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Miehet ja naiset palvelevat kumppaneiksi luotuina rinta rinnan

Kansainvälinen konferenssi raamatullisesta tasa-arvosta pidettiin Helsingissä 3.–4.8. Meilanden seurakunnan Ruskeasuon 

seurakuntakeskuksessa.  

TEKSTI ja KUVAT:  Hannu Lahtinen

Opti conescita corit modit voluptam venissuntur? Quis expli-
qui cust ut reium quos es essitiur. Piduciducit, qui berio corum 
eicte am rerspid es nis cones dolorati blabo.

Sosiaalityöntekijä ja avioliittoneuvoja Lynley Giles (vas.) Australiasta veti kanavan ”Miten saavutetaan 
terve tasa-arvoinen avioliitto”.  Yhteisiin päätöksiin rakentuvan parisuhteen taustalla ovat myös lapsuuden 
perhesuhteet ja valinnat siitä, mitä puolisot ottavat parisuhteeseen mukaan perhetaustoistaan. Oikealla 
Christians for Biblical Equality, CBE Internationalin johtaja, teologian tohtori Mimi Haddad USA:sta. 
Hän piti konferenssin ensimmäisen yhteisluennon aiheenaan naisten identiteetti.

Kouluttaja, raamatun- ja kieltenopettaja Riitta Keskimäen (oik.) yhteisluennon aiheen oli ”Naisen muotokuva Vanhas-
sa Testamentissa”. Konferenssi oli kansainvälisyydestään johtuen kaksikielinen. Kaikki luennot tulkattiin englanniksi. 
Suomalaista luennoitsijoista osa puhui suomeksi ja osa englanniksi ja heitä tulkattiin sitten tilanteen mukaan. Vasenmalla 
Keskimäen tulkki Johanna Manner. Osanottajia oli noin 90, joista kolmannes ulkomailta.

Luomisessa miehen ja nai-
sen välille ajateltu kump-
panuus vääristyi pahan 
kerran syntiinlankee-

muksen seurauksena. Alkoi ke-
hitys, joka näkyy maailman kult-
tuureissa miehen ylivaltana sekä 
muina alistavina valtarakenteina.

Nyt eletään kuitenkin aika-
kautta Kristuksen aikaansaaman 
sovituksen jälkeen. Siksi kristilli-
sen seurakunnan kutsumuksena 
on elää todeksi Galatalaiskirjeen 
3. luvun jakeeseen 28 tiivistettyä 
sanomaa: ”Yhdentekevää, oletko 
juutalainen vai kreikkalainen, 
orja vai vapaa, mies vai nainen, 
sillä Kristuksessa Jeesuksessa te 
kaikki olette yksi.”

Raamatullista tasa-arvoa kä-
sittelevän konferenssin perus-
lähtökohdat voi tiivistää yllä 

oleviin lauseisiin. Epätasa-arvon 
kulttuurit johtuvat syntiinlankee-
muksesta. Tilanne tulisi muuttaa, 
ei hyväksyä.

– Mooseksen kirjan ensimmäi-
nen ja toinen luku painottavat 
miehen ja nainen samankaltai-
suutta, samanlaista olemusta, Ju-
malan kuvana. Jumalan tarkoitus 
ei ollut, että mies hallitsisi naista. 
Heidän tuli jakaa saamansa hal-
lintavalta maata ja luomakuntaa 
kohtaan, CBE:n johtaja Mimi 
Haddad painotti.

– Kristillinen usko on avattu 
kaikille. Pyhä Henki on vuodatettu 
kaikille. Meillä on miehinä ja nai-
sina yleisen pappauden mukaan 
yhtäläinen identiteetti ja tarkoitus 
Kristuksessa. Mies ja nainen on 
tarkoitettu toimimaan rinta rin-
nan, Haddad linjasi. 

Tooraa ei saa antaa 
naisen käsiin

Kouluttaja Riitta Keskimäki 
muistutti etuoikeudesta elää nai-
sena siinä osaa planeettaamme, 
jonka arvomaailmaa ja kulttuuria
Raamattu on saanut muokata.

– Samalla on muistettava, että 
Raamatun tulkintojen pohjalta 
on syntynyt juutalaisia ja kris-
tillisiä perinteitä, jotka eivät ole 
ole sopusoinnussa Raamatun il-
moituksen kanssa. Kyseessä on 
myös naisen asema sosiaalisesti 
ja hengellisesti. 

Juutalaiset miehet ovat kiittä-
neet läpi vuosisatojen Jumalaa 
siitä, etteivät he ole syntyneet 
naisiksi. 

Keskimäki kertoi, että erään or-
todoksirabbin evästykset keväällä 

2018 armeijan palvelukseen astu-
neille miesoppilailleen, olivat nos-
tattaneet pienen poliittisen hälyn 
Israelissa: ”Naiset ovat vähä-älyi-
siä, eikä heillä ole kykyä käsittää 
hengellisiä asioita. Hengellinen 
nainen on mahdottomuus; sellais-
ta ei yksinkertaisesti ole.”

Jeesuksen aikaisen suullisen 
perimätiedon mukaan toora piti 
mieluummin polttaa kuin an-
taa naisten käsiin tai opettaa sitä 
heille. Hurskas juutalainen mies 
ei keskustellut julkisella paikalla 
naisten kanssa, ei edes lähisuku-
laisten. 

 – Jeesuksen käytöksen vallan-
kumouksellisuus suhteessa nai-
siin jää meitä usein huomaamatta, 
koska asumme niin tasa-arvoises-
sa maassa, Keskimäki totesi. 

TT Matti Kankaanniemi muis-

tutti Jeesuksen suhtautuneen sek-
suaalista stigmaa kantaviin nai-
siin varsin eri tavalla kuin hänen 
aikalaisensa. Jeesus siirtyi UT:n 
kuvaamissa keskusteluissa naisten 
tilanteesta (seksiobjektina tai sek-
suaaliseen syntiin langenneena) 
varsin pian teologiseen keskuste-
luun. Hän käsitteli naisia itsenäi-
sesti ajattelevina yksilöinä.

Kumppani, joka sopii 
avuksi
1. Mooseksen kirjan 2:18 sanat 
”kumppani”, ”apu” ja ”sopiva” 
olivat esillä useamman kerran 
konferenssin aikana. Sanoja on 
tulkittu myös niin, että naiset on 
luotu palvelemaan miehiä ja ole-
maan alistettuja näille.

Heprealainen ilmaisu, joka on 
mielletty ja käännetty hieman eri 

Poimintoja konferenssin monipuolisesta annista, kahden päivän aikana aikana oli yleisluennoilla ja kanavissa äänessä parikymmentä  eri luennoitsijaa 

• En salli, että nainen hallitsee 
miestä.(1. Tim. 2:12b)

Sitä kreikkalaista sanaa, joka 
on käännetty hallitsemiseksi, ei 
esiinny missään muualla Uudes-
sa testamentissa. Sitä ei ole myös-
kään VT:n kreikaksi käännetyssä 
versiossa. 

Antiikin kirjallisuudessa sana 
esiintyy kolmisensataa kertaa. Se 

esiintyy kielteisessä mielessä. Ky-
seessä on voimakas, agressiivinen, 
jopa väkivaltainen vallankäyttö. 
Tällainen alistava vallankäyttö ei 
tietysti sovi kenellekään. 

• Efeson Artemis-kultissa nai-
nen asetettiin miehen yläpuolle.

• Efesossa taisi olla naisia, jotka 
halusivat opettaa, mutta ei oppia.

Timo Lehikoinen

• Raamatussa on paljon kieliku-
via. Niillä on tietty asiayhteys. 
Niiden sisältöä ei pidä venyttää. 
Raamatun kokonaisuus myös an-
taa niille rajat.      Mervi Kalmus

• Tärkeä muistaa: Paavali ei kir-
joittanut meille. Hän kirjoitti Ti-
moteukselle, Efesoon.

• Yhden vaimon mies? On kyse 

moraalisesta selkärangasta. Seura-
kunnan kaitsija ei saa olla ”flirtti”.

Kimmo Pohjalainen

• Jos opetat äidin, koko perhe op-
pii.            Beth Elness-Hansson

• Miten löysin oman kristityn 
naisen identiteettini 1970-luvun 
ahtaiden ja ahdistavien roolipai-

neiden viidakossa?
1) Kompassina oli Raamattu 

ja elämä Pyhän Hengen johdat-
tamana lähellä Jeesusta. Silloin 
ei tarvinnut ohjautua ihmisten 
mielipiteistä ja asenteista käsin. 2) 
Hyväksyin oman sukupuoleni. 3) 
Annoin palaa. On palveltava niil-
lä lahjoilla ja taipumuksilla, joita 
Jumala on itse kullekin antanut ja 


