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VOIMAPOLITIIKKAA 
PÄTEMÄTTÖMIN PERUSTEIN

PÄÄKIRJOITUS

Vesa KiertoKari

Olemme tulleet kammottavaan 
tilanteeseen Suomessa - sekä 
yhteiskunnassa että kirkossa. 
Ja kehitys voimistuu. Tämä ei 
ole tullut yllätyksenä. Jo ennen 
vuotta 1986 Paavalin synodin 
taholta osoitettiin suorin sanoin 
keskustelussa kirkkomme päät-
täjien kanssa, mihin tämä tulee 
johtamaan. Viitattiin homosek-
suaalisuuden kirkolliseen hy-
väksymiseen ja siunaamiseen. 
Päätelmä oli looginen ja vas-
taansanomaton. Kirkon lempeän 
ja kuuntelevan johdon reaktio 
oli konkreettisen raivostunut. 
Heidät oli riisuttu ajamansa 
hankkeen pätevistä perusteista. 
Mitenkä nyt kirkon ja kristil-
lisyyden ulkopuolelta tulevan 
paineen edessä voisi enää ku-
martaa sädekehän, lipereiden ja 
tohtorinhattujen putoamatta?

Viime tipassa keksittiin ja ja-
lostettiin kaksi pääperiaatetta: 
ns. kahden korin periaate sekä 
erilleen nostettu raamatunjae: 
Ei ole tässä juutalaista eikä 
kreikkalaista, ei ole orjaa eikä 
vapaata, ei ole miestä eikä 
naista; sillä kaikki te olette yhtä 
Kristuksessa Jeesuksessa. (Gal. 
3:28). Nämä periaatteet pantiin 
kulmakiviksi eikä neuvotteluja 
enää suostuttu jatkamaan. Olisi-
han ollut helppoa osoittaa, että 
kahden korin (usko – rakkaus) 
menetelmä väärinkäytti sekä 
a) luterilaista regimenttiop-
pia yhteiskunnan ja kristillisen 
kirkollisuuden erottamisessa,  

että b) Raamatun opettamisen 
ja Jumalan toiminnan kannalta 
keskeistä – oikean luterilaisuu-
den aarretta – laki ja evankeliu-
mi-jakoa!

Gal. 3:(26-)28 käytettiin jo 
virkakysymysratkaisussa räi-
keän ilmiselvästi vastoin teks-
tin tarkoitusta ja kokonaisen 
Raamatun ohjenuoraa. Jopa 
niinkin absurdi ajatus, kuin että 
sukupuolet on lakkautettu, luet-
tiin sisällöksi jakeeseen, joka 
puhuu oikeasti siitä, miten Jee-
sus Kristus ja hänen lahjansa 
omistaminen uskon kautta on 
poikkeuksetta kaikille taustasta 
riippumatta. 

Siksi keskustelu oli ohi, tarvit-
tiin enää paineen alla ja intohi-
mon ajamana vaadittu äänestys-
tulos. Mutta Gal. 3:28 oli silloin 
puhtaaksiviljelyn innokas vän-
rikki. Tänään nämä molemmat 
ovat jo kenraaleja.

TausTavoimien ja  
ideologian esiinTulo

1980-luvulla ei vielä laajasti 
nähty muuta kuin ”Ihmispelko 
panee paulan”. Teologian 
merkityksen ja sisällön tyh-
jentäminen oli toki lisäämässä 
kierroksia. Perustuslain ja 
Kirkkolain sekä pappisvalan 
määrittelemä evl kristillisyys 
Suomessa alkoi hämärtyä ja 
perustelemattomilla päätöksillä 
alistua  asia kerrallaan - kenelle?

Tänä päivänä me näemme harva 
se päivä, miten uusmarxilainen 
feminismi valloittaa alaa kai-
killa sektoreilla. Tämä tapah-
tuu yhteiskunnassa ja kirkos-
sa, käytännössä eikä teoriana. 
Yli puoluerajojen. Vauhti on 
valtava, rattaat ovat voidel-
lut. Perusteita ei ehditä tutkia. 
Tätä puskee eteenpäin poliitti-
sen priorisoinnin johtaja, uusvi-
hervasemmisto.

Jo pitkään jatkunut laittomasti 
valtuutettu Setan, Sexpon ja 
Trasekin nostaminen asiantun-
tija- ja kasvattaja-asemaan on 
em. oikeana kätenä. Oikeas-
tihan näillä ideologisilla etu-
järjestöillä ei ole mainittuun 
asemaan ja suosimiseen laillista 
asemaa tai pätevyyttä.

Kyynis-itseironinen suomalai-
nen sielunmaisema nielee tämän 
purematta. Onhan pohjalla jo 
Ranskan vallankumouksen peri-
synnin kuva: ”Ei ole muuta ju-
malaa kuin kansa kaikkivaltias”.

Jopa niinkin ab-
surdi ajatus, kuin 
että sukupuolet 
on lakkautettu, 
luettiin sisällöksi 
Galatalaiskirjeen 
jakeeseen 3:28.

Sisarenpoika_1-2020_ei_rahankeräyslupaa.indd   3 04.03.20   19:22



Sisarenpoika 1/20204

KuulusTeluT, syyTTeeT 
ja TuomioT odoTTavaT

Tunnustavat kristityt Suomessa 
ovat maalittamisen eli vainon 
jatkuvana kohteena. Maine, 
kunnia, työ yms. voidaan viedä 
tai mustata. Tämän keskipis-
teeseen on tällä kertaa tiukasti 
joutunut Päivi Räsänen. Hän, 
jonka en ole ikinä kuullut muo-
toilevan yhtäkään eriävää tai 
moittivaa kantaansa epäasialli-
sesti, vaan pätevästi. Nyt hän on 
Raamattuun pohjaavan uskon, 
rakkauden ja totuuden tähden 
syytettynä Jeesuksen tavoin: 
kansankiihottajana.

Osa maallista juridista korkeaa 
valtaa on ahkerasti sekä raama-
tullisen uskon ja sen julkisen 
ilmaisemisen näkymättömäksi 
ja kuulumattomaksi tekijänä. 
Yritys ei kuitenkaan tule on-
nistumaan. Tuomioita voi tulla 
mutta sydämen kristityn ja 
oikean kristillisen kirkon ei ole 
lupa vaieta kokonaisen Raama-
tun sanan julistuksesta. Jos 
raamatullis-kristillinen totuus 

ja rakkaus vaiennetaan, rak-
kaudettomuus saavuttaa konk-
reettisen maksimin. Samaan 
aikaan monille muille uskon-
noille taataan ja varmistetaan 
vapaa uskonnonharjoitus ja sen 
kunnioittaminen. Onko tämä 
tasa-arvoa lain mukaan? Us-
konnonvapautta tai uskonrau-
han säädettyä takaamista?

Päivi Räsänen on uskonnonva-
paus-mielipiteenvapaus-sanan-
vapaus-akselilla noudattanut 
em. voimassa olevia lakeja. Hän 
on käyttänyt oikeuttaan oikein. 
Enemmänkin: hän on tehnyt 
velvollisuutensa ev.lut. kirkon 
jäsenenä. Saati sitten, että Juha-
na Pohjola pastorina on samasta 
asiasta kuulusteltavana. On näet 
yksiselitteistä, ettei hän voi rik-
koa pappisvalaansa – joka on 
yksiselitteisesti synkronissa Pe-
rustuslain kanssa.

Kiihottaminen kansanryh-
mää vastaan tai viharikos ovat 
Suomen lainsäädännössä po-
liittisen oikeuden tulkinnan 
armoilla. Rivienvälitulkinnat 
voivat olla jopa lakitekstille 
vastakkaisia. Ihmisten sisäiset 
kokemukset eivät voi olla kir-
joitetun lain korrektuuri. Muu-
toin tällainen tilauksesta toi-
mitettu esitutkinnan uusinta – ja 
ehkä jopa jäävin tahon toimesta 
päätetty – tulee toistuvaksi ta-
vaksi.

Jos joku ihminen tai ihmisryh-
mä kokee olonsa loukatuksi, 

ja tämä tehdään synonyymiksi 
kansanryhmää vastaan kiihot-
tamiselle, kyseessä on täysvir-
he. Selvemmin: Suomen laissa 
ei ole mielenpahoittamisrikos-
ta! 

Kansikuvamme julistaa 
Vapahtajamme Jeesuksen en-
simmäistä saarnaa (Luuk. 
4:14-30). Kyse oli ilosanoman 
ytimestä. Paikalla olijoilla oli 
epäilemättä montaa taustaa ja 
erilaisia uskonkäsityksiä. Jee-
sus kuitenkin sanoi julki, että 
nämä ko. sanat ovat tässä ja 
nimenomaan hänessä aktua-
lisoituneet. Mitä seurasi? Ih-
mettelyä, loukkaantumista, 
mielensäpahoittamista, vihaa 
ja jopa surmahanke! Miksi näin 
kävi? Koska kuulijat eivät suos-
tuneet kuulemaansa sanaan! 

“Ei ole oppilas opettajaansa 
suurempi”! - Jumalan armo 
ja anteeksiantamus etsivät 
erotuksetta nytkin eksyneitä. 
Suostutko Jumalan kirjoitet- 
tuun sanaan? Muutoin jäät il-
man toivoa ja Jumalaa tähän ih-
mistuntemusten maailmaan.

Pastori Vesa Kiertokari on pitkän linjan uskollinen seurakuntapastori, joka toimii Sisa-
renpoika-lehden päätoimittjana. Vesa Kiertokari vaikuttaa myös Paavalin synodin tuki 
ry:n hallituksessa.

Tuomioita voi tul-
la, mutta sydämen 
kristityn ja oikean 
kristillisen kirkon 
ei ole lupa vaieta 
kokonaisen Raa-
matun sanan julis-
tuksesta.
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Luterilainen kristitty tarkaste-
lee kysymystä sananvapaudesta 
ja etenkin Jumalan Sanan va-
paudesta regimenttiopillisista 
lähtökohdista. Kristityn tulee 
vaikuttaa sekä hengellisessä re-
gimentissä Raamattuun ja tun-
nustukseen sitoutuvana kirkon 
jäsenenä, että maallisessa regi-
mentissä yhteistä hyvää ajavana 
hyveellisenä kansalaisena. Tar-
kastelen seuraavassa, millaises-
sa tilassa sananvapaus on tällä 
hetkellä Suomen evankelislu-
terilaisessa kansankirkossa ja 
suomalaisessa yhteiskunnassa.

sananvapaus luTeri-
laisessa KirKossa

Millainen sananvapaus luteri-
laisessa kirkossa tulisi vallita?
Suomen evankelisluterilaisen 
kirkon keskuudessa toteutuvan 
sananvapauden normina on yhä 
edelleen voimassaolevien kirk-
kolain ja kirkkojärjestyksen si-
sältämä tunnustuspykälä. Tämä 
pykälä säätää kirkon uskon ja 
toiminnan normiksi Jumalan 
Pyhän Sanan, Raamatun, johon 
kirkkomme tunnustuskirjat no-
jaavat ja jota oikein selittävät. 
Uskonopillinen sananvapaus on 
normatiivisesti sidottu Jumalan 
Sanaan korkeimpana auktori-
teettina.

Kirkkolain ja kirkkojärjestyk-
sen mukaan Suomen evankelis-
luterilaisen kansankirkon uskon 
tulee edelleen perustua pyhään 
Raamattuun ja sen ydinsisällön 
tiivistäviin luterilaisiin tunnus-

tuskirjoihin. Mutta kirkkojär-
jestyksen mukaan kirkko ei ole 
sitoutunut vain raamatunmukai-
seen uskonoppiin, vaan myös 
yhtä raamatunmukaiseen kris-
tilliseen elämäntapaan, jonka 
valvominen ja yllä pitäminen 
on pappien ja etenkin piispo-
jen tehtävä. Kirkkojärjestys on 
myös täysin yksiselitteinen lä-
hetystyön sisällön osalta. Kir-
kon tulee levittää nimenomaan 
evankeliumia ei-kristittyjen 
keskuuteen. 

Kirjassani Kristittynä Suomessa 
(Kuva ja Sana, 2019) käsittelen 
sananvapauden toteutumisen 
kriteereitä kirkossa seuraavaan 
tapaan, toisen käskyn asettami-
en velvoitteiden pohjalta. 
Toinen käsky, joka kieltää käyt-
tämästä Jumalan nimeä väärin, 
liittyy sekä kirkollishengelli-
seen että yhteiskunnallismaal-
liseen Jumalan regimenttiin, 

hallintoalueeseen. Jumalasta 
ja Jumalaa koskevista asioista 
on puhuttava oikein. Jumalan 
nimeä ei saa vetää minkäänlai-
sen valheen verhoksi. Jumalan 
nimessä ei saa väittää todeksi 
mitään sellaista, mikä ei pidä 
paikkaansa. Isossa katekismuk-
sessaan Luther varoittaa, että: 

”Kaikkein eniten [Jumalan ni-
men] väärinkäyttöä tapahtuu 
kuitenkin hengellisissä, omaa-
tuntoa koskevissa asioissa, vää-
rien saarnamiesten noustessa 
esittämään valheitansa Juma-
lan sanana. Katsohan, se mer-
kitsee aina halua vetää Juma-
lan nimi pahuutensa verhoksi 
ja kaunistukseksi ja olla muka 
oikeassa, tapahtuipa se sitten 
yksinkertaisissa maallisissa 
asioissa tai tärkeissä ja vaikea-
tajuisissa uskoa ja oppia koske-
vissa asioissa”. 

Toinen käsky velvoittaa paitsi 
julistukselliseen, raamatunseli-
tykselliseen ja teologiseen va-
kavuuteen myös elämäntapojen 
sopusointuisuuteen Jumalan ni-
men lausumisen kanssa. Nykyi-
nen Suomen evankelisluterilai-
sen kirkon kristinoppi opettaa 
kohdassa 2 näin: ”Jumalan nimi 
muistuttaa meitä siitä, kuka Ju-
mala on ja mitä hän tahtoo…
Jumalan nimi on pyhä. Käytäm-
me hänen nimeään oikein, kun 
rukoilemme, kunnioitamme ja 
kiitämme häntä. Näin tunnus-
tamme hänet omaksi, ainoaksi 
Jumalaksemme.” 

Laajassa merkityksessä Juma-
lan nimellä tarkoitetaan yhtä 
kolmipersoonallista Jumalaa 
itseään ja hänen koko ilmoitus-
taan, sekä luonnollista yleistä 
että sanallista erityistä ilmoitus-
ta. Tämä merkitsee, että kirkos-
sa on  uskottava ja julistettava 
Raamatun ja siihen perustuvan 
tunnustuksen mukaisesti.

SANANVAPAUS LUTERILAISESSA 
KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA
Juha ahVio

Tämä pykälä sää-
tää kirkon uskon 
ja toiminnan nor-
miksi Pyhän Sa-
nan, Raamatun.
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Jumalan Sanaa ei saa käyttää 
epäpyhästi eikä Jumalasta tule 
puhua ajattelemattomasti, huo-
limattomasti eikä tarpeettomas-
ti. Tämä koskee etenkin julkista 
jumalanpalvelusta. Jumalaa on 
tunnustettava, huudettava avuk-
si ja ylistettävä kaikilla sanoilla 
ja teoilla. Käsky kattaa kaiken 
puheemme, toimintamme, pal-
veluksemme ja palvontamme. 

Jumalan nimeä ei saa käyttää 
väärin eikä tällaista saa edes 
hiljaisesti hyväksyä. Jumalan 
nimen käyttö valheen ja väärien 
oppien edistämiseksi on vakava 
rikkomus. Totuutta on pidettävä 
yllä kaikin tavoin. Synkretisti-
nen eli erilaisia uskonnollisia 
käsityksiä toisiinsa sekoittava 
puolueettomuus tai kaiken hy-
väksyvänä esiintyvä sallivuus 
ei ole mahdollista sen parem-
min opissa kuin käytännössä. 
Välinpitämättömyys Jumalan 
Sanaa, sen tulkintaa ja kohtelua 
kohtaan ei käy. 

Millainen sananvapaustilan-
ne kirkossa tosiasiallisesti on?
Jumalan Sanan ja siihen perus-
tuvan teologian, opetuksen ja 
julistuksen sekä kristillisen elä-
mäntavan vapaus on ollut jo pit-
kään uhattuna kansakirkkomme 
piirissä. Jumalan Sanan täy-
simittainen vapaus ei toteudu 
Suomen evankelisluterilaisessa 

kirkossa. Tällainen tilanne on 
seurausta poliittisesti korrektin 
liberaaliteologian keinotekoi-
sesti aikaansaadusta ja luonnot-
tomasta valta-asemasta kirkon 
sisällä. 

sananVapaus nyKy- yh-
teisKunnassa

Millainen sananvapaus yh-
teiskunnassa tulisi vallita?
Sananvapaus uhattuna Suomes-
sa (Kuva ja Sana, 3. p. 2019) 
-kirjassani perustelen, miten 
perinteisen ja historiallisen 
länsimaisen luonnonoikeuteen 
nojaavan ihmisoikeuskäsityk-
sen mukaan nimenomaan us-
konnonvapaus ja sananvapaus 
ovat perustavia ihmisoikeuksia, 
joiden tulisi toteutua täysimit-
taisesti maallisen regimentin 
piirissä. Perinteisen länsimai-
sen käsityksen mukaan uskon-
nonvapaus ja sananvapaus ovat 
ihmisoikeuksina keskeisiä va-
pausoikeuksia. 

Vapaus-käsite ymmärretään 
tällöin niin sanotussa negatiivi-
sessa merkityksessään eli kat-
sotaan persoonallisen yksilön 
olevan vapaa uskomaan ja il-
maisemaan itseään sanallisesti, 
jos hän saa ilmaista uskoaan ja 
mielipiteitään ilman ulkopuo-
lista pakotusta ja ilman pelkoa 
siitä, että häntä rankaistaan sii-
tä, mitä uskoo tai sanoo tai kir-
joittaa. 

Uskonnonvapaus on perustava 
ihmisoikeus, koska uskonnolli-
nen vakaumus ilmaisee ihmisen 
sisintä ja syvintä olemusta. Ih-
mispersoonan, Jumalan kuvan, 
tulee kyetä ilmaisemaan ole-
mustaan ajattelussaan, puhees-
saan ja toiminnassaan ilman 
mielivaltaista ulkoista pakkoa. 

Ihmisellä tulee olla vapaus har-
joittaa uskontoa, näkyvästikin. 
Perinteinen länsimainen uskon-
nonvapaustulkinta on niin sa-
notusti positiivinen eli korostaa 
vapautta uskomiseen ja sen il-
maisemiseen. Kristillisen uskon 
kannalta vapaus ja mahdolli-
suus tunnustaa uskoaan sanal-
lisesti on ratkaisevan tärkeää, 
kuten esimerkiksi käy ilmi Paa-
valin roomalaiskirjeen luvun 10 
jakeista 8–17. 

On myös syytä ymmärtää, että 
ateistishumanistinen niin sanot-
tu uskonnonvapauden negatii-
vinen tulkinta eli sen korosta-
minen, että ihmisellä tulee olla 
vapaus kaikesta uskomisesta tai 
uskonnollisesta, ei ole puolu-
eeton. Sekulaari humanismi on 
itsessään uskonnon kaltainen 
asenne ja vakaumus, jonka pa-
kottaminen ainoaksi sallituksi 
julkisessa tilassa on vahva us-
konnollinen kannanotto. 

On täysin luontevaa, että kunkin 
alueen historiallisorgaaninen 
asiayhteys määrittää sen, millä 
uskonnolla on etulyöntiasema 
ja millä vakaumuksilla on ole-
massaolon oikeus mutta väistä-
misvelvollisuus. Historiallisesti 
kristityillä alueilla kuten Eu-
roopassa ja USA:ssa on vallin-
nut ja tulisi yhä edelleen täysin 
oikeutetusti vallita niin sanottu 
kristillinen etuoikeus, kun vas-
taavasti on yhtä luontevaa, että 
esimerkiksi Saudi-Arabiassa 
vallitsee islamilainen etuoikeus. 

Maassa maan tavalla! Tämä on 
raamatullinenkin periaate, ku-
ten käy selvästi ilmi Kolman-
nen Mooseksen kirjan luvun 19 
jakeista 33–34 ja 35–37, jotka 
määrittelevät oikeudenmukai-
suuden juridisesti.

Jumalan Sanaa 
ei saa käyttää 
epäpyhästi eikä 
Jumalasta tule 
puhua ajattele-
mattomasti, huo-
limattomasti eikä 
tarpeettomasti. 
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Positiivinen uskonnonvapaus, 
joka Suomessa merkitsee ennen 
kaikkea vapautta sitoutua kris-
tinuskoon ja harjoittaa sitä jul-
kisesti, on perustava  ihmisoi-
keus, jonka säilymisen puolesta 
on taisteltava.

Ajattelun- ja sananvapaus ja il-
maisunvapaus ovat perustavia 
ihmisoikeuksia, koska ajatte-
lu ja puhe ilmaisevat ihmisen 
ainutlaatuisen – esimerkiksi 
eläimistä, kasveista ja koneis-
ta poikkeavaa – lajityypillistä 
olemusta ja päämäärää ajattele-
vana, tiedostavana ja käsitteel-
listävänä persoonallisena olen-
tona. 

Ihminen on Jumalan kuvak-
si luotu puhuva ja kielellinen 
olento. Tästä syystä ihmisen 
tulee voida ajatella, puhua ja 
toimia vapaasti, ilman ulkoista 
pakkoa. Kielellä ja sanoilla on 
tietty merkitys, ja sanat viittaa-
vat itsensä ulkopuoliseen Ju-
malan luomaan ja ylläpitämään 
todellisuuteen. On olemassa to-
tuus eli sanallisen väitelauseen 
ja todellisuuden välinen realis-
tinen yhteys ja vastaavuus. To-
tuutta ja mielipiteitä on saatava 
lausua ja kirjoittaa sanallisesti. 

Perinteisen länsimaisen näke-
myksen mukaan persoonalli-

nen ihminen on vapaa varsinkin 
silloin, kun ihmisyksilö toimii 
lajiolemuksensa omintakeisim-
man päämäärän mukaisesti eli 
ajattelee käsitteellisesti, puhuu, 
sanoo ja kirjoittaa julki omia 
ajatuksiaan ja uskomuksiaan, 
ulkoisen pakon ja uhkailun estä-
mättä. Perinteinen länsimainen 
sananvapaustulkinta korostaa 
vapautta julkiseen sanomiseen. 

Sananvapautta ei voi juridises-
ti pakottaa ulkoisesti niin sa-
notulla vastuullisuudellakaan, 
joka kuitenkin useimmiten tar-
koittaa vallitsevan poliittisen 
korrektiuden mukaisuuteen pa-
kottamista. Historiallisen länsi-
maisen sananvapauskäsityksen 
mukaan jostain loukkaantumi-
nen eli tietynlaisen tunnetilan 
valtaan joutuminen ei ole rikok-
sen kohteeksi joutumista, väki-
vallan kohteeksi joutumisesta 
puhumattakaan. 

Millainen sananvapauden tila 
yhteiskunnassa tosiasiallisesti 
vallitsee?
Sananvapaus on uhattuna suo-
malaisessa yhteiskunnassa. 
Viime vuosien suomalaisessa 
sananvapautta koskevassa kes-
kustelussa on voittanut alaa nä-
kemys, jonka mukaan ”Sanoa 
saa, mutta jos sanoo jotain louk-
kaavaa, siitä rapsahtaa rangais-
tus”. Tällainen näkemys edus-
taa kuitenkin sananvapauden 
vahvan rajoittamisen kannatta-
mista ja sitoutumista ajatus- ja 
viharikoksen käsitteisiin. 

Tällainen näkemys ei vastaa 
perinteistä länsimaista käsitys-
tä sananvapauden loukkaamat-
tomuudesta. Tosiasia on, että 
sananvapaus on Suomessa vi-
rallisesti turvattu perustuslain 
kahdennessatoista pykälässä: 

”Jokaisella on sananvapaus. Sa-
nanvapauteen sisältyy oikeus 
ilmaista, julkistaa ja vastaanot-
taa tietoja, mielipiteitä ja muita 
viestejä kenenkään ennakolta 
estämättä…” 

Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuin on puolestaan pyrkinyt Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksen 
mukaisesti korostamaan ratkai-
suissaan sananvapauden suurta 
sisällöllistä laajuutta ja myös 
sitä, että sananvapauteen kuu-
luu oikeus esittää ikäviä, kiel-
teisiä ja jonkun kannalta louk-
kaaviakin asioita. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
linjauksien mukaan sananvapa-
us ei kata pelkästään sellaisia 
tietoja ja ajatuksia, jotka ote-
taan myötämielisesti vastaan ja 
joita pidetään vaarattomina tai 
joihin suhtaudutaan välinpitä-
mättömästi. Sananvapaus kat-
taa myös sellaiset viestit, jotka 
saattavat loukata, järkyttää tai 
häiritä. Juuri tällaista edellyttää 
todellinen länsimainen moniar-
voisuus, suvaitsevaisuus ja ava-
rakatseisuus, joita ilman ei voi 
olla kansanvaltaista eikä vapaa-
ta yhteiskuntaa. 

Historialliseen länsimaiseen ih-
mis-oikeuskäsitykseen perustu-
vaa sananvapautta ei ole se, että 
saa sanoa oman mielipiteensä, 
mutta jos se on jonkun mie-
lestä ”väärä” – jokainen mie-
lipide on aina jonkun mieles-
tä – ”loukkaava”, saa varautua 
rangaistukseen, esim. työpai-
kan menetykseen, epähenki-
löksi joutumiseen tai muuhun 
rangaistukseen. Sivistyneiden 
käytöstapojen ylläpito somessa 
ja kaikkialla muualla julkisessa 
tilassa kuuluu kasvatuksen ja 
kansalaishyveellisyyden vilje-
lyn piiriin, ei rikoslain piiriin. 

Ihminen on Ju-
malan kuvaksi 
luotu puhuva ja 
kielellinen olento. 
Ihmisen tulee voi-
da ajatella, puhua 
ja toimia vapaas-
ti, ilman ulkoista 
pakkoa.
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Ajatus- ja viharikoksen käsit-
teen hyväksyminen tuhoaa sa-
nanvapauden. Sananvapautta 
rajoittavan ”jos sanoo jotain 
loukkaavaa, rapsahtaa siitä ran-
gaistus” -ajatuksen kannattami-
nen edellyttää ajatus- ja vihari-
koksen käsitteen hyväksymistä 
ja lainsäädännön sitouttamista 
tällaiseen hyväksymiseen.

Ajatusrikoksen ja siten myös vi-
harikoksen käsite on kuitenkin 
täysin orwellilainen eli kum-
puaa George Orwellin Vuonna 
1984 -romaanin osuvan kriitti-
sesti kuvaamasta vasemmisto-
totalitaarisesta isoveli valvoo 
-aatemaailmasta. Ajatusrikok-
sen käsite ei ole kuulunut län-
simaiseen oikeusperinteeseen. 
Ajattelu ei itsessään voi olla yh-
teiskunnallinen rikos. 

Vallitsevaa sananvapaustilan-
netta kuvaa osuvasti se, että 
Raamattu, Jumalan Sana, eetti-
sine mutta myös jo epäsuorasti 
uskonopillisine sisältöineenkin, 
on nyt rikostutkinnan alla Suo-
messakin.

miTen vasTaTa sanan-
vapaushaasTeisiin?

Kirkon osalta on todettava, että 
kirkko ei kuulu harhaoppiselle 
liberaaliteologialle eikä viher-
vasemmistolaiselle antikristilli-
selle humanismille, vaan Her-
ralle Jeesukselle Kristukselle ja 
Raamatun ja Augsburgin tun-
nustuksen mukaiselle evankeli-
selle kristillisyydelle. Kirkkoa 
tulisi ryhtyä valtaamaan takai-
sin samaan tapaan kuin miten 
vallankumoukselliset toimijat 

sen aikoinaan haltuunsa ottivat. 

Yhteiskunnan osalta on todet-
tava, että sivistyneiden käytös- 
ja puhetapojen ylläpito kuuluu 
kansalaisyhteiskunnalliseen hy-
veellisyyden viljelyn piiriin, ei 
valtion rikoslain piiriin. Yhteis-
kunnallista julkista moraalia on 
pidettävä yllä kansalaishyvei-
siin kasvattamisen ja juurrutta-
misen avulla. Tällaista edistää, 
kuten konservatiivit ovat aina 
korostaneet, kristillisen uskon 
vahva vaikutus kautta koko 
kansalaisyhteiskunnan. 

Orwellilaiset viharikoksen ja 
vihapuheen käsitteet sananva-
pausrajoitusvaateineen eivät 
kuulu länsimaiseen oikeus-
perinteeseen. Sananvapautta 
uhkaavat hankkeet on pysäy-
tettävä aktiivisesti poliittisesti 
vaikuttamalla. Jumala tuomit-
see sydämen ja ajatukset, ei 
valtio. Valtio ei saa pakottaa 
uskomaan, ajattelemaan eikä 
sanomaan oikein. 

Valtion ei tule sallia ohjelmalli-
sen kumouksellista eikä herjaa-
van häpäisevää jumalanpilkkaa. 
Mutta valtion tulee sallia us-
konnon- ja sananvapaus kriit-
tiselle, arvostelevalle, eri miel-
tä olevalle ja vastustavallekin 
mielipiteenilmaisulle. Poliitti-
sesti korrektin kielenkäytön pa-
kottaminen julkiseksi normiksi 
rangaistuksilla uhkaamalla ei 
kuulu vapaaseen valtioon.  

Jumalan Sanan arvovaltaan si-
toutuva kristitty konservatiivi 
puolustaa yhteiskunnallista sa-
nanvapautta ja aidon keskus-
telun käymisen vapautta eri 
mieltä olemisineen. Totuusrela-
tivismi puolestaan ajautuu aina 
valtiototalitarismiin, koska vain 
keskitetty voimapolitiikka voi 
siinä tapauksessa ratkaista asi-
oiden pätevyyden. Absoluutti-
sen totuuden käsitteeseen usko-
va voi rauhassa sallia aidon eri 
mieltä olon ja keskustelun.

Teologian tohtori Juha Ahvio on Patmoksen tutkimusjohtaja ja tuottelias kirjailija. Radio 
Patmoksen aalloilla hän myös usein ruotii ajassa liikkuvia ilmiöitä käyttäen laajaa Raa-
matuntuntemustaan sekä terävää päättelykykyään.

Vallitsevaa sa-
nanvapausti-
lannetta kuvaa 
osuvasti se, että 
Raamattu, Juma-
lan Sana, eettisine 
mutta myös jo 
epäsuorasti usko-
nopillisine sisäl-
töineenkin, on nyt 
rikostutkinnan 
alla Suomessakin.
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Apostoli Paavali kirjoittaa nuo-
relle seurakunnan paimenelle, 
Timoteukselle näin: ”Saarnaa 
sanaa, astu esiin sopivalla ja 
sopimattomalla ajalla, nuhtele, 
varoita, kehoita, kaikella pit-
kämielisyydellä ja opetuksella. 
Sillä aika tulee, jolloin he ei-
vät kärsi tervettä oppia, vaan 
omien himojensa mukaan kor-
vasyyhyynsä haalivat itselleen 
opettajia ja kääntävät korvan-
sa pois totuudesta ja kääntyvät 
taruihin.” (2. Tim. 4:2-4)
Tässä hän opettaa erityises-
ti kahta asiaa: Kristityn sanan-
palvelijan tulee olla rohkea ju-
listamaan Jumalan sanaa seura-
kunnan rakennukseksi, silloin-
kin kun kyseessä olisi sana, jota 
kuulijoiden ei välttämättä tekisi 
mieli kuulla. Toisaalta tulee pi-
tää esillä oikeaa oppia, sillä on 
tuleva ajat, jolloin kansan ”kor-
vasyyhyn himossaan” halu-
aa mieluummin kuulla sellaisia 
opettajia, joiden julistus on val-
hetta. Kääntyminen pois totuu-
desta miellyttää enemmän kuin 
Jumalan sanan totuuden kuule-
minen. Tällöin Jumalan sanan 
julistajat eivät saisi pelätä, vaan 
heidän tulisi uskollisesti entistä 
rohkeammin pitää esillä Juma-
lan sanaa. Oikeastaan tämä kuu-
luu koko seurakunnalle, kaikille 
kristityille. Meidän ei ole vain 
”Jumalan sanan vapaus” pi-
tää rohkeasti esillä oikeaa op-
pia, vaan meillä on siihen jopa 
kristittyinä velvollisuus ja ke-
hotus. Raamatussa meillä on 
muutama esimerkki siitä, mil-
loin profeetat ja apostolit ovat 
joutuneet ottamaan tämän teh-
tävän: Jumalan sanan julistami-

sen silloinkin, kun heidät yrite-
tään vaientaa.

näin sanoo herra!

Vanhan testamentin profeetat 
julistivat aina Jumalan sanaa. 
Moni heistä saikin suoraan il-
moituksen Jumalalta siitä, mi-
tä heidän piti sanoa. Siksi hei-
dän huutonsa kajahtelikin aina 
Herran Jumalan auktoriteetilla 
– heidän ollessaan itse vain sa-
nansaattajia. ”Näin sanoo Her-
ra” toistuu yhä uudestaan ja uu-
destaan. Ja varsinkin silloin, 
kun tilanne niin vaati, oli pro-
feettojen tehtävänä julistaa Ju-
malan sanaa rohkeasti silloin-
kin, kun heidän sanomansa toi 
vain vainoa ja vihaa. Tästä toi-
mivat hyvinä esimerkkeinä kak-
si kuuluisaa profeettaa: pohjoi-
sessa Israelissa toimiva profeet-
ta Elia ja eteläisessä Juudassa 
muutama sata vuotta myöhem-
min toiminut profeetta Jeremia. 
Kummallekin tuli käsky puhua 
Jumalan sanaa kansalle, joka on 
sen hylännyt, kumpikin julisti 
rohkeasti sanomaansa, aloitta-
en ”Näin sanoo Herra”, ja kum-
mankin osaksi tuli melkein ko-
ko uran ajaksi suuri vaino ja vi-
ha.

pahan ilman profeeTTa 

Profeetta Elian tehtävänä oli 
saarnata Jumalan totuutta ja 
Herran rangaistusta aikana, jol-
loin Israelia hallitsi erityisen 
turmeltunut kuningaspari, ku-
ningas Ahab ja kuningatar Iise-
bel. He olivat Baal-jumalan pal-
velijoita ja aktiivisesti vainosi-

vat Herran seurakuntaa. Ensim-
mäisen kuningasten kirjan luvut 
17-21 erityisellä tavalla kerto-
vat Elian taistelusta Jumalan sa-
nan totuuden puolesta Herras-
ta luopunutta hallintoa vastaan. 
Hän julistaa, että maan valtaa 
kuivuus ja nälänhätä, sillä kansa 
kuninkaan ja kuningattaren joh-
dolla on luopunut Herrasta (lu-
ku 17), haastoi Baalin profeetat 
kaksintaisteluun Karmel-vuo-
rella osoittaen Herran olevan ai-
noa oikea Jumala ja tappoi va-
leprofeetat näiden hävittyä koe-
tus (luku 18), pakeni Iisebelin 
vihaa Hoorebille, jossa sai kuul-
la Jumalan rohkaisun (luku 19), 
ja julisti karmea kuoleman koh-
taavan sekä Ahabia että Iisebe-
liä (luku 21). 

Luther kirjoittaa Eliasta: ”Elia 
oli tappanut 800 (Baalin) pro-
feettaa rohkeasti, eikä kenen-
kään voima ollut niin suuri, et-
tä se olisi häntä pelottanut; mut-
ta kun Iisebel uhkasi häntä, hä-
neen iski sellainen pelko, että 

SAAKO SANAA SAARNATA?
esa yli-Vainio

Raamatussa meil-
lä on muutama 
esimerkki siitä, 
milloin profeetat 
ja apostolit ovat 
joutuneet otta-
maan tämän teh-
tävän: Jumalan 
sanan julistami-
sen silloinkin, kun 
heidät yritetään 
vaientaa.
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lähti pakoon. Ennen tätä hän ei 
ollut pelännyt kuningasta; nyt 
hän juoksee pakoon naista. Siis-
pä, kaikki tämä näyttää typeräl-
tä; mutta se osoittaa suurta ym-
märrystä ja on erityisen hyödyl-
linen, koska tämä on kirjoitet-
tu kirkkojen lohdutukseksi, jot-
ta tietäisimme, kuinka armah-
tavainen Jumala on. Me saa-
tamme todellakin olla pahoja 
ja heikkoja; olkoonkin, ettem-
me ole niiden joukossa, jotka 
vainoavat, vihaavat ja pilkkaa-
vat Jumalaa. Jumala tahtoo olla 
kärsivällinen meidän heikkou-
temme kanssa.”

Elian toiminta ja julistus oli 
rohkeaa, sillä se nousi siitä var-
muudesta, että se, mitä hän ju-
listi, oli Herran sanaa. Siksi hän 
uskalsi vastustaa yksin suurta 
epäjumalan profeettojen jouk-
koa sekä turmeltunutta esival-
taa. Ja silloinkin, kun hän it-
se pelkäsi ja oli heikko, hän sai 
Herralta rohkaisua. Yksin ei jää 
kukaan, joka pitää kiinni Juma-
lan sanasta. 

Apostoli Paavali kirjoittaa Roo-
malaiskirjeen luvussa 8: ”Mi-
tä me siis tähän sanomme? Jos 
Jumala on meidän puolellam-
me, kuka voi olla meitä vas-
taan? Hän, joka ei säästänyt 
omaa Poikaansakaan, vaan 
antoi hänet alttiiksi kaikki-
en meidän edestämme, kuinka 
hän ei lahjoittaisi meille kaik-
kea muutakin hänen kanssan-
sa? Kuka voi syyttää Juma-
lan valittuja? Jumala on se, jo-
ka vanhurskauttaa. Kuka voi 
tuomita kadotukseen? Kristus 
Jeesus on se, joka on kuollut, 
onpa vielä herätettykin, ja hän 
on Jumalan oikealla puolel-
la, ja hän myös rukoilee mei-
dän edestämme. Kuka voi mei-

dät erottaa Kristuksen rakkau-
desta? Tuskako, vai ahdistus, 
vai vaino, vai nälkä, vai alas-
tomuus, vai vaara, vai miekka? 
Niinkuin kirjoitettu on: ”Si-
nun tähtesi meitä surmataan 
kaiken päivää; meitä pidetään 
teuraslampaina”. Mutta näis-
sä kaikissa me saamme jalon 
voiton hänen kauttansa, joka 
meitä on rakastanut. Sillä mi-
nä olen varma siitä, ettei kuo-
lema eikä elämä, ei enkelit ei-
kä henkivallat, ei nykyiset eikä 
tulevaiset, ei voimat, ei korkeus 
eikä syvyys, eikä mikään muu 
luotu voi meitä erottaa Juma-
lan rakkaudesta, joka on Kris-
tuksessa Jeesuksessa, meidän 
Herrassamme.” 
(Room. 8:31-39)

älKää KuulKo  
valeprofeeTToja

Profeetoista kellään ei liene ol-
lut niin kovaa kohtelua, kuin mi-
tä tuli profeetta Jeremian osaksi 
ennen Jerusalemin kukistumis-
ta ja Babylonian pakkosiirtoa. 
Jeremian kirjan luvussa 11 tii-
vistyy koko profeetan julistus: 
”Ja Herra sanoi minulle: ”Ju-
lista kaikki nämä sanat Juu-
dan kaupungeissa ja Jerusale-
min kaduilla ja sano: Kuulkaa 
tämän liiton sanat ja noudat-
takaa niitä. Sillä minä varoit-
tamalla varoitin teidän isiän-
ne silloin, kun minä johdatin 
heidät pois Egyptin maasta, ja 
olen varoittanut varhaisesta al-
kaen tähän päivään saakka sa-
noen: ’Kuulkaa minun ääntä-
ni.’ Mutta he eivät kuulleet ei-
vätkä korvaansa kallistaneet, 
vaan vaelsivat kukin pahan sy-
dämensä paatumuksessa. Niin 
minä tuotin heidän päällensä 
kaikki tämän liiton sanat, joi-
ta minä olin käskenyt heidän 

noudattaa, mutta joita he ei-
vät noudattaneet.” Ja Herra 
sanoi minulle: ”Juudan mies-
ten ja Jerusalemin asukasten 
keskuudessa on salaliitto. He 
ovat kääntyneet takaisin en-
simmäisten esi-isiensä pahoi-
hin tekoihin, niiden, jotka ei-
vät tahtoneet kuulla minun sa-
nojani, ja he ovat seuranneet 
muita jumalia ja palvelleet nii-
tä. Israelin heimo ja Juudan 
heimo ovat rikkoneet minun 
liittoni, jonka minä tein hei-
dän isiensä kanssa. Sentähden, 
näin sanoo Herra: Katso, minä 
tuotan heille onnettomuuden, 
josta heillä ei ole pääsyä; ja 
kun he minua huutavat, en mi-
nä kuule heitä.” (Jer. 11:6-11)

Koko Jeremian ura oli lain sa-
naa niille, jotka eivät pysyneet 
Jumalan sanassa ja hänen liitos-
saan. Juudan kuninkaat kuunte-
livat mieluummin niitä valepro-
feettoja, jotka julistivat valheel-
lista lohdutusta tälle Jumalan 
sanan hylänneelle kansalle. 

Jeremian kirjan luvussa 27 ja 28 
kerrotaan siitä, miten Jeremia 
jatkoi rohkeasti Jumalan sanan 
julistamista paatuneelle kunin-
kaalle, jota ympäröivät väärät 
profeetat. Hän sai Herralta oh-
jeen havainnollistaa saarnaan-
sa konkreettisella esimerkil-
lä, puisella ikeellä kaulassaan. 
”Sidkialle, Juudan kuninkaal-
le, minä puhuin aivan samal-
la tavalla, sanoen: Taivuttakaa 
kaulanne Baabelin kuninkaan 
ikeen alle ja palvelkaa hän-
tä ja hänen kansaansa, niin te 
saatte elää. Miksi pitäisi teidän 
kuolla, sinun ja sinun kansasi, 
miekkaan, nälkään ja ruttoon, 
niinkuin Herra on uhannut si-
tä kansaa, joka ei tahdo palvel-
la Baabelin kuningasta?
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Ja älkää kuulko niiden pro-
feettain sanoja, jotka sanovat 
teille näin: ”Ette te joudu pal-
velemaan Baabelin kuningas-
ta”; sillä valhetta he ennusta-
vat teille. Sillä minä en ole lä-
hettänyt heitä, sanoo Herra, 
vaan he ennustavat minun ni-
messäni valhetta ja saattavat 
minut karkoittamaan teidät, ja 
te hukutte, te ja nuo profeetat, 
jotka teille ennustavat. Ja pa-
peille ja koko tälle kansalle mi-
nä puhuin sanoen: Näin sanoo 
Herra: Älkää kuulko profeet-
tainne sanoja, niiden, jotka en-
nustavat teille sanoen: ”Katso, 
Herran temppelin astiat tuo-
daan nyt kohta takaisin Baa-
belista”; sillä valhetta he en-
nustavat teille.” (Jer. 27:12-16)
Tietäjien, valeprofeettojen, har-
haopettajien ja ennustajien neu-
voja ei saa kuunnella, vaan Ju-
malan sanaa. Ja tämä sama tuo-
mio kuuluu jokaiselle sanan-
julistajalle, joka puhuu jotain 
muuta kuin Jumalan sanaa ja 
sen oppia. 

Jeremia todella itse saapui roh-
keasti Sidkian eteen ies kaulas-
saan näyttääkseen, miten hä-
nen kaulansa kuuluu Nebukad-
nessarin, Babylonian kunin-
kaan alaisuuteen. Profeetta Ha-
nanja ennusti valheellisesti Her-
ran pelastavan Juudan Babylo-
nian ikeestä. Tätä ei Jeremia ei-
kä Herra suvainnut: ”Silloin 

profeetta Hananja otti ikeen 
profeetta Jeremian kaulasta 
ja särki sen. Ja Hananja sanoi 
kaiken kansan silmien edessä: 
”Näin sanoo Herra: Näin minä 
särjen Nebukadnessarin, Baa-
belin kuninkaan, ikeen kaikki-
en kansojen kaulasta, ennen-
kuin kaksi vuotta on kulunut”. 
Mutta profeetta Jeremia meni 
pois. Ja tämä Herran sana tu-
li Jeremialle, sen jälkeen kuin 
profeetta Hananja oli särkenyt 
ikeen profeetta Jeremian kau-
lasta: ”Mene ja sano Hanan-
jalle: Näin sanoo Herra: Si-
nä olet särkenyt puisen ikeen, 
mutta tehnyt sen sijaan rau-
taisen ikeen. Sillä näin sanoo 
Herra Sebaot, Israelin Juma-
la: rautaisen ikeen olen minä 
pannut kaikkien näiden kan-
sojen kaulaan, että ne palve-
lisivat Nebukadnessaria, Baa-
belin kuningasta; ja niiden on 
palveltava häntä. Metsän eläi-
metkin minä olen antanut hä-
nelle.” Ja profeetta Jeremia 
sanoi profeetta Hananjalle: 
”Kuule, Hananja! Ei Herra 
ole sinua lähettänyt, vaan si-
nä olet saattanut tämän kan-
san turvaamaan valheeseen. 
Sentähden, näin sanoo Herra: 
Katso, minä toimitan sinut pois 
maan päältä: tänä vuonna si-
nä kuolet, sillä sinä olet julista-
nut luopumusta Herrasta.” Ja 
profeetta Hananja kuoli sinä 
vuonna, seitsemännessä kuus-
sa.” (Jer. 28:10-17) 

Luther puhuu Jeremian kir-
jan esipuheessaan näin: ” Vielä 
opimme Jeremiasta muun mu-
assa sen, miten ihmiset tavalli-
sesti tulevat pahemmiksi, mitä 
lähempänä rangaistus on, ja si-
tä enemmän sen ylenkatsovat, 
mitä enemmän sitä heille saar-
nataan. Siis huomaamme, et-

tä, kun Jumala tahtoo rangaista, 
antaa hän ihmisten paatua, että 
he armotta hukkuisivat eivätkä 
millään parannuksella lepyttäisi 
Jumalan vihaa… 

Samoin käy vieläkin kaikkialla. 
Nyt kun maailman loppu lähe-
nee, raivoavat ihmiset mitä kau-
heimmin Jumalaa vastaan, pilk-
kaavat ja kiroavat Jumalan sa-
naa ja totuutta. Sen ohessa il-
mestyy vielä niin paljon kauhei-
ta merkkiä ja ihmeitä taivaal-
la ja melkein kaikessa luoma-
kunnassa, jotka heitä kauheasti 
uhkaavat. Aikamme on siis yh-
tä paha ja surkea, jopa pahempi-
kin kuin Jeremian aika. 

Mutta niin on ja pitääkin olla, 
että he suruttomina toitottavat: 
”rauha, rauha, ei hätää mitään”, 
ja että he vainoavat kaikkea, 
mitä Jumala tahtoo, ja tuoksivat 
tuuleen kaikki uhkauksen mer-
kit, kunnes, kuten Paavali sa-
noo, kadotus äkkiä kohtaa hei-
dät ja hukuttaa kaikki, ennen 
kun sitä aavistavat. Kuitenkin 
tietää Kristus tallettaa omansa, 
joiden tähden hän myös antaa 
sanansa paistaa tänä häpeällise-
nä aikana... Samalle rakkaalle 
Herralle olkoon ylistys ja kiitos, 
ynnä Isälle ja Pyhälle Hengelle, 
ainoalle Jumalalle yli kaiken ja 
iankaikkisesti. Amen.”

Profeetta Jeremia piti kiinni sii-
tä, että hänen julistuksensa oli 
sidottu Jumalan sanaan. Hän ei 
voinut kiertää, ei muuttaa eikä 
väistää Jumalan totuutta. Hä-
nen tehtävänsä oli julistaa Ju-
malan sanoja, ja hänen omatun-
tonsa oli sidottu näihin sanoi-
hin: ”Näin sanoo Herra.” Jere-
mian asennetta kuvaa Paavalin-
kin sana toisessa korinttolais-
kirjeensä: 

Nyt kun maailman lop-
pu lähenee, raivoavat 
ihmiset mitä kauheim-
min Jumalaa vastaan, 
pilkkaavat ja kiroavat 
Jumalan sanaa ja to-
tuutta.
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”Sentähden, kun meillä on tä-
mä virka sen laupeuden mu-
kaan, joka on osaksemme tul-
lut, me emme lannistu, vaan 
olemme hyljänneet kaikki hä-
peälliset salatiet, niin ettem-
me vaella kavaluudessa emme-
kä väärennä Jumalan sanaa, 
vaan julkituomalla totuuden 
me suositamme itseämme jo-
kaisen ihmisen omalletunnol-
le Jumalan edessä. Mutta jos 
meidän evankeliumimme on 
peitossa, niin se peite on niis-
sä, jotka kadotukseen joutu-
vat, niissä uskottomissa, joiden 
mielet tämän maailman juma-
la on niin sokaissut, ettei heille 
loista valkeus, joka lähtee Kris-
tuksen kirkkauden evankeliu-
mista, hänen, joka on Jumalan 
kuva.” (2. Kor. 4:1-4) 

emme voi vaieTa

Vanhan Testamentin profeetat, 
kuten Elia ja Jeremia joutuivat 
usein kärsimään velvollisuudes-
taan julistaa Herran tuomion sa-
noja, lakia. Uudessa Testamen-
tissa apostolit joutuivat samoin 
kohtaamaan vastustusta, vihaa 
ja vainoa julistaessaan Jumalan 
totuutta ja sanomaa Jumalan ar-
mosta Jeesuksessa Kristukses-
sa. 

Jumalan sanaa, sekä lakia että 
evankeliumia vastustetaan yh-
tä lailla. Sillä kuten langennut-
ta ihmisluontoa, joka hylkää Ju-
malan sanan kiusaa ja ahdis-
taa lain sanoma Jumalan tuo-
miosta, sitä loukkaa myös sano-
ma siitä, että yksin Jeesus, hä-
nen ristinkuolemassaan ja ylös-
nousemuksessaan hankittu ar-
mo ja syntien anteeksiantamus 
on ainoa pelastuksen tie. Yk-
sin Jeesus Kristus ristiinnaulit-
tuna meidän syntisten puolesta 
on evankeliumin ydin. 

Mutta tätä sanomaa maailma 
pitää hulluutena, kuten Paava-
li kirjoittaa ensimmäisen Ko-
rinttolaiskirjeensä ensimmäi-
sessä luvussa.  Apostolit Pieta-
ri ja Johannes kokivat hellun-
tain jälkeen kovaa vainoa saar-
natessaan Jerusalemin kaduilla. 
Heidät vietiin kuulusteltavaksi 
ylimmän neuvoston eteen – ja 
käskettiin vaikenemaan. 

Tässä tehtiin Jumalan sanan to-
tuuden, evankeliumin julistami-
sesta oikeusasia. Ja apostolien 
vastaus oli sen mukainen. ”Niin 
he kutsuivat heidät ja kielsi-
vät heitä mitään puhumasta ja 
opettamasta Jeesuksen nimeen. 
Mutta Pietari ja Johannes vasta-
sivat heille ja sanoivat: ”Päät-
täkää itse, onko oikein Juma-
lan edessä kuulla teitä enem-
män kuin Jumalaa; mutta me 
emme voi olla puhumatta siitä, 
mitä olemme nähneet ja kuul-
leet”. Niin he uhkasivat hei-
tä vielä enemmän ja päästivät 
heidät, koska eivät kansan täh-
den keksineet, miten rangaista 
heitä, sillä kaikki ylistivät Ju-
malaa siitä, mitä tapahtunut 
oli.” (Apt: 4:18-21) 

Samoin Paavali, kristittyjen ve-
rinen vainoaja, joka oli käänty-
nyt Kristuksen kohdatessa hä-
net matkalla Damaskokseen ja 
kutsunut apostoliksi, koki mo-
ninaista vainoa, vankeutta, ja 
vihaa julistaessaan evankeli-
umia. Kun häntä kuulusteltiin 
maallisen oikeusistuimen edes-
sä, hän vastasi: ”Koska tiedän 
sinun monta vuotta olleen tä-
män kansan tuomarina, pu-
hun luottamuksella asiani 
puolesta. Niinkuin voit saa-
da tietää, ei ole kuin kaksitois-
ta päivää siitä, kun menin Je-
rusalemiin rukoilemaan. Eivät 
he ole tavanneet minua kenen-

kään kanssa väittelemästä eikä 
väentungoksia aikaansaamas-
ta, ei pyhäkössä, ei synagoo-
gissa eikä kaupungilla, eivätkä 
myöskään voi näyttää sinulle 
toteen sitä, mistä he nyt minua 
syyttävät. Mutta sen minä si-
nulle tunnustan, että minä sitä 
tietä vaeltaen, jota he lahkok-
si sanovat, niin palvelen isieni 
Jumalaa, että minä uskon kai-
ken, mitä on kirjoitettuna lais-
sa ja profeetoissa, ja pidän sen 
toivon Jumalaan, että on ole-
va ylösnousemus, jota nämä it-
sekin odottavat, sekä vanhurs-
kasten että vääräin. Sentähden 
minä myös ahkeroitsen, että 
minulla aina olisi loukkaama-
ton omatunto Jumalan ja ih-
misten edessä… Tai sanokoot 
nämä läsnäolevat, mitä rikol-
lista he minussa huomasivat, 
kun minä seisoin neuvoston 
edessä; jollei siksi luettane tätä 
ainoata lausetta, jonka huusin 
seisoessani heidän keskellään: 
’Kuolleitten ylösnousemuksen 
tähden minä tänään olen tei-
dän tuomittavananne’.”  (Apt. 
24:10-21) 

Paavali ei ollut rikkonut mitään 
lakia, vaan ainoastaan julista-
nut Jumalan sanaa ja puhtaal-
la omallatunnolla pitänyt kiin-
ni uskostaan. Tähän myös kut-
sutaan jokaista kristittyä nyky-
päivänä. Emme saa pelätä Ju-
malan pilkkaajien vainoa, em-
me tuomioita, emme vihaa, 
vaan pitäkäämme kiinni Juma-
lan sanasta. Pietari, joka itse-
kin sai osakseen vainoa ja van-
keutta, kirjoittaa: ”Jos joku pu-
huu, puhukoon niinkuin Ju-
malan sanoja; jos joku pal-
velee, palvelkoon sen voiman 
mukaan, minkä Jumala antaa, 
että Jumala tulisi kaikessa kir-
kastetuksi Jeesuksen Kristuk-
sen kautta Hänen on kunnia ja 
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valta aina ja iankaikkisesti. 
Amen. Rakkaani, älkää oudok-
suko sitä hellettä, jossa olet-
te ja joka on teille koetuksek-
si, ikäänkuin teille tapahtuisi 
jotakin outoa, vaan iloitkaa, si-
tä myöten kuin olette osallisia 
Kristuksen kärsimyksistä, et-
tä te myös hänen kirkkauten-
sa ilmestymisessä saisitte iloita 
ja riemuita. Jos teitä solvataan 
Kristuksen nimen tähden, niin 
te olette autuaat, sillä kirkkau-
den ja Jumalan Henki lepää 
teidän päällänne. Älköön näet 
kukaan teistä kärsikö murhaa-
jana tai varkaana tai pahante-
kijänä tahi sentähden, että se-
kaantuu hänelle kuulumatto-
miin; mutta jos hän kärsii kris-
tittynä, älköön hävetkö, vaan 
ylistäköön sen nimensä tähden 
Jumalaa. Sillä aika on tuomi-
on alkaa Jumalan huonees-
ta; mutta jos se alkaa ensik-
si meistä, niin mikä on niiden 
loppu, jotka eivät ole Jumalan 

evankeliumille kuuliaiset? Ja 
”jos vanhurskas vaivoin pelas-
tuu, niin mihinkä joutuukaan 
jumalaton ja syntinen?” Sen-
tähden, uskokoot myös ne, jot-
ka Jumalan tahdon mukaan 
kärsivät, sielunsa uskolliselle 
Luojalle, tehden sitä, mikä hy-
vää on.”(1. Piet. 4:11-19)

Onko meillä siis Jumalan sanan 
vapaus? On. Vapaus julistaa sa-
naa oikein. Vapaus seistä puh-
taalla omallatunnolla syyttäji-
en edessä. Vapaus pitää kiinni 
siitä, mitä Herra on sanonut. Ja 
kun me turvaamme Jumalan sa-
nan totuuteen ja sen lupauksiin, 
emme ole koskaan yksin, vaan 
Jumala on meidän kanssam-
me. Jeesus sanoo Johanneksen 

evankeliumin luvussa 3: ”Joka 
ottaa vastaan hänen todistuk-
sensa, se sinetillä vahvistaa, 
että Jumala on totinen. Sillä 
hän, jonka Jumala on lähet-
tänyt, puhuu Jumalan sanoja; 
sillä ei Jumala anna Henkeä 
mitalla.” (Joh. 3:33-34) ja lu-
vussa 17: ”Pyhitä heidät totuu-
dessa; sinun sanasi on totuus.” 
(Joh. 17:17)

Teologian maisteri ja Seurakuntaliiton teologi Esa Yli-Vainio on toiminut aikaisemmin 
ylimainiona Paavalin Synodin tuki ry:n sihteerinä. Esan kynästä lähtee vahvasti Raa-
mattuun pohjaavia syvällisiä pohdintoja.

KoKousKuTsu
TerveTuloa paavalin synodin TuKi ry:n 

vuosiKoKouKseen su 5.4.2019 Klo 16:30  
rauman lapin seuraKunTaKoTiin

 
KoKouKsessa KäsiTellään  

säänTömääräiseT asiaT.
- halliTus -

Pyhitä heidät 
totuudessa; sinun 
sanasi on totuus.

Paavalin synodi tekee arvokasta työtä tunnustuksellisen luterilaisuuden puolesta kirkoissamme. 
Kiitämme kaikista esirukouksista.
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KAHLEISSA JA SILTI VAPAA
timo KesKitalo

Paastonajan kirkkopäivien 
teema on tällä kertaa uudis-
sana ”jumalansananvapaus”. 
Kuka vielä väittää, että Paava-
lin synodi on paikalleen juut-
tunut muinaismuisto? Uudis-
tusintomme tuottaa jopa uutta 
kielenkäyttöä! 

jumalan sana ja 
sananvapaus

Tämä kummallinen sana oh-
jaa ajatukset kahden asian yh-
teenliittymään: Jumalan sa-
na ja sananvapaus. Sananva-
paus on yksi juutalaiskristil-
lisen sivistyksen perusarvois-
ta. Jumalan sanan julistami-
sen vapaus on seurakun-
nan elinehto. Marttyyrit 
ovat julistaneet ja yhä 
julistavat Jumalan sanaa 
silläkin uhalla, että me-
nettävät sen tähden hen-
kensä. Jumalan sana ei 
lopulta ole pysäytettä-
vissä. Toisaalta Juma-
lan san julistamisella on 
kyllä aina hintansa. Ru-
koilemme, että Kristuk-
sen seurakunta saisi elää 
ja toimia rauhassa, jot-
ta Kristuksen seuraami-
sen hinta ei olisi kovin 
suuri.

Jumalan sanan ja sanan-
vapauden rinnalle halu-
an nostaa vielä kolman-
nen näkökulman. Juma-

lan sana viittaa julistettuun 
ja kirjoitettuun Raamatun sa-
naan. Kun Jumalan Sana kir-
jotetaan isolla S-kirjaimella, 

viitataan persoonaan, Jeesuk-
seen Kristukseen. Hän elävä 
Sana tuli vangituksi meidän 
syntiemme tähden.

”Niin sotilasjoukko ja pääl-
likkö ja juutalaisten palvelijat 
ottivat Jeesuksen kiinni ja si-
toivat hänet”, sanotaan Johan-
neksen evankeliumissa 18:12.

Oliko Jeesus niin väkivaltai-
nen, että hänet piti panna köy-
siin? Aikoiko hän paeta? - Ei 
todellakaan. Jeesus tiesi jou-
tuvansa pakanain käsiin ja 
ristiinnaulittavaksi. Köyttä-
minen oli aivan tarpeetonta, 
mutta sitä eivät vangitsijat eh-
kä ymmärtäneet. Mutta sidot-
tunakin Jeesus on vapaa käyt-
tämään sanan valtaa. Kun Pi-
latus kysyy: ”Oletko sinä juu-
talaisten kuningas?”, Jee-

sus vastaa kysymyksel-
lä, jolla hän laittaa Pila-
tuksen pohtimaan asiaa. 
Jeesus puhuu kuin se, 
joka opettaa. Kun Pi-
latus hetkeä myöhem-
min kysyy: ”Etkö puhu 
minulle? Etkö tiedä, et-
tä minulla on valta sinut 
päästää ja minulla on 
valta sinut ristiinnauli-
ta?” Jeesus vastaa tode-
ten, että Pilatuksella on 
ainoastaan ja juuri sen 
verran valtaa, kuin hä-
nelle on sallittu. Näem-
me, että Jeesuksella on 
sananvapaus, mutta sil-
lä on toki hintansa. Hä-
net ristiinnaulitaan sen 
tähden mitä hän sanoo 
itsestään.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ

Marttyyrit ovat 
julistaneet ja yhä 
julistavat Juma-
lan sanaa silläkin 
uhalla, että  
menettävät  
henkensä.

  Apostoli Paavali vankilassa, Rembrandt 1627
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Paavali kertoo kirjeessään 
Roomaan, että hän oli mon-
ta kertaa suunnitellut mat-
kaa Roomaan. Kirjeen lopus-
sa hän pyytää esirukouksia tä-
hän tapaan: ”Mutta minä ke-
hotan teitä, veljet, Herramme 
Jeesuksen Kristuksen kautta 
ja Hengen rakkauden kaut-
ta auttamaan minua tais-
telussani, rukoilemalla mi-
nun puolestani Jumalaa, että 
minä pelastuisin joutumas-
ta Juudean uskottomien kä-
siin ja että Jerusalemia var-
ten tuomani avustus olisi py-
hille otollinen, niin että mi-
nä, jos Jumala niin tahtoo, 
ilolla saapuisin teidän tykön-
ne ja virkistyisin teidän seu-
rassanne.” (Room. 15:30-32). 
Mutta rukouksiin ei vastattu 
sillä tavoin, kuin Paavali tässä 
pyytää. Jo matkalla Jerusale-
miin Paavali alkaa vakuuttua 
hengessään, että häntä odotta-
vat kahleet. Vaikka Paavalin 

sisarenpoika nokkelalla toi-
minnallaan pelastaa Paavalin 
murhayritykseltä, ei hän ky-
kene pelastamaan Paavalia 
vapaaksi vankeudesta. Paava-
li ei matkustanut iloiten ja va-
paana Roomaan, vaan vankina 
valtion kyydillä. 
Roomassa ollessaan vankeu-
dessa, ei hänen sanansa kui-
tenkaan ole kahleissa. Hän 
kirjoittaa useita Uuden testa-
mentin kirjeistä vankeudessa. 

Hän jopa riemuitsee siitä, et-
tä saa julistaa evankeliumia 
keisarin huonekunnalle, mitä 
hän ei mitenkään olisi voinut 
tehdä ilman vankeuttaan Roo-
massa ja siihen liittyviä kuu-
lusteluja. Hän ylistää Juma-
lan suunnitelmaa, joka avasi 
hänelle odottamattomia ovia. 
Vaikka hän itse ei ole vapaa, 
on evankeliumin sana vapaa. 

Jeesus oli itse asiassa luvan-
nut, että juuri näin ovet tulisi-
vat avautumaan vaikutusval-
taisten ihmisten keskuuteen: 
”Katso, minä lähetän tei-
dät niinkuin lampaat susien 
keskelle; olkaa siis älykkäät 
kuin käärmeet ja viattomat 
kuin kyyhkyset. Kavahtakaa 
ihmisiä, sillä he vetävät tei-
dät oikeuksiin, ja synagoo-
gissaan he teitä ruoskivat; 
ja teidät viedään maaherrain 
ja kuningasten eteen minun 
tähteni, todistukseksi heille 
ja pakanoille.  Mutta kun he 
vetävät teitä oikeuteen, älkää 
huolehtiko siitä, miten ta-
hi mitä puhuisitte, sillä teille 
annetaan sillä hetkellä, mitä 
teidän on puhuminen. Sillä 
ette te itse puhu, vaan teidän 
Isänne Henki puhuu teissä.” 
(Matt. 10:16-20).
Pyhä Henki siis antaa tuossa 
tilanteessa oikeat sanat, lupaa 
Jeesus. Mutta sanoja ei anne-
ta sitä varten, että osaisimme 
puolustaa itseämme parem-
min, vaan todistukseksi maa-
herroille ja kuninkaille. Me 
emme muuten pääsisi vallan 
saleihin julistamaan evanke-
liumia, mutta vaino Jumalan 
sanaa kohtaan avaa ovet val-

lan huipulle asti.
Siksi saamme olla rohkeal-
la ja toiveikkaalla mielellä, 
vaikka Raamatun sanan käyt-
töä pyritään rajoittamaan ja 
meitä vaaditaan vaikenemaan 
ajallemme kiusallisista asiois-
ta Raamatussa. Juuri tällaises-
sa tilanteessa Jumalan sana on 
vapaa. Juuri nyt poliisi joutuu 
työajallaan perehtymään raa-
mattuteologisiin kysymyksiin 
Päivi Räsäsen johdolla. Juuri 
nyt oikeuden tuomarit saavat 
palkkaa siitä, että kuuntelevat 
tuhannen kristityksi käänty-
neen turvapaikanhakijan ker-
tomuksen siitä, miten Jeesus 
tuli ja pelasti heidät. Juuri nyt 
media keskustelee Raamatun 
vaarallisuudesta. Syystäkin, 
sillä Jumalan sana on elävä ja 
voimallinen. Meillä on juma-
lansanavapaus!

Lähetyssaarnaaja ja muslimityön pastori Timo Keskitalo toimii Paavalin Synodin tuki ry:n 
puheenjohtajana. Timo Keskitalo seuraa aikaamme ja nostaa Suomen uutiskenttään poi-
mintoja kansainvälisistä lehdistä koskien erityisesti kristittyjen kohtelua ja oikeuksia. Näis-
tä uutisista voi kuulla lisää Radio Patmoksen taajuuksilla.

Vaikka hän itse 
ei ole vapaa, on 
evankeliumin 
sana vapaa.

Poliisi joutuu 
työajallaan pe-
rehtymään raa-
mattuteologisiin 
kysymyksiin.
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Radio Patmoksen tuotannolle on tunnusomaista ajankohtaisuus ja tin-
kimätön, mutta valoisa luottamus Raamattuun, jonka äärellä arvioidaan 
maailman tapahtumia ja niiden merkitystä.

RADIO PATMOKSEN PYSYVÄT TAAJUUDET

LISÄTAAJUUDET AJALLA 
1.4.-30.6.2020

Hausjärvi (Erkylä)  107,0 MHz
Helsinki HEKV 97,1 MHz
Hollola (Lahti) 100,0 MHz
Hämeenlinna 98,7 MHz
Joensuu 90,7 MHz
Jyväskylä 93,5 MHz 
Kouvola 95,2 MHz
Lappeenranta 101,3 MHz
Lapua 102,4 MHz
Porvoo 107,2 MHz
Rovaniemi 100,4 MHz
Ylöjärvi 106,4 MHz

Pihtipudas 97,8 MHz
Raahe 101,5 MHz
Savonlinna 94,4MHz
Tornio 101,3 MHz
Turku 90,1 MHz
Vaasa 92,5 MHz
Äänekoski 89, 2 MHz

Alajärvi 106,0 MHz
Iisalmi 105,4 MHz
Kokkola 101,3 MHz
Kuopio 102,6 MHz
Mikkeli 105,4 MHz
Mänttä-Vilppula 106,6 MHz
Oulu 102,0 MHz
Pori 89,1 MHz

Kirkkopäivien ohjelmia voi kuun-
nella myöhemmin myös Radio 
Patmoksen kautta.

Kuuntele Radio Patmosta netissä: radio.patmos.fi

PAAVALIN SYNODI TIEDOTTAA

JUMALANSANAVAPAUS kutsuu 
yhteen lisääntyvästä totalitarismista huoles-
tuneita ihmisiä ja tunnustuksellisia luterilai-
sia sekä muita kristittyjä. Kaikki ovat terve-
tulleita. Asia on hirmu tärkeä ja potentiaaliset 
seuraukset kehityksessä tuhoisia – muillekin 
kuin kristityille. Kohta vanhukset ja sairaat eu-
tanasioidaan, aborteista tulee triviaalia elämää, 
sukupuolenkorjausleikkaukseen voi mennä 
12–15-vuotias, kristityt eivät saa ottolapsia, 
lapset otetaan pois, jos heille annetaan kotona 
kristillistä kasvatusta. Sairasta ja häpeällistä 
kehitystä raamatunlauseilla kommentoiva voi 
päätyä vankilaan.          Paavali saarnaa Ateenassa, Raffaello Sanzio 1515.

Vesa KiertoKari

Kutsumme yli rajojen rauman lappiin KirK-
Kopäiville väKeä. raamatullis-luterilaises-
ta virKaKäsityKsestä Kiinni pitävä paavalin 
synodi ei ole yhden asian liiKe. tule KirK-
Kopäiville Kuulemaan asiantuntijoita seKä 
virKistymään raamatullisesta usKosta ja 
tieteen löydöistä!

paavalin synodin toiminta perustuu vapaa-
ehtoistyöhön ja KaiKKi toimii ruKouKsesi va-
rassa.

Paavalin synodin hallitus
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Siitä lähtien Jeesus alkoi il-
moittaa opetuslapsilleen, että 
hänen piti menemän Jerusale-
miin ja kärsimän paljon van-
himmilta ja ylipapeilta ja kir-
janoppineilta ja tuleman tape-
tuksi ja kolmantena päivänä 
nouseman ylös. (Matt. 16:21)

Herramme Kristus opetti itses-
tään opetuslapsilleen kaksi op-
pituntia. Ensimmäinen opetus 
koski sitä, kuka hän on. Tämän 
opetuslapset oppivatkin Pieta-
rin johdolla, hänen tunnustaes-
saan ”Sinä olet Kristus, elävän 
Jumalan Poika.” (Matt. 16:16).
Sitten alkoi Kristuksen opetuk-
sen toinen osa, jonka aihe oli 
hänen tehtävänsä. Hänen tehtä-
vänsä ydin on hänen kärsimyk-
sensä. Hänen oli määrä mennä 
Jerusalemiin ja kärsimän pal-
jon, tuleman petetyksi ja tape-
tuksi. Ja kolmantena päivänä 
hän oli nouseva kuolleista. 

Tämä oppitunti ei mennyt ope-
tuslapsille jakeluun, ennen kuin 
kaikki oli täyttynyt. Herramme 
kärsimystie, ”via dolorosa” al-
koi kuitenkin paljon aiemmin 
kuin Getsemanessa tai aasil-
la ratsastuksesta Jerusalemiin. 
Se alkoi jo hänen syntymäs-
tään. Jeesus oli ”Kristus, elä-
vän Jumalan Poika”, koko maa-
ilman vapahtaja jo lapsena äi-
tinsä neitsyt Marian kohdussa. 
Näinhän enkeli ilmoittaa Joose-
fille unessa: Ja hän on synnyt-
tävä pojan, ja sinun on annet-
tava hänelle nimi Jeesus, sil-
lä hän on vapahtava kansan-
sa heidän synneistänsä.” Tä-
mä kaikki on tapahtunut, että 

kävisi toteen, minkä Herra on 
puhunut profeetan kautta, jo-
ka sanoo: ”Katso, neitsyt tu-
lee raskaaksi ja synnyttää po-
jan, ja tälle on annettava nimi 
Immanuel”, mikä käännettynä 
on: Jumala meidän kanssam-
me. (Matt. 1:21-23). 

Jumalan Poika syntyi lain alai-
seksi lunastaakseen meidät syn-
tiset lain alaiset, jotta meistä tu-
lisi Jumalan lapsia (ks. Gal. 4:4-
5). Hän oli siis jo syntymästään 
lähtien meidän vapahtajamme 
ja syntyi kantamaan sitä lain ki-
rousta ja koko maailman synti-
velkaa, myös sinun ja minun.

Olennainen hetki Herran kärsi-
mystiellä kohti Golgataa oli hä-
nen kasteensa. Jordanissa hänet 
kastettiin Jumalan Karitsana, 
joka ottaa pois maailman syn-
nin, kuten Johannes Kastaja ju-
listi (Joh. 1:29). Siitä alkoi hä-
nen julkinen toimintansa vapah-
tajana ja syntien sovittajana. 
Kuvaavaa on, että Henki vei 
Jeesuksen ensiksi erämaahan, 
kuten vanhan liiton ”syntipuk-
ki” lähetettiin kansan synnit 
harteillaan erämaahan samalla 
kuin toinen uhrattiin sovitusuh-
rina. Siellä erämaassa Herram-
me paastosi ja kesti kaikki saa-
tanan kiusaukset ja koettele-
mukset. Me lankeamme sielun-

vihollisen kiusauksissa ja teem-
me syntiä, me rikomme lakia ja 
ansaitsisimme iankaikkisen kär-
simyksen, mutta Kristus on tul-
lut kärsimään meidän kadotus-
ranaistuksemme, kantanut mei-
tä tuomitsevan lain ristille, ki-
rouksen puuhun sekä kestänyt 
kuuliaisesti kaikki kiusaukset 
ja täyttänyt Jumalan lain. Tä-
män kaiken hän on tehnyt mei-
dän tähtemme. Sillä sentähden, 
että hän itse on kärsinyt ja ol-
lut kiusattu, voi hän kiusattuja 
auttaa. (Hepr. 2:18) 

Kuten Kristus kastettiin mei-
dän kuolemaamme osallisek-
si, meidät kastetaan hänen kuo-
lemaansa osallisiksi. Ja koska 
olemme saaneet kasteessa yh-
dessä Kristuksen kanssa kuolla, 
olemme siinä myös liitetyt hä-
nen ylösnousemukseensa ja elä-
määnsä. Vai ettekö tiedä, että 
me kaikki, jotka olemme kas-
tetut Kristukseen Jeesukseen, 
olemme hänen kuolemaansa 
kastetut? Niin olemme siis yh-
dessä hänen kanssaan hauda-
tut kasteen kautta kuolemaan, 
että niinkuin Kristus herätet-
tiin kuolleista Isän kirkkauden 
kautta, samoin pitää meidän-
kin uudessa elämässä vaelta-

HERRAN KÄRSIMYSTIE
esa yli-Vainio

Sillä sentähden, 
että hän itse on 
kärsinyt ja ollut 
kiusattu, voi hän 
kiusattuja auttaa.

Ristiä kantava Kristus, 
El Greco
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man. Sillä jos me olemme hä-
nen kanssaan yhteenkasva-
neita yhtäläisessä kuolemassa, 
niin olemme samoin myös yh-
täläisessä ylösnousemuksessa.
(Room. 6:3-5)

Sitten katsomme Jeesuksen vii-
meisiin päiviin. Koko hänen 
elämänsä oli kärsimyksiemme, 
syntiemme ja lain kirouksen 
kantamista, ja kuuliaisena hän 
itse täytti koko lain, oli kuuli-
ainen kuolemaan asti ja rukoili 
Isää. Getsemanessa tämä Kris-
tuksen sydämessään kokema 
tuska ja kärsimys - sekä hänen 
kuuliaisuutensa tulee esiin eri-
tyisen selvästi. Silloin hän sa-
noi heille: ”Minun sieluni on 
syvästi murheellinen, kuole-
maan asti; olkaa tässä ja val-
vokaa minun kanssani”. Ja 
hän meni vähän edemmäksi, 
lankesi kasvoilleen ja rukoi-
li sanoen: ”Isäni, jos mahdol-
lista on, niin menköön minulta 
pois tämä malja; ei kuitenkaan 
niinkuin minä tahdon, vaan 
niinkuin sinä”. (Matt. 26:38-
39) Kristus kantoi ja kärsi mei-
dän puolestamme, ja koki mei-
dän kärsimyksemme ja syntim-
me ominaan. Mutta siinä missä 
me lankeamme ja olemme us-
kottomat, on hän ollut kuuliai-
nen meille pelastukseksi. Ja li-
hansa päivinä hän väkeväl-
lä huudolla ja kyynelillä uhra-

si rukouksia ja anomuksia sil-
le, joka voi hänet kuolemas-
ta pelastaa; ja hänen rukouk-
sensa kuultiin hänen jumalan-
pelkonsa tähden. Ja niin hän, 
vaikka oli Poika, oppi siitä, mi-
tä hän kärsi, kuuliaisuuden. 
(Hepr. 5:7-8)

Kristuksen kärsimystie huipen-
tui Golgatalle, jossa hän veri-
senä kuninkaana, Herran kär-
sivänä palvelijana, kansan syn-
nit kantavana Jumalan Karit-
sana ja sovituksen hankkivana 
ylimmäisenä pappina kärsi ko-
ko lain kirouksen. Hän tuli ki-
rotuksi, jotta lunastaisi meidät 
(Gal. 3:13). Kun hänen verensä 
vuoti, me saimme sovituksen. 
Se veri on peittänyt ja suojannut 
meidät kuten karitsan veri suo-
jasi Israelin kansan Egyptissä 
Jumalan vitsaukselta. Kun Kris-
tus kärsi ja vuodatti verensä, me 
saimme Jumalan armon ja syn-
tien anteeksiantamuksen. Tämä 
oli jo ennustettu Jesajan kirjas-
sa: Hän oli ylenkatsottu, ihmis-
ten hylkäämä, kipujen mies ja 
sairauden tuttava, jota näke-
mästä kaikki kasvonsa peitti-
vät, halveksittu, jota emme mi-
näkään pitäneet. Mutta totises-
ti, meidän sairautemme hän 
kantoi, meidän kipumme hän 
sälytti päällensä. Me pidimme 
häntä rangaistuna, Jumalan 
lyömänä ja vaivaamana, mut-
ta hän on haavoitettu meidän 
rikkomustemme tähden, run-
neltu meidän pahain tekojem-
me tähden. Rangaistus oli hä-
nen päällänsä, että meillä rau-
ha olisi, ja hänen haavain-
sa kautta me olemme paratut. 
(Jes. 53:3-5) Ja tämä on meille-
kin esimerkkinä. Koska Kristus 

on kärsinyt ja antanut meille ar-
mon Jumalan edessä, hankkinut 
syntien anteeksiantamuksen ja 
iankaikkisen elämän jokaiselle 
syntiselle, joka häneen uskoo, 
mekin saamme kärsiä hänen ni-
mensä tähden. Kristus on mei-
dän vapahtajamme, meidän si-
jaiskärsijämme, meidän lunas-
tajamme ja ylösnoussut Her-
ramme, mutta myös esimerk-
ki jokaiselle kristitylle, meille-
kin, jotka elämme sellaisessa 
ajassa joka pilkkaa Kristusta ja 
hänen sanaansa. Sillä siihen te 
olette kutsutut, koska Kristus-
kin kärsi teidän puolestanne, 
jättäen teille esikuvan, että te 
noudattaisitte hänen jälkiänsä, 
joka ”ei syntiä tehnyt ja jon-
ka suussa ei petosta ollut”, jo-
ka häntä herjattaessa ei her-
jannut takaisin, joka kärsies-
sään ei uhannut, vaan jätti asi-
ansa sen haltuun, joka oikein 
tuomitsee, 24. joka ”itse kantoi 
meidän syntimme” ruumiis-
sansa ristinpuuhun, että me, 
synneistä pois kuolleina, eläi-
simme vanhurskaudelle; ja hä-
nen ”haavainsa kautta te olette 
paratut”. (1. Piet. 2:21-24)

Siinä missä me 
lankeamme ja 
olemme uskotto-
mat, on hän ollut 
kuuliainen meille 
pelastukseksi.

Teologian maisteri ja Seurakuntaliiton teologi Esa Yli-Vainio on toiminut aikaisemmin 
ylimainiona Paavalin Synodin tuki ry:n sihteerinä. Esan kynästä lähtee vahvasti Raa-
mattuun pohjaavia syvällisiä pohdintoja.
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Tänä keväänä valitun uuden kir-
kolliskokouksen nelivuotinen 
toimikausi alkaa toukokuussa. 
On todennäköistä, että tämän-
kin kirkolliskokouksen toimin-
taa tulee värittämään keskus-
telu samaa sukupuolta olevien 
vihkimisestä. Vaalituloksen va-
lossa näyttää siltä, että mitään 
kirkkolaki- tai kirkkojärjestys-
tasoisia muutoksia ei tässä asi-
assa seuraavan neljän vuoden 
aikana tapahdu. Avioliittoasias-
sa perinteisellä kannalla olevien 
ja uudistushaluisten väliset voi-
masuhteet näyttävät olevan kuta 
kuinkin samanlaiset kuin viime 
kaudella. Kummallakaan kan-
nalla ei siis ole 3/4 enemmis-
töä, joka tarvittaisiin kirkkolain 
tai -järjestyksen muuttamiseen. 
Tilanne jäänee siis edelleen sel-
laiseksi, että kirkolla ei ole yk-
siselitteisen selvää kirkkolain 
tai -järjestyksen pykälää, joka 
määrittelisi avioliiton vain mie-
hen ja naisen väliseksi, mutta 
toisaalta kirkon teologinen nä-
kemys on selkeästi Raamatun 
mukainen. Korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa on vireillä va-
litus Oulun hallinto-oikeuden 
päätöksestä, joka kumosi Oulun 
tuomiokapitulin antaman kurin-
pitorangaistuksen papille, joka 
oli vihkinyt avioliittoon samaa 
sukupuolta olevan parin. Kor-
kein hallinto-oikeus tulee aika-
naan antamaan ennakkotapauk-
sen, jota seuraten hallinto-oi-
keudet jatkossa käsittelevät tuo-

miokapitulien mahdollisia ku-
rinpitotoimia, jos niistä valite-
taan. Ikävää, että maallinen oi-
keus joutuu tekemään päätök-
siä, jotka kirkon itsensä pitäisi 
tehdä. 

Todennäköisesti kirkollisko-
kouksessa on merkittävä mää-
rä edustajia, jotka haluaisivat 
löytää tilanteeseen jonkinlaisen 
kompromissin. Viime kaudel-
la esiteltiin ns. Helanderin mal-
lia, jolle löytynee aika paljon-
kin kannatusta. Mallin mukaan 
kirkko toteaisi, että kirkon avio-
liittokäsityksen mukaan edel-
leen avioliitto on vain miehen 
ja naisen välinen, mutta samalla 
päätettäisiin, että pappeja, jotka 
vihkivät samaa sukupuolta ole-
via, ei rangaistaisi. Tällainen 
päätös johtaisi kuitenkin sisäi-
seen ristiriitaan, jossa sanat ja 
teot, teologia ja praksis, olisivat 
toisiaan vastaan. Käytännössä 
tämä näyttäisi siltä, että kirkko 
on hyväksynyt samaa sukupuol-
ta olevien avioliitot. Voi olla, et-
tä tätä tai jotain muuta kompro-
missia yritetään saada aikaan 
yksinkertaisella enemmistöllä.

Toivoisin, että uusi kirkollisko-
kous voisi keskittyä kirkon tule-
vaisuuden rakentamiseen ja et-
simään ratkaisuja muun muas-
sa siihen, miten ns. konserva-
tiivit voisivat vielä kokea kir-
kon omakseen. Jo viime kaudel-
la varovasti keskusteluun nos-
tettiin henkilöseurakuntamal-
lia, jota aikaisemmin oli pidet-
ty lähes mahdottomana, mut-
ta nyt yhä useammat ovat näyt-
täneet varovaista vihreää valoa 
sen kaltaiselle seurakuntamal-
lille. Toivoisin, että seuraavan 
nelivuotiskauden aikana tämä 
etenisi. Samoin toivoisin, et-
tä kirkossa ja kirkolliskokouk-
sessa voitaisiin keskustella kir-
kon roolista ja olemuksesta ni-
menomaan hengellisenä ja ian-
kaikkisuuteen tähtäävänä orga-
nisaationa. Yhteiskunnan muut-
tuessa yhä enemmän jopa anti-
kristilliseksi kirkon olisi määri-
teltävä suhteensa yhteiskuntaan 
uudestaan, ja tässä määrittelys-
sä kirkolliskokouksella on oma 
rooliinsa. 

KIRKKO JA YHTEISKUNTA
tuleVa KirKollisKoKousKausi Ja yhä antiKristillisempi yhteisKunta

Ville auVinen

Pastori, teologian tohtori ja toisen kauden kirkolliskokousedustaja Ville Auvinen on taitava 
Raamatun opettaja, joka osaa kiteyttää sanomansa tarvittaessa selkeästi ja turkulaisen 
ytimekkäästi. Todellisena moniosaajana hän on mies paikallaan SLEY:n lähetysjohtajan 
tehtävissä.

Kirkolliskokouk-
sen toimintaa tu-
lee värittämään 
keskustelu samaa 
sukupuolta olevi-
en vihkimisestä.
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”Miten kirkon oppiperusta, 
Raamattu sopii yhteen aatteen 
kanssa, jossa häpeä ja synti nos-
tetaan ylpeyden aiheeksi?” Ke-
sällä 2019 julkisuuteen oli tullut 
tieto kirkon ilmoittautumisesta 
Pride-tapahtuman viralliseksi 
kumppaniksi. Julkaisin kysy-
mykseni sosiaalisessa mediassa 
ja liitin siihen kuvan avoimesta 
Raamatusta, Roomalaiskirjeen 
1. luvun jakeista 24-27. 

Mieleeni ei edes noussut aja-
tus, että julkaisuni voisi olla 
lainvastainen. Kritiikkini kärki 
kohdistui kirkon johtoon. Edus-
kunta on yksimielisesti hyväk-
synyt kirkkolain, jonka mukaan 
kirkko tunnustaa Raamattuun 
perustuvaa kristillistä uskoa. 
Kirkkojärjestyksessä sanotaan, 
että ”kaikkea oppia kirkossa on 
tutkittava ja arvioitava Jumalan 
pyhän sanan mukaan.”

Twiitistäni tehtiin rikosilmoitus, 
joka johti esitutkintaan ja lähes 

neljän tunnin pituiseen poliisi-
kuulusteluun. Syyskuussa 2019 
sain tiedon, että v 2004 kirjoit-
tamastani ja Luther-säätiön jul-
kaisemasta pamfletista ”Mie-
heksi ja naiseksi hän heidät loi” 
on myös tehty rikosilmoitus. 

Sen kirjoittaminen nousi vallin-
neesta arvomurroksesta. Edus-
kunta oli vuonna 2001 äänin 
99-84 hyväksynyt samaa su-
kupuolta olevien parisuhteen 
virallistamisen. Sen jälkeen 
ryhdyttiin nopeasti valmistele-
maan lakia homoparien adop-
tio-oikeudesta ja hedelmöitys-
hoidoista. Sukupuolineutraali 
avioliittolaki oli jo silloin täysin 
avoimesti tavoitteena. 

Huomionarvoista tässä on, että 
poliisi teki 13.9.2019 perus-
teellisen 11-sivuisen päätöksen, 
että pamfletista ei ole tarvetta 
tehdä rikostutkintaa, eikä ole 
syytä epäillä, että rikosta olisi 
tapahtunut. Poliisi myös pää-
töksessään totesi: ”Mikäli esi-
merkiksi joidenkin Raamatussa 
esitettyjen näkemysten katsot-
taisiin sellaisenaan täyttävän 
kiihottamisrikoksen tunnusmer-
kistön, olisi myös Raamatun 
levittäminen tai saatavilla pitä-
minen lähtökohtaisesti kiihotta-
misrikoksena rangaistava.”

Oli suuri yllätys, että valtakun-
nansyyttäjä Raija Toiviainen 
määräsi 31.10. esitutkinnan toi-
mitettavaksi asiassa. Oikeustur-
van kannalta on ongelmallista, 
että korkeasti oppineet viran-
omaiset ovat näin eri linjoilla 

laintulkinnassaan. Jos lakia sää-
tävä, 25 vuotta eduskunnassa is-
tunut kansanedustaja ei tunnista 
mahdollista rikosta, miten ta-
vallinen kansalainen voisi tun-
nistaa?

Kiistän ehdottomasti, että kir-
joitukseni olisi vihapuhetta tai 
vähemmistöjen solvaamista 
tai panettelua. Kristillinen ih-
miskuva perustuu jokaisen ih-
misyksilön synnynnäiseen ja 
yhdenvertaiseen arvoon. Raa-
matun avioliittoa ja seksuaali-
suutta koskevat opetukset nou-
sevat rakkaudesta, ei vihasta. 

On hämmentävä, epätodellinen 
kokemus joutua poliisikuu-
lusteluun Raamatun opetusten 
vuoksi maassa, jolla on pitkät 
juuret sanan- ja uskonnonva-
paudessa. Näitä uutisia olemme 
tottuneet näkemään aivan toi-
senlaisesta viiteryhmästä, esi-
merkiksi Pohjois-Koreasta tai 
entisen Neuvostoliiton oloista. 
Sanan- ja uskonnonvapaus ovat 
demokratian kulmakiviä.

NYT ON AIKA ROHKEASTI KÄYTTÄÄ 
SANAN- JA USKONNONVAPAUTTA!
päiVi räsänen

Mieleeni ei edes 
noussut ajatus, että 
julkaisuni voisi olla 
lainvastainen. Edus-
kunta on yksimie-
lisesti hyväksynyt 
kirkkolain, jonka 
mukaan kirkko tun-
nustaa Raamattuun 
perustuvaa kristil-
listä uskoa.

On hämmentä-
vä, epätodellinen 
kokemus joutua 
poliisikuuluste-
luun Raamatun 
opetusten vuoksi 
maassa, jolla on 
pitkät juuret sa-
nan- ja uskonnon-
vapaudessa. 
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Sakkoa tai vankeusrangaistusta 
suuremmaksi ongelmaksi mah-
dollisesta tuomiosta nousisi vaa-
timus sensuurista: käsky poistaa 
sosiaalisen median päivitykset 
tai julkaisukielto kirjoitukselle. 
Samalla avattaisiin väylä, joka 
johtaisi julkaisukieltoihin ja 
moderneihin kirjarovioihin. Jo 
pelkkä poliisitutkinta vaarantaa 
sanan- ja uskonnonvapauden 
toimimalla pelotteena.

Kuulustelussa minulta kysyt-
tiin, että suostunko kahden vii-
kon sisällä poistamaan twiitin. 
Sanoin, että en suostu. Valta-
kunnansyyttäjä on julkisesti 
todennut, että mahdollisella irti-
sanoutumisella omista teksteis-
tään on merkitys arvioitaessa 
syyllisyyttä. Pamfletissani on 
toki osin vanhentunutta tekstiä 
niin lainsäädännön kuin tutki-
mustiedon osalta. Jos kirjoit-
taisin nyt uudestaan kirjasta, 
varmasti siihen tulisi muutok-
sia. Mutta oleellista on se, että 
tällaisenaankin pidän kirjasta 
laillisena puheenvuorona. 

Helsingin Sanomat kirjoitti ta-
pauksesta viime marraskuussa 
jutun, jonka mukaan twiitissäni 
siteeratussa Roomalaiskirjeen 
kohdassa Paavali sanoo, että 
homoseksiä harrastaneet pi-
täisi tappaa. Myöhemmin leh-
ti korjasi nettijuttua niin, että 
Paavalin mukaan homoseksiä 
harrastaneet ”ansaitsevat kuol-
la”. Todellisuudessa Paavali 
kirjoittaa ihmisen yleisestä syn-
titurmeluksesta, josta homosek-
suaaliset teot ovat yksi esimerk-
ki. Paavalin puhe synnistä on 
pohjana hänen julistukselleen 
armosta, joka tulee jokaisen 
uskovan osaksi Jeesuksen sovi-
tustyön tähden (Room. 3 ja 4). 
Jumala rakastaa homoseksuaa-
leja ihmisiä niin paljon, että hän 
haluaa myös heitä vetää Kris-
tuksen yhteyteen ja osallisiksi 
evankeliumista.

Valtakunnansyyttäjän haastatte-
lussa todettiin, että vaikka Rä-
sänen tuomittaisiin, Raamattuja 
ei tarvitse kirjastoista poistaa 
ja niistä saa keskustella, mut-
ta ”olennaista on, onko samaa 
mieltä”. Tämä herättää syvän 
huolen uskonnonvapauden ti-
lasta. Kristitylle Raamattu on 
Jumalan sanaa. 

Apostolien sananvapautta yri-
tettiin monissa tilanteissa ra-
joittaa kielloin ja rangaistuksin. 
Kun Paavalia aiottiin puheitten-
sa takia tutkia ruoskimalla, hän 
vetosi lakiin: ”Onko teidän lupa 
ruoskia Rooman kansalaista, 
vieläpä ilman tuomiota?” Ruos-
kinnasta luovuttiin ja Paavali 
vapautettiin siteistään. Paavali 
puolusti itseään Rooman kansa-

laisen oikeuksilla. Meilläkin on 
oikeus vedota Suomen perus-
tuslain uskonnon ja omantun-
nonvapauteen – ja samalla kun 
raivaamme tilaa näille oikeuk-
sille, puolustamme myös mui-
den oikeutta elää vakaumuksen-
sa mukaan. Elämme tilanteessa, 
jossa tarvitsemme keskinäistä 
rohkaisua ja myös oikeaa puo-
lustautumista.

Kristillisen kirkon ja Jumalan 
seurakunnan tehtävä on ru-
koilla esivallan puolesta, jotta 
saisimme viettää rauhallista ja 
hiljaista elämää kaikessa juma-
lisuudessa ja kunniallisuudessa. 
Esivallan tärkein tehtävä suh-
teessa kirkkoon on taata sille 
uskonnonvapaus, vapaus pitää 
evankeliumin sanomaa esillä ja 
vapaus aktiivisesti harjoittaa us-
koa myös käytännössä.

Lääkäri, kansanedustaja Päivi Räsänen tunnetaan vankkumattomana kristillisten arvojen 
puolustajana. Hän on aitiopaikalla rohkea ja viisas nainen, jolle on annettu valtaa vaikut-
taa koko Suomen kansaa koskeviin asioihin.

Meilläkin on oi-
keus vedota Suo-
men perustus-
lain uskonnon ja 
omantunnonva-
pauteen.

Samalla avattai-
siin väylä, joka 
johtaisi julkaisu-
kieltoihin ja mo-
derneihin kirjaro-
vioihin. Jo pelkkä 
poliisitutkinta 
vaarantaa sanan- 
ja uskonnonva-
pauden toimimal-
la pelotteena.
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lauantain luennot

Päätoimittaja Leif Nummela: 
Jumalan kansan matka, kenellä valta ja kenel-
lä vapaus
Millaisten olosuhteiden, kulttuurien ja aikojen 
läpi Jumala kuljetti omiaan VT:n aikana? Oliko 
valta kuninkailla, pakanoilla vai Herralla? Mistä 
Herran palvelijat olivat valmiita joustamaan ja 
mistä eivät? Opetuksia Danielin kirjasta, kris-
tinuskosta luopuvan kulttuurin keskellä eläville 
kristityille. Kello 13.00

Professori Tapio Puolimatka:
Sananvapaus ja vähemmistöjen identiteet-
tioikeudet
Viime aikoina kansanedustaja Päivi Räsästä 
on syytetty vihapuheesta ja kansanryhmää vas-
taan kiihottamisesta. Missä ovat vähemmistöjen 
identiteettioikeudet? Tapio Puolimatka nostaa 
oleellisia havaintoja esiin tasa-arvoisen sanan-
vapauden ja uskonnonvapauden kuulumisesta 
raamattuun uskoville kristityille. Kello 14.45

STI:n tutkija Timo Eskola:
Sananvapaus ja haastavat oikeudet ja velvol-
lisuudet UT:ssa, evankeliumeissa ja evanke-
liumin alkaessa levitä
Missä kulkee nykyään sallitun julkisen puheen 
raja? Ylittivätkö Jeesus ja apostolit tämän ra-
jan? Mitä ohjeita UT antaa sanojen ja opetuksen 
käytölle sekä esivallan tottelemiselle? Millaiseen 
jännitteeseen Jeesuksen opetuslapset joutuivat 
aikansa pakanakulttuurissa? Kello 17.15

Sydämen uskolla ja suun tunnustuksella
Illan avaa past. Jari Rankinen kertomalla kristi-
tyksi kääntyneen maahanmuuttajan oikeuksista ja 
vapauksista - tai niiden puutteesta. Muut puhujat 
pastori Eero Kaumi, kappalainen Aki Lautamo, 
rovasti Martti Huhtinen. Kello 18:45

Nuortenilta ja nyyttärit Pappilassa
TM, päätoimittaja Leif Nummelan puhe aiheesta 
“Kristus Vanhassa testamentissa”. Rukoilevais-
nuorten ilta on avoin kaikille varhais-nuorille, 
nuorille ja nuortenmielisille. Kello 19.00

sunnuntain luennot

Vanhan käsikirjan Messu
Messu Lapin kirkossa rukoilevaisten ns. Vanhan 
Käsikirjan messuna. Messussa saarnaa piispa 
Ivan Laptev, jota tulkitsee emeritus piispa Aarre 
Kuukauppi, ripin toimittaa pastori Vesa Kier-
tokari ja liturgian kappalainen Olavi Saurio. 
Kanttorina Risto Leino. Kello 10.00

Kolme katsausta alkaen kello 13.15
1.

2.

3.

In memoriam: Piispa Olavi Rimpiläinen
Muistopuhe joulukuussa 2019 autuuteen siir-
tyneestä isästä Herrassamme.

Te Deum
Kirkkopäivien päätteeksi veisataan pappien ja 
seurakunnan vuorolauluna virsi 320.

Lisää Kirkkopäivistä 2020 osoitteessa:
https://paavalinsynodi.wordpress.com

KIRKKOPÄIVIEN SISÄLLÖN ESITTELY

TM, STI:n pääsihteeri Santeri Marjokorpi 
Keskustelua, tieteellistä teologiaa vai sanan 
julistamista?
STI:n sekä uuden pääsihteerin haasteet ja ta-
voitteet.

Piispa emeritus Aarre Kuukauppi
Sananvapaus, uskonnonvapaus ja kristityn 
vapaus Inkerin kirkon eri vaiheissa. 
Korutonta kertomaa suomalaiselle kristitylle 
sekä Jumalan uskollisuuteen ja hänen sa-
naansa luottamisen vaikuttamat uudistuksen 
ajat. 

Professori Jouko Talonen
Totalitarismi, demokratia ja kirkot 
1900-luvun Euroopassa. 
Mitä voimme oppia kirkkohistoriasta?

ruoKailuT seuraKunTaKodilla. 
varaa oma majoiTus ajoissa.

TerveTuloa jeesuKsen nimeen!
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lauantai 4.4.2020

11.00 Tervetulokahvit

12.00 Päivien avaus
 Timo Keskitalo
 Olavi Saurio

13.00 Luento:
 Jumalan kansan matka, kenel- 
 lä  valta ja kenellä vapaus?
 Leif Nummela

14.45 Luento:
 Sananvapaus ja vähemmistö-
 jen identiteettioikeudet
 Tapio Puolimatka

 Päivällinen

17.15 Luento:
 Sananvapaus ja haastavat
 oikeudet ja velvollisuudet
 UT:ssa, evankeliumeissa ja   
 evankeliumin alkaessa levitä
 Timo Eskola

18.45 Iltatilaisuus
 Sydämen uskolla ja suun
 tunnustuksella
 Jari Rankinen
 Eero Kaumi
 Aki Lautamo
 Martti Huhtinen

19.00 Rinnakkaistilaisuus
 Nuortenilta Pappilassa
 Leif Nummela puhujavieraana
 aiheenaan ”Kristus Vanhassa
 Testamentissa”

sunnuntai 5.4.2020

10.00 Vanhan käsikirjan messu

 Saarna - Ivan Laptev
 Tulkkaus - Aarre Kuukauppi
 Rippi - Vesa Kiertokari
 Liturgi - Olavi Saurio

12.20 Lounas

13.15 Kolme katsausta

 Keskustelua, tieteellistä teolo-
 giaa vai sanan julistamista? 
 STI:n sekä uuden pääsihteerin 
 haasteet ja tavoitteet
 Santeri Marjokorpi

 Sananvapaus, uskonnonvapa-
 us ja kristityn vapaus Inkerin 
 kirkon eri vaiheissa
 Aarre Kuukauppi

 Totalitarismi, demokratia ja 
 kirkot 1900-luvun Euroopas-
 sa. Mitä voimme oppia kirkko-
 historiasta?
 Jouko Talonen

 In memoriam:
 Piispa Olavi Rimpiläinen

 Päätössanat

 Te Deum

16.00 Päätöskahvit

paastonaJan KirKKopäiVät  4.-5.4.2020
rauman lapin KirKKo - KirKKotie 23, lappi

JUMALANSANANVAPAUS
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Paavalin synodi - Paulussynoden on käytän-
nön tarpeista syntynyt keskustelu-ja yhteis-
työelin kaikille, jotka tahtovat toimia Suomen 
evankelis-luterialisessa kirkossa Raamatun ja 
tunnustuksen mukaisen uskon ja elämän edis-
tämiseksi. Synodi toimii yhteistyössä samaa 
tavoitetta edistävien kotimaisten ja ulkomais-
ten järjestöjen kanssa. Paavalin synodin jäse-
neksi pääsee allekirjoittamalla kirkon virkaa 
koskevan julkilausuman vuodelta 1976.

Sisarenpoika on Paavalin synodin jäsenleh-
ti. Lehti ottaa mielellään vastaan kaikenlaista 
postia: keskustelupuheenvuoroja, esirukous-
pyyntöjä, tapahtumaselostuksia yms. Lähe-
tetyt kirjoitukset julkaistaan tilan ja tarpeen 
mukaan.

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

Pankkiyhteys:
BIC OKOYFIHH
OP FI35 5410 0220 4448 90
Viite: 20200

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

paavalin synodi TeKee TärKeää 
TyöTä vapaaehToisTyön varassa
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