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PUHUJIEN AIHEIDEN ESITTELY 
 
Yhteisluennot 
 
 
Medad Birungi: Sovinto sukupuolten välillä  

Sovinto sukupuolten välillä on erittäin tärkeä aihepiiri, joka vaatii kiireellistä huomiota 
maailman maissa, etenkin Afrikassa ja Aasiassa. Mielipide-erot, ristiriidat, 
väärinymmärrykset, patriarkaalisuus, konfliktit seurakunnassa, opiskelussa, taloudessa, 
rotujen, uskontojen ja kulttuurien välillä ovat pystyttäneet sukupuolten välille muureja, 
jotka pitää murtaa. Tässä esityksessä näistä aiheista keskustellaan Raamatun 
opetuksen valossa ja ehdotetaan, miten niitä voidaan käsitellä raamatullisen tasa-arvon 
edistämiseksi. 

 
Kevin Giles: Tasa-arvon alku 

Teologit ovat yleensä yhtä mieltä siitä, että 1. Mooseksen kirjan 1-3 luvut ovat 
perustavia raamatun ja erityisesti miesten ja naisten välisen suhteen oikealle 
ymmärtämiselle. Vuosisatojen ajan miesteologit elivät kulttuurissa, jossa oletettiin, että 
miehet ovat "ylempiä" ja naiset "alempia. Niinpä he ymmärsivät luvun 2 opettavan juuri 
näin.  Nainen luotiin myöhemmin, ja on siten arvojärjestyksessä toisella sijalla, nainen 
tehtiin miehelle alamaiseksi apulaiseksi ja naiset tarvitsevat miestä johtajaksi, koska 
Eevan tavoin he joutuvat helposti petetyiksi ja ovat taipuvaisempia syntiin. Niin kutsutut 
nykyajan "komplementaristit" uskovat edelleen näin, mutta käyttävät 
epämääräisempää, lievempää kieltä. Jumala on luomisessa yksinkertaisesti antanut "eri 
roolit" miehille ja naisille. Viimeisten noin 30 vuoden ajan melkein kaikki Vanhan 
testamentin tutkijat ovat olleet yhtä mieltä siitä, että 2. luvun perinteinen tulkinta on 
sisältänyt sen mitä jo ennalta oli uskottu. Nykyään useimmat 1. Mooseksen kirjan 
kommentaattorit, ja paavi Johannes Paavali II kaikkia katolisia velvoittavassa 
kirjeessään, päätyvät siihen, että mies ja nainen ovat Jumalan hyvän luomistyön 
päätteeksi rinnakkain, yhtäläisiä statukseltaan, arvokkuudeltaan ja johtamiskyvyiltään; 
ainoastaan syntiinlankeemus on syynä naisten alistettuun asemaan (subordination). Se 
ei ole hyvä ja sitä tulisi kaikkien kristittyjen vastustaa.  
 

Mimi Haddad: Luomisesta Ilmestyskirjaan: Naisten identiteetti on ezer—
vahva apu   

Läpi historian kirkko on rajoittanut naisten lahjojen käyttöä etupäässä apostoli Paavalin 
kolmen tekstijakson takia: 1. Tim. 2:11-15, 1. Kor. 14:34-35 ja Ef. 5: 21-24. Harvat 
kristillistä käytäntöä ohjaava opit ovat perustuneet näin rajoittuneelle raamatulliselle 
perustalle. Tässä esityksessä käydään läpi teemaa naisista ja johtajuudesta 
lähestymällä asiaa koko Raamatun sanoman perusteella. Aiheina ovat mm. luominen, 
lunastus ja Jumalan kuvaksi luotujen ja Kristuksen kuvaksi uudesti luotujen naisten ja 
miesten palvelustehtävät.  
 

Riitta Keskimäki: Naisen muotokuva Vanhassa testamentissa  
”Alussa ei niin ollut”, Jeesus totesi eräässä tilanteessa oikaistessaan oman aikansa 
juutalaisten vinoutunutta suhtautumista naiseen. Käyttäen näitä Jeesuksen sanoja 
lähtökohtana aion käsitellä esityksessäni Vanhasta testamentista välittyvää naiskuvaa. 
On hyvä tiedostaa, että Raamatun pohjalta vuosisatojen aikana muodostuneet perinteet 
eivät aina olleet sopusoinnussa Raamatun alkuperäisen ilmoituksen kanssa. Tämä 
koskee aivan erityisesti kysymystä naisen asemasta ja arvosta Jumalan kuvana. 



 
 
Kari Kukkanen: Yhteenvetoa päivästä: Luominen - lankeemus - lunastus. 
Sovitus. 
 
Timo Lehikoinen: Näkökulmia naisen asemasta yhteiskunnassa ja 
seurakunnassa Uuden testamentin aikana  

Avaamme joitakin Uuden testamentin keskeisimpiä tekstejä, jotka käsittelevät naisen 
asemaa ensimmäisen vuosisadan yhteiskunnassa ja seurakunnassa. Onko naisilla 
”puheoikeutta” seurakunnassa? Mitä tarkoittavat ”olla miehelleen alamainen” ja ”mies 
on naisen pää”? 

 

 

Kanavat 

 
Jean D’Amour Banyanga 
 Ruandassa koettiin vuonna 1994 kansanmurha, jossa arviolta 800,000 ihmistä tapettiin 
 noin 100 päivässä. Kovan linjan hutut tappoivat tutseja ja tutseille myötämielisiä 
 hutuja. Tässä kanavassa tutkitaan uskonnon monimutkaista roolia vuoden 1994 
 kansanmurhassa ja sen jälkimainingeissa. Toisaalta todistusaineisto viittaa siihen, että 
 uskonnolla oli merkittävä rooli sikäli, että se auttoi luomaan olosuhteet, joissa 
 kansanmurha tuli mahdolliseksi. Argumentti esitetään analysoimalla olemassa olevaa 
 kirjallisuutta ja dokumentteja asiasta. Siirtomaa-ajan kirkot, sekä katoliset että 
 protestanttiset, suosivat tutseja ja alistivat hutuja siten luoden perustan tulevalle 
 katastrofille. Toisaalta näennäisen paradoksaalisesti uskonnolla oli myös keskeinen rooli 
 kansanmurhasta selvinneiden traumasta toipumisessa. Tämä jälkimmäinen tulos 
 perustuu 291 Belgiassa asuvan ruandalaisen (141 miestä ja 150 naista) 
 haastatteluihin. Vaikka enemmän kuin missään muualla ihmisiä kuoli heidän etsiessään 
 turvaa kirkoista kansanmurhan aikana, tutkimuksemme osoittaa, että uskonto oli 
 tärkein selviytymismekanismi niille hengissä selvinneille ihmisille, jotka eivät luottaneet 
 länsimaiseen psykologiaan.  
 
Medad Birungi: Tosi miehiä  

Aatteilla on seurauksia. ”Tosi miehiä” -kanavassa keskustelemme valheista, joita miehet 
uskovat, heidän haasteistaan ja heidän roolistaan tasa-arvon edistämisessä. 
Keskustelemme “peloista” ja uhista, joita miehet näkevät tasavertaisessa suhteessa.  
Keskustelemme siitä, mitä ”tosimiehet” tekevät ja miten he kohtelevat naisia Raamatun 
valossa sekä luomme vuoropuhelua sukupuolten välistä sovintoa varten. 
 

Jan Cedercreutz: Isyyden haasteet ja Raamattu  
Miehisyys ja isyys on arka ja haasteellinen asia monelle suomalaiselle. Luennolla 
käsitellään, miten päästä vapaaksi omista taakoista ja löytää itsenä miehenä ja isänä. 
 

Beth E. Elness-Hanson: “Jos opetat äidin, koko perhe oppii.”  
Kehitysrahoituksen merkittävin taloudellinen vaikutus saadaan opettamalla tyttöjä. 
Tämä nähdään koulutus- ja terveystuloksista. Tule kuulemaan inspiroivia kertomuksia 
“vapauttavasta koulutuksesta”. Kertomukset perustuvat kokemuksiini lähettinä ja 
opettajana maasaiden parissa Tansaniassa, Itä-Afrikassa. Talous- ja kehityskysymysten 
lisäksi tässä kanavassa kehitellään otsikon teemaa soveltaen Ruutin kirjaa, ottaen 
mukaan kulttuurien välistä tulkintaa ja havainnollistaen teemaa Tansanian naisten 
kertomusten avulla.  
 
 
 
 



 
Kevin Giles: Pojan ikuinen alamaisuus (subordinaatio) ja naisten pysyvä 
alamaisuus?  

Evankelikaalit ovat olleet hämmästyttävän huonosti informoituja kolminaisuusopista, 
joka on kristillisen uskon perustava oppi. Niinpä, kun niin kutsutut "komplementaristit" 
alkoivat argumentoida, että samoin kuin Poika on ikuisesti alistettu (subordinoitu) 
Isälle, naiset ovat pysyvästi alistettuja miehille, hyvin harvat evankelikaalit huomasivat, 
että tällainen opetus kieltää suorasanaisesti kirkon tunnustukset. He itseasiassa 
sanoivat, että heille se, mitä Raamattu sanoo, on tärkeämpää kuin mikään tunnustus. 
Vei 20 vuotta ennen kuin muutamat harvat tätä opetusta katkerasti vastustaneet 
evankelikaalit tulivat kuulluiksi. Vuosien ajan heitä vastustettiin harhaoppisina. Sitten 
yhtäkkiä ja aivan odottamatta vuonna 2016 muutamat "komplementaristi” teologit 
nousivat esiin ja sanoivat: "Olemme olleet väärässä kolminaisuuden suhteen. Olemme 
opettaneet sellaista mikä kirkkomme tunnustusten mukaan on harhaoppia." Jos haluat 
tietää mitä seuraavaksi tapahtui, tule tähän kanavaan. 
 

Lynley Giles: Miten saavutetaan terve tasa-arvoinen avioliitto  
Kanavassa osallistujat pohtivat miten saavutetaan avioliitto, missä molemmilla on 
puhevalta ja missä päätökset tehdään yhteisesti. Opimme omien lapsuuden 
perheidemme suhteista ja kuinka voimme valita mitä otamme mukaan kummankin 
perhetaustasta.  

 

Mimi Haddad: Naiset kirkon rakentajina: Miten naiset ovat palvelleet 
Kristusta alkukirkon ajoista tähän päivään.  

Vaikka monet kristityt nykyään uskovat, että naiset on luotu olemaan alistuvaisia 
miehille, historiasta löytyy toisenlainen kertomus. Luotuina vahvaksi avuksi (rescue) 
miehelle (1. Moos. 2:18), naiset ovat palvelleet kirkkoa marttyyreinä, 
lähetyssaarnaajina, opettajina ja johtajina paljastaen evankeliumin siellä minne miehet 
miehet pelkäsivät mennä.  Tässä kanavassa tarkastellaan tienraivaajanaisten 
johtajuutta kaikissa maanosissa varhaisen kirkon ajasta nykyaikaan asti.  

 
 
Heikki Hilvo: Raamatun kolme tärkeää naista: Eeva, Maria... ja kuka onkaan 
se kolmas?  

Raamatussa löytyy useita naisia hyvinkin avainrooleissa. Tunnetuimmat ovat tietysti 
Eeva ja Maria. Toki myös patriarkkojen vaimot, kuningatar Ester, Ruut, UT:n Martta ja 
Maria, ja vielä eräs, mutta kuka. Naiseuden väkevyys! 
 

Mervi Kalmus: Jumala, kieli ja tasa-arvo  
Kielitieteessä on pitkään tiedetty, että ajattelumme vaikuttaa kielenkäyttöömme. Tästä 
on paljon todistusaineistoa. Mutta viimeaikainen kielitieteen tutkimus on osoittanut, 
että kielenkäyttömme voi vaikuttaa myös tapaan, jolla ajattelemme. Tässä kanavassa 
tutkimme kielen maailmaa ja pohdimme mitä seurauksia ajattelumme ja kielen 
välisestä yhteydestä voi olla uskoomme ja ymmärrykseemme Jumalasta.  
 

Matti Kankaanniemi: Jeesus, naiset ja seksuaaliset stigmat  
Jeesus Nasaretilaisen suhtautuminen seksuaalista stigmaa kantaviin naisiin oli 
aikalaisiinsa nähden varsin poikkeuksellinen. Taustalla voidaan nähdä muun muassa 
radikaali ajatus naisesta itsenäiseen päätöksentekoon kykenevänä yksilönä, jonka 
"itseisarvo" ylittää miehen omaisuudeksi miellettävän seksiobjektistatuksen. Myöhempi 
kirkkohistoria on vääristänyt tätä ajattelua, vaikka käsitys naisesta Jeesuksen 
julistamassa Jumalan kuningaskunta -kokonaisuudessa on haastavan tasa-arvoinen.  

 
 
 



 
 
 
Timo Lehikoinen: Mitä Uuden testamentin tekstit tarkoittavat tämän päivän 
seurakuntaelämää ajatellen?  

Perehdymme yhteisluennossa käsiteltyjen tekstien soveltamiseen oman aikamme 
seurakunnissa. Onko aihe edelleen ajankohtainen? Mitä päivänpolttavia kysymyksiä 
nousee naisen asemaa käsittelevien tekstien pohjalta ja miten vastaamme niihin? 

 

Anne Mikkola: Miksi Paavali kielsi miehiä peittämästä päätään ja käski naisia 
peittämään päänsä jakeissa 1. Kor. 11:2–16.  

Kyseistä raamatunkohtaa käytetään avainkohtana teologioissa, joissa sukupuolihierarkia 
esitetään Jumalan tahtona. Näin siitäkin huolimatta, että eksegeettien tulkinnat 
jaksosta ovat hyvin ristiriitaisia joko päätyen Paavalin epäjohdonmukaisuuteen tai sitten 
osa tekstin haasteista vain ohitetaan. Esitän kanavassa tulkinnan jaksosta, jossa 
lähdetään siitä, että Paavali on johdonmukainen argumentoinnissaan. Tekstin 
ristiriitaisuudet tulevat ymmärrettäviksi, kun a) korinttilaisten riitaisuus nähdään 
luokkien välisenä konfliktina – myös naisten keskinäisenä, b) huomioidaan, että 
hiusmuoti ja pään peittäminen osoittivat henkilön sosiaalisen aseman, ja juuri 
sosiaalisten luokkien välinen konflikti oli seurakunnan laajempi ongelma, c) 
huomioidaan, että välimerkit on lisätty tekstiin vasta myöhemmin ja ne voidaan jättää 
huomiotta. Teksti saa luontevan tulkinnan Paavalin Kristus-keskeisenä reaktiona, joka 
kohdistuu samanaikaisesti kaikille seurakunnan riitaisille osapuolille: miehille ja naisille, 
keskenään riitaisille naisille ja keskenään riitaisille miehille. Kanava tarjoaa 
mahdollisuuden osallistujien mielenkiinnon mukaan keskustella teemoista liittyen jakson 
yksityiskohtiin, merkitykseen, Paavalin ajan kulttuuriin tai vaikkapa Paavalin teologiaan 
tai eksegeettisen tutkimuksen haasteisiin laajemminkin, myös ns. naiskohtien suhteen. 
 

Kimmo Pohjalainen: Paavali – apostoli, joka valtuutti naisia  
Voiko nainen toimia profeettana, diakonina tai opettajan tämän päivän seurakunnissa? 
Entä apostolina, pastorina tai vanhimpana?  

 

Maarit Pynnönen: Yli esteiden - haasteellista, muttei mahdotonta  
 Miksi maa, joka on yksi parhaimmista maista tytön elää, edelleen kamppailee 

naisjohtajuuskysymyksistä seurakunnissa?  
 Millaisia asioita eurooppalainen nainen seurakuntatyössä kohtaa ja miten hän voi niistä 

selviytyä? 
 Miten Raamatun sanoma toimii vapauttajana eikä lyömäaseena naisen palvelutyölle. 
 Mitä seurakunta hyötyy naisjohtajuudesta ja miten tästä eteenpäin/ tulevaisuuden näkymiä. 

 

Charles Read: Entä Jeesuksen mieheys? Onko sillä merkitystä?  
Jumala ei ole mies, kuten ei ole Henkikään, mutta emme voi väistää sitä tosiasiaa, että 

 Jeesus oli. Onko tällä merkitystä sille, miten kristittyjen tulisi ajatella sukupuoleen 
 liittyvistä kysymyksistä? Jotkut kirkot argumentoivat, että koska Jeesus oli mies, 
 kristittyjen johtajien ja pastoreiden tulee olla myös miehiä. Onko tämä näin? Tässä 
 kanavassa tarkastelemme näitä kysymyksiä ja katsomme, kuinka Jeesuksen mieheyttä 
 on joskus käytetty sukupuolidebateissa ja mitä varhainen kirkko ajatteli asiasta. 
 Tarkastelemme sitä, miten Jeesus suhtautui naisiin opetuksessaan ja 
 palvelutehtävässään ja yritämme vetää joitain johtopäätöksiä tämän päivän kirkolle. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pia Rendic: Porno – Kristittyjen kielletty hedelmä  

Nykyään porno on osa valtavirtakulttuuria, ja suurin osa ihmisistä kuluttaa sitä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että pornon käytöllä on iso vaikutus myös kristittyjen elämään ja 
jumalasuhteeseen. Lisäksi porno on voimakkaasti yhteydessä prostituutioon, 
ihmiskauppaan ja sukupuolten väliseen epätasa-arvoon. 
 
Tässä kanavassa tutkimme sitä, kuinka pornon käyttö vaikuttaa kristillisten yhteisöjen 
sisällä, ja kuinka pastorit ja kirkon työntekijät voivat ottaa asian esiin seurakuntalaisten 
kanssa. Mitkä ovat niitä syitä ja mekanismeja jotka aiheuttavat pornoriippuvuutta? Entä 
miten pastorit ja kirkon työntekijät voisivat auttaa ihmisiä vapaaksi 
pornoriippuvuudesta, joka aiheuttaa syvää häpeää ja syyllisyyttä, ja tuhoaa kristittyjen 
elämää monin eri tavoin?  

 
 
Patti Ricotta: Kumppanuuteen luodut...erityisesti vastavuoroisen intimiteetin 
kautta: Kuinka Jumalan tarkoittamalla tasa-arvolla avioliitossa on voima 
vahvistaa intiimiä rakkautta  

Mitä yhteistä on jakeilla 1 Moos. 2:24-25 ja Ef. 5: 21-33? Oikein ymmärrettynä, ne 
antavat melkein yhtälön kaltaisen kuvauksen miellyttävälle, rakkaudelliselle ja 
uskolliselle aviolliselle ykseydelle.  Molemmat jaksot rakentuvat tasa-arvon ja 
vastavuoroisuuden varaan. Moderni tiede opettaa meille sen mitä 1. Mooseksen kirjan 
ja Efesolaiskirjeen kirjoittajat eivät voineet tietää. Näissä raamatunkohdissa Pyhä Henki 
inspiroi runollisen ja kuitenkin biologisen kuvan siitä, miten Jumala aikoo luoda 
kirjaimellisesti kemiallisen siteen aviomiehen ja vaimon välille tervetulleeksi toivotetun 
kosketuksen ja itsestään antavien käyttäytymistapojen kautta. Kun molemmat puolisot 
antavat toisilleen monitahoista mielihyvää “liittyessään toisiinsa” ja ”ollessaan alamaisia 
toinen toisilleen”, oksitosiinihormoni virtaa. Oksitosiini puolestaan luo kemiallisen siteen 
heidän välilleen, mikä tukee yhdeksi lihaksi tulemista ja tekee itsensä toiselle 
antamisesta melkein väistämätöntä!  Tämä biologinen/psykologinen tieto on niin 
voimallinen, että siitä tuli ratkaiseva käännepiste, joka auttoi ugandalaista Sabiny-
heimoa hylkäämään naisten sukuelinten silpomiskäytäntönsä (FGM). Koska tällä 
raamatullisella ja biologisella sanomalla on voima lopettaa FGM, ajattele mitä se voi 
tehdä avioliitollesi!  

 
 

Jussi Suutari: Kamppailu raamatuntulkinnasta – henkilökohtainen matka 
raamatulliseen tasa-arvoon 
 Tässä kanavassa Jussi Suutari käy läpi raamatunkohtia (kuten Ef.5), jotka olivat 
 hänelle tärkeitä hänen kamppaillessaan Raamatun tulkinnan kanssa. Ristiriita syntyi 
 hierarkkisesta opetuksesta, jota hän oli kuullut joistain jakeista Paavalin kirjeissä. 
 Koska hän Raamattua itse lukiessaan näki sen kokonaissanoman tasa-arvoisena, hän ei 
 voinut ymmärtää ristiriitaa eikä tajuta Jumalan näkökulmaa asiaan. Tule kuulemaan, 
 kuinka Jussi löysi tiensä ulos ristiriidasta ja tule jakamaan omaa tietäsi.  
 


