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Vastaukset otsikon kysymykseen 
vaihtelevat. Perustelut kuiten-
kin ovat vielä paljon enemmän 
monenkirjavat. Ja sitten me vielä 
elämme hyvin sekavan ja ahdis-
tavan ajan keskellä. Siitäkin huo-
limatta, vaikka moni tekee suuria 
lupauksia ja näkee suuria mah-
dollisuuksia näin ennen vaaleja. 
Toisaalta ihmisen ongelmat ovat 
samoja, toisaalta uusi aika on 
avannut eteemme monia uusia 
näköaloja. Näyttää siltä kuin yksi 
varma, tuttu ja perusteltu vastaus 
olisi aina tuonut 10 uutta haastetta 
ja kysymystä. Näin siis sekä yhteis-
kunnassa, ihmiselämässä että kris-
tillisen kirkon ja kristityn elämässä.
1. paastonajan sunnuntain episto-
la 2. Kor. 6: v. 1. (Biblian mukaan) 
antaa meille tiettyjä kallisarvoi-
sia suuntaviittoja haasteelliseen 
ja lopunajalliseen aikakauteen, 
jota epäilemättä elämme. Huo-
maammeko kuitenkaan, että 
tässä annetaan ohjeita ja ope-
tusta nimenomaan kristitylle? 
Ellemme esimerkiksi ole kyy-
nistyneet, me voimme hyvinkin 
ajatella tuon kauniin ja positii-
visen elämäntavan ja asenteen 
olevan juuri kaiken kristillisen 
oikeaa myönteistä kuvaamista.

Rakkaat veljet! me niinkuin apu-
laiset neuvomme teitä, ett’ette 
Jumalan armoa hukkaan ottaisi. 
2. Sillä hän sanoo: minä olen otol-

lisella ajalla sinua kuullut, ja olen 
sinua autuuden päivänä autta-
nut. Katso, nyt on otollinen aika, 
katso, nyt on autuuden päivä. 3. 
Älkäämme kellenkään jossakussa 
pahennusta antako, ett’ei meidän 
virkaamme laitettaisi: 4. Vaan 
osottakaamme itseämme kai-
kissa asioissa, niinkuin Jumalan 
palveliat: suuressa kärsivällisyy-
dessä, vaivoissa, hädissä, suruis-
sa, 5. Haavoissa, vankeuksissa, 
kapinoissa, töissä, valvomisissa, 
paastoissa, 6. Puhtaassa elämäs-
sä, taidossa, pitkämielisyydessä, 
suloisuudessa, Pyhässä Henges-
sä, vilpittömässä rakkaudessa, 7. 
Totuuden sanassa, Jumalan väes-
sä, vanhurskauden sota-asetten 
kautta oikialla ja vasemmalla 
puolella. 8. Kunnian kautta ja pil-
kan, panetuksen ja kiitoksen kaut-
ta: niinkuin vietteliät, ja kuitenkin 
vakaat. 9. Niinkuin tuntematto-
mat, ja kuitenki tutut; niinkuin 
kuolevaiset, ja katso, me elämme; 
niinkuin rangaistut, ja ei kuiten-
kaan tapetut. 10. Niinkuin mur-
heelliset, ja kuitenkin aina iloiset; 
niinkuin köyhät, mutta kuitenkin 
monta rikkaaksi tekeväiset; niin-
kuin ne, joilla ei mitään ole, ja joi-
den kuitenkin kaikki omat ovat.

Näinhän se on, kaunis ja myöntei-
nen. Mutta se on myös aika tark-
kaa kuvausta ja kehotusta. Olem-
meko me osoittautumassa tämän 

mukaisiksi uskossa, opetuksessa ja 
elämässä? Peilin edessä voi totuus 
paljastua ja tuskanhiki valua oman 
surkeuden, saamattomuuden ja 
näköalattomuuden tähden. Pikku 
hiljaa saatamme muistaa, että me 
elämme myös tietyssä kontekstis-
sa - ajassa, paikassa ja esimerkki-
vilinässä. Kannustaako se meitä? 
Varmaan aika harvoin. Se aika ja 
ihmiset, tavat ja ympäristö, missä 
meitä kehotetaan osoittautumaan 
Herramme todellisiksi palvelijoiksi 
kuvataan hyvin esim. 2.Tim.3 (Ju-
malan Kansan Raamatun mukaan) 

1. Tiedä, että viimeisinä päivinä 
on tuleva vaikeita aikoja. 2. Ih-
miset ovat silloin itserakkaita, 
rahanahneita, kerskujia, ylpeitä, 
herjaajia, vanhemmilleen tot-
telemattomia, kiittämättömiä, 
epähurskaita, 3. rakkaudettomia, 
epäsopuisia, panettelijoita, hillit-
tömiä, raakoja, hyvän vihollisia, 
4. pettureita, väkivaltaisia, pöyh-
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keitä, hekumaa enemmän kuin 
Jumalaa rakastavia. 5. Heissä on 
jumalisuuden ulkokuori, mutta he 
kieltävät sen voiman. Karta sel-
laisia. 6. Heidän joukossaan on 
niitä, jotka tungettelevat taloihin 
ja kietovat pauloihinsa syntien 
rasittamia ja monenlaisten hi-
mojen ajamia naisparkoja. 7. He 
ovat aina ottamassa opetusta, 
mutta eivät voi päästä totuuden 
tuntemiseen. ...12. Kaikki, jotka 
haluavat elää jumalisesti Kristuk-
sessa Jeesuksessa, joutuvat vai-
nottaviksi. 13. Pahat ihmiset ja 
petturit menevät yhä pitemmälle 
pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. 

No, mitä sanot, onko mahdollista 
elää aikaisemman opetuksen mu-
kaan tällaisessa kontekstissa? Luu-
len, että se on vähintään hankalaa 
ja puutteellista. Jopa mahdotonta. 
Mutta mitä johtopäätöksiä voim-
me tästä vetää? Ainakin seuraavia.

Ensinnäkin kuvattu kristityn elämä 
ja asenne edellyttää meissä ta-
pahtuvan muutoksen. Me emme 
täytä itse mittaa mutta me olisim-
me valmiit hävittämään tuollaisen 
meitä ympäröivän jumalattomuu-
den. Siksi meidän pitää tulla kris-
tityiksi. Ei omalla kyvyllämme, voi-
mallamme tai teoillamme. Mutta 
”Totuuden sanassa” ”otollisena 
aikana” ”Jumalan armosta” ”Py-
hän Hengen vaikutuksesta”! Se 
tapahtuu Pyhän Kasteen ja Juma-
lan kirjoitetun sanan kautta. Sil-
loin ja siinä meistä tulee kristityt, 
kun Vapahtaja Jeesus kohtaa mei-
dät elävänä sanan ja sakramen-
tin kautta. Silloin on ”autuuden 
päivä”, kun uskottomassa syntyy 
usko, eksynyt lammas löydetään, 
Herra Jeesus antaa oman pyhyy-

tensä ja puhtautensa sitä kipeästi 
tarvitsevalle. ”Alku on tällä au-
tuudella, loppua ei ole ikänä”. Ei, 
jos Jumalan tahto saa toteutua.

Toiseksi näin meistä on tullut 
Jumalan valtakunnan jäseniä. 
Taivasmatka on alkanut. Tämä 
on totta, vaikka matkan ollessa 
kesken matkan vaivat tuntuvat, 
suuntavaisto pettää, oma sydän 
ja omatunto kuiskuttelee outoja 
sekä selkeitä lankeemuksia tapah-
tuu. Jopa täydellisiä mahalaskuja. 
Jos kuitenkin samaa Raamatun 
Jumalaa kuulemme, hän lukuisin 
tavoin kutsuu meitä palaamaan 
Jumalan kirjoitetun sanan valos-
sa syntejämme tunnustamaan 
syntisten ystävän, Jeesuksen, 
luo. Näin Jumalan valtakunnan 
osallisuus ei päätykään oman 
mahdottomuuden umpikujaan.
Mutta kun olemme syntyneet Ju-
malan lapsiksi kasteen ja opetuk-
sen kautta, meistä on tullut eri 
joukkoa, kuin nuo monet, jotka 
eivät Raamatun Jumalaan ja Jee-
sukseen usko. He ovat edelleen 
”ilman toivoa ja ilman Jumalaa 
maailmassa”. Joku ei ole kertaa-
kaan kuullut armon evankeliumis-
ta, joku mielestään liikaakin moista 
roskapuhetta ja satuolentotarinaa. 
Joku näistä ei ole koskaan kuulunut 
mihinkään ulkoiseen paikalliseen 
kristilliseen kirkkoon. Hyvin monet 
kirkonkirjoistaan tiukasti kiinni pi-
tävät puolestaan haluavat räikein 
sanoin ja isoin kirjaimin kertoa pa-
peille ja kirkolle, Raamatulle ja Ju-
malalle, että he haluavat muuttaa 
heidät ja kaiken oman tahtonsa ja 
nykymuodin mukaiseksi. Ja johan 
ollaan napit vastakkain! Papit ja 
kirkko myötäilevät ja myyvät hen-
gelliset aarteet kaiken pala palal-

ta; itse asiassa siirtyvät vaatijoiden 
joukkoon huutamaan ja vaatimaan 
ajan ja ihmisen oikeuksia. Raa-
mattu ja Jumala ei tosin muutu...

2.Tim.3 kuvasi yhden syyn siihen, 
miten elämä ja aika ja kiistakysy-
mykset vetävät jakolinjaa kristitty-
jen ja ei-kristittyjen välille. ”7. He 
ovat aina ottamassa opetusta, 
mutta eivät voi päästä totuuden 
tuntemiseen.”. Siinä kuvataan 
syntisen ihmisen sydäntä, joka ei 
tyydy mihinkään tai milloinkaan. 
Se ei tiedä mihin päätyy mutta 
kamppailee täysillä raamatullis-
ta uskoa ja Jumalaa vastaan. On 
kuin keskustelussani joidenkin 
naispappien ja liberaalieksegeet-
tien kanssa: he ymmärsivät hie-
noksi uskonpuhdistuksen lauseen 
eccleesia semper reformanda 
est. Mutta ikävä kyllä teoriassa ja 
käytännössä he käsittivät sen ny-
kysuomeksi ”kristillistä kirkkoa ja 
uskoa on taukoamatta uudistaen 
muutettava”. Näin voi keskustella, 
viisastella, vitsailla, kiivailla, teolo-
giseerata ja briljeerata. Raamatun 
Jumalan suuri kirjoitettu rakkaus-
kirje syntiselle ei vain silloin pääse 
tekemään sitä, miksi Jumala on 
sen meille antanut! Seurakuntaa 
ei enää uudistetakaan palaamal-
la Raamatun uskoon ja oppiin.

Kolmanneksi: kuuluuko jaksaa? 
Joutuu pohtimaan keskustelua, 
kiistoja, jännitteitä ja painostusta. 
Tai monia rankkoja kokemuksia ja 
tunnettuja epäasiallisuuksia jako-
linjan kahta puolin. Kristitylle asia 
on selvä, silti 2.Kor.6 on voimassa. 
Tai monet muut raamatunkohdat, 
jotka sitovat meidät rakkauteen ja 
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PAAVALIN SYNODIN JÄSENREKISTERI 
- LAIN EDELLYTTÄMÄT MUUTOKSET
YHTEYSTIETOJESI TIETOTURVASÄÄDÖSTEN MUKAAN AJAN TASALLE SAATTAMINEN

Yhteystietosi ovat Paavalin Sy-
nodin tuki r.y.:n ylläpitämässä 
rekisterissä. Rekisteri on Paava-
lin Synodin, Paavalin Synodin tu-
ki r.y.:n ja Sisarenpoika-jäsenleh-
den yhteisrekisteri.  Yhteystie-
tosi ovat meillä ainoastaan sik-
si, että olet joskus jollakin ta-
valla osallistunut Paavalin Syno-
din toimintaan, liittynyt jäsenek-
si tai muuten antanut yhteystie-
tosi esim. yhteydenottoa tai jä-
senlehden näytenumeroa pyy-
tääksesi. Niin on saattanut teh-
dä esim. myös edesmennyt puo-
lisosi tai vanhempasi tai edel-
linen osoitteessa asunut. Näin 
voit halutessasi siis ilmoittaa, et-
tä sinulle tullut jäsenlehtemme 
on tullut täysin väärälle henki-
lölle, joka haluaa yhteystietonsa 
heti pois rekisteristämme. 

Paavalin Synodin arvojen mukai-
sesti haluamme palvella rekiste-
rissämme olevia henkilöitä laa-
dukkaasti ja läpinäkyvästi.

Toukokuun 25. päivä 2018 astui 
voimaan EU:n yleinen tietosuo-
ja-asetus (GDPR). Asetuksen tar-
koituksena on suojella henkilöi-
den yksityisyyttä ja heidän hen-
kilötietojaan sekä mahdollistaa 
järjestöjen toiminta ja sitä tuke-
va markkinointi, viestintä ja va-

rainhankinta. Henkilötietoja kä-
sitellään rekisteröidyn suostu-
muksen tai järjestön ja rekiste-
röidyn välisen palvelusuhteen 
tai muun asiallisen yhteyden pe-
rusteella.

Tietosuoja-asetuksen voi-
maanastumisen vuoksi pyydäm-
me sinua päivittämään yhteys-
tietosi ja kertomaan meille, mi-
ten haluat meidän pitävän si-
nuun yhteyttä. Huomioithan 
seuraavat asiat:

* Jokaisen, joka lukee tämän on 
päivitettävä tietonsa ensi tilas-
sa. Virheellisten tai väärien tie-
tojen oikaisu viipymättä on kai-
kille osapuolille eduksi. Ellet päi-
vitä tietojasi, tietosi säilyvät en-
tisellään rekisterissämme.

Tarvitsemme vain nimesi ja tar-
kan postitusosoitteesi. Tämän li-
säksi halutessasi voit antaa säh-
köpostitietosi ja puhelinnume-
rosi, jos haluat ja koet siitä ole-
van hyötyä. Älä lähetä HETU:asi 
sähköpostitse tietoturvan takia. 
Muutoin voit halutessasi lähet-
tää tiedot paperipostina, sähkö-
postina, tekstiviestinä tai soit-
tamalla puhelimella. Käytä täl-
löin Sisarenpojan nyk. päätoi-
mittajan past. Vesa Kiertoka-

rin osoitetta soveltuvasti: Ma-
xinpolku 15 as 2 23600 Kalanti, 
vesa.kiertokari@hotmail.com, 
0503635430.

* Paavalin Synodin (osa)järjestä-
miin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, 
joihin olet ilmoittautunut, 
voi liittyä tapahtumakohtaista 
mainontaa tai materiaalia. Nä-
mä postitukset tulevat siihen as-
ti, kunnes ne perutaan.

* Toimitamme sinulle päivittä-
miesi yhteystietojen mukaises-
ti Sisarenpoika-lehden, Paavalin 
Synodin vapaaehtoisen tukimak-
sukaavakkeen ja/tai Paavalin Sy-
nodin tuki r.y.:n jäsenmaksukaa-
vakkeen.

* Paavalin Synodin julkilausu-
man vuodelta 1976 ”Kirkon vir-
ka ja naispappeus” allekirjoitta-
mat saavat Sisarenpojan postit-
se ilman eri tilausta. Em. tuki/jä-
senmaksukaavake tulee lehden 
välissä.

* Voit halutessasi niinikään pe-
ruuttaa Paavalin Synodin jäse-
nyytesi tai erota Paavalin Syno-
din tuki r.y.:stä yhdistyksen sään-
töjen mukaan. Tällöin myös jä-
senlehti Sisarenpoika lakkaa tu-
lemasta.

Sisarenpoika 1/2017 5

Voit myös ottaa yhteyttä em. 
henkilöön tai Paavalin Syno-
din tuki r.y.:n hallituksen jäse-
niin halutessasi liittyä Paavalin 
Synodiin, Paavalin Synodin tuki 
r.y.:hyn tai saada näytenumeron 
jäsenlehdestä.

* Rekisteri säilytetään sähköi-
sessä salatussa muodossa nyky-
säännösten mukaan em. henki-
lön toimesta. Tietojasi ei luovu-
teta millekään kolmannelle ta-
holle.

Kiitos!

Paavalin Synodin tuki r.y.:n hal-
litus

RAAMATUN JA RAAMATUN 
JEESUKSEN PUOLESTA

Paavalin Synodi – mitä, miksi, milloin ja ketkä

Perustana Jumalan sana

Raamattu on Jumalan sana, jon-
ka  varaan haluamme kristittyinä 
rakentaa uskomme ja elämämme.  
Raamatun ymmärtäminen vain 
kokoelmaksi kokemuksia Jumalas-
ta tai nykyihmisen hyväksynnän 
käyttäminen Raamatun opetus-
ten mittapuuna johtaa Jeesuksen 
oikean tuntemisen,  kirkon uskot-
tavuuden ja Jumalan siunauksen 
kadottamiseen.  Koska kirkossam-
me on paljon  opetusta ja toimin-
taa, joka ei rakennu Raamatun sa-
nan varaan, vaan jopa tietoisesti 
sulkee sen pois,  haluamme tuoda 
esiin sen ainoan perustan, jolle  
pelastuksemme rakentuu.

Jeesuksen asettaman apostoli-

sen viran puolesta …

Paavalin synodi syntyi yhteisen 
huolen pohjalta raamatullisen ja 
apostolisen viran säilymisestä kir-
kossamme.  Raamatun selkeästä 
torjuvasta kannasta huolimatta 
Suomen evankelisluterilainen kirk-
ko hyväksyi  pappisviran avaami-
sen naisille.  Tällainen  Raamatun 
opetukseen kohdistuva piittaa-
mattomuus ei saa meitä lannistaa, 
vaan se velvoittaa jatkuvasti myös  
tässä asiassa pysymään Raamatun 
opetuksessa ja pitämään sitä esillä 
ja näin tarjoamaan parannuksen 
tekemisen mahdollisuutta niin kir-
kollemme kuin kirkkomme pappis-
virkaan vihityille naisille.

… mutta ei yhden asian liikkeenä

Naispappeuden vastustaminen ei 
ole Paavalin synodin koko kuva.  Lu-
kuisissa kristillistä uskoa, kirkkom-
me oppia ja ihmiselämää koskevis-
sa kysymyksissä yhteiskunnallinen 
lainsäädäntö ja kirkossamme esiin-
tyvä opetus unohtavat Raamatun 
selkeät ohjeet.  Koska emme voi 
mitään totuutta vastaan, vaan ai-
noastaan sen puolesta, haluamme 
tuoda esiin Raamatun opetuksen 
esim. homoseksuaalisuutta, Ju-
malan luomistyötä, avioliittoa, 
ihmiselämän  kunnioittamista ja 
vanhurskauttamisoppia koske-
vissa kysymyksissä.  Luopuminen 
Jumalan sanasta  näyttää viime ai-
koina kohdistuneen myös kaikkein 
keskeisimpään: Jeesuksen uhrin 
merkitykseen ja  ihmisen pelas-
tumiseen. Kirkolliskokouksen  hy-
väksyttyä Yhteisen julistuksen van-
hurskauttamisopista  se on omalta 
osaltaan hämärtänyt raamatullis-

Kirkollisen kehityksen, käytännön teologian ja laki-
enkin muuttuessa on tärkeätä tarkistaa Paavalin Sy-
nodin asemaa ja käytäntöjä kentässä ja vaikuttajana.

Jäsenrekisterin ajantasaistaminen lainmukaiseksi ja voi-
massa olevan rahankeräysluvan hankkiminen ovat tällai-
sia muutoksia, jotka kuuluu asianmukaisesti hoitaa yhteis-
kunnallisten ja lainsäädännöllisten muutosten pohjalta.

Sen sijaan tässä jälempänä oleva on sitä tärkeää ja muuttu-
matonta raamatullis-luterilaista uskoa ja Synodin vastuualu-
etta. Toivottavasti se on laajassa mitassa monen muunkin yh-
teisön, yhdistyksen tai kristityn kutsu ja näky. Tungosta tähän 
vastuunkantoon ei ole ollut. Siksi asiamme tärkeys korostuu.

Allaoleva on pienin soveltavin muutoksin päivi-
tetty Paavalin Synodin epävirallinen esiteteksti.
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PAAVALIN SYNODIN JÄSENREKISTERI 
- LAIN EDELLYTTÄMÄT MUUTOKSET
YHTEYSTIETOJESI TIETOTURVASÄÄDÖSTEN MUKAAN AJAN TASALLE SAATTAMINEN
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ta opetusta tässä tärkeimmässä 
asiassa.  Vain uskollisina Jumalan 
sanalle me pysymme kristittyinä 
ja toteutamme kirkkona  Herralta 
saamaamme tehtävää.

Rohkeasti luterilaisena omassa 
kirkossamme …

Aikamme ekumeenisissa pyrki-
myksissä voi helpostikin  unohtua 
oma pohja ja perustus.  Paavalin 
synodi haluaa vahvistaa kirkkom-
me - ja sen jäsenten - identiteet-
tiä luterilaiseen tunnustukseen ja 
Raamattuun sitoutuvana yhteisö-
nä.  Oppikysymysten välttelyn ja 
päämäärättömän raja-aitojen kaa-
tamisen olisi vaihduttava keskus-
teluun luterilaisesta tunnustuk-
sesta ja Raamatun auktoriteetista. 
Olisi yhdessä etsittävä Raamatun 
vastaus eri kysymyksiin sen sijaan, 
että hyväksytään Raamatun aukto-
riteetti vasta uudelleentulkinnan 
jälkeen samaan aikaan, kun krimi-
nalisoidaan Raamatun kirjoitetun 
sanan ja alkuperäisen merkityksen 
julistaminen ja seuraaminen.

… mutta ei erillisenä herätysliik-
keenä

Paavalin synodia on arvosteltu 
vanhanaikaiseksi ja ahdasmieli-
seksi järjestöksi, jonka tulisi jät-
tää Suomen evankelisluterilainen 
kirkko.  Oma rakas kirkkomme on 
kuitenkin se paikka missä halu-
amme kristittyinä elää ja toimia. 
Emme ole myöskään erillinen he-
rätysliike. Haluamme  aikaansa 
seuraavana ja avoimena yhteis-
työelimenä  palvella keskustelu-
foorumina kaikille, jotka haluavat 
rakentaa oman ja kirkkomme us-
kon ja elämän Raamatun ja luteri-
laisen tunnustuksen pohjalle.  Siksi 

kutsumme yhteistyöhön eri herä-
tysliikkeitä mutta myös niitä, joilla 
ei ole herätysliiketaustaa tai niitä, 
jotka näkevät nykykirkon  uskotta-
vuuden olevan vähissä. Näin ajat-
telemme kaikkia, jotka rukouksin 
ja Jumalan sanaa tutkien pyrkivät 
toimimaan kirkossamme niin, että 
myös tulevilla sukupolvilla tääl-
lä säilyisi mahdollisuus julistaa ja 
palvella Raamatun sanaan ja kirk-
komme tunnustukseen vilpittö-
mästi pitäytyen.

 

Kirkkopäivät ja Sisarenpoika-lehti

Paavalin synodi järjestää vuo-
sittain paastonajan kirkkopäivät 
palmusunnuntain viikonloppuna 
vaihdellen eri paikkakunnilla.  Sil-
loin on tavoitteena rakentua yhtei-
sessä uskossa sekä monipuolisen 
ohjelman puitteissa perehtyä Raa-
matun opetuksiin ajankohtaisissa 
kysymyksissä. 

Paavalin synodi julkaisee Sisaren-
poika-lehteä, jolla on tehtävänsä 
vähäisestä ilmestymistiheydes-
tään huolimatta. Lehti on muuttu-
nut luonteeltaan pelkästä sisäisen 
Lehti on muuttunut luonteeltaan 
pelkästä sisäisen dokumentoinnin 
ja tiedotuksen välineestä kohti 
kantaaottavampaa ja keskustelua 
herättävää ja ylläpitävää julkaisua. 
Näytenumeroita voi tilata lehden 
toimitussihteeriltä. Synodin jäse-
neksi ilmoittautuneet  saavat leh-
den ilmaiseksi. Kirkollisten ja teo-
logisten tahojen vastuuhenkilöille, 
keskustelupiireihin, seurakuntiin 
ja kirkkokuntiin sekä kristillisiin yh-
distyksiin voi niinikään pyytää näy-
tenumeroita.

Yhteistyö ja synodiin liittyminen

Paavalin synodi tekee yhteistyötä 
luterilaiseen tunnustukseen pi-
täytyvien ja samoihin päämääriin 
pyrkivien ulko- ja kotimaisten jär-
jestöjen ja seurakuntien kanssa.

Paavalin synodin jäseneksi voi 
liittyä jokainen luterilaista uskoa 
tunnustava pappi tai maallikko, 
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoi-
tuksen ja säännöt. Se tapahtuu 
allekirjoittamalla julkilausuman 
Kirkon virka ja naispappeus.  Tätä 
Raamatun sanaan ja kristillisen 
kirkon lähes 2000-vuotiseen yhtei-
seen traditioon virkakysymyksessä 
pohjaavaa julkilausumaa voi tilata 
Paavalin synodin sihteeriltä, jolle  
se myös allekirjoitettuna lähete-
tään.

Synodin toiminnan tukeminen

Paavalin synodi toimii vapaaehtoi-
sin voimin.  Taloudellisesti sen toi-
minta on ystäväjärjestöjen ja va-
paaehtoisten avustusten varassa.  
Synodin toiminta ei ole mahdollis-
ta ilman riittävää rahallista tukea 
- vaikka haluammekin panna pää-
painon raamatullis-luterilaiselle 
uskolle, sen runsaalle opetukselle 
ja rukoukselle sen puolesta.  Vä-
himmäismaksu on 20 € vuodessa, 
opiskelijoilta ja työttömiltä 5 €. 
Toimintaa voi myös tukea enem-
män, säännöllisesti tai silloin täl-
löin vapaavalintaisella summalla.    
Paavalin synodin taloudesta ja 
muista käytännön asioista vastaa 
Paavalin synodin tuki ry. Yhdistyk-
sen jäseneksi voi hakea jokainen 
luterilaista uskoa tunnustava pap-
pi tai maallikko, joka hyväksyy yh-
distyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhteystietoja ja –henkilöitä
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Puheenjohtaja 
pastori Timo Keskitalo
0400647429
timo.keskitalo@patmos.fi 

Varapuheenjohtaja
pastori TT Ville Auvinen
ville.auvinen@me.com

Sihteeri 
teol.yo Esa Yli-Vainio
Pronssitie 4 A 6
00440 Helsinki
esa.ylimainio@gmail.com
(allekirjoitettavat julkilausumat 
ja muu informaatio)

Sisarenpojan päätoimittaja 
pastori Vesa Kiertokari
Maxinpolku 15 as 2 
23600 KALANTI,
0503635430
vesa.kiertokari@hotmail.com
(Sisarenpoikaa koskevat asiat ja 
artikkelit, osoitteenmuutokset, 
allekirjoitettavat julkilausumat ja 
muu informaatio)

PAAVALIN SYNODIN TUKI RY

FI19 1432 3000 2063 34

BIC NDEAFIHH

Vapaaehtoinen tukimaksu

* vuosimaksu 20,00 euroa

* opiskelijat, työttömät 5,00 eu-
roa

Rahankeräyslupa nro 
RA/2019/213

Luvan saaja Paavalin Synodin 
Tuki ry, Luvan myöntäjä Poliisi-
hallitus

Voimassaoloaika 6.3.2019-
5.3.2020. Keräysalueena koko 
Suomi Ahvenanmaata luuun ot-
tamatta. Kerätyt varat käytetään 
Kirkkopäivien järjestelykulujen 
ja Sisarenpoika-lehden julkaisu-
kulujen kattamiseen.

Vapaaehtoiset 

lahjoitukset 

mahdollistaVat  

paaValin synodin 

toiminnan.
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riteetti vasta uudelleentulkinnan 
jälkeen samaan aikaan, kun krimi-
nalisoidaan Raamatun kirjoitetun 
sanan ja alkuperäisen merkityksen 
julistaminen ja seuraaminen.

… mutta ei erillisenä herätysliik-
keenä

Paavalin synodia on arvosteltu 
vanhanaikaiseksi ja ahdasmieli-
seksi järjestöksi, jonka tulisi jät-
tää Suomen evankelisluterilainen 
kirkko.  Oma rakas kirkkomme on 
kuitenkin se paikka missä halu-
amme kristittyinä elää ja toimia. 
Emme ole myöskään erillinen he-
rätysliike. Haluamme  aikaansa 
seuraavana ja avoimena yhteis-
työelimenä  palvella keskustelu-
foorumina kaikille, jotka haluavat 
rakentaa oman ja kirkkomme us-
kon ja elämän Raamatun ja luteri-
laisen tunnustuksen pohjalle.  Siksi 

kutsumme yhteistyöhön eri herä-
tysliikkeitä mutta myös niitä, joilla 
ei ole herätysliiketaustaa tai niitä, 
jotka näkevät nykykirkon  uskotta-
vuuden olevan vähissä. Näin ajat-
telemme kaikkia, jotka rukouksin 
ja Jumalan sanaa tutkien pyrkivät 
toimimaan kirkossamme niin, että 
myös tulevilla sukupolvilla tääl-
lä säilyisi mahdollisuus julistaa ja 
palvella Raamatun sanaan ja kirk-
komme tunnustukseen vilpittö-
mästi pitäytyen.

 

Kirkkopäivät ja Sisarenpoika-lehti

Paavalin synodi järjestää vuo-
sittain paastonajan kirkkopäivät 
palmusunnuntain viikonloppuna 
vaihdellen eri paikkakunnilla.  Sil-
loin on tavoitteena rakentua yhtei-
sessä uskossa sekä monipuolisen 
ohjelman puitteissa perehtyä Raa-
matun opetuksiin ajankohtaisissa 
kysymyksissä. 

Paavalin synodi julkaisee Sisaren-
poika-lehteä, jolla on tehtävänsä 
vähäisestä ilmestymistiheydes-
tään huolimatta. Lehti on muuttu-
nut luonteeltaan pelkästä sisäisen 
Lehti on muuttunut luonteeltaan 
pelkästä sisäisen dokumentoinnin 
ja tiedotuksen välineestä kohti 
kantaaottavampaa ja keskustelua 
herättävää ja ylläpitävää julkaisua. 
Näytenumeroita voi tilata lehden 
toimitussihteeriltä. Synodin jäse-
neksi ilmoittautuneet  saavat leh-
den ilmaiseksi. Kirkollisten ja teo-
logisten tahojen vastuuhenkilöille, 
keskustelupiireihin, seurakuntiin 
ja kirkkokuntiin sekä kristillisiin yh-
distyksiin voi niinikään pyytää näy-
tenumeroita.

Yhteistyö ja synodiin liittyminen

Paavalin synodi tekee yhteistyötä 
luterilaiseen tunnustukseen pi-
täytyvien ja samoihin päämääriin 
pyrkivien ulko- ja kotimaisten jär-
jestöjen ja seurakuntien kanssa.

Paavalin synodin jäseneksi voi 
liittyä jokainen luterilaista uskoa 
tunnustava pappi tai maallikko, 
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoi-
tuksen ja säännöt. Se tapahtuu 
allekirjoittamalla julkilausuman 
Kirkon virka ja naispappeus.  Tätä 
Raamatun sanaan ja kristillisen 
kirkon lähes 2000-vuotiseen yhtei-
seen traditioon virkakysymyksessä 
pohjaavaa julkilausumaa voi tilata 
Paavalin synodin sihteeriltä, jolle  
se myös allekirjoitettuna lähete-
tään.

Synodin toiminnan tukeminen

Paavalin synodi toimii vapaaehtoi-
sin voimin.  Taloudellisesti sen toi-
minta on ystäväjärjestöjen ja va-
paaehtoisten avustusten varassa.  
Synodin toiminta ei ole mahdollis-
ta ilman riittävää rahallista tukea 
- vaikka haluammekin panna pää-
painon raamatullis-luterilaiselle 
uskolle, sen runsaalle opetukselle 
ja rukoukselle sen puolesta.  Vä-
himmäismaksu on 20 € vuodessa, 
opiskelijoilta ja työttömiltä 5 €. 
Toimintaa voi myös tukea enem-
män, säännöllisesti tai silloin täl-
löin vapaavalintaisella summalla.    
Paavalin synodin taloudesta ja 
muista käytännön asioista vastaa 
Paavalin synodin tuki ry. Yhdistyk-
sen jäseneksi voi hakea jokainen 
luterilaista uskoa tunnustava pap-
pi tai maallikko, joka hyväksyy yh-
distyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhteystietoja ja –henkilöitä
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kärsivällisyyteen, raamatulliseen 
uskoon ja sen mukaisen totuuden 
esille tuomiseen eri asioissa. Riip-
pumatta siitä, onko vastustusta vai 
kannatusta, halleluja-huutoja vai-
ko syytteet niskassa syrjinnästä tai 
tasa-arvon vastaisesta opetukses-
ta. Mutta muistammeko, että mitä 
sitten saammekin kärsiä, se on jo-
tain, mitä seuraa uskollisuudesta 
Raamatun Jeesukselle ja hänen sa-
nalleen. Kärsimystä emme saa ha-
kea, potkuja emme saa hakea, inhi-
millinen uho ei auta. Mutta vastaa 
minulle, kiitätkö sinä kärsimyksistä 
tai vääristä syytöksistä, että Herra 
katsoo sinut arvolliseksi kärsimään 
hänen nimensä tähden? Minulle 
se ainakin on vaikeaa. Kuitenkin 
ymmärrän ja uskon sen. Eikä siitä 
ylpisty - se tekee kiitollisen nöy-
räksi. Jaksan ihmetellä, millaisia 
sontasäkkejä Jumala kutsuu ja 
kelpuuttaa ja uudistaa käyttöönsä.
Mutta on entä monet syvästi yksin 
jääneet? Kuinka paljon kuuluu kär-
siä kristittynä elämisen tähden? 
Eikö jo olisi lupa ”siirtyä eläkkeel-
le” hiljaa huokailemaan maailman 
pahuutta torppansa nurkkaan 
polvilleen? Sanottiinhan meille 
rehellisesti ja suoraan, että kaaos 
pahenee ja pahuus paisuu, kun Ju-
malan sanan valosta kieltäytyvät 
menevät yhä pitemmälle pahuu-
dessa, eksyttäen ja eksyen. Onko 
tämä monelle kristitylle kuitenkin 
yllätys yhä uudestaan? Eikö asial-
linen käytös ja mediaseksikkyys 
sekä valmius aina keskustelemaan 
Raamatusta ja uskon asioista muu-
takaan Raamatun kuvaa lopuna-
jan kumulatiivisesta pahuuden 
pyörremyrskystä? Lyhyesti: eivät 
meidän oikea ja hurskas kristilli-
nen asenteemme ja siloitellut lau-

seemme muuta vihan kasvua Ju-
malan kirjoitettua sanaa vastaan.
Mutta antaako tämä meille luvan 
ja oikeuden väistyä, vaieta ja lo-
pettaa Raamatun opetusten ja Jee-
suksen veren evankeliumin esille 
nostaminen? Ei todellakaan. Päin-
vastoin, jos työmiehiä on vähän ja 
aika on loppumassa, on jokaisen 
tehtävä ja rooli yhä tärkeämpi. Sil-
lä paikalla ja siinä tehtävässä, jon-
ka Raamattu osoittaa. Sillä vielä ei 
pelastettujen täysi luku ole tullut 
sisälle. Se tarkoittaa lähetyskäskyn 
olevan voimassa jopa Suomessa. 
Se tarkoittaa, että Raamatun Jee-
sus ottaa vieläkin syntisiä vastaan.
Me haluamme kristittyinä edellä 
kuvatulla tavalla rukoilla uskonvel-
jien ja -sisarten puolesta, täyttää 
muurinaukkoja väsyneiden, kiireis-
ten tai sairastuneiden sijaan. Tämä 
on sellainen oikean lämpimän sy-
dämen näköala - sen sijaan, että 
olisimme mekin ottaneet käyttöön 
tuon viisauden ”kuule, kyllä mi-
nulla itselläkin on liikaa painetta 
ja liikaa kiirettä”. Auta, tue, ru-
koile mutta jätä tuo tyly vastaus 
pois. Meillä on myös lupa pyytää 
yllättäen tai organisoidusti apua 
Jumalan valtakunnan kansalaisil-
ta. Riippumatta, missä instanssissa 
on jäsenkirjamme. Tästä suuren-
moisesta avusta ja tuesta apos-
toli kiittää siteeratussa 2.Tim.3. 

Neljänneksi haluaisin painottaa 
tämän kasvavan kahtiajaon yhtä 
polttopistettä. 2.Tim.3 jatkuu

14. Pysy sinä siinä, minkä olet op-
pinut ja mistä olet varma, koska 
tiedät, keiltä olet sen oppinut. 
15. Sinähän tunnet jo lapsuudes-
tasi asti pyhät kirjoitukset, jotka 

voivat tehdä sinut viisaaksi, niin 
että pelastut uskon kautta, joka 
on Kristuksessa Jeesuksessa*. 
16. Koko Raamattu* on syntynyt 
Jumalan Hengen vaikutuksesta 
ja on hyödyllinen opetukseksi, 
nuhteeksi, ojennukseksi, kasva-
tukseksi vanhurskaudessa, 17. 
että Jumalan ihminen olisi val-
mistunut kaikkinaisiin hyviin 
tekoihin kykeneväksi*. [ JKR ]

On selvää, että klassinen kristin-
usko rakentuu Raamatun Pyhän 
Kaanonin yhtenäiseen ja saumat-
tomaan opetukseen. Vapahtajam-
me itse Matt.4 kukistaa perkeleen 
kiusaukset vetoamalla siihen, että 
kaikki Raamatun kirjoitukset ovat 
myös/taas yhtä aikaa voimassa 
toisiaan selittäen. Inklusiivinen 
riveillä olevan kokonaisuus, jon-
ka kautta me tulemme viisaaksi 
ja pelastumme uskon kautta Jee-
suksessa Kristuksessa. Näin Juma-
la meidät omikseen rakastaa ja 
uudistaa - ja kuljettaa etukäteen 
valmistetuissa askeleissa ja töissä.
Se toinen on räikeä ja jyrkkä vas-
takohta edelliselle. Eikä se ole 
enää harvinaisuus, että teologit 
ja papit ovat tehneet uuden Pel-
le Peloton-keksinnön, joka toimii 
tosin kuin Velmu Viurusilmän kek-
sinnöt. Tämä on aivan viime aikoi-
na tullut esille runsaana vyörynä. 
Tämä on tietystä eksegeettisestä 
mallista siinnyt jälkikasvu, jossa 
eri tempuin mennään rivien väliin 
tai tekstin taakse! Ja sieltähän löy-
tyy, mitä ikinä mielikuvitus tai ajan 
agenda vaatii! Monen naispapin 
kommenteista, kuvottavasta Taan-
tuvan tasa-arvon kirkko-kirjasta 
sekä jopa Pipliaseuran hartausvä-
lähdyksistä internetissä löytyy kä-

Sisarenpoika 1/2017 9

sittämätön ajatus siitä, että rivien 
välistä löytyy ja puhaltaa raikas 
uusi tuuli. Tosin kuuleman mukaan 
aivan liian hitaasti lisääntyen! 

Tunneäly on nykyään näin todis-
tetusti täysin ilman faktoja ja älyä. 
Pyhä Tasa-arvo, naiseuden evanke-
liumi ja homoerotiikkaa löytyy lu-
kuisista rivien väleistä. Voiko tämä 
olla totta? Voi. Ja pahemmaksi me-
nee. Mutta tämä ei ole rakkautta 
eikä totuutta. Tämä on sokea talut-
tamassa sokeaa ojaan. Usko Raa-
matun Jeesukseen puuttuu. Ja niin 
puuttuu rivien väleistä myös tosi-
asiallinen armo, anteeksiantamus, 
pelastus ja iankaikkinen elämä.
Herra Jeesus itse sanoo: Ettekö 
ole lukeneet... Koska rivien väle-
jä ei voi lukea, pysykäämme kris-
tittyinä iloisina, rohkeina, lujina 
ja kiitollisina Pyhän Raamatun 
riveillä uskossa, opissa ja elämäs-
sä. Näin on varmaa kenen omat 
olemme ja missä vietämme iäisyy-
temme. Eroat tai liityt, mihin ta-
hansa, se ei ole evankeliumia eikä 
edes toimiva protesti. Käytä sekin 
aika Jumalan sanan esillä pitämi-
seen niille, jotka kulkevat kolk-
koa kuolemaa ja kadotusta kohti.

Sananvapaus on yksi si-
vistyneen yhteiskun-
nan tärkeimmistä pe-

rusoikeuksista. Erilaisista 
yhteiskunnallisista ilmiöistä 
tai moraalisista kysymyk-
sistä on oikeus olla omaa 
mieltään ja myös ilmaista 
näkemyksensä, vaikka ylei-
nen mielipide edustaisikin 
toisenlaista kantaa.

Suomalaisessa keskustelussa, 
ja laajemminkin läntisessä 
maailmassa, sananvapau-

den rajoja on alettu kiristää ja 
näkyvissä alkaa olla totalitääri-
sen yhteiskunnan tuntomerkkejä. 
Samalla, kun vannotaan suvait-
sevaisuuden ja moniarvoisuuden 
nimeen, on eräs elämänalue, jossa 
kriittinen keskustelu on kielletty: 
Uutta ja vapaata, kristillisestä ar-
vomaailmasta puhdistettua sek-
suaalisuuden toteuttamista ei saa 
kritisoida. Viimeksi tämä kävi ilmi 
siinä, miten Jyväskylän yliopis-
ton professori Tapio Puolimatkaa 
kohdeltiin hänen kirjoittamansa 
pedofiliaa koskevan blogitekstin 
johdosta.

Toivoisi, että niin eri insti-
tuutioiden valtaapitävät 
kuin myös media, joka on 

ottanut yhteiskunnallisessa kes

kustelussa tuomarin roolin, muis-
taisivat filosofi Voltairen suuhun 

Usein pannun viisaan sa-
nan: ”En hyväksy mieli-
pidettänne, mutta tulen 

kuolemaani saakka puolustamaan 
teidän oikeuttanne ilmaista se.” 
Oli sitaatti sitten kuuluisalta filo-
sofilta tai joltain muulta, edustaa 
se joka tapauksessa sananvapautta 
sellaisena kuin sen sivistysvaltios-
sa tulisi toteutua.

Kristityille ei ole annettu 
muuta valtaa kuin sanan 
valta. Meille on annettu 

tehtäväksi pitää tässä maailmassa 
viisaasti ja sävyisästi esillä Juma-
lan sanaa ja kertoa, mikä on Juma-
lan tahto. Ennen kaikkea meidän 
kutsumuksemme on välittää sa-
naa rististä, Jumalan verisestä ja 
uhrautuvasta rakkaudesta. Vaik-
ka meiltä yritettäisiin viedä sanan 
vapaus, me emme voi vaieta, sillä 
”ennemmin tulee totella Jumalaa 
kuin ihmisiä” (Ap .t. 5:29). Nyt on 
aika avata suumme ja puolustaa 
Jumalan sanan mukaista totuutta.

Sanansaattajan pääkirjoitus 
17.8.2018 

SANASTA  J A  S EN  VAPAUDE STA
Ville auVinen

Paavalin Synodin Paastonajan kirkkopäivät kokoaa niitä, joille raamatullinen usko on 
rakas. Tällä kertaa meillä on tarjolla kovan luokan asiantuntijoita puhumassa aiheista, jot-
ka koskettavat myös niitä, joilla saattaa olla suuria kysymyksiä totuudesta ja Raamatus-
ta. Sunnuntaina saamme liittyä jykevään luterilaisen uskon virtaan viettäessämme vanhan 
kirjan mukaista jumalanpalvelusta. On sinulle itsellesi rohkaisuksi kokea yhteyttä uskollis-
ten kanssa. Sinä tarjoat muille sitä kokemusta, jota profeetta Elia tarvitsi, kun hän luuli ole-
vansa ainoa uskonsa säilyttänyt. Jumala näytti hänelle, että vielä oli tuhansia jäljellä. Tule 
mukaan ja julista rohkaisuksi muille, että vielä löytyy niitä, jotka ottavat Raamatun ja tun-
nustuksen vakavasti. Tervetuloa! 

Timo Keskitalo, Paavalin synodin pj.
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15. Sinähän tunnet jo lapsuudes-
tasi asti pyhät kirjoitukset, jotka 

voivat tehdä sinut viisaaksi, niin 
että pelastut uskon kautta, joka 
on Kristuksessa Jeesuksessa*. 
16. Koko Raamattu* on syntynyt 
Jumalan Hengen vaikutuksesta 
ja on hyödyllinen opetukseksi, 
nuhteeksi, ojennukseksi, kasva-
tukseksi vanhurskaudessa, 17. 
että Jumalan ihminen olisi val-
mistunut kaikkinaisiin hyviin 
tekoihin kykeneväksi*. [ JKR ]
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usko rakentuu Raamatun Pyhän 
Kaanonin yhtenäiseen ja saumat-
tomaan opetukseen. Vapahtajam-
me itse Matt.4 kukistaa perkeleen 
kiusaukset vetoamalla siihen, että 
kaikki Raamatun kirjoitukset ovat 
myös/taas yhtä aikaa voimassa 
toisiaan selittäen. Inklusiivinen 
riveillä olevan kokonaisuus, jon-
ka kautta me tulemme viisaaksi 
ja pelastumme uskon kautta Jee-
suksessa Kristuksessa. Näin Juma-
la meidät omikseen rakastaa ja 
uudistaa - ja kuljettaa etukäteen 
valmistetuissa askeleissa ja töissä.
Se toinen on räikeä ja jyrkkä vas-
takohta edelliselle. Eikä se ole 
enää harvinaisuus, että teologit 
ja papit ovat tehneet uuden Pel-
le Peloton-keksinnön, joka toimii 
tosin kuin Velmu Viurusilmän kek-
sinnöt. Tämä on aivan viime aikoi-
na tullut esille runsaana vyörynä. 
Tämä on tietystä eksegeettisestä 
mallista siinnyt jälkikasvu, jossa 
eri tempuin mennään rivien väliin 
tai tekstin taakse! Ja sieltähän löy-
tyy, mitä ikinä mielikuvitus tai ajan 
agenda vaatii! Monen naispapin 
kommenteista, kuvottavasta Taan-
tuvan tasa-arvon kirkko-kirjasta 
sekä jopa Pipliaseuran hartausvä-
lähdyksistä internetissä löytyy kä-
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sittämätön ajatus siitä, että rivien 
välistä löytyy ja puhaltaa raikas 
uusi tuuli. Tosin kuuleman mukaan 
aivan liian hitaasti lisääntyen! 

Tunneäly on nykyään näin todis-
tetusti täysin ilman faktoja ja älyä. 
Pyhä Tasa-arvo, naiseuden evanke-
liumi ja homoerotiikkaa löytyy lu-
kuisista rivien väleistä. Voiko tämä 
olla totta? Voi. Ja pahemmaksi me-
nee. Mutta tämä ei ole rakkautta 
eikä totuutta. Tämä on sokea talut-
tamassa sokeaa ojaan. Usko Raa-
matun Jeesukseen puuttuu. Ja niin 
puuttuu rivien väleistä myös tosi-
asiallinen armo, anteeksiantamus, 
pelastus ja iankaikkinen elämä.
Herra Jeesus itse sanoo: Ettekö 
ole lukeneet... Koska rivien väle-
jä ei voi lukea, pysykäämme kris-
tittyinä iloisina, rohkeina, lujina 
ja kiitollisina Pyhän Raamatun 
riveillä uskossa, opissa ja elämäs-
sä. Näin on varmaa kenen omat 
olemme ja missä vietämme iäisyy-
temme. Eroat tai liityt, mihin ta-
hansa, se ei ole evankeliumia eikä 
edes toimiva protesti. Käytä sekin 
aika Jumalan sanan esillä pitämi-
seen niille, jotka kulkevat kolk-
koa kuolemaa ja kadotusta kohti.

Sananvapaus on yksi si-
vistyneen yhteiskun-
nan tärkeimmistä pe-

rusoikeuksista. Erilaisista 
yhteiskunnallisista ilmiöistä 
tai moraalisista kysymyk-
sistä on oikeus olla omaa 
mieltään ja myös ilmaista 
näkemyksensä, vaikka ylei-
nen mielipide edustaisikin 
toisenlaista kantaa.

Suomalaisessa keskustelussa, 
ja laajemminkin läntisessä 
maailmassa, sananvapau-

den rajoja on alettu kiristää ja 
näkyvissä alkaa olla totalitääri-
sen yhteiskunnan tuntomerkkejä. 
Samalla, kun vannotaan suvait-
sevaisuuden ja moniarvoisuuden 
nimeen, on eräs elämänalue, jossa 
kriittinen keskustelu on kielletty: 
Uutta ja vapaata, kristillisestä ar-
vomaailmasta puhdistettua sek-
suaalisuuden toteuttamista ei saa 
kritisoida. Viimeksi tämä kävi ilmi 
siinä, miten Jyväskylän yliopis-
ton professori Tapio Puolimatkaa 
kohdeltiin hänen kirjoittamansa 
pedofiliaa koskevan blogitekstin 
johdosta.

Toivoisi, että niin eri insti-
tuutioiden valtaapitävät 
kuin myös media, joka on 

ottanut yhteiskunnallisessa kes

kustelussa tuomarin roolin, muis-
taisivat filosofi Voltairen suuhun 

Usein pannun viisaan sa-
nan: ”En hyväksy mieli-
pidettänne, mutta tulen 

kuolemaani saakka puolustamaan 
teidän oikeuttanne ilmaista se.” 
Oli sitaatti sitten kuuluisalta filo-
sofilta tai joltain muulta, edustaa 
se joka tapauksessa sananvapautta 
sellaisena kuin sen sivistysvaltios-
sa tulisi toteutua.

Kristityille ei ole annettu 
muuta valtaa kuin sanan 
valta. Meille on annettu 

tehtäväksi pitää tässä maailmassa 
viisaasti ja sävyisästi esillä Juma-
lan sanaa ja kertoa, mikä on Juma-
lan tahto. Ennen kaikkea meidän 
kutsumuksemme on välittää sa-
naa rististä, Jumalan verisestä ja 
uhrautuvasta rakkaudesta. Vaik-
ka meiltä yritettäisiin viedä sanan 
vapaus, me emme voi vaieta, sillä 
”ennemmin tulee totella Jumalaa 
kuin ihmisiä” (Ap .t. 5:29). Nyt on 
aika avata suumme ja puolustaa 
Jumalan sanan mukaista totuutta.

Sanansaattajan pääkirjoitus 
17.8.2018 

SANASTA  J A  S EN  VAPAUDE STA
Ville auVinen

Paavalin Synodin Paastonajan kirkkopäivät kokoaa niitä, joille raamatullinen usko on 
rakas. Tällä kertaa meillä on tarjolla kovan luokan asiantuntijoita puhumassa aiheista, jot-
ka koskettavat myös niitä, joilla saattaa olla suuria kysymyksiä totuudesta ja Raamatus-
ta. Sunnuntaina saamme liittyä jykevään luterilaisen uskon virtaan viettäessämme vanhan 
kirjan mukaista jumalanpalvelusta. On sinulle itsellesi rohkaisuksi kokea yhteyttä uskollis-
ten kanssa. Sinä tarjoat muille sitä kokemusta, jota profeetta Elia tarvitsi, kun hän luuli ole-
vansa ainoa uskonsa säilyttänyt. Jumala näytti hänelle, että vielä oli tuhansia jäljellä. Tule 
mukaan ja julista rohkaisuksi muille, että vielä löytyy niitä, jotka ottavat Raamatun ja tun-
nustuksen vakavasti. Tervetuloa! 

Timo Keskitalo, Paavalin synodin pj.
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Suomeen on tuotu vain muuta-
massa vuodessa radikaali sukupuo-
likäsitys erityisesti koulumaailmaan. 
Tietenkin hyvän nimissä, kuinkas 
muutenkaan. Opetushallituksen tasa-
arvo-oppaan gender-ideologinen väi-
te kuvaa hyvin sitä, kuinka tosielämäl-
le vieraasta opetuksesta on kyse : ”Ta-
sa-arvokäsite kattaa myös sukupuo-
len moninaisuuden eli hyväksyy aja-
tuksen, että sukupuolia on enemmän 
kuin kaksi”.

http://aitoavioliitto.fi/artikkelit/
opetushallitus-pakoilee-vastuutaan/

Gender-ideologia on karsittava ko-
konaan pois Suomen kouluista ja päi-
väkodeista ja palautettava tietoon 
perustuva opetus sukupuolesta. Su-
kupuolen moninaisuus-käsitteen ta-
kaa paljastuu valheellinen käsitys ih-
misyydestä, joka satuttaa maamme 
lapsia ja nuoria. Sukupuoli-identitee-
tin kehityksen tietoinen horjuttami-
nen fiktiivisellä väitteellä sukupuolen 
”itsemäärämisoikeudesta” on julmaa 
toimintaa, jota ei pyhitetä viljelemäl-
lä sanoja, kuten ”sukupuolisensitiivi-
syys” tai ”sukupuolitietoisuus.” Näil-
lä sanoilla perustellaan asioita, mitkä 
ovat sanan merkitykselle ja mieliku-
valle vastakkaisia. Ei ole sensitiivistä 
hämmentää lapsen käsitystä omasta 
kehostaan. Sukupuolta koskevasta tie-
dosta luopuminen ei lisää tietoisuut-
ta, josta oppilaat hyötyisivät.

Oriveden kaupunkia pilkattiin sik-
si, että siellä tehtiin taannoin valtuus-
toaloite, jotta selvitettäisiin mitä Ori-
veden kouluissa ja päiväkodeissa ope-
tetaan sukupuolesta. Aloite myös pe-
räänkuuluttaa tietoon perustuvaa su-
kupuolikäsitystä: ihmiset ovat suku-

puoleltaan naisia tai miehiä. Orivedel-
lä ei kärsitä faktafobiasta. Sukupuolia 
on tosiaan se kuuluisa määrä eli kak-
si. Yksilön kokemukset tai harvinai-
set poikkeamat ei muuta asiaa miksi-
kään. https://mobile.twitter.com/ori-
vesi/status/1095242639253876742/
photo/1 

Tasa-arvolakiin on turha vedo-
ta gender-ideologisen opetuksen oi-
keuttajana, koska laki ei velvoita mil-
lään tavoin biologiaan perustuvan su-
kupuolikäsityksen hylkäämistä. On siis 
täysin huuhaata väittää, että aatteelli-
nen sukupuoli-opetus olisi tasa-arvo-
lain edellyttämää. Gender-ideologian 
lähettiläät vetoavat mielellään lakiin 
ja moraaliin, vaikka kumpikaan ei ole 
heidän sanomansa puolella. Sen lisäk-
si kansaa tupataan uhkailla alaikäisten 
tekevän sukupuoliahdistuksessaan it-
setuhoisia ja epätoivoisia tekoja, jos 
binäärisestä sukupuolikäsityksestä ei 
luovuta kaikkinensa tällä sekunnilla.

Gender-ideologia kyllä kaatuu 
omaan mahdottomuuteensa enem-
min tai myöhemmin. Mutta mitä ai-
emmin se kaatuu, sitä parempi tule-
vaisuus on suomalaisille tytöille ja po-
jille. Sitä useampi heistä saa kehittyä 
rauhassa omanlaisekseen naiseksi tai 
mieheksi. Päättäjät, opettajat ja van-
hemmat voivat aidosti vaikuttaa sii-
hen, että gender-ideologia saa kou-
luun porttikiellon.

Jos halutaan saavuttaa voittoja 
totuudenmukaisen kouluopetuksen 
puolesta, niin kahdesta asiasta on luo-
vuttava ensalkuun: pelosta ja miellyt-
tämisen halusta. Olemme lapsille ja 
nuorille sen velkaa, että olemme vas-

tuullisia aikuisia ja sanomme ei gen-
der-ideologialle, tässä ja nyt.

Otetaan siis Orivedestä mallia!

- -

Kirjoittaja on Susanna Koivu-
la. Asuu Mäntsälässä, on naimisis-
sa ja hänellä on kaksi kissaa. Hän 
on kunnanvaltuutettu (KD) ja kas-
vatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. 
Hän toimii Aito avioliitto ry:n pu-
heenjohtajana ja ammatiltaan on 
sosionomi(AMK) -kirkon nuoriso-
työnohjaaja sekä nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja. Hän kirjoittaa blogia ja 
toimittaa Aito avioliitto -radio-ohjel-
maa.

Minkä puolesta? Lapsen oikeuksi-
en, sanan- ja uskonnonvapauden, ai-
don ja alkuperäisen avioliiton ja elä-
män puolesta.

TIETOON PERUSTUVAN 
SUKUPUOLIKÄSITYKSEN PUOLESTA
susanna KoiVula
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Kotimaa24-verkkojulkaisu uutisoi 
7.2.2019 kappalaisesta, joka sai piis-
palta varoituksen kritisoituaan yhtä 
yhteiselämän muotoa Raamatun ar-
vojen vastaisena. ”Porvoon hiippa-
kunnan piispa Björn Vikström on an-
tanut varoituksen Kristiinankaupun-
gin kappalaiselle Markus Engströmille 
kielenkäytöstä. Varoitus koskee sano-
malehti Syd-Österbottenissa julkais-
tua Engströmin mielipidekirjoitusta, 
jossa kappalainen tukee esimiehensä, 
kirkkoherra Daniel Norrbackin jyrkkiä 
kommentteja homoseksuaalisuudes-
ta. Asiasta kertoo Kyrkpressen-lehti.”

https://www.kotimaa24.fi/artik-
keli/kyrkpressen-piispa-vikstrom-an-
toi-homoista-jyrkasti-kirjoittaneelle-
kristiinankaupungin-kappalaisel/

Kristiinankaupungin kappalainen 
ja kirkkoherra ovat harjoittaneet us-
konnonvapautta ilmaistessaan seksu-
aalieettisiä näkemyksiään yksityises-
ti (kirkkoherra Daniel Norrback sulje-
tussa facebook-ryhmässä) ja julkises-
ti (kappalainen Markus Engström mie-
lipidekirjoituksessa sanomalehdessä). 
Engström ja Norrback ovat käyttäneet 
myös sananvapautta, joka ei suinkaan 
tarkoita vain ”kivapuhetta”, vaan sen 
perusteella on oikeus myös sanoa asi-
oita, joita jotkut saattavat kokea louk-
kaavina. Sananvapauteen kuuluu se-
kin, että saa ilmaista itseään jyrkästi.

Samaisessa Kotimaa24:n uutises-
sa kerrotaan: ”Kyrkpressenin mukaan 
Engström sanoo olevansa pettynyt. 
Hän aikoo kuitenkin omien sanojensa 
mukaan jatkaa ”Jumalan sanan julis-
tamista”– On iso periaatteellinen ky-
symys, saako Jumalan sanaa julistaa 
Suomessa vai ei. Tämä on megaskan-
daali, Engström kommentoi tilannet-
ta Kyrkpressenille. Piispa Vikström to-
teaa Kyrkpressenille, että Jumalan sa-

naa saa toki julis-
taa.– Riippuu tie-
tysti siitä, mitä 
hän sillä tarkoit-
taa. Ei ole mikään 
teologinen kysy-
mys harkita sano-
jaan, kun puhuu 
toisista ihmisistä, 
Vikström toteaa 
Kyrkpressenille.”

Teologiset kysymykset koskettavat 
aina ihmistä, ihmisillehän Raamattu 
on kirjoitettu. Siinäpä ei paljon sano-
ja säästellä, kun apostoli tai profeet-
ta nuhtelee kuulijoita Jumalan sanan 
vastaisista asenteista tai teoista.

Pohjimmiltaan tässä on kyse siitä, 
mitä saa sanoa. Ei niinkään siitä, mi-
ten tulisi sanoa. On jo tullut selväksi, 
ettei tietynlaisia näkökantoja suvai-
ta, esitetäänpä ne sitten kuinka peh-
meästi ja varovasti tai räväkästi ja te-
rävästi. Voipi lähteä työ alta tai sitten 
uhkaillaan leivättömän pöydän ää-
reen viemisestä.

On todellakin megaskandaali, et-
tä kappalainen sai varoituksen piispal-
ta vain ilmaistessaan suorasanaises-
ti sen, mitä Raamattu opettaa samaa 
sukupuolta olevien välisistä suhteista. 
Erikoista touhua on sekin, että samai-
sen seurakunnan kirkkoherralle ehdo-
tetaan seurakuntaneuvoston tahol-
ta, ettei tämä ottaisi enää kantaa so-
siaalisessa mediassa ”keskustelua he-
rättäviin raamattukysymyksiin”. Kädet 
halutaan sitoa niiltä, joiden kannan-
otot eivät myötäile sukupuolineut-
raalia avioliittokäsitystä. Niillä näyttää 
olevan kirkossa suurin vapaus toimia, 
ajatella ja puhua, jotka avoimemmin 
luopuvat kristinuskon seksuaalietii-
kasta ja avioliittokäsityksestä. 

Kotimaa24:n jutussa piispa kom-
mentoi keskeneräistä poliisiasiaa 
näin: ”– Voi olla ongelmallista toimia 
pappina, jos saa tuomion kiihotukses-
ta kansanryhmää vastaan. Mutta sitä 
me voimme miettiä sitten myöhem-
min, Vikström sanoo Kyrkpressenille.”

Ongelmallista tässä on se, että  a) 
Suomessa ilmoitetaan poliisille, et-
tä pappi vetoaa Raamatun opetuksiin 
seksuaalieettisissä kysymyksissä ja b) 
kappalaiseen kohdistettua perustee-
tonta syytöstä kansanryhmää vastaan 
kiihottamisesta myötäillään..

Ei seksuaalinen kiinnostus luo 
kansanryhmää, eikä samaa sukupuol-
ta olevien suhteiden pitäminen sopi-
mattomina ole rikos, josta pitäisi an-
taa tuomio. Ajatusrikos se on jo.

Sananvapaus- ja uskonnonvapaus 
on uhattuina ja se tarkoittaa ainakin 
kahta asiaa: sanan- ja uskonnonvapa-
utta täytyy puolustaa ja vastustaa to-
talitarismin kehityskulkua, alistumatta 
sen vaateisiin.

Uskonnollista vainoa viritellään 
tällaisten tapausten kautta ja sen liek-
kinä on vuonna 2017 voimaan astu-
nut avioliittolain muutos.

 

VAINO JA LIEKKI 
susanna KoiVula
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ettei tietynlaisia näkökantoja suvai-
ta, esitetäänpä ne sitten kuinka peh-
meästi ja varovasti tai räväkästi ja te-
rävästi. Voipi lähteä työ alta tai sitten 
uhkaillaan leivättömän pöydän ää-
reen viemisestä.

On todellakin megaskandaali, et-
tä kappalainen sai varoituksen piispal-
ta vain ilmaistessaan suorasanaises-
ti sen, mitä Raamattu opettaa samaa 
sukupuolta olevien välisistä suhteista. 
Erikoista touhua on sekin, että samai-
sen seurakunnan kirkkoherralle ehdo-
tetaan seurakuntaneuvoston tahol-
ta, ettei tämä ottaisi enää kantaa so-
siaalisessa mediassa ”keskustelua he-
rättäviin raamattukysymyksiin”. Kädet 
halutaan sitoa niiltä, joiden kannan-
otot eivät myötäile sukupuolineut-
raalia avioliittokäsitystä. Niillä näyttää 
olevan kirkossa suurin vapaus toimia, 
ajatella ja puhua, jotka avoimemmin 
luopuvat kristinuskon seksuaalietii-
kasta ja avioliittokäsityksestä. 

Kotimaa24:n jutussa piispa kom-
mentoi keskeneräistä poliisiasiaa 
näin: ”– Voi olla ongelmallista toimia 
pappina, jos saa tuomion kiihotukses-
ta kansanryhmää vastaan. Mutta sitä 
me voimme miettiä sitten myöhem-
min, Vikström sanoo Kyrkpressenille.”

Ongelmallista tässä on se, että  a) 
Suomessa ilmoitetaan poliisille, et-
tä pappi vetoaa Raamatun opetuksiin 
seksuaalieettisissä kysymyksissä ja b) 
kappalaiseen kohdistettua perustee-
tonta syytöstä kansanryhmää vastaan 
kiihottamisesta myötäillään..

Ei seksuaalinen kiinnostus luo 
kansanryhmää, eikä samaa sukupuol-
ta olevien suhteiden pitäminen sopi-
mattomina ole rikos, josta pitäisi an-
taa tuomio. Ajatusrikos se on jo.

Sananvapaus- ja uskonnonvapaus 
on uhattuina ja se tarkoittaa ainakin 
kahta asiaa: sanan- ja uskonnonvapa-
utta täytyy puolustaa ja vastustaa to-
talitarismin kehityskulkua, alistumatta 
sen vaateisiin.

Uskonnollista vainoa viritellään 
tällaisten tapausten kautta ja sen liek-
kinä on vuonna 2017 voimaan astu-
nut avioliittolain muutos.

 

VAINO JA LIEKKI 
susanna KoiVula
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Jari ranKinen

Kun toistaa jotakin tarpeeksi kau-
an – vaikka se ei pitäisi paikkaansa – 
se muuttuu todeksi. Tämä viisaus – tai 
tyhmyys – on tullut toisinaan mielee-
ni, kun olen lukenut ja kuullut kirjoi-
tuksia ja puheita apostoli Juniasta. Ku-
ka hän oli ja oliko häntä?

Kirjeessä roomalaisille Paavali ter-
vehtii Andronikosta ja Juniasta ja sa-
noo heidän olevan arvossa pidetty-
jä apostolien joukossa (Room 16:7). 
Näin uusin kirkkomme hyväksymä 
käännös kääntää tuon kohdan.

On sanottu ennenkin ja viime päi-
vinä useammissa kirjoituksissa, että 
tuossa Raamatun kohdassa puhutaan 
naispuolisesta apostolista. Tämä voi-
daan sanoa ohimennen ja itsestään 
selvyytenä, ja tarkoitus on sanoa, että 
Uuden testamentin aikana naiset toi-
mivat jopa apostoleina. Miksi ihmees-
sä siis jotkut vetoavat Raamattuun ja 
ovat sitä mieltä, etteivät naiset voisi 
toimia pastoreina?

***

Katsotaan tarkemmin, mitä Paava

li kirjoittaa tuossa kohdassa. Kyse 
on siis jakeen jälkimmäisestä nimestä. 
Se on taivutetussa muodossa ja kos-
ka Paavalin aikana kirjoitettiin vain kir-
jaimet, ei aksentteja, Paavali voi tar-
koittaa naista, jonka nimi oli Junia, tai 
miestä nimeltä Junias. Junias-nimeä 
ei esiinny antiikin teksteissä mutta se 
voi olla lyhenne nimestä Junianos. Ju-
nia taas oli tavallinen naisen nimi.

Käännöksessä, jota lainasin, Juni-
an tai Juniaksen kerrotaan 

olevan arvostettu apostolien jou-
kossa. Paavali kirjoittaa hänen – tai 
Andronikoksen ja hänen – olevan ar-
vostettuja apostoleissa (kreikaksi en 
tois apostolois). Tämä voi tarkoittaa, 
että he ovat arvostettuja apostole-
ja tai he ovat apostolien arvostamia. 
Kirkkomme virallinen käännös mah-
dollistaa molemmat tulkinnat.

***

Sana apostoli on Uudessa testa-
mentissa yleensä titteli, joka tarkoit-
taa Jeesuksen lähettämää ja valtuut-

tamaa. Sitä, johon tämä titteli lii-
tetään, tulee kuunnella ja totel-
la, koska hän edustaa lähettäjään-
sä, Jeesusta. Sana apostoli tässä 
merkityksessä liitetään Uudessa 
testamentissa kahteentoista ope-
tuslapseen, Mattiakseen, joka va-
littiin Juudaksen tilalle, ja Paava-
liin. Lisäksi se liitetään Apostolien 
teoissa Barnabakseen silloin, kun 
hän on Paavalin mukana. Näissä 
kohdissa puhutaan apostoleista 
monikossa ja tarkoitetaan Paava-
lia ja Barnabasta. Myös Jeesuksen 
veljeä Jaakobia, Jerusalemin seu-
rakunnan johtajaa, mahdollises-
ti kutsutaan tässä merkityksessä 
apostoliksi (Gal 1:18-19). Jouk

ko, jolle tämä titteli tässä merki-
tyksessä annetaan, näyttää siis olevan 
hyvin rajattu. Eikä Paavalin kirjeistä 
saa käsitystä, että apostolien joukko 
tässä merkityksessä olikin hänen mie-
lestään paljon suurempi.

          Onko mainittu Roomalais-
kirjeen kohta poikkeus ja siinä aposto-
li-titteli edellä sanotussa merkitykses-
sä liitetään kahteen meille muualta 
tuntemattomaan henkilöön? Vai onko 
perustellumpaa ajatella, että Androni-
koksen ja 

Junian tai Juniaksen sanotaan ole-
van apostolien arvostamia?

Sana apostoli voi Uudessa testa-
mentissa tarkoittaa myös heitä, jotka 
lähetettiin suorittamaan jokin tehtä-
vä. Paavali kirjoittaa veljistä, jotka lä-
hetetään kokoamaan avustus Jerusa-
lemin seurakunnalle. Näitä hän kut-
suu apostoleiksi (2 Kor 8:23, vuo-
den 1992 käännöksessä sana käänne-
tään edustajaksi). Tai sanalla aposto-
li saatettiin tarkoittaa heitä, jotka oli-
vat nähneet ylösnousseen Jeesuksen 
(1 Kor 15:7). Näissä tapauksissa apos-
toli ei näytä olleen titteli, jonka hal-
tija edusti Jeesusta ja jonka haltijalla 
oli se arvovalta, joka hänen lähettäjäl-
lään on.

          Jos Paavali tarkoittaa Rooma-
laiskirjeessä Juniaa, naista, ja jos hän 
kirjoittaa, että hän on apostoli, hän 
saattaa tarkoittaa, että Junia on hei-
tä, jotka seurakunta on lähettänyt jo-
honkin tehtävää, tai heitä, jotka ovat 
nähneet ylösnousseen Jeesuksen. Ei-
kä hän välttämättä tarkoita, että Junia 
on seurakunnan johtaja ja opettaja.

Roomalaiskirjeen kohta on osa kir-
jeen tervehdyksiä, joissa Paavali mai-
nitsee ja kehuu monia. Ensiksi hän 
mainitsee Foiben, naisen, Kenkre-

APOSTOLI JUNIA?
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an seurakunnan palvelijan – tai dia-
konin – joka mahdollisesti toi Paava-
lin kirjoittaman kirjeen Roomaan. Sit-
ten hän pyytää kirjeen vastaanottajia 
tervehtimään Priscaa ja Aquilaa, avio-
paria, joka mainitaan myös Apostoli-
en teoissa. Tämän jälkeen hän mainit-
see nimeltä kaksi muuta ja sitten on 
Andronikoksen ja Junian tai Juniaksen 
vuoro. Jos nämä olisivat apostoleja sii-
nä merkityksessä, että he opettavat ja 
heidän opetuksiinsa tulee suhtautua 
kuten Jeesuksen puheisiin, luulisi, et-
tä heitä tervehdittäisiin jo aiemmin – 
ehkä heti sen jälkeen, kun on kerrottu 
Foibesta. Mutta heistä kerrotaan vas-
ta vähän myöhemmin. Olisiko tämän-
kin takia parempi tulkinta, että he 
ovat apostolien arvostamia? Sekin oli 
tietysti suuri kunnia näille kahdelle.

***

Paavalin teksti on siis 
mahdollista ymmärtää 
niin, että se puhuu nais-
puolisesta apostolista, 
jonka tehtävä oli julistaa, 
opettaa ja johtaa ja jo-
ka edusti Jeesusta. Mut-
ta mahdollista on myös, 
ettei Paavali kirjoita nai-
sesta vaan miehestä, jo-
ta kutsuttiin Juniaksek-
si. Mahdollista – ja ehkä 

todennäköisempää – on, ettei Paava-
li sano tämän olevan arvostettu apos-
toli vaan apostolien arvostama. Mah-
dollista on sekin, että sana apostoli – 
jos Junian sanotaan olleen apostoli – 
on tässä jakeessa toisessa merkityk-
sessä kuin mitä sillä useimmiten tar-
koitetaan. Sekin tulkinta on esitetty, 
että kyse on avioparista – miehestä ni-
meltä Andronikos ja naisesta nimeltä 
Junia – ja heitä kutsutaan apostoleik-
si, mutta ei tarkoita, että molemmat 
ovat apostoleja. Avioparia voidaan 
kutsua presidenttipariksi eikä tarkoi-
ta, että molemmat ovat presidenttejä.

Vanha, hyvä Raamatun selittämi-
sen periaate on, että epäselvempiä 
Raamatun kohtia selitetään selvempi-
en avulla. Pitäisikö tätä soveltaa myös 
tähän kohtaan? Uuden testamentin 

kohdissa, joissa puhutaan apostoleis-
ta ja joissa tarkoitetaan, mitä yleen-
sä apostolilla tarkoitetaan, ei kerrota 
naispuolisista apostoleista. Eikä Uu-
den testamentin kohdissa, joissa pu-
hutaan selvästi seurakunnan johtajis-
ta ja opettajista – kaitsijoista ja van-
himmista – sanota, että naiset toimi-
vat näissä tehtävissä tai viroissa. Näyt-
tää siltä, että nämä tehtävät osoite-
taan jostakin syystä miehille kuuluvik-
si tehtäviksi.

***

En tarkoita, ettei Roomalaiskirjeen 
kohtaa voi mitenkään ymmärtää niin, 
että siinä puhutaan naisesta ja hänen 
sanotaan olevan apostoli. Mutta sitä 
pidän epärehellisenä, että tämä sano-
taan ohimennen ja itsestään selvyy-
tenä ja annetaan ymmärtää, että Uu-
dessa testamentissa mainitaan ilman 
muuta nainen tai naisia, jotka olivat 
apostoleja kuten Pietari, Johannes tai 
Paavali olivat. Jos näin tehdään usein, 
tulee mieleen, että toistamalla asiaa, 
joka ei ole tai ei välttämättä ole totta, 
siitä yritetään tehdä totta.  

STI:n vs. pääsihteeri blogissa 
11.3.2019

JUHA AHVION uutuuskirja: 
Sananvapaus uhattuna suomessa

Karmaiseva totuus on, että sananvapaus on 
tosiasiallisesti uhattuna Suomessa. 

Sananvapauden uhanalaisuuden myötä 
vaarassa on myös uskonnonvapaus. 

Järkyttävää on se, että näitä historiallisia 
ihmisoikeuksia halutaan nyt rajoittaa 
valtiojohtoisesti ja median tukemana vetoamalla 
uudella tavalla tulkittuihin ihmisoikeuksiin ja niin 
sanotun rasistisen vihapuheen hiljentämiseen. 

Sananvapauden rajoittaminen kohdistuu etenkin 
arvokonservatiivisiin kristittyihin ja kansallismielisiin 
maahanmuuttokriitikoihin. 

Teol. tri ja dos. JUHA AHVIO osoittaa kattavalla tilannearviollaan, että 
kaikkien konservatiivien, sekä arvokonservatiivien että rajoja puolustavien 
maahanmuuttokriitikoiden, on noustava yhteiseen kansallismieliseen rintamaan 
puolustamaan todellisia ihmisoikeuksia, kuten uskonnonvapautta ja sananvapautta, 
perinteisiä arvoja ja suomalaista kansallisvaltiota. Kirjan luettuasi ymmärrät, miksi ja 
miten kansallismielisten konservatiivien tulee nyt reagoida.

Kirjakaupoista tai suoraan kustantajalta: 
KUVA JA SANA, Pajuniityntie 1, 00320 Helsinki. Puh. 0203 400 500. 
tilaukset@kuvajasana.fi * verkkokauppa WWW.KUVAJASANA.FI

186 s., nid., 21 €
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Jari ranKinen

Kun toistaa jotakin tarpeeksi kau-
an – vaikka se ei pitäisi paikkaansa – 
se muuttuu todeksi. Tämä viisaus – tai 
tyhmyys – on tullut toisinaan mielee-
ni, kun olen lukenut ja kuullut kirjoi-
tuksia ja puheita apostoli Juniasta. Ku-
ka hän oli ja oliko häntä?

Kirjeessä roomalaisille Paavali ter-
vehtii Andronikosta ja Juniasta ja sa-
noo heidän olevan arvossa pidetty-
jä apostolien joukossa (Room 16:7). 
Näin uusin kirkkomme hyväksymä 
käännös kääntää tuon kohdan.

On sanottu ennenkin ja viime päi-
vinä useammissa kirjoituksissa, että 
tuossa Raamatun kohdassa puhutaan 
naispuolisesta apostolista. Tämä voi-
daan sanoa ohimennen ja itsestään 
selvyytenä, ja tarkoitus on sanoa, että 
Uuden testamentin aikana naiset toi-
mivat jopa apostoleina. Miksi ihmees-
sä siis jotkut vetoavat Raamattuun ja 
ovat sitä mieltä, etteivät naiset voisi 
toimia pastoreina?

***

Katsotaan tarkemmin, mitä Paava

li kirjoittaa tuossa kohdassa. Kyse 
on siis jakeen jälkimmäisestä nimestä. 
Se on taivutetussa muodossa ja kos-
ka Paavalin aikana kirjoitettiin vain kir-
jaimet, ei aksentteja, Paavali voi tar-
koittaa naista, jonka nimi oli Junia, tai 
miestä nimeltä Junias. Junias-nimeä 
ei esiinny antiikin teksteissä mutta se 
voi olla lyhenne nimestä Junianos. Ju-
nia taas oli tavallinen naisen nimi.

Käännöksessä, jota lainasin, Juni-
an tai Juniaksen kerrotaan 

olevan arvostettu apostolien jou-
kossa. Paavali kirjoittaa hänen – tai 
Andronikoksen ja hänen – olevan ar-
vostettuja apostoleissa (kreikaksi en 
tois apostolois). Tämä voi tarkoittaa, 
että he ovat arvostettuja apostole-
ja tai he ovat apostolien arvostamia. 
Kirkkomme virallinen käännös mah-
dollistaa molemmat tulkinnat.

***

Sana apostoli on Uudessa testa-
mentissa yleensä titteli, joka tarkoit-
taa Jeesuksen lähettämää ja valtuut-

tamaa. Sitä, johon tämä titteli lii-
tetään, tulee kuunnella ja totel-
la, koska hän edustaa lähettäjään-
sä, Jeesusta. Sana apostoli tässä 
merkityksessä liitetään Uudessa 
testamentissa kahteentoista ope-
tuslapseen, Mattiakseen, joka va-
littiin Juudaksen tilalle, ja Paava-
liin. Lisäksi se liitetään Apostolien 
teoissa Barnabakseen silloin, kun 
hän on Paavalin mukana. Näissä 
kohdissa puhutaan apostoleista 
monikossa ja tarkoitetaan Paava-
lia ja Barnabasta. Myös Jeesuksen 
veljeä Jaakobia, Jerusalemin seu-
rakunnan johtajaa, mahdollises-
ti kutsutaan tässä merkityksessä 
apostoliksi (Gal 1:18-19). Jouk

ko, jolle tämä titteli tässä merki-
tyksessä annetaan, näyttää siis olevan 
hyvin rajattu. Eikä Paavalin kirjeistä 
saa käsitystä, että apostolien joukko 
tässä merkityksessä olikin hänen mie-
lestään paljon suurempi.

          Onko mainittu Roomalais-
kirjeen kohta poikkeus ja siinä aposto-
li-titteli edellä sanotussa merkitykses-
sä liitetään kahteen meille muualta 
tuntemattomaan henkilöön? Vai onko 
perustellumpaa ajatella, että Androni-
koksen ja 

Junian tai Juniaksen sanotaan ole-
van apostolien arvostamia?

Sana apostoli voi Uudessa testa-
mentissa tarkoittaa myös heitä, jotka 
lähetettiin suorittamaan jokin tehtä-
vä. Paavali kirjoittaa veljistä, jotka lä-
hetetään kokoamaan avustus Jerusa-
lemin seurakunnalle. Näitä hän kut-
suu apostoleiksi (2 Kor 8:23, vuo-
den 1992 käännöksessä sana käänne-
tään edustajaksi). Tai sanalla aposto-
li saatettiin tarkoittaa heitä, jotka oli-
vat nähneet ylösnousseen Jeesuksen 
(1 Kor 15:7). Näissä tapauksissa apos-
toli ei näytä olleen titteli, jonka hal-
tija edusti Jeesusta ja jonka haltijalla 
oli se arvovalta, joka hänen lähettäjäl-
lään on.

          Jos Paavali tarkoittaa Rooma-
laiskirjeessä Juniaa, naista, ja jos hän 
kirjoittaa, että hän on apostoli, hän 
saattaa tarkoittaa, että Junia on hei-
tä, jotka seurakunta on lähettänyt jo-
honkin tehtävää, tai heitä, jotka ovat 
nähneet ylösnousseen Jeesuksen. Ei-
kä hän välttämättä tarkoita, että Junia 
on seurakunnan johtaja ja opettaja.

Roomalaiskirjeen kohta on osa kir-
jeen tervehdyksiä, joissa Paavali mai-
nitsee ja kehuu monia. Ensiksi hän 
mainitsee Foiben, naisen, Kenkre-

APOSTOLI JUNIA?
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an seurakunnan palvelijan – tai dia-
konin – joka mahdollisesti toi Paava-
lin kirjoittaman kirjeen Roomaan. Sit-
ten hän pyytää kirjeen vastaanottajia 
tervehtimään Priscaa ja Aquilaa, avio-
paria, joka mainitaan myös Apostoli-
en teoissa. Tämän jälkeen hän mainit-
see nimeltä kaksi muuta ja sitten on 
Andronikoksen ja Junian tai Juniaksen 
vuoro. Jos nämä olisivat apostoleja sii-
nä merkityksessä, että he opettavat ja 
heidän opetuksiinsa tulee suhtautua 
kuten Jeesuksen puheisiin, luulisi, et-
tä heitä tervehdittäisiin jo aiemmin – 
ehkä heti sen jälkeen, kun on kerrottu 
Foibesta. Mutta heistä kerrotaan vas-
ta vähän myöhemmin. Olisiko tämän-
kin takia parempi tulkinta, että he 
ovat apostolien arvostamia? Sekin oli 
tietysti suuri kunnia näille kahdelle.

***

Paavalin teksti on siis 
mahdollista ymmärtää 
niin, että se puhuu nais-
puolisesta apostolista, 
jonka tehtävä oli julistaa, 
opettaa ja johtaa ja jo-
ka edusti Jeesusta. Mut-
ta mahdollista on myös, 
ettei Paavali kirjoita nai-
sesta vaan miehestä, jo-
ta kutsuttiin Juniaksek-
si. Mahdollista – ja ehkä 

todennäköisempää – on, ettei Paava-
li sano tämän olevan arvostettu apos-
toli vaan apostolien arvostama. Mah-
dollista on sekin, että sana apostoli – 
jos Junian sanotaan olleen apostoli – 
on tässä jakeessa toisessa merkityk-
sessä kuin mitä sillä useimmiten tar-
koitetaan. Sekin tulkinta on esitetty, 
että kyse on avioparista – miehestä ni-
meltä Andronikos ja naisesta nimeltä 
Junia – ja heitä kutsutaan apostoleik-
si, mutta ei tarkoita, että molemmat 
ovat apostoleja. Avioparia voidaan 
kutsua presidenttipariksi eikä tarkoi-
ta, että molemmat ovat presidenttejä.

Vanha, hyvä Raamatun selittämi-
sen periaate on, että epäselvempiä 
Raamatun kohtia selitetään selvempi-
en avulla. Pitäisikö tätä soveltaa myös 
tähän kohtaan? Uuden testamentin 

kohdissa, joissa puhutaan apostoleis-
ta ja joissa tarkoitetaan, mitä yleen-
sä apostolilla tarkoitetaan, ei kerrota 
naispuolisista apostoleista. Eikä Uu-
den testamentin kohdissa, joissa pu-
hutaan selvästi seurakunnan johtajis-
ta ja opettajista – kaitsijoista ja van-
himmista – sanota, että naiset toimi-
vat näissä tehtävissä tai viroissa. Näyt-
tää siltä, että nämä tehtävät osoite-
taan jostakin syystä miehille kuuluvik-
si tehtäviksi.

***

En tarkoita, ettei Roomalaiskirjeen 
kohtaa voi mitenkään ymmärtää niin, 
että siinä puhutaan naisesta ja hänen 
sanotaan olevan apostoli. Mutta sitä 
pidän epärehellisenä, että tämä sano-
taan ohimennen ja itsestään selvyy-
tenä ja annetaan ymmärtää, että Uu-
dessa testamentissa mainitaan ilman 
muuta nainen tai naisia, jotka olivat 
apostoleja kuten Pietari, Johannes tai 
Paavali olivat. Jos näin tehdään usein, 
tulee mieleen, että toistamalla asiaa, 
joka ei ole tai ei välttämättä ole totta, 
siitä yritetään tehdä totta.  

STI:n vs. pääsihteeri blogissa 
11.3.2019

JUHA AHVION uutuuskirja: 
Sananvapaus uhattuna suomessa

Karmaiseva totuus on, että sananvapaus on 
tosiasiallisesti uhattuna Suomessa. 

Sananvapauden uhanalaisuuden myötä 
vaarassa on myös uskonnonvapaus. 

Järkyttävää on se, että näitä historiallisia 
ihmisoikeuksia halutaan nyt rajoittaa 
valtiojohtoisesti ja median tukemana vetoamalla 
uudella tavalla tulkittuihin ihmisoikeuksiin ja niin 
sanotun rasistisen vihapuheen hiljentämiseen. 

Sananvapauden rajoittaminen kohdistuu etenkin 
arvokonservatiivisiin kristittyihin ja kansallismielisiin 
maahanmuuttokriitikoihin. 

Teol. tri ja dos. JUHA AHVIO osoittaa kattavalla tilannearviollaan, että 
kaikkien konservatiivien, sekä arvokonservatiivien että rajoja puolustavien 
maahanmuuttokriitikoiden, on noustava yhteiseen kansallismieliseen rintamaan 
puolustamaan todellisia ihmisoikeuksia, kuten uskonnonvapautta ja sananvapautta, 
perinteisiä arvoja ja suomalaista kansallisvaltiota. Kirjan luettuasi ymmärrät, miksi ja 
miten kansallismielisten konservatiivien tulee nyt reagoida.

Kirjakaupoista tai suoraan kustantajalta: 
KUVA JA SANA, Pajuniityntie 1, 00320 Helsinki. Puh. 0203 400 500. 
tilaukset@kuvajasana.fi * verkkokauppa WWW.KUVAJASANA.FI

186 s., nid., 21 €
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Viikonlopun tapahtumaan ilmoit-
tautuminen

Viikonlopun tapahtumaan il-
moittautuminen http://www.le-
ko.fi hakulomakkeen kautta tai 
0504488470.

Ruokailut
Opisto järjestää kaikki ruokailut 

ja kahvit. Maksut suoritetaan joko 
laskulla tai käteisellä. Lounas 9€, 
päivällinen 10€ ja kahvi+makea 3€.

Majoitus
Viikonlopun majoitus tapah-

tuu alle kilometrin päässä olevas-
sa hotellissa (www.hotellialiisa.fi, 
0405545845) tai noin 20 km pääs-
sä leirikeskus Mustajärvellä. Mus-
tajärvelle majoittuvat varaavat ma-
joituksen opistolta. Hinta on 35€/
yö omin liinavaattein sisältäen aa-
mupalan (5€). Opisto laskuttaa 
majoituksesta jälkikäteen. Mui-
ta majoituspaikkoja Loimaalla on 
esim. hotelli Seurahuone. VARAA 
MAJOITUS AJOISSA!

Ohjelman kulku ja luennoista:  
     

    
    
 Ajat ohjelmassa ovat paik-
ka paikoin noin-aikoja. Tämä joh-
tuu luennoitsijoiden esitelmien pi-
tuudesta sekä ruokailujen kestosta. 
HUOM! OHJELMAT EIVÄT ALA EN-
NEN KIRJATTUA AIKAA!

Esitelmien pituus vapaa. Ole-
tus kuitenkin NOIN 40-70 min. Esi-
telmien jälkeen ajan salliessa muu-
tamia kysymyksiä voimme ottaa 
aiheesta. Totuttuja tilattuja vas-
tauspuheenvuoroja ei nyt ole, eikä 
myöskään kanavatyöskentelyä.

Opistolla hyödynnettävät luen-
noimisen apuvälineet voi selvit-
tää past. Vesa Kiertokarin kautta, 
050 3635430 (myös muut asiat) tai 
mieluummin suoraan opiston AV-
asiat,  0504488471

Raamatunkäännöksestä
Luennoitsijoiden ja puhuji-

en käytössä raamatunkäännösva-
linta on vapaa. Paavalin synodi on 
kuitenkin aikanaan ottanut kan-
taa 1992 käännökseen suositellen 
edellistä eli 1938 käännöstä. Sa-
malla Paavalin synodi on linjannut 
silloin     

    
    
yhden ainoan kirkollisen käännök-
sen ajan olevan ohi. Mm. rukoile-
vaisten käyttämä Biblia on hyvä ja  
käytössä ainakin messussa. Muita  
hyviä käännöksiä on esim. Jumalan 
Kansan Pyhä Raamattu (SEKL, Uu-
ras Saarnivaara, korjattu 1938).

Kirjoja, kolehteja ja jäseneksi 
liittyminen

Paikalla myös kirjamyyntiä, kir-
japöytiä. Mahdollisuus liittyä Paa-
valin synodin jäseneksi ja tukea 
raamatullis-tunnustuksellisen lu-
terilaisen vapaaehtoisvaroin toimi-
van keskustelufoorumin työtä. Pai-
kalla kerätään kolehdit lauantaina 
esitelmien välissä, iltaseuroissa ja 
sunnuntaina messussa.

Vaalipäivä
Huomioithan, että sunnuntai 

14.4. on eduskuntavaalien äänes 
tyspäivä! Äänestä luotettavaa ja 
rohkeaa Jumalan luomistyöhön si-
toutunutta henkilöä kansanedusta-
jaksi siis jo ennakkoon – mikäli tar-
peellista!

Tervetuloa Jeesuksen nimeen!
Paavalin Synodin Tuki ry

PAASTONAJAN KIRKKOPÄIVÄT  12.-14.4.2019
LOIMAAN EVANKELISELLA KANSANOPISTOLLA 

”JUMALA
 LOI...”

Pääaiheen osa-alu-
eista luennoivat prof. 
Matti Leisola, prof. Ta-
pio Puolimatka, past. 
TT FM Timo Laato se-
kä lääkäri, kansanedus-
taja Päivi Räsänen.
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”JUMALA LOI...”

OHJELMA:
PERJANTAI 12.4.

Perjantai-iltana rukoilevais-
nuorten nuortenilta Mustajärvel-
lä kaikille nuorille ja nuortenmieli-
sille. Asko Ruotsalainen puhuu ai-
heesta ”Päivittäinen hartauselä-
mä”. Nuoret ilm. Timo Laatolle. 
Kerro myös majoitustarve viikon-
loppua ajatellen.

LAUANTAI 13.4.

12.00 PÄIVIEN AVAUS
Tervetulopuheet, Paavalin Sy-

nodin Tuki Ry:n pj. past. Timo Kes-
kitalo,

Loimaan Evankelisen Kansan-
opiston rehtori Tuomas Lankinen

13.00 ESITELMÄ 1
. . . Taivaan ja maan ja kaiken 

hyväksi.
Luoja ja luominen vs. sattuma 

ja evoluutio.
Prof. Matti Leisola

KAHVIVÄLIAIKA

14.45. ESITELMÄ 2
. . . Kaksi sukupuolta ja terveen 

seksuaalisuuden.

Miksi ei lukuisia? Eikö kaikki 
seksuaalisuus ole tervettä ja mark-
kinoitavaa? Hukummeko väärään, 
vahingolliseen ja kristilliselle vas-
takkaiseen tällä elämänalueella ja 
kasvatuksessa? Onko valoa tunne-
lin päässä?

Prof. Tapio Puolimatka

16.15. ESITELMÄ 3
. . . Kirkon ja seurakunnan.
Kristuksen ruumis ”ruumiin 

kulttuuria” palvovassa ajassamme. 
Vallitsevat tavat ja ihmisten ajatuk-
set muuttuvat mutta muuttuvat-
ko Jumalan työt ja lupaukset? Tun-
teella, enemmistöllä, järjellä vaiko 
Raamatulla suuntaa hakemaan?

Past. TT Timo Laato

PÄIVÄLLINEN

18.30 ILTASEURAT
Puhuvat mm. Esa Yli-Vainio, Ju-

ha Santala ja Mauno Lampikoski.

SUNNUNTAI 14.4.

10.00 VANHAN KÄSIKIRJAN 
MESSU

Messu opistolla rukoilevais-
ten ns. Vanhan Käsikirjan messu-
na. Messussa saarnaa Teuvo Huhti-
nen, ripin toimittaa Vesa Kiertoka-
ri ja liturgian Timo Laato. Kanttori-

na Risto Leino.

LOUNAS HUOM! ALKAEN NOIN 
KLO 12.20

PÄIVÄJUHLA
13.15 ESITELMÄ 4
. . . Avioliiton ja perheen.
Jumalan luomisjärjestyksen 

säilyttäminen vaiko kääntäminen 
päälaelleen yhteiskunnassa ja lain-
säädännössä. Suurimmat ongel-
mat ja parhaat mahdollisuudet 
kristitylle edetä ja toimia tänään 
kaikkien parhaaksi.

Lääkäri, kansanedustaja Päivi 
Räsänen.

Kaksi ajankohtaispuheenvuoroa

Aito Avioliitto ry esittäytyy, jä-
seneksiliittymis– ja materiaalipöy-
dän ääressä Arto Jääskeläinen.

Kutsuvat sitä rakkaudeksi, hy-
vää mutta parjattua kohukirjaa 
esittelee ja myy Mikael Elmolhoda.

PÄÄTÖSSANAT
TE DEUM
PÄÄTÖSKAHVIT NOIN KLO 16

PAAVALIN SYNODI  12.-14.4.2019
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Sisarenpoika on Paavalin synodin jäsenlehti. 
Lehti ottaa mielellään vastaan kaikenlaista pos-
tia: keskustelupuheenvuoroja, esirukouspyyn-
töjä, tapahtumaselostuksiajne. Lähetetyt kir-
joitukset julkaistaan tilan ja tarpeen mukaan.

Toimituksen osoite:
Vesa Kiertokari / Sisarenpoika
Maxinpolku 15 as 2
23600 Kalanti
vesa.kiertokari@hotmail.com
0503635430

Päätoimittaja: Vesa Kiertokari

Visuaalinen ilme ja taitto: Vesa Kiertokari

Painopaikka:
Skyprint Oy

Paavalin synodi - Paulussynoden on käytännön 
tarpeista syntynyt keskustelu-ja yhteistyöelin 
kaikille, jotka tahtovat toimia Suomen evanke-
lis-luterialisessa kirkossa Raamatun ja tunnus-
tuksen mukaisen uskon ja elämän edistämisek-
si. Synodi toimii yhteistyössä samaa tavoitet-
ta edistävien koti- ja ulkomaisten järjestöjen 
kanssa. Paavalin synodin jäseneksi pääsee al-
lekirjoittamalla kirkon virkaa koskevan julkilau-
suman vuodelta 1976.

Paavalin synodin tuki ry hoitaa synodin talout-
ta ja muita juoksevia asioita. Hallitus hyväksyy 
anomuksesta tuki ry:n jäseneksi.

Pankkiyhteys:
Nordea FI19 1432 3000 2063 34

Internetosoite:
https://paavalinsynodi.wordpress.com
Paavalin synodi on myös Facebookissa

KOKOUSKUTSU
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