin (koinonia 
–metlepsis-synaxis-participatio). Tätä 
näköalaa alkukirkko ei Elertin mukaan 
koskaan kadottanut. Siitä nousee sitten 
seurauksena myös kristittyjen välinen 
yhteys toinen toisiinsa kuten myös 1 
kor 10:17 sen esittää. Kyse ei ole kuiten-
kaan tällöin ihmisten vapaaehtoisista 
tahdon aktioista tai niihin perustuvasta 
yhteydestä, vaan Jumalan tekemästä ja 
Jumalasta lähtöisin olevasta sakramen-
taalisesta yhteydestä, jonka hedelmänä 
syntyy samalla myös yhteys kristittyjen 
välille. 

3) … ja Lutherin tulkinta

Tällä alkuperäisellä kreikkalaisella tavalla 
asian ymmärsi Elertin mukaan myös 
Luther, joka ei olisi halunnut kääntää 
sanaa yhteys (koinonia) kääntäessään 
raamatun kohtaa 1 kor 10:16 sanalla 
gemeinschaft, koska se Lutherin mukaan 
voi virheellisesti tulla ymmärretyksi siten, 
että se viittaa johonkin ihmispersooniin 
liittyvään. Lutherin mukaan kyseisessä 
kohdassa on sen sijaan kyse siitä yhtey-
destä, joka syntyy siten, että monet käyt-
tävät, nauttivat ja osallistuvat yhteisiin 
asioihin. Tästä epäröinnistä huolimatta 
hän käytti käännöksessään tuota sanaa 
gemeinschaft, koska ei omien sanojensa 
mukaan yksinkertaisesti löytänyt parem-
paakaan sanaa. Kirjoittaessaan latinaksi 
hän käytti sanaa communio sekä kirkosta, 
että sakramentista. Jälkimmäisestä siksi, 
että sanan alkuperä on kreikankielen 
sanassa koinonia (1 kor 10:16), jolla vii-
tataan nimenomaan ehtoollisaineiden 
osallisuuteen. Kirkosta siksi, että hän 
toisaalta tulkitsi sanan communio myös 
kirkkoon liittyväksi, tuleehan pyhäin yh-
teys tunnustuksessa heti pyhän yhteisen 
seurakunnan jälkeen.     

Elertin kirjan alkuosan sanoma on 
ytimeltään on siis siinä, että kun krei-
kankielen yksiselitteinen pyhiin asioihin 
(sakramentteihin ja erityisesti ehtool-
liseen) viittaava ilmaus käännettiin 
epämääräisempään latinankieliseen 
muotoon, avautui mahdollisuus tulkita 
sanat ihmiskeskeisesti, kuten esimerkiksi 
Schleiermacher paljon myöhemmin teki. 
Samalla koko alttari- ja ehtoollisyhteyden 
luonne ja painopiste siirtyi Jumalasta 

ihmisiin. Tällä siirtymällä on sittemmin 
ollut monenlaisia käytännöllisiä vaikutuk-
sia siihen, miten kirkko on ymmärtänyt 
oman olemuksensa ja omien asioidensa 
järjestämisen luonteen.  Yksi implikaatio 
tästä on Elertin mukaan ollut se, että al-
kuperäinen ajatus ’Herran ehtoollisesta’ 
on samalla ihmisten mielissä myöhem-
min vaihtunut ajatukseen ’kristittyjen 
ehtoollisesta’. Kristus itse on ehtoollisen 
tarjoava ja siellä itsensä antava Herra, 
joka palvelee seurakuntaansa ja liittää 
sen itseensä. Näin tulee myös oikein ja 
yhteisöllisesti ymmärretyksi myös ilmes-
tyskirjan sana Jeesuksesta, joka seisoo 
seurakunnan ovella ja koputtaa ja jos 
seurakunta avaa ovensa Herran tulla hän 
itse tarjoaa aterian seurakunnalleen. 

20. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; 
jos joku kuulee minun ääneni ja avaa 
oven, niin minä käyn hänen tykönsä 
sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja 
hän minun kanssani. Ilm 3:20

4) Pyhäinyhteys ja jumalanpalve-
lusuudistus – Karitsan palvontaa 
vai lampaiden viihdyttämistä?

Kuten edellä on todettu, pyhäin yhteys 
on syvimmiltään jumalanpalvelukseen 
liittyvä todellisuus. Jumalanpalvelus on 
kautta kirkon historian ollut aivan eri-
tyinen asia. Edellä kuvatuista kahdesta 
erilaisesta perusnäköalasta kumpuaa 
myös kaksi erilaista näköalaa suhteessa 
jumalanpalvelukseen ja sen uudistami-
seen. Seuraavassa kaaviossa on kuvattu 
todennäköiset suunnat, johon edellä ole-
vista perusvaihtoehdoista kokemukseni 
mukaan todennäköisesti suunnataan.
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Pyhien ihmisten yhteys Yhteys pyhien asioiden kautta 

kautta 

- Pragmaattisuus 

- Ihmis- ja asiakaskes- 

keisyys 

- Muodon ja sisällön  

mutkaton erottaminen 

- Yhteyden  

kokeminen 

keskiössä 

- Popmessu, 

tangomessu 

hevimessu yms. 

 

- Liturginen 

Jumalanpalvelus 

ja sen ympärille syntyvä JP- 

yhteisö 

- Jumalan sana ja sakramentit,  

- Jumalan alastulosta käsin 

orientoituminen 

- Kirkon jatkumo 

- Uutta ja vanhaa  
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5)” Yhteys pyhien asioiden kaut-
ta” – mitä se merkitsee jumalan-
palveluksen ja missionäärisuu-
den suhteen?

Pyhien asioiden yhteydestä nousee 
perinteinen liturginen jumalanpalvelus. 
Siinä toimittajan persoona ja ihmisten 
yhteyden kokemisen ulottuvuus avau-
tuu eri tavalla kuin uudemmassa ajat-
telussa. Olennaista on Pyhän jumalan 
kohtaaminen sanassa, sakramenteissa ja 
liturgiassa. Olennaista on, että Jumala on 
pelastushistoriassaan sitoutunut pelasta-
maan ja palvelemaan meitä. Mutta tämä 
pelastussuunnitelma ei ole mitä vain. 
Jumala on valinnut sanan ja sakramentit 
välineikseen, joilla hän hoitaa ja palvelee 
meitä. Jumalanpalveluksen perusajatus 
on siis siinä, että menen Pyhän Jumalan 
palveltavaksi. Tämän vanhan näkökulman 
ajatukseen kuuluu kyllä myös ajatus ju-
malan pyhyydestä osalliseksi päässeiden 
ihmisten yhteydestä toistensa kanssa. Se 
ei kuitenkaan nouse ihmisistä itsestään 
tai heidän toimistaan, vaan Yhteydestä 
Kristus viinipuuhun. Hänen kauttaan 
aukeaa myös seurakuntalaisten yhteys 
toinen toisiinsa. raamatullisessa ajatte-
lussa yhteys on totta, koska sen takaa 
Kristuksen reaalinen läsnäolo sanassa ja 
sakramenteissa. Siksi yhteyden kokemi-
nenkin voi levollisemmin löytää oman 
kokoisensa roolin. Sekä Pyhä että yhteys 
kulkevat yhdessä, mutta aivan tietyllä 
tavalla. Pyhä yhdistää ihmiset itseensä 
ja sitten myös toisiinsa – näin syntyy 
todellinen pyhäinyhteys sanan kaikissa 
ulottuvuuksissa. Tältä pohjalta menen 
jumalanpalvelukseen vastaanottamaan 
pelastuksen lahjoja Pyhältä Jumalalta 
hänen tahtomallaan ja tarkoittamallaan 
tavalla. Tältä pohjalta jumalanpalve-
lusuudistus ei voi olla samalla tavalla 
”gallup-orientoitunut”, kuin uudemmasta 
ja yksilökeskeisemmästä näkökulmasta 
käsin toimittaessa. 

Tämä vanhan näkökulman ei tarvitse 
merkitä totaalista ihmisten ja heidän 
kokemisensa ohittavaa objektiivisuuden 
korostusta, mutta se kyllä laittaa rajat 
ihmisen kokemisen määräävyydelle. 
Kokemiseni ei määrää sitä miten Jumala 
toimii. Jumala toimii sanansa lupauksen 
mukaisesti.  Ihmisten välinen yhteys 

jäsentyy ja nousee pyhien asioiden yh-
teydessä avautuneesta yhteydestä ylös-
nousseeseen. Tuo Kristuksen kautta saatu 
yhteys on totta silloinkin, kun en koe sitä 
vahvana omalla kohdallani. Tuo yhteys 
velvoittaa minua etsintään tietä sisarteni 
ja veljieni luo ja selvittämään tarvittaessa 
asioita heidän kanssaan. Tämä yhteyden 
korostaminen ei merkitse myöskään 
missionäärisuudesta luopumista. Se mer-
kitsee kylläkin eri tyyppistä missionää-
rista prosessia verrattuna uudempaan 
malliin. Tässä perinteisessä ajattelussa 
Jumalanpalvelus ei ole samalla tavalla 
evankelioimisen väline, kuin uudessa. 
Jumalanpalvelus on kyllä Jumalan koh-
taamisen paikka kaikille ihmisille, mutta 
ei samassa mielessä kuin uudemman 
protestanttisuuden yleensä ihmisen va-
paa tahtoa korostavissa liikkeissä. Missio 
ei ole ensisijassa jumalanpalvelus, vaan 
missio on se yhteisö, joka syntyy sanan 
ja sakramenttien osallisuudessa. Tuo yh-
teisö erilaisine ihmisineen on se verkko, 
jonka Jeesus messun lopuksi lähettää 
palvelemaan ihmisiä sanalla ja työllä 
maailmaan. Yhteisö toki voi kutsua ja 
kutsuukin kohtaamiaan ihmisiään juma-
lanpalvelukseen Jumalaa kohtaamaan. 
Mutta ihmiset eivät tule sinne omistajina, 
vaan kutsuttuina vieraina elämän talossa 
talon tavoilla ja talon isännän ehdoilla. 

6)” Pyhien ihmisten yhteys” – 
mitä se merkitsee jumalanpal-
veluksen suhteen ja missionää-
risuuden suhteen?

uudemmassa ajattelussa Jumalanpalve-
luksen keskeiseksi tekijäksi tulee yhtey-
den kokemisen puoli. Pyhien ihmisten 
vapaiden tahdon liikkeiden tuloksena 
syntyvä yhteys suuntaa jumalanpalvelus-
uudistusta eri tavalla kuin perinteisestä 
näkökulmasta toimittaessa. Tärkeimmäk-
si kysymykseksi kirkosta eroamisen ja 
jumalanpalveluksen kävijämäärän laskun 
keskellä nousee yleensä: Miten ihmiset 
kokisivat itsensä kodikkaiksi ja helpoiksi 
jumalanpalveluksessa? Miten saataisiin 
aikaan sellainen jumalanpalvelus, jossa 
ihmiset viihtyisivät? Miten jumalanpalve-
lus saataisiin sellaiseksi, että se voisi olla 
tehokkaasti evankelioimisen palvelukses-
sa? Keinot etsitään sitten tämän orien-
taation suuntaamina. Keinoiksi esitetään 

yleensä jumalanpalveluksen muutamista 
ihmisille relevantimmaksi. Relevanttius 
taas saadaan selville tekemällä kulttuu-
rillinen analyysi siitä, millaisessa maail-
massa ihmiset viihtyvät ja mikä on heille 
luontevaa.  Muodot muuttukoon sen 
mukaisesti, kunhan sisältä vain on sama – 
näin ajatellaan uudemmassa protestant-
tisuudessa, herätyskristillisyydessä ja niin 
sanotussa kirkon kasvu-ajattelussa hyvin 
laajasti. Tältä pohjalta on äärimmäisenä 
esimerkkinä esitetty muun muassa, että 
jumalanpalvelus on sitä parempi mitä 
enemmän se muistuttaa musiikkikana-
va MTV:n kiihkeäsykkeisiä ja sirpaleisia 
musiikkilähetyksiä. Ehtoollista jaetaan 
lippalakki päässä ja bändi palkataan 
soittamaan musiikkia, joka muistuttaa 
mahdollisimman paljon pop-kulttuurin 
musiikki tyylejä (hevistä tangoon). Tässä 
ajattelussa yhteyden etsintä korostuu. 
Yhteyden etsintä on uusien ihmisten 
etsintää Pyhien ihmisten yhteyteen, 
mutta se on myös kristittyjen keskinäi-
sen yhdessäolon etsimistä. Molemmat 
ajatukset ovat tärkeitä ja olennaisia, 
mutta yhteyden helpottamisen kaistaa 
ajattaessa syntyy heijastusvaikutuksia 
muualle. Keskeisin kysymys liittyy siihen, 
mitä tapahtuu Jumalan pyhyydelle?

7) Mitä on Pyhyys?

Pyhyyden kaipuuta pohdittaessa on hyvä 
ymmärtää, että pyhyydestä puhutaan ja 
ajatellaan nykyään paljon hyvin tämän 
puoleisesti ja ihmislähtöisesti. Tämä ih-
miskeskeinen näkökulma löytää helposti 
jälleen ”pyhäin ihmisten yhteyden”- ajat-
telutavan ja liittoutuu sen kanssa. Pyhyys 
voi tällöin olla monenlaista ja eri ihmisille 
erilaista. Saatetaan kysyä, mikä sinulle on 
pyhää, ja vastaukset vaihtelevat Jumalan 
sanasta, luonnon kauneudesta ja rauhas-
ta, saunan jälkeiseen tai saunomiseen 
liittyvään tunnelmaan tai moniin muihin 
asioihin. Vastaukset ovat erilaisia kullakin 
ihmisellä. 

Pyhyys Raamatussa ja Jumalan omi-
naisuutena ei kuitenkaan ole tällainen 
joustava, venyvä ja paukkuva käsite. 
Suurin ero on siinä, että pyhyys Jumalasta 
lähdettäessä on nimenomaan Jumalan 
ominaisuus, jonka ihminen voi aistia ja 
ymmärtää, mutta myös olla aistimatta 
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ja ymmärtämättä. Pyhyys on Jumalan 
oma olemisen tapa. Agne Nordlander 
kirjoittaa kirjassaan Pyhyyden paluu 
seuraavasti:

” Jumaluuden kaikki ominaisuudet sisäl-
tyvät pyhyyteen, pyhyys voidaan määri-
tellä kaiken sen säteilyksi, mitä Jumala 
on. Aivan samoin, kuin auringon säteet 
koostuvat spektrin kaikista väreistä ja 
yhtyvät auringonpaisteen huikaisevaksi 
valoksi, samoin Jumalan kaikki ominai-
suudet liittyvät yhteen hänen itseilmoi-
tuksessaan ja sulautuvat pyhyydeksi. 
Meidän on tapana erottaa toisistaan tosi, 
hyvä ja kaunis, jotka kukin erikseen mer-
kitsevät todellisuuden kolmea kategoriaa 
eli ulottuvuutta: teoreettista – eettistä eli 
moraalista – esteettistä eli kauneuden 
ulottuvuutta. Pyhyys on todellisuuden 
neljäs ulottuvuus, joka toisaalta edus-
taa aivan omaa kokemuskenttäänsä 
ja toisaalta sisällyttää itseensä kolme 
edellä mainittua ulottuvuutta. Pyhyys on 
Jumalale ominainen tapa olla olemassa 
ja toimia. Tästä ulottuvuudesta lähtevien 
signaalien vastaanottaminen edellyt-
tää aivan erityistä tiedostamiskykyä. 
Ihmisellä on sellainen tiedostamiskyky, 
koska hänet on luotu Jumalan kuvaksi. 
Synti on kuitenkin osittain turmellut 
tämän kyvyn…Meidän on todettava, että 
80-luvun lasten on äärimmäisen vaikeaa 
ymmärtää näitä kolmea sanaa: ”Jumala 
on pyhä”…heprean kielen sana qadosh, 
jonka käännämme teonsanalla ”olla 
pyhä”, pyrkii ilmaisemaan sen, että 
Jumala on aivan toisenlainen kuin 
hänen luomansa ihminen ja maailman-
kaikkeus. Qadosh-sanasta aavistamme 
jotain Jumalan sisäisestä olemuksesta. 
Sanarungolla q-d-sh on kaksi merkitys-
tä: 1) Olla kirkas, kimmeltää, säteillä, 
epäpuhtaan, kurjan arkiharmauden 
vastakohtana 2) Erottaa, leikata irti, 
irrallaan oleva, joutilaan, profaanin 
vastakohtana. Ensimmäistä tulkintaa 
on toisinaan kutsuttu profeetalliseksi, 
jälkimmäistä papilliseksi. Niitä ei kui-
tenkaan saa erottaa toisistaan, sillä ne 
ovat kutoutuneet kiinteästi yhteen…
Pyhä vaatii, että häntä pidetään aivan 
toisenlaisena, että hänen luontonsa 
nähdään täysin toisena kuin luodun 
luonto. Hän pystyttää ehdottomat rajat 
itsensä ja muiden olentojen välille ja 

vaatii välimatkan säilyttämistä.” Nord-
lander 1991, 17,19, 20. 

Edellä olevan lisäksi ymmärrämme 
Raamatun pohjalta, että tämä Pyhä 
kolmiyhteinen Jumala on suuressa ar-
mossaan tullut luoksemme Kristuksessa, 
pelastaakseen meidät. Eikä tässä kaikki, 
”yhteys pyhäin asioiden kautta” -alku-
kirkollinen tulkinta lähtee siitä, että tuo 
sama Pyhä majesteetti lähestyy meitä 
reaalisesti sanassaan ja sakramentissaan, 
jotka ovat jumalanpalveluksen keskeiset 
komponentit. Tämä on suuri ihme, jota 
meidän ei koskaan tulisi lakata ihmette-
lemästä. Jos tästä ymmärrämme jotain, 
sillä on epäilemättä vaikutuksensa mei-
dän suhteeseemme ja näkökulmaamme 
jumalanpalvelukseen ja jumalanpalve-
lusuudistukseen. Mutta toisessa uudem-
massa ajattelutavassa Jumalan tekojen 
ja tahdon sijasta vahvemmin painottuu 
ihmisen kokemus ja ihmisen tahto. 

8) Yhteyden kokemisen ja evan-
kelioimisen alttarille uhrattu 
Jumalan pyhyys

Jos sen sijaan orientoidumme myöhem-
män ihmis- ja kokemuskeskeisen ajatte-
lun mukaisesti, myös jumalanpalveluksen 
uudistaminen on hyvin usein erilaista. 
Tuon perustavan näkökulmamme mu-
kaisesti kysymme erilaisia kysymyksiä 
myös jumalanpalveluksen uudistamisen 
suhteen. Pyhäin ihmisten vapaaehtoinen 
yhteys korostuu jumalanpalveluksessa. 
Mietimme siis asiaa ihmisten ja heidän 
kokemisensa näkökulmasta ja siltä kan-
nalta pohdimme, miten jumalanpalvelus 
saataisiin mahdollisimman helpoksi ja 
viihdyttäväksi ihmisille? Miten kullekin 
ihmisryhmälle ja intressiryhmälle teh-
dään heille sopiva messu heille sopivasta 
musiikista? Ääripäässä tässä ajattelussa 
ovat sitten popmessut, tangomessut ja 
hevimessut. Inhimillisen yhteyden kan-
nalta lyhyellä tähtäimellä tämä strategia 
voi tietenkin toimia ja usein toimiikin. 
Muuttamalla kirkko kahvilaksi madalle-
taan epäilemättä ihmisten kynnystä tulla 
kirkkoon. Mutta mitä muuta tapahtuu? 
Yhteyden inhimillisen luomisen alttarille 
ei jää tilaa enää Jumalan pyhyydelle tai 
ainakaan sen kaikille puolille.

Jos messun ja siellä kohdattavan Jumalan 

täytyy olla mukava, helppo, popkornin ja 
Colan kanssa lähestyttävä, mitä siitä seu-
raa. Jos messun täytyy mahdollisimman 
paljon muistuttaa kulloinkin tavoiteltavaa 
ihmisryhmää, millainen jumalanpalvelus 
siitä syntyy? Millaista Jumalaa siellä 
kohdataan? Jos jumalanpalvelus pitää 
maallistaa, profanisoida ja tehdä viih-
deteollisuuden muotien mukaan, miten 
Raamatun Pyhä jumala voi ilmoittaa 
itsensä sen keskellä?  Millainen yhtälö 
tästä syntyy?

1) ”Pyhä vaatii, että häntä pidetään 
Aivan toisenlaisena, että hänen luon-
tonsa nähdään täysin toisena kuin 
luodun luonto.” (Nordlander)

2) ”Pyhät ihmiset vaativat, että pyhän 
Jumalan kohtaamisen paikka jumalan-
palvelus täytyy pitää mahdollisimman 
paljon samanlaisena kuin kulloinkin 
kohdattavat ihmisryhmät ja heille tuttu 
kunkin ajan kulttuuri.”

Mitä tästä seuraa?

Jumalan oikean PYHYYDEN säilyttämisek-
si meidän keskellämme täytyisi Jumalan 
oman erilaisen olemisen todellisuuden 
eli hänen pyhyytensä säilyä. Häntä ei 
saisi profanisoida, banalisoida, eikä 
maallistaa. Jumalan pyhyyttähän emme 
voi tietenkään itsessään turmella, mutta 
itseltämme ja kulttuuristamme ja käytän-
nöistämme me sen voimme turmella ja 
kadottaa, kuten Luther isä meidän ru-
kouksen selityksessään opettaa: Jumala 
on kyllä itsessään pyhä, mutta tässä me 
rukoilemme, että se tulisi meidänkin 
keskellämme pyhitetyksi.

Monien aikalaistemme mielestä yhte-
yden tekeminen ja kirkon relevanttina 
pitäminen vaativat kulkemaan juuri päin-
vastaiseen suuntaan. Jumalan ja juma-
lanpalvelus täytyy tehdä tv:stä tutuksi, 
keskiarvoksi, johon voi heti ensi osallis-
tumisella kaikki pääsevät mukaan. 

Kyseessä on mahdoton yhtälö. Pyhyyttä 
ei voi ihminen tuottaa, mutta ihminen voi 
sen kyllä omasta maailmastaan tuhota. 
Siksi pyhyyttä täytyy varjella. Tämän 
nykyään hävitetyn näköalan yleisuskon-
nollisen totuuden ovat perinteiset kult-
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tuurit aina tienneet, kuten seuraavasta 
näemme.

9) Nonkommunikaation yleis-
uskonnollinen viisaus on kado-
tettu

Sosiaalipsykologi Gregory Bateson on 
tehnyt yllä kuvatun pyhyyden varjelemi-
seen liittyvän sinänsä yleisuskonnolisen 
huomion. Tämän huomion hän on kiteyt-
tänyt käsitteellään ”nonkommunikaatio”. 
Bateson ymmärsi toisaalta, että emme 
voi olla kommunikoimatta. Silloinkin kun 
pyrimme olemaan kommunikoimatta 
kommunikoimme omalla vaikenemi-
sellamme. Tätä taustaa vasten hänen 
huomionsa kiinnittyi tietyistä kulttuureita 
ja uskonnoista löytyvä ”nonkommunikaa-
tion”- näkökulmaan. Ajatuksena on, että 
pyhinä pidettyjä asioita varjellaan ”non-
kommunikaatiolla”, sinänsä mahdollises-
ta kommunikaatiotavasta pidättäytymäl-
lä hiljaisuuden tai salaisuuksien kautta. 
”Nonkommunikaatioon” liittyy ajatus, 
että sinänsä mahdolliset kommunikaatio-
keinoista pidättäydytään, ettei pyhä asia 
esimerkiksi maallistuisi, välineellistyisi tai 
kaupallistuisi. Tässä yleisuskonnollisessa 
näköalassa on säilynyt jotain olennaista 
pyhyyden olemuksesta myös raamatul-
lisessa mielessä. Ensinnäkään pyhää ei 
voi tehdä tai tuottaa. Toiseksi olemassa 
olevaa pyhäksi koettua asiaa on varjelta-
va ja suojeltava ihmisten tietyiltä sinänsä 
mahdollisilta kommunikaatio muodoilta. 
Niistä on pidättäydyttävä, ei siksi, ettei 
sellainen kommunikointi periaatteessa 
olisi mahdollista, vaan siksi, että pyhää 

sen omassa ominaisessa olomuodossaan 
varjeltaisiin ja säilytettäisiin muuttamatta 
sitä epäpyhäksi 

”Pyhäin ihmisten yhteys” korostukses-
ta orientoiduttaessa ”nonkommunikaa-
tio” ajatus on yleensä täysin kateissa ja 
käsittämätön. Jos on olemassa monia 
erilaisia kommunikaation muotoja, 
miksi ihmeessä minä en saisi nauttia 
jumalanpalveluksesta itselleni kaikkein 
parhaimmalta tuntuvalla tavalla ja 
itselleni parhaalta tuntuvassa muodos-
sa? Jos on olemassa erilaisia muotoja, 
miksi emme saisi valita evankelioimi-
sen kannalta mahdollisimman tehok-
kaita ja ihmisille helposti lähestyttäviä 
muotoja? Niinpä. Kyseisestä näkökul-
masta asiaa on vaikea käsittää – ihmisen 
vapaudesta ja kokemisesta lähdettäessä. 
usein ihmisten tavoittamisen ja yhteyden 
muotojen tuttuuden argumentit painavat 
vaa´assa niin paljon, että ne määrittävät 
koko laivan suunnan. Ja siinä suunnassa 
”nonkommunikaation” näkökulma muut-
tuu vaikeasti ymmärrettäväksi. 

Nordlander kirjoittaakin osuvasti: ”Tie-
dän, että monet lukijat reagoivat kysy-
myksin ja vastaväittein, kun puhutaan 
Jumalan pyhyyden tästä puolesta. Olem-
mehan me kaikki muodostaneet itsellem-
me käsityksen siitä, millainen Jumalan on 
oltava ollakseen Jumala ja selvitäkseen 
meidän eettisestä ja filosofisesta kritiikis-
tämme. Mutta olen varma, että joillakin 
vaikeilla VT:n kertomuksilla on tänäänkin 
tärkeä tehtävä. Ne möyhentävät rikki 
etukäteen laatimamme jumalakuvat ja 

ravistelevat meitä. Mehän uskomme tie-
tävämme, millainen Jumala on ja miten 
häntä on käsiteltävä. Mutta emme voi 
milloinkaan käyttää Jumalaa hyväk-
semme! Jumala ei asetu milloinkaan 
meidän käyttöömme. Hän on täysin 
itsenäinen ja meistä riippumaton, ja 
se merkitsee, että me emme koskaan 
pääse täysin käsittämään Jumalaa. 
Sen tähden Jumala on tavattoman 
mielenkiintoinen. Sinusta ja minusta 
otettu parannettu painos olisi peräti 
tylsä Jumala. Meillä ei olisi mitään 
iloa sellaisesta jumalasta, joka täyttää 
kaikki meille mieluisat vaatimukset! 
Silloinhan voimme yhtä hyvin palvoa 
itseämme!”  Nordlander, Pyhyyden 
paluu, 1991, 20.

 10) Pohdintaa

Mitä edellä olevasta voi päätellä? Että 
Jumalanpalveluksen täytyisi olla juuri 
kuten alkukirkossa voidakseen olla Raa-
matullinen ja jumalanpalvelusmusiikkiin 
ei saa missään nimessä koskea? Ei suin-
kaan. En tarkoita myöskään, että oikeassa 
jumalanpalveluksessa huipputreenattu 
poikakuoro laulaa moniäänisesti latinaksi 
katedraalissa. Mutta olennaista on kyllä 
ymmärtää kirkon uskon ja jumalanpal-
veluksen jatkumo. Jumalanpalveluksen 
muodot ja sisältö eivät ole sillä tavalla 
erotettavissa toisistaan kuin uudem-
massa ajattelussa ollaan usein taipuvia 
tekemään. Päinvastoin. Uskon sääntö on 
aina kirkon historiassa ollut rukouksen 
sääntö. uskon sisältö on vaikuttanut ja 
konkretisoitunut sen kanssa yhteenso-
pivaan rukouksen ja jumalanpalveluksen 
tapaan ja muotoon. Tapamme rukoilla 
(muoto) kantaa sisällään tapaamme 
uskoa (sisältö) – ja toisinpäin.

Meneillään oleva kulttuurinmurros tekee 
hitaasti omaa työtään. Konstantinolai-
nen valtiouskonnollisuus on kasvavan 
individualismin keskellä purkautumassa 
hitaasti mutta vääjäämättömästi. Ihmiset 
eivät enää käy kirkossa tai kuulu kirkkoon 
siksi, että ollakseen kunnon kansalaisia 
niin pitää tehdä. Toki konstantinolai-
nen maisema on vielä keskellämme ja 
vaikuttaa yhä. Mutta se on murumassa 
ja murtuu edelleen. Tämän murroksen 
seurauksena ihmisten kirkosta eroami-
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nen lisääntyy ja jumalanpalveluksiin 
osallistuminen – jos mahdollista – 
yhäkin vähenee. Tämän suuren mul-
listuksen muuttamiseen ei ole mitään 
yksinkertaista keinoa tai poppakonstia. 
Ne, jotka kuvittelivat, että kirkollisten 
uudistusten (virsikirja, jumalanpal-
velus, toimitukset) kautta kyseinen 
suuri murros pysäytetään, ovat olleet 
epärealisteja. 

Konstantinolaisuus takasi syyn olla kir-
kon jäsen ja osallistua messuun ainakin 
silloin tällöin, koska kyseessä oli myös 
kansalaisvelvollisuus. Konstantinolai-
suuden murtuessa ihmiset eivät tule 
kirkkoon tai edes kuulu kirkkoon enää 
velvollisuudesta, nuorten aikuisten 
kirkosta eroaminen kertoo tämän. Kons-
tantinolaista asetelmaa ei saa myöskään 
enää takaisin. Se on mennyttä kalua, eikä 
se enää meidän aikanamme ainakaan 
palaa. Kun tämä asetelma ymmärretään, 
ymmärretään edessämme ja käsillämme 
oleva lähetystilanne. Ihmiset tarvitsevat 
uuden syyn käydä jumalanpalveluksessa. 
Luonnostaan sitä ei enää ole kulttuurilli-
sesti olemassa.

uudempi protestanttinen ajattelu tarjo-
aa täksi syyksi ennen muuta kirkonme-
nojen mukavuutta ja helppotajuisuutta 
ja niiden sosiaalista ulottuvuutta. Ihmisiä 
houkutellaan messuun tai popjumalan-
palvelukseen niiden helpolla lähestyt-
tävyydellä. Lyhyellä tähtäimellä homma 
toimii epäilemättä näin ainakin jossain 
määrin ja jossain mielessä. Pitkällä 
tähtäimellä ainoa syy käydä jumalanpal-
veluksessa on kuitenkin Jumala itse ja 
hänen sanassaan ja sakramenteissaan 
meille lahjoittama evankeliumi. Ja jos 
lyhyen tähtäimen ihmisten innosta-
misen hintana on Jumalan pyhyyden 
turmeleminen (meidän keskellämme) ja 
viihteellistäminen, voidaan kysyä mak-
saako sellainen jumalanpalvelusuudistus 
vaivaa? Nordlanderin sanoin: 

Meillä ei olisi mitään iloa sellaisesta 
jumalasta, joka täyttää kaikki meille 
mieluisat vaatimukset! Sil loinhan 
voimme yhtä hyvin palvoa itseäm-
me!”  Nordlander, Pyhyyden paluu, 
1991, 20.

“Julkisuudessa on esiintynyt useita kan-
nanottoja TT Matti Väisäsen piispaksi 
valintaan liittyen. Muutama selventävä 
huomio on paikallaan.

TT Matti Väisänen on valittu Lähetyspro-
vinssin (Missionsprovinsen) piispaksi. 
Hän ei ole Luther-säätiön eikä Suomen 
ev.lut. kirkon piispa. Hän toimii yhteydes-
sä Lähetysprovinssin lähetyspiispaan ja 
sen konsistoriin. Hän ei esiinny Suomen 
ev.lut. kirkon piispana, ja siksi puheet 
virkavallan anastuksesta on jätettävä 
omaan arvoonsa.

Luterilainen piispanvirkahan ei ole Suo-
men ev.lut. kirkon yksityisomaisuutta. 
Väisänen tulee piispana kantamaan 
hengellistä vastuuta erityisesti niistä 
pastoreista, jotka on vihitty Lähetyspro-
vinssissa ja vihkii uusia paimenia sen 
yhteyteen. Näistä paimenista työnanta-
javastuun kantaa Suomen Luther-säätiö. 
Samalla Väisänen varmasti tukee ja ohjaa 
monia muita paimenia, jotka tarvitse-
vat hengellistä ohjausta ja rippi-isää. 
Tulevan piispan tehtäviin kuuluu myös 
Luther-säätiön yhteydessä toimivien 
jumalanpalvelusseurakuntien tukemi-
nen. Varmasti tuleva piispa myös haluaa 
Jumalan sanalla rohkaista niin pastorei-
ta kuin seurakuntalaisia laajemminkin 
Suomessa.

Luther-säätiötä on arvosteltu siitä, ettei 
se toimi kirkkojärjestyksen mukaan ja sen 
pitäisi siksi erota ev.lut. kirkosta. Mitä 
vastaamme?

Luterilainen kirkko on aina mieltänyt 
itsensä sanan kirkoksi. Sillä on oma 
sosiologinen puolensa hallintoraken-
teineen ja säädöksineen, mutta ennen 
muuta se on uskonyhteisö, jolla on 
oma perustuslakinsa. Se on ilmaistu 
kirkon tunnustuspykälässä: ”Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa 
sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Ju-

malan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden 
testamentin profeetallisiin ja apostolisiin 
kirjoihin ja joka on ilmaistu…luterilaisen 
kirkon Yksimielisyyden kirjaan otetuissa 
tunnustuskirjoissa. Kirkko pitää korkeim-
pana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen 
periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa 
on tutkittava ja arvioitava Jumalan py-
hän sanan mukaan Kj 1§”. Raamatun 
sana on siis kirkon ohjenuora, jonka alle 
niin piispojen kuin seurakuntien tulee 
taipua. Se yksin määrittelee oikean kir-
kollisuuden. Kirkkohistoria osoittaa, että 
Raamatun sana ja kirkkojärjestys voivat 
joutua vastakkain. Näin Martti Luther 
poltti Rooman kirkon kanonisen lain, ei 
siksi, etteikö kirkko tarvitse välttämättä 
järjestystä, vaan koska sitä käytettiin 
Raamatun sanaa turhentamaan.

Luther-säätiö ei ole tuonut mitään 
omaa hengellistä vaatimuslistaa ev.lut. 
kirkkoon. Haluamme uskoa niin kuin kirk-
kojärjestys tunnustuspykälässään ohjaa, 
ja menneet sukupolvet ovat uskoneet. 
Emme ole etsineet konfliktia. Olemme 
halunneet elää Raamatun ja luterilaisen 
tunnustuksen pohjalta. Kirkon johto va-
litsi jyrkän linjan piispa Olavi Rimpiläisen 
jäätyä eläkkeelle 2001. Koska piispat eivät 
tämän jälkeen ole suostuneet vihkimään 
pastoreiksi nuoria miehiä, jotka opetta-
vat paimenvirasta niin kuin kirkossamme 
opetettiin vuoteen 1986 asti ja yhä ope-
tetaan suurimmassa osassa kristikuntaa, 
olemme joutuneet vihkimään heidät 
Ruotsissa Lähetysprovinssissa vuodesta 
2005 alkaen. Seuraava luonnollinen askel 
on ollut saada Suomeen näille pastoreille 
heidän äidinkieltään puhuva piispa, joka 
voi myös vihkiä uusia paimenia. Tähän 
piispantehtävään Lähetysprovinssi on 
valinnut Matti Väisäsen. Kyse on koko 
ajan ollut kirkkomme kastettujen, veroa 
maksavien, paljon sen eteen rakkaudella 
työtä tehneiden, mutta kodittomiksi jä-
tettyjen ihmisten oikeudesta kokoontua 
jumalanpalveluksiin Kristuksen sanan ja 

KIRKKO OLKOON KIRKKO
http://www.luthersaatio.fi/uutiset/kirkko-olkoon-kirkko.html

Juhana Pohjola,
Pastori, dekaani
Helsinki
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sakramenttien lahjojen äärelle paimen-
hoitoon. Samalla nämä seurakunnat 
tarjoavat suojan myös niille kristityille, 
joiden omatunto ei enää salli jäsenyyttä 
Suomen ev.lut. kirkossa. Kun meillä on 
rakkaus kirkkomme uskoon, niin mistä 
meidän pitäisi oikein erota, jos ja kun 
kirkko on ennen muuta hengellinen 
yhteisö?

Piispojen ovien näyttämiset tuntuvatkin 
kertomuksilta, joissa yhtäkkiä ilkeä äiti-
puoli on ajamassa lasta pois kodista, jos-
sa tämä on aina saanut turvallisesti asua. 
Ainoa uudistusohjelma, jolla olemme 
halunneet rakentaa tätä kirkkoa, on ollut: 
kirkko olkoon kirkko eikä yhteiskunnan 
peilikuva. Jos tämä uskonelämä tehdään 
meille mahdottomaksi Suomen ev.lut. 
kirkossa, niin silloin jäsenyysasiaakin 
varmasti uudelleen punnitaan. Mutta 
siinä tapauksessa emme lähde äidin luota 
emmekä eroa Kristuksen Kirkosta, vaan 
suruksemme joudumme näkemään, että 
ev.lut. kirkko on eronnut omalta hengel-
liseltä pohjaltaan.”

Tänä adventtina Suomen kirkolta hävisi 
toivo siitä, että sen piispat kuuntelisivat 
Ylipiispan, Jeesuksen Kristuksen ääntä. 
Arkkipiispa Jukka Paarma vihki piispaksi 
Björn Vikströmin, joka on ilmoittanut 
kannattavansa homoliittojen siunaa-
mista. Paarma ja kaikki piispamme 
tietävät, että tällainen siunaaminen 
on Raamatun mukaan mahdotonta. 
Kirkko, joka ei piittaa Jumalan sanasta, 
on tuhon oma.

Suomen kirkko osallistui samalla Ruot-
sin kirkon raskaaseen syntiin kutsumal-
la Vikströmin vihkimiseen äskettäin 
piispaksi vihityn Tuulikki Koivunen-
Bylundin edustamaan Ruotsin kirk-
koa, joka on päättänyt vihkiä ihmisiä 
sukupuolineutraaleihin “avioliittoihin” 
Kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Hän 
salli aikoinaan myös Upsalan tuomio-
rovastina Jeesusta pilkkaavan “Ecce 
homo”- kuvanäyttelyn  tuomiokirkossa. 
Hän ei ole tehnyt tästä julkisynnistä 
julkiparannusta, vaan päinvastoin 
puolustanut sitä.

Yksitoista miestä kantaa päävastuun 
siitä, että Ruotsin kirkon synti on nyt 
meidänkin syntimme: Jukka Paarma, 
Gustav Björkstrand, Mikko Heikka, 
Eero Huovinen, Seppo Häkkinen, Kari 
Mäkinen, Simo Peura, Wille Riekkinen, 
Matti Repo, Samuel Salmi ja Björn 
Vikström - Suomen piispat. He eivät 
pelastaneet sielujansa eivätkä säästä-
neet laumaansa nuhtelemalla Ruotsin 
kirkkoa ja sen edustajia, vaan antoivat 
näille juhlallisen näyttämön esiintyä 
valheellisesti edelleen kristittyinä ja 
kristillisenä kirkkona.

Piispan velvollisuus on antaa selvä 
“pasuunan ääni”. Vikströmin vihkimi-
nen sotki viimeisenkin ymmärryksen 

siitä, mitä Jumala vaatii käskyssä “Älä 
tee huorin”. Raamatun mukaan kaikki, 
mikä vähentää avioliiton pyhyyttä, on 
syntiä. Lutherin selitys 6. käskystä on 
yksiselitteinen.

Piispat Riekkinen, Heikka ja Vikström 
ovat julkisesti puolustaneet homoliit-
tojen siunaamista. Muut piispat joko 
ovat heidän kanssaan samaa mieltä 
tai sitten pelkuruuttaan eivät uskalla 
julkisesti vastustaakaan, mitä julkinen 
asia vaatisi.

Mitä tekee kirkkokansa nyt, entä me 
papit? En ole eroamassa kirkosta vielä. 
Kehotan sen sijaan piispoja eroamaan. 
Tämä ei ole heidän kirkkonsa, koska he 
eivät pidä kirkkolakia ja kirkkojärjes-
tystä noudattamisen arvoisina. Niissä 
kirkko sitoutuu Raamattuun ylimpänä 
ohjeenaan.

Vaikka jotkut piispamme ovat erin-
omaisia teologeja ja henkilökohtaisesti 
kunnon miehiä, he ovat menettäneet 
arvovaltansa, joka perustuu siihen, että 
piispa noudattaa Jumalan sanaa ja on 
valmis tarvittaessa kantamaan sen täh-
den osakseen tulevan ristin. Erehdyksiä 
ja lankeemuksia on siedettävä, muuten 
elämä ei ole mahdollista. Mutta nyt on 
kysymys tietoisesta päätöksestä toimia 
Jumalan sanan vastaisesti. Vaikenevat 
piispat taas eivät ole paimenvirkansa 
arvoisia. He ovat palkkapaimenia, jotka 
juoksevat pakoon komiteoiden selän 
taakse, kun pedot käyvät lampaiden 
kimppuun. Piispamme ovat puhumalla 
ja vaikenemalla saattaneet itsensä ja 
Suomen kirkon osallisiksi Ruotsin kir-
kon raskaasta synnistä.

SUOMEN KIRKKO OSALLINEN 
RUOTSIN KIRKON SYNTIIN?
Kirjoitus Uusi tie-lehdessä joulukuussa 2009

Muut lehdet & 
internetpoimintoja

Risto Soramies, 
Rovasti, lähetyssaarnaaja
Istanbul
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Irtisanomispäätös Turun Arkkihiippakun-
nan Tuomiokapitulilta ei tullut minulle 
yllätyksenä. Päivämäärällä 30.12.2009 
tehty päätös sisälsi 6 kk irtisanomisajan, 
joten olen työssä 8.7.2010 asti.

Ei vaadi suurta kekseliäisyyttä, että arvaa, 
että päätöksen perusteena käytetään 
naispappien kanssa yhteistyöstä kieltäy-
tymistä, eronneiden uudelleen avioliit-
toon vihkimisestä kieltäytymistä ja kaste-
kummeihin kohdistuvaa vaatimusta, että 
avoliitossa elävä ei sovellu ko. tehtävään. 
Kuvaavaa on ensiksi se, että malttamat-
tomuus päätöksen saavuttamisessa oli 
esimiestaholta niin suuri, ettei varsinaisia 
kieltäytymisiä edes ehtinyt olla tai tulla. 
Lukuisia sääntöjä minun sanottiin rikko-
neen, mm. työnvalvontamääräyksiä(?) ja 
käyttäytyneen muutenkin(?) papin virka-
aseman vastaisella tavalla. Sivukaupalla 
todistamattomia syytöksiä, jotka toisiaan 
lähellä oleva kirkollinen johtoryhmä oli 
kerännyt, toisiansa tukenut ja kapituli 
siunannut tähän lopputulokseen. Luulisi 
siis käytökseni, puheitteni ja toiminta-
ni kärjistyneen ja muuttuneen viime 
aikoina. Mutta ei – aikaisempi esimies 
antoi myönteisen todistuksen 20 vuoden 
papinviran hoidosta ja erittäinkin nuo-
risotyöhön panostamisesta ja tuloksista. 
Uudelle esimiehelle olin vajaassa vuo-
dessa ensin ongelma ja sitten selvitetty 
ongelma. Itse asiassa oltuaan vasta 20 
päivää esimiehenäni olin ansainnut(?) 
suullisen huomautuksen. Vastaavasti 
lisääntyvästi ja mahdollisimman katta-
vasti minut on estetty nuorisotyöstä ja 
rippikoulutyöstä – ja irrotettu rakkaasta 
ja erittäin hyvin toimivasta työalasta.

Oliko jonkun mielestä keskeinen asia 
raamatullinen ja luterilainen perintei-
nen virkakäsitys? Ehkä jonkun mieles-
tä. Vai vieraantuuko kirkkomme niin 
pitkin askelin Raamatusta ja aidosta 
luterilaisuudesta, että jokainen pappi ja 
työntekijä, jolle Jumalan sana merkitsee 
hallinnollisluonteista Kirkkojärjestyksen 
kumipamppua enemmän, joutaakin 
syystä ulos? uskooko joku oikeasti sitä, 

että raamatullisen uskon ei kuulu tulla 
elämässä näkyviin? 

Täälläpäin kaikki tietävät, että raskas 
kädenvääntö ja taistelu on jatkunut jo 
vuoden 2006 puolelta. Ensin oli aktiivi-
nen Kalannin seurakunta. Sitten tuli kun-
taliitos ja srk-yhtymä. Sen aikana tulivat 
ensimmäiset konkreettiset ehdotukset 
hallinnollisesta ja kunnallis-maantieteel-
lisestä keskuksesta käsin vuoden lopulla 
2006: Kalannista ehdotettiin lakkautetta-
vaksi pappien ja kanttorin virat – ja kiin-
teistöjä myytäväksi. Osittain asia estyi tai 
ainakin pitkittyi. Minun virkani kuitenkin 
lakkautettiin villinkirjavin nimellissyin. 
Turun Hallinto-oikeus kumosi sen päätök-
sen. Viranhoito nuorisopappina jatkui, 
kunnes hyytyi rajummin srk-yhtymän 
sulautuessa uudeksi Uudenkaupungin 
seurakunnaksi 1.1.2009 alkaen. Suurin 
kärsijä en kuitenkaan ole minä; se on pai-
kallinen nuoriso ja nuorisotyö, joka pitää 
minusta kuin ”hullu puurosta”. Yhtä lailla 
on seurakuntalaisia, joka on ymmällään 
ja hädissään vastuullisen ja raamatullisen 
seurakunta- ja jumalanpalveluselämän 
tulevaisuudesta, kun yksi (tai viimeinen?) 
tunnustuksellinen srk-pastori pannaan 
yli laidan ”kaikessa ja kaikkia kohtaan 
suvaitsevaisen” arkkipiispakandidaatti 
Kari Mäkisen vastuualueella.

Raskasta on ollut enkä todellakaan tiedä 
tulevasta. Varmoja kokonaisvaltaisia aja-
tuksia ei ole. Tietyt asiat ovat kuitenkin 
selvät. Ensinnäkään Raamatun totuudes-
ta en voi enkä halua missään olosuhteissa 
luopua tai tinkiä. Silloin olisi kaikelta poh-
ja pois. En todellakaan suostu rikkomaan 
pappisvalaani. Ei minun kuuluisikaan 
niin tehdä, eikä toistenkaan pappien. 
Kanonisen lain asemaan nouseva Kirk-
kojärjestys ei minään tulevana päivänä 
tule nousemaan yli Jumalan sanan. Jos 
nousee, se saa tuomion sanastaan vas-
taavalta Herralta.

Toiseksi en haluaisi hylätä Vakka-Suomea. 
Miksi lähtisin jonnekin muualle? Inhimil-
lisesti on kauan jo halunnut rauhaan ja 

kauas. Kuitenkin jään, sillä tällä seudulla 
eivät asiat todellakaan tule kuntoon sillä 
tavalla, että lähdetään merta edemmäs 
kalaan. Olen siis jatkossakin jumalanpal-
velus- ja toimitus- ja raamattuopetuskäy-
tössä tällä seudulla.

Kolmanneksi aion – mikäli minusta riip-
puu – jatkaa runsasta ja monipuolista 
nuorisotyötä täällä. Ei tule perusteita 
eikä päivää, mikä toimisi perusteena 
tutun ja runsaan nuorison unohtamiselle 
– eikä Ruotsin kirkon mallille nuoriso-
työssä: nollalinja paitsi, jos kunta hoitaa. 
Nuoret tarvitsevat kuitenkin jonkun, 
kenen kanssa ajan kanssa rauhassa miet-
tiä elämänsä asioita ja evankeliumia ja 
Raamatun selkeää sanomaa. 

Tuleeko edellä kuvaamani onnistu-
maan? Sitä rukoilen. Paljolti se riippuu 
suomalaisille edelleen kohtuullisen 
vieraasta tavasta toimia – vapaaehtoi-
sesta taloudellisesta tuesta ja rohkeasta 
yhdistystoiminnasta kansankirkon sul-
kiessa rahakirstunsa salvat. Toivon, että 
voisin näin palvella. Ainakin tarvetta ja 
kysyntää olisi. Katsotaan, mitä Kaikkival-
tias Jumala suo ja miten hän uskollisena 
johtaa. Omana aikanaan selviää myös 
päätöksestä tekemäni valituksen kohtalo 
hallinto-oikeudessa. 

Tässä välissä seuraan lähimmäisenrak-
kauden kukoistavuutta siinä, kun seu-
rakunnan tietty johtotaho ”yllättäen” 
haluaa alkaa kiinteistömassan myynnin 
pappilasta, jossa minä olen asunut vuok-
ralla vuodesta 1988, puolet elämästäni.

Lisää päätöksistä ja vaiheista löytyy kiin-
nostuneille internetistä http://kiertokari.
spaces.live.com/ .

Tällä tavalla epävirallisesti ja vapaasti 
kertoili asioistaan papinpahanen, joka 
askarteli tämän lehden parissa jo en-
nen kuin Kalantiin tuli. Ehkä tässäkin 
voi näin tuoda esiin lehtemme perus-
viestin: Jumalan kansan ei ole mikään 
pakko suostua vääryyteen ja Jumalan 

seuRaKuntapastORiLLe pOtKut uudessaKaupungissa -
sisaRenpOJan tOimitussihteeRi uLOs 22-vuOtisesta 
viRKasuhteesta
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sanasta luopumiseen! Muista tämä, kun 
kirkollinen konsensus rusikoi juuri sinua 
suvaitsevaisuudessaan – sano silloin 
vääryydelle ”ei” ja Raamatun jokaiselle 
sanalle ”kyllä”. Siinä meillä nimittäin on 
toivo ja tulevaisuus iankaikkisesti.

vesa Kiertokari,
Kalannin nuorisopappi

VASTAUKSENI  HESARIN  
NETTIKESKUSTELUUN:
1) YLIN OHJE: Raamatulla, sitä oikein 
tulkitsevilla Luterilaisilla Tunnustuskir-
joilla sekä 1§:ensä alaisina Kirkkolailla 
ja Kirkkojärjestyksellä on voimassaoleva 
lähtökohtainen teologinen ja juridinen 
asema kaikkeen muuhun opetukseen ja 
muihin säädöksiin nähden evl kirkossam-
me. Sanokoon kapitulit mitä tahansa.

Jos halutaan korottaa ns. “kirkon peli-
säännöt”, Kirkkojärjestys hallinnollis-
luonteisesti tai joku piispainkokouksen 
(vainohenkinen) mietintö lain asemaan, 
se tapahtuu, kun se tapahtuu. Se tapah-
tuu Kirkkolain säätämisjärjestyksessä. 
Toistaiseksi näin ei ole tapahtunut.

Tämä voisi tapahtua myös säätämällä 
oikeassa järjestyksessä kirkkolain kanta-
vaksi tulkinnaksi, että kirkon uusimmat 
päätökset ovat ylempänä Raamattua ja 
Luterilaisia Tunnustuskirjoja. Jos ja kun 
näin tehdään, silloin tämä kirkkoinsti-
tuutio on minulle historiaa - ja lähtisin 
lätkimään heti ja syystä. Toistaiseksi 
näin ei ole tapahtunut. Siksi uskoni ja 
menettelyni on asiallisesti perusteltu ja 
juridisesti validi.

Mikäli evl kirkkomme olisi luopunut 
Perustuslain sille suomasta asemasta 
säätää itse lakinsa omista ylimmistä 
oikeusnormeistaan lähtien (kts. edellä), 
tasa-arvolain tai muun vastaavan yliver-
taisuus lukisi riveillä - ei rivien välissä. 
Samoin kuin 1986 naispappeuspäätök-
sen yhteydessä riveille kirjattu - vanhan 
virkakannan omaavien kotipaikkaoikeu-
den takaava - ponsi toimii päätöksen jopa 
ylimpänä tulkintaohjeena. Eduskunnan 
vahvistamana. Tämä on voimassaolevaa. 
Mistään määräaikaisesta armollisuu-
desta sietää raamatullista virkakantaa 
ei puhuta kuin niissä näkymättömissä 
rivien väleissä. Piispainkokouksen mie-
tinnön eli ns. Heikan komitean mietinnön 
käyttäminen lakien tulkintaohjeena ja 

perinteisen kristillisen kannan omaavien 
ulosajamiseen ja rankaisemiseen, ku-
vastaa pelottavasti yhteiskunnallisenkin 
oikeusjärjestelmämme rappiota, koska 
sillä ei ole mitään - tai ainakaan lähes-
kään virallista - juridista statusta kuin 
esim. mainitulla ponnella. 

2) USKONNOLLINEN VAKAUMUS VAI 
RAAMATTu: Kovasti on keskusteltu siitä, 
mikä merkitys on vakaumuksella ja, onko 
oikeutta toimia omantuntonsa mukai-
sesti. Nämä ovat tärkeitä ja rakentavia 
molemmat - vakaumus ja omatunto.

Minä en kuitenkaan varsinaisesti vetoa 
niihin. Minä olen pappisvalassa sitoutu-
nut julkisesti Raamatun opetukseen ja 
valalla luvannut julkisesti ja jopa salassa 
julkisuudelta pysyä siinä ja karttaa ja 
torjua sen vastaiset opit ja elämän. Jos 
siis minulle määrätään virkatehtäviä, 
jotka ovat Raamatun opetusta vastaan, 
silloin minua määrätään toimimaan 
pappivalaani vastaan ja ollaan pakotta-
massa - esim. irtisanomisen uhalla - vir-
kavirheeseen. Näin en voi tehdä, en voi 
suostua moiseen. Minulla - ja muillakaan 
papeilla - ei siis ole oikeutta uskoa ja toi-
mia Raamatun opetuksen mukaan, vaan 
velvollisuus ja välttämättömyys tehdä 
niin ja pitää vala.
- Ja ei, en todellakaan ole synnitön. Kaik-
kea muuta. Mutta kun en enää halua to-
sissaan noudattaa pappisvalaani ja pysyä 
Raamatun opetuksessa, silloin rehellisyys 
vaatii minua välittömästi luopumaan 
kokonaan pappisvirastani. 

3) NIMENOMAAN KOKONAINEN RAA-
MATTU JA KAIKKI SEN OSAT: On keskus-
teltu Jeesuksesta, Paavalista, Paavalin 
kolmannen polven oppilaista, Moosek-
sen laista - puhumattakaan uskontotie-
teellisen tehosekoittimen cocktailista.

Edellä jo sanoin, että pappi on - myön-
teisellä tavalla - sidottu valalla koko 
Raamatun opetukseen, Jumalan sanan 
joka kohtaan. Se ei ole taakka, vaan ilo 
ja vapaus. Tässä haluan sanoa, että se 
vastaa tarkasti uuden Testamentin syntyä 
ja jo jakamattoman kirkon perintöä ja 
päätöstä. Vanha Testamentti oli jo. Sen 
yhteyteen otettiin ne kirjat, joiden kir-
joittajat ja sisältö olivat olleet vastaan-
sanomattomat koko ajan ja kaikkialla 
kristittyjen keskuudessa. Kaikki kristityt 
kaikkialla yhtyivät niihin.

Asiaan liittyi - liberaalieksegetiikasta 

viis! - se, että lyötiin lukkoon kristillinen 
KAANON! Siis mittatikku tai ohjenuora 
suomeksi. Sitä se on tänäkin päivänä 
kristityille. - Mikäli logiikkasi toimii, ym-
märrät, että mittatikuksi ei voi valita eikä 
sellaisena voi toimia sisäisesti ristiriitai-
nen kirjakokoelma! 

Monia “punaisia lankoja” on käytetty 
Raamatun tulkitsemiseen. Useimmat 
ovat johtaneet sen kirjoitetun sisällön 
ohittamiseen. Koko Raamattuun uskomi-
nen antaa sinulle ilman epäilystä sekä pu-
naisen langan että Raamatun Herran.

Saat pitää rauhassa käsityksesi sekai-
sesta, sovinistisesta ja vanhentuneesta 
kirjasta - jos haluat. Kuitenkaan sen 
uskomiseen ja ymmärtämiseen on aina 
ratkaisevana ovena SCRIPTURA SUI IPSI-
uS INTERPRES eli Raamattu selittää itse 
itseään. Suomeksi: kaikki tai ei mitään. 
Voit pitää sitä periaatteena. Tässä yhtey-
dessä se kertoo vaihtoehdot, mitä sinulle 
lopulta jää käteen Raamatusta - eli näin 
ollen koko kristillisyydestä. 

4) KYSEISET KOLME KYSYMYSTÄ: Pää-
lausunnossani - joka paljolti sivuutettiin 
- Turun Tuomiokapitulille kerroin niistä 
näin: “Esitutkinnassa olen selventänyt 
kysymystä jumalanpalveluksesta ja 
siitä, mitä tarkoittaa sen apostolisuus 
ja mitä ei. Kysymys on Raamatun 
ohjeista ja opetuksesta, ei lainkaan 
sukupuoli- tai tasa-arvokysymyksestä. 
Näin ainakin minun kohdallani. ”Kysy-
myksessä naispappeudesta raamatun-
kohdat 1.Kor.14:33b-38; 1.Tim. 2:11-
15; 1.Tim.3:1-7 antavat helpostikin 
riittävät raamatulliset syyt ja perusteet 
kannalleni. Amerikkalaisesta oikeus-
käytännöstä tuttu määre ”reasonable 
doubt” täyttyy ongelmattomasti minun 
hyväkseni - eikä enempää tässä ole nyt 
aihetta pohtiakaan.
...Sen sijaan Raamatun opetusta ja 
ohjeita ei sellaisenaan löydy Kirkkojär-
jestyksestä. Silti ei voi sanoa, etteikö 
siellä olisi tärkeitä ja välttämättömiä 
ohjeita esimerkiksi kristilliseen kastee-
seen ja avioliittoon liittyen. Raamatun 
velvoitteet ylittävät ja ohjaavat Kirk-
kojärjestyksen oikeaa tulkitsemista 
ja noudattamista. Sen sijaan Kirkko-
järjestys ei missään rajaa, ettei muita 
Raamatun ohjeita ja opetuksia tulisi 
ottaa todesta ja soveltaa käytäntöön, 
vaikkei niitä Kirkkojärjestyksessä erik-
seen mainitakaan....
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missä Kristus, siellä tulevaisuus – 
Framtiden är i Kristus

paastonajan kirkkopäivät – Fastetidens kyrkodagar 27.3. – 28.3.2010
Kokkolan kirkossa

Gamlakarleby stadskyrka

27.3. Lauantai – Lördagen

12.00 Paastonajan kirkkopäivien avajaiset
Tervetulosanat – Välkomstord: Kyrkoherde Peter Kankkonen
Avaus: Paavalin Synodin tuki ry:n pj, pastori Juhani Koivisto

Johtaa: TM Aleksi Kuokkanen

13.00 Esitelmä I Luterilaisen seurakunnan elinehdot, pastori Vesa Pöyhtäri

14.30 Lounas – Lunch

15.30 Esitelmä II Luterilaisen seurakunnan elinehdot II – Den lutherska församlingens livsvillkor, rektor 
Børge Haahr Andersen

Pyydetty puheenvuoro: pastori Vesa Kiertokari

17.00 Esitelmä III Karitsa ja seurakunta – Ilmestyskirjan näkymiä, pastori Markus Pöyry
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Johtaa: pastori Juha Muukkonen

19.00 Palmusunnuntain aattoseurat

Kapteeni Yrjö Soramies, teol.tri Pekka Huhtinen, eltekniker Kurt Enlund

Laulu: Mauri Tastula

Johtaa: kappalainen Timo Hämäläinen

28.3. sunnuntai – söndagen

12.00 Messu – Högmässa
Liturgi: kyrkoherde Peter Kankkonen 

Saarna: piispa Olavi Rimpiläinen
Laulu: Mauri Tastula

14.00 Kahvi – Kaffe

15.00 Paastonajan kirkkopäivien päätösjuhla
Rektor Børge Haahr Andersen, kirkkoherra Lasse Marjokorpi ja rovasti Timo Holma

Laulu: Mauri Tastula
Johtaa: pastori Johan Helkkula

TE DEUM

Apostolinen siunaus – Apostolisk välsignelse

Lähtökahvit – Avskedskaffe

Kokkolan suomalainen seurakunta   Paavalin synodi
Karleby svenska församling   Paulus synoden

www.paavalinsynodi.net

Tervetuloa Kokkolaan!

Kokkolan kirkko sijaitsee kaupungin keskustassa kävelymatkan päässä rautatieasemasta.

Hyvät junayhteydet Kokkolaan www.vr.fi

Majoitusmahdollisuuksia:

Ohtakarin leirikeskus (45km) ilm. sihteeri Wille Huuskonen p.040-5686203
Sokos Hotelli Kaarle, puh. (06) 8266111

Nukkumatti, puh. (06) 824 3200
Hotel Kokkola, puh. (06) 8241 000
Hotelli Seurahuone (020) 7959600
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Tämä lehti lähetetään 
kirkkoherranvirastoihin, 

tuomiokapituleihin, kristillisiin
yhdistyksiin ja opistoihin.

Sisarenpoika on Paavalin sy-
nodin jäsenlehti. Lehti ottaa 
mielellään vastaan kaikenlais-
ta postia: keskustelupuheen-
vuoroja, esirukouspyyntöjä, 
tapahtumaselostuksia, osoit-
teenmuutoksia jne. Lähetetyt 
kirjoitukset julkaistaan tilan ja 
tarpeen mukaan.

Toimituksen osoite:
Sisarenpoika - Systersonen
Vesa Kiertokari
Jokisivuntie 13
23600 Kalanti
Puh.050-3635 430 / 0400-
921921
vesa.kiertokari@uusikaupunki.fi

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

Valokuvat:
Toimitus

Painopaikka:
Myllypaino

Paavalin synodi - Paulussy-
noden on käytännön tarpeista 
syntynyt keskustelu- ja yhteis-
työelin kaikille, jotka tahtovat 
toimia Suomen evankelis-lute-
rilaisessa kirkossa Raamatun ja 
tunnustuksen mukaisen uskon ja 
elämän edistämiseksi.
Synodi toimii yhteistyössä sa-
maa tavoitetta edistävien koti- ja 
ulkomaisten järjestöjen kanssa. 
Paavalin synodin jäseneksi pää-
see  allekirjoittamalla kirkon 
virkaa koskevan julkilausuman 
vuodelta 1976.

Paavalin synodin tuki ry
h o i t a a  s y n o d i n  t a l o u t -
ta ja muita juoksevia asioi-
ta. Tukiyhdistyksen jäseneksi
kutsutaan.

Pankkiyhteys:
Nordea 143230-206334

Internetosoite:
http://www.paavalinsynodi.net
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