Suuri pappikysely
1. Sukupuoli
Vastaajien määrä: 382
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2. Työtehtävä
Vastaajien määrä: 382
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3. Vastaajan ikä
Vastaajien määrä: 381
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4. Missä työskentelen pappina?
Vastaajien määrä: 382
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5. Arkkipiispa Kari Mäkinen otti Facebookissa (28.11.) kantaa eduskunnan päätökseen hyväksyä
tasa-arvoinen avioliittolaki (lainaus alla). Miten suhtaudutte arkkipiispan kannanottoon (valitkaa
vaihtoehdoista lähimpänä ajatteluanne oleva vaihtoehto)?
"Tiedän miten paljon tämä päivä merkitsee sateenkaariväelle, heidän läheisilleen ja monille muille. Iloitsen täydestä sydämestäni heidän puolestaan
ja heidän kanssaan.-- Olemme samassa tilanteessa läheisten pohjoismaisten sisarkirkkojen kanssa: avioliittokäsityksemme tarvitsee perusteellista
tarkastelua. Omasta puolestani ajattelen, että siinä on uudelleenarvioinnin paikka. Se tapahtuu kirkon omista perusteista käsin."
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6. Voitte halutessanne perustella/kommentoida vastaustanne kysymykseen numero 5.
Vastaajien määrä: 145
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Olemme vaiheessa. Jossa piispa avoimesti toimii vastoin tunnustusta, jos hänellä olisi ryhtiä niin eroaisi
Olisi syytä lukea Raamattua esim. !.Mooskirjan alusta ihmisen luomisen jälkeen tapahtuneesta Jumalan
käskystä aj siunauksesta tai Roomalaiskirjeen alskupuolelta tai 1. Korinttolaiskirjeestä
Vaihtoehdoissa ei ollut sellaista mitä ajattelen. Laitoin siis lähimmän. Mielestäni arkkipiispan lausunto oli
hieman harkitsematon, mutta tuen häntä kyllä. Samalla uskon, että kirkossa on paikallaan käydä keskustelua
avioliitosta. En kuitenkaan näe mitään miksi nykyisessäkään avioliittokäsityksessä olisi vikaa.
Arkkipiispa toimii piispan asemassa. Hän ei puhu omasta vaan ev. lut.-kirkon puolesta. Hänen näkemyksensä
on ristiidassa Raamatun ja kirkon virallisen kannan kanssa. Kerettiläisillä lausunnoillaan arkkipiispa on sahanut
oksaa omalta uskottavuudeltaan. Auktoriteetti on mennyt. Kari Mäkisen lausunto sattuu erityisesti nuoriin
perheisiin, jotka haluaisivat antaa lapsilleen hyvän kristillisen kasvatuksen ja hengellisen turvan. Monet
konservatiiviset vanhemmat ovat hämmentyneitä kun arkkipiispa puhuu omiaan.
Arkkipiispa astui esiin juuri oikealla hetkellä. Olen iloinen hänen rohkeista kannanotoistaan ja yhdyn niihin
täydestä sydämestäni.
Raamattu ei ota asiaan kantaa. Sen punainen lanka kuitenkin kannustaa toisen huomioon ottamiseen, tasaarvoon ja lähimmäisenrakkauteen. Asiayhteydestään irroitetut Raamatun siteeraukset eivät riitä perusteeksi
sille, että muita kuin heterosuhteita tulisi vastustaa.
Kirkon avioliittokäsityksen on otettava kantaa siihen, että osa miehistä ja naisista ovat syntyneet
homoiksi/lesboiksi eikä heitä voida "eheyttää" heteroiksi tai vaatia kaapissa olemiseen. Mitä tämä tarkoittaa
kirkon luomisen teologialle on kirkon ilmaistava avioliittoteologiassaan. Tekeekö Jumala virheitä
luomistyössään tämän erilaisuuden takia?
Vai onko tämä erilaisuus hyväksyttävää ja kirkkoakin rikastuttavaa?
Hyvin ja rohkeasti sanottu. Annan tukeni.
Olen hyvin suruissani siitä, miten asia on jakanut kirkon työntekijöitä - saman Raamatun lukemisesta huolimatta
tulkintaerot ovat todellisuutta, jopa syventyneet. Vaikka itse olen ap:n kanssa samoilla linjoilla, yritän myös
ymmärtää heitä, joille kysymys on vaikea tai mahdoton hyväksyä. Uskon yhteisömme ei ole joko-tai vaan sekäettä. Iloitsen ja samalla kannan huolta koko papistosta aiheen äärellä, koska tulevaisuus näyttää haastavalta.
Mihin kukin papeista voi kutsumuksessaan aidosti liittyä, mistä on tarpeen erottautua?
Kirkon avioliittokäsitys ei tule muuttumaan lähivuosikymmeninä. Silti on tärkeää keskustella erilaisista
näkemyksistä. On välttämätöntä tulla toimeen ja kunnioittaa myös erilaisia näkemyksiä edustavia ihmisiä.
Arkkipiispa on puolustanut tämän yhteiskunnan syrjittyjä, mistä kunnioitan häntä syvästi.
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Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat.
Yhdyn Mäkisen kantaan ja pidän tärkeänä, että hän asettui seksuaalisten vähemmistöjen rinnalle.
Ongelmallista oli vain ulostulon tapa. Facebookin kirjaus on väärä foorumi ajaa näin suuria asioita. Mäkisestä
välittyi emotionaalisesti latautuneessa tilanteessa vain se, kummalle puolelle hän asettui. Asiaa olisi pitänyt
avata kiihkottomasti ja maltillisesti itse asiassa kuitenkin pysyen.
Harmittaa tosi paljon, että aikaisemmat kirkon edustajat eivät ole tätä sanoneet. Miksi kirkko tulee aina tapellen
perässä kaikissa uudistuksissa. Luulisi,että pelkästään Jeesuksen esimerkki velvoittaisi rohkeuteen ja
radikalismiin eikä latteuksiin ja arvokonservatismiin.
Tasa-arvoinen avioliittolaki ihan ok, mutta mielestäni arkkipiispa kiirehti asioiden edelle...
Kirkon perustehtävä on välittää sanomaa armollisesta Jumalasta ja toimia myös käytännössä sen mukaisesti,
että lähimmäisenrakkaus toteutuisi tässä maailmassa Jumalan tahtomalla tavalla.
Tuen arkkipiispaa täysin enkä ymmärrä häneen kohdistunutta hyökkäystä. Hän on aloittanut tästä aiheesta
keskustelun niin kunnioittavasti ja asiallisesti kuin mahdollista eikä ole tuominnut toisinajattelijoitakaan.
Tässä on sekaisin kaksi hyvin erillistä kysymystä: ensinnäkin se, miten suhtaudun vähemmistöihin ja heidän
oikeuksiinsa ja toisekseen, millainen avioliittokäsitys minulla on.
Minä haluan iloita tasa-arvon toteutumisesta ja silti pitää kiinni perinteisestä avioliittokäsityksestä. Samalla
logiikalla toimii uskonnonvapaus: puolustan muslimin oikeutta harjoittaa uskontoaan, vaikka olenkin sitä mieltä,
että Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse.
Jeesus Nasaretilainen (ei muuten ollut missään aviossa eikä lisääntynyt) asettui aikanaan selkeästi syrjittyjen
puolelle. Arkkipiispa toimi Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Lisäksi piispat Jolkkonen ja Häkkinen olivat
edellisellä viikolla innostaneet aivan turhaan ääriryhmiä kiihkoon, siis todella harkitsematonta heiltä. Hyvä, että
arkkipiispa vähän tasapainoitti tilannetta. Jolkkonen ja Häkkinen toimivat erittäin tyhmästi, kuten piispa Repo
kuuluisassa tv2 homoillassa.
Hän meni liian pitkälle puheissaan.
Toivoin ettei avioliittolain muutos olisi mennyt läpi, koska se johtaa kirkon sisällä pysyvään riitelyyn ja n. 10
vuodessa se johtaa kirkon hajoamiseen kahtia. (vrt. anglikaaniyhteisö). Arkkipiispa voisi yhteydenvaalijana
hidastaa prosessia, mutta Kari (tyhmyyttään?) löi lisää liekkejä laineille (välittämättä piispainkokouksen
yhteisestä lausunnosta eduskunnalle). Tuloksena järkyttävä polarisaation vahvistuminen kirkossa, joka haittaa
hengellistä työtä ja antaa ulospäin tosi houkuttelevan kuvan. Sivutuloksena eroaalto. Varhaiseläke olisi
kunniakas pakoreitti.
Arkkipiispan olisi pitänyt ottaa huomioon, että homoavioliittokysymys jakaa voimakkaasti sekä papistoa että
seurakuntalaisia. Hänen ei olisi tullut ottaa kantaa lainkaan tai jos jotain olisi pitänyt sanoa, hänen olisi pitänyt
korostaa, että kyse oli yhteiskunnan päätöksestä mutta kirkolla om omat periatteensa ja tapansa päättää
suhtautumisesta homoavioliittoon. Arkkipiispa ei tehyt viisaasti eikä diplomaattisesti ottaessaan vahvasti kantaa
yhden näkemyksen puolesta.
Arkkipiispan kannanotto välittää kuvan kirkosta, joka arvioi asioita uudelleen "omista perusteistaan käsin"
silloin, jos yhteiskunnassa otetaan joku uusi kanta. Tällainen lausunto johtaa mielestäni siihen, että kirkon
uskottavuus kärsii.
Nyt kun yhteiskunta muuttaa avioliittokäsitystään, joka tapauksessa kirkon on syytä arvioida oma
avioliittokäsityksensä uudestaan - päätyy se sitten lopulta uudistamaan sitä tai ei.
Kirkkohistoria on opettanut sen, että kirkko on sopeutunut eri yhteiskunnissa kunkin yhteiskunnan
avioliittokäsityksen - tosin omaksunut sen monesti viiveellä.
On hyvin ennakoitavaa, että piispakunta on hyvin kirjava mielipiteiltään ja yhteiseen päätökseen on vaikea
päästä. Seurakuntalaiset, se toistaiseksi todella suuri riviporukka on hyvin kaukana näistä hallintokuvioista,
tekevät nopeat johtopäätöksensä arkkipiispan ja median välisestä keskustelusta. Näin ollen isoa osaa
hengellisen johtamisen porukkaa vastaan nousee pakottamisen tunne, joka siirtyy tänne rivipappien
kannettavaksi etc.
Arkkipiispa on aiemmin ottanut parisen vuotta sitten kantaa nimenomaan tähän kysymykseen ja julkisesti
esittänyt sen suuntaisen mielipiteen, että rekisteröityä parisuhdetta voitaisi kehittää jotta tässä
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parisuhdemuodossa olevat puutteet tulisivat tasa-arvon nimissä oikaistua. Avioliittokäsityksen muuttamisesta ei
tuolloin ollut mitään puhetta. Olen itse tämän suuntaisella kannalla. Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto,
tasa-arvokysymys ei ole se, miten avioliitto määritellään. Olen pettynyt siihen, että Mäkinen on muuttanut
kantaansa yhtäkkiä näin radikaalisti.
Arkkipiispan tulee myös noudattaa Kirkolliskokouksen päätöksiä, eikä alkaa sooloilemaan ihmisten
hyväksynnän toivossa.
On täysin käsittämätöntä, että kirkon esipaimen, jonka tulisi olla hengellinen johtaja, lausuu tällaisia
kommentteja. Hän sahaa allaan olevaa oksaa ja toimii selkeästi pappislupauksen ja Raamatun ilmoituksen
vastaisesti. Minusta hänen pitäisi erota tehtävästään.
Arkkipiispa on ollut harmillisen huono jo pitkään. Kannanotoista voisi päätellä hänen johtavan
sosiaalidemokraattista puoluetta eikä taivasten valtakuntaa julistavaa yhteisöä.
Arkkipiispan lausunto on käsittämätön irtiotto piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen, siis kirkon virallisen
avioliittokannan määrittelevien päättävien tahojen, linjasta, jonka mukaan avioliitto on yhden miehen ja yhden
naisen välinen liitto.
Vähintään yhtä epäsopiva oli arkkipiispan eduskunnan äänestystä edeltävä lausunto, jossa hän väitti, ettei
sukupuolineutraali avioliitto aseta yhdenkään lapsen etua vaaraan ja ettei kenenkään avioliitto menetä
arvostaan. Lausunto vaikutti ajoitukseltaan ja sisällöltään selvästi pyrkimykseltä vaikuttaa eduskunnan
äänestykseen, ja vieläpä kirkon vallitsevaa avioliitto kantaa vastaan. Sisällöllisesti nuo kaksi väittämää ovat
mielestäni kevyitä retorisia heittoja, joista voi hyvin perustein olla täysin eri mieltä. Lasten kehityksestä mies- tai
naisparien kasvattamana on kokemusta melko lyhyeltä ajalta, mutta esim. professori Tapio Puolimatkan
eduskunnalle toimittama asiantuntijalausunto sisältää kansainväliseen tutkimukseen perustuvaa aineistoa, joka
kyllä antaa perusteita arkkipiispan lausunnosta poikkeavaan näkemykseen. Mitä taas tulee itse avioliittoon, voi
hyvin perustein argumentoida, että sukupuolineutraalin avioliittolain säätäminen muuttaa koko avioliiton
käsitteen. Tämä ei ehkä heti tänään vähennä kenenkään avioliiton arvoa, mutta käsitteen romuttamisen myötä
saattaa koko instituution ajelehtimaan. Tällä voi olla dramaattiset vaikutukset koko yhteiskunnallemme ja
kulttuurillemme. Se, että lainsäätäjän ja kirkon avioliittokäsitykset eriytyvät, saattaa ne kirkon työntekijät, jotka
pitäytyvät perinteiseen avioliittokäsitykseen, erittäin hankalaan asemaan. Kun kouluissa opetetaan vallitsevan
lainsäädännön mukaista uutta näkemystä, on entistäkin haastavampaa opettaa kirkon edustajana raamatullista
näkemystä. Siitä huolimatta, että vuosituhantinen perinne, Raamattu, biologia ja luonnollinen oikeus tietysti
puhuvat perinteisen avioliiton puolesta.
Kokonaisuutena arkkipiispan linjaukset hänen kaudellaan ovat olleet yllättävän yksipuolisia, kun otetaan
huomioon piispanvaalin niukka tulos. 11 äänen eron olisi voinut olettaa vaikuttavan niin, että hän pyrkisi
vaalimaan kirkon ykseyttä ja yhtenäisyyttä erityisellä huolella, kuten piispojen tehtävään yleensäkin kuuluu. Kun
viime viikkojen lausuntoja arvioidaan tätä taustaa vasten, valitsen 4. vastausvaihtoehdon. Arvioin, että
arkkipiispan on erittäin vaikea saada luottamusta perinteistä teologista ja hengellistä linjaa edustavan papiston
ja seurakuntaväen keskuudessa.
Arkkipiispa olisi halutessaan voinut profiloitua sillanrakentajaksi konservatiivien ja liberaalien välillä. Tällaista
olisi kipeästi tarvittu. Sen sijaan arkkipiispa on toistuvasti ilmaissut varauksettoman tukensa homoseksuaalien
avioitumiselle, myös kirkolliselle, ja avoimesti paheksunut toisensuuntaisia kannanottoja. Hän ei ole enää de
facto koko kirkon arkkipiispa.
Kirkon tulisi pitäytyä tärkeämpien asioiden hoitoon. Tasa-arvoinen avioliittolaki koskee vain muutamaa
prosenttia suomalaisista, joista vielä suurin osa lienee kirkkoon kuulumattomia.
Käsitys avioliitosta on muuttunut tuhansien vuosien saatossa todella paljon. "Raamatullinen avioliittokäsitys"
pitää sisällään Vanhan Testamentin järkyttävät kuvaukset moniavioisuudesta, insestistä ja naisen alisteisesta
asemasta avioliitossa. Nyt on aika katsoa asiaa nykytietämyksen ja nykyisten yhteiskunnan normien ja arvojen
pohjalta. Raamatun punainen lanka ei ole homot, vaan Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan.
Arkkipiispan ei pitäisi asettua mielipiteellään tukemaan toista ryhmää kun tietää miten vahvat ryhmittymät ovat
puolesta ja vastaan. Hänen pitäisi ymmärtää olevansa molempien mielipideryhmien ihmisiä varten, mitä hän ei
nyt ole. Kannanotollaan hän kepeästi mitätöi Raamatun opetuksen asiasta, missä muut kirkkokunnat
Suomessa pysyvät, sekä vapaat suunnat.
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lisää avaimuutta kirkkoon
Kyselyjen ongelma; en tiedä onko tuo aivan niin vahva juttu ettei voisi jatkaa, paheksun suuresti
epäraamatullista kommentointiaan. Huono ja merkityksetön piispa.
Työpaikkoja pitää vähentää kirkollisveron vähenemisen myötä. Kyse on ihmisten työstä.
Arkkipiispan kannanotto on varmasti iloinen asia toiselle puolelle jakautunutta kirkkoa, mutta tuntuu
laskelmoidulta ja kylmältä toisella puolella. Tällainen käytös ei sovi piispalle ja heikentää tuntuvasti hänen
uskottavuuttaan.
Arkkipiispa sanoi myös ymmärtävänsä lakimuutoksen vastustajien ahdistuksen, niin minäkin. On huomattava,
että avioliittokäsitystä arvioidaan uudelleen "kirkon omista perusteista käsin". Ajallaan.
Toisaalta en haluaisi vastata näin jyrkästi, mutta alusta pitäen olen kyllä ollut sitä mieltä että Mäkinen ei vie
kannanotoillaan kirkkoa oikeaan suuntaan. Eihän hän ole mikään kirkon pää, mutta siksi hänet mielletään. Kyllä
hän varmasti monessa asiassa tekee hyvää työtä mutta näillä kannanotoillaan viimeistään osoitti miten
kaukana hän on Raamatun perustasta joissakin asioissa. Piispojen pitäisi rohkeasti tuoda esille Raamatun
kanta vaikka se ei olisikaan yleisen mielipiteen mukainen. Tässä on lähdetty ajelehtimaan myötävirtaan.
Tässä tilanteessa on ehkä parempi olla ottamatta kantaa mihinkään arkaluontoiseen asiaan, ellei ole pakko/jos
ei siis varta vasten asiaa kysellä.
Uudelleenarviointi arkkipiispan puheessa ei tarkoita välttämättä, että kirkon kantaa pitäisi muuttaa. Asioita voi
arvioida uudelleen ja silti pitää ne samana. Jos katsoitte arkkipiispan haastattelua A-studiossa seuraavalla
viikolla, siinä hän totesi että kanta tulee tuskin muuttumaan. Siis turhaan asettelette tässä vastakkain nykyistä
kirkon käsitystä ja arkkipiispan käsitystä. Iloitsevien iloon voi aina yhtyä, jos ei ilo ole mitään vahingoniloa.
Kannatan yhtäläisiä oikeuksia ihmisille, mutta kirkon avioliittokäsitys nousee vahvasti kirkon opin omasta
perinteestä ja sen muuttaminen on vaikeaa, koska se ei ole ihmisten omaisuutta. Pappi on kutsuttu Sanan
palvelijaksi, vaikka on totta, että Raamatun tulkinta muuttuu. Mielestäni meidän tulee kuitenkin pitää miehen ja
naisen välisen avioliiton ihanteesta kiinni, mutta tiedostaa samalla, että elämme reaalimaailmassa, jossa
perhemalleja on monenlaisia. Tämä kirjo näkyy myös Raamatun sivuilla esimerkiksi moniavioisuutena.
On erittäin ristiriitaista että arkkipiispa kannattaa täysin palkein Jumalan sanan vastaista asiaa. Piispan tulisi
olla uskollinen Jumalalle eikä yleiselle mielipiteelle.
Minun tehtäväni on iloita kaikkien seurakuntalaisteni tasa-arvoisuudesta lain edessä. Olen erittäin iloinen siitä,
että tämä kysymys on saatu eduskunnassa ratkaistua oikeudenmukaisesti.
Kirkossa suurin perusteellisen tarkastelun kohde ei edes ole avioliittokäsitys, vaan se, onko joka ainoa
seurakuntalainen perheineen (olivat nuo perheet millaisia vain: köyhiä, vammaisia, rikkaita, ihonväriltään mitä
tahansa, seksuaalisuudeltaan mitä tahansa jne.) tervetulleita kirkkoon, perheleireille, ehtoolliselle. Se on
ensimmäinen ja tärkein asia.
Arkkipiispan kannanotot ovat selkeästi ristiriidassa kirkkohallituksen, piispainkokouksen ja kirkkollskokouksen
tekemien linjausten ja päätösten kanssa.
Arkkipiispan ei olisi ollut hyvä juuri tuossa tilanteessa ottaa kantaa asiaan niin vahvasti. Nyt juuri arkkipiispan
lausunnon johdosta moni ajatteli, että tässä oli kirkon asia kyseessä, vaikka eduskunnan päätös oli
yhteiskunnallinen päätös. Hän olisi ehtinyt myöhemmin ilmaisemaan oman kantansa asiasta. Nyt juuri
arkkipiispan lausunnon takia moni sekoitti regimentit.
Arkkipiispan käsitys avioliittoteologiasta ei vastaa omaa tulkintaani Raamatun ilmoituksesta ja kristillisestä
avioliittokäsityksestä. En koe, että kirkon avioliittoteologia voisi muuttua, ellei muutu kirkon arvojärjestys, eli se,
että Raamattu ei olisi enää tärkein lähde Jumalan ilmoituksesta, vaan muut lähteet nousisivat ohi.
Kirkon tehtävänä on julistaa Jumalan rakkauden ja armon sanomaa, pitää heikompien puolta ja muistuttaa
yksilöitä ja yhteiskuntaa Jeesuksen antamasta rakkauden käskystä. Se, minkä muotoisissa parisuhteissa
eletään, on toissijainen kysymys sen rinnalla, miten me lähimmäisiämme kohtelemme. Maailmassa on
muutenkin liian vähän rakkautta.
Oli kirkkopoliittisesti tyhmää iloita asiasta noin julkisesti, koska asia on kirkossamme ja kirkkojen välillä suurin
ongelmakysymys.
- Arkkipiispan kannanotto on vastoin kirkon opetusta avioliitosta miehen ja naisen välisenä. Mielestäni
arkkipiispa lausunnollaan osoittaa, ettei ajattele kirkon opin eikä Raamatun mukaisesti.
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olen konservatiivi, jolle perinteinen perhe- ja avioliitto on tärkeä arvo, vaikka Jeesusu ei siitä kyllä Raamatussa
pahemmin puhukaan. Minusta on hienoa, että yhä tässä ajassa perinteistä perhekäsitystä ja avioliittoa
vahvistetaan niin, että se on mahdollista mahdollisimman monille.
Avioliitto on yhteiskunnallinen insituutio, josta kukin valtio päättää. Kannatan tasa-arvoista avioliittolakia.
Kirkolla saa kuitenkin olla asiasta oma käsityksensä, joka nousee kirkon traditiosta ja perustuu sen säädetyssä
järjestyksessä tehtäviin päätöksiin. Eli automaattisesti kirkon ei tarvitse seurasta yhteiskunnallista kehitystä
tässä kohdin.
Mikään näistä vastausehdotuksista ei kuvannut ajatustani.
Olen surullinen, että kirkon ylintä valtaa käyttävä piispa kannattaa asiaa, joka on mielestäni Raamatun sanan
mukaan tuomittavaa. Toki hänellä on oikeus omaan mielipiteeseen.
Nykyinen avioliittokäsitys on mielestäni ainoa oikea.
Suoran eron vaatiminen vaaleillla valitulle johtajalle on toki ongelmallista. Kirkolla on kuitenkin oma Raamattuun
perustuva usko ja etiikka, johon kirkko on sitoutunut ja jonka pohjalle se on elämänsä rakentanut. Toki jos
noihin perusteisiin ei enää uskota, on ymmärrettävää että suuntaa halutaan muuttaa. Olisi kuitenkin reilua, että
ne jotka haluavat pysyä kirkon yhteisesti hyväksystyssä ajattelutavassa saisivat siinä pysyä. Nyt henki on
vähän sen suuntainen että kirkon hyväksystyssä uskosssa ja elämässä pysyviä yhä enemmän syrjitään
yleisissä kannanotoissa. Arkkipiispan kannaototot ja kommentit ovat toki sikäli tietoisen harkittuja, että hän
pyrkiii lausumaan vain sen verran kuin kulloinkin on mahdollista, joten ei hän tarkkaan ottaen ole vielä sanonut
että kirkon tulisi muuttaa avioliittokäsitystään vaan ottaa se tarkasteluun. Mutta intentio ja tahtotila on kyllä
ilmeisen selvä. Hänen kommenttinsa toisaalta ovat nyt tuoneet kaikkien tietoisuuteen mitä mieltä hän on, mutta
se on aiheuttanut myös entistä syvemmän repeymän kirkon kentässä. Ehkä toisaalta on hyvä, että kannat
tulevat ilmi sillä aikanaa ne kuitenkin tulevat. Toivon että arkkipiispa kunnioittaa mahdollisissa kirkon opin
muutospyrkimyksissä krkolliskokouksen enemmistöperiaatetta. Jos kirkko kantaansa muuttaa enemmistön
päätöksellä, silloin jokainen joutuu miettimään omalla kohdallaan miten asiaan suhtautuu.
Ilo päätöstä kannattaville on paikallaan. Sen sijaan näkemys siitä, että avioliittokäsityksessä olisi
uudelleenarvioinnin paikka, tulkitaan helposti niin, että kirkon tulisi tehdä samansuuntainen päätös kuin mitä
valtio on tekemässä. Tämän viestin antaminen arkkipiispana on ollut haitallinen. Hänen tehtävänsä olisi turvata
kirkon yhteyttä ottamalla virassaan huomioon kirkon eri näkemykset.
Täytyyhän sitä harkita - pappi kun on tällä hetkellä valtion virkamiehen roolissa vihkiessään. Suostuuko valtio
edes jatkossa antamaan papeille vihkilupaa, mikäli kirkko ei noudata valtion sääntöjä on vain yksi kysymys
monien muiden joukossa...
Siellä, missä on rakkautta ja sitoutumisenpaloa, on jo siunaus. Olemassa olevalta todellisuudelta ei kannata
sulkea silmiään. Historian saatossa on ollut paljon homoseksuaaleja ja sateenkaariperheitä, jotka ovat
joutuneet elämään toisten ihmisten pelkojen vuoksi joutavan paineen alla. Toivon, että yhteiskuntamme olisi jo
kypsä tekemään parannusta homoseksuaalien syrjimisestä ja demonisoinnista.
Esimerkki historiasta: Keskiajalla kauppiaita inhottiin, koska heidän ajateltiin olevan lähtökohtaisesti ahneita,
toisilta aina hyvän pois ottavia ja näin ollen demonien houkutuksiin sortuneita. Asenteet muuttuivat ja
kauppiaista tuli vähitellen "kunniallisia". Sateenkaariperheiden onnen kunnioittaminen ei ole pois keneltäkään,
vaikka niin vastustajat peloissaan argumentoivat kertoen enemmän itsestään kuin laajemmasta yhteisestä
hyvästä.
Piispalla saa olla henkilökohtainen mielipide, ja tuleekin toki olla, mutta arkkipiispan asemassa hän toimi
harkitsemattomasti ja vastuuttomasti. Samalla kun hän tukee sateenkaariväkeä, hän heittää märän rätin
perintesten arvojen kannattajien naamalle. Ikävä, että konservatiivisesti ajattelevat joutuvat kärsimään, eikä
huomata, että heitä syrjitään ja painostetaan omien kärkevien mielipiteitten edessä.
Arkkipiispa rikkoo avoimesti pappisvalansa ja vastaavan vielä velvoittavamman lupauksensa piispana. Hän
asettuu kannanotoillaan selkeästi Raamattua ja luterilaista tunnustustamme vastaan.
Kirkon jäsenyydestä eroamiset eivät ole merkittävä asia. Eivät myöskään masssaeromisten taloudelliset
vaikutukset. Kirkko on hengellinen yhteisö, jonka tulee julistaa evankeliumia. Vain Raamatun sanassa
pitäytymisellä on merkitystä, kun ratkaistaan kirkon tulevaisuutta.
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Maailmalla liberaalit kirkot ovat menettäneet romahdusmaisesti jäseniään ja omaan perustaansa pitäytyneet
säilyttäneet asemiaan. Kasvavat kirkon kuten Etiopian Mekane Yesus on hyvinkin raamatullinen.
Olisi ollut viisasta liittyä näin kansaa jakavassa asiassa myös perinteiseen avioliittokäsitykseen, jota
eduskunnan päätös ei ole muuttanut miksikään.
Kirkolliskokoukse, piispainkokouksen ja kirkkohallituksen puheenjohtajana hän poikkesi näiden päätöksistä.
Aikaisemmin hän on tehnyt päätöksiä, jossa vastaavalla tavalla näiden elinten päätöksiin yhtymättömiä pappeja
on erotettu virasta tai estetty asettumasta vakinaiseen papin virkaan väärän pappeus n äkemyksen vuoksi
Yksiselitteisesti Mäkinen näyttää hyljänneen Raamatun kirkon ylimpänä auktoriteettina. Jos ei näin olisi, olisi
ollut korrektia omasta mielipiteestä huolimatta julkisesti julistaa Raamatun kirkas kanta asiaan.
Arkkipiispan kannanotto oli harkitsematon. Tässä kohtaa olisi diplomatialla ollut käyttöä. Kuitenkin tuen
arkkipiispaa.
Homoseksuaali on myös Luojan luomus sellaisenaan. Siksi hyväksyn heidät sellaisenaan ja iloitsen
arkkipiispan kanssa.
Yhdyn arkkipiispan ajatukseen avioliittokäsityksen läpikäymisestä. En sinänsä koe tarvetta yhtyä hänen
iloonsa. Miksi ensimmäisen ja toisen vastausvaihtoehdon välissä ei ollut tilaa vastaajan omaehtoiselle
ajattelulle, jossa näkyisi ymmärrys ihmisarvoiseen näkökulmaan mutta ei tarvitsisi ottaa fanaatikon roolia?
Asiassa on syytä alkaa rakentaa siltaa, ei ottaa puolia.
Arkkipiispan kannanoton muotoilussa olisi voinut selkeämmin tuoda esiin sen, että eduskunta päättää nyt
avioliittolain kannalta. Kirkko harkitsee sitten oman lopputulemansa.
Sukupuolineutraaliavioliittolaki jakaa kirkkoa, joten viisas arkkipiispa ei olisi mennyt toisen kannan taakse toista
vastaan. Ei ihmiset eronneet kirkosta eduskunnan äänestyksen takia, vaan koska kuvittelevat, että arkkipiispan
kanta on koko kirkon kanta. Myötätuntoa hänen mokaansa kohtaan olisi tullut, jos hän olisi myöntänyt
mokansa, mutta sen sijaan hän pahensi tilannetta kertoen kommenttinsa olevan harkittu. Hänen takiaan
kymmenet tuhannet erosivat kirkosta.
Tasa.arvoa ja yhdenvertaisuutta on edistettävä kaikkien vähemmistöjen osalta. Avioliittokäsite on kirkastettava
niin, että ihmiset ymmärtävät sen tarkoittavan yhden miehen ja yhden naisen vihkiytymistä elinikäiseen
kumppanuuteen.
En ole vielä perinpohjin mieettinyt kirkon avioliittokäsitystä. Mielestäni olisi hyvä, jos kirkko luopuisi
vihkimisoikeudestaan.
Asia ei kuulu minulle, olen Tampereen piispan alainen. Arkkipiispa ei ole tietääkseni kirkkomme johtaja, vaan
yksi johtajista, piispainkokouksen puheenjohtaja. Olen neutraali hänen lausuntoaan kohtaan, en tue enkä ota
kantaa toisten piispojen puheisiin. Asiat menevät yleensä toisinpäin: piispa ottaa kantaa seurakuntapapin
puheisiin.
Arkkipiispa aiheutti kirkosta eroamisen aallon puhumalla sellaista, mitä kirkko ei ole hyväksynyt eikä kirkko niin
opeta.
Koen arkkipiispan aika lailla omalta osaltaan tällä lausunnolla jo irtisanoutuneen kirkon virallisesta
avioliittokäsityksestä avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona - siitä käsityksestä jota hän on yhdessä
muiden piispojen kanssa ollut linjaamassa. Tällaisia omia kannanottoja uudelleenarvioinnin tarpeesta olisi ollut
parempi esittää piispainkokouksessa ja kirkolliskokouksessa, kun kirkolliskokous siitä kuitenkin meidän
kirkkomme osalta viime kädessä päättää.
Kirkossa tarvitaan avointa keskustelua. Puhe yhdestä kristillisestä avioliirtokäsityksestä on kirkon sisällä noin 6
vuotta sitten agendanomaisesti tasa-arvoisen avioliittolain vastustajien käyttöön ottama. Uutisoinnissa myös
median kautta ison osan kirkkokansasta sittemmin " totena" vastaanottama. Käsitys avioliitosta on kirkossakin
kulttuurinen ja sadan vuoden sisään kovasti muuttunut.
Nykyinen käytäntö tarjoaa mahdollisuuden toimittaa rukouspalvelus samaa sukupuolta olevien
kanssa/puolesta.
Äänestystulos ns. tasa-arvoisen avioliittolain suhteen oli lopulta suhteellisen selkeästi avioliittolain muuttamisen
kannalla. Arkkipiispa pyrki mielestäni ymmärtämään niitä, jotka iloitsivat muutoksesta, mutta myös niitä ihmisiä,
jotka olisivat halunneet säilyttää avioliittolain vanhassa muodossaan. Valitettavasti monet eivät ilmeisesti
lukeneet riittävän tarkasti hänen perustelujaan.

Yhteiskunta on nyt lähtenyt avioliittokäsityksessä eri tielle kuin kirkko, enkä usko, että luterilainen kirkko tulee
muuttamaan käsitystään ainakaan ihan lähivuosina.
Ne, jotka tahtoivat muuttaa avioliittolakia, käyttivät usein rakkautta ja tasa-arvoa argumentteina muutoksen
puolesta. Itse koen, että loogisesti ajateltuna samoja väitteitä voisi käyttää myös vaikkapa moniavioisuuden
puolustamiseksi, sillä mikä asema yhteiskunnalla on sanella sitä, miten ihmiset elävät ja keitä he rakastavat.
Lopulta suurin osa ihmisistä vetää rajan johonkin kohtaan, kun he ajattelevat oikeutta mennä naimisiin.
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Kirkko on päätynyt Raamatun, luomisen teologian ja kristillisen perinteen pohjalta siihen lopputulokseen, että
avioliitto on miehen ja naisen liitto. Olen arkkipiispan kanssa eri mieltä siitä, että kirkon tulisi arvioida asiaa
uudelleen.
Arkkipiispa kirjoitti myös että "Jos aloite hyväksytään, kenenkään avioliitto ei menetä yhtään arvostaan eikä
yhdenkään lapsen asema vaarannu." Tämä on tulkittavissa lupaukseksi. Mielestäni arkkipiispa ei voi luvata
tällaista. Kanta on harkitsemattomasti muotoiltu. Kaiken kaikkiaan Mäkinen lähti kampanjoimaan poliittiselle
kentälle, ohi oman virkansa ja se oli kokonaiskirkon kannalta tyhmästi tehty. Olisi piispan pitänyt ymmärtää että
hänen sanojaan käytetään mielipidevaikuttamisen ja poliittisen taivuttelun pönkkänä. Jää sellainen vaikutelma
että siihen hän pyrkikin.
Kirkon ongelmana on, että Raamattu on teoriassa Jumalan sanaa, mutta ei käytännössä. Kun Raamattu
jakautuu lakiin ja evankeliumiin, niin laki (käskyt, kehotukset) katsotaan ilmeisesti kokonaan aikasidonnaiseksi,
jolloin vain evankeliumi (lupaukset) ovat Jumalan sanaa. Tämä on vastoin kirkon omaa tunnustusta. On virhe
ajatella, että maailman muuttuessa myös Jumala muuttuisi. Jumala on ilmaissut kantansa selkeästi
homoseksuaalisuuden toteuttamisesta sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa. Ja se on yksiselitteisen
kielteinen. Kirkko on siis valitettavasti kieltänyt Raamattunsa ja mukautunut tähän aikaan. Raamatussa
varoitetaan Jumalan tahdon vastaisesta mukautumisesta "tähän maailmanaikaan". Kirkko vetää
raamatunvastaisella opetuksellaan kirouksen koko kansan ylle. Vaatimukset eivät todennäköisesti pysähdy
homojen avioliittoon, vaan seuraavaksi vaaditaan lukumääräneutraalia avioliittoa ja lopulta oikeutta pariutua
eläinten kanssa. Kun näille halutaan aikanaan kirkon hyväksyntää, niin kirkko on silloin täysin hampaaton. Kun
on lähdetty suosimaan jumalattomuutta, niin sillä tiellä ei tule olemaan loppua, ellei kirkon johto nöyrry
parannukseen ja perusta opetustaan Raamattuun. Se olisi ainoa oikea vaihtoehto.
En osaa sanoa kantaani. Asiaa täytyy pohti perusteellisemmin.
Arkkipiispalla on oikeus mielipiteeseensä. Avioliitto on symbolifunktio miehen ja naisen välisestä suhteesta.
Vaikka kannatan myös sateenkaariväen liittoja ja kirkon siunausta niihin, en pidä parhaana ratkaisuna samaa
nimikettä kuin perinteisen avioliiton nimike. Tasa-arvoa pitää olla, mutta ei millä tahansa ehdoilla.
Miksi arkkipiispa ei edes yritä olla koko kirkon arkkipiispa? Hän haluaa olla vain ns. arvoliberaalien arkkipiispa.
Hänen lausunnoissaan ei ole minkäälaista kädenojennusta perinteisesti ajattelevia kirkon jäseniä kohtaan.
Arkkipiispan yksi tärkeimmistä tehtävistä on vaalia kirkon yhtenäisyyttä eikä repiä kirkkoa sisältäpäin rikki.
Kirkolliskokous päättää kirkon opista eikä arkkipiispa.
Olen arkkipiispan tavoin iloinen siitä, että sateenkaariperheiden oikeudet edistyvät. He ovat myös osa kirkkoa siksi myös esim. sateenkaarimessuja järjestetään. Avioliittokäsityksestä ei ole käyty vielä sisällöllistä ja
teologista keskustelua, joka on tärkeää kirkossa.
Kristillistä avioliittoa ei voi muuttaa, yhteiskunta voi halutessaan luoda oman pariliitto käsitteen.
Hänen kannanotto oli asiallisesti hyvä, mutta se oli puutteellinen ja antoi ymmärtää, että kirkko olisi hyvinkin
pian seuraamassa yhteiskunnan linjaa. Tämä ei kuitenkaan ole arkkipiispasta kiinni vaan kirkolliskokouksesta,
jonka täytyy määräenemmistöllä hyväksyä kirkkolain muutos. Se vienee useamman kauden aikaa.
Ei varmaan kannanotto ollut Kari Mäkiseltä harkitsematon, vaan harkittu: mutta seuraukset olivat
harkitsemattomia. On selvästi heikentänyt asemaa. Se on nähtävissä ja kuultavissa.
Hän on luopunut kirkon avioliittokäsityksestä. Ja se myös ei vastaa raamtussa olevaa käsitystä avioliitosta.
Arkkipiispa on koko kirkon johtaja. Hänen henkilökohtaiset mielipiteensä ajavat kirkkoa vain tiettyyn, hyvin
liberaaliin suuntaan. Henkilökohtaiset mielipiteet tulkitaan myös helposti koko kirkon kannaksi. Piispat Peura ja
Luoma saivat selitellä kömmäystä jälkikäteen. 20.000 erosi ja tämän kummallisen kommentoinnin seurauksena.
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Arkkipiispan tulisi muistaa aina asemansa koko kirkon johtajana. Homoilla on jo kaikki ne oikeudet, mitä
parisuhde tuo. Tässä halutaan romuttaa perinteiset arvot ja kirkollinen perinne.
Arkkipiispa on pappien paimen, ja paimenen ääntä tulee kuunnella...mutta tässä asiassa arkkipiispan olisi
suonut odottaneen jonkun aikaa, kunnes tilanne tasaantuu.
Avioliittokäsityksen arviointi ei tarkoita kaiken vanhan kritisointia tai laittamista uusiksi. Se on sen arvioimista,
mitä arvokas perinne merkitsee tässä ajassa ja tässä maassa. Voi myös iloita vähemmistöjen tasa-arvon
etenemisestä ilman että tarvitsee asettua vastustamaan ketään tai kaivaa juoksuhautoja. Tällaista yhteyttä
arkkipiispakin mielestäni etsii.
Mielestäni kristillinen avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Jos valtiovalta säätää tasavertaisen
parisuhdelain, se voisi samalla miettiä toisen nimen tällaiselle liitolle. Jos siitä kuitenkin tehdään avioliitto, niin
sitten kirkon pitäisi miettiä vihimmekö enää ollenkaan vai annetaanko kirkolliselle avioliitolle jokin toinen nimi,
ehkä se voisi olla tuo "kristillinen avioliitto".
Olen täysin samalla kannalla kuin arkkipiispa. Mielestäni kirkon tulee Jeesuksen antaman tehtävän perusteella
olla aina heikomman puolella. Kirkon jäsenten eroaminen on ikävää,mutta kun Jeesuksen antaman tehtävän
ottaa vakavasti, niin ei ole muuta mahdollisuutta. Näin myös täällä pohjoisessa vaikka joutuu sen vuoksi
papiston keskuudessa voimakkaan arvostelun kohteeksi ja esim. viroissa yleneminen varmasti vaikeutuu.
Arkkipiispa otti kantaa hyvin ja selvästi. Kirkon muodostavat siihen kuuluva ihmiset. Heitä on todella
monenlaisia ja muuttuvaisia. Siksi lause "Se tapahtuu kirkon omista perusteista käsin." on oikein hauska.
Kirkon perusteet arvioida omaa avioliittokäsitystään eivät voi olla jokin muinoin keksitty jäykkä ja yksipuolinen
oppirakennelma. Eihän koko nykyinen avioliittoinstituutiommekaan ole kovin vanha.
Pidän avioliittoon vihkimistä ensisijaisesti yhteiskunnallisena ja juridisena toimenpiteenä. Pappi hoitaa siinä
yhteiskunnan antamaa tehtävää, jonka tuloksena syntyy mitä syntyy, mutta ainakin kahden ihmisen välisen
oikeudellisen suhteen muutos.
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Ns. kirkollinen vihkiminen on oikeastaan aika hassu ilmaus. Vihkiminen on juridiikkaa. Kirkollista ja hengellistä
toimituksessa ovat rukoukset, raamatunluvut, virret (jos niitä ylipäätään veisataan) ja siunaukset. No, onhan
kysymyksissä se "Jumalan edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa", mutta eivätkö ihmiset ole aina
Jumalan edessä, myös maistraatissa naimisiin mennessään?
arkkipiispan tehtävä on tässä kirkossa ollut haasteellinen yli 20 vuotta - Kari Mäkinen on jaksanut hyvin tässä
vaikeassa tehtävässä
Arkkipiispan näkemys asiasta ei vastaa omaani. Hän tulee rohkeasti esiin tähän aihepiiriin liittyvissä
kysymyksissä, mutta monessa muussa oleellisemmassa asiassa hänellä ei ole mitään sanottavaa.
Kirkon kaikki päättävät elimet ovat vahvistaneet kirkon yhteiseksi uskonkäsitykseksi avioliiton olevan miehen ja
naisen välinen liitto. Parisuhdelain seurauksena kirkossamme tehtiin laaja teologinen selvitys aiheen tiimoilta.
Arkkipiispan irtautuminen kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja kirkkohallituksen yhteisistä linjoista on
erittäin valitettavaa.
Todellinen kantani jossain ensimmäisen ja valitsemani välissä. Tämä lähtee siitä, että avioliitto käsitteenä
kirkon teologiassa on määritelmällisesti miehen ja naisen liitto. Perusteena on silloin, että Jumala loi ihmisen
mieheksi ja naiseksi (ns. luomisteologinen perustelu). Se ei sinänsä ota vielä kantaa samaa sukupuolta olevien
liittojen luonteeseen ja mitä nimitystä siitä tulisi käyttää. Kirkon tulisi perustella teologisesti kantansa. Aivan
kuten pappisvirka perusteltiin teologisesti luterilaisista lähtökohdista: palveluvirassa ei ole miestä eikä naista.
Uskon, että piispa noudattaa omantuntonsa ääntä ja pyrkii olemaan rehellinen.
Arkkipiispa antoi ymmärtää, että kirkon nykyisessä avioliittokäsityksessä on eettisesti jotain vikaa sanoessaan,
että yhteiskunta saarnaa kirkolle nyt etiikka, jossa yksilö on instituutiota tärkeämpää.
Rekisteröyty parisuhdelaki on hyvä, mutta on hyvä tutkia perusteita.
Keskusteluyhteys eritavalla ajatteleviin kansalaisiin on välttämätön.
Rakentava ja rakkaudellinen ilmapiiri koituu kaikkien parhaaksi.
Avioliittolain muutosta ajavat korostivat sitä, että muutoksella ei ole mitään mekritystä kirkolle. Joku jopa uskoi
siihen. Piispoista Häkkinen ja Repo muistuttivat, että kirkon käsitys avioliittoon ei tällä päätöksellä muuttunut.
Avioliittolain muuttuminen vaikuttaa kuitenkin kirkkoon niin, että arkkipiispan kaltaiset piispat ja papit unohtavat

-

-

virkansa velvoitteet ja haastavat kirkon arvioimaan yksiselitteistä aviokäsitystään uudelleen.
Arkkipiispan pitäisi julkisuudessa edustaa ennen kaikkea kirkon yhteistä linjaa eikä omia mielipiteitä.
Avioliittolakiäänestyksellä oli iso henkinen merkitys niillekin homoseksuaaleille, jotka eivät näe itseään
ainakaan lähitulevaisuudessa hakeutumassa avioliittoon: kyse on merkittävästä kohdin kiistetystä ihmisarvosta.
Avioliiton käsitteen laajentaminen sukupuolineutraaliksi ei totisesti ole missään mielessä mitään keneltäkään
pois eikä kenenkään oikeuksien heikennys. Avioliittokäsitys on juutalais-kristillisenkin historian puitteissa elänyt
aina eteenpäin.
Kirkkojärjestyksen ensimmäisen luvun ensimmäisestä momentista: "Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä
tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan
mukaan."
Koko Raamattu ilmaisee hyvin yksiselitteisesti sen, että Jumala asetti avioliiton jo luomisen aamussa miestä ja
naista varten. Uudessa Testamentissa Jeesus opetuksellaan vahvisti tämän ymmärryksen oikeaksi.
Homoseksuaalisuuden harjoittamisen Raamattu toteaa Jumalan tahdon vastaiseksi asiaksi, synniksi.
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Ellei arkkipiispa kykene sitoutumaan kristilliseen avioliittokäsitykseen, joka Jumalan pyhästä sanasta kumpuaa,
uudelleen arvioinnin paikka olisi siinä, onko arkkipiispalla edellytyksiä hoitaa nykyistä tehtäväänsä kirkossa.
Mikään kohdista ei vastaa ajatuksiani tapahtuneesta. Enkä samaistu liberaaleihin enkä konservatiivehin.
Kannatan tasa-arvoa, mutta myös perinteistä avioliittoa.
Mielestäni arkkipiispan ulostulot eivät olleet rakentavia.
Hyvä kannanotto, ei ehkä paras ajoitus. Olisi ollut parempi odottaa ensin eduskunnan päätös, sitten ottaa
kantaa.
Julkisessa virassa ei ole mielestäni sopivaa esittää omia mielipiteitä, varsinkin kun se poikkeaa noin
ratkaisevasti kirkon voimassa olevasta kannasta.
Mielestäni arkkipiispan olisi ollut tärkeää olla hiljaa eduskunnan päätöksen jälkeen. Kyllä olen kuullut
seurakunnan jäseniltä, että arkkipiispan luottamus on kärsinyt hänen olisi hyvä tehdä omat johtopäätöksen ja
luopua. Itse olen perinteisellä avioliittokannalla se on miehen ja naisen välinen liitto. Raamattu ei anna muuta
vastausta.
Uudelleenarviointi tarkoittaa tässä tapauksessa valmiutta keskusteluun ja tarkasteluun. Ei vielä sen enempää.
Kirkko on lobannut vuosia nykyisen avioliittolain säilyttämisen puolesta. Oli todella outoa, että arkkipiispa paria
päivää ennen ratkaisevaa äänestystä vetäisi maton kirkon alta. Siinä meni uskottavuus sekä kirkolta että
arkkipiispalta.
Hän on toiminut Raamattua, pappisvalaansa ja kirkkojärjestystä vastaan.
Tässä on puutteelliset vaihtoehdot.
Eikös pitäisi olla myös vaihtoehto:
Arkkipiispan kannanotto oli harkitsematon, koska kirkon avioliittokäsitys on hyvä ja arkkipiispa olisi voinut
huomioida tasapuolisemmin eri näkökulmien kannattajat.
Arkkipiispan hankalana tehtävänä on pyrkiä suhtautumaan tasapuolisesti kaikkiin niin kirkon jäseniin kuin
kirkkoon kuulumattomiinkin. Olisiko pitänyt vielä hieman harkita miten ilmaista tukensa asianosaisille tämän
asian yhteydessä ja pyrkiä samalla ilmaisemaan olemassa olevan avioliittokäsityksen olleen ja olevan hyvän ja
että tässä tilanteessa tältä pohjalta olisi pyrittävä käymään joiltakin osin uudelleen arviointikeskustelua.
Koen, että arkkipiispa haluaa miellyttää ihmisiä.
Liian vähän vaihtoehtoja. Yksikään ei vastaa ajatustani.
Kirkon virkaan vihityt on kutsuttu puolustamaan kirkon avioliittokäsitystä.
Arkkipiispa voi henkilökohtaisesti ajatella mitä tahtoo ja tuoda sen myös julki. Hänenkin on silti kannettava
vastuu sanomisista, eikä vyörytettävä eroaallon syytä eduskunnan harteille. Sanomattakin on selvää, että juuri
arkkipiispan kannanotto sai aikaan viimeisimmän eroaallon. Kohtuullista olisi, että myös arkkipiispa sitoutuisi
kirkolliskokouksen päätöksiin. Hänen kannanottonsa osoittaa, että kirkko on ainakin ylimmän johdon osalta
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tuuliajolla. Kirkon tehtävä ei ole miellyttää suurta enemmistöä ja mediaa, vaan jotain aivan muuta.
Minä olen työskennellyt aikaisemmin lähes 30 vuotta yritysmaailmassa ja jos siellä joku työntekijä, oli taso
sitten mikä tahansa, jopa johtoryhmän jäsen, niin jos joku ilmaisi julkisesti olevansa eri mieltä kuin yhteisesti
päätetty näkemys/ viesti/ yrityksen rooli tms, niin lopputulos oli aina selviö. Tai ainakin kielto antaa mitään
lausuntoja julkisesti. Arkkipiispaa eivät yhteiset päätökset tunnu heilauttavan millään tavalla. Kun vielä todella
moni niin seurakuntalainenkin kuin kirkkoon kuulumatoinkin kokee Mäkisen olevan kaikkien pappienkin
esimies, ylin johtaja, niin yksittäisen papin on vaikea seisoa kirkolliskokouksen päätösten takana.
Jossakin poliittisessa puolueessa tai yrityksessä yhteisesti päätetystä linjasta poikkeava johtaja joutuisi
eroamaan tehtävästään. Jos vaikka Vihreiden puheenjohtaja ilmoittaisi kannattavansa ydinvoimaa tms.
Mikään ei ikinä uudistu, jos mitään ei koskaan arvioida uudelleen.
Arkkipiispa otti liian voimakkaasti kantaa lakialoitteen puolesta ennen äänestystä. Arkkipiispan tulisi ajatella
kirkon yhtenäisyyttä ja keskustella asiasta yhdessä toisten piispojen kanssa. Lisäksi kannanotot tulevat
vaikuttamaan kirkkomme ekumeenisiin suhteisiin. Yhteistyö tulee katkeamaan joidenkin kirkkojen kanssa,
mikäli Suomen ev.lut kirkko ryhtyy vihkimään samaa sukupuolta olevia. Tämä on sääli, sillä kirkkomme on
nähnyt paljon vaivaa ekumenian saralla ja saanut siitä kansainvälistä tunnustusta, esim. oppineuvottelut
Venäjän ort. kirkon kanssa. Esim. VOK katkaisi kaikki suhteet Ruotsin ev. lut. kirkon kanssa kun Ruotsin kirkko
hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisen.
Ajattelen, että jokainen kohtaamamme ihminen pitää olla tosissaan!
Minusta kirkon avioliittokäsityksestä on hyvä käydä keskustelu nyt kun yhteiskunnan käsitykset ovat
muutoksessa. Ajattelen että kirkon on hyvä kehittää siunaamis- ja vihkimiskäytäntöjään edelleen. Naisen ja
miehen välinen liitto on ainoa Raamatun tuntema muoto, mutta se ei edellytä kirkon vihkimisoikeutta. Olisi
hyvä, jos avioliitto kirkon toimituksena säilyisi miehen ja naisen välisenä ja samaa sukupuolta oleville
kehitettäisiin jokin rinnakkaistermistö. Homoparien siunaaminen ja/tai vihkiminen kirkossa, jos se tulee
mahdolliseksi pitäisi olla valinnaista papeille. Olen itse homojen avioliitto-oikeuden kannalla, mutta kysymys
kirkon vihkimisestä ei ole helppo, eikä sen takia kannata alkaa kirkkoa hajottamaan sisältäpäin, koska se on
monelle hyvin vaikea kysymys.
Avioliitto on yhteiskunnan säätämä parisuhteen muoto. Kirkon työtä on rukoilla kaikkien parisuhteiden puolesta.
Ruotsin kirkossa on hyvä malli, jossa perinteisen avioliittonäkemyksen omaava pappi saa väistää samaa
sukupuolta olevien parien vihkimisen - vain kirkkoherrat on velvoitettu toimittamaan.
Arkkipiispa olisi voinut painottaa arkkipiispan lausunnossaan luterilaisen kirkon nykyistä kantaa ja jättää omat
henkilökohtaiset painotukset taka-alalle.
Arkkipiispa on viisas ja harkitseva henkilö ja tajuaa, että kirkossa on uudistuttava.
Kannatan jokaisen kansalaisen yhdenvertaisuutta lain edessä. Biologialle emme kuitenkaan mahda mitään, ei
kirkko eikä mikään muukaan instanssi.
Uudelleenarviointia täytyy joka tapauksessa tehdä, mihin kantaan sitten kirkossa päädytäänkään. Arvostan
arkkipiispan kannanottoa, minusta hän osoittaa rohkeaa ja vastuullista johtajuutta näyttäessään tällä tavoin
tietä eteenpäin.
Äännestys käytiin eduskunnassa sekä äänestettiin maallisen lainsäädännön muuttamisesta ja tähän
äännestyskäyttäytymiseen kirkon ylin johto (arkkipiispa) halusi vaikuttaa, vaikka voimassaoleva kirkon kanta on
avioliitosta vain miehen ja naisen välisenä liittona. Teologinen perustelu on argumentaatioltaan puuttunut. On
menty yleismielipiteeseen, jonka seurauksesta kirkon asema hengellisenä instituutiona tulee heikkenemään.
Ilmaisun vapaus on myös arkkipiispalla, mutta virka edellyyttää sanomisissaan Raamatullista lähestymistapaa
ja perusteluja.
Kirkon avioliittokäsityksen uudelleenarviointia on tavallaan pakko kannattaa, koska lakimuutoksen ja kirkon
vihkioikeuden vuoksi se on joka tapauksessa edessä. Asia ei siis ole varsinaisesti mielipidekysymys.
Arkkipiispa ei pysynyt piispojen yhteisesti sovitulla linjalla.
Kaikkien ihmisten tasa-arvo ja kirkon sanoma tulevat arkkipiispan kannanotossa hyvin esille.
Raamatun ja kirkkomme käytännön vastainen irtiotto.
Prosessi vielä kesken. Arkkipiispalle tuki.. Ihan oikein toimi. Kunnioitan.
Yhteiskunnalinen muutos vaikutta myös kirkkoon ja sen jäsenistöön. Näin ollen on luonnolista että on
uudelleenarvioinnin paikka.
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Arkkipiispa ei ole yksityisajattelija vaan hänen tulee virkansa puolesta edustaa Raamatun ja luterilaisen
tunnustuksen linjaa. Pappina ja piispana hän on sitoutunut siihen. Hänen tulee ylläpitää yhteyttä kirkon sisällä.
Yritysmaailmassa tämän kaltaisuus ei tulisi kuuloonkaan. Ilmeisesti kansankirkossa valtaapitävät saavat toimia
ja opettaa niin kuin huvittaa. Muut saavat kirkollisen esivallan piiskaa moisesta toiminnasta.
En ota kantaa arkkipiispan kannanottoon.
Kannatan kirkon vihkimisoikeuden uudelleenarviointia.
Koen, että en vielä itse olisi valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia avioliittoon, mutta voi olla että kantani
muuttuu. En ole ehdoton mutta pidän hankalana, että Raamatusta ei valitettavasti löydy kunnollisia jakeita
avioliittokäsityksen muuttamisen tueksi.
Kyseessä oli valtion, eduskunnan, päätös, joka luo uuden tilanteen:
Kirkko rakentaa oman käsityksensä nykymuotoisesta avioliitosta oman perinteensä ja dokumenttiensa
(Raamattu, Tunnustuskirjat ym) perusteella eikä rakenna sitä kulloinkin vallalla olevien aatesuuntausten tai
poliittisten ideologioiden varassa. Tällöin nk. perinteinen avioliittokäsitys, ts. miehen ja naisen väiinen, on
kirkossa erityisasemassa. Miten kirkko suhtautuu homeseksuaalisiin suhteisiin on toinen, erillinen kysymys,
johon kirkko hakee suuntaansa. Kirkon avioliittokäsityksille ohjaavia ovat esim. luomiskertomuksen siunaus
miehen ja naisen suhteelle, joka asettaa tämän suhteen "erityisasemaan", Jeesuksen ajatukset "avioliitosta"
sekä esim. miehen ja naisen suhteen vertaaminen Kristuksen ja kirkon väliseen suhteeseen. Katoliselle ja
ortodoksiselle kirkolla avioliitto on sakramentti, joten ne eivät tule muuttamaan omaa käsitystään avioliitosta.
Suuret kristilliset kirkkokunnat liittyvät ajattelussaan älyttömän pitkään monituhatvuotiseen perinteeseen, joka
on suurimman osan ihmiskuntaa tausta (ko kirkot, muslimit, juutalaisuus) eli yli puolet. Lisäksi muista
kulttuureista ja uskonnoista löytyy paljon samankaltaisia aineksia. Toinen kysymys on, miten suhtaudutaan
homoseksuaalisiin suhteisiin.
Mielestäni se, että avioliittokäsitystä pohditaan (ja kenties laajennetaan myös kirkon piirissä koskemaan myös
sateenkaariväkeä), ei ole millään tavalla "pois" keneltäkään muulta. Avioliitto saa olla edelleen kirkon silmissä
tärkeä.
On tärkeää, että jokainen saa puhua omasta puolestaan ja kertoa oman kokemuksensa ja näkemyksensä
elämästä. Nyt olemme taas sen edessä, että heterot ovat muka "tienneet" toisten puolesta. Käsitykset niin
sukupuolesta kuin avioliitosta ovat osittain sidoksissa kulttuuriin. Niistä on eri aikoina ajateltu eri tavoin. Samoin
teologinen ymmärrys.
Hän asettui liian näkyvästi yhden vähemmistön puolelle, vaikka tarkoituksena olisikin ollut yhdenvertaisuuden
edistäminen asiassa. Kirkon suuri enemmistö on kuitenkin perinteisesti avioliittokäsitykseen suhtautuvia.
Onneton kannanotto kaiken kaikkiaan, jota ei saa enää takaisin.
Olen seurannut keskustelua varsin pitkään ja nähnyt sateenkaariliikeenkin monia vaiheita. Nykyisellään
parisuhde asia on tältä osin muuttunut moni-ilmeisemmäksi. Ajatus sukupuolisuudesta Gender parametrin
kautta kuvaa asiaa ehkä paremmin kuin pelkkä seksuaalisuuden arvottaminen.
Avioliitto - nimeä voisi harkita samalla uudelleen. Onko se kaikilla avioliitto, pariliitto vai joku muu.
Arkkipiispa ei olisi kirkkonsa edustajana mennä pidemmälle kuin, mitä kirkossa on sovittu.

