
Hyvät Yhteys-liikkeen ystävät! 

Jumalan uudistavaa ja vapauttavaa työtä maailmassa ei voi pysäyttää! Niin sanoi Amerikan 
luterilaisen kirkon Los Angelesin piispa Guy Erwin, kun hän miehensä Rob Flynnin kanssa tapasi yli 40 
liikkeemme ystävää Johanneksen seurakunnan tiloissa perjantaina 14.10. Muutos tulee kirkossakin, 
vaikka se on hidas, piispa vakuutti. 

Näkemyserojen kanssa samassa kirkossa 

Piispa Guy Erwinin oma tarina on rohkaiseva. Pitkään hän ei voinut toimia pappina kiskossaan, koska 
hän eli yhdessä miehensä kanssa. Mutta vuonna 2009 kirkolliskokous hyväksyi sosiaalisen 
kannanoton Human Sexuality. Gift and Trust (Ihmisen seksuaalisuus, lahja ja vastuu) 
http://www.elca.org/Faith/Faith-and-Society/Social-Statements/Human-Sexuality.  Kannanotossa 
todetaan, että kirkon jäsenillä on omantuntonsa perusteella erilaisia käsityksiä  samaa sukupuolta 
olevien ihmisten suhteista. Sitoudutaan hyväksymään toistensa näkemyksiä ja elämään 
näkemyserojen kanssa samassa kirkossa.  

Kannanoton seurauksena Guy Erwin parin vuoden kuluttua vihittiin papiksi. Kun Kaliforniassa vuonna 
2013 hyväksyttiin samaa sukupuolta olevien avioliitto, hänen oli kirkon säännösten mukaan pakko 
mennä miehensä Rob Flynnin kanssa naimisiin. Ja samana vuonna hänet valittiin piispaksi. Nyt asia ei 
ole kirkossa mikään ongelma. Myös seurakunnissa, joissa aiemmin ei hyväksytty samaa sukupuolta 
olevien liittoja, toivotaan nyt piispaa puolisoineen tervetulleeksi. 

Piispa Guy Erwin saarnasi samana perjantai-iltana ruotsinkielisessä sateenkaarimessussa 
Johanneksen kirkossa. Sateenkaarimessu oli osa suomenruotsalaista Sateenkaari-viikonloppua, jota 
järjestettiin 20. kerran, ja messua vietettiin sen yhteydessä 10. kerran.  Piispa korosti saarnassa, että 
Jeesus kutsuu kaikkia suureen hääjuhlaan.  Kun piispa oli siunannut 100-päisen seurakunnan 
lesbokuoro Kaupungin naiset päätti jumalanpalveluksen upeaan häälauluun. 

Viikon mittaisella vierailullaan piispa Guy Erwin osallistui myös seminaariin Helsingin yliopistolla, 
saarnasi Temppelinaukion sunnuntaimessussa, puhui Erkki Niinivaara-seuran tilaisuudessa, tapasi 
arkkipiispa Kari Mäkisen, piispat Irja Askola, Tapio Luoma, Matti Repo ja Björn Vikström ja sai paljon 
myönteistä julkisuutta. 

Malli rakentavaan keskusteluun 

Luterilainen kirkko on ottamassa käyttöön uutta keskustelumallia rakentavaan keskusteluun 
avioliitosta.  Mallia on valmisteltu Kirkkohallituksen toiminnallisella osastolla kirkolliskokouksen 
toimeksiannosta. Oppia on haettu Skotlannista ja Englannista, joissa käytössä on ollut Cascade 
Conversations, http://www.scotland.anglican.org/cascade-conversation-listening-across-spectrum/ 

Pilottikeskustelu oli 21.-23.10. Järvenpään seurakuntopistolla. Koolla oli 45 kirkon ihmistä eri puolilta 
Suomea.  Tarkoituksena on, että keskusteluja voisivat jatkossa järjestää esimerkiksi hiippakunnat ja 
suuret seurakuntayhtymät. Näin Laura Mäntylä kuvasi Facebook-sivuillaan kokemuksensa 
pilottikeskustelusta: 

”Tunnen olevani etuoikeutettu, kun sain osallistua tähän viikonloppuun. Olen saanut korjaavia 
kokemuksia, olen kohdannut ihania ihmisiä, joista osa on teologisesti hyvin eri mieltä kanssani, olen 
tuntenut syviä tunteita, olen tullut lohdutetuksi, olen tullut kohdatuksi, olen saanut uusia ystäviä, 
olen saanut teologisia oivalluksia, olen saanut tuntea olevani enemmistössä kirkon piirissä, olen 
oppinut, että dialogi myös niiden kanssa, jotka tuomitsevat minun parisuhteeni, on mahdollista… 
Harva viikonloppu antaa ihmisen elämään näin paljon hyvää.” 
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Piispa Björn Vikströmin kirja avioliiton teologiasta 

Piispa Björn Vikströmin kirja "Monta rakkautta. Seksuaalisuuden, parisuhteen ja avioliiton teologia" 
on ilmestynyt. Hän on Helsingin kirjamessuilla Kirsi Hiilamon haastattelussa perjantaina klo 14.  
 
Piispa Vikström on julkaissut kirjansa suomeksi, koska toivoo sen vaikuttavan laajemmin 
kirkossamme. Hänen tärkein sanomansa on, että homoseksuaalisuus ei ole syntiä. Raamatun ja 
kirkon perinteen kielteinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on aikaansa sidottua. Tämän 
päivän tiedon perusteella kristillisen ihmisnäkemyksen mukaan myös kaksi samaa sukupuolta olevaa 
ihmistä voi solmia avioliiton ja saada siihen kirkon ja Jumalan siunausta. 

Menneitä ja tulevia tapahtumia 

Syksy on ollut niin tapahtumarikas, että lopuksi vain luetteloin joitakin tapahtumia: 
Syksyn synodaalikokouksissa mm. arkkipiispa Kari Mäkinen piti rohkaisevan puheenvuoron. Kaikki 
piispat kehottivat pappeja olemaan vihkimättä samaa sukupuolta olevia pareja. 
Helsingin hiippakuntavaltuusto ja Paavalin seurakuntaneuvosto toivoivat kirkon vihkivän samaa 
sukupuolta olevia pareja.  
Kirkkohallitus antoi oikeudellisen selvityksensä avioliittolain muutoksen vaikutuksista, 
www.evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/1E3AB5C8BAE74CB2C225805000449693/$file/2016%20Oike
udellinen%20selvitysP.pdf. Sen mukaan papin ei tarvitse vihkiä sateenkaariparia, mutta jos pappi 
vihkii, liitto on pätevä. Tarja Kantola ja Kalervo Salo katsoivat eriävässä mielipiteessä että tasa-arvon 
näkökulma oli sivuutettu selvityksessä ja siviilioikeuden professori Urpo Kangas piti sitä ”juridisesti 
heiveröisenä”. 

Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 
23.11.2017 klo 18 Alppilan kirkon kappelisalissa, Kotkankatu 2, Helsingissä. Kaikki Yhteys-liikkeen 
jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen, mutta vain tukiyhdistyksen jäsenet voivat osallistua 
äänestyksiin. Kokouksessa mm. valitaan vuoden 2017 johtokunta.  

Siunattua syksyn jatkoa! 

Ulf Särs 
Yhteys-liikkeen puheenjohtaja 

 

 
 
 

 

http://www.evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/1E3AB5C8BAE74CB2C225805000449693/$file/2016%20Oikeudellinen%20selvitysP.pdf
http://www.evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/1E3AB5C8BAE74CB2C225805000449693/$file/2016%20Oikeudellinen%20selvitysP.pdf

