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PELAGIAKO AJATTELUN ESIKUVANA?

Keskustelu yhdestä nykyajan polttavasta kysymyksestä jatkuu kirkollisessa lehdistössä alkaen 
enenevässä määrin muistuttaa pikemmin aivopesua kuin ”rehellistä ja avointa keskustelua”, 
jota oli suureen ääneen vaadittu. Kyse on homoseksuaalisuudesta, tarkemmin ottaen homo-
seksuaalisesta elämäntavasta. Sen suhteen on kuitenkin yhä edelleen olemassa muutamia rat-
kaisemattomia kysymyksiä: 

1. Jos ongelma on luonteeltaan pastoraalinen eikä dogmaattinen, niin miksi se on ylipää-
tään edes otettu yleisen keskustelun alaiseksi? Asioiden kehittymistä seuratessa alkaa 
tulla ilmiselväksi, että hyvin organisoitunut vähemmistö väen väkisin on sysäämässä 
näkemystään koko kirkkokansan harteille, ja ne, jotka ovat muuta mieltä, leimataan oi-
kopäätä fundamentalisteiksi,  kapean mustavalkoisen näkemyksen omaaviksi fanaati-
koiksi.

2. Keskustelun aloittanut osapuoli sekoittaa toistuvasti synnin tekijän ja itse synnin, sa-
moin kuin yhteiskunnan pelisäännöt ja Kirkon kanonit, Kirkon ja ympäröivän yhteis-
kunnan jne.

Pelagia-tyttönen Nikolai Gogolin teoksessa ”Kuolleista sieluista” ei erottanut oikeaa vasem-
masta. Onko todellakin niin, että monikulttuurisen maan ja moniarvoisen yhteiskunnan oloissa 
meidän täytyy olla Pelagia-tytön tasolla? (ks. teoksen lukua 3) Jos keskustelua ”vetävä osa-
puoli” niin kovin tahtoo asiaa käsiteltävän, niin materiaalia kyllä löytyy. Myös aiempien su-
kupolvien kristityt  joutuivat tekemisiin vastaavanlaisten ongelmien kanssa, pohtivat niitä ja 
etsivät niihin ratkaisua uskon hengen mukaisesti ja oman aikansa kielellä. Kuinka tämän ajan 
”ongelman tutkiskelijat” voivat riistää asiassa sananvapauden niin pyhiltä isiltä, kilvoittelijoil-
ta kuin menneisyyden rippi-isiltäkin? (viimeksi mainittujen näkemyksistä ks. Hannu Pöyhö-
nen: ”Homoseksuaalisuus ortodoksisen perinteen valossa”) 

Muinaisuuteen menemättä esitän muutamia ajatuksia ihmisiltä, jotka ovat lähes aikalaisiamme 
ja joita kukaan ei varmasti voi nimittää sen paremmin fundamentalisteiksi kuin kommunis-
teiksikaan. He elivät Lännessä ja vaalivat koko elämänsä ortodoksisuutta.

Sourozhin metropoliitta Anthony Bloom kirjoittaa: 

Monet luokittelevat homoseksuaalisuuden sairaudeksi, minkä vuoksi sitä pidetään pa-
rantumattomana. Minun täytyy sanoa, etten voi olla samaa mieltä. Homoseksuaalisuus  
on epäluonnollista, mikä tietysti tarkoittaa, että se on sairaudenkaltainen olotila. Se voi  
muuttua synniksi siinä vaiheessa, kun sitä harjoitetaan toisten kanssa. – – Synti ei tule  
synniksi silloin, kun sinussa herää yllyke, jonka kanssa kamppailet, vaan silloin, kun  
lankeat sen valtaan. – – Meillä on pyhien elämäkerroissa erinomainen esimerkki siitä  
erosta, miten Jumala tuomitsee halun ja toiminnan. Oli muuan pappismunkki. Joka ker-
ran, kun hän oli kastamassa jotakuta naista, hänessä heräsi  voimakas himo. Niin hän 
alkoi  rukoilla  omaa pyhäänsä Johannes Kastajaa,  että  tämä vapauttaisi  hänet tästä  
synnillisestä halusta. Pyhä Johannes Kastaja ilmestyi hänelle ja sanoi: ”Voin rukoilla  
Jumalaa, että Hän vapauttaisi sinut, mutta silloin menetät marttyyrin kruunun. Jatka  
kamppailuasi tämän himon kanssa, äläkä koskaan lannistu. Niin kauan kuin et lankea  
sen valtaan, taistelet sisimmässäsi pahaa vastaan Kristuksen nimessä. Jos taas vapau-
tan sinut siitä, et ole enää Kristuksen taistelija.” 

Mitä tulee homoseksuaalisuuteen, meidän täytyy kutsua asioita oikeilla nimillä. Kysees-
sä on joko sielullisesti luonnonvastainen tila tai tietoisesti vastaanotettu synnin muoto  
eli haureus. Niin ensimmäisessä kuin toisessakin tapauksessa, jos taipumus muuttuu toi-
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minnaksi,  asia  kuuluu kirkollisen kurinpitomenettelyn piiriin ja – niin surullista kuin 
onkin sanoa – siitä seuraa ehtoollisyhteydestä erottaminen. Nykyisin, kun maalliset lait  
ovat myötämielisiä homoseksuaalisuudelle, jokaisen ihmisen täytyy ottaa täysi vastuu 
omasta suhteestaan tähän ilmiöön ja, jos on tarpeen, ilmaista avoimesti kantansa tois-
ten näkemystä vastaan. Kristityn on pakko kohdata myös monia antikristillisen tai kris-
tinuskosta luopuneen yhteiskunnan ongelmia, joihin täytyy suhtautua samalla tavalla.  
Minun täytyy lisäksi painottaa, että erityistä synnillisyyttä ja rujoutta on nähtävä niissä,  
jotka eivät viettele ainoastaan ikäisiään, jotka voivat puolustautua heitä vastaan – tar-
vittaessa fyysisestikin – vaan myös lapsia. Nämä eivät näet tiedä, mitä heiltä odotetaan,  
ja he voivat joutua tämän pimeyden ja pahuuden voiman valtaan, koska luulevat, että  
heitä ovat johtamassa aikuiset, jotka tietävät, miten tulee elää. Nämä eivät kuitenkaan  
ole vain tietämättömiä siitä, kuinka heidän itsensä tulee elää, vaan he ovat vielä johta-
massa  muitakin  harhaan. (Materia ja Henki,  Kiova,  2006;  Митр.  Антоний 
Сурожский, “Материя и Дух”, Киев, 2006). 

Tässä kohden voimme myös muistaa, että ennen kutsumustaan kirkolliseen palvelukseen met-
ropoliitta  Anthony suoritti loppututkinnon Pariisin Sorbonnessa sekä biologisessa että lääke-
tieteellisessä tiedekunnassa.

Rovasti  Alexander  Schmemannin  ajatukset  tästä  aiheesta  ovat  päiväkirjamerkintöjä,  mikä 
omalla tavallaan tekee ne mielenkiintoisiksi:

Miksi kaikki ”todistelut” ovat tässä yhteydessä (toimittajan huomautus: homoseksuaali-
suuden varauksettomassa paheksumisessa; minulle sen paheksuminen on päivänselvää,  
aivan samoin kuin naisten papiksi vihkimisen mahdottomuus) niin köyhiä? Eikö juuri  
siksi, ettei mitään ilmiselvää ole mahdollista ”osoittaa” todeksi uskonnollisessa mieles-
sä?  Se,  että  itsestään  selvästi  juurrutaan  ”valoisaan  tietämykseen”,  edellyttää  näet 
osallistumista ”Kristuksen mieleen”. Ollakseen uskottavia todistusten täytyy liikkua tä-
män maailman logiikan pimeän tiedon alueella. Tällä alueella ”tämä maailma” on aina 
vahvempi, onhan se itse keksinytkin logiikan itseään puolustaakseen. – – Ilman Kristus-
ta synti onkin vain ”ongelma”, jonka tämä maailma ratkaisee synnistä haltioituneena,  
ja sen ratkaisu on aina ”estoton”, ”suvaitseva”, ”rakkaudellinen”, ”positiivinen”. – –  
Tämän vuoksi aikamme kristinuskon kauheus piileekin vain siinä, että se on omaksunut  
tämän logiikan ja mittaa ja tuomitsee uskon sillä. (Päiväkirjat, 9.3.1976) 

Käsitteistö on kiteytynyt: puhutaan ”seksuaalisesta suuntautumisesta”, ”mieltymyksis-
tä” ja kaikesta muusta sellaisesta. Vielä kauheampaa on, että näin sanotaan ja tehdään  
itse vapauden ja oikeuksien nimessä. Ja kaikkein kauheinta on, että jo nyt jokaista, joka  
nousee tätä vastaan, pidetään automaattisesti idioottina, fasistina, fossiilina. Kun vää-
ryyden puolustus vaikuttaa totuuden puolustamiselta, ylevältä saarnalta; kun toisin sa-
noen musta julistetaan valkeaksi ja päinvastoin, tehdään syntiä. Ja tämä tarkoittaa, että  
itse elämään liittyy kuolema – halliten elämää. (Päiväkirjat 5.1.1978) 

Luin anglikaanipiispa Paul Mooren vihkosen – tosiasiassa hänen puolustuspuheensa 
sille, että hän vihki papiksi lesbon. Se on omalla tavallaan hämmästyttävä kirja ja todis-
taa, miten kristillinen rakkaus on radikaalisti muunnettu joksikin aivan muuksi, kirjai-
mellisesti päinvastaiseksi. Tekijä ei näe eikä ymmärrä, että jos kristillinen rakkaus olisi  
sitä, joksi hän sen tekee, koko kristinuskon opetus, koko Evankeliumi, olisi – ennen kaik-
kea – täysin käsittämätöntä. Itse asiassa puhe on koko ajan ihmisen maallisesta onnes-
ta, toisin sanoen ei hänen itsekieltäytymisestään (”hän kieltäköön itsensä – – ”) ”uuden 
elämän” nimessä, vaan päinvastoin kristinuskosta keinona ”oman minän pönkittämi-
seen”,  toisin  sanoen  kaikkine  haluineen.  On  ällistyttävää,  että  sivistyneet  ihmiset,  
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teologit kuten Moore, eivät yksinkertaisesti näe tätä radikaalia muunnosta. (Päiväkirjat 
7.9.1979)

Arvelen, että kaiken edellä mainitun jälkeen olisi jo liiallista ottaa esille aikamme suurten kil-
voittelijoiden, kuten arkkimandriitta Sofroni Saharovin ja vanhus Paisios Athosvuorelaisen, 
näkemyksiä tästä aiheesta. Nämä lainaukset riittävät jo, sillä ne ovat peräisin henkilöiltä, joi-
hin luotetaan enemmän kuin nykyisiin kynänkäyttäjiin, koska ensin mainitut tiesivät enem-
män ja tunsivat paremmin niin yleisen ongelmanasettelun kuin ihmisetkin, jotka elivät sen ta-
kana. 

German Vakkari, Anjalankoski
Haminan ortodoksisen seurakunnan neuvoston jäsen

(Kirjoittaja tarjosi kesäkuussa 2009 tätä artikkelia Analogi-lehteen, mutta sitä ei  
suostuttu julkaisemaan vetoamalla lainausten tekijänoikeuskysymyksiin ja siihen,  
ettei kirjoitus liity tuossa lehdessä käytävään ajankohtaiskeskusteluun. Kirjoitusta 
on sen jälkeen kielellisesti stilisoitu.)


