
ORTODOKSINEN KIRKKO JA HOMOSEKSUAALISTEN LIITOT

Aamun Koiton päätoimittajan ilmoituksen mukaan toimitukselle on viime aikoina jälleen tul-
lut oman Kirkkomme kantaa koskevia tiedusteluja mm. sen johdosta, että Ruotsissa on äsket-
täin lain kannalta päätetty hyväksyä samaa sukupuolta olevien parien liitot.  Päätoimittajan 
pyynnöstä esitän joitakin kysymystä koskevia periaatteita, vaikka asiaan on ennenkin kiinni-
tetty huomiota ja sen voisi toivoa olevan muutenkin selvä jokaiselle ortodoksista sakramen-
taalista avioliittonäkemystä tuntevalle.

Kirkkomme piispainkokous on 31.8.1992 antamassaan lausunnossa ottanut selkeästi ja yksi- 
selitteisesti kantaa edellä mainittuun kysymykseen. Eräänä perustavoitteena on tehdä jyrkkä 
ero kristillisen perhenäkemyksen ja monenlaisten muiden parisuhteiden välillä. Kristillinen 
perhe  on  Kirkon  siunaama  miehen  ja  naisen  liitto  uuden  kristillisen  sukupolven  kasvat-
tamiseksi. Millään muulla yhdessäolemisen muodolla ei kristillisen opin ja etiikan kannalta 
ole samaa luonnetta eikä samaa asemaa. Kristillistä perhekäsitystä ei saa heikentää eikä hä-
märtää sulkemalla perhekäsitteen piiriin sille vieraita tulkintoja perheestä.

Yhteiskunnan  piirissä  on  erityisesti  meidän  aikanamme  syntynyt  monenlaisia  uusia  pari- 
suhteita, joille joissakin maissa on annettu laillinen asema ja jossakin harvassa tapauksessa 
jopa jonkinlainen kirkollinen hyväksyminen, vaikka ei kuitenkaan varsinaista siunausta, jota 
tietyillä  tahoilla  on  toivottu  sen  kristillisen perinteen  vastaisuudesta  huolimatta.  Näitä  pa-
risuhteita, joihin erityisesti kuuluvat samaa sukupuolta olevien yhteiselämän muodot, ei mis-
sään suhteessa voi eikä saa rinnastaa kristilliseen perheeseen. Niihin liittyvien mahdollisten 
ongelmien järjestely on maallisen lainsäädännön asia, jota ei missään suhteessa saa rinnastaa 
kristillistä perhettä koskevaan ajatteluun ja joka ei siis missään suhteessa voi merkitä sitä, että 
näistä parisuhteista tulisi perhe kristillisessä mielessä.

Kristillinen perhe on yhteiskunnan perusosa. Näin ymmärrettyä perheinstituutiota tulee kaikin 
tavoin vaalia ja mahdollisuuksien mukaan vielä vahvistaakin niin Kirkon opetuksella kuin yh-
teiskunnan perhenäkemystä suojaavalla lainsäädännöllä. Kirkko ei estä kristilliselle perinteel-
le vieraita yhteiselämän muotoja, mutta näkee niin velvollisuudekseen kuin oikeudekseen voi-
makkaasti korostaa niiden ja kristillisen perheen oleellista eroa. Kirkon siunaamaan avioliit-
toon rakentuva miehen ja naisen liitto on sakramentti, jota mikään muu yhteiselämän muoto ei 
voi korvata eikä vastata.

Edellä olen keskittynyt varsinaisesti yhteen asiaan, josta on tehty [pyyntö]. Viittaan kuitenkin 
siihen, että Aamun Koitossa on aikaisemmin jo julkaistu piispainkokouksen tai allekirjoitta-
neen mainintoja ortodoksisen kirkon suhtautumisesta joihinkin seksuaalietiikan kysymyksiin. 
Keskeinen näkökohta on se, että Kirkko kaikissa näissä kysymyksissä omaa erityisen velvoit-
teen opettaa ja ylläpitää luonnollisen ja terveen elämän ihanteita silloinkin, kun olemme tietoi-
sia siitä, että hyvin monet rikkovat Kirkon korkeita siveellisyysperiaatteita. Ihanteiden jatkuva 
korostaminen meidänkin rikkinäisessä maailmassamme on Kirkolle arvokas ja sen olemuk-
seen kuuluva tehtävä paljon suuremmassa määrin kuin pelkkä kielteinen tuomitseminen.
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