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Mikkelin hiippakunnan kirkkoherroille 

 

Eduskunnan 28.11.2014 tekemä päätös ryhtyä valmistelemaan nykyisen avioliittolain muuttamis ta 

on aiheuttanut vilkasta keskustelua ja lisännyt voimakkaasti kirkosta eroamisia. Asia on kosketta-
nut myös Mikkelin hiippakunnan seurakuntia, joista on eronnut muutamassa päivässä runsaasti 
ihmisiä. Tapahtuneen johdosta haluan tuoda esille muutaman keskeisen näkökohdan. Toivon, että 

saatat nämä asiat seurakuntasi työntekijöiden tietoon parhaaksi harkitsemallasi tavalla. 

Ensinnä avioliittolain muuttaminen jakaa kansan ja kirkon hyvin vahvasti kahtia. Kyse on paitsi 

suuresta periaatteellisesta asiasta, myös herkästä ja syvästi ihmistä koskettavasta ratkaisusta. Siksi 
toivon, että erityisesti nyt muistetaan apostolin kehotus: ”Kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. ” 
(Room. 12:10).  

Piispojen loppukesästä julkaistuissa ykseysteeseissä korostetaan, kuinka ”Yhteyden rakentami-
sessa tarvitaan kaikkia kirkon jäseniä. … Tarvitsemme ymmärrystä siitä, miten kohtelemme toisi-

amme oikein silloin, kun olemme erimielisiä.” Tehtävämme kirkon työntekijöinä on toimia siten, 
että yhteys eri tavoin ajattelevien kesken voisi säilyä ja palautua. 

Toiseksi eduskunnan päätös koskee valtion lainsäädäntöä. Sillä ei muuteta kirkkojen yhteistä avio-

liittokäsitystä. Avioliittoa koskevassa päätöksenteossaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko on 
johdonmukaisesti korostanut kahta asiaa: jokaisen ihmisarvoa ja avioliittoa miehen ja naisen väli-

senä.  

Jokaisella ihmisellä on luovuttamaton arvo, ja häntä on kohdeltava sen mukaisesti. Täysi ihmisyys 
ei riipu yhteiskunnallisesta asemasta, saavutuksista, hyödyllisyydestä, ei myöskään sukupuolises ta 

suuntautumisesta tai perhemuodosta. 

Kirkkomme mukaan avioliitto on yhden miehen ja naisen välinen liitto. Kunnioitukseen, pysyvyy-

teen ja aviouskollisuuteen perustuva miehen ja naisen välinen avioliitto palvelee parhaiten uuden 
elämän syntymistä, lasten kasvua ja koko ihmisyhteisön hyvinvointia. Kirkko on historiallisis ta, 
kulttuurisista ja teologisista syistä kannattanut avioliittolain säilyttämistä nykyisellään. 

Kolmanneksi kirkon yhteinen kanta muodostetaan kirkolliskokouksessa ja se edellyttää laajaa 
määräenemmistöä. Yksittäisen piispan tai papin mielipiteet eivät muuta kirkon yhteisiä päätöksiä. 

Päinvastoin nyt on tarpeen muistuttaa kirkon työntekijöitä siitä piispainkokouksen linjaukses ta, 
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että ”Kirkon työntekijän tulee sitoutua julistus- ja kasvatustehtävissään kirkon avioliittoa ja sek-
suaalisuutta koskevaan opetukseen, jonka suuntaviivat on ilmaistu kirkollisissa kirjoissa ja yhtei-
sesti hyväksytyissä kannanotoissa.” 

Neljänneksi moni on viime päivinä purkanut pettymystään eroamalla kirkosta. Te kirkkoherrat ja 
muut seurakuntien työntekijät olette joutuneet ottamaan vastaan monenlaista, osin hyvinkin kriit-

tistä palautetta. Se ei ole aina helppoa, vaan päinvastoin henkisesti raskasta ja stressaavaa. Siksi 
haluan rohkaista teitä kaikkia hiippakuntamme seurakuntien työntekijöitä. Kiitos siitä, että olette 
mukana kirkon työssä kantamassa yhteistä kuormaa! Toivon ja rukoilen teille voimia, jaksamista 

ja ennen kaikkea siunausta. 

Kirkko on Kristuksen perustama pelastuksen yhteisö, jossa hän itse elää. Kristus vaikuttaa kirkos-

saan evankeliumin julistuksen ja pyhien sakramenttien toimittamisen välityksellä. Hän ei jätä kirk-
koaan. Siksi tuntuu pahalta, kun moni hänen seuraajansa on valmis jättämään kirkon petyttyään 
johonkin sen inhimilliseen piirteeseen. 

Kirkon jäsenyydessä on kyse ennen kaikkea suhteesta omaan kotiseurakuntaan ja kolmiyhteiseen 
Jumalaan. Toivon, että mahdollisimman moni viime aikoina oman seurakuntansa jättänyt voisi 

palata takaisin hengelliseen kotiinsa. Tehtävämme on välittää tätä kutsua kaikille niille, jotka ovat 
kirkkomme syystä tai toisesta jättäneet. 

Parhaiten tuemme seurakunnan jäsenyyttä hoitamalla mahdollisimman hyvin perustehtävämme. 

Siihen lähestyvä joulun juhla-aika tarjoaa jälleen hyvän mahdollisuuden. Se kertoo uskomme yti-
mestä, Jumalan rakkaudesta meitä luotujaan kohtaan. Tästä sanomasta kirkossa eletään. Iloit-

semme jokaisesta kirkon yhteydessä elävästä. Samalla kutsumme kaikkia ihmisiä tähän yhteyteen.  

Siunattua adventtiaikaa toivottaen 

 

Seppo Häkkinen 

 


