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Kirkko oli Suomessa pit-
kään kansan opettaja 
ja samalla vaikuttavin 

arvojohtaja. Kirkko opetti ih-
miset lukemaan, ja keskeisenä 
oppikirjana oli Lutherin Vähä-
Katekismus. Jumalan käskyt 
iskostettiin jokaisen päähän. 
Vielä pitkään varsinaisen ope-
tustehtävän siirryttyä yhteis-
kunnalle tunnustuksellisella 
uskonnonopetuksella oli kou-
lussa keskeinen sija. Yhteis-
kunnan arvot olivat kristillisiä 
arvoja, ja toisenlaisten arvo-
jen mukaan eläminen oli outoa 
ja hävettävää. Ei ole kulunut 
kuin viitisenkymmentä vuot-
ta siitä, kun Hannu Salaman 
Juhannustanssit saivat aikaan 
rikossyytteen jumalanpilkasta, 
ja kirjailija tuomittiin ehdolli-
seen vankeuteen. Miten moni 
nykykirjailija mahtaisi voida 
kehuskella puhtaalla rikosre-
kisterillä, jos yhteiskunnan ar-
vomaailma ei olisi radikaalisti 
ja nopeasti muuttunut viimeis-
ten vuosikymmenien aikana.

Kirkko on menettänyt ase-
mansa arvojohtajana. Media ja 
viihdeteollisuus ovat syrjäyttä-
nyt sen. Mediaa kutsutaan jos-
kus neljänneksi valtiomahdik-
si, mutta se ei vaikuta ainoas-
taan politiikkaan ja päätök-
sentekoon vaan ennen kaikkea 
yleiseen mielipiteeseen ja val-
lalla oleviin arvoihin.  Monet 
kuvittelevat median pyrkivän 
objektivisuuteen ja tasapuoli-
seen tosiasioiden esittämiseen. 
Tosiasiassa media kuitenkin 
pyrkii vaikuttamaan ja muut-

tamaan yhteiskuntaa mielei-
sekseen. Kun median toimijat 
ovat suuressa määrin arvomaa-
ilmaltaan varsin liberaaleja, ei 
ole ihme, että kristilliset arvot 
alkavat olla yhä oudompia mo-
nelle suomalaiselle. Viihdeteol-
lisuus puolestaan on jo pitkään 
totuttanut meitä siihen, että se 
mikä ennen oli hävettävää ja 
torjuttavaa on nyt normaalia ja 
jopa kannatettavaa, ja perintei-
set arvot taas ovat vahanaikai-
sia ja naurettavia. 

Uuden ajan arvojen taustalla 
on uuden ajan usko. Arvot ovat 
muuttuneet epäkristillisiksi, 
koska ensin kristillinen usko 
on ohentunut tai kokonaan ka-
donnut, ja sen ovat korvanneet 
muut elämänkatsomukset ja 
uskomukset. Sen jälkeen mei-
dät on ollut helppo opettaa uu-
sille tavoille. Kristilliseltä ar-
vomaailmalta on siis perusta 
sortunut, ja siksi on kovin vai-
keaa perustella tämän ajan ih-
miselle, miksi Raamatun opet-
tama elämäntapa voisi olla ih-
miselle ja koko yhteiskunnalle 
hyväksi.

En usko, että yhteiskuntam-
me voi enää muuttua arvoil-
taan kristilliseksi, ellei Ju-
mala ensin anna meille suur-
ta herätystä, joka muuttaa 
sydämet ja kiinnittää ne taas 
Jumalan sanaan. Emme kai-
paa ensi sijassa arvojen puh-
distusta vaan uutta uskon-
puhdistusta. 500 vuotta sit-
ten tapahtunut uskonpuh-
distus, jonka ytimessä oli ky-
symys vanhurskauttamises-

ta, heijastui lopulta koko silloi-
sen yhteiskunnan kaikkiin so-
pukoihin ja sai aikaan valta-
via muutoksia. Samoin meidän 
toivomme on siinä, että Jumala 
vielä kääntää meidän kansam-
me sydämet puoleensa, uudis-
taa meidän uskomme, ja sitten 
myös uudistaa kansamme elä-
män. 

Herra, anna meille herätys, ja 
aloita se minusta. 

USKOSTA ELÄMÄÄN Paavalin synodin verkkosivut ovat uudistuneet

PÄÄKIRJOITUS

ville auvinen Joulukuussa 2016 Paava-
lin synodin uudistuneet 
verkkosivut avattiin osoit-

teessa https://paavalinsynodi.
wordpress.com. Verkkosivu-uu-
distuksen taustalla työskentelivät 
puheenjohtaja, pastori Ville Auvi-
nen ja Paavalin synodin tuki ry:n 
hallituksen jäsen, pastori Eero 
Pihlava.

-Vanhat sivut olivat yksinker-
taisesti vain vanhat ja jääneet vail-
la ylläpitäjää. Nyt oli hyvä het-
ki julkaista uudet verkkosivut sa-
malla, kun Synodi aktivoituu laa-
jemminkin. Tarkoituksenamme on 
ylläpitää tunnustuksellisten lute-
rilaisten yhteyttä, puheenjohtaja 
Ville Auvinen kertoo.

Paavalin synodin uusi verkko-
sivusto on suunnattu kaikille tun-
nustuksellisesta luterilaisuudesta 
kiinnostuneille. Tarkoituksena ei 
ole tarjota sisältöä ainoastaan Paa-
valin synodin jäsenille. 

-Sivuston tarkoituksena on tar-
jota ajankohtaista tietoa tulevista 
kirkkopäivistä, sekä arkistoida tär-
keimpiä esitelmiä, puheenvuoroja 
ja julkilausumia menneiltä päivil-
tä. Tahdomme sivuston toimivan 
materiaalipankkina kaikille tun-
nustuksellisesta luterilaisuudesta 
kiinnostuneille, Auvinen jatkaa. 

Paavalin synodin verkkosivus-
to on nyt helpommin päivitettä-
vissä ja sen kautta on mahdollis-
ta jakaa sisältöä aiempaa vaivatto-

mammin. Puheenjohtaja Ville Au-
visella onkin suunnitelmia sivus-
ton kehittämiseen.

-Pyrkimyksenämme on tarjota 
kaikki tunnustukselliset luterilai-
set messuyhteisöt esiteltäviksi yh-
den linkin takaa, Auvinen kertoo.

Katso: https://
paavalinsynodi.
wordpress.com

 
 
Luterilainen.net 
on avattu

Suomen evankelisluterilainen 
lähetyshiippakunta avasi refor-
maation juhlavuoden kunniaksi 
uuden tunnustusluterilaista uskoa 
esittelevän verkkosivuston osoit-
teessa www.luterilainen.net. Verk-
kosivuston taustalla on pääasiassa 
toiminut joukko LHPK:n pastorei-
ta. 

-Useampi teologi pohti yhtä ai-
kaa, että me tarvitsisimme sivus-
ton, johon koottaisiin yhteen tun-
nustuksellisen luterilaisen teologi-
an kysymyksiä ja vastauksia. De-
kaani Juhana Pohjola ohjasi teh-
tävän sitten minun työpöydälleni, 
Joensuun Pyhän Nehemian seura-
kunnan pastori Joel Kerosuo ker-
too.

Luterilainen.net –verkkosivus-
ton on tarkoitus palvella laaja-alai-

sesti sekä tunnustuskirjansa tunte-
via että vielä kristinuskon perusky-
symyksiä pohtivia tiedonetsijöitä. 

-Sivustomme on hyvin moni-
puolinen. Olen erityisen onnelli-
nen ydinkohdat-tietopankista, jos-
ta löytyy lyhyitä artikkeleita hyvin 
monista aiheista. Sen lisäksi sivus-
tolta löytyy myös pidempiä ope-
tuksia, jotka menevät vielä syvem-
mälle aiheisiin, Joel Kerosuo selit-
tää.

Luterilainen.net –verkkosi-
vuston on tarkoitus palvella paitsi 
tietopankkina, myös kulkea halki 
kirkkovuoden kotien hartauselä-
män tukena.

-Toivon, että tulevaisuudessa 
sivuston jokainen osa-alue laaje-
nee edelleen. Sivustolle tulee myös 
lisää kuunneltavaa podcast-äänisi-
sältöä, sekä ehkä vielä joskus päi-
vittäisiäkin hartaustekstejä, pasto-
ri Kerosuo suunnittelee.

Katso: www. 
luterilainen.net

INTERNETISSÄ TAPAHTUU
martti pyykönen
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KIRKOLLISTA KESKUSTELUA 
AVIOLIITTOLAIN MUUTOKSESTA
eero pihlava

Uusi avioliittolaki tulee 
voimaan 1.3.2017. Avio-
liitto muuttuu miehen ja 

naisen välisestä kahden henkilön 
väliseksi.

Lakimuutos ulottaa vaikutuk-
sensa useisiin uskonnollisiin yh-
dyskuntiin, jotka omaavat Suo-
men lain nojalla oikeuden vihkiä 
avioliittoon. Muutos antaa yh-
dyskunnalle mahdollisuuden ho-
moparin vihkimiseen, mutta ei 
velvoita siihen.

Suomalaisessa mediassa on 
seurattu erityisesti Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon sisäistä 
keskustelua aiheesta. Kirkollisko-
kous ja piispainkokous ovat tois-
taneet keskustelun aikana useaan 
kertaan, että avioliitto on kansan-
kirkossa miehen ja naisen välinen.

Avioliittokäsityksen toistami-
sesta huolimatta keskustelua seu-
ranneelle on syntynyt vaikutelma, 
että kansankirkolla on ainakin kol-
me vaihtoehtoista näkemystä kir-
kolliseen vihkimiseen liittyen. Vai-
kutelma on syntynyt sen tähden, 
että kirkon piispat ja pastorit ovat 
esittäneet asiasta eriäviä mielipi-
teitä julkisesti.

Ensimmäisen vaihtoehdon 
kannattajat ovat teroittaneet pi-
täytyvänsä kristinoppiin ja ilmais-
seet toimivansa kuten aina ennen-
kin. Avioliittoon vihitään kirkossa 
mies ja nainen. Toisen vaihtoeh-
don kannattajat ovat esittäneet ka-
tekismuksen ja kirkollisten toimi-
tusten yhdenmukaistamista muut-
tuvan lain kanssa. Käytännön toi-
menpiteenä homoja vihkivät papit 

ovat listanneet yhteystietonsa sa-
teenkaaripapit-sivustolle.

Edellisten lisäksi kansankir-
kossa on pidetty esillä kolmatta 
vaihtoehtoa, vihkioikeudesta luo-
pumista. Tämän vaihtoehdon ta-
voitteena on välttää konflikti ja 
jatkaa keskustelua lakimuutoksen 
luomien muutospaineiden pur-
kauduttua.  

Lakimuutos ja muut 
uskonnolliset 
yhdyskunnat

Median osoittama mielenkiin-
to kansankirkon sisäistä keskus-
telua kohtaan on sekä ymmärret-
tävä, että yksipuolistava. Suomes-
sa on kansankirkon lisäksi noin 50 
uskonnollista yhdyskuntaa, jotka 

omaavat oikeuden vihkiä avioliit-
toon. Heidän ääntään mediassa ei 
ole tuotu esille. 

Vihkioikeuden omaavien yhtei-
söjen joukossa on maailmanlaajui-
sesti katsottuna erittäin merkittä-
viä kirkkoja mm. Katolinen kirkko 
Suomessa ja Suomen ortodoksi-
nen kirkko. Huomiota herättävää 
keskustelussa on ollut myös se, et-
tä islamin uskoa edustaville yhtei-
söille ei ole annettu puheenvuoroa 
suurten mediayhtiöiden viestintä-
välineissä.

Tahdon tässä artikkelissa antaa 
palstatilaa kolmelle kirkolle, jotka 
omaavat Suomessa vihkioikeuden 
ja edustavat kansallisesti tai maa-
ilmanlaajuisesti merkittävää tun-
nustuskuntaa. 

Pyysin kontaktihenkilöiltä jut-
tuni yhteyteen liitettävää vapaa-
muotoista kirjoitusta aiheesta. 
Kaksi henkilöä kieltäytyi kirjoituk-
sesta ja ohjasi minut ystävällisesti 
kirkkokuntansa hierarkian huipul-
le patriarkkojen, kirkkokunnan-
johtajien ja kirkolliskokousten pa-
riin.

Ohjeiden mukaan tukeuduin 
Suomen ortodoksisen kirkon koh-
dalla patriarkka Bartolomeoksen 
virkakirjeisiin ja Kreetalla pidetyn 
kirkolliskokouksen julkilausumiin. 
Materiaali löytyy Suomen orto-
doksisen kirkon kotisivuilta (läh-
de: www.ort.fi)

Suomen vapaakirkon puheen-
vuoro perustuu kirkon nettisivujen 
materiaaliin (lähde: www.svk.fi) ja 
kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuo-
risen puhelinhaastatteluun.

Katolisen tiedotuskeskuksen 
johtaja, Marko Tervaportti ker-
too katolilaisten tunnelmia laki-
muutokseen liittyen. Hän toimitti 
pyyntöni mukaisen kirjoituksen ja 
se julkaistaan sellaisenaan. 

 
 
 
 

Suomen ortodok-
sinen kirkko

Suomen ortodoksisella kirkolla on 
n. 60 000 jäsentä Suomessa. Maa-
ilmanlaajuisesti ortodoksiseen yh-
teisöön kuuluu lähes 270 milj. jä-
sentä. Suomeen ortodoksinen kris-
tillisyys on saapunut 1000-luvun 
alussa.

Muutamaa kirkkoa lukuunotta-
matta kaikki ortodoksista kristilli-
syyttä edustavat kirkot olivat edus-
tettuina Kreetan kirkolliskokouk-
sessa kesällä 2016. Suuressa syno-
dissa käsiteltiin muiden asioiden 
ohella avioliiton sakramentin ase-
maa muuttuvassa yhteiskunnassa. 
Arkkipiispa Leo edusti synodissa 
Suomen ortodoksista kirkkoa.

Ortodoksikirkon kotisivuilla 
julkaistiin kirkolliskokouksen jul-
kilausuma avioliittoa koskien, jon-
ka virikkeenä ovat toimineet sekä 
huoli seurakunnasta, että  “aviolii-
ton järjestystä uhkaavat nykyajan 
sekularisaatio ja moraalinen rela-
tivismi.” Synodin laaja edustus ja 
lausuman yleisyys osoittavat, että 
yhteiskuntamme lakimuutoksessa 
ei ole kyse vain paikallisesta tapah-
tumasta vaan maailmanlaajuisesti 
kristikuntaa koskettavasta asiasta. 

Järjestysnumeroin jäsennet-
ty julkilausuma sisältää kohdassa 
10. seuraavan tekstin: “10. Kirkko 
ei hyväksy jäsenilleen samaa su-
kupuolta olevien välisiä liittoja ei-
kä muitakaan avioliittoa korvaa-
via yhteiselämän muotoja. Kirkon 
on käytettävä kaikkia mahdollisia 
pastoraalisia keinoja, että tällai-
sissa liitoissa elävät ymmärtäisivät 
katumuksen ja kirkon rakkauden 
merkityksen.“

Konstantinopolin patriarkka 
Bartolomeos I lähetti marraskuus-
sa 2016 tervehdyksensä Suomen 
ortodoksisen kirkon papiston ja 
maallikoiden kokoukselle. Kirjees-
sä hän viittasi edellä mainittuun 
synodin julkilausuman kohtaan.

“Kirkko ei hyväksy jäsenilleen 
yhteiselämää samaa tai toista su-
kupuolta olevan kanssa eikä mi-
tään muutakaan sellaista yhteis-
elämää, joka poikkeaa avioliitosta. 
Synodi painottaa, että kirkon täy-
tyy ottaa käyttöön kaikki voimak-
kaatkin pastoraaliset keinot, et-
tä tällaisiin yhteiselämän muotoi-
hin harhautuneet jäsenet voisivat 
ymmärtää katumuksen ja kirkon 
siunaaman rakkauden todellisen 
merkityksen.”

Lainauksen sanat “voimakkaat-
kin pastoraaliset keinot” herätti-
vät huomioni. Tämänkaltainen va-
kavuus avioliiton asetuksen äärel-
lä on loistanut kansankirkollisessa 
keskustelussa poissaolollaan. 

Suomen vapaakirkko 

Suomen vapaakirkon juuret löy-
tyvät 1800-luvun lopun suomalai-
sesta herätysliikehdinnästä. Hen-
kilökohtaista uskonratkaisua ja si-
tä seuraavaa elämänmuutosta ko-
rostaneen liikehdinnän kotipai-
koista merkittävin oli Porvoon 
Vehkalahti. Liikehdinnän suoma-
lainen jäsenistö järjestäytyi uskon-
nonvapauslain voimaan tultua Va-
paakirkoksi. Vapaakirkolla oli vii-
me vuonna 100 seurakuntaa, jois-

Konstantinopolin patriarkka 
Bartolomeos
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sa jäseninä oli lähes 16 000 hen-
kilöä.  

Vapaakirkon opetuksen mu-
kaan avioliitto on luomisjärjes-
tyksen kaltaisesti olemuksellinen 
osa ihmiskunnan elämää. Liitto on 
elinikäinen ja rakentuu miehen ja 
naisen rakkauden perustalle. Avo-
liittoon suhtaudutaan kielteisesti, 
siihen liittyvän vastuuttomuuden 
ja itsekkyyden tähden. 

Haastattelin avioliittolain 
muutokseen liittyen kirkkokun-
nanjohtaja Hannu Vuorista. Vuo-
rinen kertoi, että lakiuudistukses-
ta ei ole keskusteltu paljoakaan 
kirkon virallisissa elimissä, eikä se 
aiheuta muutoksia Vapaakirkon 
nykyiseen vihkimiskäytäntöön. 

Vuorinen huomautti myös, et-
tä joitakin vuosia sitten Vapaakir-
kon yhdyskuntajärjestykseen teh-
tiin muutos, joka koski avioliittoon 
vihkimistä. 
— Vapaakirkon pastorit voivat uu-
distetun järjestyksen mukaan vih-
kiä vain miehiä ja naisia avioliit-
toon.

Kirkkokunnanjohtaja Vuorinen 
kuvasi keskustelun aikana myös 
pitkästi Vapaakirkon jäsenperus-
teen ja yhteiskunnallisen aseman 
välistä suhdetta. Vuorisen mukaan 
Vapaakirkon jäsenistö tietää mil-
laiseen avioliitto-opetukseen he 

sitoutuvat liittyessään Vapaakirk-
koon. Jäsenperusteena Vapaakir-
kossa on ihmisen oma tahto. Täs-
tä seuraa Vuorisen mukaan se, et-
tä Vapaakirkko edustaa yhteiskun-
nassa Herraansa ja jäsenistöään, 
mutta ei pyri suomalaisen enem-
mistön mielipiteen ilmaisuun kan-
sankirkon kaltaisesti. 

Katolinen  
kirkko Suomessa

Huolena oikeus olla eri mieltä

Eduskunnan päätös rinnastaa kah-
den samaa sukupuolta olevan hen-
kilön parisuhde avioliitoksi ja an-
taa heidän suhteelleen sama ase-
ma ja samat oikeudet kuin  perin-
teisessä avioliitossa nykyään on, 
on arvioni mukaan herättänyt ka-
tolisen kirkon toimielimissä tai 
maamme katolilaisten keskuudes-
sa varsin vähän kiinnostusta. Syy 
tähän on selvä: me emme pelkää 
kirkon oman opetuksen muuttu-
van tässä asiassa. 

Avioliitto katolisessa kirkossa 
on ja pysyy yhden miehen ja yh-
den naisen välisenä, elinikäisenä 
liittona, joka on solmittu vapaasta 
tahdosta ja johon omat lapset ovat 
mahdollisuuksien mukaan terve-
tulleita.

Huolestuminen on sen sijaan 
luonnollista ja varsin yleistä ky-
syttäessä, minkälaisia vaikutuksia 
avioliitto-käsitteen muutoksella 
on tai millä tavalla avioliiton mää-
ritelmän muuttaminen vaikuttaa 
yleiseen suvaitsevaisuuteen eri-
tyisesti niitä ihmisiä kohtaan, jot-
ka varsin hyvin perustein ovat niin 
sanotun perinteisen avioliittokäsi-
tyksen kannalla. Ei nimittäin lie-
ne täysin poissuljettua, että uu-
si sukupuolineutraali avioliittokä-
sitys on pian normi, jonka pohjal-
ta avioliittoa esitetään esimerkiksi 
lapsille ja nuorille kouluopetukses-
sa. Kysymys kuuluu: Saavatko jat-
kossa edes vähemmistöuskontojen 

opettajat opettaa koulussa kirkon 
tai muun uskonnollisen yhdyskun-
nan omaa avioliitto-opetusta, jos 
ja kun se poikkeaa maan vallitse-
vasta ajattelusta?

Haluttiin sitä tai ei, moniar-
voistuvassa yhteiskunnassa on yhä 
vähemmän sellaisia alueita, jois-
sa voidaan edes kuvitella saavu-
tettavan yksimielisyyttä tavoitteis-
ta tai ainakaan keinoista. Ihmis-
ten vakaumukset ovat viimeisten 
vuosikymmenten aikana toki pal-
jon maallistuneet, mutta samalla 
myös moninaistuneet ja jopa voi-
mistuneet. Mielestäni tämä jäl-
kimmäinen piirre on hyvä, koska 
tämä maa tarvitsee ihmisiä, joilla 
on vahvat periaatteet, olivatpa ne 
sitten mitä tahansa. Se, mitä nyt 
tarvitaan, on ennen muuta tapa, 
jolla opimme kunnioittamaan tois-
temme erilaisia mielipiteitä ja sil-
ti rakentamaan yhdessä entistä pa-
rempaa, oikeudenmukaisempaa ja 
turvallisempaa yhteiskuntaa.

Marko Tervaportti, Katolisen tie-
dotuskeskuksen johtaja.

Marko Tervaportti,  
Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja

Suomen vapaakirkon kirkkokunnan 
johtaja Hannu Vuorinen

On haasteellista ja ko-
kemuksen tasolla eri-
koista kirjoittaa omia 

näköaloja Paavalin Synodin mat-
kasta ja vaikutuksesta, tavoitteista 
ja toteutuksesta. Tähän lienee tul-
tu ikävuosien lisääntyessä ja koska 
pappien sekä teologien joukossa 
on yhä vähemmän niitä, joilla on 
kytköksiä Synodin alkutaipaleelle. 
Monesta on aika jättänyt, toiset 
taas ovat parhaansa mukaan kas-
vattaneet hajuraon Synodiin mah-
dollisimman suureksi.

Suurellakin vaikuttajalla on Ju-
malan käsissä elämänsä päivät. 
Kerran ne ovat ohi. Mutta millä 
tavalla oikealle ja vasemmalle ha-
jaantuneet raamatulliset luteri-
laiset - muutkin kuin papit - ovat 
pesseet kätensä hyvistä tavoitteis-
ta ja hyvästä työstä? Onko lopulta 
sosiaalinen paine liikaa? Väsymys-
kö on ajanut yli niiden, joiden pi-
ti saada ”uusi voima”? Kirkollises-
ti palkittu ura ja mielensä pahoit-
taneiden ystävien määräkö lopul-
ta on pannut monen laskemaan 
aseensa – tai sitten on tehty johto-
päätökset ja lähdetty pois sinne ja 
tänne ja muualle - jotkut luterilai-
sen barokin loistavin kilvin uudelle 
tielle, vanhan saadessa diagnoosin 
”riittämätön” tai ”aikaisempi vai-
he”. Mutta ovatko ratkaisut olleet 
oikeita ja kestävästi perusteltuja? 
Meidänkin aikamme on näet pian 
ohi ja meidät punnitaan tekoinem-
me, myös meidän pesäeromme tai 
yhteistyömme löyhentäminen toi-
siin vanhoillis-tunnustuksellisiin 
tahoihin ja ystäviin. Siis toki mui-
hinkin kuin Paavalin synodiin.

Tässä kirjoituksessa olevat 
omat löytöni ja pointtini ovat kes-
keisiä poimintoja niiden monen 
paremman kirjoittajan ja laajem-

min asian kokeneen ”tuuraaja-
na”, jotka ovat etääntyneet Syno-
dista. Niinikään kaikki ne, joiden 
silmille heitettiin virallisen kirkon 
taholta sulku pappisvirkaan vihki-
misen osalta, ovat tuon jumalatto-
muuden tähden eri asemassa kuin 
tällainen 1987 papiksi Suomen evl 
kirkkoon vihitty. Kirjavat näkö-
alat ovat olleet läheltä katsottavis-
sa 25-vuotisen seurakuntapasto-
rin ja nuorisopastorin jakson aika-
na – nyttemmin kirkkovaltuuston 
puheenjohtajana. Paljon on muut-
tunut, jopa peili- tai irvikuvakseen. 
Tuskin kuitenkaan kutsuja, tehtä-
vä ja kohde ”kaikkeen maailmaan” 
tai ”kaikille luoduille”.

Paavalin synodin myönteinen 
ja syventävä vaikutus alkoi omal-
ta osaltani vuonna 1980, lukion al-
kuvaiheessa. Se yhtenä päätekijä-
nä vaikutti kiinnostuksen ja pakot-
tamattoman sitoutumisen Raama-
tun opetuksiin, ehkä paljon enem-
pi kuin viisivuotinen teologian 
opiskelu. Näin pohjaa papintyö-
hön loi tunnustuksellisen luteri-
laisuuden ja kirkon liberalisoi(tu)
misen välinen taistelu. Se oli sit-
ten se perusasetelma, ja työtä teh-
tiin rohkeana, iloisena ja periksi-
antamattomasti. Jos tämä minun 
osaltani päättyi seurakuntapasto-
rina 2012 alkaessa potkuihin, niin 
on monia raamattu-uskollisia, jot-
ka eivät ikänsä tai mainitun vihki-
missulun takia ole päässeet koke-
maan ja vaikuttamaan samalla ta-
valla. Siksi ehkä monille voi Raa-
matun Jeesuksen antamassa teh-
tävässä taistelu Suomen evl kir-
kon ja sen jäsenten puolesta jää-
dä ulkokehälle. Heillä on eri opet-
tajat, eri vihkijä ja eri yhteisöt, joi-
hin keskittyä. 

Oliko siis Paavalin synodikin 

olemassa vain tuota tiettyä ka-
peahkoa historiallista taistelu-
aikaa varten? Onko nyt 30– (tai 
40+) vuotinen sota käyty ja hävit-
ty; onko Synodin hautajaisten ai-
ka, ja sen haudalle esim. Luther-
säätiö ja Suomen Ev.lut. Lähetys-
hiippakunta laskevat syvästi kun-
nioittavan, vaan ei ehkä enää kai-
paavan seppeleen? Vai voisiko kui-
tenkin jollakin tavalla vahvistaa tai 
varmistaa yhteistyötä niiden kes-
ken, jotka eivät halua tinkiä Raa-
matun opista, oikeasta julistukses-
ta ja kristillisestä elämästä? Tähän 
ikään mennessä olen nähnyt se-
kundäärien syiden estävän tämän 
toistuvasti.

Taistelu on kristil-
lisen seurakunnan 
normaalitila ajassa

Itselleni on selvää, että uuden, tar-
vittavan ja pakollisenkin askeleen 
ottaminen ja uuden kehittämi-
nen ei merkitse useinkaan vanhan 
hautajaisia. Pikaisena silmäykse-
nä taaksepäin: kun aikanaan Paa-
valin synodi sai tuulta purjeisiinsa, 
monet uskoivat valtaisaan muu-
tokseen ja herätykseen. Tuo aika 
oli ihana nähdä ja kokea. 409 pap-
pia yritti torppata naispappeuden 
allekirjoituksellaan vielä silloin, 
kun kirkolliskokous teki vuoden 
1986 surullista ja vakavaa päätös-
tä ”Herran käskyä” vastaan. Paa-
valin synodin jokavuotisille kirk-
kopäiville kokoontui tuhatkin ih-
mistä. Sisarenpoika-lehden kuosia 
kohennettiin ja painosmäärää nos-
tettiin ja nostettiin. Mutta Raama-
tulle vastakkaiset tai vieraat ide-
ologiat tai tahot tai johtohahmot 
eivät olleet myöskään lepäämässä 
laakereillaan. Oli selvää, että tais-

PAAVALIN SYNODIN TIE TÄHÄN 
PÄIVÄÄN JA TÄSTÄ ETEENPÄIN
vesa kiertokari



Sisarenpoika 1/2017 Sisarenpoika 1/20178 9

telu ei ollut loppumassa vaan elä-
män merkkinä jatkumassa!

Paavalin synodista ei voinut 
tulla sitä kaivattua tunnustuksel-
listen yhteisöjen ja henkilöiden 
keskusjärjestöä tai yhteistyöelintä, 
jota kaivattiin ja paperille präntät-
tiinkin. Mikä sen esti? Itse en ol-
lut kovin selvästi näkemässä, et-
tä olisi oltu vetämässä ylikireää 
teologis-käytännöllistä linjaa. En-
nemminkin herätysliikerintamas-
sa toteutui poliittisia lainalaisuuk-
sia. Joku merkkihenkilö irtosi rin-
tamasta maltillisuuden evanke-
liumin lumoissa. Muutamakin he-
rätysliike rajasi panostustaan Sy-
nodiin ja sen toimintaan osallistu-
miseen. Kuka ja millä puolella rin-
tamalinjaa heilutti sitä ”lihan käsi-
vartta” – ollen vain mielenpahoit-
taja tai mielensäpahoittaja? Ei kai 
sentään Synodin vaikutusvallan 
kasvua joku herätysliike pelännyt 
oman rankinginsa puolesta nokki-
misjärjestyksessä? 

Tämä lienee sitä taistelua, mi-
kä kuuluu kristittyjen vaellukseen 
kohti kotimaatansa. Hukatut tilai-
suudet toistuvat ja lapsuksia sat-
tuu. Jos joku tarvitsee lisäaikaa, 
jos joku haluaa käyttää aavistuk-
sen poikkeavaa liturgista tapaa, jos 
joku haluaa rauhoittaa tai provo-
soida puheissaan tai kirjoituksis-
saan, niin emmekö tunnustukselli-
sina olisi oppineet kuitenkin jotain 
inhimillisyyttä sietämään? Luopu-
matta oikeasta opista ja Raama-
tun Jeesuksesta! Joka tapauksessa 
Paavalin synodin synnyn jälkeen 
on ollut monta mainittuun tarpeel-
liseen keskusjärjestötyyppiseen 
toimintaan pyrkinyttä hanketta 
tai järjestöä, vaikka en tiedäkään, 
miksi erityisesti tähän tähdännyt 
ja potentiaalin omannut Synodi ei 
ollutkaan kelvollinen. Samaa pi-
ti olla ajallaan ja tavallaan esim. 
STI:n, toisessa yhteydessä ja ai-
kana evankelisten, toisessa viides-
läisten. Hyvää työtä, saman tyyp-
pinen lopputulema. Lähetyshiip-
pakunnan kohdalla loisteliaan teo-

logian ja kadehdittavan rohkeuden 
kohdalla ainakin minä pelkään sel-
laisten rajojen vetämistä, joita ei 
olisi ollenkaan pakko vetää. Mut-
ta toisaalta LHPK onkin erilainen 
– mutta tulisiko kuitenkaan olla?! 
Monissa seurakunnissa vain harva 
vastuunkantaja – sivuroolissa yh-
teisössään – on ohjaamassa ihmi-
siä taivaan tielle. Niinikään seura-
kunnissa ensiaskeleita ottavat us-
kovat ohjataan useimmiten suo-
raan tulkintojen loppumattomalle 
suolle tai heikoille jäille. Yhä har-
vempi suomalainen tuntee Raa-
mattua ja uskoo Raamatun Jee-
sukseen. Minusta tämä/tässä on 
luovuttamatonta yhteistä sisälä-
hetystyötä tai evankeliointia! Teh-
däänkö tämä monen luotettavan 
tahon vai yhden toimesta, en tiedä. 
Tekemättä jättäminen ei ole vaih-
toehto. Keskeneräisyys liikkunee 
sen sijaan siellä missä ihminen-
kin. Siksi raamatullis-luterilaisten 
ei pidä pelätä tarmokasta ja tehos-
tettua yhteistyötä, vaikka se ei sai-
sikaan täysiä tyylipisteitä kaikesta 
aktiivisuudestaan.

Historia ja tulevai-
suus - mutta nyky-
hetkeä eletään

Paavalin synodin historiaa on eri-
tyisellä tavalla aivan alkuvuosilta 
talletettu pastori, TL Sakari Kor-
pisen kirjaan ”Vanhauskoisen päi-
väkirja 1975-1999”. Tämän lisäk-
si detaljeja ja syvempää analyy-
siä löytyy kunniapuheenjohtaja Ti-
mo Holman kahdestakin Synodin 
alkuvuosikymmenet koostavas-
ta esitelmästä, jotka löytyvät van-
hoista Sisarenpojista ja Paavalin 
synodin internetsivulta.

Näistä selviää upeita mutta 
myös monia murheellisia ja tyr-
mistyttäviä vaiheita ja puheenvuo-
roja. Löydämme alun v. 1975 Tu-
run suunnalta, missä joukko Ju-
malan herättämiä oli saanut sy-
dämelleen, kuinka paljon ollaan 
ja millä tavalla menettämässä, jos 

Raamatun vastaisesti pappisvirka 
avataan naisille. Vuodelta 1976 on 
jo laajempi kokous Helsingissä ja 
voimassa oleva julkilausuma ”Kir-
kon virka ja naispappeus”, jonka 
allekirjoittamalla edelleen liitty-
tään Paavalin synodin jäseneksi. 

Kuitenkin jo hyvin pian näh-
tiin, miten tämä valikoiva raama-
tunkohtien uskominen ja elämään 
soveltaminen tulee samoilla rak-
kaus-, tasa-arvo- ja suvaitsevai-
suusperiaatteilla sovellettua mm.  
avoliiton hyväksymiseksi, kummi-
en tehtävän vesittämiseksi, synty-
mättömän ihmisen murhaamisek-
si sekä esim. homoseksualistisen 
elämänmuodon läpiajamiseksi se-
kä kirkollisessa että yhteiskunnal-
lisessa kontekstissa. Näissä kaikis-
sa ja muissa vastaavanlaisissa Paa-
valin synodi on ollut aktiivinen ja 
uskollinen Raamatulle ja Luteri-
laisille Tunnustuskirjoille, voima-
varojensa mukaan. Enempäänkin 
olisi tarvis. Lopettamiseen ei puo-
lestaan ole pienintäkään mahdolli-
suutta tai varaa!

Em. asioissa on täysi työ vä-
hillä varoilla ja palkkaamattomal-
la henkilökunnalla. Kuitenkin tie-
tynlainen H-hetki ja mahdollisuus 
on jälleen Paavalin synodilla olla 
isompikin yhdistävä tekijä niiden 
kesken, joilla on halu elää kaikes-
sa Raamatulle uskollisina ja sovel-
taa luterilaista uskoa – kuten Tun-
nustuskirjamme opettavat – kaik-
kien Suomessa asuvien parhaaksi. 
Tulkkeja tarvitaan ja konsultointia 
muualtakin kuin virallisen kirkko-
laitoksen keskuksista.

Paavalin synodin ”keskustelu-
foorumin” suojissa moni voisi us-
kaltautua siihen, missä on sidottu 
tai arka toisessa yhteisössä. Käy-
tännön toimina esim. herätysliik-
keet voisivat merkitä yhteisönsä 
kalenteriin Paavalin synodin pal-
musunnuntaiviikonlopun vuosit-
taisena yhteisenä juhlana. Vaik-
ka se olisi puhdas vahinko, minua 
harmittaa ja hävettää, kun yhtäai-
kaisesti järjestetään laajasti samal-

le kohdeyleisölle tähdättyjä tapah-
tumia. Yksityishenkilönä totean 
myös, että olisi hienoa, jos ne, joil-
la rahaa ja omaisuutta on, valitsi-
sivat ne 2-3 tahoa, joita pontevas-
ti oma-aloitteisesti tukisivat, ja Sy-
nodi olisi yksi niistä. Esim. tuhti 
teologinen mutta yleistajuinen Si-
sarenpoika-lehti laajassa jakelussa 
maksaa selvää rahaa! Internet-ver-
siot eivät korvaa paperiversiota, 
vaan ovat tukena ja laajennusosa-
na. Uskokaa, lehti, joka seurakun-
nissa ja kapituleissa löytää tiensä 

roskakoriin, on sitä ennen monen 
lukema. Ja näin aina sieltä ja tääl-
tä tulee usein kuulemani palau-
te: ”Monet muut lehdet ovat hyviä 
- mutta toista näin hyvää ja pysy-
västi säilytettävää en ole löytänyt. 
Miten minä voisin varmistaa, että 
saan sen aina jatkossakin?”. Mut-
ta laajan jakelun edellytys on laaja 
taloudellinen tuki sekä usko Juma-
lan sanan voimaan muuttaa, kään-
tää ja uudistaa uskonnoton, kirkol-
linen tai harhaoppinen.

Poliittinen viisaus on: jos löy-

dät paremman, tue ja äänestä sitä 
tahoa. Siitä vapaudesta huolimat-
ta toivon, että raamatullis-luteri-
laisina meille yksi askel uskonpuh-
distuksen juhlavuonna olisi täl-
lä Paavalin synodin saralla ja sen 
työn moninaisuudessa – Raama-
tun Herralle uskollisina.

Vesa Kiertokari, past., kvalt. pj, 
Paavalin synodin hallituksen jäsen, 
Uusikaupunki

Työtön työnhakija kapitulin armotto-
muudesta

ville auvinen

paavalin synodin tulevaisuudesta

Paavalin synodin vuosiko-
kous 2016 teki yhdistyksen 
sääntöihin sinänsä pienen 

mutta merkitykseltään suuren 
muutoksen. Kun Synodin jäse-
nyysehtoihin aikaisemmin kuului 
Suomen ev.lut. kirkon jäsenyys, 
sitä ei enää edellytetä. Säännöissä 
sanotaan nyt näin: ”Yhdistyksen 
jäseneksi voi hakea jokainen lute-
rilaista uskoa tunnustava pappi tai 
maallikko, joka hyväksyy yhdis-
tyksen tarkoituksen ja säännöt.” 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että Synodin toimintaan ovat nyt 
tervetulleita myös ne luterilaista 
uskoa tunnustavat veljet ja sisaret, 

joka eivät syystä tai toisesta kuu-
lu Suomen ev. lut. kirkkoon, vaan 
ovat joko kokonaan ilman virallis-
ta kirkkoyhteyttä tai ovat jonkun 
toisen luterilaisen kirkon jäseniä.

Sääntömuutoksen taustalla on 
Synodin roolin ja tehtävän uudel-
leen arvioiminen.  Kun Synodi al-
kujaan on halunnut olla Suomen 
ev. lut. kirkon sisäinen tunnus-
tusliike, tahtoo se nyt ottaa uuden 
roolin niin kirkon sisällä kuin sen 
ulkopuolella toimivien tunnustuk-
sellisten luterilaisten yhdistäjänä. 
Paavalin synodi lienee muun mu-
assa ainoa toimija, jonka yhteydes-
sä Lähetyshiippakunnan ja Suo-

men ev. lut. kirkon sisällä toimivi-
en herätysliikkeiden jäsenet toimi-
vat yhdessä. Tiedostamme ja tun-
nustamme sen, että kirkkokysy-
myksessä olemme valinneet erilai-
sen ratkaisun, mutta samalla ym-
märrämme, että meitä yhdistää 
yhteinen huoli raamatunmukai-
sen, luterilaisen uskon ja sen mu-
kaisen elämän säilymisestä. Ha-
luamme tehdä yhdessä työtä sen 
puolesta, että se usko, jota ”isäm-
me uskoivat ennen”, voisi säilyä ja 
vahvistua. Tähän työhön kutsum-
me kaikkia mukaan. 

Vapaaehtoiset 
lahjoitukset 

mahdollistavat  
Paavalin synodin 

toiminnan.
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Liberaaliteologiaa vastaan on 
siksi tarpeen korostaa sitä, että 
sola scriptura suinkaan tarkoita 
Kristuksen kirkon oikean tradition 
ja uskonkokemuksen hylkäämis-
tä. On mahdoton ajatus, että kirk-
ko olisi ollut 1950 vuotta väärässä, 
kunnes viisaat päättäjät Tanskassa 
oivalsivat naispappeuden sitten-
kin olevan oikein - ellei peräti vält-
tämätöntä. Vaikka meillä on toki 
hyvät perusteet torjua naispappe-
us pelkän Raamatun sanan perus-
teella, on tärkeä vedota myös sii-
hen, ”mitä Kristuksen kirkko aina 
ja kaikkialla on opettanut”. Se ei 
voi olla väärin. Siitä näemme, mi-
ten oikea traditio tukee ja selven-
tää Raamatun oikeaa ymmärtä-
mistä.

Ei montaa totuu-
den lähdettä

Trenton kirkolliskokouksessa 
(1545-1563) roomalaiskatolinen 
kirkko määritteli, että totuus sisäl-
tyy ”kirjoitettuihin kirjoihin (Raa-
mattuun) ja kirjoittamattomiin 
traditioihin” (DS 1501). 1300- ja 
1400-lukujen aikana oli kehitel-
ty tätä ”kaksilähde-teoriaa” (Mc-
Grath), jossa tradition nähtiin ole-
van Raamatusta erillinen ilmoi-
tuksen lähde. Väitettiin että tradi-
tio saattaa ratkaista kysymyksiä, 
joista Raamattu vaikenee. Traditio 
sai näin ollen ilmoituksen arvon, 
ja sitä alettiin käyttää uusien op-
pien hyväksymiseen. Tältä pohjal-
ta hyväksyttiin esim. Raamatulle 
tuntemattomat opit Marian peri-
synnittömästä sikiämisestä (1854) 
ja Marian taivaaseen ottamisesta 
(1950). Hyväksymistään odottaa 
edelleen esimerkiksi oppi Marias-
ta Kristuksen ”kanssalunastajatta-
rena” (co-redemptrix). 

Uskonpuhdistajat hylkäsivät 
ajatuksen, että Jumalan ilmoituk-
sella ja kristillisellä totuudella oli-
si kaksi erillistä lähdettä: Raamat-
tu ja traditio. He pitäytyivät siihen 
mm. kirkkoisä Irenaeuksen opet-

tamaan ajatukseen, että traditio 
merkitsee vain ”uskon yhteisössä 
tapahtuvaa traditionaalista raama-
tuntulkintaa”, ei suinkaan uutta il-
moitusta. Tämä traditionaalinen 
tulkinta on lähtöisin jo apostolisel-
ta ajalta, ja sen vahvistavat oikeaa 
uskoa opettaneet kirkkoisät. Sik-
si kirkon raamatuntulkinnan rajat 
ovat historiallisesti lukkoonlyöty-
jä ja ”annettuja” (McGrath 1996, 
232-234). 

Tertullianuksen mukaan apos-
tolisen julistuksen lähtökohta-
na on itse Jumala, joka on anta-
nut Sanansa Pojalleen Kristuk-
selle. Tämä puolestaan välitti sen 
apostoleille, ja nämä edelleen kirk-
koisille, jotka varjelivat sanoman 
puhtaana. Puhdas sanan saarna on 
näin kunakin aikana palautetta-
vissa Jumalan ilmoitukseen (Kelly 
1958, 36-39).

Traditio voi ainoastaan selven-
tää ja syventää Raamatun ymmär-
tämistä; ei koskaan lisätä siihen 
mitään uutta ja vierasta.

Martti Luther 
ja traditio

Lutherille oli selvää, että uskon 
ja opin korkein lähde on Pyhä Raa-
mattu: ”Ke haluaa kuulla Juma-
lan puhuvan, lukekoon pyhää Raa-
mattua. Ken haluaa kuulla perke-
leen puhuvan, lukekoon paavin 
dekreettejä ja bullia” (WA 54,263). 
Lutherin mukaan on rienausta sa-
noa, että kirkko on hyväksynyt 
Raamatun kaanonin ja siten kirk-
ko on Raamatun yläpuolella (WA 
40 I, 119-120). Raamatun täytyy 
saada aina olla ylin auktoriteetti, 
jonka yläpuolelle tai edes rinnalle 
ei voi asettaa muita.

Siitä huolimatta Luther ei kat-
sonut Raamatun olevan ainoa auk-
toriteetti. Hän saattoi Wormsin 
valtiopäivillä 1521 vedota myös 
kirkon traditioon eli kirkkoisi-
en opetuksiin, kirkolliskokousten 
päätöksiin, jumalanpalvelusteks-
teihin ja jopa paavien paimenkir-

jeisiin ja kirkkolain periaatteisiin. 
Kaikki nämä voidaan ottaa huomi-
oon, kun etsitään vastauksia uskon 
kysymyksiin. Niiden lisäksi Lut-
her vetosi myös järkisyihin ja inhi-
milliseen kokemukseen Raamatun 
tulkinnassaan. 

Raamattu oli kuitenkin aina 
ylin auktoriteetti, koska siihen si-
sältyi Jumalan ilmoitus. Kirkon 
traditio ja muut lähteet olivat Raa-
matun arvovaltaista tulkintaa, ”in-
himillistä traditiota”, jota on voi-
tava korjata, jos se ajautuu risti-
riitaan pyhien kirjoitusten kanssa 
(Jolkkonen 2016, 19). 

Tunnustuskirjo-
jen merkitys

Eräässä kirkkoherrojen koko-
uksessa kysyin 1990-luvulla piis-
pa Juha Pihkalalta, mikä hänen 
mielestään on Tunnustuskirjojen 
asema Suomen kirkossa. Pihka-
la pyysi niitä kirkkoherroja nosta-
maan kätensä, jotka viimeisen vii-
den vuoden aikana ovat käyttäneet 
Tunnustuskirjoja työssään. Kaksi 
kättä kahdestakymmenestä nousi. 
”Tämä on Tunnustuskirjojen ase-
ma Suomen kirkossa”, vastasi Pih-
kala.

Tunnustuskirjojen asemaa on 
syönyt mm. liberaaliteologia, joka 
on tehnyt niistä vain ”1500-luvun 
kirkollisten kiistojen dokumentte-
ja”, joilla ei ole ajatonta arvoa. Ne 
on myös nähty kiusallisena estee-
nä ekumeenisten yhteyksien sy-
ventämiselle. On myös väitetty nii-
den sisältävän paljon sellaista, jota 
ei voi perustella Raamatulla.

Tunnustuskirjojen itsensä mu-
kaan ”ero Pyhän Raamatun ja 
kaikkien muiden kirjoitusten välil-
lä pysyy voimassa. Pyhä Raamattu 
säilyy ainoana tuomarina, sääntö-
nä ja ohjeena. Se on ainoa koetin-
kivi, jonka avulla kaikki opit on tut-
kittava ja arvioitava; se ratkaisee, 
ovatko ne hyviä vai pahoja, oikeita 
vai vääriä. Muita tekstejä taas, sen 
enempää uskontunnustuksia kuin 

”Meillä on vain yksi tunnus-
tuskirja: ’Raamattu ja aino-
astaan Raamattu’”. Näin va-

kuuttaa Suomen adventtikirkko 
nettisivuillaan (kirjasto.adventis-
tit.fi/nain-uskomme). Adventistit 
siis kategorisesti torjuvat kaikkien 
muiden tunnustuskirjojen mer-
kityksen ja käytön. Vain Raamat-
tu voi olla tunnustuskirja. Siitä 
huolimatta heidän opetuksessaan 
on monia sellaisia kohtia, joita 
meidän luterilaisina on mahdo-
ton pitää Raamatun mukaisina. 
Opettavathan he esimerkiksi, että 
kadotetut tuhoutuvat joutues-
saan tuliseen järveen, eivätkä siis 
joudu kärsimään ikuista rangais-
tusta. Pahimmillaan voi kaikkien 
tunnustuskirjojen hylkääminen 
johtaa siihen, että kukin tulkitsee 
Raamattua niin kuin itse parhaak-
si näkee. Onko parempi, että Raa-
matun tulkinnan perusteena on 
yksilön järki vai Kristuksen kirkon 
selkeästi määritelty tunnustus?

Suomen ev.-lut. kirkko opettaa: 
”Kirkko pitää korkeimpana ohjee-
naan sitä tunnustuskirjojen peri-
aatetta, että kaikkea oppia kirkos-
sa on tutkittava ja arvioitava Ju-
malan pyhän sanan mukaan”. Tar-
koittaako tämä samaa kuin adven-
tistien määritelmä, että meidän 
tunnustuskirjamme on ainoastaan 
Raamattu?

Raamatulle uskollisista kristi-
tyistä monet ajattelevat niin, että 
opin ja uskon lähteenä voi olla ”yk-
sin Raamattu”. Tätä sola scriptu-
ra -periaatetta halutaan sitten so-
veltaa kaikkien teologisten ongel-
makohtien selvittämiseen. Ongel-
mana vain usein on, että osapuolet 
asettavat raamatunkohtia toisiaan 
vastaan, ja väittävät kukin olevan-
sa ”raamatullisia” - toisin kuin vas-
tustajat. ”Yksin Raamattu” on kai-
ken opillisen selvittelyn ehdoton 

lähtökohta, mutta tuo ilmaus tulee 
ymmärtää oikein ja evankelisesti.

Traditio ja Raamattu

Raamattu ja traditio asetetaan 
usein toisiaan vastaan. Traditio 
on jotain roomalaiskatolista, hä-
lyttävää ja hylättävää. Se liitetään 
Martti Lutherin torjumiin kirkolli-
siin tapoihin, kuten pyhiinvaelluk-
siin, pyhimysten palvomiseen ja 
messu-uhriin.

Pohjimmiltaan traditio on kui-
tenkin hyvin positiivinen asia. Tra-
ditio (kreikaksi parádosis) merkit-
see (1) jonkin luovuttamista, siir-
tämistä eli uskomista toisen hal-
tuun, (2) näin luovutettuna koko-
naisuutta (lat. traditum), ja (3) tä-
tä luovutus-, siirtämis- ja tradee-
rausprosessia. Kristinuskossa tra-
ditio merkitsee näin ollen kristil-
lisen uskon kokonaisuuden siirtä-
mistä eteenpäin, näin siirrettyä us-
kon ja opin sisältöä sekä itse siir-
tämistapahtumaa. Pohjimmiltaan 
traditio on siis laajempi asia kuin 
vain Raamatun ulkopuolinen peri-
mätieto (Teinoset 1975, 275-276).

Raamatun kaanonin syntymi-
sen jälkeen voidaan traditiolla tar-
koittaa kaikkea sitä uskonoppia, 
opetusta sekä jumalanpalvelus- ja 
rukouselämän sääntelyä, jota kris-
tityt ovat siirtäneet sukupolvel-
ta toiselle. Silloin kun tämä tradi-
tio periytyy apostolien kautta Kris-
tukselta, meillä ei ole mitään syy-
tä vastusta sitä. Oikeata traditio-
ta ovat kristityt siirtäneet muutta-
mattomana sukupolvelta toiselle. 
Sen pohjalta on saattanut syntyä 
esimerkiksi erilaisia jumalanpal-
veluksen muotoja, vaikka uskon ja 
opin sisältö onkin pysynyt samana.

Meidän ei tule siis vastustaa 
traditiota sinänsä vaan ainoastaan 
vääristynyttä, Jumalan sanasta ja 

apostolisesta uskosta irtautunut-
ta traditiota. Sen sijaan meidän on 
syytä tarkkaan vaalia ja varjella hy-
vää, puhdasta uskontraditiota.

Liberaaliteolo-
gian harha

Länsimaisen kristillisyyden hapat-
tanut liberaaliteologia on 1800-lu-
vulta lähtien ollut katkaisemassa 
kristillisen kirkon juuria. Kaarlo 
Arffmanin mukaan ”myöhäiskeski-
ajan ihmisenä Luther näki Raama-
tun erilaisessa valossa ja käytti sitä 
oleellisesti toisella tavalla kuin mo-
derni teologia. Ehkä silmiinpistä-
vimmin tämä ero näkyy suhtautu-
misessa kirkon historiaan. Luthe-
rin käsityksen mukaan Raamatun 
kuunteleminen merkitsi myös sitä, 
että Raamatun vaikutus historiassa 
oli otettava huomioon. Kirkon his-
torian yksimielistä todistusta vas-
taan ei missään tapauksessa voitu 
asettua. Sen sijaan moderni teolo-
gia ei katso kirkon historian sito-
van itseään. Sen yksimielisimmäl-
läkään todistuksella ei ole mitään 
painoarvoa, jos se on modernin 
ajattelun tiellä” (1996, 307).

Sola scriptura -periaate voi vää-
rin tulkittuna tarjota selustatukea 
liberaaliteologialle ja johtaa irtau-
tumiseen perinteisestä uskosta. 
Jos kaiken opin ja kirkon elämän 
lähtökohtana pidetään yksin Raa-
mattua, ja sitä tulkitaan sitä his-
toriallis-kriittisesti, silloin tutkijat 
löytävät aina kunkin ajan ideologi-
aan soveltuvan Raamatun lukuta-
van. Raamatun teksti voidaan ha-
jottaa dekonstruktiivisesti, ja koo-
ta siitä sitten itselle sopiva himme-
li. Jokin periaate, esim. kultainen 
sääntö, voidaan korottaa Juma-
lan sanan yläpuolelle, ja panna ko-
ko Raamattu palvelemaan tätä pe-
riaatetta. 

RAAMATTU EI OLE KOSKAAN YKSIN
petri hiltunen
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Suomen Raamattuopisto elää 
parhaillaan uutta aikaa. 
DIAK:in toiminnan loppu-

misen myötä talosta lähti runsaat 
sata opiskelijaa pois, mutta työtä 
ja toimintaa riittää silti. Viikolla 
opistolla on noin niin sanotuilla 
pitkillä linjoilla noin sata opiske-
lijaa läsnä, ja viikonloput keräävät 
paikalle sekä lyhytkurssilaisia että 
sunnuntain jumalanpalvelukseen 
tulijoita. 

-Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon sekava tilanne ja herä-
tysliikkeiden lähentyminen näky-
vät meidän sunnuntaipäivässäm-
me. Jumalanpalvelukseen osallis-
tuu entistä enemmän väkeä erilai-
sista taustoista. Hiukan viikosta 
riippuen sunnuntain jumalanpal-
veluksessa on kahdestasadasta ai-
na kolmeen sataan ihmistä muka-
na, Suomen Raamattuopiston reh-
tori Juha Vähäsarja kertoo.

Raamattuopiston jumalanpal-
velukset tavoittavat ihmisiä myös 
kaukaa Kauniaisten ulkopuolelta. 
Jo totuttuun tapaan jumalanpal-
velukset radioidaan sunnuntaisin 
Radio Dein aalloilla.

-Jokin aika sitten meillä oli tek-
nisiä vaikeuksia ja poikkeukselli-
sesti jumalanpalvelus jäi radioi-
matta. Saimme heti palautetta sii-
tä, että jumalanpalvelusta ei voi-
nut radioista kuunnella! Se kertoo 

mielestäni siitä, että jumalanpal-
veluksemme radioinnilla on mer-
kitystä ja vakiintuneita kuulijoita, 
Vähäsarja hymyilee.

Maahanmuutta-
jat opistolla

Eräs Suomen raamattuopiston pit-
kistä linjoista on tarkoitettu kris-
tityille maahanmuuttajille. ”Kris-
tittynä Suomessa” –linjalla opis-
kellaan katekismusta, Raamattua, 
kirkkohistoriaa ja suomen kieltä. 
Linjalle tulijat haastatellaan etukä-
teen ja mukaan pyritään ottamaan 
pääasiassa kristittyjä opiskelijoita. 
Se tarjoaa turvaa myös niille opis-
kelijoille, jotka ovat kääntyneet 
kristityiksi, vaikka kääntymisestä 
olisi odotettavissa vaikeuksia.

-Kristittynä Suomessa –linja 
on toiminut hyvin. Olemme saa-
neet linjasta kiitosta myös mi-
nisteriötasolta. Koulutukses-
ta vastaava Marja-Kaarina Mart-
tila on tehnyt erinomaista työ-
tä, rehtori Juha Vähäsarja kehuu. 

Tulevaisuus edessä

Opiston tulevaisuudessa ei ole tie-
dossa suuria suunnanmuutoksia. 
Raamattuopiston nimestä ja sen 
mukaisesta toiminnasta pidetään 
kiinni. Opistolla toivotaan, että va-

kaalla raamatullisella pohjalla toi-
mivat liikkeet ja järjestöt voisivat 
löytää toisiaan, kun ajat ovat käy-
mässä muuten vaikeiksi ja haasta-
viksi.

-Mielestäni opiston ei tarvit-
se muuttaa kurssiaan. Maailma ja 
muuttuu ympärillä niin valtavas-
ti, että jos me vain pidämme omas-
ta suunnastamme vakaasti kiinni, 
on meillä varmasti aina jotain tar-
jottavaa. Eräs kysymys tietysti täs-
sä ajassa ovat pappisvihkimykset. 
Raamattuopiston johto on virka-
kysymyksessä yksimielinen, Suo-
men Raamattuopiston rehtori Ju-
ha Vähäsarja kertoo.

KUULUMISIA JÄRJESTÖKENTÄLTÄ
martti pyykönen

Suomen Raamattuopisto – maahanmuuttajia ja jumalanpalveluselämää

tällä palstalla kysymme eri herätysliikkeiden ja järjestöjen kuulumisia

Suomen Raamattuopiston rehtori 
Juha Vähäsarja

Paavalin synodin tuki ry:n vuosikokous 
pidetään la 8.4.2017 klo 10:30  

Helsingissä, Pyhän Sydämen kappelissa, 
Kirstinkatu 1.  

Kokouksessa käsitellään  
sääntömääräiset asiat.

- hallitus

kokouskutsu

muitakaan mainittuja kirjoituksia, 
ei saa käyttää tuomarina niin kuin 
Pyhää Raamattua. Ne ovat ainoas-
taan uskon todistuksia ja julkilau-
sumia, jotka osoittavat, kuinka ku-
nakin aikana eläneet opettajat ovat 
Jumalan kirkossa ymmärtäneet ja 
tulkinneet Pyhää Raamattua kiis-
tanalaisten opinkohtien osalta ja 
kuinka raamatunvastainen oppi 
on hylätty ja tuomittu” (Yksimieli-
syyden ohje 7-8).

Lutherin Vähä ja Iso katekis-
mus ovat Yksimielisyyden ohjeen 
mukaan ”kansanraamattu”, joka 
sisältää ”suppeassa muodossa kai-
ken, minkä Pyhä Raamattu esittää 
laveasti siitä, mitä kristityn on pe-
lastuakseen tiedettävä” (5).

Tunnustuskirjoja tarvitaan siis 
kiistanalaisten raamatunkohtien 
selventämiseen ja pelastuksen tien 
yksinkertaiseen opettamiseen. Ne 
ovatkin verraton apu Raamatun 
ymmärtämiseen tiivistetyssä ja 
systematisoidussa muodossa.

Raamattua  
tulkitaan aina

On hurskastelua sanoa, että ”me 
emme tulkitse Raamattua miten-

kään vaan luemme sitä vain sellai-
senaan”. Tällaiseen ”sellaisenaan 
lukemiseen” sisältyy aina jonkin 
Raamatun ulkopuolisen lähteen, 
vaikkapa oman intuition käyttä-
minen tulkinnan avaimena. Sen 
sijaan voimme tunnustuksellisina 
luterilaisia sanoa, että ”me tulkit-
semme Raamattua uskollisina Ju-
malan sanalle, aidolla, apostolisel-
la ja kirkkoisien selityksen mukai-
sella tavalla, niin kuin se on tiivis-
tettynä ekumeenisiin uskontun-
nustuksiin ja Raamattua oikein se-
littäviin Tunnustuskirjoihin”. 

Emme siis suinkaan kiistä 
muita opin lähteitä vaan torjum-
me ainoastaan Raamatun vastai-
sen opin ja Raamatun rinnalle tai 
yläpuolelle asetettavat opin auk-
toriteetit. Sen sijaan Jumalan sa-
nan mukaisen tradition ja kirjalli-
set lähteet myönnämme Kristuk-
sen kirkon uskon ja elämän oikeik-
si muokkaajiksi.

Vaihtoehtoina eivät siis ole yk-
sin Raamattu ja monta totuuden 
lähdettä, vaan Raamatun oikea ja 
väärä tulkinta. Oikeaa tulkintaa on 
tukemassa myös kirkon apostoli-
nen traditio sekä uskon mukainen 
rukous ja jumalanpalvelus.
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LUKU 1

Siitä, että Jumala on käsittä-
mätön, ja että ei pidä ute-
liaasti etsiä sellaista, mitä 

pyhät profeetat, apostolit ja evan-

kelistat eivät ole meille välittäneet.
Ei kukaan ole Jumalaa milloin-

kaan nähnyt; ainokainen Poika, jo-
ka on Isän helmassa, on hänet il-
moittanut. Jumalaa ei siis voi sa-
noin selittää eikä käsittää. Sillä ei 

kukaan muu tunne Isää kuin Poi-
ka, eikä Poikaa muu kuin Isä. Pyhä 
Henki tuntee sen, mikä on Juma-
lassa, samalla tavalla kuin ihmisen 
henki tuntee sen, mikä on ihmises-
sä. Ja ensimmäisen, autuaan oloti-
lan jälkeen ei kukaan ole milloin-
kaan tuntenut Jumalaa, paitsi ke-
nelle Hän on itsensä ilmoittanut; 
ei kukaan yksin ihmisistä, vaan yli-
maallisista voimistakaan, ei edes 
kerubeista ja serafeista, tarkoitan.

Mutta Jumala ei ole jättänyt 
meitä täydelliseen tietämättömyy-
teen. Sillä Hän on jokaisen luon-
toon istuttanut tiedon, että Jumala 
on. Itse luomakuntakin, sen koko-
naisuus ja säännönmukaisuus ju-
listavat jumalallisen luonnon suu-
ruutta. Lain kautta, ensin profeet-
tain ja sitten ainosyntyisen Poi-
kansa, Herramme, Jumalamme 
ja Vapahtajamme Jeesuksen Kris-
tuksen kautta Hän on ilmoittanut 
itsestänsä meille käsitettävällä ta-
valla. Siispä me hyväksymme, tun-
nemme ja pidämme arvossa kai-
ken, mikä meille on opetettu lain, 
profeettain, apostolien ja evanke-
listojen kautta, emmekä tavoitte-
le mitään sen lisäksi. Sillä koska 
Jumala on hyvä, Hän antaa kaik-
kinaisen hyvyyden, eikä ole kateu-
den tai minkään paheen alainen. 
Sillä kateus on kaukana jumalalli-
sesta luonnosta, joka on vapaa hi-
moista ja ainoa hyvä. Koska Hän 
tietää kaiken ja antaa jokaiselle 
sen, mikä on hyväksi, Hän on il-
moittanut tietoomme sen, mikä on 
meille hyödyksi, mutta on vaien-
nut siitä, mitä emme kestäisi. Tyy-
tykäämme siihen ja pysykäämme 
siinä siirtelemättä ikuisia rajoja ja 
ylittämättä jumalallista opetusta. 

”YHTEYTTÄ TOTUUDESSA 
JA RAKKAUDESSA”

Perjantai 7.4.2017

18.00 
Yhteyden ilta teologeil-
le ja teologian opiskeli-
joille: 
(järj. Paavalin Synodi, Priscil-
la-yhdistys ja Suomen teologi-
nen instituutti)
- kuulumisia kentältä
- mitä kuuluu millekin järjes-
tölle
- musiikkia Eero Pihlava

Lauantai 8.4.2017

10.30 
Vuosikokous 

12.00 

Avaus:
Martti Pyykönen
Ville Auvinen

13.00 
Naisen tehtävät seura-
kunnassa:
Pauliina Pylvänäinen

14.00 

Ruokailu
Lähiston ravitsemusliikkeet

15.30 
Luterilainen jumalan-
palvelus
Harri Huovinen
Maallikon kommenttipuheen-
vuoro, Soili Haverinen

17.00

Kirkollinen yhteys, pa-
neeli
Eero Pihlava
Niilo Räsänen
Juhana Tarvainen
Timo Laato

18.00 

Iltapala / Kanttiini
19.00 

Aattoseurat, Kristus kai-
kille kansoille
Jiska Gröhn
Eero Nieminen
Juhani Koivisto
Musiikkia

 

Sunnuntai 9.4.2017

11.00 
Messu,
Pyhän Sydämen Kappeli
Liturgi, Ville Auvinen
Ssaarna, Juhana Tarvainen
Elävät Kiver -kuoro

13.00 

Lounas

14.30 

Päiväjuhla: Paljon on-
nea, luterilainen uskon-
puhdistus
Uskonpuhdistuksen juhlapuhe,
Reijo Arkkila
Ville Auvinen
Jari Rankinen
Elävät Kivet -kuoro

PAASTONAJAN KIRKKOPÄIVÄT  7.-.9.4.2017

osoite:
pyhän sydämen kappeli

kirstinkatu 1,
helsinki

ORTODOKSISEN USKON 
TARKKA ESITYS I
johannes damaskolainen, syyrialainen kirkkoisä (676 – 749 jKr)
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tännön tarpeista syntynyt keskustelu ja yh-
teistyöelin kaikille, jotka tahtovat toimia 
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