
Korkeasti pyhitetty arkkipiispa Leo

Haluamme  saattaa  tietoonne  huolemme  paikalliskirkossamme  levitettävästä  vääristyneestä 
opetuksesta, jonka mukaan homoseksuaalisuus on kristilliseen elämään sopiva seksuaalisuu-
den muoto. Aamun Koiton numerossa 1/2007 Yhteys-liikkeeseen kuuluva Hellevi Matihalti 
haastatteli kahta samaan liikkeeseen kuuluvaa nimekästä ortodoksipappia. Haastatteluissa esi-
tetyt näkemykset edustavat vakavaa harhautumista Kirkkomme teologiasta ja hengellisyydes-
tä. Mielestämme asia on pastoraalisesti tärkeä ja vaatii pikaisia toimenpiteitä.

Mainittu Aamun Koiton numero on herättänyt pahennusta monissa Kirkkomme jäsenissä ja 
hämmennystä myös ulkomailla. Jotkut Kirkkomme jäsenet harkitsevat jopa siirtymistä mui-
den kirkollisten tahojen yhteyteen. Tämä ja muiden ortodoksisten jurisdiktioiden levittäytymi-
nen Suomeen on yhä perustellumpaa, jos paikalliskirkkomme ei pidä esillä ortodoksista ope-
tusta.

Lisäksi  kaikkien  tuntemat  ”huhut”  sopimattomissa  paikoissa  liikkuvista  ortodoksipapeista, 
mihin myös Aamun Koitossa viitattiin, voivat johtaa samanlaiseen skandaaliin kuin Kreikassa 
pari vuotta sitten. Silloin arkkipiispa Kristodulos säilytti vain vaivoin asemansa, yksi piispa 
erotettiin ja julkisessa sanassa vaadittiin valtion ja Kirkon eroa. Kansan silmissä Kirkko me-
netti uskottavuutensa.

Yhteys-liikkeeseen kuuluu joitakin ortodoksisen kirkon papiston jäseniä ja maallikoita. Hei-
dän nimensä löytyvät kyseisen liikkeen internetsivuilta (www.yhteys.org). Liikkeen ortodok-
sisista pappisjäsenistä suurin osa on myös allekirjoittanut liikkeen julistuksen. Yhteys-liikkeen 
tavoite on, että homo- ja lesboparien kodit siunataan pyydettäessä, kirkoissa työskentelevät 
homot ja lesbot voivat halutessaan rekisteröidä parisuhteensa, kirkoissa ryhdytään toimiin, 
jotta homo- ja lesboparit halutessaan voivat saada rekisteröidylle parisuhteelleen kirkollisen 
siunauksen.

Liikkeen ohjelmajulistuksessa sanotaan: “Raamatussa ei ole kohtaa, joka tuomitsisi kunnioi-
tukseen ja sitoutumiseen perustuvan uskollisen parisuhteen samaa sukupuolta olevien välillä. 
– – Samalla luotamme siihen, että avoin keskustelu ja uusi tutkimus voivat auttaa pois aiem-
mista vanhoista ja yksipuolisista, poikkeavuuden pelkoon perustuvista tulkinnoista. – – Jee-
suksen lupauksen mukaan Pyhä Henki johtaa meitä kohti totuutta.” Mielestämme julistus te-
kee tässä kohden pilkkaa Kirkon traditiosta ja lähenee jopa Pyhän Hengen pilkkaamista. Kirk-
komme perinteen näkökulmasta teologisesti ja pastoraalisesti äärimmäisen ongelmallinen on 
myös seuraava julistuksen kohta: ”Vakiintuneessa ja sitoutuneessa parisuhteessa elävät homo-
seksuaaliset työntekijät antavat kristillisille kirkoille ja yhteisöille myös mahdollisuuden tarjo-
ta myönteisiä esikuvia seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluville jäsenilleen. Tämä vahvistaisi 
kaikkien oikeutta sakramentteihin, sielunhoitoon ja kristilliseen yhteyteen.”

Julistuksen ortodoksiset allekirjoittajat ovat pyytäneet siihen lisäyksen, jonka mukaan he edis-
tävät Yhteys-liikkeen päämääriä “kirkkomme pyhän tradition ja kanonisen perinteen puitteis-
sa”. Tämä  irralliselta ja kosmeettiselta tuntuva lisäys jää täysin vaille merkitystä, koska se ei 
millään tavoin määrittele, kuinka Kirkon traditio ja kanoninen perinne ymmärretään. Myös or-
todoksiset allekirjoittajat näyttävät hyväksyvän koko julistuksen korkeintaan pienin vivahde-
eroin. Tämä kuva ainakin välittyy julistuksesta jokaiselle lukijalle.

Mielestämme Ortodoksisen kirkon työntekijät ja papisto eivät voi tukea Yhteys-liikkeen pää-
määriä, kaikkein vähiten julkisella forumilla. Esitämme vakavan vetoomuksen, että Kirkkom-
me johto vaatisi heitä poistamaan nimensä mainituilta sivuilta viivyttelemättä. Ellei näin ta-
pahdu, omatuntomme vaatii meitä toimimaan asiassa muulla tavoin.



Kirkon opetus homoseksuaalisuudesta on varsin selvä. Toisaalta, kuten keskustelussa on käy-
nyt ilmi, se ei näytä olevan selvä edes kaikille paikalliskirkkomme papiston jäsenille. Kirkon 
seksuaalietiikkaan perustuvaa lausuntoa aiheesta on siten syytä odottaa piispainkokoukselta jo 
lähiaikoina. Mielestämme Aamun Koitossa 4/2007 uudelleenjulkaistu piispainkokouksen lau-
sunto vuodelta 1999 ei riitä vastaukseksi tähän keskusteluun, koska se ei varsinaisesti käsittele 
kristillistä seksuaalietiikkaa, vaan homopariliittojen tunnustamista yhteiskunnallisessa lainsää-
dännössä.

Haluamme lopuksi painottaa, että homoseksuaalisuus on Kirkolle pastoraalinen haaste. Monet 
kaipaavat erityistä tukea kristilliseen kilvoitteluunsa. Siksi tarvitaan vilpitöntä ja nöyryyden 
hengessä tapahtuvaa opetusta ja keskustelua eikä vastuutonta oman ideologian julistamista.
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