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Esipuhe

Avioliiton teologian tutkiminen on ollut haastava tehtävä. Aloittaessani tutkimuk-
sen monet asiat motivoivat minua liikkeelle: parisuhdetyössä saatu kokemus avio-
liiton teologian epäselvyydestä, halu saada papin työhön lisää syvyyttä, avioliitto 
käytännön kysymyksenä ekumeniassa sekä tahto edistää avioliiton ja vihkitoimi-
tusten parempaa ymmärtämistä. Nyt kun tutkimus julkaistaan, se on aiheeltaan 
osoittautunut ajankohtaisemmaksi kuin osasin aiemmin edes kuvitella.

Tutkimus on vienyt paitsi teologisten peruskäsitteiden äärelle myös oman 
ajattelun ja omien kokemusten tarkasteluun. Mitkä ulottuvuudet voivat olla avio-
liiton tarkoituksia? Mikä on rakkautta? Onko minulla rakkautta vai olenko otta-
massa vastaan jotakin? 

Minulla on ollut ilo kohdata lukuisten eri ihmisten mielenkiinto tutkimus-
tani kohtaan, koska tutkimusaihe on itsessään ymmärrettävä ja yleisinhimillinen. 
Tällainen mielenkiinto motivoi tutkijaa. Kiinnostusta on kuitenkin seurannut vä-
littömästi kysymys, mitä ihmettä avioliiton teologia tarkoittaa? Yksi lähtökohta 
tutkimukselleni on siten vahvistunut niissä keskusteluissa, joita olen voinut käydä 
tutkimuksen aikana. Kaikilla on käsitys avioliitosta ja teologiastakin on joitakin 
aavistuksia, mutta avioliiton teologia on mysteeri. Uskallan toivoa, että tämä tut-
kimus auttaa tarkastelemaan avioliiton teologiaa tavalla, joka hyödyttää niin tut-
kimusyhteisöä, yhteiskunnassa ja kirkossa käytävää keskustelua kuin yksittäisiä 
ihmisiä.

Tutkimuksen tekeminen osoittautui rankimmaksi silloin, kun oli pitkään 
työskenneltävä yksin. Suurinta iloa ja innostusta se herätti niinä hetkinä, kun 
kysymykset kehkeytyivät löydöiksi toisen kanssa keskustellessa tai suuremmas-
sa ryhmässä. Ihminen on luotu suhteeseen toisten kanssa, myös tutkimuksen 
tekemisessä!

Olen entistä vakuuttuneempi siitä, ettei tutkimus ole mahdollista ilman 
muiden ihmisten tukea. Professionaalinen tuki on tällaisessa projektissa selkäran-
ka. Tahdon kiittää professori Risto Saarista tuesta ja ohjauksesta, luottamuksesta 
sekä innostavista näkökulmista. Samoin dosentti Jaakko Rusamaa, joka antoi sel-
keitä kehyksiä ja edellytti hyvällä tavalla kriittisyyttä. Dosentti Sammeli Juntunen 
ohjasi tutkimukseni alkupuolta ja näki motivoivasti, kuinka avioliiton teologian 
tutkimus vie teologian peruskäsitteiden keskelle. Kiitokset myös niille ekumenii-
kan jatko-opiskelijoille, joiden kanssa olen saanut jakaa tutkijan taivaltani. Kysy-
myksenne ja kommenttinne ovat olleet tärkeitä. Tahdon kiittää myös dosentteja 
Antti Raunio ja Jyrki Knuutila, joiden vastaanotoilla kävin tutkimuskysymysteni 
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kanssa. Kiitoksen ansaitsevat myös teologisen tiedekunnan kirjaston ja opintotoi-
miston henkilökunta, joka on antanut tukensa tohtorikoulutettavalle.

Yliopiston ulkopuolinen tuki on ollut tutkimukseni toteutumisen kannalta 
välttämätön. Kiitän Kirkon tutkimuskeskusta ja sen päättäjiä minulle osoitetuista 
luottamuksesta ja apurahoista, jotka mahdollistivat suuren osan työskentelystäni. 
Erityinen kiitos vielä mahdollisuudesta saattaa tutkimukseni laajemman lukija-
kunnan tietoisuuteen Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisusarjassa.

Kirkon ulkoasiain osaston teologisten asiain yksikön johtajana toimiessaan 
TT Matti Repo antoi tukeaan ja asiantuntemustaan avukseni, josta tahdon lämpi-
mästi kiittää. Erittäin merkittävä tuki olivat myös ne avustukset, jotka sain kirkon 
ulkoasiain osastolta. Niiden turvin osallistuin Hampurissa ekumeeniseen tutki-
jatapaamiseen, jonka järjesti Der Arbeistgemeinschaft  Ökumenisches Forschung 
(AÖF) yhteistyössä Hampurin yliopiston lähetysakatemian kanssa, sekä Åkers-
bergissa, Ruotsissa Porvoon julkilausuman hyväksyneen ekumeenisen yhteisön 
tutkijatapaamiseen. Tällaisten kohtaamisten motivoiva merkitys ja sisällöllinen 
anti on erittäin suuri. Åkersbergissa sain paitsi todellisen kuvan Porvoon kirkko-
yhteisön syntyprosessista myös tavata siinä keskeisesti vaikuttaneita henkilöitä. 
Piispa David Tustin oli yksi heistä. Häntä tahdon erityisesti kiittää mielenkiinnos-
ta tutkimustani kohtaan ja siitä sydämellisestä ja konkreettisesta tuesta, jota hän 
osoitti lähettämällä minulle useita Englannin kirkon dokumentteja kommenteilla 
varustettuna ja vastaamalla kirjeitse kysymyksiini. Valitettavasti minulla ei ollut 
mahdollisuutta hyödyntää paremmin hänen tukeaan, koska apuraha-anomukset 
Englantiin suuntautuvaa tutkimusjaksoa varten eivät tuottaneet tulosta. 

Vieraillessaan Suomessa Princetonin yliopiston professori Scott Hendrix 
puolestaan antoi aikaansa yhtenä vapaailtanaan, jolloin kävimme innostavan ja 
valaisevan keskustelun luterilaisen avioliittokäsityksen keskeisistä kysymyksistä. 
Hänelle lämmin kiitos tästä. Keskustelun johdosta keskeiset tutkimustulokseni 
saivat lisää perusteita ja vahvistusta.

Viimeistelyvaiheen rahoituksesta keväällä 2010 vastasi Jenny ja Antti Wi-
hurin säätiö, jonka apuraha oli hyvin oleellinen tutkimuksen loppuunsaattamisek-
si. Kiitos luottamuksesta. Kiitos myös niille, jotka ovat edellä mainittujen lisäksi 
kirjoittaneet suosituksia hakemuksiini.

Tuskin kukaan voi välttyä jonkinlaiselta sokeudelta omaa tekstiään koh-
taan. Niinpä haluan kiittää heitä, jotka ovat lukeneet lisensiaattiväitökseni ja aut-
taneet minua viimeistelemään tutkimuksen väitöskirjaksi: sydämellinen kiitos 
dosentti Jouko Kiiskille, dosentti, piispa Simo Peuralle sekä kirkkohallituksen per-
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heasioiden työalasihteerille, LTM Arja Seppäselle, jonka antama tuki on monella 
muullakin tavoin ollut arvokas. 

Ystäväni ja kollegani, TM Juha Valkeapää on ollut rohkaisijana ja innosta-
jana vertaansa vailla. Olen syvästi kiitollinen erityisesti niistä tutkimuksen alku-
puolen keskusteluista ja kohtaamisista, joissa hän näki pidemmälle kuin minä ja 
uskoi minun pääsevän työssäni loppuun saakka.  Kiitos, Juha. Olet todellinen ystä-
vä. Kiitokset myös kaikille muille ystäville ja kiinnostusta osoittaneille läheisilleni.

Tahdon kiittää myös Porvoossa kokoontuvaa miesten saunaillan äijä-
ryhmää, jonka kanssa olen seitsemän vuoden aikana käynyt monet keskustelut 
avioliitosta, avioerosta, naisista, tunteista, uskosta, rakkaudesta ja monista muista 
kysymyksistä. Nuo keskustelut ovat pitäneet teoreettiset pohdinnat kiinni arjessa. 
Yhdessä joudumme yhä uudelleen kysymään, mitä on rakkaus ja elämä avioliitos-
sa. Yksittäisen miehen on voitava tunnistaa avioliiton julkisista sanoituksista, että 
niissä puhutaan myös hänen elämästään. Sen tavoitteen saavuttamiseksi avioliiton 
teologiaa on kirjoitettava uudelleen. Sitä mieltä olin tutkimuksen aluksi ja tuo kä-
sitys vahvistui tutkimuksen aikana. 

Mitkään sanat eivät riitä kertomaan sitä merkitystä, joka on oman puo-
lison antamalla tuella ja arvostuksella. Vaimoni Johanna on ollut tutkimukseni 
muusa: hänen kanssaan vakuutun käytännössä siitä, että avioliitolla on tarkoituk-
sia ja rakkaudessa voi kasvaa. Tietokoneen ääressä pitkään viipyneenä en kyen-
nyt useinkaan toteuttamaan avioliiton tarkoitusta rakkauden kasvamisesta vaan 
jouduin vaimossani koettelemaan toista avioliiton tarkoitusta: ristinkantamista eli 
puolison sietämistä myös väsyneenä ja ärtyneenä. Ilman häntä tätä tutkimusta ei 
olisi olemassa.

Aikuistuvat tyttäreni Riikka ja Pirita sekä poikani Perttu ovat eläviä aviolii-
ton tarkoituksia. He ovat isälleen ilo ja voima tehdä tutkimusta ja elää avioliitossa. 
Toivon, että heidän kerran avioituessaan avioliiton teologia ja kirkollinen vihki-
minen on sanoitettu siten, että hääväki voi kuulla ja ymmärtää avioliiton tärkeim-
mät ulottuvuudet.

Porvoossa 16.8.2010
Antti Yli-Opas
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Summary

Th e theology of marriage in the Church of England (CofE) and in the Evangelical 
Lutheran Church of Finland (ELCF) 1963–2006

Th e aim of the study is to investigate the theology of marriage in the named 
churches. Th e method of the study is a systematic analysis of the sources. Th e his-
torical method enables the linking of oft en fragmentary sources with their histori-
cal and theological context.

In the CofE marriage stems from creation, but it is also sacramental, 
grounded in the theology of love and redemption. Man and woman have a con-
nection between them that is a mystical union in character because of the one 
between Christ and the Church; therefore every marriage is sacramental. Th e pur-
poses of marriage have been expressed in a diff erent order than earlier. A caring 
relationship and sexuality are set before childbirth as the causes of marriage. Th e 
remedial cause of marriage is also moved to the background and it cannot be 
found in the recent wedding formulas. 

A personal relationship has a central place in the theology of marriage, and 
marriage as a school of faith and love has a profound meaning in the CofE. Th e 
theology of love unites the love of God and marriage. 

In the CofE the understanding of divorce and co-habiting has changed. 
Co-habiting can now be understood as a stage towards marriage. Divorce has 
been understood as a phenomenon in the society that must be taken as a fact af-
ter an irretrievable breakdown of marriage. Th us the church must concentrate on 
pastoral care aft er divorce.

Similarly, the ELCF also maintains that the order of creation is the origin of 
marriage as a lifelong institution. Th is is also an argument for the solemnization of 
marriage in the church. Faith and grace are not needed for real marriage because 
marriage is the culmination of reason and natural law. Th e society defi nes mar-
riage and the church gives its blessing to the married couples if so requested. Lu-
ther’s view of marriage is diff erent from this because he saw marriage as a school 
of love and faith, similar to CofE. He saw faith as essential to enable the fulfi llment 
of the natural law. 

Marriage in the ELCF is mostly a matter of ethics. An ideal form of life is 
sought through the Golden Rule. Th is interpretation of marriage means that it 
does not presuppose Christian education for children to follow. Th e doctrine of 
the two kingdoms is defi nitely essential as background. It has been impugned by 
scholars, however, as a permanent foundation of marriage.
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In the ELCF, betrothal has earlier been a signifi cant point in the process of 
marriage. Practically it no longer has any legal or theological meaning, although it 
is still celebrated on a private level. 

Th ere is a diff erence between the marriage formulas and the other sources 
concerning the purposes of marriage in the ELCF. Th e formulas do not include 
sexuality, childbirth or children and their education as purposes of marriage. Th e 
formulas include less theological vocabulary than in the CofE. Th e historical pro-
cess of confessional writings is diff erent from England where the liturgy – includ-
ing the marriage formulas – indicates the doctrine. Confessional writings in the 
Lutheran churches preclude any need to express the doctrine in the wedding for-
mulas. Th is has resulted in less theology of marriage in the formulas. Th e theology 
of Martin Luther is no longer the main ruling principle in the theology of mar-
riage. Th e process of continuing change in society refi nes the terms for marriage 
more than the theological arguments do. 
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1. Johdanto

1.1. Tutkimuksen tausta

Avioliitto (marriage, die Ehe, matrimonium) käsitteenä on vakiintunut tarkoitta-
maan laillisuuteen ja sopimukseen pohjautuvaa järjestelyä miehen ja naisen suh-
teessa. Avioliitolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa miehen ja naisen välistä, julki-
sesti solmittua, sitoutunutta ja pysyväksi tarkoitettua yhteiselämää, joka perustuu 
kummankin omaan, vapaaehtoiseen suostumukseen.1 Tämä määritelmä kattaa 
sekä valtiollisen lainsäädännön että kirkkojen ilmaisut avioliitosta. Tutkimuksen 
kohteena olevien kirkkojen määritelmät avioliitosta ovat tätä yleistä määritelmää 
yksityiskohtaisemmat.2 

Avioliiton esilläolo julkisuudessa motivoi tämän tutkimuksen tekemistä. 
Yhteiskunnallinen keskustelu avioliitosta, parisuhteesta ja seksuaalisuudesta on 

1 Vrt. YK: n ihmisoikeuksien julistuksen 16. artikla: ”1. Rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta 
johtuvista rajoituksista riippumatta täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja pe-
rustaa perhe. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen. 
2. Avioliitto on päätettävä vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta. 3. Per-
he on yhteiskunnan luonnollinen ja perustavaa laatua oleva ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja 
valtion suojaan.” Avioliiton ja perheen lähtökohdista vallitsee melkoisen laaja konsensus.
2 Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat määrittelevät avioliiton miehen ja naisen 
toisiaan täydentäväksi elämänyhteydeksi, joka perustuu koko elämän kestävään aviositeeseen, joka on 
solmittu vapaasti ja saatettu julkisesti voimaan. Ky 84, 24. 
Englannin kirkon määritelmän mukaan avioliitto on Jumalan lahja luomisessa ja armon väline, 
johon julkisesti ja lainmukaisesti sitoudutaan koko elämän ajaksi. MCD 00, 6. Kanadan luterilainen 
kirkko määrittelee omassa dokumentissaan avioliiton olevan yhden naisen ja yhden miehen välinen, 
vapaaehtoinen ja muut suhteet poissulkeva liitto. Dokumentin mukaan Jumalan sanassa on ilmaistu 
avioliiton alkuperäinen luonne, joka on ollut olemassa jo ennen yhteiskunnan ja uskonnon olemassa-
oloa. Tämän vuoksi Kanadan luterilainen kirkko vetoaa sekä luonnolliseen että jumalalliseen lakiin 
perustellessaan avioliiton tiettyyn malliin pitäytymistä. Ks. Letter 2002. Australian luterilainen kirkko 
määrittelee avioliiton seuraavasti: ”(a) Th e institution called marriage comes from God, the Creator 
of humankind. Marriage is part of the created social order. So society, through custom or legislation, 
decides when a man and a woman are lawfully married.” http://www.lutheranchurch.ca/marriage /
index.html
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jatkuvaa. Parisuhdetta ja seksuaalisuutta koskevaa asiatietoa ja tutkimusta on 
myös yhä runsaammin saatavilla. Mediajulkisuuden ja viihdeteollisuuden antama 
kuva avioliitosta puolestaan vaikuttaa moniin mielikuviin. Sekä tiedeyhteisön että 
julkisen keskustelun kannalta on oleellista selvittää, mistä avioliitossa ja avioliiton 
teologiassa on perimmältään kysymys.

Toinen motiivi liittyy sekä kirkossa että muussa yhteiskunnassa lisäänty-
neeseen aktiivisuuteen parisuhteen ja avioliiton vahvistamisessa.3 Runsaasta ma-
teriaalista ja aktiivisesta toiminnasta huolimatta erityisesti Suomessa avioliiton 
teologia on osoittautunut epäselväksi ja huonosti tunnetuksi. Myös käsitykset 
avioliiton merkityksestä vaihtelevat suuresti.4

Kolmas motiivi on ekumeeninen. Euroopan kirkkojen käsitykset avioliiton 
teologiasta poikkeavat toisistaan. Monikulttuuriset ja tunnustustenväliset aviolii-
tot aiheuttavat haastavia tilanteita paitsi kulttuuristen myös avioliittoteologisten 
erojen vuoksi. Porvoon julkilausumaan liittyneet anglikaaniset ja luterilaiset kir-
kot ovat muodostaneet kirkkoyhteisön5, jossa tunnustetaan muiden yhteisöön 
liittyneiden kirkkojen virka. Tämä merkitsee käytännön yhteyttä, jossa on tärkeää 
olla selvillä teologisista eroista ja liittymäkohdista. 

Ecumenical learning6 on ekumeenisessa vuorovaikutuksessa ja tutkimuk-
sessa tutuksi tullut käsite. Tämä tutkimus voi edesauttaa myös ekumeenisen op-
pimisen toteutumista Porvoon julkilausumaan liittyneissä jäsenkirkoissa, joista 
kaksi on valittu tämän tutkimuksen kohteeksi.

Näiden ajankohtaisten motiivien lisäksi tutkimus liittyy avioliiton histo-
riaan. Avioliitto on osoittautunut instituutiona historiallisesti erittäin pysyväksi, 
vaikka se on saanut kussakin kulttuurissa ja kunakin aikakautena erilaisia muoto-
ja. Näin on paitsi järjestäytyneissä yhteiskunnissa myös niissä kulttuureissa, joissa 
ei ole kirjoitettuja lakeja ja sopimuksia.7

3 Tekijä on toiminut 15 vuotta kirkon parisuhdetyössä ja lisäksi Kataja – Kestävän parisuhteen kasvu 
ry:n puheenjohtajana 9 vuoden ajan.
4 Ks. esim. Kiiski 2006.
5 Porvoon yhteisöön kuuluvat tällä hetkellä (helmikuussa 2010) seuraavat 13 kirkkoa: Th e Church 
of England, Th e Church of Ireland, Th e Scottish Episcopal Church, Th e Church in Wales, Th e Evan-
gelical Lutheran Church of Iceland, Th e Church of Norway, Th e Church of Sweden, Th e Evangelical 
Lutheran Church of Finland, Th e Estonian Evangelical Lutheran Church, Th e Evangelical Lutheran 
Church of Lithuania, Th e Lusitanian Catholic Apostolic Evangelical Church of Portugal, Th e Spanish 
Reformed Episcopal Church, Th e Evangelical Lutheran Church of Denmark. Porvoon yhteisöstä ks. 
http://www.porvoochurches.org/. 
6 Ecumenical learning sai käsitteenä alkunsa jo 1910-luvulla, mutta varsinaisesti se tuli käyttöön 
1950-luvulla kirkkojen maailmanneuvoston toiminnassa. Sen merkityksestä laajemmin ks. esim. 
Swan 2001.
7 Esim. Korpiola 2004, III. 
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Kulttuurinen ja aikahistoriallinen konteksti ovat merkittäviä tekijöitä arvi-
oitaessa avioliiton historiallista ilmenemismuotoa. Avioliitto on ollut uskonnollis-
ten yhteisöjen mielenkiinnon kohteena, ja siihen on liittynyt poikkeuksetta hen-
gellisiä ja teologisia tulkintoja. Historiallisessa kulussa uskonnollisen ja juridisen 
vaikutuksen osuutta voi olla lähes mahdoton erottaa toisistaan, sillä kanonisen 
lain aikakausi on ollut historiallisesti pitkä ja merkittävä. Tutkimuksessa on todet-
tu, kuinka esimerkiksi Ruotsin valtakunnassa avioliiton juridinen historia ja koko 
lainsäädäntöjärjestelmä on jossain määrin kristillisen perustan varassa.8 

Avioliitto on ollut juridisen ja teologisen liittymäkohtansa lisäksi useim-
missa kulttuureissa myös sukujen keskinäisen kaupankäynnin asia. Niinpä kyse 
ei ole ollut vain parin keskinäisestä oikeustoimesta vaan laajemmin perhettä ja 
sukua koskevasta taloudellisesta järjestelystä. Avioliitto on merkinnyt omistajuut-
ta, perimisoikeutta ja omaisuuden siirtymistä. Sukujen yksimielisyys avioliitosta, 
kihlaus, häät, morsiamen kuljettaminen sulhasen taloon, huomenlahja ja myö-
täjäiset ovat esimerkkejä muodoista ja traditioista, jotka on aikaisemmin liitetty 
avioliittoon.9 Kirkon pyrkimykset ottaa avioliiton solmiminen omaan valtapiiriin-
sä vaikutti näiden muotojen poistumiseen merkittävällä tavalla.10

Avioliittokäsitys koki vähitellen kokonaan uuden käänteen, kun uusien 
yhteiskuntaoppien vaikutus huipentui valistuksen tuomaan yksilön vapauden ko-
rostukseen. Kirkollisen lainsäädännön kuvaamasta ja yhteiskunnan luomien nor-
mien säätelemästä yhteiskunnan perusyksiköstä on tullut yhä useammin kahden 
yksilön välinen sopimus, jolle ei välttämättä kaivata virallista tai julkista muotoa. 
Tosin suomalaisessa kontekstissa yhä edelleen suurin osa avoliitoista myöhemmin 
virallistetaan avioliitoiksi.11 Avioliitto on muutoksesta huolimatta osoittautunut 
edelleen päämuodoksi parisuhteissa.

Käsitys miehen ja naisen suhteesta, inhimillisen elämän jatkuvuuden edel-
lytyksestä, on muovautunut jatkuvasti historian kuluessa. On arveltu, että avioliit-
to parisuhteen virallisena muotona on käynyt viimeisen neljänkymmenen vuoden 
aikana läpi suuremman muutoksen kuin kertaakaan aiemmin historiassa. Myös 
naisen ja äidin asema, miehen ja naisen väliset roolit sekä lapsen asema on tulkittu 
oleellisesti uudella tavalla.12 Naisten siirtyminen kodin ulkopuoliseen työhön on 
muuttanut sosiaalisia rooleja. Perheiden irtautuminen suvusta ja yhteisöstä sekä 

8 Korpiola 2004, III.
9 Rooman valtakunnan tavoista ks. myös Korpiola 2004, IV.
10 Korpiola 2004, 302–306.
11 Tilastokeskus, Perheet 2006. Avopareja oli Suomessa vuonna 2005 alle 300 000, aviopareja n. 950 
000. Tilastokeskus, perheet 2005, www.stat.fi 
12 Amos 2006, 270.
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työn ja perheen yhteensovittaminen ovat lisänneet painetta avioliittoa ja perhettä 
kohtaan. 

Joidenkin arvioiden mukaan myös naisten suuri vastuu sodan ajan töis-
tä merkitsi kodin ulkopuolisen työn tulemista luonnolliseksi vaihtoehdoksi las-
ten kasvatuksen jälkeen.13 Naisten mahdollisuus tehdä valintoja oman elämänsä 
suhteen on lisääntynyt. Samaa mahdollisuutta ei ollut vielä edellisen vuosisadan 
alussa.14 Avioliiton kannalta merkittävä muutos on ollut myös ehkäisyvälineiden 
käytön arkipäiväistyminen, minkä johdosta sukupuoliyhteys on irtautunut lasten 
saamisen motiivista.15 

Avioerojen määrän kasvu16 on merkinnyt yksilölle suurempaa epävarmuut-
ta. Kirkoille se on merkinnyt tarvetta vastata muutoksiin sekä opin, liturgian että 
sielunhoidon alueilla. Kun yhteiskunnan lainsäädäntöä on samanaikaisesti uudis-
tettu merkittävästi ja kirkot ovat omilla lausunnoillaan osallistuneet uudistustyö-
hön, voidaan syystä arvioida, että avioliittoa koskeva muutosprosessi on läpäissyt 
koko yhteiskunnan. Tämän tutkimuksen kohteena oleva ajanjakso sisältää kaikki 
nämä elementit: muutokset perheen käsitteessä, avioliiton uudelleen arvioinnin, 
avioeron yleistymisen ja muuttumisen hyväksyttävämmäksi sekä lainsäädännön 
huomattavan uudistamisen. 

Avioliittoa ja perhettä koskeva muutos on osoittautunut jatkuvaksi. Viime 
aikoina on kiinnitetty lisääntyvää huomiota lasten ja nuorten kasvuolosuhteisiin 
perheissä, joissa on koettu avioero tai joissa on vain yksi vanhempi. Lisäksi avo-
eroja on Suomessa tällä hetkellä kaksi kertaa niin paljon kuin avioeroja, ja niinpä 
yhä useampi lapsi kohtaa vanhempiensa suhteen päättymisen.17 Avioliiton teolo-
giassa on sanoitettu myös tämän perheiden hajoamisilmiön vakavuus. 

Sekä lainsäätäjä että kirkko joutuvat vastaamaan yhä uusiin perhettä, sek-
suaalisuutta ja avioliittoa koskeviin kysymyksiin. Oikeusministeriö teki Suomes-
sa hallitukselle vuonna 2007 muun muassa ehdotuksen avoeroja koskevan lain 
säätämisestä, mikä vähentäisi omaisuuteen liittyviä oikeudenkäyntejä.18 Avoliiton 
oikeudellinen säätely on lisääntymässä, ja samalla yhteiskunta tunnustaa käy-
tännössä sekä avoliiton että avioliiton. Avioliiton julkisuuteen ja oikeudelliseen 
suojaan perustuva asema yhteiskunnan perusyksikkönä on muuttumassa eikä ole 

13 Amos 2006, 270.
14 Tuovinen 2006, 4.
15 Kiiski 2006, 10. Amos 2006, 270.
16 EU:n alueella avioerot ovat lisääntyneet 25 vuodessa yli 50 %. 13,5 miljoonaa avioeroa viimeisen 
15 vuoden aikana ovat vaikuttaneet yli 21 miljoonan lapsen elämään. Proposal 2007, 4.
17 Suomalainen lapsi 2007, Tilastokeskus ja Stakes
18  http://www.om.fi /Etusivu/Vireilla/Saadoshankkeet/
Henkiloperhejaperintooikeus/145624734243

yli-opas2010.indd   14yli-opas2010.indd   14 6.9.2010   11:39:546.9.2010   11:39:54



15

Johdanto

itsessään enää valtiovallan suojeluksessa tai nauti suosituimmuusasemasta. Pari-
suhteen muoto on käsitetty yhä enemmän yksilön valitsemaksi oikeudeksi. Yh-
teiskunta koettaa reagoida yksilöiden valintojen mukaan. On perusteltua selvittää, 
millä tavoin tutkimuksen kohteena olevat kirkot ovat teologiassaan reagoineet tä-
hän muutokseen.

Kirkollisten vihkimisten määrän voimakas väheneminen viime vuosina 
on yksi syy tarkastella, mikä on kirkollisen vihkimisen erityisluonne ja teologia. 
Avioliitto teologisesti perusteltuna ja kirkollisena instituutiona poikkeaa val-
tion määrittelemästä avioliitosta. Tämän eron sanoittaminen on osa kirkkojen 
avioliittoteologiaa. 

Avioliittokäsitys heijastaa antropologisia ja yhteiskunnallisia muutoksia 
sekä eettisiä ja teologisia tulkintoja. Muuttunut tilanne vaatii myös teologista tut-
kimusta perehtymään avioliiton ja monien siihen liittyvien kysymysten – kuten 
seksuaalisuuden – perusteisiin. Jos länsimaisen ajattelutavan muutosta kuvataan 
aikavälillä reformaatiosta nykyhetkeen, avioliiton teologiassa on havaittavissa 
monia eri vaiheita ja ajattelumallin muutoksia: ensiksi roomalaisen lain ja sko-
lastiikan vaikutuksesta irtautuminen, sitten sola scriptura -periaatteen ankara 
soveltaminen, reformaation jälkeinen lainsäädännön uudistus, protestanttisten 
tulkintojen eriytyminen ja vielä valistuksesta alkanut kirkon vähenevä vaikutus 
yhteiskunnassa. Lisäksi modernit seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen liittyvät 
kysymykset ovat aiheuttaneet paljon keskustelua ja merkinneet uusia tulkinto-
ja miehen ja naisen välisestä suhteesta. Pelkästään sanan ”parisuhde” käyttö on 
lisääntynyt merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana ja sillä voidaan tarkoittaa 
hyvin erilaisia asioita. Samanaikaisesti kihlaus on menettänyt sekä juridisen että 
usein myös avioliiton solmimista tarkoittavan sisältönsä. Käsitteiden epäselvyys 
on yksi tyypillinen piirre muuttuneelle tilanteelle. 

Avioliittoa, perhettä ja seksuaalisuutta koskevien muutosten vaikutus teo-
logiaan on ollut väistämätön. Tähän muutokseen liittyy välittömästi kysymys, mi-
ten kirkkojen uusia näkemyksiä on perusteltu teologian avulla. 
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1.2. Aikaisempi tutkimus

Avioliiton historiaa on tutkittu pitkään. Ensimmäinen Helsingin yliopistossa jul-
kaistu englanninkielinen väitöskirja vuodelta 1899 käsitteli juuri avioliiton histo-
riaa.19 Avioliittoa on tutkittu Suomessa kuitenkin kaiken kaikkiaan vain vähän.20 
Lainsäädäntöön, sosiologiaan ja naisen asemaan liittyvää tutkimusta on tehty 
kohtuullisen paljon,21 mutta erityisesti avioliiton instituution perusteiden ja aviolii-
ton teologian tutkimus on ollut vähäistä.

Varsinkin viimeisen 40 vuoden ajanjakso on ollut tähän mennessä vain 
vähän avioliittotutkimuksen kohteena. Sosiaalihistorialliset22, oikeustieteelliset23 
ja sosiologiset24 tutkimukset Suomessa eivät monista ansioistaan huolimatta tuo 
esille avioliittokäsityksen perusteita. Niiden mielenkiinto kohdistuu enemmän 
instituution ulkoiseen, historialliseen muutokseen. On luonnollista, etteivät ne 
oman oppialansa tutkimuksina tuo esille avioliiton teologisia tekijöitä joitakin yk-
sittäisiä viitteitä lukuun ottamatta. Ne antavat kuitenkin selvän kuvan radikaalista 
muutoksesta. 

Avioliiton teologiasta on tehty joitakin teologianhistoriallisia tutkimuksia. 
Näistä tämän tutkimuksen kannalta merkittävimmät ovat Philip Lyndon Rey-
noldsin Marriage in the Western Church: the christianization of marriage during 
the patristic and early medieval periods (1994), John Jr. Witten From Sacrament to 
Contract: Marriage, Religion, and Law in the Western Trad. (1997) sekä Peter Co-
lemanin Christian attitudes to marriage: from ancient times to the third millennium 
(2004). Jokainen näistä luo katsauksen avioliiton historiaan ja ne ovat hyödyllisiä 
tutkimuksen taustan selvittämiseksi. Reynoldsin tutkimus on ansiokas, varhaisen 
kirkon avioliittoteologian historiallinen kuvaus. Witten tutkimus kuvaa huolel-
lisesti joidenkin peruskäsitteiden25 merkitystä ja luo avioliittotyyppejä. Hänen 

19 Westermarck 1899. Westermarckin väitöskirja avioliiton historiasta puolusti mm. näkemystä yk-
siavioisuuden alkuperäisestä luonteesta. Hänen omaksumansa kristinuskon vastaisuus on esimerkki 
siitä, miten avioliiton merkitystä yhteiskunnan perusyksikkönä voidaan pitää luovuttamattomana 
ilman kristillistä esiymmärrystä. Westermarck esitti 1930-luvulla näkemyksen, jonka mukaan 
avioliiton tulevaisuus ei ole uhattuna eikä siitä kannata huolestua, koska ”yksilöiden hyvinvointi ja 
yhteiskuntien pysyvyys riippuvat siitä oleellisella tavalla”. Ks. Pietarinen 1997, 13.
20 ”Avioliittoa ja erityisesti sen historiaa on Suomessa tutkittu hämmästyttävän vähän.” Häggman 
1991, 358
21 Mm. Pylkkänen 1991 kuvaa avioliiton historiaa oikeustieteen näkökulmasta. Ks. Kiiski 2006, 15.
22 Esim. Räisänen 1995.
23 Esim. Aarnio 1987, Korpiola 2004.
24 Esim. Pukkala 2006.
25 ”Marriage is a contract, formed by the mutual consent of the marital couple, and subject to their 
wills and preferences. Marriage is a spiritual association, subject to the creed, code, cult, and canons 
of the religious community. Marriage is a social estate, subject to special state laws of property, inhe-
ritance, and evidence, and to the expectations and exactions of the local community. And marriage is 
a natural institution, subject to the natural laws taught by reason and conscience, nature and custom.” 
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tutkimuksessaan on kuvattu myös regimenttiopin selvittämisen kannalta tärkeitä 
ulottuvuuksia. Coleman kuvaa yksityiskohtaisesti myös viimeisimpien vuosikym-
menten kehitystä. Näiden tutkimusten hyöty on niiden luomassa yleiskuvassa. 

Suomesta löytyy muutama avioliiton teologiaa kosketteleva tutkimus. Maa-
rit Hytösen käytännöllisen teologian alalta oleva tutkimus26 on tehty ennen muuta 
kirkollisten toimitusten näkökulmasta. Hytönen esittää myös hyvällä tavalla kriit-
tisiä kysymyksiä avioliiton teologiasta ja sen puutteesta. Jouko Kiiskin tutkimus27 
valaisee puolestaan hyvin avioliittokäsitysten kirjoa teologien keskuudessa. Nämä 
molemmat perustelevat omalta taholtaan tätä tutkimusta, joka kohdistuu kirkon 
avioliittoteologian.

Tässä yhteydessä on mainittava myös Pentti Lempiäisen Pyhät toimitukset, 
joka 50 sivun esityksellään avioliittoon vihkimisestä ja sen historiasta onnistuu 
kuvaamaan monet oleelliset kehityskulut niin Suomessa kuin eri kirkkokunnis-
sa.28 Jouko Sihvon tutkimukset29 ovat myös käytännöllisen teologian alalta, ja 
ne kuvaavat hyvin joitakin peruskäsitteitä ja ajatusmallien muutoksia. Sihvon 
havainnot kohdistuvat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittoteologian 
muutoksiin. Näitä havaintoja voidaan verifi oida tässä tutkimuksessa. Lisäksi ne 
voidaan liittää laajempaan kontekstiin, teologisiin peruskäsitteisiin ja tulkinnan 
lähtökohtiin.

Lutherin avioliittokäsitykseen kohdistuvaa tutkimusta on tehty jonkin 
verran Pohjoismaissa. Olavi Lähteenmäen väitöskirja30 on huolellinen analyysi 
Lutherin avioliittoteologiasta ja tarjoaa tärkeän vertailukohdan tämän hetkisel-
le luterilaiselle ja suomalaiselle avioliittoteologialle. Olof Sundbyn tutkimus31 on 
toinen merkittävä analyysi harvojen Lutherin avioliittoteologiaa koskevien mo-
nografi oiden joukossa. Samalla aikakaudella ilmestyneinä nämä kaksi tutkimus-
ta myös täydentävät hyvin toisiaan. Vaikka nämä Luther-tutkimukset on tehty 
1950-luvulla, ne ovat laajaan lähdeaineistoon pohjautuvina tutkimuksina edelleen 
merkittäviä ja niiden vaikutus tutkimusajanjakson alkuosaan on kiistaton. Täs-
sä tutkimuksessa voidaan havainnoida, missä määrin Luther-tutkimuksen löydöt 
ovat tulleet näkyviksi luterilaisen kirkon avioliittoteologiassa. Sundbyn tutkimus 

Witte 2002a, 30.
26 Hytönen 2005.
27 Kiiski 2006.
28 Lempiäinen 2004.
29 Sihvo 1976 ja 1981. 
30 Lähteenmäki 1955.
31 Sundby 1959.
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sisältää myös kuvauksen Ruotsin kirkon avioliittoteologian ja vihkikaavojen his-
toriallisista vaiheista, mikä on tämän tutkimuksen kannalta oleellista taustatietoa.

Klaus Suppanin Luther-tutkimus32 on myös aihetta mainita tässä yhteydes-
sä. Siinä on tuotu esiin Lutherin teologialle keskeisiä teemoja ja esitetty systemaat-
tisesti, mihin teologisiin lähtökohtiin Luther nojautuu. Suppanin tutkimuksessa 
näkyy tekijän roomalaiskatolinen tausta, mutta tutkimus tekee silti pääosin hyvin 
oikeutta kohteelleen. Näitä ja muita Luther-tutkimuksia voidaan käyttää tämän 
tutkimuksen tausta- ja viitemateriaalina ja arvioida niiden avulla avioliiton teo-
logian muutoksia.

Systemaattista tutkimusta avioliiton teologiasta on huomattavan vähän. 
Aatto Kuusniemen tutkimus vuodelta 197233 liittyy nimenomaan eronneiden uu-
delleenvihkimisen kysymykseen. Se on tilaustyönä tehty systemaattinen tutkimus, 
jolla on pyritty vastaamaan tiettyyn erityiskysymykseen. Sen perusintentio on esi-
tellä avioliittotyypit, jotka olivat esillä 1960-luvun eurooppalaisessa ja erityisesti 
saksalaisessa evankelisessa teologiassa. Kuusniemen tutkimuksen vaikutus muu-
tamiin suomalaisiin asiakirjoihin on ilmeinen. Toisaalta tutkimus on auttamatta 
vanhentunut, koska sekä seksuaalisuuteen että avioliittoon on kohdistunut sen 
jälkeisinä vuosikymmeninä merkittävä muutosprosessi.

Käytännöllisen teologian saralla on Suomessa ilmestynyt merkittävä väi-
töskirja, jossa Jyrki Knuutila on tutkinut vihkikaavojen sisällön muutoksia.34 
Hänen tutkimuksensa tuo esiin suomalaisen vihkikaavan perustumisen sekä 
englantilaisiin että ruotsalaisiin esikuviin. Knuutilan väitöskirja on reformaation 
vaikutuksen kuvauksen osalta ansiokas. Se tuo esiin Englannin ja Suomen välisen 
suhteen liturgisen kehityksen historiassa ja antaa omalta osaltaan aiheen tutkia, 
miten tämänhetkiset käsitykset avioliiton teologiasta näissä kirkoissa liittyvät 
toisiinsa.

Viimeaikaisista Lutherin avioliittoteologiaa koskevista väitöskirjoista on 
mainittava Marilyn McGuiren Th e Mature Luther’s Revision of Marriage Th eology: 
Preference for Patriarchs over Saints in his Commentary on Genesis, Dong Joo Ki-
min tutkimus, Celibacy and Marriage in Luther’s Th eology, sekä Laurie A. Jungli-
nin Faithful Calling: A Relational Th eo-Ethical Approach to the Lutheran Concept 
of Vocation and Marriage. Jungling tuo esiin muun muassa kutsumuksen merki-
tyksen ja suhteuttaa sen sekä sukupuolirooleihin että suhteessa olon teologiseen 
lähtökohtaan. Näin hän päätyy lähimmäisenrakkauden, vanhurskauden ja shalom 

32 Suppan 1971.
33 Kuusniemi 1972.
34 Knuutila 1990.
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-käsitteen keskeisyyteen luterilaisen avioliittoteologian perustana. Nämä tutki-
mukset täydentävät hyvin kuvaa Lutherin avioliittoteologiasta. Tämän tutkimuk-
sen kannalta ne jäävät kuitenkin taustalle, koska nyt tutkimuksen kohteeksi on 
valittu Lutherin sijasta kahden kirkon avioliittoteologia eivätkä nämä tutkimukset 
ole olleet käytettävissä kirkkojen dokumentteja laatiessa.

Adrian Th atcherin kirjat35 edustavat viimeaikaisen avioliittoteologian tut-
kimusta. Ne ovat luonteeltaan arvioivia ja kantaa ottavia. Niiden ansiona on eng-
lantilaisen tilanteen syvällinen tuntemus ja ne ovat siksi Englannin kirkon lähtei-
den ymmärtämiseksi välttämätöntä referenssikirjallisuutta. Th atcher esittää myös 
aidon yrityksen yhdistää avioliiton teologian historiallisesti tärkeimmät piirteet 
nykyiseen kontekstiin. Th atcherin tuntemus luterilaisesta teologiasta ei ole kui-
tenkaan kovin yksityiskohtainen.

Edellä luetellut tutkimukset ovat tuoneet esille monia oleellisia näkökohtia 
avioliiton teologiasta. Regimenttiopin tulkintaan, rakkauden teologiaan, kutsu-
mukseen, luonnonoikeuteen ja luomisjärjestykseen liittyvät kysymykset ovat ol-
leet osa akateemista tutkimusta.36 Systemaattista tutkimusta avioliiton teologiasta 
tietyssä kirkossa ei kuitenkaan juuri löydy. Akateemisen tutkimuksen, esimerkiksi 
Luther-tutkimuksen, ja kirkkojen julkaiseman avioliittoteologian suhde on jäänyt 
liian vähälle huomiolle. Siksi tämän tutkimuksen ajallinen ja paikallinen rajaus 
tekevät siitä perustellun ja lajissaan ensimmäisen Suomessa. Tämän tutkimuksen 
tulokset voivat olla osatekijä ekumeenisessa vuoropuhelussa, täydentää avioliittoa 
koskevaa tutkimusta sekä edesauttaa ajankohtaisten kysymysten käsittelyä. 

1.3. Tutkimustehtävä ja metodi

Tutkimuksen tehtävä on selvittää avioliiton teologia Englannin kirkossa ja Suo-
men evankelis-luterilaisessa kirkossa vuosina 1963–2006.

Tutkimuksen kohteeksi valituilla kahdella kirkolla on erilainen historial-
linen tausta suhteessa reformaatioon ja katoliseen kirkkoon. Tämä tekee tutki-
muksesta informatiivisemman kuin pelkästään yhden kirkon tarkastelu ja aut-
taa tarkastelemaan avioliiton teologiaa tutkijan omaa, luterilaista viitekehystä 
laajemmin. 

Toinen peruste tutkimuksen kohteen valinnalle on ekumeeninen. Por-
voon yhteisen julkilausuman myötä joukko luterilaisia ja anglikaanisia kirkkoja 
Euroopassa on muodostanut ekumeenisen Porvoon yhteisön. Ekumeenisesti tär-

35 Esim. Th atcher 1999 ja 2001.
36 Esim. Bayer 1995, Brady 1985, Frostin 1994, Hendrix 2000, Raunio 1989 & 1993.
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keä odotusarvo tälle tutkimukselle on saada selville suomalaisen ja englantilai-
sen avioliittoteologian erityispiirteet ja mahdollistaa sekä Englannin kirkon että 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsityksen parempi tuntemus.37 
Näiden kirkkojen viranhaltijoilla on oikeus toimittaa kirkollinen avioliittoon 
vihkiminen myös toisen kirkon jäsenille ja toisen kirkon toimialueella, koska jul-
kilausumaan liittyneet kirkot ovat tunnustaneet toistensa viran. Tässä tilanteessa 
on oleellista selvittää, minkälaisia avioliittokäsityksiä yhteisöön liittyneet kirkon 
edustavat. 

Koska Porvoon yhteisön kirkot ovat anglikaanisen yhteisön jäseniä tai lu-
terilaisia kirkkoja, molemmista on valittu tähän tutkimukseen yksi edustaja. Eng-
lannin kirkko on suurin ja historiallisesti merkittävin anglikaanisessa yhteisössä. 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko puolestaan on tutkijan parhaiten tuntema 
ja edustaa luterilaista näkemystä. Tämä valinta on tehty tietoisena siitä heterogee-
nisyydestä, joka vallitsee luterilaisten kirkkojen kesken.38 Myöhemmän tutkimuk-
sen selvitettäväksi jää, millä tavoin luterilaisten kirkkojen keskinäiset käsitykset 
avioliiton teologiasta eroavat toisistaan.

Kohteeksi valittujen kirkkojen suhdetta valtioon selvitetään tarkemmin 
luvussa 2.1. Lähtökohdissaan kummallakin kirkolla on vaikuttamis mahdollisuus 
avioliittoa koskevaan lainsäädäntöprosessiin yhteiskunnassa. Tästä syystä myös 
kirkon ja valtion välisen suhteen sekä regimenttiopin tarkastelu on perusteltua. 
Näiden kirkkojen asema yhteiskunnassa on merkittävä, vaikka kirkollisten vihki-
misten osuus on oleellisesti vähentynyt viime vuosina. Tämä muutos on saman-
suuntainen molemmissa kirkoissa.

Tutkimus kohdistetaan ajanjaksoon 1963–2006. 1960-luvulla alkoi yhteis-
kunnallinen muutos, joka johti muun muassa avioliiton aseman uudelleen arvi-
ointiin ja avioliittolakien muutoksiin. Yhteiskunnallisen keskustelun motivoimi-
na sekä Englannin kirkko että Suomen evankelis-luterilainen kirkko julkaisivat 
1960-luvulla kannanottonsa avioliitosta, seksuaalisuudesta ja perheestä. Niiden 
jälkeen kirkot ovat julkaisseet useita lausuntoja, joissa on otettu kantaa ajankoh-
taisiin perhettä ja avioliittoa koskeviin kysymyksiin. Myös kirkolliskokousten ja 
piispainkokousten pöytäkirjat on otettu osaksi lähdeaineistoa. 

37 Jyrki Knuutila on tutkimuksissaan todennut, kuinka avioliittoon vihkimisen muotoutuminen 
Suomessa on saanut vaikutteita erityisesti Englannista. Tämä näkyy vihkikaavojen muotoilussa. Ks. 
esim. Knuutila 1991a, 33. 
38 Ks. Baltic bishops 2009. Lausunto koskee Ruotsin kirkon päätöstä rinnastaa samaa sukupuolta 
olevien suhde avioliittoon ja vihkiä heidät kirkollisesti. Tämä päätös on koettu kirkkojen välistä 
yhteyttä hajottavaksi, koska valtaosalla kirkoista on toisenlainen näkemys sekä avioliitosta että 
homoseksuaalisuudesta.
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Valittuun ajanjaksoon sisältyy sekä Englannissa että Suomessa kolme eri 
vihkikaavaa, mikä mahdollistaa niiden keskinäisen vertailun ja tarjoaa riittävän 
laajan lähdeaineiston. Ajanjakson alku on sijoitettu vuoteen 1963, jolloin Suo-
messa hyväksyttiin käyttöön kirkollisten toimitusten kirja ja sen sisältämä uusi 
vihkikaava. Sekä Englannissa että Suomessa pelkästään vihkikaavojen rakenteel-
liset muutokset ovat huomattavia. Kirkollisten toimitusten uudistustyöhön liittyy 
myös valmistelu- ja oheismateriaalia, joka täydentää kuvaa avioliiton teologiasta. 
Ajanjakso loppuu vuoteen 2006, jolloin Suomessa julkaistiin Kirkollisten toimi-
tusten opas, joka ohjasi vuonna 2003 hyväksytyn kirkollisten toimitusten kirjan 
käyttöä. 

Ajanjakson alku on mielekäs myös Englannin kirkon lähteiden kannalta, 
koska 1960-luvulla julkaistiin kannanotto Putting Asunder, joka kuvasi avioeroa 
koskevan ajattelun oleellista muuttumista. Lisäksi Th e Book of Common Prayer oli 
jälleen kerran uudistuspyrkimysten kohteena, mikä johti vihdoin vuonna 1980 
julkaisuun Th e Alternative Service Book. Ajanjakson loppuun puolestaan sijoittuu 
laaja liturginen uudistustyö, Common Worship, joka on merkittäviltä osin saatet-
tu päätökseen 2000-luvun alussa. Lisäksi eronneiden vihkimistä koskeva ratkai-
su syntyi pitkän prosessin päätteeksi vuonna 2002. Näihin julkaisuihin liittyviä 
kommentteja ja asiakirjoja voidaan sisällyttää riittävästi mukaan ulottamalla tut-
kimuksen ajanjakso vuoteen 2006. 

Tähän tutkimukseen valittu ajanjakso ei ole aikaisemmin ollut tutkimuk-
sen kohteena, vaikka se on historiallisesti erittäin merkittävä. Molempien tut-
kittavana olevien kirkkojen avioliittokäsityksissä on tapahtunut tutkimusaikana 
muutoksia eivätkä lähteet tässä mielessä muodosta ehjää kokonaisuutta. Yhteis-
kunnallisten ja lainsäädännöllisten muutosten vuoksi teologisia argumentteja on 
väistämättä jouduttu muotoilemaan uudelleen. 

Tutkimuksen metodi on systemaattinen analyysi. Lähdeaineiston luon-
teesta johtuen sen lisäksi käytetään historiallista menetelmää, jotta lähteissä il-
menevät käsitykset tulevat liitetyiksi teologiseen vaikutushistoriaan. Analyysin 
avulla selvitetään avioliiton teologian oleellisimmat käsitteet, käytetyt perustelut 
ja liittymäkohdat muuhun teologiaan. 

Metodisesti analyysi on rakennettu siten, että ensiksi selvitetään avioliit-
toteologian lähtökohtia. Sellaisiksi on ensin valittu luomisteologiset perustelut. 
Sen jälkeen analysoidaan kihlaukseen, avoliittoon ja avioeroon liittyvät ilmaisut, 
koska käsitykset näistä ilmaisevat ikään kuin reunaehdot sille, mitä avioliitolla on 
tarkoitettu. 
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Avioliiton tarkoitukset ovat olleet klassinen avioliiton teologian ilmaisuta-
pa. Tätä kategoriaa käytetään apuneuvona, jotta avioliittoteologisten ratkaisujen 
historialliset liittymäkohdat ja mahdollinen muutos suhteessa niihin käy ilmi. Mi-
käli irtautuminen avioliiton klassisista tarkoituksista on merkinnyt uusien aviolii-
ton tarkoitusten ilmaisemista ja ”vanhojen” keskinäisen merkityksen muuttumis-
ta, tämä osoitetaan tutkimuksessa.

Lähdemateriaalin runsauden ja fragmentaarisuuden vuoksi kirjallisuutta 
käytetään tutkimuksessa osin rinnakkain lähteiden kanssa. Menettely ei ole syste-
maattisessa tutkimuksessa tavanomainen, mutta tällä menettelyllä lähteistä ilme-
nevät käsitykset voidaan liittää laajempaan teologiseen kontekstiin ja näin analyy-
siin saadaan lisää laajuutta. 

Tulen viittaamaan tässä tutkimuksessa toistuvasti Lutherin avioliittoteolo-
giaan ja sitä koskevaan tutkimukseen, koska Lutherin teoksilla ja tunnustuskirjoil-
la on luterilaisessa teologiassa pysyvä, perusteleva merkitys. Tämä koskee erityi-
sesti teologisia peruskäsitteitä ja niille annettuja merkityksiä. Luther-tutkimuksen 
löydöt auttavat myös tarkastelemaan avioliittoteologian keskeisiksi osoittautunei-
ta osatekijöitä. Reformaation jälkeinen historiallinen kehitys jää tässä yhteydessä 
selvittämättä sekä tutkimustehtävän rajauksen vuoksi että tutkimusekonomisista 
syistä. 

Englannin kirkon avioliittoteologian analyysissä metodisena lähteiden ul-
kopuolisena apuna käytetään Jeremy Taylorin näkemystä avioliitosta, koska se tuo 
esiin erään tyypillisen tulkinnan siitä, mitä avioliiton sakramentaalisuudella on 
tarkoitettu. C.S. Lewisin kuvausta rakkauden eri lajeista käytetään vastaavalla ta-
valla työkaluna rakkaudenteologisten tulkintojen erittelyssä. 

Tutkimus etenee seuraavasti. Ensiksi taustaluvussa esitetään avioliiton 
kirkko-oikeudellinen ja yhteiskunnallinen konteksti. Taustaluvun jälkeen ana-
lysoidaan avioliiton teologian lähtökohdat. Niihin kuuluvat muun muassa luo-
miseen ja luomisjärjestykseen liittyvät näkemykset ja käsitteet sekä avioliiton 
tarkoitukset. 

Avioliiton tarkoituksiin liittyvät käsitykset ja perustelut selvitetään seu-
raavaksi. Myös käsitykset avioliiton sakramentaalisuudesta selvitetään tässä yh-
teydessä, koska ne ovat lähtökohdissaan erilaiset tutkimuksen kohteena olevissa 
kirkoissa ja vaikuttavat luomisteologisten ratkaisujen tapaan muihin avioliittoa 
koskeviin näkemyksiin oleellisesti. Seuraavassa pääluvussa (4) analyysi kohdis-
tuu kirkolliseen vihkimiseen sekä niihin käsitteisiin, jotka ovat lähteissä alustavan 
tutkimisen jälkeen osoittautuneet oleellisiksi. Kristillisen avioliiton käsite, uskon 
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merkitys avioliiton toteutumisessa, kutsumus, yhteisön merkitys sekä regimentti-
oppi analysoidaan avioliiton teologian osatekijöinä. 

Tutkimuksen viidennessä pääluvussa selvitetään rakkaudenteologiset pe-
rusratkaisut. Rakkauden teologia on yksi peruskomponentti avioliiton teologias-
sa. Sille on varattu tutkimuksessa edellä mainittuja keskeisiä käsitteitä laajempi 
osuus, koska rakkaudenteologiset ratkaisut vaikuttavat oleellisesti avioliiton teo-
logian kokonaisuuteen. Kirjallisuuden avulla analysoidaan muun muassa, missä 
määrin rakkauden teologia lähteissä on yhteneväistä reformatoristen näkemysten 
kanssa. Lisäksi selvitetään, missä määrin suomalainen ja englantilainen avioliiton 
teologia ovat luoneet omia rakkaudenteologisia ratkaisujaan. 

Tutkimus on kohdennettava tavalla, joka tekee oikeutta tutkittavan ilmiön 
laajuudelle. Yhtä välttämätöntä on kuitenkin sillä tavoin rajata tutkimusta, että 
sen toteuttaminen on ylipäänsä mahdollista ja se antaa jostakin osa-alueesta riit-
tävän syvällistä tietoa. Olen ratkaissut tämän tutkimuksellisen kysymyksen siten, 
että seksuaalisuuteen ja yksittäisiin erityiskysymyksiin liittyvät teemat jäävät tut-
kimuksen ulkopuolelle. En tutki siis esimerkiksi käsitystä seksuaalisuudesta tai 
samaa sukupuolta olevien parien suhteisiin liittyviä kysymyksiä vaan rajoitun 
avioliiton teologian tutkimiseen. Erityiskysymyksiä koskevat asiakirjat antavat 
kuitenkin tietoa avioliiton teologiasta, ja siksi myös ne kuuluvat tämän tutkimuk-
sen lähteisiin.

1.4. Lähteiden esittely

Koska lähteitä on lukumääräisesti paljon ja niiden merkittävyys ja käytettävyys tut-
kimustehtävässä vaihtelevat, olen luonut primääri- ja sekundäärilähteiden katego-
riat. Primäärilähteisiin kuuluvat molempien kirkkojen käsikirjat, tutkimusaihetta 
koskevat viralliset julkaisut sekä kirkollisen hallinnon pöytäkirjat ja päätökset. 
Myös yksittäisten teologien tai piispojen monografi at kuuluvat primäärilähteisiin, 
mikäli ne on toteutettu kirkon tilauksesta tai hyväksytty kirkon toimielimissä. Se-
kundäärilähteisiin kuuluvat Lutherin ja luterilaisten tunnustuskirjojen avioliittoa 
koskevat kirjoitukset, Englannin kirkon historiallisesti merkittävät lähteet sekä 
yksittäisten piispojen julkaisut. Lisäksi sekundäärilähteisiin on sijoitettu avioliit-
tolainsäädäntöön liittyvät dokumentit sekä ekumeeniset asiakirjat. Muiden kuin 
tutkimuksen kohteena olevien kirkkojen julkaisut on sijoitettu kirjallisuuteen.

Lähteiksi valittujen julkaisujen asema kirkoissa vaihtelee jonkin verran. 
Kirkon virallista kantaa edustavat vain kirkolliskokouksessa hyväksytyt asiakir-
jat. Piispojen julkaisut sekä Englannissa että Suomessa ovat luonteeltaan kannan-
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ottoja, joiden tehtävä on esimerkiksi herättää keskustelua, tukea työntekijöiden 
kannanmuodostusta tai ottaa kantaa uusiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Erityises-
ti luterilaisessa etiikassa tyypillinen ajattelutapa korostaa etiikan jatkuvaa sovel-
tamista uusiin tilanteisiin. Tämän johdosta kannanottoja voidaan pitää piispojen 
senhetkisenä tulkintana seksuaali- ja sosiaalieettisistä kysymyksistä. 

Erityisesti Englannin kirkon kohdalla lähteissä on myös arkkipiispan, piis-
painkokousten tai pappeinkokousten asettamien työryhmien raportteja, jotka on 
vasta myöhemmin käsitelty kirkolliskokouksessa. Osa raporttien sisällöstä on hy-
väksytty ja osa hylätty. Hylätyiksi tulleet esityksetkin ovat usein myöhemmin tul-
leet uudelleen käsiteltäviksi ja niiden mukanaolo kertoo kokonaisprosessista, jota 
tutkimus pyrkii valaisemaan. Osa raporteista on käytännössä vaikuttanut mer-
kittävästi avioliittoteologiaan tai -lainsäädäntöön, vaikka niitä ei ole kokonaisuu-
dessaan hyväksytty kirkolliskokouksessa. Näin on asianlaita esimerkiksi lähteen 
Marriage, Divorce and the Church (MDC 71) kohdalla.

Suomalaisten lähteiden kohdalla tilanne on sikäli vastaava, että piispojen 
kannanotto on toteutettu kirkolliskokouksen toivomuksesta, vaikka sen sisältöä ei 
ole siellä käsitelty. Samoin esimerkiksi piispa Jorma Laulajan teos, Elämän oikea 
ja väärä, on kirjoitettu etiikan käsikirjaksi piispainkokouksen tehtäväksi annosta. 
Se edustaa siis arvovaltaista tulkintaa kirkon sisällä, mutta ei siinä mielessä kirkon 
virallista kantaa, että sitä ei ole hyväksytty kirkolliskokouksessa. 

Vaikka tutkimukseen valittujen lähteiden syntyprosessi ja virallinen ase-
ma kirkoissa vaihtelee, niitä voidaan pitää luotettavina ja arvovaltaisina lähteinä. 
Lähteiden lyhyet kuvaukset antavat alustavan kuvan kunkin lähteen luonteesta. 
Esittelen tutkimuksen lähteet alkuperämaan mukaisesti ja kronologisesti.

1. Primäärilähteet
A. Englannin kirkon lähteet

Th e book of common prayer 1662 (BCP) on Englannin kirkon ja koko englan-
ninkielisen, anglikaanisen yhteisön historiassa merkittävä teos. Sen ensimmäinen 
versio, joka oli Th omas Cranmerin käsialaa, julkaistiin jo 1549. Nykyään voimassa 
oleva versio on vuodelta 1662 ja siihen on tehty vain vähäisiä muutoksia. Se ei si-
sällä ainoastaan käsikirjaa vaan muodostaa opillisen perustan kirkon toiminnalle. 
Yhä edelleen BCP on käytettävissä nykyisen Common Worship 2000:n rinnalla, 
vaikka sen käyttö kirkollisissa toimituksissa onkin nykyään harvinaista.39 Tässä 
tutkimuksessa lähteenä käytetään vuonna 1997 painettua BCP:n versiota, joka 

39 Amos 2006, 270.
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on sisällöllisesti ollut vihkikaavan osalta samanlainen koko tutkimukseen valitun 
ajanjakson. BCP:n vaikutus on arvioitu todella suureksi sekä kirjallisuuden, kie-
len, liturgisen ja opillisen kehityksen että koko anglikaanisen yhteisön kannal-
ta. BCP:n painoasu sisältää useimmiten myös katekismuksen (Cat BCP), joka on 
oleellisesti lyhyempi kuin Lutherin katekismukset. Siinä on määritelty lähinnä 
konfi rmaation yhteydessä opetettavat opinkohdat.

Putting Asunder (PA 66) on Mortimer-komission laatima kannanotto te-
keillä olevaan siviililakiin avioerosta. Se ilmaisee anglikaanisen kirkon selvän kan-
nanmuutoksen suhteessa avioeroon. Eron syyksi riitti peruuttamaton avioliiton 
särkyminen. Aviorikos ainoana eron syynä ja syyllisen ja syyttömän osapuolen 
määrittäminen jäivät pois. Valtiollinen Family Law Reform Act vuodelta 1969 
noudatteli samaa ajatusta. Kannanottoa arvosteltiin siksi, että siitä puuttui liitty-
minen kristilliseen uskoon ja sen sijaan se sisälsi paljon rationaalista pohdintaa. 
Lausunnon kirjoittajat ottivatkin tehtäväkseen keskittyä maallisiin kysymyksiin 
tullakseen paremmin kuulluiksi.

Marriage, Divorce and the Church (MDC 71) on komission raportti sille 
annetun tehtävän pohjalta. Avioeroa koskevan lainsäädännön muutos (Th e Di-
vorce Reform Act 1969) toteutui vain vähän aikaisemmin. Monet pitivät kirkon 
ratkaisua eronneiden uudelleen vihkimisestä kuitenkin epätyydyttävänä, ja siksi 
Canterburyn pappeinkokouksessa 1967 päätettiin pyytää koko asian tarkempaa 
selvitystä ja lausunnon valmistamista kristillisestä avioliitto-opista. Dokument-
ti lähestyy asiaa pikemmin persoonallisen suhteen kuin teoreettisen pohdinnan 
käsitteillä. Sen mukaan järjen, Jumalan sanan ja teologisen tradition perusteella 
eronneiden uudelleen vihkiminen olisi joissain tapauksissa mahdollista. Kirkol-
liskokous käsitteli raporttia kolmeen kertaan, kunnes hylkäsi sen ja uuden valmis-
telu aloitettiin. 

Marriage and the Church’s task (MCT 78) tunnetaan myös nimellä Th e 
Lichfi eld Report. Se sisältää opetusta ”kristillisestä avioliitosta”. Siinä suositellaan 
useita toimenpiteitä: a) luopumista piispan antamasta erillisluvasta eronneiden 
ehtoolliskäyntiä varten (toteutui 1982) b) rukous ja siunaustoimituksen kaavaa 
(Ending Service of Prayer and Dedication), (ehdotus torjuttiin, 1985 ilmestyi piis-
pojen suosittelema siviilivihkimisen jälkeisen avioliiton siunaamisen kaava (Ser-
vice of Dedication aft er a Civil Marriage)) c) eronneet saavat piispan luvalla tulla 
vihityiksi kirkossa (ehdotus torjuttiin) d) pappisvihkimys sallitaan niille, joilla 
on eron jälkeen edelleen elossa oleva puoliso tai jotka ovat avioituneet henkilön 
kanssa, jonka edellinen puoliso on elossa (toteutettiin). Kirkolliskokous- ja hiip-
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pakuntakäsittelyn jälkeen eronneiden vihkimiskäytäntöön ei tullut vielä muu-
toksia tämän dokumentin johdosta, koska mielipiteet jakautuivat voimakkaasti. 
Toimenpide-ehdotukset muodostavat vain osan dokumenttia. Niiden lisäksi se 
sisältää esityksen kristillisestä avioliitosta ja avioliiton teologiasta. 

Th e Alternative Service Book 1980 (ASB) oli ensimmäinen rukouskirja 
sitten vuoden 1662 Common prayer bookin. Nimensä mukaisesti ASB oli tarkoi-
tettu vaihtoehdoksi, ei korvaamaan BCP:tä. Käytännössä siitä tuli niin suosittu, 
että se usein kuitenkin korvasi maineikkaan edeltäjänsä. Tästä seurasi keskustelu 
BCP:n asemasta ja sen käyttöön opastamisesta jatkossa. ASB:n käyttö on nykyään 
laitonta, koska se korvattiin myöhemmin ilmestyneellä rukouskirjalla Common 
Worship (2000). ASB edustaa siirtymävaihetta Englannin kirkon liturgiassa. Se oli 
jatkoa sille liturgiselle uudistukselle, jota toteutettiin 1920-luvulta lähtien julkaise-
malla BCP:n uusia versioita (esim. 1928) ja lisämateriaaleja. Vihkikaavan kannalta 
oleellisia muutoksia ASB:ssä olivat sormuksen antamisen ja vastaanottamisen sa-
nat sekä mahdollisuus ehtoollisen viettämiseen. Tämän rukouskirjan puheiden ja 
rukousten uudet sanamuodot säilyivät osittain vielä seuraavassa rukouskirjassa, 
Common Worship 2000:ssa.

An Honourable Estate (HE 88) raportin alkuperä oli Chichesterin piispan 
aloitteessa, joka koski eronneiden vihkimistä. Raportti käsittelee pääasiassa kir-
kon laillista velvoitetta vihkiä kaikki seurakuntalaiset. Siinä käydään läpi monia 
eri vaihtoehtoja mutta päädytään vahvistamaan Englannin kirkon silloinen rooli 
ja vaatimaan niiden pastoraalisten mahdollisuuksien huolellista käyttämistä, jotka 
ovat siinä tilanteessa mahdollisia. 

1988 vuoden Lambeth-konferenssi pyysi anglikaanisen yhteisön piispoja 
perehtymään huolellisesti seuraavan vuosikymmenen aikana homoseksuaalisuu-
den kysymykseen. Issues in Human Sexuality (IHS 91) oli vastaus sekä tuohon 
pyyntöön että siihen pastoraaliseen tilanteeseen, joka koettiin ajankohtaisek-
si Englannin kirkossa. Tarkoituksena oli edistää kasvatuksellista prosessia, jotta 
kristityt olisivat ”paremmin tietoisia ja ymmärtäisivät tiettyjä inhimillisiä ilmiöi-
tä ja voisivat uskon perinnön valossa paremmin toimia tällä alueella”. Lausunto 
sisältää seksuaalisuuden raamatullisen taustan kuvauksen Uudessa ja Vanhassa 
Testamentissa. Kolmas luku käsittelee mm. avioliiton suhdetta yhteisöön, lasten 
kasvatukseen, selibaattiin ja spiritualiteettiin sekä seksuaalisuuden häiriöihin. 

Something to Celebrate (SC 95) kohtasi laajaa kritiikkiä tavasta, jolla siinä 
käsiteltiin avoliittoa ja muita, perinteisen kristillisen avioliiton ulkopuolisia mal-
leja perheestä. Myös kirkolliskokouksessa tämä raportti kohtasi kritiikkiä, jonka 
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seurauksena se merkittiin ainoastaan tiedoksi. Toisaalta tätä on pidetty Englannin 
kirkon tärkeimpänä raporttina perheestä ja yhteiskunnasta. Sen tarkoitus on aut-
taa perheitä kohtaamaan muuttuvat sosiaaliset mallit ja kristillinen opetus uusien 
haasteiden keskellä. Siinä suositellaan monia toimenpiteitä, muun muassa avio-
liittovalmennuksen tehostamista, ja samalla vahvistetaan FLAME verkoston (the 
Family Life and Marriage Education) työtä. 

Lambeth-konferenssit (Th e Lambeth conference, LC) käsittelevät koko ang-
likaanisen yhteisön kannalta merkittäviä kysymyksiä kymmenen vuoden välein. 
Nykyään myös Porvoon yhteisön jäsenkirkkojen edustajat ovat kutsuttuina tark-
kailijoina läsnä. Perheeseen, seksuaalisuuteen ja avioliittoon liittyviä kysymyksiä 
on käsitelty kaikissa konferensseissa. Lähdeluettelossa on mainittu ne resoluutiot, 
jotka ovat tämän tutkimuksen kannalta merkittäviä.

Asiakirja Marriage 1999 (M 99) käsittelee sekä avioliiton perusteita luomi-
sessa ja Jumalan rakkaudessa että eron ja uudelleen vihkimisen perusteita. Kirkol-
linen eronneiden uudelleen vihkiminen nähdään jo mahdollisena tietyin ehdoin. 
Julkaisu sisältää myös pastoraalisia näkökohtia eron ja uudelleenvihkimisen kä-
sittelyyn. Kirja edustaa teologisesti hyvin perusteltua, ymmärrettävää tekstiä, joka 
pyrkii kohtaamaan ajankohtaisen kontekstin asettamat vaatimukset. 

Marriage in Church aft er Divorce (MCD 00) laadittiin vastauksena kirkol-
liskokouksen aloitteeseen vuodelta 1994. Tarkoituksena oli päättää eronneiden 
uudelleen vihkimisen käytännöstä niiden osalta, joiden edellinen puoliso on elos-
sa. Asiakirjan mukaan viranhaltija tekisi ratkaisun sovittujen pastoraalisten suun-
taviittojen mukaisesti neuvoteltuaan piispan kanssa. Viranhaltijalla olisi kuitenkin 
oikeus kieltäytyä eronneiden vihkimisestä. Siviilivihkimisen jälkeen käytetty ru-
kous ja siunaustoimitus ehdotetaan säilytettäväksi. Raportin tarkoitus oli löytää 
yhtenäinen ja johdonmukainen käytäntö, jolla voidaan hoitaa uudelleen vihkimi-
nen sekä kristillisen opetuksen että Englannin lain mukaan. 

Jo 1920-luvulla alkaneen pitkän keskustelun ja valmisteluprosessin jälkeen 
Th e Book of Common Prayer sai lopulta seuraajan: Common worship 2000 (CW 
00). Kyseessä ei ole vain yksi käsikirja vaan kokonaisen liturgisen uudistuksen 
lopputulos: kirjasarja, jonka julkaisuprosessi jatkuu edelleen. CW:tä ei ole kuiten-
kaan tarkoitettu korvaamaan maineikasta edeltäjänsä, vaan BCP 1662 säilyy edel-
leen normatiivisena liturgiana Englannin kirkossa. CW kirjoitettiin modernilla 
kielellä ja siihen sisältyy kussakin toimituksessa aiempaa useampia vaihtoehtoja 
sekä muodon että sisällön osalta. CW ilmestyi myös sähköisenä versiona, mikä 
korostaa sen uudistuksellista luonnetta. Common Worship, Pastoral Services otet-
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tiin käyttöön adventtina vuonna 2000. Se sisältää seuraavat kirkolliset toimituk-
set: eheyden ja paranemisen toimitus, kätten päälle paneminen ja öljyllä voitelu 
ehtoollisen yhteydessä sekä sairaan luona, ehtoollinen sairaan luona, avioliittoon 
vihkiminen, siunaus (dedication) siviiliavioliiton jälkeen, kiitos avioliitosta, hä-
täkaste, kiitoshetki lahjaksi saadusta lapsesta, sekä hautaus-otsikon alle kuuluvat 
toimitukset. 

Marriage in Church aft er Divorce (MCD 02) sisältää ohjeet papistolle eron-
neiden vihkitilanteisiin. Pitkän valmisteluajan lopputuloksena syntynyt päätös 
eronneiden vihkimisestä Englannin kirkossa ilmaistaan asiakirjassa mahdollisesi 
tietyin ehdoin, jotka on kussakin tapauksessa erikseen selvitettvä.

Fulhamin piispa edustaa naispappeuspäätöksen jälkeen syntynyttä yhteisöä 
(Provincial Episcopal Visitors), joka tarjoaa piispalliset ja muut tarvittavat palve-
lut niille, jotka eivät voi hyväksyä naispappeutta. Tämän yhteisön edustajana hän 
kirjoitti kannanoton Marriage Statement 2002 (MS 02) eronneiden vihkimisestä.

Marriage – a Pastoral Letter (MPL 03) on Lontoon hiippakunnan piispan 
kirjoittama ohje papistolle eronneiden vihkimisestä. Se sisältää pääosin käytän-
nöllisiä ohjeita ja niiden perusteluja uudessa tilanteessa.

Marriage in Church aft er Divorce (MCD 03) on MCD 00:n jälkeisen kes-
kustelun ja päätöksentekoprosessin mukainen virallinen Englannin kirkon kan-
nanotto eronneiden vihkimisestä. Se sisältää siis tämän hetkisen käytännön Eng-
lannin kirkossa. Suurin osa MCD 00:n ehdotuksista toteutui sellaisenaan.

Some issues in human sexuality (Sihs 03) sisältää artikkeleita erityisesti 
seksuaalisuudesta ja sen ilmenemismuodoista, mutta myös avioliitosta ja sen his-
toriasta. Teos jatkaa keskustelua, joka lähti liikkeelle vuonna 1991, kun Issues in 
human sexuality julkaistiin piispainkokouksen toimesta. Tärkeimpänä motiivina 
kirjan julkaisulle on laaja homoseksuaalisuutta koskeva keskustelu yhteiskunnas-
sa ja kirkossa. Erityisesti haluttiin tarjota Raamatun ja sen tulkintaan liittyvää 
perusteellista tietoa. Teos ei edellytä aikaisempaa tietoa asiasta, ja se sisältääkin 
erittäin laajan tietopaketin avioliitosta, seksuaalisuudesta ja Raamatun käytöstä 
seksuaalietiikassa.

Tunnustusten välisten avioliittojen aiheuttamat kysymykset ovat olleet 
pitkään ekumeenisen keskustelun aiheena. Maahanmuuton myötä myös eri us-
kontojen väliset avioliitot ovat tuoneet esille uusia kysymyksiä, joita käsitellään 
työryhmän raportissa Guidelines for the Celebration of Inter Faith Marriages in 
Church (GC 04). 
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Th e York Diocesan Synod motion on contractual relationships (YDS 04) kä-
sittelee avioliiton erityisasemaa lainsäädännössä sekä avoliittojen purkautumises-
ta aiheutuvia ongelmia. Kirkolliskokous hyväksyi asiakirjan, joka vahvisti kirkon 
kannan avioliiton erityisasemasta lainsäädännössä, ehdotti uusia lainsäädännölli-
siä toimia niiden tukemiseksi, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin avoliiton päätyttyä 
ja edellytti asian seuraamista myös jatkossa.

Civil Partnerships (CP 05) on Englannin kirkon kannanotto samaa suku-
puolta olevien parisuhteen rekisteröintiin. Tässä yhteydessä on haluttu vahvistaa 
uudelleen kirkon opetus avioliitosta ja tarkentaa joitakin käsityksiä siitä.

Avoliittoon liittyvistä kysymyksistä on keskusteltu Englannissa sekä kirkon 
että valtion näkökulmasta. Taloudelliset ja muut käytännön seuraamukset avo-
eroista ovat vaatineet ratkaisemaan sekä juridisia että käytännöllisiä kysymyksiä. 
Asiakirja Cohabitation (COH 06) (puuttuu lähdeluettelosta) on Englannin kirkon 
vastine valtiollisen lainsäädännön hankkeelle, jossa pyritään säätelemään avoero-
ja. Tässä mainittujen lisäksi ajanjaksoon sisältyy joukko lähteitä, joiden merkitys 
on hyvin vähäinen (CCofE ja CM 05).

B. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähteet
Tutkimuksen ajanjaksoksi valittuna aikana Suomessa on julkaistu kolme kirkol-
listen toimitusten kirjaa ja niin muodoin myös kolme erilaista sarjaa avioliittoon 
vihkimisen kaavoja. Rakenteellisesti vuoden 1963 vihkikaavassa (Kirkollisten 
toimitusten kirja 1963, Ktk 63) päädyttiin A- ja B-kaavaan, joista jälkimmäinen 
oli tarkoitettu nimenomaan eronneiden vihkimistä varten. Pitkä ja monivai-
heinen keskustelu eronneiden vihkimisestä kirkolliskokouksessa edelsi kaavan 
hyväksymistä. 

Kyrkohandbok (FS 63) on edellistä vastaava ruotsinkielinen käsikirja, joka 
on sisällöltään pääosin yhtenevä suomenkielisen kanssa.

Piispojen kannanotto Ajankohtainen asia (Aa 66) on kirjoitettu 1960-luvun 
yhteiskunnallisessa ja kirkollisessa tilanteessa, jossa keskustelua olivat herättäneet 
eronneiden vihkiminen, avioerojen lisääntyvä määrä, avioliiton kyseenalaistami-
nen ja myös uudet käsitykset seksuaalisuudesta. Ehkäisyn arkipäiväistyminen ja 
muuttuminen tavalliseksi oli muuttanut seksuaalista käyttäytymistä. Kirjasessa 
käsitellään muun muassa perhettä, avioliittoa, seksuaalisuutta ja ehkäisyä koske-
via kysymyksiä.

Laajennettu piispainkokous antoi kirkon perheasiain toimikunnalle val-
misteltavaksi ehdotuksen, jolla kirkon opetusta ja neuvontaa avioliitosta selvenne-
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tään ja tehostetaan. Tehtävään liittyi myös eronneiden vihkimiskysymys ja papin 
omantunnonvapaus kieltäytyä vihkimästä eronnutta. Avioliitto-opetusta ja eron-
neitten vihkimistä koskeva mietintö (M 72) on toimikunnan työn tulos. Tämän 
asiakirjan liitteenä on Aatto Kuusniemeltä tilattu tutkimus avioliittotyypeistä ja 
avioliiton mannermaisesta teologiasta. Se on erikseen mainittu kirjallisuusluet-
telossa. Kuusniemen teos on yksi harvoista avioliiton teologiaa käsittelevistä tut-
kimuksista Suomessa. Eronneiden vihkimisestä tehtyihin päätöksiin ja avioliiton 
teologiaan mietinnöllä ja Kuusniemeltä tilatulla tutkimuksella on ilmeinen vaiku-
tus. Kuusniemen teoksessa viitataan myös Englannin kirkon dokumenttiin MDC 
71.

Pelastus ja yhteiskunta (Py 72) sisältää puolestaan sarjan artikkeleita, joissa 
käsitellään luterilaista yhteiskuntaetiikkaa ja sen perusteita. Teos käsittelee muun 
muassa regimenttiopin soveltamista.

Kasvamaan yhdessä (Ky 84) oli vielä tutkimuksen alkaessa viimeisin Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon piispojen virallinen kannanotto avioliittoon ja 
seksuaalisuuteen. Kasvamaan yhdessä on piispojen laatima, eikä sitä ole erikseen 
käsitelty kirkon luottamuselimissä. Tässä asiakirjassa otetaan kantaa sekä seksuaa-
lisuuden eri ilmenemismuotoihin että perhettä ja avioliittoa koskeviin kysymyk-
siin. Uutta kannanottoa on vaadittu useita kertoja. Sellainen ilmestyikin vuonna 
2008, mikä ei enää kuulu tutkimuksen ajanjaksoon.

Kirkollisten toimitusten kirja 1984 (Ktk 84) pohjautuu vuonna 1973 ase-
tetun käsikirjakomitean ehdotukseen, jota kirkolliskokouksen 1982 asettama 
käsikirjavaliokunta muokkasi ottaen huomioon komitean ehdotuksesta annetut 
lausunnot, siitä käydyn keskustelun ja kirkolliskokouksen antamat ohjeet. Tämä 
toimitusten kirja sisältää sekä a- että b-vihkikaavan. 

Kyrkohandbok, Kyrkliga förrättningar (Kfr 87) on edellistä vastaava ruot-
sinkielinen toimitusten kirja, jonka teksti on yksittäisiä poikkeuksia lukuun otta-
matta yhtenevä suomenkielisen kirjan kanssa.

Kirkollisten toimitusten opas (Kto 89) on syntynyt 1984 asetetun työryh-
män työn tuloksena. Se on ensimmäinen lajissaan, sillä aikaisemmin ei ollut il-
mestynyt kirkollisten toimitusten oppaita. Sisältö on melko suppea ja rajoittuu 
enimmäkseen käytännöllisiin kysymyksiin.

Etiikan käsikirja -suunnitelma (Eks 92) oli työryhmän aikaansaannokse-
na välivaihe, jonka jälkeen Jorma Laulaja sai tehtäväkseen julkaista etiikan kä-
sikirjaksi soveltuvan teoksen. Piispainkokouksen mukaan luterilaista etiikkaa 
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käsittelevälle yleistajuiselle teokselle oli tarvetta, johon tällä julkaisulla pyrittiin 
vastaamaan.

Jumalan kansan juhla (JKJ 92) on käsikirjauudistuksen välimietintö, jos-
sa esitetään uudistusprosessin tavoitteet ja asetetaan myös yksityiskohtaisempia 
tehtäviä eri kaavojen kohdalla. Johtavaksi periaatteeksi nousivat kirkollisten toi-
mitusten luonne jumalanpalveluksina sekä seurakuntalaisten osallistumismah-
dollisuus. Komitean hahmottelemat uudistustarpeet eivät ymmärrettävästi olleet 
kirkollisten toimitusten osalta vielä välimietinnössä kovin selkiintyneitä. Tarkoi-
tuksena olikin selvittää asiaa yksityiskohtaisemmin myöhemmässä vaiheessa.

Kirkon Lausunto oikeusministeriölle (L 92) perhetoimikunnan mietinnöstä 
sanoitti kirkon kantaa perheen asemasta yhteiskunnassa. Se sisältää myös avioliit-
toa koskevia lausumia. 

Jorma Laulajan teos Elämän oikea ja väärä (Lau 94) ei edusta ”kirkon 
kantaa”, mutta se perustuu piispainkokouksen tehtäväksiantoon. Sen voidaan pe-
rustellusti katsoa esittelevän erityisesti kultaisen säännön tulkintaan pohjautuvaa 
eettistä perusratkaisua, joka on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vallit-
seva. Kirja käsittelee monia avioliittoon, perheeseen ja seksuaalisuuteen liittyviä 
kysymyksiä.

Suomessa keskusteltiin 1980- ja 1990-luvuilla perhekäsitteestä. Monimuo-
toistuva perhe merkitsi perinteisten ajattelumallien uudelleen pohdintaa. Lau-
sunnossa sosiaali- ja terveysministeriölle perhekäsitetyöryhmän muistiosta (L 94) 
kirkko määritteli kantansa perheen käsitteestä ja perheen merkittävyydestä yh-
teiskunnan perusyksikkönä.

Oikeusministeriön työryhmän mietinnössä oli aiemmin ehdotettu, että 
samaa sukupuolta oleville kumppaneille annetaan lakiin perustuva oikeus rekiste-
röidä eli virallistaa parisuhteensa. Virallistetulla parisuhteella olisi lähinnä adop-
tio-oikeutta lukuun ottamatta pääosin samat oikeusvaikutukset kuin avioliiton 
solmimisella. Kirkkohallituksen lausunto Oikeusministeriölle työryhmän ehdotuk-
sesta ”Laki ja samaa sukupuolta olevien parisuhteet” (L 99) korostaa, että miehen 
ja naisen avioliittoa on edelleen pidettävä perustavana yhdessä elämisen muotona 
ja sille tulee antaa kaikki mahdollinen tuki. Avioliiton rinnalle ei tulisi perustaa 
siihen rinnastuvia instituutioita. Kirkkohallitus ei siten kannattanut mietinnös-
sä esitettyä ehdotusta samaa sukupuolta olevien parisuhteiden virallistamisesta. 
Kirkkohallitus kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että työryhmässä ei ol-
lut kirkon edustusta eikä kirkon edustajaa ollut työryhmässä asiantuntijanakaan 
kuultu, vaikka asiaan sisältyi merkittäviä periaatteellisia ja eettisiä kysymyksiä. 
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Vastoin tätä lausuntoa samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröintiä kos-
keva laki tuli voimaan 1.3.2002.

Kohti yhteistä hyvää (Kyh 99) on piispojen jonkin verran julkista keskuste-
lua herättänyt kannanotto sosiaalieettisiin kysymyksiin, taloudellisiin ratkaisuihin 
ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen. Siinä otetaan kantaa myös perhettä ja 
avioliittoa koskeviin kysymyksiin.

Uusimman suomalaisen Katekismuksen (Kat 00) rakenne perustuu kol-
minaisuusoppiin sekä käskyjen, Isä meidän -rukouksen, uskontunnustuksen ja 
sakramenttien käsittelyyn. Katekismusta on kritisoitu sen fragmentaarisuuden 
vuoksi. Siinä ei ole erikseen käsitelty esimerkiksi perheeseen, avioliittoon ja sek-
suaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, vaan niihin viitataan vain lyhyesti esimerkiksi 
neljännen ja kuudennen käskyn yhteydessä.

Käsikirjakomitea valmisteli uutta kirkollisten toimitusten kirjaa vuodes-
ta 1997. Ehdotus kirkollisten toimitusten kirjaksi ilmestyi 2001. Jo sitä ennen oli 
kerätty palautetta papeilta ja kanttoreilta sekä muilta asiantuntijoilta. Ehdotukset 
uusiksi kaavoiksi oli luettavissa internetissä joulukuusta 1999 lähtien, ja suoraa 
palautetta saattoi antaa internetin kautta. Dokumentti Kirkollisten toimitusten kir-
jan perustelut (P 01) kertoo palautteen sisällöstä ja toimitusten kirjan valmistelu-
työn vaiheista sekä ilmaisee uudistustyön perustelut.

Piispainkokouksen lausunto nro 3/2002 (Pkl 02) on kirjoitettu kirkol-
liskokoukselle valiokunnan ehdotuksesta, jonka pohjalta kirjoitettiin uusi kir-
kollisten toimitusten kirja. Se sisältää kirkollisen vihkimisen osalta joitakin 
korjausehdotuksia.

Lasten ja vanhemmuuden kysymykset ovat olleet toistuvasti esillä samaa 
sukupuolta olevien parisuhdetta koskevassa keskustelussa. Kirkkohallituksen lau-
sunto sosiaali- ja oikeusministeriölle (L 03) ilmaisee kirkon käsityksen muun mu-
assa isän ja äidin sekä perheen merkityksestä lapsen elämässä.

Kirkollisten toimitusten kirja 2003 (Ktk 03) on nykyisin käytössä oleva kir-
kollisten toimitusten kirja. Vihkikaava muokattiin siinä muistuttamaan raken-
teeltaan enemmän jumalanpalvelusta. Toinen uudistuksen periaate oli kielellinen 
muutos. Vihkikaavaan tuli myös uusia osia, joita ei ollut kahdessa aikaisemmassa 
käsikirjassa. Raamatun lukumahdollisuuksia lisättiin, samoin rukousten vaihto-
ehtoja. Uusia seurakuntalaisten osallistumismahdollisuuksia luotiin. Vaikka nämä 
uudistukseen liittyvät tavoitteet toteutuivat hyvin, uutta käsikirjaa on arvosteltu 
esimerkiksi siitä, että kunkin toimituksen erityinen luonne ja juuri siihen liittyvä 
teologia ei tule riittävästi esiin.
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Kirkollisten toimitusten kirja, 3. osa: Rukoushetket (Ktkrh 03) on käsikirjan 
osa, joka tarjosi kaavan myös avioliiton vuosipäivän viettoon. Siksi se on valittu 
osaksi lähdeaineostoa.

Kyrkliga förrättningar (Kfr 04) on Ktk 03:a vastaava ruotsinkielinen käsi-
kirja, joka hyväksyttiin vuonna 2004. Sen vihkikaava poikkeaa vain vähän suo-
menkielisestä vihkikaavasta.

Avoliiton oikeudelliseen säätelemiseen on löydetty useita perusteluita, jois-
ta varallisuuteen liittyvät vaikeudet ovat olleet ehkä tärkeimpiä. Valtion lainsää-
däntöä laadittaessa näissä tilanteissa on lähes poikkeuksetta pyydetty myös kirkon 
lausunto asiasta. Kirkkohallituksen lausunto Oikeusministeriölle (L 05) käsittelee 
avioliiton ja avoliiton välistä suhdetta, ja siinä ilmaistaan kirkon kantana varalli-
suuteen liittyvien ongelmien lainsäädännöllisen ratkaisun tärkeys. 

Kirkkohallituksen lausunto Oikeusministeriölle ja Sosiaali- ja terveysminis-
teriölle hedelmöitys-hoitolain valmisteluun (L 05b) sanoitti kirkon käsitystä per-
heestä, koska hedelmöityshoitolaki merkitsi jälleen uutta haastetta isän ja äidin 
merkityksen määrittelemisessä lapsen elämässä. 

Kansalaisvastuun katekismus (Kvkat 05) kirjoitettiin antamaan aineksia 
vastuullisena kansalaisena elämiseen. Vastuullinen kansalainen ymmärretään 
katekismuksessa kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti, ja siinä esitellään tämän 
ihmiskäsityksen perusteet. Moraalia, hyvän ja pahan käsitteitä, syyllisyyttä, an-
teeksiantamista ja hyvän lähdettä käsittelevä kirja on luterilaisen etiikan uusin 
sanoitus Suomessa.

Sinä olet kanssani: kirkollisten toimitusten opas (Kto 06) oli järjestykses-
sä toinen kirkollisten toimitusten opas, joka on tarkoitettu kirkon työntekijöille, 
etupäässä papeille. Sen tarkoitus on syventää tietämystä kunkin toimituksen 
luonteesta. Kirkollisten toimitusten opas keskittyy käytännöllisiin kysymyksiin 
enemmän kuin toimitusten teologiseen sisältöön. Toimitusten kirjaan kohdistu-
nut kritiikki ei päässyt vaikuttamaan sillä tavoin, että toimitusten opas olisi ol-
lut teologisesti perustellumpi ja sisältänyt enemmän kunkin toimituksen omaa 
teologiaa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen Pöytäkirjat (Kkp-
tk) ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen Pöytäkirjat (Pkptk) 
kuuluvat niin ikään primäärilähteisiin.

yli-opas2010.indd   33yli-opas2010.indd   33 6.9.2010   11:39:566.9.2010   11:39:56



34

Avioliiton teologia

Näiden lisäksi on joukko lähteitä, joiden merkitys tutkimusteeman kannal-
ta on vähäinen (Jk 68, K 92, Kkk 99, Jk 00 ja Otp 07).

2. Sekundäärilähteet
Lutherin teoksien lähteenä käytetään teosta Weimarer Ausgabe von Luthers Werke 
(WA), joka on luotettavin lähde.

Th e Articles of Religion (AR), 39 artiklaa, ovat Englannin kirkon perustava 
asiakirja. Sillä ei ole tunnustuskirjan asemaa, mutta siinä määritellään ne keskei-
set opinkohdat, joissa Englannin kirkko liittyy reformaatioon tai luo oman, sekä 
katolisesta että luterilaisesta reformaatiosta poikkeavan kantansa. Artiklat on jul-
kaistu niiden alkuperäisessä, mutta kielellisesti uudistetussa muodossa. Niissä ote-
taan selkeästi kantaa muun muassa sakramenttioppiin, jolla on merkitystä tässä 
tutkimuksessa.

Suomessa Avioliittolaki (Al) on säädetty viimeksi vuonna 1929. Vuoden 
1987 lainuudistuksessa siihen tehtiin joukko merkittäviä muutoksia, jotka koski-
vat erityisesti avioeroa.

Luterilaisen avioliittokäsityksen analysoimiseksi lähdemateriaalina käyte-
tään myös tunnustuskirjoja: Die Bekenntnisschrift en der evangelisch-lutherischen 
Kirche. Niiden osalta viitataan välillä myös suomenkieliseen käännökseen.

Anglikaanisen yhteisön ja roomalaiskatolisen kirkon välinen ARCIC 
(Anglican Roman Catholic International Commission) (puuttuu lähdeluettelosta) 
prosessi on ekumeenisten keskustelujen muodossa jatkunut jo kauan. Sen osana 
Maltan asiakirjalla, Th e Malta Report 1968 (MR 68), on oma erityinen arvonsa eku-
meenisten keskustelujen historiassa. Tässä asiakirjassa käsitellään myös avioliiton 
sakramentaalisuutta ja tunnustustenvälisiin avioliittoihin liittyviä kysymyksiä.

Th eologie der Ehe (Th E 69) on toinen esimerkki bilateraalisesta keskuste-
lusta. Se on kuitenkin lajissaan harvinainen keskittyessään pelkästään avioliiton 
teologiaan. 

Th ird report of the Anglican/Roman Catholic Commission 1973 on the 
Th eology of Marriage (AnRo 73) on osa ARCIC prosessia. Mixed marriages on 
ollut pitkään ekumeeninen haaste. Anglikaanisen yhteisön ja roomalaiskatolisen 
kirkon kahdenväliset neuvottelut tarjoavat yksityiskohtiin pureutuvaa materiaalia 
myös tästä teemasta. Avioliiton luonne sakramenttina muodostaa merkittävim-
män eron kirkkojen välillä.

1970-luvulla tunnustusten välisiä avioliittoja koskevia kysymyksiä koetet-
tiin ratkaista myös luterilaisten ja reformoitujen kirkkojen sekä roomalaiskatolisen 
kirkon välisissä neuvotteluissa. Toisistaan poikkeavat avioliiton teologiat tulevat 
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esiin erityisesti eronneiden vihkimistä koskevissa käytännöissä. Th eology of mar-
riage and the problems of mixed marriages (MM 77) käsittelee näitä kysymyksiä.

Ehe und Mischehe im ökumenischen Dialog (EM 79) on kokoomateos, joka 
sisältää useiden neuvotteluiden asiakirjat. Ne käsittelivät avioliittoa tai tunnustus-
ten välisiä avioliittoja.

Kirkon avioliittoteologiaa analysoitaessa on viitattava toisinaan myös Avio-
liitto-asetukseen 6.11.1987/820 (Aas). Avioliittoasetuksella säädetään tarkemmin 
joistakin avioliittolain yksityiskohdista. Vuonna 1987 toteutettu avioliittolain uu-
distus merkitsi kokonaan uutta asetusta lain muutosten ohella. 

Oikeusministeriö asetti 21.3. 1991 toimikunnan selvittämään lainsäädän-
nössä omaksuttuja perhekäsityksiä ja niiden yhtenäistämisen tarvetta. Tehtäväk-
si oli annettu ”selvittää, miten perhekäsite on ymmärretty lainsäädännössä, jossa 
yksilön oikeudet, etuudet tai velvollisuudet on asetettu riippuvaisiksi hänen ase-
mastaan perheessä”. Toimikuntaan kuului edustajat valtionhallinnosta, eri järjes-
töistä ja kirkosta. Toimikunnan kokoonpano ilmentää hyvin perheen ja avioliiton 
merkittävyyttä yhteiskunnan yksikkönä. Mietintöön 1992:12 Perheet ja laki (K 92) 
sisältyy kirkon edustajan, Martti Eskon, eriävä mielipide, joka koskee avioliiton 
asemaa yhteiskunnassa.

Avioliittolain uudistusprosessin yksi vaihe julkaistiin mietintönä. Mietintö 
Avioliiton solmiminen ja purkaminen (Asp 83) mahdollisti myös eri tahojen lau-
sunnot, jotka huomioitiin lain valmistelussa. Avioliittolain uudistus toteutui Suo-
messa 1987.

Suomen ortodoksisen ja luterilaisen kirkon välisten neuvottelujen asiakir-
ja Th e Finnish Lutheran-Orthodox Dialogue 1989 and 1990 (FLO 93) sisältää or-
todoksisen käsityksen mukaisia ilmaisuja avioliitosta. Se tuo hyvin esiin joitakin 
ortodoksisen ja luterilaisen avioliittoteologian eroja.

ARCIC-prosessin yhteydessä julkaistu Life in Christ (LC 94) sisältää ala-
luvun, joka käsittelee avioliiton teologiaa. Asiakirja auttaa Englannin kirkon ja 
anglikaanisen yhteisön avioliittoteologian selvittämisessä. Ekumeenisten neuvot-
telujen anti avioliittoteologian sanoittamisessa on tämänkin raportin perusteella 
merkittävä.

Porvoon yhteiseen julkilausumaan (PorYJ 95) liittyneet kirkot muodostavat 
ekumeenisen Porvoon yhteisön, johon molemmat tutkimuksen kohteena olevat 
kirkot kuuluvat.

Growth in Agreement II (GIA II 00) on puolestaan ekumeenisten neuvot-
telujen kokoomateos, joka sisältää joukon aiheen kannalta merkittäviä asiakirjoja
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Vuonna 1970 alkaneiden bilateraalisten neuvottelujen 13. kerta kertoo pit-
käjänteisestä ekumeenisesta työskentelystä Suomen evankelis-luterilaisen ja Ve-
näjän ortodoksisen kirkon välillä. Tämän kerran teema kosketti ennen muuta so-
siaalietiikan perusteita ja Euroopan arvoja. Taustalla oli huoli moraalisesta tilasta. 
Tiedonanto Kristillinen ihmiskäsitys nykypäivän Euroopassa. Tiedonanto Suomen 
evankelis-luterilaisen ja Venäjän ortodoksisen kirkon 13. oppikeskusteluista (LutOrt 
05) sisältää näiden ohella myös näkemyksen avioliitosta. 

Canterburyn arkkipiispan aloituspuhe Archbishop’s Presidential Address 
(APA 05) kirkolliskokouksessa ottaa kantaa ajankohtaisiin seksuaalisuutta ja avio-
liittoa koskeviin kysymyksiin.

Sekundäärilähteinä käytetään myös luterilaisten tunnustuskirjojen 
suomalaista versiota sekä maallisen lainsäädännön asiakirjoja (FLA 96).
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2. Avioliiton yhteiskunnallinen ja kirkollinen 
konteksti Englannissa ja Suomessa

2.1. Kirkon asema yhteiskunnassa

Seuraavassa kuvataan avioliittoa yhteiskunnassa ja kirkossa luomalla katsaus nii-
hin ulkoisiin olosuhteisiin, jotka välittömästi vaikuttavat avioliiton ja avioliittoon 
vihkimisen toteutumiseen.

Englannin kirkko on luonteeltaan valtionkirkko (Established Church).1 
Piispoilla on paikka ylähuoneessa (Lords Spiritual), ja jokainen pappi ja piispa 
vannoo uskollisuudenvalan kuningattarelle (the Defender of the Faith and Sup-
reme Governor of the Church of England). Hallitsija myös nimittää piispat pää-
ministerin esityksestä pääministerin neuvoteltua asiasta kirkon ylimmän johdon 
kanssa. Kuitenkin kirkolliskokouksella on kirkossa ylin päätösvalta (the Supreme 
Authority of the Church). Kuningatar avaa kirkolliskokouksen, joka valitaan vaa-
leilla joka viides vuosi. Kuninkaan tai kuningattaren on kruunauksessa vannotta-
va vala, jossa hän lupaa ylläpitää kirkkoa. Hallitsijan on myös oltava kirkon kon-
fi rmoitu jäsen.2 

Kirkko ei saa valtiolta taloudellista tukea, mutta sen ja valtion välillä on 
useita molemminpuolisia sopimuksia. Englannin kirkolla on julkinen ja virallinen 
rooli. Se toimii vihkimisessä viranomaisena. Jokainen Englannin kansalainen on 
oikeutettu tulemaan vihityksi omassa kotikirkossaan. Kirkollinen vihkiminen ei 

1 Englantiin eivät tässä kontekstissa kuulu Wales, Skotlanti ja Irlanti, joilla kullakin on omat kansal-
liset kirkkonsa: Th e Scottish Episcopal Church, http://www.scotland.anglican.org/; Th e Church in 
Wales, http://www.churchinwales.org.uk/; Church of Ireland, http://www.ireland.anglican.org/.
2 www. royal.gov.uk/MonarchUK/QueenandChurch/QueenandtheChurchofEngland ”Defender of 
the Faith and Supreme Governor of the Church of England” on hallitsijalle osoitettu nimitys, joka on 
peräisin Elisabet I:n ajalta. Elisabetin isä Henrik VIII eriytti Englannin kirkon roomalaiskatolisesta 
kirkosta.
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edellytä kirkon jäsenyyttä tai kastetta: Englannin kirkko tiedottaa vihkimisen kir-
kossa olevan tällä hetkellä mahdollista riippumatta vihittävien uskosta, kasteesta 
tai kirkossa käymisestä.3 Samanaikaisesti on kuitenkin voimassa säädös, jonka 
mukaan yksittäisen papin ei tarvitse suostua eronneiden vihkimiseen kuin päte-
vistä syistä. Tällä on haluttu suoda päätösvalta kirkollisista vihkimisistä kirkolle ja 
sen viranhaltijoille. Eronneiden vihkimisessä noudatetaan niitä ehtoja, jotka sekä 
kirkko että valtio ovat asettaneet.4 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on suhteessa valtioon riippumatto-
mampi kuin Englannin kirkko. Valtionkirkko ei nimityksenä ole siinä mielessä 
perusteltu, että Suomessa kirkon ja valtion hallinto ovat selvästi erillään ja tutki-
musajanjaksona on toteutettu useita kirkon itsenäisyyttä ja riippumattomuutta li-
sääviä muutoksia. Presidentti ei enää nimitä piispoja virkaansa ja tuomiokapitulit 
saavat rahoituksensa kirkon omista varoista. 

Avioliittoon vihkimisessä kirkon viranhaltijoilla on viranomaisen asema, 
mutta sama oikeus on myönnetty myös monille muille yhteisöille, ja siviilivihki-
minen on kaikille avoin. Suomessa oikeus kirkolliseen vihkimiseen edellyttää sekä 
kirkon jäsenyyttä että rippikoulun käymistä vähintään toiselta vihittävältä. Myös 
toisen vihittävän on kuuluttava johonkin kristilliseen kirkkoon.5 Uskonnonva-
pauslaki on osaltaan vaikuttanut siihen, että suomalainen kirkollisen vihkimisen 
käytäntö poikkeaa englantilaisesta. 

Sekä Englannissa että Suomessa kirkolliskokous päättää itsenäisesti kirkon 
omaan valtapiiriin kuuluvista asioista.6 Kirkkolaki hyväksytään Suomessa edus-
kunnassa ja Englannissa parlamentissa. Kirkkojärjestys7 on Suomessa eriytetty 
kirkkolaista. Tällä on haluttu luoda oma kategoria tarkemmille säädöksille, jot-
ka eivät edellytä eduskunnan hyväksyntää. Englannissa kirkollinen lainsäädäntö 
kuuluu valtiokirkkojärjestelmästä huolimatta kirkolliskokouksen tehtäviin. Se on 
jaettu ensisijaiseen lainsäädäntöön (measures), joka kirkolliskokouksen jälkeen 
menee hyväksyttäväksi parlamentin molempiin huoneisiin, sekä kirkollisiin sään-
töihin (Canons Ecclesiastical), jotka koskevat enemmän kirkon sisäisiä asioita. 
Molemmat lain muodot edellyttävät kuninkaallista hyväksyntää (Royal Assent). 
Lisäksi on joukko erilaisia alistetun lainsäädännön (subordinated legislation) muo-

3 ”You’re wellcome to marry in church whatever your beliefs, whether or not you are baptised and 
whether or not you go to church. And, marrying in church has never been easier thanks to a change 
in the law which means you now have more churches to choose from.” http://www.cofe.anglican.org/
lifeevents/weddings 
4 Eronneiden vihkimiskäytäntöä tutkitaan tarkemmin alaluvussa 3.2.4. 
5 Ktk 03, 137.
6 KL § 2.
7 KJ
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toja, jotka eivät edellytä kirkon ulkopuolista hyväksyntää. Tämä kategoria vastaa 
osin suomalaista kirkkojärjestystä. Periaatteessa parlamentti voi tehdä päätöksiä, 
jotka koskevat kirkkoa, mutta käytännössä vuoden 1919 jälkeen näin on tapahtu-
nut hyvin harvoin. Lisäksi on olemassa perustuslaillinen sopimus, jonka mukaan 
parlamentti ei päätä kirkkoa koskevista asioista vastoin kirkon tahtoa.8 Näin ollen 
kirkollisen ja valtiollisen lainsäädännön suhdetta voidaan luonnehtia kirkollisko-
kouksen osalta melko samankaltaiseksi Englannissa ja Suomessa, vaikka Englan-
nissa on kyse valtiokirkkopohjaisesta järjestelystä. 

2.2. Avioliittolakien periaatteet ja merkitys

Tutkimusjaksoon sisältyy Englannissa useita avioliittoa ja -eroa koskevia lain-
muutoksia, joista ensimmäinen, Th e Divorce Reform Act 1969, on periaatteellisesti 
merkittävin. Silloin avioeron syiden määrittelemisessä ja tutkimisessa siirryttiin 
yhden syyn periaatteeseen. Avioeron syyksi kävi tämän lain perusteella ainoastaan 
avioliiton peruuttamaton hajoaminen (irretrievable breakdown). Tällä periaatteel-
lisella muutoksella haluttiin samalla eroon käsitteistä syyllinen osapuoli ja aviori-
kos. Lakia täydennettiin vielä 1973 säätämällä Th e Matrimonial Causes Act, jonka 
perusteella avioeroa voitiin ensimmäistä kertaa anoa asumuseron perusteella. 

Vaikka syyllisen osapuolen etsimisestä luovuttiin, edelleen vaadittiin 
esittämään ainakin yksi viidestä syystä, jotka oli määritelty riittäviksi avioliiton 
hajoamiseen. Tämä laki merkitsi myös sellaista periaatteellista muutosta, että 
ensimmäistä kertaa Englannissa avioeron sai joko toisen osapuolen anomukses-
ta tai yhteisellä päätöksellä. Avioliiton solmimisen ja avioeroanomuksen välillä 
edellytettiin kuluneen vähintään kolme vuotta. Vuonna 1984 lakia muutettiin jäl-
leen. Avioliiton solmimisen ja avioeron anomisen välistä aikarajaa vähennettiin 
kolmesta vuodesta yhteen vuoteen. Samalla muutettiin myös eron taloudellisten 
seuraamuksien säätelyä. Aikaisemmin tuomioistuimien piti pyrkiä säilyttämään 
vastaava taloudellinen tilanne kuin avioliitossa oli ollut kummankin osapuolen 
kannalta. Nyt lakia muutettiin siten, että painopiste siirtyi kummankin osapuo-
leen taloudelliseen selviämiseen itsenäisesti.9 

Englannin lainsäädännössä on edelleen käytössä asumuseroon määrää-
minen10 toisin kuin Suomessa, jossa se poistui avioliittolaista 1987. Suomessa 

8 Church of England Legislation, http.//www.cofe.anglican.org/about/churchlawlegis/legislation.
9 National Statistics, http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_population/FM2no34/ FM2_
No34.pdf.
10 FLA 96, Part II, § 2.
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asumus ero ei ole juridinen toimenpide vaan olosuhde, jonka kestettyä vähintään 
kaksi vuotta avioeron voi saada ilman erillistä harkinta-aikaa.11

Toinen käsitteellinen ja käytännöllinen ero on siinä, että Suomessa tunne-
taan vain avioero, kun Englannissa on edelleen käytössä avioliiton toteaminen mi-
tättömäksi (void).12 Suomessa sekä esteellisesti ja lainvastaisesti solmitut avioliitot 
että hakemuksesta purettavat avioliitot tuomitaan avioeroon13, kun taas Englan-
nissa nämä kaksi ryhmää muodostavat juridisesti omat kategoriansa. Ennen vuo-
den 1987 avioliittolain uudistusta14 myös Suomen laki tunsi erikseen purettavat ja 
peruutettavat avioliitot.

Avioliittoa tukevaa lainsäädäntöä Englannissa edustaa esimerkiksi säädös, 
jonka mukaan kahden ensimmäisen avioliittovuoden aikana määrättyä asumus-
eroa ei muuteta avioeroksi ennen kuin kaksi vuotta avioliiton solmimisesta on 
kulunut. Asumusaroa ei muuteta avioeroksi myöskään silloin, kun perheessä on 
alle 16-vuotiaita lapsia, ellei voida osoittaa, että avioeropäätöksen lykkääminen 
aiheuttaa heille vahinkoa tai vaaraa.15 

Suomen avioliittolaissa avioliittoa vahvistavia tai suojaavia säädöksiä on 
huomattavasti vähemmän. Sellaiseksi voidaan lukea lähinnä sovittelusta säätä-
minen, joskin sovittelu on vapaaehtoista ja sitä käytetään enimmäkseen erojen 
yhtey dessä16 eroa koskevien sopimusten tekemiseen. 

Englannissa samoin kuin Suomessa avioeron myöntämiseen riittää jom-
mankumman puolison anomus. Englannissa on kuitenkin säädös, jonka mukaan 
se puoliso, joka ei halua avioeroa, voi vedota tuomioistuimeen lisäharkinta-ajan 
saamiseksi.17 Avioeron myöntämiseksi edellytetään harkinta-ajan ja ulkopuolisen 
avun käyttöä sekä tulevaisuutta koskevien järjestelyjen tekemistä. Englannissa 
lainsäädäntö velvoittaa toimimaan käytännössä avioeron välttämiseksi huomat-
tavasti enemmän kuin Suomessa. Ennen avioerohakemusta on saatava lausunto 
avioliiton peruuttamattomasta hajoamisesta, jonka jälkeen on käytetty myös har-
kinta-aikaa avioliiton pelastamiseksi. Mikäli vain toinen osapuoli on tehnyt lau-
sunnon avioliiton hajoamisesta, toisen osapuolen on osallistuttava tiedotustilai-
suuteen, jos hän aikoo pyytää harkinta-aikaa tai hänellä on vaatimuksia lasten tai 

11 AL § 25.
12 Tosin mitätöintien suhteellinen määrä on erittäin pieni, 1/900 suhteessa avioeroihin. Suuressa 
populaatiossa niiden lukumäärä on kuitenkin merkittävä.
13 AL § 26–30.
14 Siinä toteutettua uudistusta ovat analysoineet mm. Aarnio & Helin 1987.
15 FLA 96, Part II, § 4.
16 ”Vuosina 2002−2005 perheasioiden sovittelussa kävi 19−21 % kaikista avioeron saaneista.” 
Mahkonen 2008, 46.
17 FLA 96, Part II, § 4.
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omaisuuden suhteen.18 Käytäntö antaa avioliiton jatkamista haluavalle osapuolelle 
Englannissa enemmän mahdollisuuksia vaikuttamiseen kuin Suomessa, missä on 
kyllä kirjattu lausunnon antamisen mahdollisuus, mutta mahdollisuutta harkinta-
ajan pyytämiseen ei ole.19

Sovittelua koskevat säädökset ovat kirkollisen toiminnan kannalta oleel-
linen kysymys, koska kirkot ovat kouluttaneet joukon henkilöstöä hoitamaan 
perheneuvontaa ja avioerosovittelua. Englannissa perheneuvonnan ja sovittelu-
järjestelmän käyttöä edellytetään20, kun Suomessa21 sitä on pyynnöstä tarjottava. 
Velvoite on siis Englannissa palvelun käyttäjällä ja Suomessa sen tarjoajilla. Kir-
kon palvelujen käyttö on tässä kohdin muodostunut osaksi suomalaista järjestel-
mää, sillä useat kunnat ja kaupungit ohjaavat lähes kaikki sovittelua tarvitsevat 
kirkon ylläpitämään perheasiain neuvottelukeskukseen. Usein kaupunki tai kunta 
myös rahoittaa osan keskuksen kuluista.22

Yhteiskunnan antama tuki avioliitolle on Englannissa aktiivisempaa ja 
Suomessa korostuu yksilön oikeus olla käyttämättä tai käyttää tukea. Suomessa 
oli vielä 1980-luvun puolivälissä käytössä pakollinen sovittelu, mutta se poistettiin 
laista vuonna 1987. Sen palauttamista on vaadittu lukuisia kertoja sen jälkeen, 
mutta lainsäädäntö ei ole siltä osin muuttunut vetoomuksista huolimatta.

Merkittävä periaatteellinen ero on myös siinä, että Englannin lainsäädän-
nössä on erikseen mainittu mahdollisuus, että oikeusistuin voi päätyä myös avio-
liiton jatkamiseen, jos toinen osapuoli vastustaa eroa. Avioeron estävä päätös (An 
order preventing divorce) voidaan tehdä, mikäli avioero aiheuttaa kohtuuttomia 
seurauksia jommallekummalle puolisolle tai heidän lapsilleen.23 Vastaavaa oi-
keudellista periaatetta ei ole käytössä Suomessa. Voidaan arvioida, että Suomessa 
lainsäädäntö perustuu enemmän yksilön oikeudelle tehdä omaa elämäänsä koske-

18 FLA 96, Part II, § 8.
19 Al § 28.
20 FLA 96, Part II, § 8, 11.
21 Al § 20–21: § 20 (16.4.1987/411): ”Perheessä esiintyvät ristiriidat ja oikeudelliset asiat on pyrit-
tävä ensi sijassa selvittämään asianosaisten välisissä neuvotteluissa ja ratkaisemaan sopimuksella. 
Perheasioiden sovittelijat antavat pyynnöstä apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. 
Sovittelijat voivat antaa pyynnöstä apua ja tukea myös silloin, kun lapsen huoltoa ja tapaamisoike-
utta koskevan päätöksen tai sopimuksen noudattamisessa ilmenee ristiriitoja.” (16.8.1996/622); § 
21 (16.4.1987/411): ”Sovittelijan tulee pyrkiä saamaan aikaan luottamuksellinen ja avoin keskustelu 
perheenjäsenten välillä. Hänen tulee pyrkiä saamaan aikaan yhteisymmärrys siitä, miten perheessä 
esiintyvät ristiriidat voidaan ratkaista kaikkien asianosaisten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. 
Sovittelijan tehtävänä on erityisesti kiinnittää huomiota perheeseen kuuluvien alaikäisten lasten 
aseman turvaamiseen. Sovittelijan on avustettava asianosaisia sopimusten tekemisessä sekä muissa 
ristiriitojen ratkaisemiseksi tarpeellisissa toimenpiteissä.” Koska kaikki halukkaat eivät pääse sovitteli-
jan vastaanotolle, lakia ei tässä merkityksessä noudateta.
22 Mahkonen 2008, 43–44.
23 FLA 96, Part II, § 10.
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via päätöksiä ja purkaa avioliitto niin halutessaan. Englannissa käytäntö perustuu 
jonkin verran enemmän yhteiskunnan kannattelemalle avioliitolle.

Englannin ja Suomen avioerolainsäädännön vaikutukset avioerojen 
määrään käyvät ilmi osana eurooppalaisen avioerolainsäädännön vaikuttavuus-
tutkimusta24. Sen mukaan tarkastelujaksolla 1990–2003 Suomi ja Englanti olivat 
avioerotilastojen kaksi kärkimaata suurimmilla avioeroprosenteilla Euroopassa.25 
Myös yksinhuoltajien suhteellinen osuus on ollut pitkään erittäin korkea verrattu-
na muihin Euroopan maihin. 

Sekä Englannissa että Suomessa myös kirkot osallistuvat avioliittolainsää-
dännön muodostamiseen omilla lausunnoillaan ja siinä muodossa avioliiton teo-
logialla on välillinen vaikutus myös lainsäädäntöön sekä avioituneisuuden ja avio-
erojen määrälliseen kehitykseen.26 Avioliittojen ja -erojen määrälliset muutokset 
kertovat merkittävästä, avioliittoa ja perhettä koskevasta muutoksesta yhteiskun-
nassa, joka koskee kaikkia Euroopan maita. Sillä on sekä juridiset että teologiset 

taustatekijänsä, joiden tarkempaa tutkimusta on toistaiseksi tehty liian vähän. 

2.3. Avioituneisuus ja avioerojen määrä

Avioliittojen solmiminen vähentyi määrällisesti ja suhteellisesti eniten 1970-lu-
vulla, jolloin suurten ikäluokkien vaikutus vihittävien määrään lakkasi vaikutta-
masta. Samanaikaisesti vihkimisten määrään vaikutti 1960-luvulta alkanut ajatte-
lutapojen murros ja avoliiton suosion lisääntyminen.

Suomessa 2000-luvulla solmittujen avioliittojen määrä on vaihdellut vuo-
sittain melko voimakkaasti. Avioliiton solmineiden kokonaismäärä on kuitenkin 
kääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana nousuun. Taulukosta näkyy, kuin-
ka myös avioerojen numeraalinen määrä näyttää vakiintuneen 1990-luvulta läh-
tien tietylle tasolle. Vuonna 2006 avioeroon päättyi Suomessa27 13 255 avioliittoa, 
mikä on 128 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avioerojen määrä on vaihdellut 
vuosittain hyvin vähän.28

24 Goncález ja Viitanen 2006.
25 Suomessa oli vuosina 1990–2003 6,62 vuosittaista avioeroa 1000 avioliittoa kohti, Englannissa 
6,68. Seuraavaksi korkeimmat luvut olivat Ruotsissa 6,53, Tanskassa 6,32 ja Norjassa 5,67. Viitanen ja 
Goncález pitävät avioerojen määrän arvioinnissa parhaana tarkastelutapana tässä käytettyä suhteellis-
ta lukua, joka huomioi sekä populaation koon että avioliittojen määrän vaihtelun paremmin kuin 
avioerojen määrän vertailu solmittujen avioliittojen määrään tai 1 000 asukasta kohti. 
26 Tämän vaikutussuhteen tutkiminen olisi aiheellista erillisellä tutkimuksella, jossa selvitetään 
kirkon lausuntojen vaikutusta avioliitto- ja perhelainsäädännön prosessissa.
27 Avioerojen sosioekonomisia syitä on tutkinut mm. Marika Jalovaara, ks. Jalovaara 2007.
28 Tilastokeskus, Perheet 2007.
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Taulukko 2.1. Avioliittojen ja avioerojen lukumäärä Suomessa vuosina 1963–2006.29

Avioerojen määrän kasvu on vaikuttanut oleellisesti sekä yksilöihin että 
koko yhteiskuntaan. Jopa avioliiton hajoamista instituutiona ennakoitiin Englan-
nissa 1960-luvulla,30 jolloin avioerojen määrä moninkertaistui. Suhteellisesti suu-
rin lisäys avioerojen määrässä on tapahtunut Englannissa vuoden 196931 lain 
muutoksen jälkeen, mikä osoittaa, että lainsäädännöllä on huomattava vaikutus 
avioerojen määrään. Kirkollisten vihkimisten merkitystä ja määrää arvioitaessa ne 
on suhteutettava myös avioliittojen ja -erojen kokonaismäärään. 

Taulukko 2.2. Avioerojen numeraalisen määrän kehitys Englannissa vuosina 1963–2006.32

Vuosi Avioeroja

1961 27 000

1969 56 000

1972 125 000

2002 160 000

Suomessa on perhetilastoja koskevassa keskustelussa kiinnitetty ehkä 
enemmän huomiota avioerojen määrään kuin avioituneisuuden muutokseen. To-
dellisen kuvan saamiseksi avioliiton asemasta yhteiskunnassa on kuitenkin syytä 
kuvata sekä avioliittojen että avioerojen suhteellista määrää. Tilastotietoja avioi-

29 Tilastokeskus, Perheet 2007.
30 MCT 78, 13.
31 1969 Marriage Law Act.
32 http://www.edivorcepapers.com/divorce-statistics/divorce-statistics-europe.html
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tuneisuudesta Suomessa on saatavilla 1700-luvun puolivälistä saakka. Niiden pe-
rusteella voidaan nähdä, että avioituvuus on vaihdellut Suomessa historiallisesti 
siten, että vaihteluväli on ollut 1700-luvulla 7–10 avioliittoa/1 000 as. ja 1800-lu-
vulla 5–10 avioliittoa/1 000 as. Tilastossa näkyy sotien, nälkävuosien ja muiden 
poikkeusolojen vaikutus, jotka selittävät alhaisemman avioituneisuuden vuodet. 
1900-luvulla avioituneisuus on vaihdellut välillä 4–13. Sotien vaikutus ääripäihin 
on jälleen ilmeinen. Kun sotavuodet jätetään huomiotta, avioituneisuus on säily-
nyt jokseenkin samansuuruisena tasolla 7–9 aina 1700-luvulta 1970-luvun puoli-
väliin asti. Sen jälkeen suhteellinen avioituneisuus on laskenut 20 vuoden aikana 
noin 30 prosenttia.

Kaavio 2.1. Suhteellinen avioituneisuus Suomessa vuosina 1975–1996.33
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Muutosta voi pitää historiallisesti poikkeuksellisen suurena. Jonkinlainen 
pohja on Suomessa toistaiseksi saavutettu 1990-luvun puolivälissä, koska sen 
jälkeen avioituneisuus on kääntynyt hienoiseen nousuun. Muutos näkyy myös 
EU:n yhteisistä tilastoista, joissa kuvataan avioituneisuuden muutosta kaikissa 
EU-maissa.

Avioliittojen suhteellinen määrä on molemmissa tutkimuksen kohdemais-
sa jokseenkin samansuuruinen. Kun Suomessa avioituneisuus on ollut hienoisessa 
kasvussa viime vuosina, Englannissa määrä on laskenut 1990-luvulla ja kääntynyt 
uudelleen nousuun 2000-luvulla. Tosin ennuste vuodelle 2007 ennakoi selvää las-
kua avioituneisuudessa.

33 Tilastokeskus, Perheet 2006.
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Taulukko 2.3. Avioliittojen suhteellinen määrä tuhatta asukasta kohti Suomessa ja 
Englannissa vuosina 1997–2008.34 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Suomi 4.56 4.66 4.70 5.05 4.79 5.19 4.95 5.61 5.58 5.36 5.58 5.84

Englanti 5.32 5.21 5.13 5.19 4.84 4.94 5.14 5.20 5.23 : 4.43(e) :

e=ennuste.

Avioerojen suhteellisen määrän kasvu on viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana tasaantunut ja muutamina vuosina avioerojen määrä on jopa laskenut. Avio-
erojen määrä on saavuttanut kohtuullisen vakiintuneen, mutta korkean tason. 

Taulukko 2.4. Avioerojen suhteellinen määrä tuhatta asukasta kohti Suomessa ja 
Englannissa vuosina 1997–2008.35

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Suomi 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5

Englanti 2.8 2.7 2.7 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.6 : 2.4 (e) :

e=ennuste.

Muutosta tutkittavana ajanjaksona 1960-luvulta nykyhetkeen voidaan ha-
vainnollistaa myös avioerojen suhteellisella määrällä verrattuna avioparien mää-
rään.36 1960-luvun alussa Englannissa oli 2–3 avioeroa tuhatta avioparia kohti, 
vuonna 2002 niitä oli melkein 14.37 

Ensimmäisen avioliiton solmimisen keski-ikä on jatkuvasti noussut. 
Vuonna 1981 avioituvien naisten keski-ikä oli Suomessa vielä alle 25 vuotta. 2006 
ensimmäisen kerran avioituvien naisten keski-ikä oli 29,7 vuotta ja miesten 32,1 
vuotta. Englannissa ensimmäisen avioliiton solmineiden naisten keski-ikä vuon-
na 1981 oli 23,1 vuotta ja vuonna 2003 28,9 vuotta. Muutos on molemmissa mais-
sa samansuuntainen.

Ensisynnyttäjien keski-iän ja avioliiton solmimisiän välinen muutos kuvaa 
avoliittoisuuden oleellista lisääntymistä.38 Avioliittopäätös on siirtynyt yhä myö-
hemmäksi, samoin kuin ensimmäisen lapsen syntymä, joka on tapahtunut viimei-
sen kymmenen vuoden aikana keskimäärin selvästi aiemmin kuin avioituminen.

34 Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
35 Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
36 Avioerojen määrä ilmoitetaan avioeroina 1 000 avioitunutta paria kohti, jolloin luvussa otetaan 
huomioon sekä väestön määrän muutokset että avioituneisuuden muutokset.
37 Goncález & Viitanen 2006.
38 Tilastokeskus, Perheet 2007.
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Taulukko 2.5. Ensimmäisen avioliiton solmineiden naisten ja ensisynnyttäjien keski-ikä 
Suomessa vuosina 1981–2005.39

Avoliittojen määrän lisääntyminen on jatkunut koko tutkimusajanjakson. 
Englannissa vuonna 2003 avoliitossa asui noin 20 % väestöstä (yli 16-vuotiaat).40 
Suomessa vuonna 2003 noin 20 % perheistä tilastoitiin avoliittoperusteisiksi.41 
Avoparien prosentuaalinen osuus perheistä on kasvanut 2,3 prosentista 21,2 pro-
senttiin aikavälillä 1970–2008. Muutos on huomattava. Avoliitto on tullut käy-
tännössä avioliiton aloittavaksi elämänmuodoksi, jonka useimmat parit valitsevat. 
Huomattava osa pareista myös säilyttää avoliiton yhteiselämänsä muotona.

Taulukko 2.6. Avoliittojen määrä Suomessa vuosina 1965–2010.42
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39 Tilastokeskus, Perheet 2007.
40 Offi  ce for National Statistics, England.
41 Tilastokeskus, Perheet 2005.
42 Numeraaliset tiedot: Tilastokeskus, Perheet 2007. 
Taulukko tekijän. 
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2.4. Kirkkokäsikirjojen uudistustyö

1900-luvulla Englannin kirkko useimpien muiden kristillisten kirkkojen tavoin 
näki tarpeelliseksi uudistaa43 liturgiaansa vastaamaan sekä historiallisen tutki-
muksen tuloksia että yhteiskunnallisen tilanteen luomia sielunhoidollisia tarpeita. 
BCP:n uudistettu versio ei tullut kuitenkaan hyväksytyksi parlamentissa vuonna 
1928, mikä merkitsi käytännössä uudistuspyrkimysten pysähtymistä. 1966 mo-
net vuoden 1928 ehdotuksista hyväksyttiin kaikesta huolimatta käytettäviksi, osa 
muunnetussa muodossa. Tuosta ajankohdasta alkoi vaihtoehtoisten toimitusten 
ja jumalanpalvelusten (alternative services) aikakausi, joka johti kahteen muuhun 
vaihtoehtoiseen kokeiluversioon kirkollisista toimituksista. Alternative Service 
Book vuodelta 198044 oli tämän kehityksen kooste, jota käytettiin kaksi vuosi-
kymmentä BCP:n rinnalla. Se oli ensimmäinen nykykielinen liturgia Englannin 
kirkossa.

Uudistuspyrkimykset johtivat sittemmin laajempaan liturgian kokonais-
uudistukseen, jonka tuloksena ASB poistui käytöstä ja BCP:n rinnalle – ja käytän-
nössä sen tilalle – tuli vuonna 2000 Common Worship, joka sisältää yhä edelleen 
täydentyvän sarjan liturgista aineistoa. Se kattaa sekä jumalanpalveluselämän, 
rukoushetket että kirkolliset toimitukset. Myös osa alternative services -vaiheen 
teksteistä säilyi CW:ssa. 

Vaikka ASB ei ole enää virallisesti käytettävissä kirkollisiin toimituksiin, 
yhä edelleen avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa vuoden 1928 mukaisessa 
ja 1966 käyttöön hyväksytyssä muodossa. Tämä erillinen vihkikaava sekä hautaan 
siunaamisen toimituksia koskeva materiaali (Burial Services) säilyivät alternative 
services -vaiheesta kirkollisten toimitusten käytössä CW:n ulkopuolella.

Englannin kirkossa Th e Book of Common Prayer 166245 on säilyttänyt 
asemansa normatiivisena liturgiana, vaikka käytännössä lähes kaikki vihkimiset 
toimitetaan Common Worship46 liturgian mukaan, joka otettiin käyttöön vuonna 
2000. Tällä hetkellä Englannin kirkossa on siis virallisesti käytössä kolme vihki-
kaavaa, Th e Solemnization of Matrimony (BCP 1662), Th e ’Series One’ Form of 
Solemnization of Matrimony vuodelta 1928 sekä Common Worship 2000, Th e Mar-
riage Service. Vaikka liturginen uudistustyö oli merkittävä muutos sekä kielellises-
ti että sisällöllisesti, BCP:n merkitys Englannin kirkon ”tunnustuskirjana” säilyi 

43 http://www.cofe.anglican.org/worship/liturgy/commonworship/introduction/worship/liturgy /
litrevis. Englannin kirkon liturgisesta uudistuksesta ks. myös Jasper 1989.
44 ASB 80
45 BCP
46 CW 00
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ennallaan. CW ei siis ole tarkoitettu avioliittoteologian muutokseksi vaan uudeksi 
ilmaisuksi samasta avioliiton opista. 

CW on laadittu tietoisesti moderniin muotoon, jossa on pyritty yhdistä-
mään elämää sykkivä teksti raamatulliseen traditioon. Keskeinen käsite on kris-
tillinen elämä matkana, jolle kutsutaan sekä uskosta osattomia että uskoonsa si-
toutuneita. Käsitykset avioliitosta ovat tässä kuvattuina vuosikymmeninä olleet 
usein keskenään ristiriitaisia, ja siitä syystä kirkon kannanottojen ja uudistusten 
on täytynyt olla erityisen huolellisesti perusteltuja. Valtiokirkon luonteesta johtu-
en Englannin kirkon päätökset koskettavat laajasti useimpia englantilaisia. Siksi 
kirkon päätöksiin liittyvät kirkon jäsenistöä laajemman joukon mielenkiinto ja 
vaatimukset. Liturgisessa uudistusprosessissa, joka johti CW:n julkaisemiseen, 
pyrittiin huomioimaan siksi useita seikkoja. Avioliittoa koskevien päätösten vai-
kutus yhteiskuntaan ja perheeseen haluttiin nähdä oleellisina osatekijöinä.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuosina 1984 ja 1963 hyväksyt-
tyihin vihkikaavoihin sisältyi huomattavasti vähemmän rukous- ja teksti-vaihto-
ehtoja kuin nykyiseen vihkikaavaan. Ne olivat selvemmin papin johtamia toimi-
tuksia, joissa seurakunta toimi vastaanottajana. Sekä 1963 että 1984 hyväksytyissä 
vihkikaavoissa oli mukana myös erillinen B-kaava, joka oli tarkoitettu eronneiden 
vihkimiseen. Tästä rakenteesta luovuttiin vuoden 2003 kaavassa. 

Vielä vuoden 1984 käsikirjassa oli maininta47, jonka mukaan yksityinen 
henkilö saattoi halutessaan toivoa käytettävän myös kirkon aikaisempia käsikirjo-
ja. Viimeisimmässä käsikirjassa tai siihen liittyvässä kirkollisten toimitusten op-
paassa tällaista mainintaa ei enää ole. 

Ktk 03 merkitsi huomattavaa muutosta vihkikaavan muodossa, joka ra-
kentuu aiempaa selvemmin sanajumalanpalveluksen pohjalle. Tämä tarkoittaa 
sekä rakenteellista uudistusta että joidenkin osien selvää vahvistumista aiempaan 
verrattuna. Jumalanpalvelusluonne ja seurakuntalaisten osallistumismahdollisuus 
ohjasivat periaatteina uudistusprosessia.48 Morsiusmessun kaava on oma kokonai-
suutensa, jossa on noudatettu messukaavan järjestystä.49 Aikaisemmassa käsikir-
jassa oli jo mahdollisuus liittää ehtoollisenvietto vihkikaavan loppuosaan50, mutta 
erillinen morsiusmessun kaava oli 2003 ensimmäistä kertaa mukana. Uudistusta-
voitteiksi on todettu myös Raamatun käytön vahvistaminen, vaihtoehtoisuuden 
ja monimuotoisuuden lisääminen, virren aseman vahvistaminen sekä liturgisen 

47 Ktk 84, 4.
48 JKJ 92; KtO 06, 1.3.
49 P 01, 21.
50 Ktk 84, 64.
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kielen uudistaminen. Kielellinen uudistus koettiin välttämättömäksi pelkästään jo 

uusien raamatunkäännösten vuoksi.51

2.5. Kirkollisten vihkimisten asema

Kirkollisten vihkimisten osuus kaikista vihkimisistä on laskenut viime vuosina 
erittäin voimakkaasti. Suomessa kirkollisten vihkimisten prosentuaalinen osuus 
kaikista vihkimistä on laskenut 1970-luvun alun lähes 90 prosentista 80 prosent-
tiin vuoteen 2000 mennessä.52 Erityisesti 2000-luvulla kirkollisten vihkimisten 
osuus on laskenut suhteellisesti paljon enemmän kuin kirkkoon kuuluvien osuus 
väestöstä. 

Kaavio 2.2. Kirkkoon kuuluvien, kastettujen ja kirkollisesti vihittyjen prosenttiosuudet 
Suomessa vuosina 1970–2003.53

Muutos on ollut poikkeuksellisen nopea ja merkittävä: kirkollisten vihki-
misten osuus kaikista vihkimisistä oli vuoden 2000 80 prosentista laskenut vuo-
teen 2006 mennessä edelleen 60 prosenttiin.54 Kuviosta näkyy myös lainsäädännön 
vaikutus: 1980-luvun lopussa avioeron hakeminen helpottui ja sen seurauksena 
avioerojen määrä nousi lähes 30 prosenttia, mistä johtui, että myös eronneiden 
vihkimiset lisääntyivät ja kirkollisten vihkimisten kokonaismäärä kasvoi. 

Englannissa kirkollisten vihkimisten osuus on laskenut lähes yhtä 
voimakkaasti.

51 KtO 06, 1.3.
52 Hytönen 2004.
53 Kaavio: Ketola 2008, 92.
54 Ketola 2008, 92. Tässä laskentatavassa on huomioitu kaikki vihkimiset. Eronneiden osuuden 
jatkuva lisääntyminen ei selitä muutosta kuin pieneltä osalta, sillä ensimmäiseen avioliittoon vihit-
tävien kohdalla muutos oli vuosina 2003–2007 suhteellisesti suurin, neljässä vuodessa seitsemän 
prosenttiyksikköä.
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Taulukko 2.7. Siviilivihkimiset ja uskonnollisin menoin toimitetut vihkimiset 
kokonaislukuna sekä jälkimmäiseen lukuun sisältyvät Englannin kirkon (C of E), 
roomalaiskatolisen kirkon ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien toimittamat vihkimiset 
Englannissa vuosina 1962–2003.55
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Englannin kirkon toimittamien vihkimisten suhteellinen osuus alkoi 
laskea merkittävästi jo 1960-luvulla. Kuten taulukosta näkyy, lasku jatkui edel-
leen 1970-luvulla. 1980-luvulla lasku tasaantui mutta jatkui selvästi taas 1990- ja 
2000-luvuilla. Myös kaikkien muiden uskonnollisten vihkitoimitusten käyttö on 
vähentynyt, ja siviilivihkimisten osuus kaikista vihkimistä on kasvanut noin 30 
prosentista noin 70 prosenttiin tutkimukseen valittuna ajanjaksona. Kirkollisen 
vihkimisen teologiaa on tässä kuvatun muutoksen perusteella erittäin aiheellista 
tutkia.

2.6. Ekumeeninen konteksti

Tämän tutkimuksen kannalta ajankohtaisin ekumeeninen konteksti on Porvoon 
yhteisö, joka perustuu Porvoon yhteiseen julkilausumaan.56 Sen allekirjoittajina 
olivat Englannin, Walesin ja Irlannin kirkot, Skotlannin episkopaalinen kirkko, 
Viron, Suomen, Islannin, Latvian ja Liettuan evankelis-luterilaiset kirkot sekä 
Norjan ja Ruotsin kirkot edustajiensa välityksellä. Jäsenkirkkojen kirkolliskoko-
ukset ovat hyväksyneet julkilausuman vuosina 1994–1995 lukuun ottamatta Lat-
viaa, joka jäi tarkkailijan asemaan kuten myöhemmin myös Tanskan evankelis-lu-
terilainen kirkko. Sen jälkeen julkilausuman ovat allekirjoituksellaan hyväksyneet 

55 Lähde: http://www.statistics.gov.uk. Taulukko tekijän.
56 Hyväksyttiin Englannissa heinäkuussa 1995, Suomessa marraskuussa 1995. Ks. http://www. 
porvoochurches.org
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myös anglikaanisen yhteisön jäsenkirkot Espanjassa ja Portugalissa: Th e Lusitani-
an Church of Portugal ja Th e Spanish Episcopal Reformed Church57 sekä viimeksi 
Tanskan evankelis-luterilainen kirkko vuonna 200958. 

Julistuksen keskeinen sisältö voidaan tiivistää keskinäiseen tunnustami-
seen, joka sisältää toisten kirkkojen osallisuuden samasta apostolisesta ja kato-
lisesta alkuperästä, toisten uskon ja heidän toimittamiensa sakramenttien tun-
nustamisen sekä toistensa viran tunnustamisen sen kolmisäikeisessä muodossa: 
piispuus, pappeus ja diakonaatti. Käytännössä tämä merkitsee sekä jäsenyyden 
että viran tunnustamista ja oikeutta niihin toisen kirkon toiminnassa. Yhteyden 
määritelmä perustuu sanaan, sakramentteihin ja ordinaatiossa annettuun virkaan. 
Sitä tukee sitoutuminen kollegiaalisiin ja konsiliaarisiin yhteyden muotoihin.59 
Yhteys ei edellytä yksimielisyyttä kaikesta, sillä monet erot kirkkojen käytäntöjen 
välillä kuuluvat moninaisuuden alueelle, joka voi säilyä yhteydestä huolimatta.60 
Asiakirjoista ei ilmene, millä tavoin kunkin kirkon avioliittoteologinen näke-
mys sijoittuu tässä erittelyssä. Englannin kirkossa se näyttää sisältävän lukuisia 
liittymäkohtia kirkon uskoon ja myös käsitykseen armosta. Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa avioliittoteologia sijoittuu enemmän ulkoisen järjestyksen 
alueelle. Sen selvittäminen, kuuluuko esimerkiksi avioliiton teologia moninaisuu-
den alueelle vai yhteyden kannalta oleellisiin uskon kysymyksiin, vaatinee vielä 
täsmentämistä jäsenkirkkojen kesken.

Ekumeeniseen kontekstiin kuuluvat myös bilateraaliset neuvottelut, joissa 
on käsitelty esimerkiksi tunnustustenvälisiä avioliittoja (mixed marriages) ja eetti-
siä kysymyksiä. Näistä tärkeimpiä ovat ARCIC, Th e Anglican-Roman Catholic In-
ternational Commission, jonka työskentely on ollut käynnissä vuodesta 1967 läh-
tien ja jatkuu edelleen. Sen puitteissa on julkaistu muun muassa dokumentit Th e 
Malta Report (1968) ja Life in Christ (1994), joissa on käsitelty muiden aiheiden 
lisäksi avioliiton teologiaan liittyviä kysymyksiä.61 Erikseen pelkästään avioliiton 
teologiaan ja tunnustustenvälisiin avioliittoihin keskittyvä asiakirja julkaistiin tä-
män prosessin osana vuonna 1973.62 1960-luvun lopussa ja 1970-luvulla Mixed 
marriages ja avioliiton teologia olivat myös useiden muiden ekumeenisten tapaa-
misten aiheena, ja aiheesta julkaistiin dokumentteja.63 

57 Porvoo Signatory Members. Ks. www.porvoochurches.org/links.htm.
58 Kirkon tiedotuskeskus, 14.12.2009. 
59 PorYJ § 95, § 28.
60 PorYJ § 23 ja § 24.
61 LC 94; MR 68.
62 AnRo 73, 199–203.
63 Th eologie der Ehe (Th E 69) 1969; Th eology of marriage and the problems of mixed marriages 
(MM 77) 1977; Ehe und Mischehe im ökumenischen Dialog (EM 79) 1979.
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Viimeisin kehitys on tuonut kirkkojen käsiteltäviksi uusia seksuaalisuu-
teen liittyviä kysymyksiä. Samaa sukupuolta olevien parien siunaaminen tai kir-
kollinen vihkiminen on osoittautunut ekumeenisesti erittäin haastavaksi ja jopa 
keskinäistä yhteyttä uhkaavaksi tekijäksi. Ruotsin valtion päätös sukupuolineut-
raalista avioliitosta on johtanut myös Ruotsin kirkon hyväksymään samaa suku-
puolta olevien parien kirkollisen vihkimisen.64 Avioliiton teologiaa koskeva tutki-
mus on ekumeenisesti erittäin tarpeellista, jotta käsitys avioliiton perusteista voisi 
yhdistää eikä jakaa eri kirkkoja ja kansakuntia. 

64 Baltian luterilaisten kirkkojen piispat ovat ilmaisseet olevansa syvästi huolissaan yhteyttä uhkaa-
vasta erimielisyydestä. Ks. Baltic bishops 2009.
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3. Avioliiton perustelu ja tarkoitus

3.1. Miehen ja naisen suhde alkutilassa

Miehen ja naisen välisen, pysyvän suhteen perustavaa merkitystä inhimilliselle 
elämälle on perusteltu teologisesti sen kuulumisella jo ennen lankeemusta vallin-
neeseen alkutilaan. Miehen ja naisen luomisessa on nähty paitsi seksuaalisuuden 
myös avioliiton alku. Keskinäiseen suhteeseen luomisen on katsottu määrittävän 
koko ihmisen elämää ja saavan oleellisimman merkityksensä juuri avioliitossa. 
Avioliiton luonnonoikeudellista1 ja koko yhteiskunnan rakennetta määrittävää 
merkitystä on samoin perusteltu sen kuulumisella alkutilaan2. Seuraavassa tar-
kastelen alkutilan tulkintaa tämän tutkimuksen lähteissä.

Vihkikaavoissa on useimmiten jokin maininta avioliiton jumalallisesta 
asetuksesta. Silloinkin, kun alkutilan olosuhteisiin ei erikseen viitata, on todettu 
Jumalan asettaneen avioliiton luomisessa. Suomalainen vihkikaava vuodelta 1963 
viittaa luomiseen avioliiton perusteena samoin kuten vuoden 1984 vihkikaava. 
Vuoden 2003 toimitusten kirjassa avioliiton asettamisen kuvataan tapahtuneen jo 
”luomisen aamussa”.3 Muita suoranaisia viittauksia alkutilaan teologisena käsittee-
nä vihkikaavoista ei kuitenkaan ole löydettävissä. Sen sijaan luomista kuvaaviin 

1 Luonnonoikeudella tarkoitetaan näkemystä, jonka mukaan on olemassa yleisesti päteviä, kult-
tuurista ja ihmisestä riippumattomia normeja. Luonnonoikeusajattelu pohjautuu jo kreikkalaisten 
fi losofi en ajatukseen yleispätevistä luonnonlaeista. 
2 Luterilaisten kirkkojen tunnustuskirjoissa on selkeästi näkyvillä oppi alkutilasta ja avioliiton 
kuuluminen ennen lankeemusta vallinneeseen aikaan. Esim. Apologia, XIII. Lutherin teologiassa 
on kuvattu, kuinka mies ja nainen yhdessä elivät alkutilassa täydellisessä kuuliaisuudessa Jumalaa 
kohtaan. Ihminen eli avioliitossa ja juuri siinä hänellä oli rikkoutumaton luottamus Jumalaan. Lut-
herin mukaan seksuaalisuus toteutui kunniallisena haluna (honestas voluptas) ja kuuliaisuudesta ja 
rakkaudesta Jumalan tahtoa kohtaan. Siittäminen oli mitä kunnioitettavin ja pyhin (sanctissimum et 
reverendum) teko, ja lasten synnyttäminen tapahtui ilman kipua. Sundby 1959, 19.
3 Ktk 03, 145.
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Raamatun jakeisiin on suoria viittauksia.4 Niitä käytetään perustelemaan avioliit-
toa Jumalan asetuksena ja kuvaamaan miehen ja naisen välistä kumppanuutta. 

Avioliittoon pohjautuva perhe on piispojen mukaan yhteisen elämän pe-
rusmuoto. Seksuaalisuutta pidetään ihmisen olennaisena piirteenä. Niinpä lisään-
tyminen ja hedelmällisyyden toteuttaminen, suvun jatkaminen ja perheen muo-
dostaminen liitetään luomiseen. Alkutila tulkitaan näin perusasetelmaksi, joka 
luo ne yhteydet, joissa ihmisen on tarkoitus elää. Luomisessa ihminen on asetettu 
piispojen mukaan vuorovaikutukseen sen kaikissa muodoissa, ja perhe on juuri 
tämän vuorovaikutuksen lähtökohta. Avioliitto on osa tätä kokonaisuutta, per-
heen ja yhteyden perusrakenne.5 

Sekä suomalaisen vihkikaavan että piispojen kannanoton mukaan luomi-
nen Jumalan kuvaksi (imago dei) merkitsi naisen ja miehen yhdessä muodosta-
maa Jumalan kuvaa6. Avioliiton ja luomisen välinen yhteys on kuitenkin tulkittu 
nimenomaan etiikan perustaksi.7 Avioliitossa ei nähdä tämän tulkinnan mukaan 
olevan yhteyttä niinkään Jumalan olemukseen vaan luonnollisen lain etiikkaan.8 
Luonnollisen lain tulkinnasta lähtevä näkemys korostaa lain jatkuvaa vaatimusta 
yhteyteen ihmisen sisäisenä lakina. Avioliiton luonnollisen lähtökohdan lisäksi 
korostetaan tällöin avioyhteyden laatua luonnollisen lain vaatimuksen pohjalta.9 

Suomalaisessa avioliiton teologiassa suhteeseen luotuisuus muodostaa tul-
kinnallisen lähtökohdan avioliitolle.10 Luominen käsitetään Jumalan tahtomaksi 
hyväksi elämänjärjestykseksi. Suomalaisten piispojen mukaan synti on rikkonut 
tämän järjestyksen, joka voi kuitenkin eheytyä Kristuksen anteeksiantamuksen ja 
rakkauden avulla. Tämän ilmaistaan koskevan erityisesti avioliittoa ja perhettä.11 
Tässä mielessä alkutilan hyvä järjestys toimii avioliiton restituution tavoitteena. 
Sovitus ja anteeksiantamus voivat vaikuttaa avioliitossa elämiseen. 

4 Ktk 63, 40; Ktk 84, 56. 
5 Ky 84, 8.
6 ”Te olette tulleet Jumalan kasvojen eteen solmimaan avioliiton. Hänen sanaansa kuunnellen ja yh-
dessä rukoillen pyydämme teille ja avioliitollenne Jumalan siunausta. Raamatussa sanotaan: ’Jumala 
loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala 
siunasi heidät.’ (1. Moos. 1:27–28.)” Ktk 03, 138; ”Kristillisen uskon mukaan ihminen luotiin nimen-
omaan perhe-elämää varten. Ihminen on luotu Jumalan yhteyteen, Jumalalle läheiseksi, Jumalan 
kuvaksi. Mies ja nainen ovat yhdessä Jumalan kuva.” Ky 84, 8.
7 ”Seksuaali- ja avioetiikkaa koskevissa kysymyksissä Raamatun tärkein viesti on sanoissa: Ja Jumala 
loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille. Olkaa 
hedelmälliset, lisääntykää ja... Raamatun alkulehdillä kuvattu Jumalan luomistahto on juutalaiskris-
tillisen perinteen mukaan miehen ja naisen välisen suhteen perusta.” L 03, 2.
8 Lau 94, 87, 71, 80.
9 Lau 94, 71, 80.
10 Lau 94, 72–74; Ky 84, 10.
11 Ky 84, 10.
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Tässä kohdin suomalainen tulkinta poikkeaa englantilaisesta, jonka mu-
kaan avioliitto tuli jo luomisessa liitetyksi armoon. Avioliitolla on jo luomisen 
perusteella erityinen tarkoitus, joka tähtää armon tuntemiseen.12 Avioliiton kuu-
luminen Jumalan alkuperäiseen luomistahtoon ennen lankeemusta perustellaan 
Englannin kirkossa juuri viittauksilla alkutilaan.13 BCP sisältää vihkikaavassa il-
mauksen, kuinka Jumala asetti avioliiton ”viattomuuden tilassa”.14 Siksi avioliitto 
on ”Jumalan säätämä kunnioitettava sääty”. Tämä alkutilaan viittaava ilmaus on 
yhdistetty Uuden testamentin opetukseen Kristuksen ja seurakunnan suhteesta. 
Alkutilan viattomuudessa asetettu alkuperäinen yhteys miehen ja naisen välillä 
kuvaa Kristuksen ja seurakunnan välistä yhteyttä. Nämä kaksi perustelua esiin-
tyvät BCP:ssä samanaikaisesti ja rinnakkain. Alkutilan yhteys miehen ja naisen 
välillä on luonteeltaan ”mystical union”15 ja sellaisena ilmaus Kristuksen ja seu-
rakunnan uniosta. Näitä sanoja seuraavat kehotukset ja viittaukset Uuteen testa-
menttiin on liitetty sekä luomiseen että lunastukseen. 

Imago dei -tulkinta osoittautuu avioliiton teologiassa hyvin oleelliseksi. 
Lähtökohta on, että luotuisuus Jumalan kuvaksi tarkoittaa suhteeseen luomista, 
ei joitain ominaisuuksia, joita meillä on, kuten järki.16 Vahvimmillaan avioliiton 
ja Jumalan kuvaksi luotuisuuden yhteys näyttäytyy tulkinnassa, jossa Jumalan 
olemus ja luonne paljastavat jotakin aviorakkaudesta ja aviorakkaus puolestaan 
jotakin Jumalan olemuksesta. Aviorakkaus saa merkityksensä Jumalan olemuk-
sellisesta rakkaudesta.17

12 ”Marriage is a gift  of God in creation through which husband and wife may know the grace of 
God.” CW 00, 105.
13 Lutherin reformatorinen näkemys avioliitosta rakentui korostetusti luomiseen ja alkutilaan. Hän 
perusteli avioliiton jumalallisen luonteen luomisella ja alkutilassa jo toteutuneella luomistarkoituksel-
la. Viittaus raamatunkohtaan Matt 19:6 (”Was Gott zu samen fuegt, sol kein mensch scheiden.” WA 
30, III, 77.) liittyi perinteiseen tulkintaan, jonka mukaan Jumala oli luomisessa yhdistänyt miehen 
ja naisen avioliiton asettamista merkitsevällä tavalla. Luomisen ja alkutilan käyttäminen avioliiton 
ensisijaisena perusteena on osa luomisteologian laajempaa merkitystä Lutherilla. Ks. Suppan 1971, 
21–25. Alkutilan tulkintaa Lutherilla kuvaa myös Laulaja 1981, 39–41. Luther käyttää Raamatun ku-
vausta miehen ja vaimon suhteesta luomisessa perusteena sille, että avioliitto on alkutilassa toteutuva 
hyvä luomistahto, samoin Cranmer Common Prayer Bookissa 1549. Ks. Coleman 2004.
14 ”– – instituted of God in the time of innocency – –.” BCP, 363.
15 ”– –, signyfying unto us the mystical union that is betwixt Christ and his Church; ...” BCP, 363. ”O 
God, who hast consecrated the state of Matrimony to such an excellent mystery, that in it is signifi ed 
and represented the spiritual marriage and unity betwixt Christ and his Church – –.” BCP, 371.
16 Sihs 03, 64: ”When you made us in your image, creating us male and female, you gave us the gift  
of marriage.” CW 00, 130; Jeff rey E. Ford on kuvannut myös perhettä Jumalan kuvana ks. Ford 1999, 
13.
17 ”Christians have come to understand this relationship as covenantal because it is seen as an 
expression of the more fundamental love relationship into which God calls all people. Th is implies a 
very exalted view of marriage. It is based on the belief that the nature of God is a clue to the ’mystery’ 
of marital love and, conversely, that marriage reveals something of the nature of God. In a nutshell, 
when Christians try to express something of the depth and long-suff ering nature of the love of God 
for humanity they fi nd marriage to be a powerful analogy; and when they try to articulate what is 
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Luominen Jumalan kuvaksi (imago dei), yhdeksi lihaksi, tekee avioliitosta 
armonvälineen. Miehen ja naisen olemuksellinen yhteys puolestaan kuvaa Kris-
tuksen ja seurakunnan välistä olemuksellista yhteyttä.18 Ensisijainen esipuhe vih-
kikaavassa ilmaisee saman vielä eritellymmin: yhdeksi tuleminen koskettaa sekä 
tunteita, tahtoa, asennetta että fyysistä yhteyttä.19 Yhteyden kuvaus on samalla 
kuvaus Raamatun antropologisesta kielestä, jonka mukaan yhdeksi lihaksi tule-
minen ei kuvaa vain fyysistä yhteyttä tai sukupuolisuutta vaan koko olemuksen 
– hengen, sielun ja ruumiin – yhteyttä. 

Taulukko 3.1. Vihkikaavojen ilmaisut luomisesta ja alkutilasta.
BCP 1662 ASB 80 CW 00

instituted of God in the time of 
innocency, signyfying unto us 
the mystical union that is bet-
wixt Christ and the Church…
…God, who at the beginning 
did create our fi rst parents, 
Adam and Eve, and did sanc-
tify and join them together in 
marriage;

Th e Scriptures teach us, that 
marriage is a gift  of God in 
creation

Marriage is a gift  of God in 
creation ...
Bless this man and this woman, 
made in your image, who today 
become a sign of your faithful 
love to us in Christ our Lord.

Ktk 63 Ktk 84 Ktk 03

Jumala on itse asettanut 
avioliiton.
..Jumala on sen itse asetta-
nut. Luotuansa ensimmäisen 
ihmisen hän sanoi: Ei ole 
ihmisen hyvä olla yksinänsä– –. 
(A-kaava)
Jeesus Kristus meidän Herram-
me todistaa: Luoja jo alussa 
loi heidät mieheksi ja naiseksi 
ja sanoi: Sen tähden mies 
luopukoon isästänsä ja äidis-
tänsä ja liittyköön vaimoonsa… 
(B-kaava)

Avioliitto on pyhä, sillä Jumala
on sen asettanut. Jumala on tar-
koittanut ihmisen elämään toi-
sen kanssa. Jo Raamatun ensi 
lehdiltä luemme: ’Ei ole hyvä 
ihmisen olla yksinään. Minä 
teen hänelle kumppanin, joka 
sopii hänen avukseen.’
(1 Moos. 2:18) 

Jumala on itse asettanut aviolii-
ton jo luomisen aamussa. 

Raamatussa sanotaan, että 
Jumala loi ihmisen mieheksi 
ja naiseksi ja tarkoitti heidät 
kumppaneiksi toisilleen.
(+ Raamatun sitaatti 
luomisesta)

Myös Suomessa luomiskertomuksen ilmaisu miehen ja naisen luomisesta 
yhdeksi lihaksi on oleellinen. Piispojen kannanotto Kasvamaan yhdessä painottaa 
yhdeksi lihaksi tulemista jonkin verran eri tavoin kuin vihkikaavat. ”Yhdeksi li-
haksi” tuleminen avioliitossa on piispojen mukaan ennen muuta uuden yhteisön 
muodostumista eikä yksilöllisten velvollisuuksien asettamista.20 Yhteisöllisestä 

involved in marriage they say ’Love your partner as God loves you!’” SC 1995, 86.
18 ”Th e Bible teaches us that marriage is a gift  of God in creation and a means of his grace, a holy 
mystery in which man and woman become one fl esh. It is God’s purpose that, as husband and wife 
give themselves to each other in love throughout their lives, they shall be united in that love as Christ 
is united with his Church.” CW 00, 136.
19 ”Marriage is a gift  of God in creation through which husband and wife may know the grace of 
God. It is given that as man and woman grow together in love and trust, they shall be united with one 
another in heart, body and mind, as Christ is united with his bride, the Church.” CW 00, 105.
20 ”Kristillinen käsitys avioliitosta eroaa näin ollen individualistisesta avioliittonäkemyksestä 
siinä, että lähtökohtana eivät ole aviopuolisoiden saamat oikeudet ja velvollisuudet, vaan heidän 
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tulkinnasta huolimatta avioliittoa ei nähdä Jumalan olemukseen tai rakkauteen 
viittaavana. 

Kun verrataan ASB:n ja BCP:n esipuheita toisiinsa, voidaan havaita muu-
toksia alkutilaan viittaamisessa. ASB:ssä maininta pyhästä avioliitosta (the Holy 
Matrimony) on jäänyt pois. Samoin viittaus alkutilan viattomuuteen. Muutok-
set menevät sikäli ristikkäin, että yhtäältä ASB vähentää ilmaisuja avioliiton 
pyhyydestä, toisaalta liittää armon välittymisen (means of grace) avioliittoon.21 
Tätä perustellaan sillä, että mies ja nainen antavat itsensä toinen toiselleen 
elämänmittaisessa rakkaudessa, ja he tulevat siinä yhdistetyiksi rakkaudessa ku-
ten Kristus seurakuntansa kanssa.22 Viittaus armon välittymiseen avioliitossa pe-
rustellaan Paavalin efesolaiskirjeen kohdalla (Ef 5:32), jossa avioliiton mysteeriä 
verrataan Kristuksen ja seurakunnan suhteeseen. Uskon herättämässä rakkaudes-
sa kasvaminen tulee avioliiton kutsumukseksi. Rakkaudenteologinen lähtökohta 
liitetään jo luomiseen.23

ASB:n tavoin myös CW:ssä yhdeksi tuleminen liitetään uusitestamentil-
liseen kuvaan Kristuksen ja seurakunnan yhteydestä.24 CW yhdistää avioliiton 
myös Jumalan rakkauden uskolliseen luonteeseen, josta aviopari tulee olemaan 
merkkinä. Jumalan kuvaksi (image) luotuisuus miehenä ja naisena sisältää heidän 
suhteessaan kuvan Jumalan rakkauden luonteesta.25 Avioliiton teologian paino-
piste siirtyy luomisjärjestyksestä sekä alkutilan pyhyyden ja viattomuuden kuva-
uksista miehen ja naisen suhteen sakramentaalisen luonteen kuvaukseen. Sakra-
mentaalisuus sinänsä oli kuitenkin mukana jo BCP:n sanoituksissa.26

muodostamansa uusi yhteisö.” Ky 84, 25.
21 ”Th e Scriptures teach us, that marriage is a gift  of God in creation and a means of his grace, a holy 
mystery in which man and woman become one fl esh.” ASB, 288.
22 ”It’s God’s purpose that, as husband and wife give themselves to each other in love throughout 
their lives, they shall be united in that love as Christ is united with his Church.” ASB, 288.
23 ”Why is marriage important? God is love (1 John 4.16), and in creating human beings he has cal-
led us to love, both himself and one another. Th e love of God the Father for his Son is the ground of 
all human love, and through the Holy Spirit we may dwell in that love, which the Son has shown to us 
(John 15.9)... Without the practice and disciplines of marriage, our love will be exhausted and fail us, 
perhaps very harmfully to ourselves and others. When publicly and lawfully we enter into marriage, 
we commit ourselves to live and grow together in this love.” M 99, 1.
24 ”It is given that as man and woman grow together in love and trust, they shall be united with one 
another in heart, body and mind, as Christ is united with his bride, the Church.” CW, 105.
25 ”Eternal God, you create us out of love that we should love you and one another. Bless this man 
and this woman, made in your image, who today become a sign of your faithful love to us in Christ 
our Lord.” CW 00, 154.
26 Sekä sakramentaalisuuden että alkutilan yhdistäminen avioliittoon on peräisin jo kauempaa kir-
kon historiasta: ”Hugo of St.Victor gave marriage a place within salvation history that had only been 
faintly foreshadowed by previous thinkers such as Anselm of Laon – –. His theology of marriage 
cannot be understood without reference to his sacramental view of reality. – – Like many before him 
Hugh further found marriage existed in the garden of Eden as well as aft er the Fall. He was therefore 
faced with the diffi  cult task of constructing a notion of sacrament that made sense of two such 
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On aihetta tarkemmin tutkia, miten avioliiton pyhyys27 (holiness) käsi-
tetään suhteessa luomiseen. Avioliiton sosiaalinen ja yhteiskunnallinen luonne 
on saanut luterilaisessa tulkinnassa erityisen painotuksen. Tästä näkökulmas-
ta avioliitto on ensisijaisesti inhimillinen instituutio.28 Vihkikaavat 1963 ja 1984 
kuvaavat avioliiton toista ulottuvuutta: avioliitto on Jumalan asettama ja pyhä.29 
Nämä ilmaisut tuovat esiin luomisjärjestykseen perustuvan tulkinnan, jonka 
mukaan avioliiton pyhyyden alkuperä on Jumalassa ja hänen luomistahdossaan. 
Vuonna 2003 avioliiton pyhyydestä ei ole enää suoraa mainintaa. Sen sijaan on 
tullut kehotus, jossa avioliitto kehotetaan ”pitämään pyhänä”. Avioliiton pyhyy-
den pitäminen on toistuvasti liitetty Jumalan tahdon noudattamiseen ja aviolii-
ton loukkaamattomuuden säilyttämiseen. Nämä sanoitukset kuvaavat eettistä ja 
moraalista velvoitetta sekä aviosuhteen luonnetta. Siihen kuuluvat keskinäinen 
apu, sitoutuminen toinen toisiinsa, keskinäinen rakkaus ja kumppanuus.30 Tä-
män muutoksen perusteella avioliiton pyhyys on tulkittu jonkin verran uudella 
tavalla.31 

Ilmaisuista muodostuva kuva merkitsee avioliiton pyhyyden liittämistä 
avioliiton antamaan tehtävään32, velvoitteeseen. Pyhyyden pitäminen on sitä, että 

radically diff erent contexts.” Olsen Pierre 2001, 223 
27 Pyhyys on avioliiton määritteenä merkittävä, koska sen korostaminen tuo esiin avioliiton juma-
lalliseen oikeuteen perustuvan luonteen. Toisaalta avioliiton pyhyys on koettu ongelmallisena, koska 
pyhyyden yhdistäminen muuttuvaan, sosiaalisen instituutioon on varsin haastavaa. Tässä suhteessa 
Kuusniemen toteamus 1970-luvulta on varsin kuvaava: hänen mukaansa ei ole olemassa mitään 
pyhää tai koskematonta sosiaalista instituutiota. Ks. Kuusniemi 1989, 91. Mikäli avioliitto nähdään 
painotetusti ja ensisijaisesti sosiaalisena instituutiona, pyhyys avioliiton ominaisuutena näyttää 
väistämättä vähenevän. Kuusniemen tavoin myös toinen kirkon perheneuvonnassa toiminut teologi, 
Veikko Sahla käsittelee avioliiton pyhyyttä. Hänen mukaansa juuri avioliiton pyhyys antaa kirkon 
toiminnalle ja myös perheneuvonnalle erityisen motiivin ja sisällön. Ks. Sahla 1995, 71.
28 Avioliiton pyhyyden ekumeenista tulkintaa on arvioitu mm. seuraavasti: ”Der Gegensatz und 
die Abgrenzung einer ’res sacra’ von einem ’weltlich Ding’ kann jedenfalls nicht mehr als Formel 
für den konfessionellen Unterschied gelten. Die Ehe ist dem evangelisch-reformierten Gläubigen in 
gewisser Hinsicht eine Heilige Sache, ohne dass er von einem Sakrament sprechen möchte; und dem 
katholiken bleibt die Ehe eine menschliche Grundinstitution mit einer vielfältigen kulturgeschicht-
lichen Tradition, auch wenn er die Ehe der Getauft en als ein Sakrament betrachtet. Beides lässt sich 
verbinden.” Handbuch… 1978, 118–119.
29 Ktk 63, 40; Ktk 84, 56.
30 ”Pitäkää sen tähden avioliittonne pyhänä ja loukkaamattomana, että se toisi siunausta elämäänne. 
Teidän tulee olla toisillenne avuksi sekä ajallista että iankaikkista elämää varten.” Ktk 63, 39. ”Kodin 
tulee olla pyhä paikka, jossa kysytään Jumalan tahtoa ja seurataan sitä. Silloin sekä vanhemmat että 
lapset voivat kasvaa Jumalan perheen jäseninä.” Ktk 84, 56. ”Auta puolisoita pitämään avioliittonsa 
pyhänä ja noudattamaan elämässään sinun tahtoasi.” Ktk 03, 142. ”Anna siunauksesi nyt N:lle ja N:lle, 
niin että he liittyisivät toisiinsa keskinäisessä rakkaudessa ja kumppanuudessa. Auta heitä pitämään 
avioliittonsa pyhänä ja sitoutumaan siinä toisiinsa.” Ktk 03, 151–152.
31 Koska tässä on lähteenä allokuutioiden eli vihkikaavan mallipuheiden tekstit, niiden perusteel-
la voidaan päätellä vain vihkitoimituksesta välittyvää kuvaa avioliiton pyhyydestä. Muotoilut on 
kuitenkin hyväksytty kirkolliskokouksessa ja siinä mielessä se edustavat kirkon näkemystä avioliiton 
teologiasta.
32 Esim. Ktk 03, 141: ”Jumala, taivaallinen Isä. Sinä loit ihmisen mieheksi ja naiseksi ja annoit heille 
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aviosuhteen tarkoitukset toteutetaan. Pyhyyden säilyttäminen on Jumalan tah-
don noudattamista avioliitossa elettäessä. Koska avioliitto on tämän käsityksen 
mukaan jotakin pyhänä pidettävää, ilmaukset ainoastaan implikoivat käsityksen 
avioliiton pyhyydestä annettuna instituutiona tai elämänmuotona. Toinen, saman 
suuntainen havainto liittyy avioliiton yhteyteen uuden liiton kanssa. Kristuksen ja 
seurakunnan välinen rakkaus esiintyy vain kerran esikuvana33, kun muuten Juma-
lan tahdon noudattamiseen kutsutaan luomisasetuksen perusteella. 

Kaanaan häistä34 kertova evankeliumiteksti on otettu vaihtoehdoksi mu-
kaan vuoden 2003 vihkikaavaan. Siihen liittyvä viittaus on myös yhdessä ruko-
uksessa. Siinä Kristuksen sanotaan läsnäolollaan pyhittäneen hääjuhlan35, mutta 
avioliiton pyhittämistä ei mainita. Tämä rukous ilmaisee poikkeuksellisesti myös 
hääjuhlan yhteyden iankaikkiseen elämään, ”hääjuhlaan taivaassa”. Muualla ian-
kaikkinen elämä mainitaan yleensä vain uskon päämääränä.36 

Myös englantilaisissa lähteissä avioliiton pyhyys perustuu ensisijaises-
ti luomiseen. Avioliiton pyhyyttä koskevat ilmaisut ovat kuitenkin erilaisia kuin 
Suomessa. Erityisesti Th e Book of Common Prayer 1662:n vihkikaavassa avioliitto 
on korostetusti pyhä avioliitto (holy matrimony, holy wedlock) tai pyhä sääty (holy 
estate).37 BCP:n rukousosiossa avioliitto kuvataan ”erinomaiseksi salaisuudeksi”, 
jollaiseksi Jumala sen on pyhittänyt jo luomisessa. Rukouksessa kuvataan, kuinka 
nainen luodaan miehestä ja sillä tavoin Jumala on yhdistänyt miehen ja naisen 
toisiinsa.38 Rukouksessa viitataan Aadamin ja Eevan luomiseen, mikä tulkitaan 

avioliiton lahjaksi ja tehtäväksi.” 
33 ”Taivaallinen Isä. Rakkaudessasi olet asettanut avioliiton ja kutsunut puolisot elämään sanasi 
mukaan. Auta heitä rakastamaan toisiaan, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Auta puolisoita 
pitämään avioliittonsa pyhänä ja noudattamaan elämässään sinun tahtoasi.” Ktk 04, 142.
34 Myös Luther piti Kaanaan häistä kertovaa perikooppia avioliiton kannalta oleellisena. Ks. esim. 
WA 52, 1–732: ”Tällä esikuvallaan Herra käskee meitä pitämään kaikkea tätä pyhänä elämänä ja au-
tuaallisena elämänmuotona, jota kukaan ei saa halveksia, vaan jota on pidettävä kunniassa ja arvossa, 
niin kuin hän itsekin pitää.” Luther piti Kaanaan häitä koskevan hääsaarnan ainakin vuonna 1519. 
Ks. Hege 1979, 25, joka luettelee samalla Lutherin avioliittoa koskevat kirjoitukset.
35 ”Kristus, sinä rakkauden lähde. Sinä pyhitit kerran Kaanan häät läsnäolollasi. Ole läsnä myös 
tässä hääjuhlassa, jossa NN ja NN solmivat avioliiton. Vie meidät kaikki kerran suureen hääjuhlaasi 
taivaassa.” Ktk 03, 141.
36 Esim. Ktk 03, 151: ”Auta heitä kilvoittelemaan uskossa ja vie heidät kerran taivaan kotiin.”
37 ”If any of you know cause, or just impediment, why these two persons should not be joined toget-
her in holy Matrimony...” BCP, 363; ”...we are gathered together here in the sight of God, and in the 
face of this congregation, to join together this Man and this Woman in holy Matrimony.” BCP, 363; 
”WILT thou have this woman to thy wedded wife, to live together aft er God’s ordinance in the holy 
estate of Matrimony?” BCP, 364; ”...to my wedded wife, to have and to hold from this day forward, 
for better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death 
us do part, according to God’s holy ordinance; and thereto I plight thee my troth.” BCP, 364; ”... N. 
and N. have consented together in holy wedlock, and have witnessed the same before God and this 
company...” BCP, 365; ”ALL ye that are married, or that intend to take the holy estate of Matrimony 
upon you, hear what the holy Scripture doth say...” BCP, 366.
38 ”O God, who by thy mighty power hast made all things of nothing; who also (aft er other things 
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siten, että Jumala pyhitti puolisot alkutilassa.39 Myöhemmissä kaavoissa näiden 
ilmaisujen tilalle tulevat pyhä salaisuus (holy mystery) tai pyhä järjestys (holy or-
dinance). Alternative Service Book 1980 merkitsi tässä suhteessa pientä muutosta. 

Common Worship 2000 kuvaa avioliittoa edelleen pyhäksi, mutta paino-
piste on siirtynyt pyhästä avioliitosta avioliittoon, jonka Jumala on tehnyt pyhäk-
si tai Kristus siunannut vierailullaan Kaanaan häissä.40 Vaikka adjektiivi ”pyhä” 
jää CW:ssa pois avioliiton välittömänä määritteenä, avioliiton salaisuusluonne ja 
pyhyys silti säilytetään. Avioliitto ei ole ensisijaisesti sopimus vaan elämäntapa 
(way of life), jonka Jumala on tehnyt pyhäksi. CW 00:n vaihtoehtoinen johdan-
topuhe kuvaa juuri miehen ja naisen yhdistämisen olevan pyhä salaisuus.41 Tämä 
on jälleen viittaus Kristuksen ja seurakunnan väliseen suhteeseen sekä Jumalan 
rakkauden luonteeseen. Toisin sanoen avioliitto on jotakin yleisinhimillistä, luon-
nonlakiin ja luomiseen perustuvaa, jonka Jumala pyhitti ja Kristus siunasi. Siksi 
avioliitto on tämän käsityksen mukaan pyhä. 

Vaikka vihkikaavojen ilmaisuissa näkyy edellä kuvattu muutos, Englannin 
kirkon käsitys avioliitosta on edelleen sitoutunut Common Prayer Book:in sanoi-
tuksiin, jotka muodostavat Englannin kirkon opillisen perustan.42 Tämä näkyy 
esimerkiksi avioeroa koskevassa asiakirjassa, joka julkaistiin vuonna 2000. Siinä 
avioliiton välittömänä määritteenä on edelleen ”pyhä”: Holy Matrimony. Tämä kä-
site perustellaan paitsi luomistapahtumalla myös aviosuhteen vertauskuvallisella 
luonteella, joka heijastaa Jumalan uskollista rakkautta kansaansa kohtaan. Tämä 
sama rakkaus tuli asiakirjan mukaan erityisesti näkyviin Kristuksessa.43 Avioliitto 

set in order) didst appoint, that out of man (created aft er thine own image and similitude) woman 
should take her beginning; and, knitting them together, didst teach that it never should be lawful to 
put asunder those whom thou by Matrimony hadst made one: O, God who hast consecrated the state 
of Matrimony to such an excellent mystery, ...” BCP, 370. 
39 ”Almighty God, who at the beginning did create our fi rst parents, Adam and Eve, and did sanctify 
and join them together in marriage; Pour upon you the riches of his grace, sanctify and bless you...” 
BCP, 371.
40 ”Th e Bible teaches us that marriage is a gift  of God in creation and a means of his grace, a holy 
mystery in which man and woman become one fl esh.” CW 00, 115 (= ASB 80 preface); ”Marriage 
is a way of life made holy by God, and blessed by the presence of our Lord Jesus Christ with those 
celebrating a wedding at Cana in Galilee.” CW 00, 105.
41 ”Th e Bible teaches us that marriage is a gift  of God in creation and a means of his grace, a holy 
mystery in which man and woman become one fl esh.” CW 00, 115 (= ASB 80 preface)
42 ”4.1 Canon A 5 stipulates that the doctrine of the Church of England is grounded in the Holy Sc-
riptures and in such teachings of the ancient Fathers and Councils of the Church as are agreeable to 
the said Scriptures. In particular such doctrine is to be found in Th e Th irty-Nine Articles of Religion, 
Th e Book of Common Prayer and the Ordinal. Th us according to Th e Book of Common Prayer, Holy 
Matrimony is an honourable estate, instituted of God in the time of man’s innocency, signifying unto 
us the mystical union that is betwixt Christ and his Church.” MCD 00. 4.1.
43 ”2.2 Our own approach starts from the conviction (corresponding to the principle expressed 
in Canon B 30) that marriage is intended by God to be a permanent and lifelong union, and must 
always be undertaken as such. As is stated in Th e Book of Common Prayer, Holy Matrimony ’is an 
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saa oleellisesti erilaisen tulkinnan kuin suomalaisessa kontekstissa. ”Pyhä avioliit-
to” on Englannin kirkossa kuvaus Jumalan rakkauden luonteesta ja se symboloi 
Kristuksen rakkautta seurakuntaa kohtaan. 

On mahdollista, että luomisteologian liittäminen läheisemmin sakrament-
titeologiaan heijastelee sitä kehitystä, jossa Englannin kirkko joutui uudelleen 
määrittelemään suhteensa avioeroon ja eronneiden uudelleen vihkimiseen.44 
Nämä prosessit osuvat nimittäin ajallisesti päällekkäin. Avioliiton pyhyyttä ei 
perustella pelkästään luomisella, koska luomisjärjestyksen ei katsota toteutuvan 
yhteiskunnan luomassa, muuttuvassa avioliittokäsityksessä. Sen sijaan muuttuvis-
sakin olosuhteissa avioliiton pyhyys ja teologinen merkitys tulee sen yhteydestä 
Kristuksen rakkauteen seurakuntaa kohtaan. 

Suomessa piispojen kannanotot Ajankohtainen asia vuodelta 1966 ja Kas-
vamaan yhdessä vuodelta 1984 eivät viittaa missään kohdin avioliiton ja Kristuk-
sen seurakuntaan kohdistuvan rakkauden yhteyteen. Ef 5:32:n käyttö avioliiton 
pyhyyden perusteluna on jätetty pois. Vihkikaavoissa se esiintyy vain vuoden 
1984 vihkikaavan ehtoollisrukouksessa45 sekä myöhemmin vain vuoden 2003 
vihkikaavan yhdessä rukouksessa, jossa Kristuksen rakkaus seurakuntaa kohtaan 
tulkitaan aviorakkauden esikuvaksi.46 Vuoden 2003 morsiusmessun kaavassa täl-
laista yhteyttä ei enää kuvata. 

Armon ja avioliiton välinen yhteys ei välttämättä sitoudu pelkästään 
avioliitolle annettuun sakramentaaliseen luonteeseen, joka kuvaa Kristuksen ja 
seurakunnan välistä suhdetta. Jana Bennettin mukaan Augustinus liitti armon 
avioliittoon jo luomisen perusteella. Bennettin mukaan Augustinuksen näkemys 
pelastushistoriasta edellyttää armon vaikutusta kaikissa vaiheissa. Ihmisen luon-
nollinen tila oli alkutilasta lähtien armon vaikuttama ja sen varassa. Avioliittoon 
ja suhteeseen luotuisuus jo sinänsä liitti ihmisen Jumalan armoon. Luotu luonto, 
joka sisältää seksuaalisuuden, lisääntymisen ja avioliiton alkutilassa, merkitsee 
Bennettin Augustinus-tulkinnan mukaan samalla Jumalan haluamista ja rakas-
tamista. Tästä syystä Augustinus piti avioliittoa ”armon täyttämänä instituutio-
na”, kuten Bennett asian ilmaisee.47 Armo ja luonto liittyivät toisiinsa Bennet-

honourable estate, instituted of God in the time of man’s innocency, signifying unto us the mystical union 
that is betwixt Christ and his Church’. Th is implies that marriage is more than a contract of cohabitati-
on between two individuals: it is a state of life given to men and women as a gift  in Creation, to refl ect 
the faithfulness of God’s own relation to humankind as we see it in Christ.” MCD 00, 14.
44 Ks. 3.2.4. 
45 ”Niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta, anna näille puolisoille 
valmiutta kantaa elämän taakkaa ja kyky iloita sinun edessäsi.” Ktk 84, 64.
46 ”Auta heitä rakastamaan toisiaan, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa.” Ktk 03, 142.
47 ”Th is natural state is imbued with grace from its beginnings: it is not simply subsumed into grace 
or supernature. Th at is to say, Augustine (and Adam and Eve) knew that there was a distinction 
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tin mukaan jo alkutilassa samoin kuin Kristuksen tuoman restituution jälkeen. 
Bennett pitää tätä perusteena myös sille, että yksin eläminen ”sinkkuna”, kuten 
muutkin inhimillisen elämän muodot perheessä tai yhteisössä, voivat olla armon 
vaikutuspiirissä.48

Suomalaisestakin lähteestä löytyy viittaus armon tuntemiseen alkutilassa. 
Lutheriin teologiaan nojautuen Etiikan käsikirja -suunnitelmassa kuvataan, kuin-
ka ihminen saattoi alkutilassa noudattaa Jumalan tahtoa armon varassa. Siksi lain 
täyttäminen oli mahdollista ja mieluisaa.49 Vaikka avioliiton alkuperä sijoitetaan 
alkutilaan ja elämän alkutilassa katsotaan olleen armon varassa, suomalaisissa läh-
teissä ei ole silti kuvattu avioliiton ja armon yhteyttä luomisen perusteella. Tämä 
näkemys muodostaa selvän eron Englannin kirkon käsitykseen ja myös edellä ku-
vattuun Augustinuksen käsitykseen.

Vaikka uskon vaikutus tahdon suuntautumiseen ja rakastamisen vapaaeh-
toisuuteen on todettu50, avioliiton kohdalla ei ole sovellettu tätä uskon ja rak-
kauden yhteyttä, vaan avioliitto on sijoitettu pääosin luonnollisen lain ja etiikan 
alueelle, uskon ulkopuolelle. Tällöin avioliitto on rajattu uskon uudistaman rak-
kauden ulkopuolelle. Alkutilan ja luomisen käyttäminen avioliiton asettamisen 
perusteena johtaa kysymään, mitä avioliiton järjestysluonteella on ymmärretty.

3.2. Avioliiton järjestysluonne

3.2.1. Avioliitto luomisessa annettuna järjestyksenä
Järjestys (ordinance) on yksi keskeinen käsite avioliiton teologiassa. Järjestyksel-
lä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä kokonaissysteemiä, joka määrittelee ihmisen 
elämää ja olemista. Toisaalta kyseessä on luomisjärjestys (Schöpfungsordnung), 
joka kytkee miehen ja naisen välisen suhteen Luojan tarkoittamaan muotoon, 
avioliittoon.51 Toisaalta avioliitto saa historiassa yhteiskunnallisena järjestyksenä 

between themselves and God. Nonetheless, they were able to freely participate in God’s life, through 
grace.... Even before fall, then, humans had to turn to God for the grace to be just, wise and blessed, 
to live good life.” Bennett 2008, 48; ”Marriage is a grace-fi lled institution, especially so for Christians 
because of the so-called sacramental end of marriage, a bond of unity that signifi es the unifi ed ’city of 
people with a single heart and a single soul turned to God’.” Bennett 2008, 49.
48 Bennett 2008, 48–51.
49 ”Lain vaatimusten täyttäminen oli hänelle sekä mahdollista että mieluisaa, koska Jumala oli luonut 
hänet olemukseltaan vanhurskaaksi ja piti häntä armon avulla tässä tilassa.” Eks 92, 17.
50 ”Perimmältään viemme Jumalalle koko itsekkään minämme ja saamme Kristuksen ja hänen 
mukanaan rakkauden. Uskossa on mukana rakkaus. Ne kuuluvat yhteen ja nivoutuvat toisiinsa.” Lau 
94, 58.
51 Näin esim. Confessio Augustana ”– – Ne tuomitsevat myös ne, jotka opettavat, ettei kristillinen 
täydellisyys ole jumalanpelkoa ja uskoa, vaan yhteiskunnallisten velvollisuuksien hylkäämistä; evan-
keliumihan opettaa iankaikkista sydämen vanhurskautta. Se ei kumoa valtiota eikä perhettä, vaan 
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tietyn muodon. Yhteiskunnallisena järjestyksenä avioliitto on käsitetty uskon-
non ja valtion perustaksi, jonka puolustamista perustellaan koko yhteiskunnan 
rakennetta koskevilla argumenteilla.52 Tässä merkityksessä avioliitto on liitetty jo 
Augsburgin tunnustuksessa koko yhteiskunnan rakenteeseen, sen perusyksiköksi. 
Avioliiton järjestysluonne on tullut silloin ymmärretyksi koko yhteiskuntaa kos-
kevana rakenteellisena järjestyksenä. Tässä yhteydessä on viitattu muun muassa 
luonnonoikeuteen53. 

John Witte Jr. on tutkinut avioliittoa luonnollisen lain osoittamana järjes-
tyksenä suhteessa sen saamaan yhteiskunnalliseen muotoon. Witten lainaama 
1800-luvun amerikkalainen juristi, Joseph Story, kuvaa hyvin avioliitossa yhdis-
tyviä elementtejä sen ajan käsittein. Hänen mukaansa avioliitto on ollut kaikissa 
sivistyneissä yhteiskunnissa erityinen ja suosittu, alkuperältään luonnollisen lain 
sopimus. Se on siksi yhteiskunnan vanhempi eikä lapsi. Yhteiskunnan perustana 
ja eräänlaisena tasavallan seminaarina se on varustettu myös yhteiskunnallisin 
seuraamuksin. Koska avioliittoon menemisessä on koettu tunne pyhästä velvoi-
tuksesta, useimmissa sivistyneissä maissa siihen on liitetty uskonnollinen vah-
vistus. Storyn määritelmässä avioliitosta on tullut näin myös uskonnollinen, yhtä 
lailla kuin luonnollinen ja yhteiskunnallinen sopimus.54 Historiallisessa mielessä 
kuvaus on osuva.

vaatii nimenomaan, että ne on säilytettävä jumalallisina järjestyksinä ja että rakkautta tulee harjoittaa 
näiden järjestysten puitteissa.” CA, XVI. Avioliittoa luomisjärjestyksenä saksalaisessa teologiassa on 
analysoinut mm. Busche 1989. Analyysi osoittaa, miten luomisjärjestystä on tulkittu sekä pysyvänä 
että historiallisesti muuttuvana järjestyksenä. Mt., 214. Evankelisiksi luokitelluissa lähteissä kuitenkin 
pitäydytään pysyvässä luomisjärjestyksessä. Ko. väitöskirjan lähteet ovat Saksasta 1960- ja 1970-lu-
vuilta vuoteen 1980 saakka. Suomessa puolestaan Antti Raunio on tutkinut uskon ja luonnollisen lain 
välistä suhdetta. Ks. esim. Raunio 1989 ja 2001.
52 Näin esim. Kanadan luterilainen kirkko: LCC Resources, Marriage sekä Apologia, XXIII. 
Myös Lutherin käsitys avioliitosta maalliseen regimenttiin kuuluvana sijoittuu juuri järjestysteologi-
seen lähtökohtaan. Lutherin mukaan luomisjärjestys on sellainen, jonka toteutumisesta yhteiskunnan 
on huolehdittava. Itse asiassa yhteiskunta tällöin huolehtii myös omasta säilymisestään. Tätä hän 
perustelee heikoimmista eli lapsista ja vaimosta huolehtimisella, jotka avioliiton rikkoutuessa joutui-
vat huonoimpaan osaan. Avioliitossa toteutuu synnistä huolimatta Jumalan luomistahto, koska siinä 
osoitetaan paikka luonnolliselle vietille. Tästä järjestyksestä huolehtiessaan yhteiskunta estää myös 
haureutta. Juuri tässä merkityksessä avioliitto kuuluu Lutherin mukaan maalliseen regimenttiin, kos-
ka sillä ei ole ulkoisen järjestyksen puolesta mitään tekemistä autuuden kanssa. Lutherin voimakas 
viesti avioliiton maalliseen regimenttiin kuulumisesta tarkoitti siis avioliittoa yhteiskunnallisena jär-
jestyksenä, lainsäätäjien velvollisuutena ja heikoimpien suojaamisena mielivallalta. Tässä merkityk-
sessä avioliitto Lutherin mielestä ei kuulunut evankeliumin saarnaajille. Ks. Sundby 1959, 25. 
53 Tunn 90, 56–57: Yhteiskunnallinen elämä: ”– – Ne tuomitsevat myös ne, jotka opettavat, ettei 
kristillinen täydellisyys ole jumalanpelkoa ja uskoa, vaan yhteiskunnallisten velvollisuuksien hyl-
käämistä; evankeliumihan opettaa iankaikkista sydämen vanhurskautta. Se ei kumoa valtiota eikä 
perhettä, vaan vaatii nimenomaan, että ne on säilytettävä jumalallisina järjestyksinä ja että rakkautta 
tulee harjoittaa näiden järjestysten puitteissa.” Ks. Tunn 90, 63, 9. Kirkolliskokouksen keskustelussa 
keväällä 2002 piispa Pihkala peräsi selvitystä siitä, mikä on luonnonoikeudellisen perustelun asema 
nykyisessä eettisessä keskustelussa. Kkkeskptk kevät 2002, 97. 
54 Witte 2002a, 34: ”It is the parent, and not the child of society; the source of civility and a sort of 
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Esimerkiksi noilla sanoilla kuvatun luonnonoikeuden ja järjestysteologi-
sen lähtökohdan merkitys on jo reformatorisissa kirjoituksissa oleellinen. Tutki-
muksessa on aiheellisesti todettu, että Lutherin mukaan järjestysten teologia on 
jopa oleellisinta avioliitossa. Avioliitto on järjestys, johon seksuaalinen halu ohja-
taan. Pelkästään miehen ja naisen yhteen ajautuminen seksuaalisen halun vuok-
si ei Lutherin mukaan muodosta avioliittoa.55 Sama näkemys avioliitosta löytyy 
myös Englannin kirkon dokumenteista.56 

Sekä luterilaisen että anglikaanisen käsityksen ymmärtämiseksi on syytä 
tarkastella lähemmin Lutherin näkemystä. Lutherin mukaan avioliittoon me-
neminen on säilytettävä vapaaehtoisena järjestyksenä siinä merkityksessä, ettei 
ketään saa pakottaa avioliittoon. Avioliitto on kuitenkin välttämätön, eli siihen 
on jokaisen hakeuduttava, ellei ole naimattomuuden erityistä kutsumusta. Tässä 
merkityksessä se on kaikkia koskettava, pakollinen järjestys, jotta kaikki toimisi-
vat lähimmäisenrakkauden mukaan ja aviorikokset estyisivät.57 

Juuri tämä yhteiskunnallinen vanhurskaus (iustititia civilis) on tärkeä käsi-
te Lutherille.58 Siinä on kyse ulkoisen järjestyksen noudattamisesta, jotta jokainen 
huolehtisi puolisostaan ja lapsistaan. Sundbyn mukaan avoliitto tuskin vastaa Lut-
herin käsitystä avioliitosta, koska paitsi julkisuus ja todistajien läsnä ollessa tehty 
sopimus myös erilaiset velvollisuudet olivat avioliiton oleellisia tekijöitä.59 

seminary of the republic. In civil society it becomes a civil contract, regulated and prescribed by law, 
and endowed with civil consequences. In most civilized countries, acting under a sense of the force of 
sacred obligations, it has had the sanctions of religion superadded. It then becomes a religious, as well 
as a natural and civil contract.”
55 ”Äktenskapet är ju ej detsamma som den rena drift en, utan en bestämd form, en ordning för 
denna drift s utlevande. On man och kvinna bara föras samman av den gemensamma drift en, så är 
det ännu ej något äktenskap. Guds skapande verksamhet på detta område består just i att en ordning 
upprättas, som tar den naturgivna drift en i sin tjänst, men som samtidigt är en instans emot den 
förvända drift en.” Sundby 1959, 22.
56 ”It has always been the position of the Church of England that marriage is a creation ordinance, a 
gift  of God in creation and a means of his grace. Marriage, defi ned as a faithful, committed, perma-
nent and legally sanctioned relationship between a man and a woman, is central to the stability and 
health of human society. It continues to provide the best context for the raising of children.” CP 05, 1. 
Ks. myös LC 1978, res. 34; MCT 78, 33.
57 Näin myös tunnustuskirjoissa: ”Dieselben zeigen diese Ursache an, dass sie dahin gedrungen und 
bewegt seind aus hoher Not ihrer Gewissen, nachdem die Schrift  klar meldet, der eheliche Stand sei 
von Gott dem Herrn eingesetzt, Unzucht zu vermeiden, wie Paulus sagt: ’Die Unzucht zu vermeiden 
habe ein itzlicher sein eigen Eheweib’; item: ’Es ist besser, ehelich werden denn brennen.’ Und 
nachdem Christus sagt Matth. 19: ’Sie fassen nicht alle das Wort’, da zeigt Christus an, welcher wohl 
gewusst, was am Menschen sei, dass wenig Leute die Gabe, keusch zu leben, haben.” Augsburger 
Konfession, Der XXIII Artikel: Vom Ehestand der Priester. 
58 Sundby 1959, 25, 30.
59 ”..där äktenskap ej ses som en över kontrahenterna stående, förpliktande ordning, som ställer be-
rättigade krav på dem – en uppfattning, som för Luther skulle ha tett sig som ett missbruk av en Guds 
gåva och ett förnekande av Guds verkande och Guds ordnande vilja på det äktenskapliga livsområ-
det.” Sundby 1959, 12. Sundby tulkinta on perusteltu ja vastaa Lutherin intentiota.
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Lutherilla iustitia civilis muodostaa lähtökohdan, josta ei vallitse milloin-
kaan yksimielisyys vaan jatkuva keskustelu ja riita Jumalan ja hänen vastustajien-
sa välillä. Tämän Sundbyn Luther-tulkinnan mukaan yhteiskunnan asettamaa 
järjestystä ei tule sinänsä pitää ilman muuta riidattomana eikä itsessään oikeana. 
Iustitia civilis sisältää aina mahdollisuuden sekä oikeaan että väärään käyttöön.60 
Tästä lähtökohdasta kirkkojen aktiivinen osallistuminen lainsäädännön valmiste-
luun yhteistyössä valtion kanssa on teologisesti perusteltua. 

Maallisen regimentin ja järjestyksen väärinkäyttö voi johtaa Lutherin 
mukaan jopa siihen, että sekä politia että oikonomia vaarantuvat. Näin tapah-
tuu esimerkiksi, jos vanhemmat laiminlyövät tehtävänsä. Avioliitossa näyttäytyy 
Lutherin mukaan selvästi myös hyvän ja pahan, ”Jumalan ja paholaisen” välinen 
ristiriita.61 

Tämän tutkimuksen lähteet tuovat vain harvoin tämän ulottuvuuden esil-
le. Lutherille tyypillinen järjestysten teologia, johon sisältyy käsitys säädyistä ja 
kutsumuksista62 sekä kirkon esittämästä kritiikistä maalliselle regimentille, on 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viimeisimmissä dokumenteissa enää hei-
kosti näkyvissä. Yhteiskunnallista muutosta oli sanoitettu aiemmin jo 1970-luvul-
la mietinnössä Pelastus ja yhteiskunta63, jolloin katsottiin, ettei Lutherin esittämä 
regimenttioppi sellaisenaan voisi enää kuvata 1970-luvun ”aktiivisen kansalaisyh-
teiskunnan toimintatapaa”. Yhteiskunnan järjestyksen mukaan toimivasta ob-
jektista oli tullut mietinnön mukaan aktiivinen yksilö, yhteiskuntaa muovaava 
subjekti. Kansanvaltaisessa järjestelmässä kuuliaisuus esivallalle ei riittänyt sen 
mukaan toiminnan prinsiipiksi vaan tarvittiin laajempi käsitys vastuullisesta kan-
salaisuudesta. Tämä muotoilu on kaiku kritiikistä, joka kohdistui 1930-luvun vää-
ristyneiksi koettuihin tulkintoihin regimenttiopista. Samalla koetettiin etsiä uutta 
tulkintaa regimenttiopille.

60 Sundby 1959, 42.
61 WA 30, I, 274, 23–28(a) ja 276, 1–12(a): ”Jn sonderheit treibe auch daselbest die Oberkeit und 
Eltern, das sie wol regirn und kinder zihen zur Schule, Mit anzeigen, wie sie solchs zu thun schueldig 
sind, Und wo sie es nicht thun, welche ein verfl ucht sunde sie thun, Denn sie stoertzen und verwu-
esten damit beide Gotts und der welt reich als die ergesten feinde beide Gottes und der menschen. 
Und streiche wol aus, was fur grewlich schaden sie thun, wo sie nicht helff en kinder zihen zu Pfarher, 
Prediger, Schreiber &c.. Das Gott sie schrecklich drumb straff en wird. Denn es ist hie not zu predi-
gen, Die Eltern und Oberkeit sundigen itzt hierynn, das nicht zu sagen ist, Der teuff el hat auch ein 
grawsames damit ym synne.”
62 Lutherin käsitystä kutsumuksesta on arvosteltu, koska sen on katsottu sisältävän myös käsityksen 
hierarkiasta ja auktoriteetista, jotka merkitsevät naisen asettamista miehen hallintaan. Ks. Roper 
1983, 6. Epäilemättä Lutherin käsitys sisälsi juuri tällaisen näkemyksen. Kuitenkin käsitys kutsu-
muksesta on laajempi, koko elämää koskettava ja sen merkitystä voidaan tarkastella ja arvioida myös 
ilman liittymäkohtaa auktoriteettiin ja hierarkiaan.
63 Py 72.
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Mietinnön mukaan yhteiskunnan ei katsota voivan enää asettaa avioliiton 
kaltaisia, velvoittavia järjestyksiä vaan yksilö muovaa ja määrää itse noudattaman-
sa järjestykset.64 Uutta tulkintaa regimenttiopista ei kuitenkaan eksplikoida selke-
ästi. Se esitetään ikään kuin haasteena. Yksilön päätöstä ohjaavana tekijänä esite-
tään ainoastaan omatunto. Mietintö painottaa sekä regimenttiopin että pysyvien 
ihanteiden toimimattomuutta muuttuneessa yhteiskunnassa. Tätä voidaan pitää 
yhteiskunnan muutoksen kuvauksena, josta kuitenkin puuttuu kriittisyys yksilön 
muovaamia järjestyksiä – tai järjestyksistä luopumista – kohtaan. Näin kuvatussa 
yhteiskunnassa avioliiton olemassaolo yhteiskunnan antamana järjestyksenä väis-
tyy yksilön valitsemien elämänmuotojen tieltä.

Tätä näkemystä yhteiskunnasta voidaan pitää myös avioliittoa peruste-
levan, pysyvään luomisjärjestykseen perustuvan teologian vakavana kritiikkinä. 
Sitä vastaan voidaan huomauttaa, että yksilön muodostamien järjestysten suhde 
luomisjärjestykseen jää kokonaan käsittelemättä. Py 72 ei ainoastaan kuvaa yh-
teiskunnan muutosta vaan edellyttää teologisten perusteiden muutosta sen pe-
rusteella. Tämä muutos koskisi oleellisesti käsitystä avioliitosta. Yhteiskunnan 
katsotaan asettavan uudelleen myös ne rakenteet, jotka aikaisemmin sisällytettiin 
järjestysteologiseen käsitykseen luomisessa jo annettuina. Avioliiton olemassaolo 
pysyvänä järjestyksenä asetetaan kyseenalaiseksi. Avoliiton vähittäinen ”laillistu-
minen” on yksi luonnollinen seuraus tästä tulkinnasta. 

Py 72 kuvaa hyvin muuttunutta todellisuutta ja teologisen reagoinnin vält-
tämättömyyttä. Teologialle muodostuu siinä esitetyssä mallissa korostetun reaktii-
vinen rooli. Yhtäältä yhteiskunnassa uudelleen muotoutuva järjestys tulee teolo-
giaa ohjaavaksi tekijäksi. Toisaalta kirkon ja teologian tehtävä muuttuu jatkuvaksi 
uuden tulkinnan etsimiseksi, joka vastaa kulloiseenkin tilanteeseen. Tällaista uut-
ta tulkintaa avioliiton osalta ei kuitenkaan esitetä. 

Py 72 käsittelee järjestysteologisen tulkinnan osana myös ihanteiden mer-
kitystä. Se kuvaa vaikuttamisen tapahtuvan toivomusvaltaisten ja ihannevaltaisten 
periaatteiden kautta, jotka edellyttävät toisiaan toimivan lopputuloksen saavutta-
miseksi. Tällä teoreettisella mallilla, jonka lähdettä ja alkuperää ei esitetä, mai-
nitaan olevan huomionarvoisia liittymäkohtia luterilaiseen antropologiaan ja yh-
teiskuntateoriaan. Lutheriin vetoamalla mietintö esittää kriittistä suhtautumista 
kaikkiin sekä Raamatusta nouseviin että idealistisiin ja rationaalisiin ihanteisiin. 

64 Py 72, 37–39. Vastakkaisen näkemyksen esittää John Vikström: ”Keskeisiltä osiltaan regiment-
tioppi on historiallisesta tilanteesta riippumaton. Siinä on kysymys Jumalan suhteesta maailmaan, 
kristityn asemasta maailmassa ja kirkon tehtävästä kaikkina aikoina, kaikissa yhteiskuntamuodoissa.” 
Vikström 1992, 17. Vikström on selkeästi sillä kannalla, että regimenttioppi on luterilaisuudelle 
oleellinen ja pysyvä tulkinnan prinsiippi.
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Ihanteiden sijaan kussakin yhteiskunnallisessa tilanteessa on mietinnön mukaan 
uudelleen etsittävä ja löydettävä Jumalan tahdon ilmaus, joka vastaa uusia tarpeita 
ja toivomuksia. Mietinnössä arvioidaan myös tämän toimintamallin toimivuut-
ta. Positiivinen mahdollisuus nähdään siinä liikkumavarassa, jonka kristitty saa 
omantunnon mukaiselle toiminnalle.65 Pysyviin ihanteisiin otetaan selvästi kriit-
tinen kanta. Moniarvoistuvassa yhteiskunnassa tällainen kritiikki on perusteltua, 
mutta se edellyttäisi sen käsittelemistä, mikä avioliiton instituutiossa on pysyvää 
ja mikä muuttuvaa.

Käsitettä ihanne käytetään piispojen kannanotossa Kasvamaan yhdessä 
vastoin Pelastus ja yhteiskunta -teoksen linjausta edelleen positiivisessa, peruste-
levassa merkityksessä. Käsite ei ole kuitenkaan merkitykseltään selkeä. Toisaal-
ta sillä viitataan Raamatun sanoihin, joiden asettamasta ”ihanteesta ei ole syytä 
tinkiä”. Tällöin ihanne ilmaisee Raamatun auktoritatiivista kantaa asiaan. Se on 
Jumalan säädös.66 Toisaalta ihanne tarkoittaa jotakin, jonka saavuttaminen on 
vain harvoin mahdollista. Ihanteeseen pyritään, mutta inhimillisyys merkitsee sii-
tä jäämistä. Kun käsitettä käytetään avioliiton elinikäisyyden yhteydessä, se antaa 
lähinnä kuvan tavoitteesta, johon pyritään. 

Jo aikaisemmin Ajankohtainen asia käytti samaa käsitettä kuvaamaan kris-
tillisiä arvoja, jotka kuvataan ”kestäviksi ihanteiksi”.67 Vielä vuonna 2001 esitetty 
kannanotto kirkon avioliitto- ja seksuaaliopetuksesta kuvaa Kasvamaan yhdessä 
-kannanotossa kuvattua piispojen käsitystä ihanteeksi. Tällöin ihanne määritel-
lään siten, ettei sitä voi aina saavuttaa elämän inhimillisyyden ja rajallisuuden 
vuoksi.68 Ihanne jää eri sanoituksista huolimatta määrittelemättä suhteessa kes-
keisiin teologisiin käsitteisiin. Sen suhde Jumalan tahtoon, syntiin ja armoon ei 
käy selväksi. Yhtäältä vaikuttaa siltä, että se esitetään Jumalan tahtoa merkitse-
vänä, mutta toisaalta se näyttäytyy kuvauksena inhimillisistä mahdollisuuksista. 

Kun mietinnössä Pelastus ja yhteiskunta ihanteet esitettiin luterilaisen teo-
logian kannalta ongelmallisiksi, niiden sijaan esitettiin toimintamallia, jossa et-
sitään yhä muuttuvia ilmaisuja Jumalan tahdosta kussakin tilanteessa.69 Käsitys 
ihanteista on suomalaisissa lähteissä ristiriitainen. Toisaalla ongelmallisena hylät-
ty käsite otetaan uudelleen käyttöön ja sille annetaan argumentaatiossa oleellinen 

65 Py 72, 40. 
66 ”Raamatun selvästi opettamasta avioliiton elinikäisyyden ihanteesta kirkko ei voi eikä sillä ole 
syytäkään tinkiä. Jumala ei ole antanut avioliittoa koskevia säädöksiä ihmiselle taakaksi, vaan suojel-
lakseen inhimillistä elämää...” Ky 84, 28.
67 Aa 66, 10.
68 Pkptk 11.–12.9.2001 § 6.
69 Py 72, 41.
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merkitys. Ihanteen täsmällinen merkitys ja sen teologiset perustelut käsitteenä 
eivät käy riittävästi ilmi. 

Py 72 tuo esiin sosiaalietiikan läheisen yhteyden pelastussanomaan. Eet-
tistä ulottuvuutta pidetään osana evankeliumin sisältöä, jolloin siihen kuuluu 
omantunnon toimintaan vetoava neuvonta. Tätä pidetään lähtökohtana sosiaa-
lietiikalle.70 Mietinnössä todetaan, kuinka Lutherin omiatuntoja neuvova, pare-
neettinen, julistus koski usein juuri avioliittoa. Tälle nähdään olevan edelleen pe-
rusteita, vaikka tilanteet ovat ”monimutkaisia”.71 Tässä lienee yksi selitys aiemmin 
todetulle eettiselle painotukselle suomalaisessa avioliiton teologiassa, joskin se 
merkitsee tässä todetun yksipuolista soveltamista. 

Negatiivinen vaara piilee tämän mietinnön mukaan yhteiskunnallisen 
muutoksen samastamisessa Jumalan jatkuvaan luomiseen, jolloin seurauksena voi 
olla kritiikitön suhtautuminen ihmiselämää organisoiviin ihanteisiin ja rakentei-
siin. Toisaalta tämä toimintamalli myös mahdollistaa yhteiskuntakritiikin. Tämän 
edellytyksenä pidetään Jumalan sanan julistusta rakkaudesta ja oikeudenmukai-
suudesta.72 Tällä mietinnön kuvauksella on päinvastainen vaikutus kuin aikai-
semmalla järjestysteologian kritiikillä. Näiden argumenttien käyttö merkitsisi sitä, 
että kirkko voi pitää teologisesti perusteltuna arvioida kriittisesti yhteiskunnassa 
kulloinkin vallitsevaa tulkintaa avioliitosta. Mitä rakkauden ja oikeudenmukai-
suuden viesti voisi tarkoittaa avioliiton kohdalla, jää tässä kuitenkin tarkemmin 
ilmaisematta. Rakkauden teologia tarjoaisi mahdollisen liittymäkohdan, mutta 
siihen liittyvää pohdintaa ei ole esillä.

Luomisjärjestyksen ja historiallisen oikeusjärjestyksen välinen ero on toi-
minut apuvälineenä, kun on koetettu tulkita jo Raamatussa esiintyviä erilaisia 
tulkintoja avioliitosta ja -erosta. Jeesuksen periaatteellinen, ehdoton opetus avio-
liiton elinikäisyydestä on Aatto Kuusniemen tutkimuksen kuvaaman saksalaisen 
avioliittoteologian mukaan viittaus luomisjärjestykseen, jonka mukaan avioero ei 
ole mahdollinen. Avioliitto on ”mannermaisen avioliittoteologian mukaan” kat-
sottu osaksi luomisjärjestystä, koska se perustuu sukupuolten alkuperäiseen suh-
teeseen. Historiallinen oikeusjärjestys on taas nähty alati muuttuvana järjestykse-

70 Py 72, 44–45. Näin siis toisaalta korostetaan omantunnon liikkumavapautta merkittävänä positii-
visena periaatteena ja toisaalta tunnustetaan pareneesin sosiaalieettinen merkitys. Avioliiton kohdalla 
näyttää toteutuneen enemmän ensin mainittu ulottuvuus. 
71 Py 72, 45.
72 Py 72, 41. Vrt. Kuusniemi 1972, jossa jatkuvan luomisen teoria on vahvasti esillä perustelemassa 
avioliiton prosessuaalista luonnetta, joka tulee korvaamaan avioliiton järjestysluonnetta.
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nä, jota ei voi tehdä absoluuttiseksi. Historiallisen järjestyksen suhteellistaminen 
on silloin nähty Jeesuksen ehdottoman opetuksen tarkoituksena.73  

Tätä ajattelutapaa on sovellettu myös kirkon avioliittokäsitykseen, jota on 
pidetty tässä mielessä muuttuvana järjestyksenä, joka joutuu yhä uudelleen tul-
kitsemaan alkuperäistä, absoluuttista luomisjärjestystä. Tähän tulkintatapaan 
perustuu myös muutos luomisjärjestyksen tulkinnassa. Tämänhetkinen muoto 
avioliitosta on tällöin yksi muuttuvan historiallisen tulkinnan vaiheista. Aikai-
semmat käsitykset avioliitosta ovat tämän ajattelutavan mukaan omaan aikaansa 
sidottuja, eikä niitä siksi voida pitää absoluuttisina. Jeesuksen sanat avioliitosta 
on tulkittu silloin luomisjärjestyksen asettamaksi ihanteeksi, jota ei voida sovel-
taa kirjaimellisesti.74 Jouko Sihvon mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
avioliittoteologiassa on ollut kysymys tästä tulkintamallista, jossa painotus on siir-
tynyt avioliiton pysyvästä järjestysluonteesta kohti jatkuvan luomisen ja muutok-
sen alaista dynaamista suhdetta.75 Pysyvästä ja perusteiltaan muuttumattomasta 
avioliiton instituutiosta on siirrytty kohti dynaamista, kahdenkeskistä parisuhdet-
ta, jonka ehdot yksilöt itse määrittelevät. Keskustelu siitä, mikä on muuttuvaa ja 
mikä muuttumatonta avioliiton insituutiossa, ei aina tavoita tätä perustavampaa 
muutosta, joka on tapahtunut jo aiemmin.

Vastaavaa muutosta Englannissa on kommentoitu jo vuonna 1978, jolloin 
lainsäädännössä todettiin painotettavan persoonallisen suhteen ensisijaisuutta.76 
Samassa yhteydessä myös kirkon oma kanta muotoiltiin selvästi persoonallista 
suhdetta painottavaksi.77 Avioliitosta oli tullut sekä Suomessa että Englannissa 
jatkuvasti muuttuva sosiaalinen instituutio, joka saa persoonallista suhdetta ko-
rostavan, uuden muodon myös kirkkojen asiakirjoissa. Tämä on merkinnyt myös 
luomisjärjestyksen uutta tulkintaa.

73 Aatto Kuusniemi on kommentoinut avioliittokäsityksen muuttumista. Kuusniemi viittaa mm. 
H.Th ielickeen ja hänen jälkeensä muuttuneeseen tulkintaan, ks. Kuusniemi 1989, 94–95.
74 Näin esim. Kuula 2005, 21.
75 ”Uusi avioliittokäsitys siirtää painopistettä laitosmaisuudesta miehen ja naisen väliseen henkilö-
kohtaiseen yhteyteen ja vuorovaikutukseen. Avioliitto ei ole valmis laitos, joka sellaisenaan takaisi 
miehen ja naisen suhteen onnistumisen. Avioliitto on jatkuvasti muuttuva miehen ja naisen välinen 
suhde, jossa he toteuttavat rakkautta ja uskollisuutta – –. Avioliitto dynaamisena suhteena nähdään 
samalla teologisesti Jumalan luovan toiminnan jatkuvana kohteena.” Sihvo 1981, 164. Sihvo käyttää 
avioliiton järjestysluonteesta ilmaisua ”laitos”.
76 MCT 78, 22. Vastaavaa kehitystä roomalaiskatolisessa avioliiton teologiassa on tarkastellut mm. 
Haas, jonka mukaan Gaudium et spes sekä Humanae vitae sisältävät molemmat selvän käänteen avio-
liiton tulkinnassa persoonalliseen suuntaan, vaikka avioliiton perustarkoitukset säilyvät ennallaan. 
Ks. Haas 2001, 341–346.
77 ”In our theological chapter we stressed our conviction that marriage is fi rst and foremost a per-
sonal relationship between one man and one woman, based on a free commitment to live and grow 
together. Marriage is to be seen primarily in personal and relational terms rather than in functional 
and social terms.” MCT 78, 63.
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Aiemmin avioliittoa kuvattiin etupäässä pysyvänä luomisjärjestyksenä. 
1980-luvulta alkaen kuvauksen painopiste on siirtynyt persoonalliseen ja sek-
suaaliseen suhteeseen.78 Tämä merkitsee myös kirkon ja muun yhteiskunnan 
avioliittokäsitysten välisen eron näyttäytymistä uudella tavalla. 

Suomessa on 1970-luvulta lähtien toteutettu oikeuspolitiikassa neutraa-
lisuus-periaatetta, jonka mukaan avioliitolta oli poistettava etuoikeutettu asema 
perhemuotojen joukossa. Tällä pyrittiin eroon lainsäädännöstä, joka aiheutti ”tar-
peetonta vaivaa ja rasitusta” niille, jotka avioliittoa solmimatta hankkivat lapsia ja 
perustivat perheen. Näin haluttiin mahdollistaa avoliitossa elävien tasapuolinen 
kohtelu suhteessa niihin, jotka elävät avioliitossa. Myöhemmin tämä periaate tuli 
merkitsemään myös samaa sukupuolta olevien parien rinnastamista oikeuksien-
sa puolesta avioliitossa eläviin.79 Tämä yhteiskunnan lainsäädännössä toteutettu 
näkemys avioliitosta poikkeaa selvästi kirkon ja luterilaisen teologian aiemmasta 
käsityksestä, jonka mukaan avioliitolla on nimenomainen erityisasema miehen ja 
naisen suhteena. Lasten asemaa koskevassa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
lausunnossa onkin otettu selvästi kriittinen kanta muualla yhteiskunnassa nouda-
tettuun perhemuotojen yhdenvertaisuuteen.80 Koska Suomen evankelis-luterilai-
nen kirkko noudattaa lähtökohtaa avioliiton kuulumisesta maalliseen regiment-
tiin, ja samanaikaisesti yhteiskunta määrittelee perheen ja avioliiton toisin kuin 
kirkko, tilanne haastaa teologisten perusteiden tutkimiseen.

Englannin kirkossa järjestysteologinen näkemys on haluttu säilyttää ekspli-
siittisenä lähtökohtana yhteiskunnallisesta muutoksesta huolimatta. Sitä pidetään 
kirkkojen yhteisenä lähtökohtana, jonka BCP sanoittaa. Kyse on pyhästä järjestyk-
sestä (holy ordinance), joka osoittaa, mihin avioliittoon vihittävä on ryhtymässä.81 

78 ”Tiivistelmä Toisen maailmansodan jälkeen tapahtunut virallisluonteinen kirkollinen avioliitto-
opetus (Suomessa) voidaan muuttumattomilta osiltaan tiivistää viiteen kohtaan: 1. Avioliitto 
pohjautuu ihmisen luontovarustukseen ja siten Jumalan luomistyöhön. 2. Alusta pitäen avioliitto 
on tarkoitettu miehen ja naisen elinikäiseksi liitoksi. 3. Avioliittoon kuuluu puolisoiden uskollisuus 
toisilleen. 4. Seksuaalisuuden, suvun jatkamisen ja uuden polven kasvattamisen toteuttamispaikka on 
avioliitto. 5. Avioeroon voidaan myöntyä ihmisen vajavaisuuden ja raadollisuuden tähden, mutta se 
ei kuulu avioliiton alkuperäiseen tarkoitukseen.” Sihvo 1976, 30. 
Tämä vastaa katolisen tutkijan, Klaus Suppanin tulkintaa Lutherin avioliittoteologiasta joiltain osin. 
Suppanin mukaan Lutherin käsitys avioliitosta oli merkittävällä tavalla juuri persoonansisäistä koke-
musta painottava. Tämä johtui hänen mukaansa kanonisen lain hylkäämisestä ja regimenttiopin peri-
aatteellisesta lähtökohdasta. Ks. Suppan 1971, 69, 125. Lutherin avioliittoteologian tarkempi tutkimus 
voisi osoittaa, onko Suppanin tulkinta perusteltu. Vaikuttaa siltä, että tulkintaa ohjaa poleemisuus, 
joka ei tee oikeutta Lutherin omille lähtökohdille. 
79 Perheet ja laki 1992, 79.
80 ”Kirkkohallituksen käsityksen mukaan lasten yhdenvertaisesta kohtelusta ei voi johtaa sitä johto-
päätöstä, että kaikki perhetyypit ovat keskenään yhdenvertaiset. Perustuslain 6. §:n perusteella lapset 
– kuten kaikki ihmiset – ovat keskenään yhdenvertaiset, mutta tästä ei seuraa kaikkien perhemallien 
keskinäinen yhdenvertaisuus.” L 03, 5.
81 ”All Christians believe that marriage is ’indissoluble’ in the sense that the promises are made 
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Luomisjärjestystä käytetään perusteena tulkinnalle, jonka mukaan avioliitosta on 
olemassa Jumalan laki, joka voi poiketa yksittäisistä avioliittoa koskevista käsi-
tyksistä. Vihkikaavan johdantosanojen jälkeisessä puhuttelussa vihittäville vihkijä 
vetoaa, että he ilmoittaisivat mahdolliset esteet avioliitolle. Perusteluna ilmoite-
taan, etteivät vastoin Jumalan sanaa pariutuneet ole Jumalan yhteen liittämiä eikä 
heidän avioliittonsa ole myöskään laillinen.82 Edelleen esteet eritellään Jumalan 
sanan ilmoittamiin ja maalliseen lakiin perustuviin.83 Tämä muotoilu osoittaa 
Englannin kirkon käsityksen luomisjärjestyksen ja yhteiskunnallisen järjestyksen 
välisestä erosta. 

Englannissa pohdittiin 1970-luvulla, onko yhteiskunnan lainsäädännön 
käsitys avioliitosta jo siinä määrin erilainen kuin kirkon, että kummankin on luo-
tava erilliset säädökset avioliitosta.84 Samassa yhteydessä kiinnitettiin huomiota 
siihen, että avioliitto on käsitteenä hyvin moniulotteinen. Siinä liittyvät yhteen 
juridiset, teologiset, psykologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet, joiden 
tulkinnat ja painotukset vielä vaihtelevat eri aikoina ja eri yhteiskunnissa.85 Tätä 
taustaa vasten voidaan todeta, että avioliiton teologinen määrittely on osoittautu-
nut kirkoille hyvin haasteelliseksi.

Yksi tapa jäsentää avioliittoa teologisesti on liittää järjestysteologinen 
tarkastelu rakkauden teologiaan. Asiakirja Marriage 1999 käyttää avioliitosta 
käsitettä malli (pattern), jolla tarkoitetaan avioliittoa rakkauden opettelua varten 
annettuna sosiaalisena säätynä. Rakkaudessa kasvaminen on luomisessa annettu 
tehtävä, joka toteutuu erityisesti avioliitossa.86 

unconditionally for life. ‘For better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, to love 
and to cherish, till death us do part, according to God’s holy ordinance’: these well-known words, 
used for many centuries, are decisive for what it means to undertake marriage.” M 99, 4.
82 ”Require and charge you both, as ye will answer at the dreadful day of judgement when the secrets 
of all hearts shall be disclosed, that if either of you know any impediment, why ye may not be lawfully 
joined together in Matrimony, ye do now confess it. For be ye well assured, that so many as are coup-
led together otherwise than God’s Word doth allow are not joined together by God; neither is their 
Matrimony lawful.” BCP, 363.
83 ”At which day of Marriage, if any man do alledge and declare any impediment, why they may not 
be coupled together in Matrimony, by God’s Law, or the Laws of this Realm; ...” BCP, 364.
84 ”It needed to ask whether in respect of marriage there was still suffi  cient agreement between 
Church and State, to justify the Church regarding civil marriage as marriage in the Christian un-
derstanding, or whether the divergence between the two standards was such that Church regarding 
civil marriage as marriage in the Christian understanding, or whether the divergence between the 
two standards was such that Church and state should from now on each set its own standards and 
formulate its own procedures.” MCT 78, 8.
85 MCT 78, 10.
86 ”Marriage is a pattern that God has given in creation, deeply rooted in our social instincts, 
through which a man and a woman may learn love together over the course of their lives. We marry 
not only because we love, but to be helped to love. Without the practice and disciplines of marriage, 
our love will be exhausted and fail us, perhaps very harmfully to ourselves and others. When publicly 
and lawfully we enter into marriage, we commit ourselves to live and grow together in this love.” M 
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Yhteiskunnan lainsäädännön kannalta elinikäisyys ja purkamattomuus ei-
vät ole enää avioliiton ominaisuuksia. Julkisuus87 on säilynyt edelleen avioliiton 
ominaisuutena, mutta avoliiton saatua oikeudellisesti lähes saman aseman kuin 
avioliitto julkisuuden merkitys on oleellisesti vähentynyt eikä yhteiskunta edel-
lytä sitä perhettä perustettaessa. Avo- ja avioliiton ero lainsäädännössä ja yhteis-
kunnassa on näkyvissä lähinnä eroa koskevissa lain kohdissa. Avoliitossa elävä ei 
nauti omaisuutensa puolesta samanlaista oikeudellista turvaa erotilanteessa kuin 
avioliitossa elävä. Tähän poikkeavuuteen on Suomessa ehdotettu muutosta siten, 
että myös avoerojen omaisuutta koskeva sääntely tulisi lakiin.88 

Muutos89 näyttäytyy uudenlaisena tulkintamallina: avioliitto on 
luterilaisen, suomalaisen tulkinnan mukaan jatkuvasti muuttuva prosessi, joka saa 
uuden tulkinnan kulloisessakin yhteiskunnallisessa tilanteessa. Uusi tapa tulkita 
luomisjärjestyksen teologiaa näkyy nyt enemmänkin perusteluna kirkollisen vih-
kimisen toimittamiselle90 alati muuttuvasta avioliiton sisällöstä ja merkityksestä 
huolimatta. Luterilaisen teologian kannalta näyttää tapahtuneen ”kopernikaani-
nen käännös”: Lutherin tarkoituksesta vähentää kirkollisen vihkimisen painoar-
voa ja lisätä itse avioliiton arvostusta on siirrytty tilanteeseen, jossa kirkollisen 
vihkimisen säilyttäminen on ensisijaisempaa kuin avioliiton sisällöllinen merkitys 
ulkoisesti maallisena mutta sisällöltään hengellisenä ”säätynä”. 

Avioliitto yhteiskunnallisena instituutiona ja teologisesti perusteltu avio-
liitto ovat eri asioita. Tämä ero ei tule riittävästi näkyviin osassa suomalaisia läh-
teitä, ja siksi syntyy vaikutelma, että kyse olisi samasta asiasta.

Taustalla on etiikan kokonaistulkinta, jossa luonnollinen järki ja usko on 
asetettu jossain määrin vaihtoehdoiksi. Uskolle annetaan piispojen kannanotossa 
aluksi erityinen eheyttävä ja uudistava merkitys, joka ulottaa vaikutuksensa avio-

99, 1. Rakkaudenteologista tarkastelua analysoidaan tarkemmin luvussa 5.
87 Lutherin mukaan avioliiton tekee vasta julkinen consensus, ei pelkkä consensus. Tässä mielessä 
Luther tulkitsee uudella tavalla perinteistä ajattelutapaa ‘consensus facit nuptias’. Ks. Sundby 1959, 
54. Salainen kihlaus ei ole Lutherin mukaan avioliitto. On olemassa kahdenlaista yhteen liittämistä: 
Jumalalta tulevaa ja ilman Jumalaa tapahtuvaa. Jumalan mukaan tapahtuu se, mikä toteuttaa hänen 
sanansa ja käskynsä, ja se tapahtuu meidän kauttamme. Luther edellyttää vanhempien kunnioitusta 
ja heidän valtansa tunnustamista, ja siksi avioliiton on oltava julkinen. (Neljäs käsky) Sundby 1959, 
46–47.
88 Perheet ja laki 1992, 86–87.
89 Kuusniemi 1972, Kakkuri 1982 ja Sihvo 1981 ovat sanoittaneet tätä muutosta. Muutoksen juuret 
näyttävät olevan jo 1960-luvun murroksessa, jolloin seksuaalisuuteen ja avioliittoon haettiin uusia 
tulkintoja muuttuvan yhteiskunnan keskellä.
90 Piispojen mukaan kristittyjen on solmittava avioliittonsa kirkollisesti, koska ensinnäkin kyse on 
ratkaisevasta elämän muutoksesta, toiseksi siihen kaivataan tukea, valoa ja rohkaisua, kolmanneksi 
siinä liitytään yleisinhimilliseen perinteeseen, neljänneksi siinä tunnustaudutaan julkisesti Jumalan 
luomaan elämänjärjestykseen, viidenneksi ilmaistaan kiitollisuus, kuudenneksi pyydetään siunausta 
Jumalalta ja seitsemänneksi lupaus annetaan Jumalan varassa. Ky 84, 30.
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liittoon ja perheeseen.91 Kun kannanotto kuvaa synnin aiheuttaman vääristymän, 
se tarjoaa siihen kuitenkin Jumalan sanaa luonnollisen lain kirkastajaksi. Tässä 
kohdin synnin turmelemaan todellisuuteen tarjotaan avuksi siis lain kehottavaa 
merkitystä.92 Kun on haluttu pitää kiinni siitä, että on olemassa yksi ja sama etiik-
ka kaikille ihmisille uskosta riippumatta, aiemmin mainittu uskon merkitys jääkin 
etiikassa pois. Synnin turmelemaan todellisuuteen reagoidaan vain lain kehotuk-
sen avulla. Jumalan sana esiintyy lain merkityksessä, mutta evankeliumista, rak-
kautena vaikuttavan uskon herättävästä Jumalan sanasta, ei ole mainintaa. Avio-
liitto on sijoitettu tässä mielessä luonnollisen järjen alueelle, etiikan osa-alueeksi.93 
Raamatun kehotukset toimivat luonnollisen lain kirkastajina, ja kristityt osallistu-
vat yleiseen keskusteluun etiikasta ja avioliitosta. 

Avioliiton perustelut ovat tästä samasta syystä muuttuneet kirkollisen 
avioliittoon vihkimisen perusteluiksi. Painopiste on siirtynyt aktiivisesta aviolii-
ton teologiasta kirkollisen vihkimisen jumalanpalvelusluonteen korostamiseen. 
Uskon merkitys luonnollisen lain ja etiikan kirkastajana on jäänyt syrjään. Ant-
ti Raunio on Lutherin teologian analyysissaan todennut, ettei tällainen näkemys 
vastaa Lutherin käsitystä poliittisen etiikan luonteesta. Raunion hahmotteleman 
Luther-tulkinnan mukaan sekä luonnollisella järjellä että uskolla on oma tehtä-
vänsä jumalallisen hyvyyden ja rakkauden toteuttamisessa.94 

Risto Saarinen on puolestaan kommentoinut Raunion Luther-tulkintaa 
prudence-käsitteen analyysissaan. Hän tuo esiin Lutherin näkemyksen uskon 
positiivisesta merkityksestä luonnollisen lain toteutumisessa. Asiallisesti kyse on 
kultaisen säännön etiikasta. Lutherin mukaan usko tuo uuden tulkinnan todelli-
suuden luonteesta: omiin päätelmiin luottamisen sijaan tulee näkemys Jumalan 
työn instrumenttina olemisesta.95 Tällöin kultaisen säännön toteutuminen ei 

91 ”Uskossa ristiinnaulittuun ja ylösnousseeseen Kristukseen ja hänessä ilmestyneeseen Jumalan rak-
kauteen meidän on jälleen mahdollista löytää elävä luottamus Jumalaan ja saada elämällemme uusi 
sisältö. Kristuksen rakkaus ja anteeksiantamus osoittavat tien, jolla ihmisten yhteydet voivat eheytyä 
ja uudistua. Tämä koskee erityisesti avioliittoa ja perhettä, ...” Ky 84, 10.
92 ”Jumalan sana ei tuo näihin arvoihin periaatteellisesti uutta. Ihmisten henkilökohtaista ja yhteistä 
elämää rasittaa kuitenkin vaikea perusvamma, synti. Se turmelee myös nyt puheena olevaa elä-
mänaluetta. Yhteisen ilmoituksen sisältö vääristyy ja unohtuu, ja ihmiseltä puuttuu kyky noudattaa 
omantunnon ääntä. Tämän vuoksi Jumalan sanaa tarvitaan vääristymän korjaajana, oppaana ja 
rohkaisuna hyvään.” Ky 84, 12.
93 ”Miehen ja naisen suhde sekä perhe-elämä kuuluvat kaikkia ihmisiä koskeviin yleisinhimillisiin 
kysymyksiin, joissa kirkko ei voi eikä halua väittää olevansa ainoa asiantuntija.” Ky 84, 11.
94 ”Sisäisesti laki täytetään vain silloin, kun Jumala itse on rakkautena läsnä ihmisen sydämessä ja 
kun ihminen puolestaan tunnustaa Jumalan kaiken hyvän lähteeksi ja lahjoittajaksi. Tämä mer-
kitsee muun muassa, että vaihtoehdot luonnollinen järki tai usko eivät vastaa Lutherin näkemystä 
poliittisen etiikan perusteista. Kummallakin on oma tehtävänsä jumalallisen hyvyyden ja rakkauden 
toteuttamisessa.” Raunio 2002, 302.
95 ”Luther says something positive about prudence, he relates it to the activity of the paterfamilias 
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nojaa vain luonnolliseen järkeen. Luonnollinen laki toteutuu parhaiten silloin, 
kun elämän tulkintaa ohjaa käsitys Jumalan lahjoittamista elämänjärjestyksistä. 
Niiden järjestysten puitteissa ”pelkästään järki” ei riitä hyvään lopputulokseen, 
vaan sen lisäksi tarvitaan uskon tulkinnan ohjaama prudence, harkinta.96 Tämä 
tulkinta vastaa Lutherin käsitystä uskon vaikutuksesta esimerkiksi siihen, miten 
mies voi ymmärtää naista – ja avioliittoa.97 Myös Lutherin dynaaminen syntikäsi-
tys tulee näin huomioon otetuksi.  

Lutherin mukaan synti estää käyttämästä oikein Jumalan antamia jär-
jestyksiä ja vain usko voi auttaa näkemään Jumalan asettaman tarkoituksen eri 
säädyille kuten avioliitolle. Avioliitto ja perhe on Lutherin mukaan otettava vas-
taan Jumalan sanan varassa tai muuten niistä on ”vahinkoa” ja ne muuttuvat 
”sietämättömiksi”.98 Jumalan sanan varassa toimiminen taas merkitsee asiallisesti 
uskoa ja luottamusta. Luther-tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että avio-
liiton teologiassa on tällä kohdin jossain määrin etäännytty luterilaisen teologian 
lähtökohdista. 

Luomisjärjestykseen perustuva tulkinta on kuitenkin säilynyt Suomen 
evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kto 06 liittää ihmisen sukupuolisuuden sekä 
avioliiton olemassaolon seksuaalisen suhteen muotona juuri luomisjärjestyk-
seen. Avioliiton tarkoituksia tai ominaisuuksia ei tosin tässä yhteydessä mainita 
järjestysluonteeseen kuuluviksi. Kristus on oppaan mukaan vahvistanut tämän 
luomisjärjestyksen. Kto 06 käyttää käsitettä ”Jumalan asetus”, jolla tarkoitetaan 

and paterpoliticus in their role as civil rulers in society. Th e virtue of prudence has some positive 
use in social ethics or in the two earthly orders of family and state, although it is also constantly 
vulnerable to egoistic carnal prudence within these orders. A real and unequivocally good pruden-
ce is present in those rulers who, instead of trusting their own inclinations, allow themselves to be 
‘instruments of Gods work’.” Saarinen 2005, 208. Vrt. Aristoteleen käsitys, jonka mukaan prudence oli 
hyvän etsimistä itsensä tähden. Tämä prudence oli kuitenkin riittämätön määrittelemään hyvää. Remi 
Braguen mukaan modernilla ajalla prudencen sijaan on siirrytty käsitteeseen etu, joka merkitsee pel-
kästään itsestään huolehtimista. Ks. Brague 2007, 233. Tämä muutos kuvaa, kuinka hyveen ja hyvän 
käsitteestä on paljolti luovuttu.
96 ”Th e individual is prudent when he or she recognizes the gift -structure inherent in the golden 
rule, as well as in the ordinances of the family and the state.” Saarinen 2005, 209.
97 ”Es ist gar viel eyn ander ding, Ehlich seyn und ehlich leben erkennen. Wer ehlich ist und ehlich 
leben nicht erkennet, der kan nymer mehr on unlust, muehe und iamer drynnen leben. Er muß 
klagen und lestern wie die heyden und unvernunfft  ige, blinden menschen. Wer es aber erkennet, der 
hatt lust, liebe und freude drynnen on unterlaß, wie Salomon sagt, das, ‘Wer eyn weyb fi nd, der fi nd 
was gutts’ &c.” WA 10, II, 294.
98 ”Denn gottis orden und werck will und muß auff  gottis wort unnd tzuversicht angenomen unnd 
getragen werden odder thut schaden unnd wirt untreglich. Darumb messigt S. Paulus 1. Cor. 7. seyn 
wort feyn, da er sagt: [1. Kor. 7, 28] ‘Die ehlichen werden fl eyschlich trubsall haben’, das ist eußerliche 
unlust. Aber schweygt der geystlichen, ynnerlichen lust, darumb das eußerliche unlust gemeyn ist 
beyde gleubigen und ungleubigen, dazu auch des ehlichen stands artt und eygenschafft  . Aber rechte 
lust drynnen haben kan niemant, der nicht solchen stand ym glauben festiglich erkennet, das er gott 
gefalle unnd fur yhm thewr geachtet sey mit allen seynen wercken, wie geringe sie sind.” WA 10, II, 
294.

yli-opas2010.indd   74yli-opas2010.indd   74 6.9.2010   11:40:046.9.2010   11:40:04



75

Avioliiton perustelu ja tarkoitus

avioliittoa luomistyön yhtenä osana. Tähän asetukseen ja sen kautta luomisjärjes-
tykseen perustuu kirkollisen vihkimisen hengellinen luonne, joka saa ilmauksensa 
rukouksessa ja siunauksessa.99 On huomattava, että tässä sanoituksessa avioliiton 
järjestysluonne kuvataan perusteeksi vain avioliittoon vihkimisen hengelliselle 
luonteelle, mikä vahvistaa aiemman huomion teologisen painopisteen siirtymi-
sestä itse avioliitosta kirkolliseen vihkimiseen.

Ktk 03 mainitsee luomisjärjestyksen mahdollisissa vihkipuheen aiheissa, 
mutta sen sisältöä ei kuitenkaan tarkemmin eritellä.100 Avioliiton kohdalla pap-
pi toimii sekä seurakunnan edustajana että vihkijäviranomaisena, ja siksi häntä 
sitoo ensisijaisesti yhteiskunnan säätämä laki. Kirkollisten toimitusten kirjan pe-
rusteluissa vuodelta 2001 sanoitetaankin, Lutheriin viitaten, että avioliitto on sa-
malla kertaa sekä maallinen että hengellinen sääty.101 Tämä lausuma jää kuitenkin 
irralliseksi siinä mielessä, että avioliitosta hengellisenä säätynä on kirjoitettu suo-
malaisissa lähteissä erittäin niukasti.

Koska luomisjärjestystä koskevat näkemykset vaihtelevat, on syytä tutkia, 
millä tavoin siihen liittyvät käsitteet on ymmärretty. Seuraavassa käyn läpi aviolii-
ton ominaisuuksia, jotka on liitetty luomisjärjestykseen. 

Avioliitto perustuu jumalalliseen lakiin ja järjestykseen piispojen vuoden 
1966 kannanoton mukaan.102 Vuoden 1984 kannanotossa argumentointi muut-
tuu jonkin verran. Kummassakin avioliiton elinikäisyys on kuitenkin perustava 
avioliiton ominaisuus.103 Jumalalliseen lakiin avioliiton olemassaolosta ja elinikäi-
syydestä ei viitata, vaan luonnollinen laki ja yhteiskunnan järjestys nähdään avio-
liiton perusteiksi. Vaikka luonnollinen laki on luomisen perusteella jumalallinen 
laki, yhteiskunnan olemassa olevaa lainsäädäntöä tai kunkin ajankohdan moraali-
sia koodeja tuskin voidaan itsessään pitää aina jumalallisen lain ilmaisuina.

Avioliiton ”elinikäisyys” ja ”purkamattomuus” on ominaisuuksina erotet-
tava toisistaan, vaikka ne ovat toisinaan samaa tarkoittavia. Elinikäisyys tarkoittaa 
avioliiton solmimisen intentiota, sitoumuksen luonnetta: kyseessä on elinikäinen 
sopimus. Sillä käsitteellä ei vielä välttämättä suljeta pois avioliiton purkautumi-
sen mahdollisuutta, vaikka elinikäisyys asetetaan päämääräksi. Purkamattomuus 
on avioliiton ominaisuutena ehdottomampi. Sillä tarkoitetaan, että avioliitto on 

99 Kto 06, 2.4.
100 Ktk 03, 145.
101 P 01, 4.1.6.
102 ”Kristillisen käsityksen mukaan avioliitto ei kuitenkaan ole pelkkä puolisoiden välinen sopimus, 
josta määrätyin edellytyksin ja muodoin voidaan vapautua. Se on järjestys, jonka Jumala itse on aset-
tanut ihmiselämän siunaukseksi ja suojaksi. Sellaisena se on tarkoitettu kestämään siihen asti, kunnes 
kuolema sen purkaa.” Aa 66, 6.
103 Ky 84, 10.
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paitsi elinikäiseksi tarkoitettu, myös käytännössä purkamaton. Purkamattomuus 
ilmaisee lähinnä katolisen, sakramenttiopillisen käsityksen avioliitosta, kun taas 
elinikäisyys lähinnä luterilaisen ja myös nykyisen, Englannin kirkon käsityksen 
avioliiton tarkoitetusta kestosta. 

Kaikissa suomalaisissa vihkikaavoissa, B-kaavoja lukuun ottamatta, on 
ainakin yhtenä vaihtoehtona Matteuksen evankeliumin kohta 19:4–6, jossa Jee-
suksen ajatellaan vahvistaneen luomisjärjestyksen. Niissä toistetaan luomiskerto-
muksen ajatus avioliiton lähtökohtaisesta purkamattomuudesta: ”Minkä Jumala 
on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” Tällä on perusteltu avioliiton elin-
ikäistä ominaisuutta. Tämä raamatunkohta on tulkittu avioliiton ”ihanteeksi”104, 
joka viittaa alkuperäiseen luomistarkoitukseen, vaikka sitä ei aina voida saa-
vuttaa. Tässä tulkinnassa purkamattomuuden periaate muuttuu elinikäisyyden 
ihanteeksi.105

Aa 66 edustaa vielä järjestysteologista näkemystä. Sen mukaan avioliitto 
poikkeaa ihmisten välisistä sopimuksista juuri siinä, että se on samalla Juma-
lan asettama järjestys. Tämän järjestyksen tarkoitus on siunata ja suojata ih-
miselämää. Elinikäisyys ja purkamattomuus kuuluvat ominaisuuksina avioliiton 
järjestysluonteeseen.106 

Avioliiton järjestysluonne perustelee edelleen avioliiton luonnonoike-
udellista, kaikkia koskevaa luonnetta.107 Käytännössä jokainen suomalainen 
vihkikaava tarjoaa kuitenkin vihkikysymyksiin kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä 
elinikäisyys ei tule esille. Mikäli Raamatun lukukappale tai vihkipuhe ei tuo esil-
le elinikäisyyttä avioliiton ominaisuutena, se voi jäädä kokonaan mainitsematta 
vihkitoimituksessa. 

104 Käsitettä ”ihanne” analysoidaan tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.
105 Myös Lutherin vihkikaavassa, joka on tunnustuskirjojen liitteenä, itse kysymys koskee vain 
tahtomista eikä ilmaise avioliiton ominaisuuksia. Kaavassa on kuitenkin välittömästi tahdon ilmaisun 
jälkeen kohta, jossa pappi liittää vihittävien oikeat kädet yhteen ja lausuu: ”Minkä Jumala on yhdistä-
nyt, sitä älköön ihminen erottako”. Tunn 90, 319.
106 Aa 66, 6. Avioliiton ainutlaatuisuutta ja vaihtoehdottomuutta luomisjärjestyksenä korostetaan 
useiden kirkkojen dokumenteissa. Esimerkiksi Kanadan Luterilaisen kirkon kannan mukaan mitään 
muita seksuaalisen suhteen muotoja ei tule korottaa avioliiton asemaan. Ks. http://www.lutheran-
church.ca/marriage/index.html, LCC Resources, Marriage, 4. Tätä kantaa perustellaan luonnollisella 
ja jumalallisella lailla (On the basis of natural and divine law).
107 ”Kirkollisessa vihkimisessä yhdistyy kaksi ulottuvuutta. Kristillisen uskon mukaan avioliitto 
perustuu Jumalan käskyyn ja luomisjärjestykseen. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, antoi 
avioliiton heille lahjaksi ja siunasi heidän liittonsa. Kristus vahvisti tämän luomisjärjestykseen perus-
tuvan asetuksen (Matt. 19:4–6). Jumalan asetuksen perusteella avioliittoon vihkiminen on hengelli-
nen tapahtuma ja jumalanpalvelus, jossa rukoillaan vihkiparin puolesta ja siunataan heidän liittonsa.” 
Kto 06, 2.4.
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Taulukko 3.2. Vihkikysymyksen ja sormusvalan muotoilu lähteenä olevissa suomalaisissa 
vihkikaavoissa. 

Ktk 63 Ktk 84 Ktk 03

Kaikkitietävän Jumalan kasvo-
jen edessä ja tämän seurakun-
nan (näiden todistajain läsnä 
ollessa kysyn sinulta, N.N.: 
Tahdotko ottaa N.N:n avio-
vaimoksesi ja osoittaa hänelle 
uskollisuutta ja
rakkautta myötä- ja 
vastoinkäymi-sessä? 
Tai: ...uskollisuutta ja rakkautta 
sekä hyvinä että pahoina päivi-
nä aina kuolemaan asti?

Kaikkitietävän Jumalan 
kasvojen edessä ja tämän seu-
rakunnan / näiden todistajien 
läsnä ollessa kysyn sinulta, 
N.N.: Tahdotko ottaa N.N:n 
aviovaimoksesi ja osoittaa hä-
nelle uskollisuutta ja rakkautta 
myötä- ja 
vastoinkäymisessä? 
(=sormusvala)
Tai: … uskollisuutta ja 
rakkautta sekä hyvinä että pa-
hoina päivinä aina kuolemaan 
asti?

B kaava:
N.N., tahdotko ottaa N.N:n 
aviovaimoksesi ja osoit-
taa hänelle uskollisuutta 
ja rak-kautta myötä- ja 
vastoin-käymisessä?
(Jätetty pois: Jumalan kasvojen 
edessä ja srk:n läsnäollessa 
sekä aloitus kolmiyhteisen 
Jumalan nimeen)

Kaikkitietävän Jumalan 
kasvojen edessä ja tämän seu-
rakunnan (näiden todistajien) 
läsnä ollessa kysyn sinulta, 
NN, tahdotko ottaa NN:n 
aviovaimoksesi ja osoittaa hä-
nelle uskollisuutta ja rakkautta 
myötä- ja vastoinkäymisissä?
tai
Jumalan edessä ja tämän seu-
rakunnan (näiden todistajien) 
läsnä ollessa kysyn sinulta, 
NN, tahdotko ottaa NN:n 
aviovaimoksesi, olla hänelle 
uskollinen ja rakastaa häntä 
hyvinä ja pahoina päivinä, aina 
kuolemaan asti?

vapaaehtoiset 
sormuslupaukset:
...tahdon rakastaa sinua hyvinä 
ja pahoina päivinä [elämän 
loppuun asti]. [ ]=voi jäädä 
pois 
tai: Haluan jakaa ilot ja surut 
kanssasi 
ja olla sinulle uskollinen, kun-
nes kuolema meidät erottaa.
tai: …olla hänelle uskollinen ja 
rakastaa häntä hyvinä ja pahoi-
na päivinä, aina kuolemaan 
asti?
Jumalan edessä ja tämän seu-
rakunnan (näiden todistajien) 
läsnä ollessa kysyn sinulta, 
NN tahdotko ottaa NN:n 
aviovaimoksesi, olla hänelle 
uskollinen ja rakastaa häntä 
hyvinä ja pahoina päivinä, aina 
kuolemaan asti?

Vihkikaava tarjoaa siis mahdollisuuden solmia avioliitto ilman ääneen lau-
suttua avioliiton elinikäisyyden ominaisuutta. Tästä seuraa kysymys, onko elin-
ikäisyys Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa yhä avioliiton keskeinen omi-
naisuus, kuten se on ilmaistu piispojen aiemmissa kannanotoissa.108 

Avioliiton elinikäisyys tuli erikseen pohdittavaksi kristinopin eli uuden 
Katekismuksen muotoilun yhteydessä. Kirkolliskokous äänesti 1999 keväällä kris-
tinopin muotoilusta. Siinä avioliiton elinikäisyyttä koskevan lauseen poistaminen 
voitti perustevaliokunnan ehdotuksen, jonka mukaan avioliiton elinikäisyyden 
ilmaiseva lause tulisi jatkossakin olla katekismuksessa.109

108 Aa 66, 6; Ky 84, 25,26; Lau 94, 90, 91. 
109 Luukkonen toteaa gradussaan: ”Näin ollen uuteen katekismukseen tuli avioliiton osalta monia 
uusia teemoja, joiden voidaan ajatella olevan kirkon perinteisestä linjasta poikkeavia.” Luukkonen 
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Kirkolliskokouksen pöytäkirjoista ei käy ilmi, mitkä olivat lopulta ne argu-
mentit, jotka johtivat tähän lopputulokseen. Myös piispainkokous vuodelta 2002 
oli elinikäisyyttä koskevan sanamuodon osalta vaihtoehtoisuuden kannalla: sa-
nat ”aina kuolemaan asti” laitettiin lausunnossa sulkeisiin, millä ilmaistiin niiden 
pois jättämisen mahdollisuus. Perusteet eivät käy ilmi piispainkokouksen pöytä-
kirjoista.110 Vihkikaavojen tarjoamat vaihtoehdot kuvaavat siten olemassa olevaa 
tilannetta: avioliiton solmimista koskeva kysymys voi sisältää elinikäisyyden tai 
sitten ei. Vihkikaavaan on haluttu eri tilanteisiin sopivia vaihtoehtoja, mutta elin-
ikäisyyden vapaaehtoisuus ei selity pelkästään sillä. Sekä eronneiden vihkimisessä 
että ensimmäisessä vihkimisessä on ollut aiemmin kyse juuri elinikäiseen liittoon 
vihkimisestä.

Ratkaisu on sisällöllisesti yhteydessä aiemmin mainittuun käsitteeseen 
ihanne. Koska elinikäisyyden ihannetta ei voida aina saavuttaa ja se saavutetaan 
käytännössä yhä harvemmin, elinikäisyyttä ei ole käytännössä enää pidetty luo-
vuttamattomana kuten vielä 1984, Kasvamaan yhdessä -asiakirjassa.111 Luomis-
järjestykseen kuuluvasta avioliiton elinikäisyyden ominaisuudesta oli jo aiemmin 
siirrytty käyttämään käsitettä ihanne. Elinikäisyyden ihanne on kuitenkin lie-
vempi ja tulkinnanvaraisempi käsite kuin elinikäisyys avioliiton pysyvänä omi-
naisuutena. Vihkikaavan muotoilu ja siitä annetut lausunnot antavat ymmärtää, 
ettei elinikäisyyden ihannettakaan ole välttämätöntä asettaa tavoitteeksi – siitä on 
tullut vapaaehtoinen kohta vihkikaavassa. Nykyisen käytännön mukaan vihkipari 
voi itse valita, solmivatko he avioliiton siten, että elinikäisyys on sen perustava 
ominaisuus. Tämä muutos avioliiton teologiassa on huomattava. 

Sormusvalat ovat kysymysten ohella toinen oleellinen kohta, joka ilmaisee 
avioliiton ominaisuuksia. Suomalaisissa vihkikaavoissa sormusvala on ollut aina 
vapaaehtoinen toisin kuin englantilaisissa, joissa se on kiinteä osa vihkikaavaa. 
Aikaisemmin sormusvala sisälsi vain sanamuodon ”myötä- ja vastoinkäymisessä” 
ilman viittausta elinikäisyyteen.112 Vuoden 2003 vihkikaavassa sormusvalan sana-
muotoja on huomattavasti laajennettu ja samalla on annettu kolme eri vaihtoeh-
toa. Niistä ensimmäisessä elinikäisyyttä ilmaiseva sanoitus ”elämän loppuun asti” 
on sulkeissa, mikä ilmaisee sen pois jättämisen mahdollisuutta. Kahdessa muussa 
vaihtoehdossa elinikäisyyden ominaisuus kuuluu sanamuotoon.113 Sormusvala 
on kuitenkin edelleen itsessään vapaaehtoinen osa vihkikaavaa. Sormusvalassa 

2005, 71. 
110 Pkl 02, 13.
111 Ky 84, 28.
112 Ktk 84, 59. 
113 Ktk 03, 148–149.
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elinikäisyyden ominaisuus on saanut vahvemman painotuksen, mutta myös valan 
kohdalla elinikäisyys avioliiton ominaisuutena on vapaaehtoisesti mukana.  

Avioliitto mainitaan edelleen Jumalan asettamaksi ja pyhäksi, ja kuitenkin 
avioliittoon luomiskertomuksessa ja kirkon traditiossa liitetty elinikäisyyden omi-
naisuus saatetaan jättää pois. Tästä syystä jää epäselväksi, kohdistuuko Jumalan 
asetus vain avioliiton olemassaoloon vai koskeeko se myös avioliiton tarkoituksia 
ja ominaisuuksia. Se, miltä osin avioliitto on Jumalan asettama ja mihin avioliiton 
järjestysluonne kohdistuu114, jää kokonaan vaille eksplisiittistä muotoilua.115 

Avioliittoon vihkimisen B-kaavat ilmaisevat yhden vaiheen suomalaises-
sa avioliiton teologiassa. Avioliiton yhteiskunnallista järjestystä koskevassa tul-
kinnassa on tapahtunut tutkittavana aikana muutos, joka ilmenee juuri niissä. 
Vuoden 1963 Kirkollisten toimitusten kirjassa eronneiden kirkollisen vihkimisen 
katsottiin merkitsevän vihkimistä vain yhteiskunnallisena toimituksena, ja siitä 
haluttiin poistaa viitteet jumalanpalvelusluonteeseen. Tämä toteutettiin jättämällä 
pois aloitus kolmiyhteisen Jumalan nimeen ja korostamalla toimituksen juridista 
merkitystä sekä toimituksen hoitavan papin saamaa yhteiskunnallisen viran teh-
tävää. Niinpä kysymyksen sanamuodosta jätettiin pois ilmaisut ”Kaikkitietävän 
Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa…”.116 Ratkaisu poik-
keaa siitä käsityksestä, jonka mukaan jokainen avioliitto on ilmausta luonnollises-
ta laista ja solmitaan luomisjärjestyksen mukaan.

Jumalan ja seurakunnan läsnäolon mainitsematta jättäminen on vaikeasti 
perusteltavissa, jos vihkiminen kuitenkin tapahtuu kirkossa seurakunnan ollessa 
todellisuudessa läsnä. B-kaavojen kohdalla eronneiden vihkiminen haluttiin kui-
tenkin erottaa vihkitoimituksen kirkollisesta luonteesta, koska eronneiden vihki-
minen koettiin avioliiton järjestysluonteen vastaiseksi. Järjestysteologinen näke-
mys avioliitosta ja sen erottamattomuusluonteesta on ollut ratkaisun perustana 
sekä vuoden 1963 että vuoden 1984 vihkikaavoissa. Avioliiton elinikäisyyteen 
pitäytymisellä on perusteltu etäisyyden ottamista eronneiden vihkimiseen, joka ei 
toteuttanut luomisjärjestyksen mukaista käsitystä avioliitosta.117 Asiallisesti tämä 

114 ”Pappi pitää vapaan puheen tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja. Puheessa voi käsitellä seuraavia 
aiheita: – avioliitto Jumalan lahjana ja järjestyksenä – –.” Ktk 03, 145.
115 Sundby on huomauttanut, kuinka Lutherin käsitys avioliitosta rakentui järjestysteologiselle läh-
tökohdalle, jossa velvollisuus noudattaa annettua järjestystä oli välttämätöntä: ”...där äktenskap ej ses 
som en över kontrahenterna stående, förpliktande ordning, som ställer berättigade krav på dem – en 
uppfattning, som för Luther skulle ha tett sig som ett missbruk av en Guds gåva och ett förnekande av 
Guds verkande och Guds ordnande vilja på det äktenskapliga livsområdet.” Sundby 1959, 12.
116 Kkptk 1963, 133–136; Liite IV–C, 13; Ktk 84, 66. B-kaava alkaa suoraan puheella ja etenee siitä 
kysymyksiin.
117 Mm. Sihvo on kommentoinut aiemmin avioliiton järjestysluonteessa tapahtunutta muutosta: 
”Toisen maailmansodan jälkeen kirkon avioliitto-opetus rakentui vahvasti Lutherin jättämälle 
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merkitsi myös sitä, että yhteiskunnallisen ja kirkollisen käsityksen avioliitosta kat-
sottiin silloin poikkeavan toisistaan. 

Tarkasti ottaen vuoden 1984 käsikirjassa ei ole mainintaa siitä, että B-
kaava on tarkoitettu eronneille. Se kuitenkin seurasi vuoden 1963 B-kaavaa, joka 
oli nimenomaan eronneille tarkoitettu, ja siksi on perusteltua pitää myös vuoden 
1984 B-kaavaa muun muassa eronneiden vihkimiseen tarkoitettuna. Vuoden 1984 
toimitusten kirjaan liittyvässä oppaassa, joka julkaistiin vuonna 1989, B-kaavan 
käyttö kohdistetaankin eronneiden vihkimiseen.118 

Vihkikysymyksissä on vuoden 1984 B-kaavassa vain yksi vaihtoehto, jonka 
mukaan uskollisuutta ja rakkautta osoitetaan ”myötä- ja vastoinkäymisessä”. Avio-
liiton pysyvyyteen tai elinikäisyyteen ei ole B-kaavassa mitään viittausta.119 Näissä 
B-kaavoissa on painotettu käsitystä, jonka mukaan pappi toteuttaa eronneiden 
vihkimisessä yhteiskunnallista tehtävää. Kaikkia vihkimisiä ei ole enää nähty sa-
mansisältöisinä avioliittoon liitettyjen ominaisuuksien muututtua yhteiskunnassa. 
Kumpikin kaava on sijoittanut vihkimisen juridisena toimenpiteenä toimituksen 
alkuun, jota seuraa sitten raamatunluku ja rukous. Tämä järjestely vastaa taval-
laan Lutherin vihkikaavaa, jossa alkuosa eli vihkiminen toimitettiin kirkon ulko-
puolella ja vasta sen jälkeen Raamatun luku ja avioliiton siunaaminen kirkossa 
sisällä.120 Syy tähän menettelyyn ja B-kaavan perusrakenne oli vuonna 1963 häm-
mästyttävän samanlainen kuin Lutherilla: halu erottaa alkuperältään yhteiskun-
nallinen toimitus kirkon antamasta siunauksesta ja rukouksesta, joissa tähdennet-
tiin avioliiton elinikäistä ja pysyvää luonnetta.121

Vastaava määrittely löytyy Englannin kirkon dokumentista vuodelta 
1978. Sen mukaan avioliiton järjestysluonteeseen kuuluu myös eksklusiivisuus 
eli ehdoton uskollisuus. Luomisjärjestyksenä avioliitto koskee kaikkia ihmisiä 
myös kirkon ulkopuolella ja siinä kaikki ihmiset voivat vastata ”Jumalan Hengen 
kosketukseen”.122 Englannin kirkon lähteissä elinikäisyys näyttäytyy luomisjärjes-
tyksen osoittamana avioliiton ominaisuutena. Myös vihkikaavan rakenteella ja sen 
mahdollisesti osoittamilla vaihtoehdoilla on tässä suhteessa huomattava merkitys. 
BCP:n mukaan toimittaessa vihkimisen johdantosanat luetaan jokaisen vihkimi-

perinteelle. Sen pohjana oli järjestysteologinen ajattelutapa. Avioliitto kuului Jumalan luomisjärjes-
tykseen ja sellaisenaan se oli erottamaton. Luomisjärjestyksen rinnalla puhuttiin myös konkreettisen 
yhteiskunnan oikeusjärjestyksestä. Vaikka luomisjärjestys ei tuntenut avioeroa, oikeusjärjestys sen 
sijaan tunsi.” Sihvo 1981, 79.
118 ”B-vaihtoehtoa voidaan käyttää mm. uudelleen avioliittoon vihittäessä.” Kto 89, 53.
119 Ktk 84, 66–67.
120 Tunn 90, 319.
121 Tunn 90, 318; Ktk 63.
122 MCT 78, 61.
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sen yhteydessä. Avioliiton tarkoitus ja ominaisuudet tulevat kuultaviksi kaikille 
vihittäville. Niillä on koko vihkitoimitusta konstituoiva luonne. Viittaus luomis-
järjestykseen löytyy myös morsiamen ja sulhasen lupaussanoista, joissa luvataan 
pitää huolta toisesta ”niin huonoina kuin hyvinä päivinä, rikkaana ja köyhänä, 
terveenä ja sairaana, rakastaen ja iloiten, kunnes kuolema erottaa”. Tämän kuvan 
avioliitosta katsotaan olevan Jumalan pyhän järjestyksen mukainen.123 Tässä on 
ilmaus avioliitosta luomisjärjestyksenä, johon kuuluu avioliiton elinikäisyyden 
ohella kumppanuuteen liittyvät velvollisuudet. Lupausten jälkeen seuraa 
sormusrukous, ja sen jälkeen pappi lausuu vihittäville, ettei kukaan saa erottaa nii-
tä, jotka Jumala on yhdistänyt.124 Näin käsitys avioliiton pysyvyydestä toistetaan. 
BCP:ssä avioliiton järjestysluonne sisältää siis sekä avioliiton ominaisuudet että 
Jumalan lain avioliitosta. 

Taulukko 3.3. Vihkikysymyksen ja sormusvalan muotoilu lähteenä olevissa 
englantilaisissa vihkikaavoissa. 

BCP 1662 ASB 80 CW 00

Wilt thou have this Man to thy 
wedded husband, to live toget-
her aft er God’s holy ordinance 
in the holy estate of Matrimo-
ny? Wilt thou obey him, and 
serve him, love, honour and 
keep him in sickness and in 
health; and, forsaking all ot-
hers, keep thee only unto him, 
so long as you both shall live? 

N, will you take N to be your 
wife? Will you love her, comfort 
her, honour and protect her, 
and, forsaking all others, be 
faithful to her as long as you 
both shall live? 

N, will you take N to be your 
wife?
Will you love her, comfort her, 
honour and protect her, and, 
forsaking all others, be faithful 
to her as long as you both shall 
live? 

ASB 80 ja CW 00 säilyttävät vihkikysymyksen sanamuodossa täsmälleen 
saman muotoilun (as/so long as you both shall live) kuin BCP ja ilmaisevat elin-
ikäisyyden yhtä oleellisena avioliiton ominaisuutena.125 

Sormusvalassa näkyy muita muutoksia, mutta elinikäisyyttä koskeva sa-
noitus (till death us do [a]part) säilyy ennallaan, ja se on yhtäläisesti mukana kai-
kissa tutkimusajanjakson englantilaisissa vihkikaavoissa.

123 ”– – to my wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better and worse, for 
richer and poorer, in sickness and health, to love ant to cherish, till death us do apart, according to 
God’s holy ordinance; ...” BCP, 365.
124 ”Th ose whom God hath joined together let no man put asunder.” BCP, 367.
125 ASB 80; CW 00, 106.
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Taulukko 3.4. Sormusvalan muutokset lähteenä olevissa englantilaisissa vihkikaavoissa.
BCP 1662 ASB 80 CW 00

I... Take thee... to my wedded 
wife, to have and to hold from 
this day forward, for better and 
worse, for richer and poorer, 
in sickness and health, to love 
and to cherish, till death us do 
apart, according to God’s holy 
ordinance; and thereto I plight 
thee my troth.

I... take you... to be my wife/
husband, to have and to hold 
from this day forward; for 
better, for worse, for richer, 
for poorer, in sickness and in 
health, to love and to cherish, 
till death us do part; according 
to God’s holy law. And this is 
my solemn vow.

I...take you, ...to be my wife/
husband, to have and to hold 
from this day forward; for 
better, for worse, for richer, 
for poorer, in sickness and in 
health, to love and to cherish, 
till death us do part; according 
to God’s holy law. In the pre-
sence of God I make this vow. 

Valat (vows) kuuluvat kiinteänä osana jokaiseen Englannin kirkon vihki-
toimitukseen. Jumalan ja seurakunnan läsnäolo mainitaan valojen126 eikä kysy-
mysten yhteydessä kuten suomalaisissa vihkikaavoissa. Sekä rakenteellisesti että 
sisällöllisesti elinikäisyys on säilynyt muuttumatta avioliiton ominaisuutena Eng-
lannin kirkon vihkikaavoissa. 

Suomalaisessa komiteamietinnössä järjestysluonteen käsittely saa toisen 
tyyppisen tulkinnan. Siinä viitataan kyllä perusteena Lutherin käsitykseen ”Ju-
malan sanan tuesta avioliitolle”, mutta tämän merkitystä ei sanoiteta tarkemmin. 
Komitea vetoaa myös Chicagon raporttiin vuodelta 1998, jonka mukaan avioliit-
toon vihkimistä tarkastellaan kulttuurin näkökulmasta. Avioliittoon vihkiminen 
on raportin mukaan toisaalta transkulttuurinen prosessi, ja toisaalta se edustaa 
vastakulttuurisia ulottuvuuksia. Tunnusomaisia piirteitä ovat Jumalan sanan julis-
taminen ja avioparin siunaaminen. Muut tavat ovat raportin mukaan kulttuuriin 
sidottuja ja siksi muuttuvia.127 Jumalan sanan julistaminen herättää tässä kohdin 
avoimia kysymyksiä, koska Raamatun avioliittoa koskevat kohdat ovat keskenään 
jännitteisiä ja kirkon nykyinen tulkinta avioliitosta edellyttää tulkinnallista va-
lintaa. Tehdyn ehdotuksen perusteella voi päätellä, että painopisteeksi on valittu 
jumalanpalveluksen viettäminen ja Jumalan sanan julistaminen vihkimisen yhte-
ydessä. Sen sijaan itse avioliiton, sen tarkoitusten ja ominaisuuksien ja Jumalan 
sanan välinen yhteys jää epäselväksi.

Kirkolliskokouksen asettama komitea liittää vastakulttuuriset ulottuvuu-
det kasteeseen, jonka perusteella jokaista on kohdeltava tasavertaisesti. Tämä 
koskee sekä vihittäviä osapuolia että kaikkia läsnäolijoita. Chicagon raporttiin 
vedoten komitea perustelee, ettei avioliitto ”saa olla mikään arvon mitta”: se on 

126 BCP 364, CW 00, 108.
127 P 01, 4.1.6. ”Chicagon raportissa (LML 1998) avioliittoon vihkimistä tarkastellaan sekä trans-
kulttuurisena että paikalliseen kulttuuriin sidottuna kontekstuaalisena prosessina. Sen mukaan kris-
tilliselle avioliittoon vihkimiselle tunnusomaisia piirteitä ovat Jumalan sanan julistaminen avioliiton 
solmimisen yhteydessä ja Jumalan siunauksen pyytäminen avioparille ja heidän kodilleen.”
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yksi mahdollisuus elää todeksi kastetun kutsumusta.128 On erikoista, että kaste 
nähdään tasavertaisuuden lähtökohtana, mutta kasteen liittymäkohtaa seura-
kuntayhteisöön ja edelleen avioliiton teologiaan ei tuoda tässä yhteydessä esille. 
Avioliittoa ei itsessään esitetä kutsumuksena vaan yhtenä mahdollisena kastetun 
kutsumuksena.129 

Kasteteologiasta on LML:n käsityksessä tullut tulkintaprinsiippi, joka ohit-
taa itse avioliittoon liittyvän teologian ja historian eikä kuitenkaan anna kasteelle 
sen perinteistä merkitystä uuden elämän alkuna ja Kristukseen liittymisenä. Avio-
liiton vastakulttuuriset ulottuvuudet liitetään Chicagon raportissa tasa-arvoon, 
mille ei sinänsä kerrota perusteluita. Tasa-arvo voi historiallisesti arvioiden olla 
kristillisen uskon toteuttama vastakulttuuri. Tosin pitkään kristinuskoa on syytet-
ty miesten ja naisten välisissä suhteissa myös päinvastaisesta vaikutuksesta. Ajatus 
vastakulttuurista tarjoaisi mahdollisuuden tuoda esiin avioliiton sisäisiä, teologi-
sia perusteita, jotka ovat vastoin tämän hetken yleisiä käsityksiä. Sillä tavoin vas-
takulttuuria ei kuitenkaan esitetä.

Avioliiton järjestysluonteen tulkinta on muuttunut monin tavoin. Kihlaus 
on ollut osa avioliiton solmimisprosessia ja siksi myös sen osuus on syytä tutkia 
erikseen. 

3.2.2. Kihlaus – avioliiton alku
Kihlauksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa naisen ja miehen välistä sopimus-
ta avioliiton solmimisesta.130 Useimmiten kihlaus on suullinen sopimus, ja sen 
merkkinä on tavallisesti sormus. Kihlaus on esiintynyt historiassa sekä kahden-
keskisenä että julkisena sopimuksena. Kihlauksen ja avioliiton keskinäinen suhde 
on vaihdellut merkittävästi eri aikakausina. Kihlauksen yksilöllisen merkityksen 
arviointi kuuluu toisille tieteenaloille, mutta common sense merkityksessä sen voi-
daan arvioida olevan edelleen merkittävä. Meneväthän monet edelleen kihloihin 
ja osa myös ilmoittaa siitä julkisesti. Toisaalta kihlaus on saanut uusia, perintei-

128 ”Kristillisellä avioliittoon vihkimisellä on raportin mukaan myös vastakulttuurisia ulottuvuuksia. 
Avioliittoon vihkimistä tarkastellaan erityisesti kasteen näkökulmasta. On tärkeää, että vihkitoimitus 
ilmentää ja puolustaa avioliiton solmivien osapuolten tasa-arvoa kastettuina. Kummankin osapuolen 
on annettava oikeus myöntyä vapaasti avioliittoon, eikä kumpaakaan saa kohdella ikään kuin ”omai-
suutena”. Avioliitto sinänsä ei saa olla mikään arvon mitta. Kaste antaa kaikille läsnäolijoille yhteisen 
arvon ja kutsumuksen. Avioliitto tulee nähdä yhtenä inhimillisenä mahdollisuutena elää todeksi 
kastetun kutsumusta. Kasteen antama arvo ja valtuutus tulevat hyvin esille silloin, kun avioliiton 
solmimiseen liittyy ehtoollisen vietto.” Kkkom 1998, 1.
129 Kasteen yhteydestä avioliittoon tarjoaa esimerkin Augustinuksen teologia, jossa on nähtävissä 
perusteet liittää kaste myös suoraan avioliiton teologiaan eikä pelkästään tasavertaisuuteen. Bennet-
tin mukaan kaste merkitsee nimittäin Augustinuksella avioliiton solmimista Kristuksen kanssa ja 
avioliitto puolestaan uuden minän syntymistä Jumalan armosta. Ks. Bennett 2008, 121–123. 
130 Näin kihlaus on määritelty myös avioliittolaissa: AL § 1.

yli-opas2010.indd   83yli-opas2010.indd   83 6.9.2010   11:40:056.9.2010   11:40:05



84

Avioliiton teologia

sestä käsityksestä poikkeavia sisältöjä.131 Koska kihlauksen merkitys on aiemmin 
ollut huomattavasti suurempi, tarkastelen ensin sen historiallista taustaa. Näin 
voidaan paremmin arvioida, mikä on sen merkitys avioliittoteologian kannalta 
tutkimusjakson aikana.

Perinteinen, jo roomalaiseen oikeuteen pohjautuva käsitys avioliitosta pe-
rustui osapuolten yksimieliseen suostumukseen: consensus facit nuptias. Tämä ta-
pahtui jo kosinnassa ja kihlaus julkisti tämän yksimielisyyden. Erillinen kihlaus-
seremonia oli ilmaisu julkisuudesta ja yhteisöön liittymisestä. Roomalaiskatolisen 
teologian mukaan consensus ei kuitenkaan yksin riitä avioliittoon, vaan sen lisäksi 
tarvitaan toteutus, consummatio, joka samaistetaan sukupuoliyhteyteen. Aviolii-
ton sakramentaalisuus toteutuu roomalaiskatolisen näkemyksen mukaan con-
summaatiossa, joka tekee liitosta purkamattoman.132 Tämä näkemys on peräisin 
jo 1100-luvulta. Tosin 1100-luvulla käsitys sakramentista oli vielä hajanainen. 
Käsitys consummaation sakramentaalisesta luonteesta on näkyvissä edelleen esi-
merkiksi Johannes Paavali II:n ensyklikassa.133 

131 Kiiski 2006, 96. 
132 1100-luvulla oli kaksi kilpailevaa käsitystä siitä, mikä tekee avioliiton. Gratianus ja italialaiset 
pitäytyivät käsityksessä, jonka mukaan avioliitto muodostui kahdesta vaiheesta, aloitteen teosta 
keskinäisellä sopimuksella (consensus) ja täytäntöönpanosta sukupuoliyhteydellä (consummatio). 
Petrus Lombardus ja pariisilaiset teologit taas edustivat käsitystä, jonka mukaan avioliitto sai alkunsa 
pelkästään puolisoiden keskinäisestä suostumuksesta. Tätä perusteltiin Joosefi n ja Marian aviolii-
tolla, johon ei katolisen käsityksen mukaan koskaan kuulunut sukupuoliyhteyttä. Kuitenkin heidän 
suhdettaan oli pidettävä avioliittona. Consensus ymmärrettiin kahdenlaisena, heti toteutuvana (de 
praesenti) tai tulevaisuudessa toteutuvana (de futuro). Jälkimmäinen merkitsi kihlausta, ensimmäinen 
avioliittoa. Kumpaan tahansa liittynyt consummatio muodosti paavi Aleksanteri III:n (1159–84) mu-
kaan pätevän avioliiton. Kihlaus oli purettavissa hyvästä syystä tai yhteisellä sopimuksella. Katolinen 
käsitys tällä hetkellä on kompromissi 1100-luvun käsityksistä. Sen mukaan suostumus (consensus) on 
riittävä ja pätevä avioliiton syy, ja seksuaalinen yhteys taas avioliiton toteuttaminen (consummatio), 
joka tekee siitä purkamattoman. Jos toteuttaminen puuttuu, avioliitto voidaan kuitenkin mitätöidä. 
Kaksi eri tulkintatapaa avioliiton solmimisen tavasta elävät siis edelleen rinnakkain. Ks. Olsen Pierre 
2001, 220–221 sekä Th atcher 1999, 108–109. Jo kosintaa pidettiin avioliittosopimuksena (ellei tullut 
rukkasia), joka muodosti yksimielisyyden. Kihlaus oli tämän avioliittosopimuksen vahvistamista. 
Naittamisessa ja vihkimisessä avioliittosopimus pantiin toimeksi ja sen jälkeen aviopari johdatettiin 
sänkyyn, jossa avioliittosopimus sitten tuli toteutetuksi. ”Sänkyyn johdattaminen” oli konkreettinen 
osoitus sukupuoliyhteydelle annetusta roolista avioliiton solmimisessa. 
133 ”Th is idea has continued to thrive even into the present, appearing in a recent encyclical letter 
of John Paul II”. Olsen Pierre 2001, 219. Katolinen teologi Andre Guindon, jota Th atcher siteeraa, 
on arvioinut uudelleen ’consensus’ ja ’consummation’ käsitteiden sisältöä. Ajatus siitä, että konsensus 
on avioliiton konstitutiivinen tekijä, on hänen mukaansa huonosti perusteltu. Se perustuu pääosin 
Marian ja Joosefi n avioliittoon, jota ei voi pitää normaalitapauksena, koska Maria ja Joosef eivät ka-
tolisen käsityksen mukaan koskaan vahvistaneet avioliittoaan sukupuoliyhteydellä. Tämän johdosta 
katolinen teologia johtui päättelemään, että heidän täytyi kuitenkin olla avioliitossa, joten avioliiton 
muodosti silloin keskinäinen lupaus. Trenton konsiilin jälkeen katolinen kirkko jatkoi käytäntöä, 
jonka mukaan sukupuoliaktilla toteuttamattomat avioliitot saatettiin purkaa. Tämä vahvistaa sitä, että 
consensus ei itse asiassa ole varsinainen tekijä avioliitolle katolisen käsityksen mukaan. Consummatio 
on tarkoitettu nimenomaan yhdeksi lihaksi tulemisen koko prosessia tarkoittavaksi. Silloin yksittäi-
nen seksuaaliakti ei riitä sitä kuvaamaan, koska kyseessä on myös kuva Kristuksen ja seurakunnan 
välisestä suhteesta. Samalla tavoin yksittäinen kopulaatio ei voi kuvata consummaatiota eikä olla 
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Konsensuksen ohella roomalaiskatolisessa teologiassa on painotettu kir-
kollisen vihkimisen merkitystä sakramentin toimittamisessa. Vihittävät toimitta-
vat itse sakramentin konsensuksen ilmaisuissaan. Nämä kaksi käsitystä ovat elä-
neet rinnakkain ja sisäkkäin. Joka tapauksessa kihlauksessa tehtävä sopimus on 
muodostanut oleellisen osan avioliiton solmimisprosessia sekä käytännössä että 
teologisen merkityksensä vuoksi.

Reformaation vaikutuksesta myös kihlauksen merkitys muuttui. Salaiset 
kihlaukset olivat aiheuttaneet paljon keskustelua, ja niistä seurasi kirkon ja maal-
lisen hallinnon kesken erimielisyyksiä. Roomalaiskatolisen kirkon hyväksyessä 
salaiset kihlaukset vanhemmat ja suku saattoivat jäädä sivuun avioliiton solmimi-
sesta.134 Samanaikaisesti esiintyi myös nuorten pakottamista avioliittoon vastoin 
heidän omaa tahtoaan. Luther nousi kumpaakin käytäntöä vastaan.135 

Lutherin kanta salaisiin kihlauksiin perustui neljännen käskyn tulkintaan. 
Hänen mukaansa salaisia avioliittoja ja kihlauksia ei voitu pitää pätevinä, kos-
ka silloin ei kunnioitettu esivaltaa eli tässä tapauksessa vanhempia. Luther antoi 
vanhemmille oikeuden purkaa tällaiset kihlaukset.136 Toisaalla Luther kuitenkin 

avioliiton konstitutiivinen tekijä. Muutoin consummaatiosta tulee seksuaalinen tai sakramentaalinen 
automaatti, joka muistuttaa enemmän ”taikauskoista hedelmällisyyskultin toimintatapaa” kuin kuvaa 
Kristuksen ja seurakunnan suhteesta. Tästä syystä consummation on käsitettävä Guindonin mukaan 
laajemmin kuin tähän asti. Se on aviollisen sitoutumisen todeksi eläminen. Samalla on kysyttävä rak-
kauden merkitystä avioliiton solmimisessa. Rakkaus on merkittävin tekijä, sekä avioliitosta päätettä-
essä että siinä elettäessä. Sen on kuitenkin perustuttava huolelliseen itsensä ja toisensa tuntemiseen. 
Se taas ei ole mahdollista ilman todellista kokemusta aviollisesta yhteiselämästä. Näin Th atcher 1999, 
121–123.
134 Avioliiton solmiminen noudatti tavallisesti neliportaista kulkua: kosinta eli sopimus avioliitosta, 
kihlaus eli avioliittosopimuksen vahvistaminen, naittaminen eli avioliittosopimuksen toimeenpano ja 
lopuksi sänkyyn johdattaminen eli avioliittosopimuksen toteuttaminen käytännössä. 
135 Das Eltern die Kinder zur Ehe nicht zwingen noch hindern, und die Kinder ohne der Eltern Willen 
sich nicht verloben sollen. 1524. WA 15, 163–169. Luther ei hyväksynyt salaista kihlaustakaan: WA 
30, III, 224.: ”Aber wie dem allen, Wo das ynn brauch und gewonheit keme, das die heimlichen 
verloebnis bey iederman nichts goelten, ob gleich noch etlicher unrat uberig bliebe (wie denn kein 
recht noch lere yhe so gut ward, sie ist durch misbrauch und boese tueck offt   geschwecht, wie man 
spricht ‘Jnventa lege inventa est fraus in legem’), So werden dennoch unzelich viel irrungen und 
wirrungen verbleiben, die sonst allenthalben uberhand nemen, und man kuendte mit vielen sachen 
leicht hindurch komen, das beide Pfarher, Richter und die part selbs deste mehr ruge und fride, dazu 
leichter gewissen und erbeit hetten.”
136 Ks. Sundby 1959, 46–48. Sundbyn tulkinnan mukaan Lutherille avioliitto on julkinen sääty ja 
siihen kuuluu mennä julkisesti todistajien läsnä ollessa. Salainen kihlaus ei ole siksi mikään avioliitto. 
On olemassa kahdenlaista yhteen liittämistä: Jumalalta tulevaa ja ilman Jumalaa tapahtuvaa. Jumalan 
mukaan tapahtuu se, mikä toteuttaa hänen sanansa ja käskynsä ja se tapahtuu meidän kauttamme. 
Luther edellyttää vanhempien kunnioitusta ja heidän valtansa tunnustamista ja siksi avioliiton on 
oltava julkinen. (Neljäs käsky.) Julkisuusvaatimuksen Luther perustelee sekä vanhempien kunni-
oituksella että naisen suojaamisella. Sundby tulkitsee tämän siten, että Lutherin mukaan avioliiton 
tekee vasta julkinen consensus, ei pelkkä consensus. Tässä mielessä Luther tulkitsisi uudella tavalla 
perinteistä ajattelutapaa ‘consensus facit nuptias’. Lutherin mukaan avioliittolupaus merkitsisi heti 
avioliiton solmimista. Hän hylkäsi katolisen erottelun, jonka mukaan on olemassa per verba de futuro 
ja per verba de presenti lupauksia. Tulevan avioliiton lupausta ei Luther tunnista olevan olemassa. Itse 
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puolusti itse kihlausta ja antoi sille oleellisesti suuremman merkityksen kuin sko-
lastinen teologia, koska kihlauksessa avioliittosopimus tulee hänen mukaansa jo 
solmituksi. Tätä sopimusta ei tee tyhjäksi esimerkiksi luostariin meno tai edes 
kihlautuminen ja sukupuoliyhteys toisen kanssa.137 Itse asiassa Luther soveltaa 
erottamattomuuden ominaisuutta jo kihlapariin, joka on hänen mukaansa velvol-
linen uskollisuuteen ja eroa koskevien periaatteiden alainen.138 

Kihlaus sai Lutherin edellyttämän aseman avioliiton jo aloittavana, julki-
sena sopimuksena vain osittain. Käytännössä julkisuutta ei reformaation jälkeen 
aina vaadittu vaan kirkko joutui toteamaan oman prosessinsa rinnalla toisen käy-
tännön, jossa noudatettiin salaisten kihlausten hyväksymistä ”virallisen” vihkimi-
sen ohella. Näin tavallaan liityttiin keskiajalla vallinneeseen katoliseen käytäntöön 
salaisten kihlausten pätevyydestä. Tämä oli vastoin sekä roomalaiskatolista, Tren-
tossa ilmaistua kantaa että Lutherin käsitystä, joiden mukaan julkinen sopimus ja 
kristityille myös kirkollinen vihkiminen olivat välttämättömiä.139  

asiassa kihlaus merkitsi asiallisesti jo avioliittoa. Näin ajatellen Luther solmi myös oman avioliittonsa.
137 De captivitate WA 6, 557–558: ”Censetur et impedimentum, quod vocant ligaminis, hoc est, si 
quis alteri sit alligatus per sponsalia. Hic concludunt, si posteriorem quis cognoverit, prioris cessare 
sponsalia. Quod plane non capio. Ego arbitror, eum esse iam non sui iuris, qui uni sese addixerit, 
ac per hoc prohibente iure divino debere priori non cognitae, etiam si posteriorem cognoverit: dare 
enim non potuit quod non habuit, sed fefellit eam commisitque verum adulterium. Quod autem ali-
ud illis visum est, fecit, quod copulam carnis plus attenderunt quam divinum mandatum, quo priori 
fi dem pollicitus debet semper servare. Qui enim dare vult, de suo dare debet, Et deus prohibet, ne 
quis fratrem suum circumveniat in ullo negotio, quod servandum est ultra et supra omnes omnium 
hominum traditiones. Ita credo, non posse talem salva conscientia cum secunda cohabitare, et hoc 
impedimentum esse omnino convertendum. Si enim votum religionis facit alienum, cur non etiam 
fi des data et accepta, [Gal. 5, 22.] cum haec sit praecepti et fructus spiritus Gal. v., illud autem arbitrii 
humani? Et si licet uxori virum repetere, voto facto religionis non obstante, cur non liceat sponsae 
repetere sponsum suum, etiam secuta copula cum altera? Sed et superius diximus, non licere vovere 
religionem ei qui fi dem dedit puellae, sed est debitor ducendae, quia debitor est fi dei servandae, 
quam nulla traditione hominum licet deserere, quia praecepta est a deo. Multo magis hic ita fi et, ut 
fi dem priori servet, cum posteriori non nisi mendaci corde dare potuerit, ac per hoc non dederit, sed 
fefellerit proximam suam contra deum. Quare erroris impedimentum hic locum habet, qui facit, ut 
posterioris nuptiae nihil sint.” 
Olsen Pierre on huomauttanut, kuinka roomalaiskatolisen kirkon kahtalainen suhtautuminen 
salaisiin kihlauksiin omalta osaltaan vahvisti avioliiton muuttumista yksityisasiaksi, jossa oleellisinta 
on parin oma hyvä. Ks. Olsen Pierre 2001, 222. Lutherin esittämä julkisuusvaatimus suuntautui myös 
tätä muutosta vastaan.
138 Näin tulkitsee Lutheria esim. Suppan 1971, 76. Tulkinta on perusteltu.
139 WA 30, III, 207: ”Erstlich, Goettlich recht, das, weil die ehe ein off entlicher stand ist, der off ent-
lich fur der gemeine sol angenomen und erkand werden, ists billich, das er auch off entlicher weise 
gestifft   und angefangen werde mit zeugen, die solchs [Matth. 18, 16] beweisen konnen, Weil Got 
spricht: ‘Alle sachen sollen bestehen ynn zwey odder dreier munde’. Wo aber sich zwey mit einander 
heimlich verloben, kan niemand gewis sein, obs war sey odder nicht, weil man und weib (so auch 
braut und breutgam) ein leib und ein mund sind, auff  welcher bekendnis und zeugnis nicht zu 
bawen, noch solch ungewisse ehe zu bestetigen ist. Auff  das aber nicht iemand hie ein wort gezenck 
anrichte, heisse ich das heimlich verlobnis, das da geschicht hinder wissen und willen der ihenigen, 
so die uberhand haben und die ehe zu stifft  en recht und macht haben, als vater, mutter, und was an 
yhrer stat sein mag, Denn ob gleich tausent zeugen bey eim heimlichen verloebnis weren, so es doch 
hinder wissen und willen der Eltern geschehe, sollen sie alle tausent nur fur einen mund gerechnet 
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Roomalaiskatolinen käsitys kihlauksesta muuttui Trenton konsiilissa juuri 
reformaation edellyttämään suuntaan. Salaiset avioliitot todettiin edelleen sinäl-
lään päteviksi, mutta ei kirkon suosimiksi. Niiden kitkemiseksi määrättiin kuulu-
tukset ennen avioliittoa ja todistajat vihkimisessä pakollisiksi.140 Avioliiton julki-
suusvaatimus sai näkyvän ilmaisun.141 

Kihlauksen asema on muuttunut sekä avioliittolaissa että kirkkojen teolo-
giassa useita kertoja. Reformaation jälkeenkin kihlaus oli edelleen sekä roomalais-
katolisessa ja Englannin kirkossa että luterilaisuuden vaikutusalueella, esimerkiksi 
Ruotsissa, pätevän avioliiton merkki sisältäessään molemminpuolisen suostu-
muksen (consensus). Toisin kuin Lutherin käsityksessä, Ruotsissa julkisuutta ei 
aluksi vaadittu. Kihlaus oli myös lupa purkaa, eikä sitä katsottu avioeroksi. Suku-
puoliyhteys toteutti tehdyn sopimuksen ja sitoi puolisot toisiinsa. Ruotsissa tämä 
käytäntö tunnettiin nimellä sängelag. Kansallinen tapa eli vielä pitkään kirkollisen 
opetuksen rinnalla ja yhdistyi siihen. Myöhempi juhla ja kirkollinen siunaus oli-
vat vapaaehtoisia.142 Kihlauksessa tehty sopimus vahvistettiin tällöin vihkimisessä 
avioliitoksi. Tämän kirkon virallisen käytännön rinnalla sängelag säilytti siis yhä 
oman merkityksensä.143 Käytäntö muistutti sikäli nykyistä avoliiton ja avioliiton 
rinnakkaisuutta.

Vuonna 1734 kirkollinen vihkiminen tuli Ruotsin laissa avioliiton juridi-
seksi ehdoksi.144 Samalla luotiin epätäydellisen avioliiton käsite, joka koski siis yk-

sein, als die on zuthun ordenlicher, off entlicher macht solchs meuchlings und ym fi nstern helff en 
anfahen und nicht ym liecht handeln.” Vrt. WA 30, III, 59–60, Einleitung: ”Durch seine vorsichtige 
Ausdrucksweise hat er eben die selbständige Bedeutung der Trauung gegenüber der Verlobung zur 
Geltung bringen und andeuten wollen, daß ein ehrbares christliches Paar, obwohl es kraft  desVerlöb-
nisses von Rechts wegen schon die Ehe gesclossen hat, doch erst nach der Trauung in die tatsächliche 
eheliche Lebensgemeinschaft , speziell in die copula carnalis, eintreten solle.”
140 Tridentinum 1984, 143.
141 Patterson 2001, 4. Ennen Trentoa oli useimmiten ollut käytössä kaksi seremoniaa: kihlaussere-
monia ja avioliittoon vihkimisseremonia. Kihlaparilla oli jo lupa asua yhdessä. Jos heillä oli lapsi, 
katsottiin, että avioliitto oli jo toteutettu eikä vihkimisseremoniaa välttämättä tarvittu, eli tietyllä 
tavalla kihlaus jo perusti avioliiton, kuten Lutherilla. Nykyinen roomalaiskatolinen käytäntö pohjau-
tuu Trenton päätökseen, jonka mukaan vihkimisessä on oltava papin mukana. Silloin määriteltiin, 
ettei yhteisasumista saanut enää aloittaa ennen papin siunausta. Kihlausaika muuttui näin luvallisesta 
yhdessä asumisesta – ja luvallisesta sukupuoliyhteydestä – kuulutusajaksi, jonka aikana ei vielä voinut 
asua yhdessä eikä olla sukupuoliyhteydessä. Kihlausseremoniasta Trenton asiakirjat eivät mainitse 
enää mitään.
142 Sundby 1959, 112–113. Vuoden 1571 Ruotsin kirkkolaissa näkyi kaksi vastakkaista ilmausta. Yh-
täältä todettiin, että todistajien läsnä ollessa kihlautuminen ja yhteiselämän aloittaminen (sängelag) 
loivat jo sekä Jumalan että yhteiskunnan edessä pätevän avioliiton. Toisaalta vaadittiin kuitenkin jo 
avioliiton vahvistuksen eli vihkimisen tapahtuvan papin läsnä ollessa joko kirkossa tai sakaristossa. 
Ajatus kirkollisen vihkimisen välttämättömyydestä oli jo mukana, vaikka ei vielä ehdottomassa muo-
dossa. Lisäksi maallikoiden tekemiä ”vahvistuksia” ei haluttu enää hyväksyä.
143 Sundby 1959, 116–117.
144 Korpiola 2004, 301–305. Korpiolan tutkimus esittelee yksityiskohtaisesti avioliittoprosessin 
historialliset vaiheet. Korpiolan mukaan tämä lainmuutos oli hyvin oleellinen, koska silloin avioliiton 
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sityisesti tehtyjä kihlauksia. Sitä ennen noin kahden sadan vuoden ajan kirkollisen 
ja maallisen lain määritelmät avioliitosta poikkesivat toisistaan.145 Kihlaus tosin 
säilytti oman merkityksensä vielä puolitoista vuosisataa, mutta vuoden 1734 muu-
tos merkitsi myös kihlauksen merkityksen vähenemistä, kunnes vuoden 1915 lais-
sa kihlauksen juridinen merkitys poistui Ruotsissa kokonaan.146 Nykyisen luteri-
laisen käytännön mukaan kihlaus ja vihkiminen sisältyvät yhteen toimitukseen.147

Uskonnonvapauslain (1922) toteuduttua ja siviilivihkimisen tultua käyt-
töön kirkolla olisi ollut mahdollisuus antaa kihlaukselle osana avioliitto-prosessia 
teologinen merkitys. Suomessa vuoden 1929 avioliittolaki säilytti vielä kihlauk-
selle juridisia merkityksiä, jotka sittemmin poistettiin vuoden 1987 avioliittolain 
yhteydessä, vaikka kihlaus edelleen mainitaan avioliitosta sopimisena.148 Kirkon 
lausunnossa lain valmisteluun toivottiin kihlauksen säilyttämistä käsitteenä, 
vaikka sen oikeusseuraamukset olisi lausunnon mukaan syytä poistaa.149 Kirkon-
kaan lausunnossa kihlaukselle ei anneta erikseen eksplikoitua sisältöä tai muuta 
merkitystä kuin sopiminen avioliitosta.150 Voidaan todeta, että pitempiaikainen 

syntyprosessin eri vaiheet menettivät merkityksensä ja ne nähtiin useimmiten vain vapaaehtoisina 
toimina, jotka saatettiin liittää kirkolliseen vihkimiseen. Niin kihlaus, huomenlahja, holhoojan 
oikeuksien siirtyminen, vuoteeseen saattaminen kuin sukupuoliyhteyskin olivat menettäneet oman 
merkityksensä avioliiton syntyprosessin vaiheina.
145 Korpiola 2004, 304; Sundby 1959, 120; Lempiäinen, 2004, 167. Lempiäinen tuo esiin, kuinka 
kirkolla oli Suomessa erillinen kihlauskaava. Ks. Lempiäinen 2004, 166. Sundby ei mainitse mitään 
kihlauksesta erillisenä kirkollisena toimituksena. 
146 Sundby 1959, 135–138.
147 Ruotsissa tämä kehitys sai alkunsa vuonna 1612 pyrkimyksenä liittää kihlaus ja vihkiminen yh-
deksi toimitukseksi. Sitä ennen vihkiminen oli ollut vielä kaksiosainen kuten Lutherin vihkikaavassa. 
Valtiopäivät päättivät tosin, että kotonakin tehty kihlaus on laillinen mutta se suositeltiin tehtäväksi 
kirkossa seurakunnan läsnä ollessa. Vuoden 1614 käsikirjassa avioliiton alku sidottiinkin kirkossa 
lausuttuun aviopuolisoiksi julistamiseen. Samalla koko toimitus siirrettiin kirkkoon sisälle. Sundbyn 
mukaan tämä käytäntö merkitsi etääntymistä regimenttiopin soveltamisesta ja avioliiton pitämisestä 
maallisena asiana. Kirkko otti omaksi tehtäväkseen ja valvottavakseen sen, minkä piti kuulua maal-
liselle regimentille. Sundby 1959, 115. Vuoden 1686 Ruotsin kirkkolaissa säilyy kuitenkin edelleen 
selvä ero kihlauksen ja avioliiton välillä. Katekismuksen osaaminen ja ehtoollisella käynti olivat 
kihlautumisen ehtona. Rippikoulun edellyttäminen kirkollisen avioliittoon vihkimisen ehtona on 
peräisin tästä käytännöstä. Alkuperäinen ehto liittyi kuitenkin nimenomaan kihlautumiseen, mikä 
korosti kihlauksen merkitystä. Sitä ennen vihkiminen oli ollut vielä kaksiosainen kuten Lutherin 
vihkikaavassa.
148 AL § 1. Ks esim. Saarenpää, 1992. 
149 Kkptk syksy 1983, 34. 
150 John Witte on huomauttanut, kuinka avioliiton aloittaminen on nykyään mahdollista varsin no-
peasti ilman merkittävää harkinta-aikaa. Hänen mukaansa erityisesti nuorten parien kohdalla aviolii-
ton aloittamiseen tulisi kiinnittää selvästi enemmän huomiota. Kihlauksen ja avioliiton eri vaiheiden 
romahtamista tulisi vastustaa, koska se saattaa johtaa avioliittopäätöksiin, joissa ei ole ymmärretty 
sitoumuksen vakavuutta ja elämänmittaista merkitystä. Ks. Witte 2002a, 39. Sekä kosinta että kihlaus 
ovat aiemmin merkinneet tällaisia vaiheita, joiden avulla on ilmaistu avioliittopäätöksen oleellisia 
merkityksiä: consensus, elinikäisyys ja julkisuus ovat olleet osa solmimisprosessia. Myös ajallinen 
prosessi on ollut oleellinen ja korostanut päätöksen vakavuutta. Kihlausaika ja kuulutusaika ovat 
ilmaisseet siirtymistä uuteen elämänvaiheeseen. Näistä luopuminen tai niiden merkityksen oleellinen 
väheneminen on osaltaan merkinnyt avioliiton solmimisen merkittävyyden vähenemistä.
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kehitys on jatkunut: kihlauksen merkitys on oleellisesti vähentynyt sekä kirkon 
omasta toimesta että kirkon ja valtion välisen suhteen muuttuessa – sekä kirkko 
että lainsäädäntövalta ovat muovanneet avioliittokäsitystä. Vaikka kihlaus oli ollut 
aiemmin osa teologisesti perusteltua avioliiton solmimisprosessia, tutkimusaika-
na toteutuneissa uudistuksissa sen merkityksestä on luovuttu.

Myös Englannin kirkon vihkiliturgia oli alun perin yritys yhdistää sekä 
kihlaus ja sen julkisuus että kirkollinen vihkiminen yhdeksi toimitukseksi.151 
Salaisia kihlauksia pidettiin Englannissa käytännössä avioliittoina, vaikka kirk-
ko tuomitsi ne. Historiallinen kehitys on merkinnyt myös Englannissa kirkon ja 
muun yhteiskunnan välisen suhteen prosessia, jossa sekä kansallinen kulttuuri 
että kirkon käsitykset ovat muovanneet lainsäädäntöä ja uusia käytäntöjä. Kirkon 
ja valtion välisen suhteen kehittyminen on vaikuttanut oleellisesti lopputulokseen. 
Englannissa vasta Hardwicke marriage act 1753 vaati rekisteröimisen pakolliseksi 
kaikille avioliitoille eli siis varsin samaan aikaan kuin Ruotsissa (1734). Samalla 
suullisten lupausten juridinen sitovuus lakkasi. Tämä muutos merkitsi Englannis-
sa kihlauksen erillisen merkityksen loppumista.152 

Tämä kuvattu kehitys osoittaa, kuinka sekä valtion että kirkon intressit, 
julkisuuden ja yksityisyyden vaatimukset ja reformaation tuomien teologisten pe-
riaatteiden soveltaminen kietoutuvat toisiinsa avioliiton ja kihlauksen suhteessa. 
Lutherille oleellinen julkisuusvaatimus toteutui hitaasti ja sai erilaisen muodon 
kuin hän oli tarkoittanut. Hänen käsityksensä avioliiton ulkoisen järjestyksen ja 
juridiikan kuulumisesta yksinomaan maalliselle regimentille ei toteutunut kir-
kollisen vihkimisen muodostuessa yhdistelmäksi, joka kätki sisäänsä kihlauksen, 
aviopuolisoiksi julistamisen ja siunauksen. Kehitys on tältä osin ollut Ruotsissa, 
Suomessa ja Englannissa melko yhtäläinen.153 

151 Tässä liitytään tulkintaan saksalaisesta avio-oikeudesta, jota edustaa mm. Rudolf Sohm. Sen 
mukaan kihlaus varsinaisesti luo avioliiton, ja silloin vihkiminen saa vain toteutuksen ja juhlan 
luonteen. Ks. Suppan 1971, 65–66. Samalla kihlauksen luonne erillisenä tapahtumana hämärtyi. 
Kihlauksen tarkoitus oli ollut antaa mahdollisuus tutustua kihlakumppaniin ja saada selville myös 
ne ominaisuudet, jotka aiemmin olivat jääneet piiloon. Th atcher 1999, 111–112. Th atcher kritisoi 
katolista käsitystä, jonka mukaan kihlaus ei ole vielä sakramentaalinen. Se ei ole hänen mielestään 
perusteltua, koska avioliitto ei ole historiassa aina alkanut vasta häistä. Toiseksi avioliitto ymmär-
retään nykyään prosessina, ei yksittäisenä tapahtumana. Yksittäiset tapahtumat, kihlajaiset, häät, 
lapsen odotus, vanhemmaksi tulo ovat kaikki avioliiton prosessin sisällä tapahtuvia vaiheita. Myös 
valmistautumisen ja avioliiton tukemisen teologinen perustelu sisältää ajatuksen prosessista, joka 
toimii myös armon toteutumispaikkana. Th atcher 1999, 242.
152 Th atcher 1999, 114.
153 Th atcher kuvaa kihlaukseen liittyvää kehitystä, jossa individualismi sai voiton yhteisöllisis-
tä ulottuvuuksista 1700- ja 1800-luvuilla. Suvun ja vanhempien vaikutus avioliiton solmimiseen 
väheni ratkaisevasti. Avioliitto oli ”vapautettu” paitsi sidoksestaan sakramenttiin, myös vanhempien 
auktoriteettiin ja sukuun. Kumppanin valitseminen itselleen tuli sosiaalisesti luvalliseksi. Tästä 
seurasi Th atcherin mukaan romanttisen rakkauden voittokulku ja intohimoisen avioliiton mielikuva. 

yli-opas2010.indd   89yli-opas2010.indd   89 6.9.2010   11:40:066.9.2010   11:40:06



90

Avioliiton teologia

Avioliiton kokonaiskuva muuttui oleellisesti sekä suhteessa kihlaukseen 
että julkisuuteen. Yksilöllinen kokemus romanttisesta rakkaudesta korvasi va-
kiintuneita muotoja.154 Myös tässä kohdin Lutherin edellyttämä malli vanhempien 
suostumuksesta korvautui toisenlaisella menettelyllä. Luterilaisen avioliittoteolo-
gian epäselvyys johtunee osittain juuri näistä muutoksista. Lutherin intentio ei to-
teutunut kihlauksessa eikä kirkollisessa vihkimisessä. Kumpikin sai eri muodon, 
joka vielä muuttui edelleen kunkin kansakunnan oman kulttuurin ja tradition 
keskellä. Siksi Tunnustuskirjojen ja Lutherin määritelmät ovat sellaisenaan hyvin 
vaikeasti sovitettavissa nykyiseen tilanteeseen. 

Edellä kuvattua taustaa vasten on tutkittava, mikä merkitys ja sisältö kih-
lauksella on tämän hetkisessä avioliittokäsityksessä Englannissa ja Suomessa. 
Tämän tutkimuksen lähteissä kihlaukseen viitataan hyvin harvoin. Esimerkiksi 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Katekismus ja piispojen kannanotto Kasva-
maan yhdessä eivät ota kihlausta lainkaan esille. Kihlauksen juridinen ja teologi-
nen merkitys on tällä hetkellä huomattavan vähäinen.155 

Avioliiton teologian kannalta kihlaus on merkittävä, koska sen yhteydes-
sä joudutaan ratkaisemaan kysymys vihkiparin keskinäisen sopimuksen merki-
tyksestä avioliiton synnyssä. Vaikka suomalaiset lähteet eivät muutoin juurikaan 
käsittele kihlausta, siihen löytyy yksi viittaus, joka ilmaisee kihlauksen yhteyden 
avioliittokäsitykseen. Käsikirjakomitean vuonna 2001 julkaisema Perustelut-asia-
kirja viittaa perusteluna Lutheriin, jonka mukaan avioliitto syntyy varsinaisesti 
puolisoiden välisellä sopimuksella: ”Ich bin dein und Du bist mein. Das ist die 
Ehe.” Siihen viitaten todetaan, että kirkollisella vihkimisellä, ”joka merkitsi kihla-
uksessa jo solmitun liiton toteamista ja vahvistamista”, ei ollut oikeudellista mer-
kitystä.156 Tässä on suora viittaus kihlauksen perustavaan merkitykseen avioliiton 
syntymisen kannalta. Siihen nähden on merkille pantavaa, ettei kihlausta muualla 
käsitellä eikä sille anneta sitä merkitystä, johon tässä luterilaisen avioliittokäsityk-
sen kannalta keskeisessä Luther-sitaatissa viitataan. 

Th atcher 1999, 115–116, 119.
154 Myös katolisen ajattelun valtavirrassa, vaikkakaan se ei ole virallinen oppi, consummaatio 
käsitetään paljon laajemmin kuin yksittäiseksi ja ensimmäiseksi sukupuoliyhteydeksi. Kun kirkko 
kieltäytyy hyväksymästä ”esiseremoniaaliset” parit, se samalla joutuu ristiriitaan pitkän tradition ja 
käytännön kanssa, jonka mukaan olemassa olevat avioliitot hyväksyttiin laillisiksi ja sakramenteiksi. 
Sen sijaan nyt sakramentalisoidaan jokin avioliitto, joka on peräisin platonisesta ideoiden maailmas-
ta. Näin Th atcher 1999, 123.
155 Näin myös Kiiski 2006, 95. Tosin perintökaaressa kihlakumppani on edelleen juridinen hen-
kilö, joka on oikeutettu avustukseen kihlatun kuoltua. Ks. Perintökaari 5.2. 1965/40, luku 8, § 2 
(25.2.1983/209).
156 P 01, 4.1.6.
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Luterilaisen teologian lähtökohdat eivät selitä tätä lopputulosta, koska Lut-
herin yksi keskeisiä muutosvaatimuksia suhteessa keskiaikaiseen katoliseen käy-
täntöön oli korostaa kihlauksen perustavaa merkitystä. Painopisteen muutos oli 
niin suuri, että itse asiassa kihlaus tuli Lutherilla merkitsemään avioliiton solmi-
mista. Kihlaus velvoitti hänen mukaansa uskollisuuteen, sen oli oltava julkinen, ja 
myös eroa koskevat periaatteet koskivat jo kihlautuneita. Myös sukupuoliyhteys 
kihlauksen aikana oli mahdollinen, koska se tapahtui avioliittotarkoituksessa.157 
Vihkiminen oli enemmänkin jo solmitun avioliiton juhlimista ja sen tekemistä 
näkyväksi, että morsian siirtyi isänsä suvusta miehensä sukuun. Kihlauksen jät-
täminen pois avioliiton solmimisprosessista on osa luterilaisen avioliittoteologian 
muutosta.

Englannin kirkko on ottanut asiakirjassa Something to celebrate kantaa 
avoliittoihin ja kihlaukseen. Sen mukaan kihlaus ja avoliitto ovat vaiheita matkal-
la kohti avioliittoa.158 Kihlauksen sisältöä on tarkemmin tutkinut muun muassa 
Reg Harcus, jonka mukaan kihlaus merkitsi avioliittoaikomuksen julkistamista 
ja myös yhteisön antamaa hyväksyntää avioliitolle. Kihlauksen tarkoitus olisi an-
taa aikaa avioliiton tarkoituksen ja merkityksen käsittelylle kihlattujen mielessä. 
Kristillisen uskon kannalta se merkitsisi keskustelua uskollisuudesta, avioliiton 
pysyvyydestä ja muista avioliiton merkityksistä, joita avioliitto-opetukseen voi-
daan liittää. Vihkiminen ei silloin olisi enää kristillisen opetuksen vaan juhlan ja 
siunauksen paikka.159 

Sekä Englannissa että Suomessa kihlauksen merkitystä ja sisältöä on käsi-
telty erittäin vähän tutkimukseen valittuna ajanjaksona. Edellä kuvattu historial-
linen tausta selittänee tätä osaltaan. Lutherin intentio lisätä avioliiton arvostusta 

157 WA 6, 556; WA 30, III, 230: ”Wer nach dem off entlichen verloebnis ein andere berueret mit 
verloebnis, als die selbigen damit zu Ehelichen, das erste verloebnis zu reissen. Das solt ein Ehebruch 
geachtet werden. Dieser Artickel ist auch klar, Und haben auch die Bepstliche Rechte solch be-
schlaff en nicht lassen gelten widder die off entlichen verloebnis, Ja auch nicht widder die heimlichen 
verloebnis, Sondern alle solche felle geurteilet, das sie das erste verloebnis, es were heimlich odder 
off enberlich, bestettigen zur Ehe und das folgend beschlaff en mit einem verloebnis nicht lassen 
eine Ehe sein, Aber es were not, das man solch beschlaff en nicht so leicht liesse hin gehen, Sondern 
anzeigen, wie ein grosser schwerer Ehebruch es sey, das ym gesetze Mosi solchs mit dem tod gestrafft   
ward, Darumb sollen hie die Pfarher vleissig vermanen und anzeigen, wie gros dieser ehebruch sey, 
Denn [Bl. F 4] es ist zu besorgen, das der gantz keinen sinn noch ernst habe zur Ehe, der seine braut 
nicht lieber hat denn also, das er noch ynn und fur der hochzeit seine liebe und seinen leib von seiner 
braut scheidet, So doch die braut liebe solt billich und natuerlich vertreiben alle ander boese liebe des 
fl eisches, Er mus ein untugend sein und ein loser boeser mensch, nicht werd, das er lebe, schweige, 
das er eine Ehe solt besitzen.”
158 Th atcher 1999, 125. Samassa yhteydessä Th atcher perustelee kantaansa, miksi tulisi pikemmin 
ottaa käyttöön traditionaalinen kihlaus kuin pelkästään hyväksyä avoliitto ja suppeasti ymmärretty 
kihlaus avioliittoa aloittavina vaiheina. Mt., 127–128.
159 Harcus 2001, 45–46. 
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kihlauksen merkitystä painottamalla on kääntynyt päinvastaiseen suuntaan: kih-
laus on menettänyt merkityksensä ja sen johdosta avioliittoon vihkimiseen liite-
tään nyt kaikki ne merkitykset, jotka Lutherin ajattelussa liittyivät nimenomaan 
kihlaukseen.160 Kihlausta koskevalla muutoksella on välitön liittymäkohta myös 
avoliiton yleistymiseen.       

3.2.3. Avoliitto – avioliiton vaihtoehto
Avoliitto tarkoittaa ilman julkista sopimusta aloitettua yhteiselämää miehen ja nai-
sen välillä. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon dokumenteissa käytetään usein 
nimitystä avosuhde, jota perustellaan sillä, ettei osapuolten kesken ole solmittu 
liittoa tai sopimusta.161 Asuinliitto oli vielä 1990-luvulla esillä ollut suomen kie-
len lautakunnan suositus nimitykseksi avoliitolle.162 Vastaava englanninkielinen 
ilmaisu on cohabiting163. Käytän tässä tutkimuksessa jo vakiintunutta käsitettä 
avoliitto.164

Avoliittoa käsitellään toistuvasti kirkkojen dokumenteissa. 1960-luvulla 
avoliitto parisuhdemuotona alkoi yleistyä, joskin prosentuaalisesti avoliittojen 
osuus oli pieni. Toisaalta silloin alkanut avoliiton yleistyminen jatkuu edelleen. 
Tämä kehitys koskee sekä Englantia että Suomea.165 Erityisen selvästi avoliiton 
merkitys näkyy lasten syntyessä. Selvästi yli puolet lapsista syntyy avoliitossa ole-

160 Ks. esim. Suppan 1971, 59–60.
161 Ky 84, 50.
162 Saarenpää 1992, 25.
163 ”Th ere is no nationally agreed defi nition of cohabitation. Various statutes and regulations have 
attempted to defi ne cohabitation for legal purposes but these vary. Th e defi nition used by the General 
Household Survey (GHS) is ‘people who live together in a household as a couple without being married 
to each other’.” YDS 04, § 5. Sen rinnalla on käytetty toisinaan myös ilmaisua common-law marriage, 
joka on aiemmin määritelty tarkoittamaan kahden ihmisen yhteenliittymistä, jota ei ole muodollises-
ti solmittu perinteisellä, laissa osoitetulla tavalla vaan joka on seurausta kahden ihmisen yhteisestä 
asumisesta avioliittopäätöksen jälkeen. Sillä on siis kuvattu ilman virallista vihkimistä avioituneita 
pareja, jotka aiemmin historiassa, Englannissa vuoteen 1734 asti, myös tunnustettiin aviopareiksi.
164 Tässä yhteydessä on syytä analysoida myös käsitettä puoliso. Useimmiten puolisolla on tarkoitettu 
vain aviopuolisoa, mutta avoliittojen yleistyttyä sana puoliso on viime vuosikymmeninä ruvennut 
merkitsemään myös avopuolisoa. Avoliiton hyväksyttävyys yhteiskunnassa on saanut myös kielellisen 
ilmaisun. Sanan merkityksen laajeneminen on otettu huomioon myös Suomen kielen perussanakir-
jassa, joka jo 1992 antaa esimerkin tästäkin käytöstä. Suomessa on jo pitkään lainsäädännössä ja 
yhteiskunnan virallisissa yhteyksissä käytetty sekä käsitteitä aviopuoliso että avopuoliso. Siinä muo-
dossa käsitteen tarkoite on selvä: sillä viitataan joko avioliitossa tai avoliitossa elävään puolisoon. Kun 
käytetään pelkästään käsitettä puoliso, sen tarkoite on epäselvempi. Julkisoikeudellisesta lainsäädän-
nöstä todetaan erikseen, että puolisoita koskevia säännöksiä sovelletaan myös henkilöihin, jotka eivät 
ole avioliitossa, mutta asuvat jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja joilla 
on yhteinen lapsi. Ks. STM 1994, 9. Englannin kielessä sana puoliso, spouse on esimerkiksi Websterin 
sanakirjassa määritelty yksinomaan avioliitossa elävää tarkoittavaksi.
165 Ks. Kiiski 2007, 1. Englannissa vuonna 2003 avoliitossa asui n. 20 % väestöstä (yli 16-vuotiaat). 
Offi  ce for National Statistics, England. Suomessa 2003 n. 20 % perheistä tilastoitiin avoliittoperustei-
siksi. (Tilastokeskus, Perheet 2005).
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ville vanhemmille. Suomessa kirkon virallisen kannan ja todellisuuden väliseen 
ristiriitaan onkin kiinnitetty huomiota.166 

Englannissa on esitetty virallisen kielteisen kannan lisäksi avoliiton suh-
teen myös myönteisiä kannanottoja.167 Avoliiton torjumiseen kirkon taholta liittyy 
oleellisesti ne avioliiton perustelut, jotka on tässä yhteydessä haluttu tuoda esille. 
Tämän tutkimuksen kannalta oleellista on keskittyä näihin avioliittoteologisiin 
lausumiin.

Vuoden 1987 kirkolliskokouksessa Englannin kirkko hyväksyi aloitteen, 
jossa seksuaalinen yhdyselämä kuvataan kokonaisvaltaista sitoutumista edellyt-
täväksi. Sellaisena sen oikea paikka on avioliiton pysyvä suhde.168 Samansisältöi-
nen on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen kannanotto vuodelta 1984, 
jonka mukaan seksuaalisuuden luonne on koko persoonaa koskeva ja siksi sen 
toteuttaminen on suhteen pysyvyyden vuoksi perustelluinta avioliitossa.169

Myöhemmin Englannin kirkon kannanotot ovat muuttuneet avoliiton 
suhteen jonkin verran myönteisemmiksi. Marriage 1999 on avoliittoa koskien 
viimeisin julkaisu, jossa sitä on käsitelty erikseen. Sen mukaan avoliitto ei kuvaa 
vain yhdenlaista tilannetta, vaan kätkee sisäänsä joukon erilaisia suhteita. Suh-
teen pysyvyys, pitkäaikaisuus ja siihen sitoutuminen vaihtelevat. Samoin miehen 
ja naisen kokemukset tilanteen toivottavuudesta voivat olla erilaisia. Kannanotto 
ei suorasanaisesti hylkää avoliittoa valintana vaan ilmaisee ne mahdollisuudet, 
joilla kirkko voi antaa keskustelutukea parisuhteen tilannetta koskien. Jos suh-
teessa koetaan huolta sitoutumisesta tai epävarmuudesta, avuksi tarjotaan kirkon 
sielunhoidollisia palveluita. Silloin, kun on jo kyse pysyvästä sitoutumisesta ja jul-
kisesta yhdessä elämisestä yhteisön keskellä miehenä ja naisena, tämä kannanotto 
”suosittelee” kirkollista vihkimistä. Siinä oleellisiksi tekijöiksi mainitaan oppimi-
nen Jumalan rakkaudesta ja julkinen esilletulo, joka ilmentää jo olemassa olevaa 
elämäntapaa. Parin oma rukous ja muiden esirukous heidän puolestaan tuodaan 
myös esille. Suhteen kestävyys ja mahdollisuus palvella koko yhteisöä riippuvat 
kannanoton mukaan siitä, voiko pari nauttia täydestä, luottavaisesta suhteesta Ju-
malaan ja ihmisiin. Luottamuksellinen suhde Jumalaan ja toisiin ihmisiin antaisi 
raportin mukaan paremmat mahdollisuudet palvella yhteisöä. Jumalanpalvelusta 

166 Kiiski 2007, 1–2.
167 MCT 78.
168 ”Th is Synod affi  rms that the Biblical and traditional teaching on chastity and fi delity in personal 
relationships is a response to, and expression of, God’s love for each one of us, and in particular 
affi  rms: 1. that sexual intercourse is an act of total commitment which belongs properly within a 
permanent marriage relationship.” GSM 87.
169 Ky 84, 24
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viettävää yhteisöä pidetään oikeana, tukea antavana yhteisönä, jonka keskellä per-
soonallinen suhde voi kukoistaa ja jonka keskellä Jumalan rakkaudesta oppimi-
nen voi tapahtua.170 

Argumentaatio pohjautuu yhteisöllisyyden korostamiseen. Avoliittoon 
ei oteta tässä dokumentissa suorasanaisesti kielteistä kantaa. Siinä todetaan sen 
sisältämät erilaiset mahdollisuudet ja annetaan ymmärtää, ettei se ole pysyväksi 
tarkoitettu muoto parisuhteelle.171 

Kootusti avioliiton avoliitosta erottaviksi merkityksiksi tulevat siis jul-
kisuus, rukouksen mahdollisuus ja tuki, yhteys Jumalan rakkauteen seurakun-
tayhteisössä sekä yhteisöä kohti suuntautuvan palvelutehtävän vahvistuminen. 
Yhteisöllisyyden ja julkisuuden merkitys on oleellinen. Kun tarkastellaan näitä 
perusteita, voidaan huomata, että ne keskittyvät paitsi avioliiton myös kirkollisen 
vihkimisen perusteluun. Avoliittoa koskevassa keskustelussa tämä dokumentti 
argumentoi siis kirkollisen vihkimisen puolesta eikä vain yleisesti avioliiton pe-
rusteiden tai tarkoitusten pohjalta. Tässä esitetään samalla erityisesti kristillisen 
avioliiton perustekijät.

Myös dokumentti MCD 00 ilmaisee, miten avoliitto eroaa avioliitosta, 
joka on ”enemmän kuin sopimus yhdessä asumisesta”. Dokumentin mukaan tämä 
”enemmän” on heijastusta Jumalan rakkaudesta, jota Kristuksen ja seurakunnan 
välinen suhde kuvaa. Sellaisena avioliitto on sitoutumista tiettyyn rakenteeseen, 
johon kuuluu pysyvyys, liitonomaisuus ja Jumalan rakkauden uskollinen luon-
ne. Avioliiton ominaisuuksille annetaan huomattava painoarvo. Seurakuntayh-
teisössä avioliitto on avoin myös syvemmälle sakramentaalisuudelle.172 Tässä 
dokumentissa argumentaatio laajenee käsittämään avioliiton sakramentaalisen, 
rakkauden teologian, jolla perustellaan avoliiton erilaisuus avioliittoon nähden.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat määrittelivät avioliiton vuon-
na 1966 julkisuuden, pysyvyyden ja purkamattomuuden avulla. Kirkon ja yhteis-
kunnan avioliittonäkemysten yhtäläisyys koski julkisuutta ja sopimusluonnetta. 
Avioliitto on kuitenkin piispojen mukaan enemmän kuin inhimillinen sopimus 

170 M 99, 2, 6–7, 9.
171 Edellä nootissa 227 Th atcherin esittelemä Guindonin malli on itse asiassa tässä osittain jo to-
teutunut. Se merkitsee sitä, että avoparit hyväksytään todellista avioliiton prosessia aloittavina ja itse 
asiassa heitä varjellaan ilmaisemasta täyttä sitoutumista yhteisölle, ennen kuin he ovat toteuttaneet 
sen täysin ja he voivat solmia avioliiton realistisesti ja totuuden mukaisesti toisiaan kohtaan. Th atcher 
1999, 121–123.
172 MCD 00, 13: ”As is stated in Th e Book of Common Prayer, Holy Matrimony is an honourable 
estate, instituted of God in the time of man’s innocency, signifying unto us the mystical union that 
is betwixt Christ and his Church. Th is implies that marriage is more than a contract of cohabitation 
between two individuals: it is a state of life given to men and women as a gift  in Creation, to refl ect 
the faithfulness of God’s own relation to humankind as we see it in Christ.”
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ja se on tarkoitettu elinikäiseksi.173 Näin ehdollinen avoliitto tai määräaikainen 
avioliitto hylätään.

1980-luvulla suomalaiset piispat kirjoittivat Jumalan asettamasta elämän-
järjestyksestä ja seksuaalisuudesta esimerkiksi aviorikoksen käsittelyn yhteydessä. 
Kuudennen käskyn katsottiin tarkoittavan yhtä lailla miehen kuin naisen edun 
suojelemista. Siveettömyys (porneia) liitettiin paitsi historialliseen yhteyteensä, 
jolloin sillä tarkoitettiin kultillista haureutta, myös vapaisiin suhteisiin nykyään. 
Välittömästi jatkona tälle todettiin sukupuolisen seurustelun kuuluvan vain avio-
liittoon elinikäisenä sitoutumisena, koska sillä tavoin toteutetaan lähimmäisen-
rakkautta. Piispojen mukaan tilapäisissä suhteissa tai avoliitossa oma ja toisen 
persoonallisuus joutuvat loukkauksen kohteeksi.174 

Koska julkinen ja laillisesti sitova lupautuminen toiselle puuttuu avolii-
tosta, se merkitsee piispojen mukaan tietoisesti ylläpidettyä epävarmuutta tule-
vaisuudesta. Tämä on käytännössä toisen altistamista hylkäämiselle, jonka seu-
rauksista ei tarvitse olla siinä määrin vastuussa kuin avioliitossa.175 Avoliitto voi 
merkitä myös kokeiluvaihetta, johon ei sisälly selvää päätöstä elämänmittaisesta 
sitoutumisesta. Piispat vetoavat tutkimuksiin, joiden mukaan avoliitolla aloitetut 
avioliitot purkautuvat herkemmin. Sillä perusteella he edellyttävät tietoista rat-
kaisua, ovatko kumppanit valmiita jakamaan elämänsä vai eivät.176 Perusteet ovat 
tässä kohdin käytännöllisiä, psykologisia ja käyttäytymistutkimukseen perustu-
via. Selkeästi teologisena perusteena näyttäytyy lähimmäisenrakkauden periaate.

Piispojen kuvauksen mukaan ”avosuhteesta on muodostunut kokeilusuh-
de”, josta usein siirrytään avioliittoon. ”Kokeilua” piispat eivät pidä suositeltavana 
tai hyväksyttävänä, koska avosuhde ei heidän mukaansa poista suhteen ongelmia. 
Piispojen mukaan avosuhteen purkaminen on yhtä tuskallista kuin avioliiton, ja 
siihen liittyy lisäksi taloudellista turvattomuutta. Kielteinen suhtautuminen avo-
liittoon perustellaan sillä, että se voi alkaa ajautumalla, ilman tietoista ja julkista 
sitoutumista. Lisäksi kirjoittajat katsovat, ettei yhteiskunnan pidä antaa tukeaan 
avosuhteelle, koska siinä elävät ovat nimenomaan halunneet kiistää suhteensa 
yhteiskunnallisen merkityksen eikä avoliitto takaa yhtä turvallista elämänpiiriä 

173 ”Avioliitto on kirkkomme katsomuksen mukaan miehen ja vaimon välinen sopimus, joka juhlal-
lisin muodoin julkisesti vahvistetaan. Samalla tavalla käsittää avioliiton myös yhteiskunta.” Aa 66, 5. 
”Kristillisen käsityksen mukaan avioliitto ei kuitenkaan ole pelkkä puolisoiden välinen sopimus, josta 
määrätyin edellytyksin ja muodoin voidaan vapautua. Se on järjestys, jonka Jumala itse on asettanut 
ihmiselämän siunaukseksi ja suojaksi. Sellaisena se on tarkoitettu kestämään siihen asti, kunnes 
kuolema sen purkaa.” Aa 66, 6.
174 Ky 84, 45–46.
175 Ky 84, 46–47.
176 Ky 84, 48.
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perheelle kuin avioliitto.177 Julkisuus ja yhteisöllisyys sekä niiden suoma turva ovat 
merkittävimpiä perusteluita kriittisyyteen avoliittoa kohtaan.

Piispat eivät käsittele avoliiton sisältämiä erilaisia käytännön 
mahdollisuuksia laajemmin, vaikka sen kokeiluluonne ja tutkimuksissa todettu 
avioliittoa suurempi eroherkkyys tuodaan ilmi. Esitetyt argumentit ovat kuitenkin 
tässä ymmärrettävästi esitettyjä ja uskottavia. Avioliiton kohdalla tosin ajautumi-
nen lienee myös mahdollista, mutta sitä estää rekisteröitymisen ja vihkimisen vai-
heet sekä sitoutumisen selväsanainen ja julkinen toteutus. 

Perustelu jatkuvuudella ja turvallisuudella on lähinnä psykologinen tai 
suhteen sisäisestä dynamiikasta nouseva. Asiaa perustellaan myös kirkon tradi-
tiolla sekä viittauksella Jeesuksen opetukseen luomisesta kohdassa Matt. 19:5–6.178 
Tarkempaa ilmaisua sille, miten mainitun Raamatun kohdan sanat tulkitaan, ei 
esitetä. Eksegeettinen tai muu tulkinnallinen käsittely puuttuu. Tätä voi pitää mer-
kittävänä puutteena, koska mainittuun Raamatun kohtaan, kuten moniin muihin-
kin Uuden testamentin ilmaisuihin seksuaalisuudesta ja avioliitosta, liittyy oleelli-
sia, tulkinnallisia kysymyksiä. 

Suhteen pysyvyys ja jatkuvuus toimivat luonnollisen lain mukaisina avio-
liiton perusteina. Kun tämä seksuaalisuuden luonteesta nouseva perustelu on en-
sin tehty, johtopäätös yhdistetään avioliittoon, joka toteuttaa tällaisen pysyvyyden 
ja jatkuvuuden periaatetta. Juuri avioliiton pysyvyys on osoittautunut Suomen 
luterilaisten piispojen mukaan ominaisuudeksi, joka on säilynyt avioliiton yhtey-
dessä, vaikka avioliitto muuten saa erilaisia muotoja. Tässä tulee samalla ilmi ero 
yhteiskunnan lainsäädäntöön, joka ilmaistiin avioliittolain uudistetussa muodos-
sa 1987. Suomen laki ei nimittäin sisällä avioliiton pysyvyyden suhteen minkään-
laista säädöstä.179 

Tilapäisissä suhteissa ja avoliitossa toteutettavan seksuaalisuuden yhdistä-
minen samaksi ilmiöksi perustellaan avioliiton julkisuudella, juridisella turvalla 
ja elinikäisyydellä, jotka suojaavat persoonallisuutta ja toteuttavat lähimmäisen-
rakkautta. Avoliitto tulee näin yhdistetyksi seksuaalisen suhteen tilapäisyyteen ja 
lähimmäisenrakkauden vastaisuuteen. Yksityiskohtaisempi tarkastelu siitä, mistä 
avoliitossa on kysymys, olisi tehnyt enemmän oikeutta avoliitolle. Avoliitossakin 
lienee mahdollista toteuttaa uskollisuutta ja asettaa päämääräksi pysyvä suhde. 
Käytännössä suhde ja sen aloittaminen voivat lähiyhteisön kannalta olla myös jul-

177 Ky 84, 50.
178 Ky 84, 50. Matt 19:5–6: ”Ja hän jatkoi: ’Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoon-
sa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä 
Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.’”
179 AL 1929. 
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kisia. Juridisen turvan puuttuminen ja yksilöllinen oikeus toisen hylkäämiseen 
olisivat silti jääneet erottaviksi tekijöiksi.

Nykyisen avioerokäytännön valossa oikeus puolison ja lasten hylkäämi-
seen myös avioliitossa on juridisessa mielessä varsin suuri. Avoliitto taas voi sisäl-
tää monia eri versioita suhteen luonteesta. Ilmeisesti avoliiton suurempi mahdol-
lisuus erilaisille toteutuksille, jotka eivät täytä annettuja kriteereitä, on keskeinen 
hylkäämisperuste. Kirkon ja yhteiskunnan lainsäädännön välisen avioliittonäke-
myksen eroa ei kuitenkaan käsitellä Kasvamaan yhdessä -asiakirjassa. 

On huomattava, että piispojen kannanotossa vuodelta 1984 toteutetaan 
luterilaisen etiikan periaatetta, jonka mukaan etiikkaa koskeva päättely perustuu 
luonnolliseen lakiin. Siksi päättely tapahtuu rationaalisilla argumenteilla, jotka 
ovat yleisesti päteviä eivätkä perustu esimerkiksi Raamatun ilmoitukseen. Ehkä 
siksi Raamattuun viittaaminen jää ikään kuin eleeksi. Luonnonlakiin perustu-
va eettinen ajattelu näkyy muun muassa avioliiton elinikäisyyden perusteluissa. 
Ky 84 ilmaisee, miten ihminen hakeutuu ”luonnostaan” elinikäiseen suhteeseen. 
Tätä luonnollisuutta voisi arvioida kriittisemmin, koska avoliittojen suhteellinen 
määrä kasvaa koko ajan180 ja avioerojenkin määrä on ollut pitkään kasvussa.181 
Näiden tilastollisten tietojen valossa ei ole itsestään selvää, että ihminen hakeu-
tuu ”luonnostaan” elinikäiseen suhteeseen. Suomalaiselle, luterilaiselle avioliiton 
teologialle näyttää olevan hyvin tyypillistä käyttää luonnonoikeudellisia ja psyko-
logisia argumentteja, jotka saattavat silti olla ristiriidassa ympäröivän todellisuu-
den kanssa. Tunnustuskirjoihin tai Lutheriin luterilaisen teologian lähtökohtina 
ei viitata. Raamattuun vedotaan lähinnä viittaamalla luomisjärjestykseen, jonka 
Jeesus vahvisti.182 

Suomessa toteutetaan luonnolliseen lakiin pohjautuvaa seksuaalietiikkaa, 
joka pohjautuu kaikille avoimeen keskusteluun yhteiskunnassa. Englannissa läh-
tökohta on samantyyppinen, sillä sielläkin yhteiskunnan päätöksenteko avioliiton 
osalta liittyy myös kirkon päätöksentekoon. Kun Suomessa on päätetty yhteiskun-
nan neutraalista suhtautumisesta eri perhemuotoihin, Englannissa on havaitta-
vissa toisenlainen suuntaus. Englannin työväenpuolueen kannanotto ”Supporting 
Families: A Consultation Document” julkaistiin Tony Blairin hallituksen aikana. Se 

180 Perheet 2005, tilastokeskus.
181 Sosiologian piirissä on tutkittu käsityksiä parisuhteen pysyvyydestä. Ks. esim. Pukkala 2006. 
182 Etiikan yhteisölliset perusteet ovat Suomessa tulleet piispa Juha Pihkalan mukaan tulkituiksi 
ristiriitaisesti avoliittoa koskevassa keskustelussa. Avoliitolle on vaadittu yhteiskunnan lainsäädän-
nön turvaa, mikä on merkinnyt sen ja avioliiton välisen eron kaventumista lähes olemattomiin. Ks. 
Pihkala 2007, 2. Yksilöllisen vapauden ja yhteisön elämään liittymisen ulottuvuudet ovatkin oleellisia 
arvioitaessa avoliiton ja avioliiton välistä eroa.
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edustaa harvinaista poikkeusta, jossa valtiovalta eksplisiittisesti asettuu avioliiton 
tueksi. Perusteluna esitetään seikkoja, jotka käsittelevät juuri avo- ja avioliiton vä-
listä eroa.183 Lasten asema toimii keskeisenä perusteena: vaikka yksinhuoltajien ja 
vihkimättömien parien lapset voivat usein yhtä hyvin kuin naimisissa olevienkin 
lapset, avioliitto on silti tilastojen valossa turvallisin perusta lasten kasvattami-
selle. Tästä syystä hallitus ilmaisee tukensa avioliitoille, auttaakseen mahdolli-
simman monia perheitä selviytymään. Browningin mukaan tämän taustalla on 
tilastolliset tiedot, joiden mukaan Englannissa oli julkaisun aikaan teollistuneiden 
maiden korkeimmat avioeroluvut. Sen lisäksi avioliiton ulkopuolella syntyneiden 
lasten ja avoliittoisuuden sekä naimattomien prosentuaalinen osuus on tulkittu 
poikkeuksellisen suureksi. Kaikkiin näihin liittyy Browningin mukaan inhimillis-
ten tragedioiden lisäksi merkittävät taloudelliset kustannukset sosiaalityössä, ter-
veydenhoidossa, kouluissa ja myös tuottavuuden vähenemisessä.184 Tässä kohdin 
yhteiskunnallisen todellisuuden ja tilastoinnin tiedot ovat yhtäpitäviä kirkon 
avioliittoa puolustavien kannanottojen argumentoinnin kanssa.

Englannin kirkossa on esitetty myös avoliiton hyväksymistä avioliittoa 
edeltävänä vaiheena. Perusteeksi on esitetty, että negatiivinen suhtautuminen avo-
liittoon vaikuttaisi kielteisesti kokemukseen kirkosta. Avoliiton on katsottu olevan 
osa kulttuurista muutosta, minkä vuoksi kirkonkaan ei pitäisi asettaa avoliitossa 
eläviä eriarvoiseen asemaan. Something to Celebrate -raportissa eksplikoidaan, 
että silti voitaisiin pitää kiinni avioliiton ensisijaisuudesta.185 Raporttia käsiteltiin 
seuraavassa kirkolliskokouksessa samana vuonna 1995, ja sen pohjalta toteutettiin 
useita aloitteita. Avoliittoa koskeva kannanmuutos ei näy virallisessa selonteossa 
Englannin kirkon kotisivuilla.186 Sen sijaan siellä viitataan avioliiton ensisijaisuu-

183 Adrian Th atcher on tarkastellut kysymystä, miten perheen tehtävä ja muoto on ymmärretty 
suhteessa toisiinsa. Hän kritisoi näkemystä, jonka mukaan tietyn muodon, esimerkiksi avioliiton suo-
siminen on toisten perhemuotojen tuomitsemista. Hän ei näe myöskään perusteita sille, että perhe-
muotojen radikaali muutos olisi merkki ihmiskunnan kypsymisestä ja Jumalan jatkuvasta luomisesta, 
kuten esimerkiksi Drane & Drane ja Cahill ovat esittäneet. Nuo käsitykset ovat Th atcherin mukaan 
liian optimistisia, eivätkä huomioi muuttuvan kulttuurin tunteettomuutta perhettä kohtaan. Luojan 
designia ei pidä olettaa siellä, missä mitään suunnittelua ei näytä olevan vaan pikemmin tarkoituk-
settomuutta ja sokeutta. Th atcher 2007b, 117–119. Th atcher kritisoi myös avoliiton hyväksymistä 
sosiaalisena faktana. Sen perusteella saatettaisiin hyväksyä monia haitallisia käytäntöjä, joilla ihmiset 
tekevät itselleen ja toisille vahinkoa, mikä aikaisemmin on kristillisen näkemyksen mukaan todettu 
synniksi. Avoliiton sijaan olisi perustellumpaa ottaa kihlaus uudelleen käyttöön. Th atcher 1999, 130.
184 Browning 1999, 1.
185 SC 95, 115–118. Jouko Kiiskin mukaan Suomessa kirkko on toiminut ”mustavalkoisesti” verra-
tessaan avoliiton huonoja ja avioliiton hyviä puolia keskenään. Hänen mukaansa monet avoliitot ovat 
kuitenkin paljon tyydyttävämpiä kuin epätyydyttävät avioliitot. Kiiski 2007, 2–3. Kiiskin argumentti 
kohdistuu oikein, mutta ei vakuuta, koska tilastojen valossa avoerot ovat huomattavasti yleisempiä 
kuin avioerot ja lasten turvallisuuden kannalta avoliitot näyttäytyvät tällöin vähemmän turvallisina 
kuin avioliitot. 
186 http://www.cofe.anglican.org/info/socialpublic/marriagefamily/family/somethingtocelebrate/
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teen seksuaalisuuden toteuttamisessa ja vahvistetaan jo 1958 Lambeth-konferens-
sissa määritellyt avioliiton kolme tarkoitusta. Raportin käsittely sai siten jatkossa 
muodon, jossa kirkon kanta avoliittoon ei muuttunut aiemmasta, vaikka raportti 
oli arvostellut voimakkaasti avoliittoon ja avoliitossa eläviin kohdistuvaa kritiik-
kiä.187 Kirkolliskokous antoi tukensa nimenomaan perheiden tukemiseen. Siihen 
sisältyi muun muassa valmentaminen avioliittoon ja erilaiset parisuhdekurssit, 
joita kirkolliskokous totesi käytetyn menestyksellisesti ja joita se edelleen kehotti 
seurakuntia ja hiippakuntia toteuttamaan. 

Samoin kuin aiemmin todettiin jo Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
osalta, avioliiton yhteisöllisyys ja julkisuus ovat merkittävimpiä avioliiton perus-
teita Englannin kirkossa.188 1991 niiden rinnalla esiintyi vielä avioliiton remedium-
ulottuvuus, joka liittyi välittömästi julkisuuteen.189 Avoliiton vastaisissa kommen-
teissa tätä ulottuvuutta on käytetty sittemmin vain vähän, ja se näyttää muutenkin 
jäävän pois avioliiton tarkoituksena ja avoliiton vastaisena argumenttina.

Avoliiton vastaisissa ja avioliittoa puolustavissa ilmaisuissa on vain har-
voin viitattu niihin syihin, joiden vuoksi jotkut valitsevat parisuhteensa muodok-
si avoliiton. SC 1995 on tässä mielessä merkittävä dokumentti, koska siinä myös 
avoliiton valitsemisen syyt otetaan tarkastelun kohteeksi. Tutkimusten mukaan 
30 prosenttia naisista oli eron pelon vuoksi valinnut avoliiton avioliiton sijasta. 21 
prosenttia puolestaan oli ilmaissut vihamielisyyttä avioliiton instituutiota tai sen 
velvoitteita kohtaan. Näihin tutkimustuloksiin viitataan siksi, että avoliiton vas-
tustamisen syynä käytetään Englannin kirkossa teologisten syiden ohella tilas-
tollisia argumentteja. Tilastojen valossa on kyetty osoittamaan, että avoeroja on 
enemmän kuin avioeroja190, ja tällöin avoliiton valitseminen eron välttämiseksi 
osoittautuu ”itsensä pettämiseksi”.191 

Koska raskauden ehkäisymenetelmien yleistyminen ja helppo saatavuus 
ovat merkittävästi vaikuttaneet seksuaalisuuden toteuttamistapoihin ja avoliiton 
yleistymiseen, kirkkojen dokumenteista olisi luonnollista löytää avoliiton käsit-
telyn yhteydessä myös ehkäisyä ja lisääntymisen merkitystä koskevaa pohdintaa. 

187 SC 95, 115–116. 
188 Ihs 91, 21.
189 Ihs 91, 29.
190 Tällä hetkellä Suomessa avoeroja on lapsiperheissä kaksi kertaa useammin kuin avioeroja. Stakes: 
Tiedote 11.4.2007: ”Avioerot ovat yleisiä, mutta lapsiperheiden vanhempien avoliitot rikkoutuvat 
kaksi kertaa niin usein kuin avioliitot. Jopa isovanhempien parisuhteet ovat aikaisempaa epävarmem-
pia: mitä nuorempi lapsi, sitä useammin isovanhemmat asuvat erillään. Kahdeksassa vuodessa lasten 
isovanhempien erillään asuminen on lisääntynyt kolmanneksella. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen 
ja Stakesin kokoamasta laajasta julkaisusta Suomalainen lapsi 2007, jossa kuvataan alle 18-vuotiaiden 
lasten elinoloja tilastojen avulla.” 
191 SC 95, 115–117.
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Tällaisia mainintoja on kuitenkin suhteellisen vähän.192 Ehkäisyyn liittyviä kan-
nanottoja tarkastellaan myöhemmin avioliiton tarkoitusten yhteydessä. 

3.2.4. Avioero – avioliiton purkaminen
Avioeron tulkinnassa tulee esille avioliiton kannalta oleellisia käsitteitä ja argu-
mentteja. Samalla siinä määritellään avioliiton järjestysluonnetta ja avioliiton 
ominaisuuksia. Avioerolla tarkoitetaan avioliiton purkamista oikeustoimena,193 
mikä merkitsee niiden velvoitteiden ja oikeuksien lakkaamista, jotka koskevat 
puolisoiden välistä suhdetta. Sen sijaan vanhemmuuteen liittyvät vastuut säilyvät 
myös avioeron jälkeen.194 Juridisena tapahtumana avioero merkitsee sopimuksen 
purkamista. Teologisesti avioeron tulkinta on huomattavasti moniulotteisempi. 

Suomessa avioeroa ja eronneiden vihkimistä koskevaa keskustelua on käyty 
1940-luvulta lähtien 1980-luvun alkuun, avioliittolain uudistukseen saakka, joka 
toteutui 1987. Käsitys avioliiton erottamattomuudesta alkoi muuttua 1970-luvul-
la.195 Vuonna 1987 uudistetun avioliittolain mukaan avioeroon ei tarvita enää mi-
tään erityistä syytä, vaan jo toisenkin anomus erosta riittää.196

Kirkon kannanotto on eron syiden osalta jonkin verran tiukempi. Eroon 
suhtaudutaan hyvin kriittisesti ja eron sinänsä ei arvioida tuovan ratkaisua on-
gelmiin.197 Ajankohtainen asia vuodelta 1966 esitti eron olevan seurausta Jumalan 
tahdon rikkomisesta ja koeteltujen kristillisten arvojen puuttumisesta.198 Myös ero 
itsessään on piispojen mukaan Jumalan tahdon vastainen teko eli syntiä, vaik-

192 Adrian Th atcher kiinnittää huomiota lasten merkitykseen avioliiton tarkoituksena ja myös avio- 
liiton antamaan suojaan turvalliselle kasvulle. Lasten ja lisääntymisen ottaminen huomioon avioliiton 
yhteydessä edellyttää hänen mukaansa myös ehkäisyn käsittelyä. Th atcher 1999, 171–172.
193 AL § 3.
194 AL § 32.
195 ”Kirkollisessa opetuksessa avioerosta 1970-luvulla näyttää pyrittävän eroon ajattelusta, jonka 
mukaan avioero johtuisi jostain konkreettisesta yhdestä teosta – –. Aviorikoksena voidaan pitää myös 
muita asioita kuten eristäytyvä vaikeneminen, sulkeutuminen, henkinen hylkääminen, sortaminen, 
väkivaltaisuus, lapsenomainen alistuminen tai oikuttelu, pakeneminen työhön ja velvollisuuksiin, 
eläminen pakkosovussa kohtaamatta toinen toistaan, henkinen sitoutuminen johonkuhun toiseen, 
alkoholin orjuus – –. Ne ovat oireita persoonallisen kasvutapahtuman ja aviosuhteen häiriintymisestä 
– – aviopuolisoiden keskinäisen suhteen rakentamistehtävä on epäonnistunut.” Sihvo 1981, 85.
196 AL 1987, § 25–26.
197 Julie Hanlon Rubio on kiinnittänyt huomiota avioeroja koskevan teologisen keskustelun 
vähäisyyteen 1980-luvulta alkaen. Hänen mukaansa erityisesti protestanttisissa kirkoissa useimmat 
näyttävät hyväksyneen kirkkojen avioerolle myönteiset kannat. Hän kuvaa myös roomalais-katolisen 
kirkon sisäistä keskustelua, jossa on vaadittu avioeron suhteen hyväksyvämpää kantaa, vaikka on tie-
dostettu, ettei kirkon virallinen kanta muutu. Rubio painottaa epäsuhtaa, joka vallitsee sosiologisen ja 
teologisen tutkimuksen kesken. Yhteiskuntatieteiden piirissä avioeroa tutkitaan ja arvioidaan hänen 
mukaansa jatkuvasti, mutta teologinen tutkimus ja keskustelu ovat jääneet siihen nähden vähäiseksi. 
Rubion arvio avioerolle myönteisistä kannoista ja teologisen keskustelun vähäisyydestä on aiheel-
linen ja perusteltu. Hän ei kuitenkaan ota huomioon Englannin kirkon ja anglikaanisen yhteisön 
2000-luvulle saakka jatkunutta teologista työskentelyä avioeron yhteydessä. Ks. Rubio 2003, 47–48.
198 Aa 66, 10.
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ka synnin käsitettä ei eksplisiittisesti käytetä. Pyrkimystä välttää avioeroa ja sen 
kokemista onnettomuutena pidetään ilmaisuna omantunnon todistuksesta, joka 
vahvistaa eron Jumalan tahdon vastaiseksi. Avioero kuvataan seurauksena Juma-
lan tahdon vastaisesta elämäntavasta, jossa ei ole noudatettu anteeksiantamuksen, 
luottamuksen ja rakkauden mukaisia toimintatapoja.199 Vastaava ilmaisu löytyy 
Englannin kirkon dokumentista Marriage 1999, jonka mukaan avioero on aina 
seurausta rakkaudettomuudesta ja varomattomuudesta.200 

Käsite synti esiintyy suomalaisten piispojen kannanotossa yleisessä, koko-
naisuutta kuvaavassa merkityksessä avioeroa käsiteltäessä. Ensinnäkin synti on 
turmellut maailman siten, ettei Jumalan tahto toteudu. Tästä seuraa poikkeus-
ten mahdollisuus, jota kuvataan tosiasioiden ja olosuhteiden tunnustamiseksi.201 
Toiseksi synti vaikuttaa piispojen mukaan niin, etteivät ”avioliiton osapuolet aina 
onnistu ihanteen tavoittamisessa”.202 Synti esiintyy tässä heikkoutena tai kyvyttö-
myytenä, olosuhteena, josta seuraa jotakin. Kolmanneksi Jumalan tahdon vastai-
sesti päättynyt avioliitto kuvataan synniksi.203 Avioeron tulee kannanoton mukaan 
perustua nimenomaan välttämättömyyteen, koska avioeroon voidaan päätyä 
myös liian helposti. Tässä merkityksessä avioliiton purkaminen ”liian nopeasti” 
tai riittämättömin perustein on Jumalan tahdon vastaista.204 Tämä on kuitenkin 
pääteltävä kokonaisuudesta, koska sitä ei ilmaista suoraan. 

Piispat edustavat näkemystä, jonka mukaan Jeesuksen asettama ihanne 
avioliiton purkamattomuudesta tulee kuitenkin uudelleen tulkituksi jo Matteuk-
sen evankeliumissa (Matt. 5:31–32, Matt. 19:9) ja Paavalin opetuksessa (1 Kor. 
7:15), koska niissä esitetään avioeroon oikeuttavia syitä. Piispojen mukaan Jee-
suksen julistama erottamattomuuden ihanne säilyy, vaikka siitä ei voida kaikissa 
tilanteissa pitää kiinni. Tulkinta perustuu tällöin jo Raamatussa ilmenevään mal-
liin, jossa ennalta asetettu eettinen koodi joudutaan tulkitsemaan uudelleen ja 
etsitään pienintä pahaa.205 Näin luodaan tilanne-etiikan toimintatapa ja hylätään 

199 Aa 66, 10–14. 
”Avioliitossa koettujen vaikeuksien vuoksi sen elinikäisyys on varsinkin viime aikoina haluttu asettaa 
kyseenalaiseksi. Ajatellaan, että koska avioliitossa eläminen on nykyään vaikeaa, avioliittoinstituuti-
ossa on jotakin perusluonteisesti vialla. Todennäköisempää olisi sen sijaan olettaa elämäntapojemme 
ja -arvojemme vinoutuneen siinä määrin, että myös yhteiskunnan perus-solu, perhe, on joutunut 
ylivoimaisten ongelmien eteen. Parannuskeinona ei ole tällöin avioliittoinstituution muuttaminen, 
vaan elämäntapojemme ja -arvojemme tarkistaminen.” Ky 84, 26.
200 M 99, 5–7.
201 Ky 84, 52.
202 Ky 84, 54.
203 ”Jumalan anteeksiantamus Kristuksessa voi ulottua myös Jumalan tahdon vastaisesti päättynee-
seen avioliittoon niin kuin muihinkin synteihin, olivatpa ne miten suuria tahansa.” Ky 84, 55. 
204 Ky 84, 54.
205 Ky 84, 52.
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kasuistinen etiikka liian kaavamaisena. Laulaja kutsuu tätä luterilaista ratkaisua 
”luonnollisen lain etiikaksi” ja ”eläväksi etiikaksi”.206 Avioerokäsityksessä tämä eet-
tinen malli tulee selvästi esille.

Piispat eivät vetoa Kristuksen tai Paavalin opetuksen sisältöön vaan aino-
astaan luonnollisen lain vaikuttavuuteen ja uudelleen tulkintaan. Tätä näkemystä 
voidaan pitää jossain määrin suppeana, koska luonnollisen lain suhteen on esi-
tetty luterilaisena kantana myös käsitys, jonka mukaan iustitia civilis edellyttää 
kirkolta lain vaatimusten ottamista esille, niiden selventämistä ja tähdentämis-
tä.207 Raamatun ja kymmenen käskyn selitys ovat luterilaisuudessa olleet aiemmin 
osa tätä tehtävää.208 Pelkkä viittaaminen omaantuntoon on sitä suppeampi käsitys 
luonnollisesta laista ja kirkon roolista sen tulkinnassa. 

Suomessa noudatettiin avioeron perusteiden tulkinnassa vakavan syyn 
periaatetta 1960-luvulle saakka sekä lainsäädännössä että kirkossa. Avioeron 
myöntäminen oli mahdollista vain erikseen määritellyn, vakavan syyn johdosta. 
1960-luvulla alkoivat kuitenkin lisääntyä kannanotot, joissa avioeroa ja eronnei-
den vihkimistä pidettiin yksilön oikeutena, joka ei edellytä nimettäviä syitä.

Suomalaisissa 1960-luvun lähteissä tulee esille kaksi keskenään jännitteistä 
määritelmää. Yhtäältä yhteiskunnan ja kirkon määritelmä avioliitosta on saman-
lainen. Toisaalta ”Jumalan yhdistämä liitto on erottamaton”.209 Yhteiskunnan lain-
säädännössä oli jo vuonna 1966 eron mahdollisuus säädetty, eikä lainsäädäntöä 
näin ollen voi pitää yhtenevänä sen vihkikaavan käsityksen kanssa, jonka mukaan 
avioliitto on erottamaton. 

Siviilivihkimisen kaavassa oli kuitenkin 1960-luvulla ilmaisu, että avioliitto 
on tarkoitettu pysyväksi.210 Pysyväksi tarkoittaminen siviilivihkimisen kaavassa ja 
erottamattomuuden ihanne kirkollisessa vihkimisessä voivat olla samaa tarkoitta-

206 Lau 94, 62–63.
207 Py 72, 34.
208 WA 30, I. [Der große und kleine Katechismus Luthers]
209 ”Avioliitto on kirkkomme katsomuksen mukaan miehen ja vaimon välinen sopimus, joka juhlal-
lisin muodoin julkisesti vahvistetaan. Samalla tavalla käsittää avioliiton myös yhteiskunta.” Aa 66, 5.
”Miehen ja vaimon tulee myös muistaa, että kun Jumala on heidät yhteen liittänyt, heidän avioliitton-
sa on erottamaton. Sen tähden niiden, jotka aikovat mennä avioliittoon, on rukoiltava Jumalalta apua 
voidakseen elää toistensa kanssa rakkaudessa, sovussa ja Jumalan pelossa, että heidän avioliittonsa 
alkaisi ja jatkuisi Jumalan mielen mukaan. Silloin heidän osanaan on onni ja siunaus. Siihen Jumala 
teille armonsa antakoon.” Ktk 63, 40. ”Solmiessaan avioliiton mies ja nainen antavat Jumalan edessä 
pyhän lupauksen – – Avioliiton solmiminen ei siis perustu vain heidän tunteisiinsa, vaan myös hei-
dän tahtoonsa. Avioliitto on kirkkomme katsomuksen mukaan miehen ja vaimon välinen sopimus, 
joka juhlallisin muodoin julkisesti vahvistetaan. Samalla tavalla käsittää avioliiton myös yhteiskunta.” 
Aa 66, 5.
210 Aas § 9. Aiemmin, vuoden 1963 käsikirjaa laadittaessa, sanamuoto kuului: ”Avioliittoon, joka 
koko elämän ajaksi yhdistää miehen ja vaimon, perustuu yhteiskunnan säilyminen ja menestys.” 
Kkptk 1953, 128. 
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via ihanteita. Tämä ajatus perustuisi silloin luonnollisen lain saamaan muotoon 
yhteiskunnan laissa, joka on samalla ilmaus Jumalan tahdosta. Toisaalta ”erotta-
mattomuus” on käsitteenä vahvempi kuin ”pysyväksi tarkoitettu”. Yhteiskunnan 
lain mukaan avioero on anottavissa, mutta kirkon dokumenttien mukaan avioliit-
to on Jumalan asettamana järjestyksenä enemmän kuin inhimillinen, purettavissa 
oleva sopimus. Avioerossa ei ole tällöin kyse vain inhimillisen sopimuksen purka-
misesta vaan Jumalan asettaman järjestyksen rikkomisesta.211 

Avioeron tulkinnassa Suomen evankelis-luterilainen kirkko on koettanut 
yhdistää toisiinsa avioliiton maallisen regimentin ohjaamana instituutiona ja Ju-
malan sanan määrittelemänä elämänmuotona. Yhtäältä yksilöllä katsotaan olevan 
oikeus vakavista syistä – ja 1987 lähtien212 ilman syytä – purkaa avioliitto oman 
harkintansa perusteella. Tätä voisi kutsua vapaudeksi, jota perustellaan yksilön 
oikeuksilla ja luonnollisella lailla. Toisaalta avioero on kirkon mukaan Jumalan 
luomistahdon vastainen ratkaisu, johon päätyminen on aina synnin seuraus. Näi-
den kahden lähestymistavan yhdistäminen on johtanut varovaisiin ja yleisiin ku-
vauksiin siitä, milloin avioero on mahdollinen.213 Piispat kuitenkin edellyttävät 
avioerolle vakavia syitä toisin kuin yhteiskunnan nykyinen laki.

Kun suomalaiset piispat kuvaavat nykyistä tilannetta, avioeroon oikeut-
tavista syistä esitetään vain yksi esimerkki: puolison väkivaltaisuus. Muuten vii-
tataan vain siihen, että avioerolle voi olla perusteltuja syitä: avioeroa kuvataan 
joissakin tilanteissa ainoana lähimmäisenrakkauden mukaisena ratkaisuna.214 
Piispojen kannanotto ei tuo selvästi esille, miten luterilainen näkemys avioerosta 
rakentuu tilanteessa, jossa yhteiskunta ei enää luterilaisen reformaation luoman 
mallin mukaisesti suojaa avioliittoa rajoittamalla avioeron vapaata toteuttamista.

Kasvamaan yhdessä -asiakirja vuodelta 1984 luonnehti avioeroa edelli-
sen kannanoton tavoin synnin seuraukseksi.215 Avioeroa kuvataan ”vaikeuksiin 
joutumisena”216, Jumalan tahdon vastaisena217, ihanteen ”puuttumisena” tai sär-

211 ”Kristillisen käsityksen mukaan avioliitto ei kuitenkaan ole pelkkä puolisoiden välinen sopimus, 
josta määrätyin edellytyksin ja muodoin voidaan vapautua. Se on järjestys, jonka Jumala itse on aset-
tanut ihmiselämän siunaukseksi ja suojaksi. Sellaisena se on tarkoitettu kestämään siihen asti, kunnes 
kuolema sen purkaa.” Aa 66, 6.
212 1987 astui voimaan uudistettu avioliittolaki.
213 ”Vaikka avioerolle joskus voi olla perusteltuja syitä, on ilmeistä, että avioeroon turvaudutaan 
usein liian nopeasti.” Ky 84, 54.
214 ”Mutta synnin vuoksi avioliiton osapuolet eivät aina onnistu ihanteen tavoittamisessa ja pitävät 
eroa jopa ainoana inhimillisenä ratkaisuna. Esim. puolison väkivaltaisuuden vuoksi avioero voi 
näyttää ainoalta vaihtoehdolta.” Ky 84, 52. 
215 Ky 84, 54.
216 Aa 66, 11.
217 Ky 84, 55.
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kymisenä218. Käsitys avioeron syistä muuttuu kuitenkin jonkin verran. Edelleen 
avioero on yksiselitteisesti synnin seurausta ja siihen ajautuminen on Jumalan 
tahdon vastaista. Avioeron harkintaan kiinnitetään kuitenkin paljon suurempaa 
huomiota. Avioeroon oikeuttavia syitä ei yksiselitteisesti tässäkään esitetä, mutta 
viitataan luterilaisen uskonpuhdistuksen perinteeseen, jonka mukaan uskotto-
muus ja hylkääminen olivat sellaisia.219 

Piispojen mukaan avioero on joskus paras ratkaisu puuttuvan rakkauden, 
välien rikkoutumisen tai toisen puolison käyttäytymisen vuoksi, joka on uhkana 
lasten turvallisuudelle.220 Avioeron perusteet näyttäytyvät yleisinä periaatteina, 
jotka sisältävät paljon eri tulkintamahdollisuuksia. Mikään syy ei itsessään ole 
riittävä. Kun samanaikaisesti painotetaan, että avioeroon turvaudutaan liian hel-
posti ja elinikäisyyden periaate esitetään hyvin velvoittavana, yksittäinen ihminen 
ei voi tietää, ovatko hänen ratkaisunsa perusteet riittävät. Tässä mielessä omat-
tunnot voivat olla edelleen Lutherin sanoin ilmaistuna ”kurjia ja sekasortoisia”. 
Esimerkiksi ”rakkauden puute” mahdollisena eron syynä jättää avoimeksi, mitä 
rakkaudella tarkoitetaan ja millaiseen rakkauskäsitykseen piispat tässä liittyvät. 

Avioeropäätös on muuttunut piispojen kannanotossa samoin kuin yh-
teiskunnan laissa enemmän oman harkinnan varassa tehtäväksi ilman erikseen 
nimettäviä avioeroon oikeuttavia tai riittäviä syitä. Kirkon ilmaisema käsitys 
avioeropäätöksestä edellyttää kuitenkin erittäin vakavia syitä. Tämä ilmaisutapa 
viestittää, että syiden arviointi ei tapahdu enää kirkon tai yhteiskunnan toimesta 
vaan se perustuu käytännössä yksilön omaan harkintaan. Kun avioliittoa koskevat 
ratkaisut olivat aiemmin aina yhteisön tekemiä, nyt painopiste on siirtynyt selvästi 
yksilöön. Vain oikeusvaikutusten vuoksi välttämätön avioliiton virallinen purka-
minen toteutetaan yhteisön, oikeuslaitoksen puolesta.221 

Maallisessa laissa säädetty eron mahdollisuus on Lutherin mukaan tarkoi-
tettu suojaksi suuremmalta pahalta. Luther erottaa toisistaan ulkoisen järjestyksen 
ja uskon järjestyksen.222 Ulkoisessa järjestyksessä avioero on sallittava tietyissä ta-
pauksissa, ja sitä on säädeltävä lailla. Uskon järjestys perustuu eri lähtökohtaan. 
Koska kristittynä eläminen merkitsi Lutherin mukaan Jumalan tahdon ja käs-
kyjen mieluista täyttämistä, Luther nimesi avioeroon oikeuttavia syitä erikseen 

218 Ky 84, 54; Aa 66, 10.
219 ”Luterilaisesta uskonpuhdistuksesta lähteneen perinteen mukaan avioliiton elinikäisyys oli ihan-
ne, johon tuli pyrkiä. Kuitenkin avioeroon myönnyttiin silloin, kun kysymys oli uskottomuudesta tai 
hylkäämisestä.” Ky 84, 52.
220 Ky 84, 28.
221 Ilmeisesti myös valmisteilla oleva avioliittolain muutos ja siihen osallistuminen tulivat näkyviksi 
piispojen kannanotossa 1984.
222 Tätä Lutherin käsitystä kuvaa mm. Sundby 1959, 55–57.

yli-opas2010.indd   104yli-opas2010.indd   104 6.9.2010   11:40:086.9.2010   11:40:08



105

Avioliiton perustelu ja tarkoitus

kristittyjä varten, tukeakseen kristittyjen omiatuntoja oikeisiin ratkaisuihin223. 
Lutherilla on siis eri etiikka niille, jotka tahtovat olla kristittyjä224 ja niille, joita 
yhteiskunnan lailla ja pakolla koetetaan pitää jossakin järjestyksessä. Hän erottaa 
toisistaan Mooseksen lain ja Kristuksen lain.225 Kristittyjen ei lähtökohtaisesti pidä 
erota. Heidän on Lutherin mukaan noudatettava Jumalan tahtoa ja käskyjä. Jos 
kuitenkin erotaan kristillisestä heikkoudesta, uudelleen avioituminen ei ole lähtö-
kohtaisesti sallittua. Jos eronneista kristityistä toinen haluaa jatkaa yhteiselämää ja 
toinen ei, ensin mainittu on kuitenkin Lutherin mukaan vapaa menemään uudel-
leen naimisiin, koska ”Jumala ei halua pakottaa ketään mahdottomaan”.226 Tämä 
Lutherin kanta on luonteeltaan pastoraalinen ohje, ei laki. 

Lutherille perustava erottelu kahteen erilaiseen ohjeeseen ei ole näkyvissä 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kannanotoissa, jotka pyrkivät esittämään 
yhden, kaikkia koskevan etiikan. Näin uskon merkitys avioetiikassa on osittain 
menetetty. Tämä tulee esille esimerkiksi piispojen kannanoton lausumassa, jolla 
he perustelevat mahdollisuutta uudelleen avioitumiseen yhteiskunnan ja yleisen 
moraalisen järjestyksen edulla.227

Lutherin mukaan vakavia syitä, joiden perusteella avioero voidaan myön-
tää, oli kolme: aviorikos228, kykenemättömyys ja kieltäytyminen aviollisesta yhtey-
destä.229 Käytännössä Luther nimeää myös neljännen syyn, joka on omavaltainen 
hylkääminen.230 Näin hän koettaa pitää kiinni siitä, ettei avioero ole mahdollinen 
muuten kuin puolison ”kuoltua”. Omavaltainen hylkääminen on esimerkki täl-

223 WA 10, II, 275–283.
224 Sundby kuvaa, kuinka kristittyjen toimintatapa esiintyy Lutherin mukaan poikkeuksena 
yhteiskunnan keskellä. Toisin kuin muille, kristityille ero ei ole sallittu, mutta aivan erityisistä syistä 
se on kuitenkin mahdollista. Eronneiden uudelleen avioituminen puolestaan ei ole kristityille oikea 
menettelytapa, paitsi jos ollaan ”mahdottomassa tilanteessa”. Lutherin avioliittoetiikka nojaa erilli-
seen, kristilliseen etiikkaan ja sen periaatteisiin. Sama etiikka luonnollisen lain vaatimuksesta koskee 
kyllä kaikkia, mutta yhteiskunnan laki ei voi edellyttää uskoa Jumalaan. Luonnollinen laki ei tule 
kokonaan ilmaistuksi yhteiskunnassa ja sen lainsäädännössä ilmaistussa avioliittokäsityksessä, koska 
siitä puuttuu rakkauden kaksoiskäskyn ensimmäinen ulottuvuus: rakasta Jumalaa yli kaiken. Sundby 
1959, 57–58.
225 Sundby 1959, 57.
226 WA 6, 555; WA 30, III, 77; WA 30 III, 241.
227 ”Koska monet avioliitossa epäonnistuneet eivät kuitenkaan elä yksin, on yhteiskunnan ja yleisen 
moraalisen järjestyksen kannalta parempi. että asianomainen silloin solmii uuden, täyteen aviouskol-
lisuuteen velvoittavan liiton.” Ky 84, 55.
228 ”Hie sihestu, das umbs ehbruchs willen Christus man und weyb scheydet, das, wilchs unschuldig 
ist, mag sich verendern. Denn damit, das er spricht, es sey eyn ehbruch, wer eyn andere nympt und 
lesset die erste, es sey denn umb hurerey willen, gibt er gnugsam, das der nicht ehbruch thutt, der eyn 
ander nympt und die erst lessit umb hurerey willen.” WA 10, II, 289.
229 Suppan 1971, 118.
230 Klaus Suppan on aiheellisesti huomauttanut, ettei Lutherin käsitys avioerosta ole yhtenäinen 
vaan hyvin tilannesidonnainen. Ks. Suppan 1971, 103. Kuitenkin joitakin oleellisia lähtökohtia voi-
daan Lutherin käsityksistä esittää. Muun muassa teoksissaan Von Ehesachen, Vom ehelichen Leben ja 
De captivitate Babylonica Luther esittelee omaa näkemystään laajasti.
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laisesta syystä.231 Tätä tulkintaa myös suomalaiset piispat jatkavat edellyttäessään 
erolle vakavia syitä. 

Avioeroa koskevissa kohdissa Luther käyttää myös muita syitä, jotka ovat 
puolison kuolemaan verrattavia.232 Erityisesti aviorikoksen Luther ymmärtää niin 
vakavasti avioliiton tarkoitusta rikkovaksi, että se merkitsee samaa kuin puolison 
kuolema.233 Näillä tulkinnoilla hän halusi pitää kiinni avioliiton perusluonteesta 
pysyvänä sitoumuksena. Luther234 esitti avioeron suhteen mielestään tiukemman 
tulkinnan kuin roomalaiskatolinen kirkko, joka myönsi avioliiton mitätöintejä hy-
vin monenlaisista syistä. Erityisesti avioliiton esteisiin liittyvät syyt Luther torjui 
perusteettomina ja Jumalan luomisasetuksen vastaisina. Koska avioliitto perustuu 
hänen mukaansa luomisjärjestykseen, avioero on lankeemuksen jälkeisessä maa-
ilmassa kuitenkin mahdollinen, jos luomisessa tarkoitettu avioyhteys ei toteudu.235 

Luther nimesi erikseen myös syitä, jotka eivät vastoin yleistä käytäntöä ol-
leet hänen mukaansa riittäviä avioeroon, vaikka johtivat asumuseroon. Tällaisia 
riittämättömiä syitä olivat sietämätön puoliso tai puolison sairastuminen.236 Näin 

231 WA 30, III, 242. Klaus Suppanin mukaan tämä tulkinta kertoo Lutherin avioliittokäsityksen per-
soonallisesta korostuksesta, jonka mukaan persoonan sisäinen kokemus on ratkaiseva sekä avioliiton 
että avioeron suhteen. Tämä on Suppanin mukaan seurausta siitä, että Luther hylkäsi kanonisen lain 
ja antoi hengelliselle regimentille vain puhtaasti teologisen ja hengellistä elämää koskevan tehtävän. 
Avioliitto ei ole tällöin teologisesti ja hengellisesti käsitettynä enää ulkoisesti määritelty instituutio 
vaan sisäisesti koettu todellisuus. Jos tämä sisäinen kokemus rikkoutuu, myös avioliitto on rikkoutu-
nut ja ero on mahdollinen, ellei väistämätön. Suppan 1971, 124, 130, 131. Samalla Luther asettuu voi-
makkaasti omavaltaista hylkäämistä vastaan. Lutherin määrittelyt vaikuttivat oleellisesti lainsäädän-
nön muotoiluun seuraavina vuosikymmeninä. On huomattava, että nykyisen lainsäädännön valossa 
hylkääminen on juridisesti varsin ”luvallista”, kunhan taloudelliset seuraamukset hoidetaan.
232 Suppan 1971, 124.
233 WA 10, II, 288; WA 32, 379.
234 Avioeroa Luther käsittelee seuraavissa kohdissa:
WA 6, 558–560: Vom Babylonischen Gefängnis der Kirche 1520; WA 10, II, 287, 292: Vom Ehelichen 
Leben 1522; WA 12, 118–121: Das 7. Kapitel des 1. Briefes St. Pauli zu den Korinthern 1523; WA 15, 
558–562: Predigt am Sonntag Exaudi 1524; WA 21, 66–74: Predigt vom Sonntag nach der Erschei-
nung Christi 1528; WA 30, III, 215 ff , 232 ff , 241–244; Vom Ehesachen; WA Briefe 6, 175–18: Brief an 
Robert Barnes 1531; WA 32, 378–381: Wochenpredigten über Matthäus 5–7 1530–1533. Luettelon 
lähde: Suppan 1971, 104.
235 ”Hie solltu dich grunden auff  S. Paulus wort 1. Corin. 7.: ‘Der man ist seyns leybs nicht mechtig 
ßondern das weyb, und das weyb ist seyns leybs nicht mechtig ßondern der man. Beraubt eyns das 
ander nicht, es sey denn auß beyder bewilligung’ &c.. Sihe, da verpeutt S. Paulus, sich unternander 
berauben, denn ym verlobniß gibt eyns dem andern seynen leyb tzum ehlichen dienst. Wo nu eyns 
sich sperret und nicht wil, da nympt und raubet es seynen leyb, den es geben hatt dem andern, das 
ist denn eygentlich widder die ehe unnd die ehe tzuryssen. Darumb muß hie welltliche ubirkeyt das 
weyb tzwingen oder umb bringen. Wo sie das nicht thutt, muß der man dencken, seyn weyb sey yhm 
genomen von reubern und umb bracht und nach eyner andern trachten. Muessen wyr doch leyden, 
ob yhemand seyn leyb genomen wirt, Warumb sollt man denn nicht leyden, das eyn weyb sich selb 
dem man raubete odder von andern geraubt wurde?” WA 10, II, 291–292. Avioeron päteviä syitä 
Lutherilla on analysoinut mm. Laulaja 1981, 80–83.
236 ”Uber dieße drey ursach ist noch eyne, die man unnd weyb lesßet scheyden, aber doch alßo, das 
beyde fortt an ehe bleyben odder sich widder versuenen muesßen. Die ist, wenn man unnd weyb 
nicht uber der ehelichen pfl icht, ßondern umb anderer sach willen sich nicht betragen.... Von solchen 
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Luther tahtoi ohjata kristittyjä omantunnon mukaiseen toimintaan avioliitossa ja 
-erossa. 

Omatunto ratkaisujen perustana merkitsi Lutherilla sekä uskon että luon-
nollisen lain ohjaamaa omaatuntoa. Tämä vastaa sisällöllisesti Luther-tutkimuksen 
teesiä uskon ja rakkauden kiinteästä liittymisestä toisiinsa. Avioetiikkaa, rakkau-
den teologiaa ja uskon tulkintaa todellisuudesta ei voi tämän tulkinnan mukaan 
irrottaa toisistaan. Luonnollisen lain vaatimus koskee sekä uskoa Jumalaan että 
rakkautta lähimmäiseen.237 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa omantunnon ratkaisua kuvataan 
vain luonnollisen lain pohjalta tehtäväksi. Luther puolestaan perusteli käsittele-
vänsä avioliittoa ja -eroa kurjien ja sekasortoisten omientuntojen vuoksi238. Suo-
men evankelis-luterilainen kirkko jättää avoimeksi, onko tosiasiallisesti olemassa 
avioeroon oikeuttavia syitä eikä näin ollen pyri vastaavaan omientuntojen ohja-
ukseen. Tälle kannalle on ominaista ilmaisu: ”voi olla”.239 Yleispätevän avioetiikan, 
ulkoisen järjestyksen ja omantunnon yhdistäminen eivät muodosta ehjää koko-
naisuutta. Erityisesti uskon merkitys omantunnon ohjauksessa jää ilmaisematta.

Lutherin lähtökohtana avioeron tulkinnassa on pidetty avioliiton luomis-
järjestyksen ja eletyn avioliiton erottamista toisistaan. Tällöin avioliiton olemuk-
seen kuuluu purkamattomuus, mutta avioero on mahdollinen ”poikkeusoikeute-
na” (Ausnahmerecht).240 Tämä tulkinta näyttää toteutuvan ainakin luterilaisessa 

weybern klagt auch Salomon viel ynn Proverb. und spricht, [Pred. 7, 27] er hab eyn weyb funden, das 
sey bitterer denn der todt. So fi ndt man auch manchen wuesten, wilden, untreglichen man.... Denn 
eyn solch gemalh erfullet woll eyns teuff ells ampt und feget den menschen reyn, der es erkennen 
und tragen kan. Kan ehr aber nicht, ehe denn ehr ergers thu, ßo laß ehr sich lieber scheyden unnd 
bleybe an ehe seyn leben lang. [Bl. Cij.] Das er aber wolt sagen, es sey seyn schuldt nicht ßondern des 
andern, und wolt eyn ander ehelich gemalh nehmen, das gillt nicht, denn er ist schuldig, ubell zuley-
den, oder alleyn durch gott vom creutz sich nehmen lassen, weyll die ehe pfl icht nicht versagt wirt. Es 
gehet hie das sprichwort: ‘Wer des fewers haben will, muß den rauch auch leyden.’ Wie denn, wenn 
yemand eyn kranck gemalh hatt, das yhm tzur ehelichen pfl icht keyn nutz worden ist, mag der nicht 
eyn anders nemen? Bey leybe nicht, ßondern diene gott yn dem krancken unnd wartte seyn, dencke, 
das dyr gott an yhm hatt heyllthum ynn deyn hauß geschigkt, damit du den hymell sollt erwerben. 
Selig und aber selig bistu, wenn du solch gab unnd gnad erkennest unnd deynem gemalh alßo umb 
gottes willen dienest....” WA 10, II, 291–292.
237 Mannermaa 1989, 11.
238 ”Wie wol myr grawet, und nit gern vom Eelichen leben predige, darumb das ich besorge, wo ichs 
eyn mal recht anruere, wirtt myrs und andern vil tzuschaff en geben. Denn der iamer durch Bepstlich 
verdampte gesetz alßo schendlich verwyrret ist, datzu durch hynlessig regiment, beyde geystlichs und 
welltlichs schwerts ßo viel grewlicher mißbreuch und yrriger felle sich drynnen begeben haben, das 
ich nicht gern dreyn sehe, noch gern davon hoere. Aber fur nott hilfft   keyn schewhen, ich muß hy-
nan, die elenden verwyrreten gewissen tzu unterrichten, und frisch dreyn greyff en.” WA 10, II, 275.
239 ”Esimerkiksi puolison väkivaltaisuuden vuoksi avioero voi näyttää ainoalta vaihtoehdolta. 
Vaikka siis avioerolle voi olla perusteltuja syitä, on ilmeistä, että avioeroon turvaudutaan usein liian 
nopeasti.” Ky 84, 54. 
240 Suppan 1971, 103.
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avioerokäytännössä, joka rakentuu ihanteen soveltamiseen ja poikkeuksien 
myöntämiseen.241 

Luther perustaa näkemyksensä avioerosta ja mahdollisesta uudesta aviolii-
tosta myös kutsumukseen: ihminen itse ei voi olla naimaton ilman naimattomuu-
den erityistä armolahjaa. Salliessaan eron erityisistä syistä Luther hyväksyy siksi 
myös uuden avioliiton välttämättömänä osana yhteiskunnallista lakia. Lutherin 
avioliittoetiikkaa on luonnehdittu erittäin tilannesidonnaiseksi.242 Silti tilanne-
etiikka nimityksenä antaisi väärän kokonaiskuvan, koska selvästi ilmaistut läh-
tökohdat ohjaavat Lutherin käsitystä enemmän kuin pelkkä tilannesidonnaisuus.

Kirkko on Suomessa aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan yhteiskunnan 
menettelytapoihin avioeromenettelyssä. Se on esittänyt pakollisen sovittelun pa-
lauttamista243 avioeron ehdoksi, joka poistettiin Suomessa 1988. Vapaaehtoinen 
sovittelu merkitsi tämän käytännön jatkumista oleellisesti vähäisempänä.244 Tämä 
ratkaisu yhteiskunnan lainsäädännössä merkitsi yksilön, ja nimenomaan aikui-
sen yksilön, oikeuden asettamista oleellisemmaksi kuin lapsen, yhteinen tai yh-
teiskunnan etu. Kirkon kannanotto tähän kysymykseen on merkinnyt yhteiseen 
etuun perustuvan etiikan korostamista. Samalla se on ollut avioliiton elinikäisyy-
den ”ihanteen” puolustamista.245 

Luonnollisen lain ja kultaisen säännön tulkinta on avioeroa koskevien lau-
suntojen yksi keskeinen peruste. Raamatun ilmaisut avioliitosta ja -erosta eivät 
ole tällöin kattavasti noudatettavaa lakia vaan uusissa tilanteissa sovellettavaa kul-
taisen säännön tulkintaa. Tämä voi merkitä Laulajan mukaan ristiriitatilantees-
sa avioeroon päätymistä pienempänä pahana. Kyseessä on ”kovasydämisyyden” 
ja lähimmäisenrakkauden välinen rajapinta: avioliiton elinikäisyyden ihanteesta 

241 Ky 84, 52.
242 Näin esim. Suppan 1971, 103.
243 Salonen 1997.
244 Pakollista sovittelua ovat ehdottaneet aivan viime aikoina myös lastensuojelusta vastaavat viran-
omaiset. Ks. Lahtiharju 2007, 1 sekä Aula 2008: ”Australiassa jo ennen erohakemuksen jättämistä 
tulee käydä perheasiain sovittelussa, jossa perheen ihmissuhdepulmia pyritään ratkomaan – – Nor-
jassa ns. pakollinen sovittelu sijoittuu vaiheeseen, jossa erohakemus on jo jätetty. Molemmissa maissa 
tapaukset, joissa on mukana perheväkivaltaa, alkoholiongelmia tai vakavia mielenterveysongelmia, 
käsitellään eri prosessin mukaan. Tulisi käynnistää selvitystä ja mahdollisuuksien mukaan kokeiluja 
sekä Australian että Norjan mallin soveltamisesta Suomessa.” Tämän muistion laatimisessa asiantun-
tijana kuultiin mm. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajaa. Myös yksittäiset järjestöt ovat 
vaatineet pakollista sovittelua ks. esim. YVPL 2008, 3. Ks. myös Mahkonen 2008.
245 Tilastoista on myös nähtävissä, että sen jälkeen, kun avioeron saaminen helpottui ja samalla 
pakollisesta sovittelusta luovuttiin avioeron ehtona, erojen määrä nousi n. 30 %. (Muutos vuosina 
1987–1990/ http://stat.fi /til/ssaaty/tau.html) Vuoden 1990 avioerojen määrä vastasi lukumääräisesti 
suunnilleen nykyistä tasoa, runsaat 13 000 avioeroa vuodessa. Vaikka lainsäädännöllinen muutos 
ei ole ainoa syy avioerojen määrän nousuun, ajallinen yhteys puhuu kuitenkin sen merkittävyyden 
puolesta.
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joudutaan joissain olosuhteissa luopumaan. Laulaja kuvaa tätä myös ihanteen ja 
todellisuuden väliseksi suhteeksi, jonka välinen ristiriita ratkaistaan rakkauden 
periaatteen avulla. Elämän suojeleminen on asetettava Laulajan mukaan joissain 
tilanteissa elinikäisen yhteyden vaatimuksen edelle.246 Näin kuvattuna avioerosta 
tulee ihanteesta luopumista pakottavista syistä. Lähimmäisenrakkaus toimii pe-
rusteena päätökselle. Laulaja käyttää samoja perusteita avioerolle kuin Kasva-
maan yhdessä -asiakirja. Ne ovat sisällöllisesti yhtäpitäviä. 

Katekismuksessa eron perusteena esiintyy vain avioliiton särkyminen. 
Muita syitä ei tuoda esille.247 Ilmaisun lyhyys on Katekismukseen valittu toteu-
tustapa, joka jättää jonkin verran epäselväksi, mitä milloinkin tarkoitetaan. Joka 
kotiin jaettuna kirkon opin ilmaisuna sen tiiviit sanoitukset edustavat kuitenkin 
kirkon käsitystä. Sen sanoituksia on pidettävä harkittuina ja luotettavina ilmaisui-
na kirkon avioliittoteologiasta. 

Käsite ”särkyminen” on kuvaava ilmaus siitä uudesta tavasta ymmärtää 
avioliitto, joka tuli alustavasti esiin jo 1970-luvulla. Avioliitto ei tämän näkemyk-
sen mukaan ole kiinteä instituutio vaan dynaaminen suhde. Suhteen sisäisen 
dynamiikan ”särkyminen” merkitsee avioliiton loppumista. Avioero on vain sen 
toteuttamista käytännössä. Avioliiton ulkoisessa muodossa aiemmin solmitut vel-
voitteet ja sitoumukset lakkaavat olemasta, kun sisäinen dynamiikka on lakan-
nut toimimasta. Näin Jouko Sihvon jo 1981 esittämä tulkinta avioliittokäsityksen 
muutoksesta Suomessa näyttää toteutuvan myös myöhemmissä dokumenteis-
sa.248 Avioeroa ei käsitellä ensisijaisesti erillisenä päätöksenä, jota tahdotaan tai 
ei tahdota, vaan se esitetään johdonmukaisena seurauksena olosuhteista. Siihen 
ei suoraan sovelleta teologisia käsitteitä Jumalan tahdosta, synnistä tai armosta. 
Avioliitto tulee käytännössä tulkituksi sopimuksena, joka voidaan olosuhteiden 
muuttuessa purkaa.249

Avioeron perusteiden sekä juridisessa että teologisessa tulkinnassa on 
tapahtunut huomattava muutos 1960-luvulta 2000-luvulle tultaessa. Syyllisyys-
perusteisen avioeron jäädessä pois valtion lainsäädännöstä niin Suomessa kuin 

246 Lau 94, 90–91.
247 Kat 00, 20.
248 Sihvo 1981, 81.
249 Aatehistorian kannalta avioeron tulkinnassa on toteutunut valistuksen periaatteiden mukainen 
sopimusmalli, jota Englannissa ensimmäisenä edustivat John Donne ja John Milton. Donnessa 
yhdistyivät sekä teologiset että valistukselle tyypilliset pyrkimykset, ja niiden seurauksena syntyi 
myös ristiriitaisia näkemyksiä avioliitosta. Toisaalta Donne halusi toteuttaa yksityisen, kaunistetun 
persoonallisen halun sakramentin, toisaalta säilyttää jotakin avioliiton pyhyydestä ilman katolista 
sakramenttioppia. Ks. Young 2001, 291. Young arvostelee yhdistelmän logiikkaa kestämättömäksi. 
Milton puolestaan ehdotti eroa jo suoraan ”yhteensopimattomuuden vuoksi”, mikä toteutuikin – 300 
vuotta myöhemmin. Ks. Young 2001, 292
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Englannissa tilalle tuli avioero, joka perustuu persoonalliseen kokemukseen avio-
suhteen hajoamisesta.250 On huomattava, ettei Suomessa vain luovuttu syyllisyys-
perusteesta vaan siirryttiin ilman syytä myönnettävään avioeroon. Lain kannalta 
avioerosta tuli yksilön oikeus, jonka toteuttamista laki suojaa. Vasta tämän oikeu-
den jälkeen säädetään lapsia koskevasta vastuusta ja omaisuuden jakoa koskevista 
velvoitteista. Lain muutosta voisi kuvata siirtymäksi perheen ja yhteisön oikeuk-
sista kohti yksilön oikeutta. Suomessa myös kirkon lausunto puolsi syyllisyyspe-
rusteisen avioeron poistamista.251 Siinä yhteydessä tosin todettiin syyllisyyden 
käsittelyn merkitys ja tärkeys.252 

Avioliittolaki Suomessa ei edellytä mitään syitä avioerolle ja kirkon kanta 
ilmaistaan toisinaan jopa passiivisella käsitteellä ”avioliiton särkyminen”. Avio-
eron syillä ei ole enää julkista merkitystä. Avioeroon johtavien syiden käsittely on 
siirtynyt tässäkin suhteessa yksilöiden vastuulle. Samalla myös kysymys syyllisyy-
destä ja avioeropäätöksestä on siirtynyt yksityisiin kiistoihin perheiden ja uusper-
heiden sisälle. Niissä ”oikeudenkäynti” tapahtuu tunnekimppujen keskellä mitä 
suurimman subjektiivisuuden varassa.253 

250 Juridisessa mielessä tätä muutosta on kuvattu syyllisyysperiaatteen vaihtumiseksi irtisanomis-
periaatteeksi. Saarenpää 1992, 40. Muutosta kommentoi myös Sihvo 1981, 81. Sami Mahkonen 
puolestaan on tarkastellut lainsäädännön ja moraalisten normien vaikutusta erojen määrään. Hänen 
mukaansa avioeron syyt olisi ollut syytä käytäntönä poistaa, koska muutoin saatetaan pitää avioliittoa 
purkamattomana, vaikka perhe on hajallaan. Siksi hän kannatti yksipuolisen irtisanomisen oikeutta 
aviosuhteessa, jossa ei ollut lapsia, sekä lapsiperheissä välien rikkoontumisen periaatteelle ja todistus-
taakkanormeihin pohjautuvaa päätösmenettelyä, joka pohjautuisi tuomioistuimen päätökseen. Mah-
konen 1980, 220–221. Mahkosen oikeustieteellisesti orientoituneesta arvioinnista puuttuu muiden 
kuin yhteiskunnan rakenteellisten tekijöiden ja lainsäädännöllisten toimien vaikutus eropäätöksiin. 
Avioliittolain uudistuksessa 1987 todistustaakkanormeja ei otettu käyttöön, vaan ainoastaan oikeus 
yksipuolisestikin purkaa avioliitto. 
251 Jouko Sihvo kuvaa lausuntoa: ”Avioliitto- ja perheneuvonnassa saatujen kokemusten pohjalta on 
päädytty ajatukseen, että tuomioistuinkäytäntöä muuttamalla avioero voitaisiin tehdä asianomaisille 
vähemmän kärsimystä tuottavaksi. Perinteisen länsimaisen avioliittolainsäädännön mukaan proses-
sissa pyritään aina osoittamaan, kumpi puolisoista on syypää avioliittonsa rikkomiseen. Käytän-
nössä useimmiten molemmat aviopuolisot ovat kuitenkin tavalla tai toisella syyllisiä yhteiselämän 
haaksirikkoutumiseen. Siksi avioliittolainsäädäntöä olisi muutettava siten, että syyllisen etsimisestä ja 
syyllisyyden todistamisesta luovuttaisiin.” Sihvo 1981, 87.
252 Kkptk syksy 83, 36. 
253 Sosiologian näkökulmasta usein kaoottista tilannetta on kuvannut esimerkiksi Ulrich Beck: ”Th e 
meaning of love, of togetherness, is always at risk, another proof of ist secular nature. One main thre-
at in this system lies in who decides whether togetherness should continue, and if so in what form. 
Th e lovers have two levers to two trap-doors; the end can come very suddenly, on the decision of the 
other, and there is no appeal. Th e criteria are ultimately subjective feelings, and how each perceives 
the relationship in terms of his/her dreams (or competing off er which are waiting in the wings). 
Behind the interminable discussions on current misunderstandings looms the guillotine of unilateral 
decision-making, forcing the participants to scurry nervously round their mutual emotional territory 
like rats in a cage – –. – – individuals have the right to judge each other – –. Combatants who have 
fallen out of love sit and declare fi nal verdicts on one another and do their best to enforce them. So 
loves democracy comes to full circle and turns out to be exactly the opposite; no one is there to stop 
the unrestrained outbursts of hatred – – hurl at one another, well knowing each others weak spots.” 
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Vaikka piispojen kannanotto puhuu ”Jumalan tahdon vastaisesti päätty-
neestä avioliitosta” ja anteeksiantamuksesta, joka koskee niin tätä kuin ”muitakin 
syntejä”254, syyllisyys jää tässä yhteydessä vaille erillistä käsittelyä. Jos avioero on 
väistämätön johtopäätös olosuhteista, silloin voidaan tuskin puhua syyllisyydestä. 
Käytännössä vähintään toinen ja useimmiten molemmat puolisot ovat itse oleel-
lisesti vaikuttaneet tilanteen muodostumiseen ja siinä merkityksessä voidaan pu-
hua vastuusta ja syyllisyydestä, jota eronneet kantavat. 

Syyllisyyden käsittelyn mahdollisuus mainitaan myöhemmin samassa 
kannanotossa. Se tapahtuu kuitenkin vasta uudelleen vihkimisen yhteydessä, 
jolloin edellytetään eronneita koskevien vihkikeskustelujen käsittelevän tapahtu-
nutta avioeroa ja sielunhoidon tarjoavan anteeksiantamuksen mahdollisuutta.255 
Jos syyllisyys avioeron yhteydessä on lakannut olemasta juridisessa merkitykses-
sä, ja samanaikaisesti sen käsittelyyn kirkon sielunhoidossa ei ole luotu todellisia 
valmiuksia, avioeroa koskevan syyllisyyden käsittely on jäänyt hoitamatta. Tämä 
johtuu ainakin osittain siitä, ettei tällaista toimintaa ole riittävästi perusteltu teo-
logisesti. Tässä on toteutunut myös regimenttiopin näkökulmasta ristiriitainen 
lopputulos. Jos regimenttiopin mukaisesti lain ja pakottamisen valta kuuluu maal-
liselle regimentille ja evankeliumin ja synninpäästön valta hengelliselle regimen-
tille, voidaan huomata, että kirkko on osallistunut lausunnoillaan maallisen re-
gimentin toteuttamiseen lainsäädännössä, mutta jättänyt käyttämättä hengellisen 
regimentin valtaa avioerosta aiheutuvan syyllisyyden käsittelyssä.

Avioeroa koskevat käsitykset liittyvät läheisesti kirkon ja muun yhteis-
kunnan välisen suhteen tulkintaan. Kirkon ja yhteiskunnan välisen vastuunjaon 
teologinen perustelu on oleellinen muun muassa perheneuvonnasta päätettäessä. 
Suomessa on ajauduttu toisinaan tilanteeseen, jossa sekä yhteiskunta että kirkko 
koettavat tarjota vastuuta perheneuvonnasta toisilleen.256 Perheneuvonnan kirkol-
linen identiteetti on koettu joskus hämmentävänä, koska se on ollut joidenkin 
toimijoiden mukaan vain kirkkopoliittisesti mielekäs, mutta ei itse toiminnan si-

Beck & Beck-Gernsheim 1995, 193–194.
254 ”Jumalan anteeksiantamus Kristuksessa voi ulottua myös Jumalan tahdon vastaisesti päättynee-
seen avioliittoon niin kuin muihinkin synteihin, olivatpa ne miten suuria tahansa.” Ky 84, 55.
255 Ky 84, 55. Ehdotus vaikuttaa epärealistiselta. Jos uusi suhde on edennyt vihkikeskusteluun asti, 
edellisen suhteen päättymisestä johtuvan syyllisyyden käsittely siinä yhteydessä voi olla tilantee-
seen sopimatonta ja lisäksi joskus liian lähellä avioeroa tai ajallisesti hyvin etäällä siitä. Syyllisyyden 
kohtaaminen, anteeksiantamus ja sielunhoito pitäisi liittää avioeron käsittelyyn ilman liittymäkohtaa 
uuteen avioliittoon.
256 ”Niin seurakuntayhtymän kuin kaupunginkin taloudellisen tilanteen heikentyessä yhteistyön 
tekeminen vaikeutui. Molemmat tahot pitivät työtä tarpeellisena, mutta ensisijaisesti toisen vastuulle 
kuuluvana.” Lähteensuo 2004, 74.
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sältöön liittyvä.257 Keskustelua perheneuvonnan teologisista perusteista saatetaan 
käydä keskittymällä sielunhoidon teologiaan, työntekijän identiteettiin ja käytän-
nön kysymyksiin258 vailla minkäänlaista viittausta avioliiton teologiaan. Pyrkimys 
yleispätevään avioetiikkaan ja uskoon pohjautuvan avioetiikan välttäminen ovat 
merkinneet uskon väistymistä etiikan ja perheneuvonnan perusteista.

Avioeroa koskevien tulkintojen taustalla voidaan nähdä valistuksen peri-
aatteiden toteutuminen. John Miltonin tulkinnan mukaan onneton avioliitto ei 
ollut tosiasiassa lainkaan avioliitto. Rakkaus olikin Miltonille ensisijaisesti tun-
ne eikä tahdon akti. Tästä rakkauden tulkinnasta seurasi, että ilman molemmin-
puolista rakkauden tunnetta avioliitto menetti merkityksensä ja siitä tuli vain 
ulkoinen olosuhde. Miltonin näkemyksessä rakkaus tulee tulkituksi ilman liitty-
mäkohtaa kutsumukseen, uskoon, hyveeseen tai vapaaseen tahtoon. Rakkauden 
emotionaalinen ja seksuaalinen koettavuus tunteena muuttuu ”luonnolliseksi 
yliluonnollisuudeksi”.259 Tunteen ja tahdon merkitys avioliitossa on säilynyt edel-
leen oleellisena kysymyksenä. Ne molemmat mainitaan esimerkiksi viimeisessä 
suomalaisessa vihkikaavassa.260 

Loogisesti Miltonin käsityksestä seuraa, että avioeron syyksi käy erootti-
sen tunteen laimeneminen. Avioliitosta tulee yhteiskunnallinen instituutio, joka 
perustuu yksilölliseen ja subjektiiviseen puolisoiden kokemukseen.261 Eron kri-
teeriksi tulee tällöin yksilön kokemus rakkauden tunteesta. Avioliiton merkitys 
sitoumuksena toisen palvelemiseen tai Jumalalta saatuna kutsumuksena lak-
kaa. 

Miltonin näkemys on nykyisen mittapuun mukaan erittäin mieskeskeinen, 
oman aikansa kuva, mutta itse asiassa silti lähellä nykyisiä käsityksiä. Se oli mer-
kittävällä tavalla aloittamassa uutta aikakautta suhteessa avioliittoon. Aviollisen 
rakkauden idealisointi sai aikaan odotuksia, joiden suhteen jokainen avioliitto on 
vaarassa osoittautua riittämättömäksi. Myönteinen suhtautuminen avioeroon liit-
tyy samanaikaisesti romanttisen rakkauden painotukseen.262 

257 Lähteensuo 2004, 75. 
258 Lähteensuo 2004, 73–100.
259 ”He (Milton) sounds quite contemporary in maintaining that a loveless marriage is no marriage 
at all, especially since ‘love’ is so clearly a feeling rather than an act of will: ‘Love in marriage cannot 
live nor subsist, unless it be mutual: and where love cannot be, there can be left  of wedlock nothing, 
but the empty husk of an outside matrimony...” Young 2001, 294.
260 Ktk 03, 145.
261 Young 2001, 295. Miltonin näkemyksessä avioliiton tarkoitus on karkottaa yksinäisyys miellyttä-
vän kumppanin avulla. Jos aviomies on ”pahastunut”, ainut selitys tilanteelle on johtopäätös, että hän 
on aviossa ”väärän naisen” kanssa; sellaisen, joka ei ole hänelle avuksi. Mt., 294. 
262 Young 2001, 296. Näiden yhdistelmä on avioliiton pysyvyyden kannalta suuri muutostekijä. 
Avioliiton pysyvyys tai avioliiton muut tarkoitukset eivät ole enää lähtökohta, vaan lähtökohdak-
si tulee romanttisen rakkauden tunteen toteutuminen. Mikäli tämä odotus ei toteudu, Miltonin 
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Kehityksessä kohti persoonallisen suhteen painotusta on nähtävissä huo-
mattavaa samankaltaisuutta Miltonin näkemyksen263 kanssa. Tämä näkemys on 
sisällöllisesti toteutunut eri kirkkojen avioliitto-opetuksessa 1960-luvulta alkaen. 
Avioliiton pysyvän järjestysluonteen muuttuminen kohti avioliiton tehtäväluon-
netta on merkinnyt painopisteen siirtymistä avioliiton tarkoituksesta avioliiton 
kokemiseen: persoonallisen suhteen rakentaminen ja sen tunneperäinen koke-
minen ovat tärkeimpiä tavoitteita. Suomessa tätä tulkintaa on kuvannut muun 
muassa Jouko Sihvo: avioliiton pysyvyyden ratkaisee sen kehitys joko luovaan tai 
hajottavaan suuntaan. Avioliitossa koettu onnellisuus, rakkauden tunne, muo-
dostuu avioliiton pääasialliseksi tarkoitukseksi. Tämä merkitsee myös sitä, että 
avioero muuttuu oikeudellisesta hätäjärjestyksestä avioliiton rakennustehtävässä 
epäonnistumiseksi. Tällöin avioero on usein vääjäämätön, vaikkakin se on on-
nettomuus.264 Aatehistoriallisessa mielessä tässä muutoksessa on kyse valistuksen 
miltonilaisen tulkinnan suuntaisesta näkemyksestä, jonka mukaan persoonalli-
nen onni ja tyytyväisyys ovat merkki Jumalan valinnasta. On huomattava, että 
Miltonilla tämä teologinen tulkinta oli mukana perustelemassa persoonallista 
kokemusta.

Miltonin näkemyksen kanssa vastakkaiseksi voidaan luonnehtia Lutherin 
näkemystä, jonka mukaan avioliitto on luomisjärjestyksen toteutumista uskoon 
perustuvassa kutsumuksessa, joka on Jumalan palvelemista ja ristin kantamista.265 
Luterilaisessa avioliiton teologiassa on tapahtunut siirtymä ristinteologisesta kut-
sumusavioliitosta lähemmäksi avioliittoa, jonka tarkoitus on saavuttaa oma, per-
soonallinen onnellisuus ja tyytyväisyys.

näkemyksen mukaan ero on välttämätön ja oikeutettu.
263 ”Evidently, in Milton’s mind the early Reformation notion of inner assurance of election had 
become identifi ed with personal happiness and contentment, and personal experience thus became 
the measure of right and wrong. In our own day Milton’s vision has triumphed. We see the results not 
only in no-fault divorce, but in an entire society which measures moral norms by subjective longings. 
Out of the Reformation concepts of salvation by faith alone and private judgment, Milton devised 
one of the central principles of the modern, secular world: We are saved not by faith in God, but by 
faithfulness to our own restless desires, to our own vaguely idealized inner self.” Young 2001, 296.
264 Näin Sihvo 1976, 30–31.
265 ”Sillä Mooseksen laissa Jumala asetti kahdenlaisia hallituksia ja käskyjä, toisia hengellisiä, jotka 
opettivat Jumalan edessä kelpaavaa vanhurskautta, kuten rakkautta ja kuuliaisuutta. Ne, jotka pitivät 
nämä käskyt, eivät hylänneet vaimoaan eivätkä koskaan käyttäneet erokirjaa, vaan kärsivät ja sietivät 
vaimonsa tapoja. (Mutta sen lisäksi Jumala antoi) toisia maallisia, niiden tähden, jotka eivät pitäneet 
hengellisiä käskyjä, jotta heillekin pantaisiin jokin mitta ja määrä, joka pitäisi heitä aisoissa, etteivät 
menettelisi tuiki ilkivaltaisesti ja vieläkin pahemmin. Sen vuoksi hän käski heitä, etteivät vaimo-
aan peräti tappaisi tai muuten tekisi hänelle liian paljon pahaa, vaan päästäisivät hänet menemään 
(erokirjalla). Sen vuoksi tämä ei koske kristittyjä, joiden tulee elää hengellisen hallituksen mukaisesti. 
Mutta kun jotkut elävät vaimonsa kanssa epäkristillisesti, niin olisi vieläkin hyvä, että he saisivat 
käyttää tällaista lakia, mikäli heitä ei (julkisesti) pidetä kristittyinä, niin kuin he eivät olekaan.” WA 
10, II, 288.
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Näiden kahden näkemyksen erilaista luonnetta voidaan paremmin ym-
märtää, kun tarkastellaan Lutherin käsitystä onnellisuudesta avioliitossa. Muuten 
Lutherin käsitys näyttäytyy liian yksipuolisesti kuvattuna. Lutherin näkemyksen 
mukaan onnellisuus ja ilo avioliitossa tulee ”vaimon löytämisestä” (eyn weyb fi n-
den), joka on eri asia kuin naimisissa oleminen. ”Vaimon löytäminen” tarkoittaa 
sen merkityksen tajuamista, mikä on Jumalan tahdon iloisella noudattamisella. 

Ilo ja onni tulevat uskosta, jonka silmin koko elämä avioliitossa eletään tietoisena 
Jumalan tahdon toteutumisesta.266 ”Vaimon löytämisellä” Luther kuvaa sitä uutta 
katselemisen ja ymmärtämisen tapaa, joka avautuu luottavaisesta uskosta Juma-
laan. Lutherilla avioliittoteologia on osa uskon (fi des) tulkintaa, joka toteutuu rak-
kautena ja antaa ilon ja onnen. Pelkkä oleminen avioliitossa on Lutherin mukaan 
täynnä kärsimystä ja tuskaa, mikä on tyypillistä ”järjettömille ja sokeille ihmisille”. 
Vasta avioelämän ymmärtäminen (erkennen) merkitsee mahdollisuutta onneen ja 
iloon. 267 Lutherilla onnellisuus ja tyytyväisyys avioliitossa ovat seurausta primaa-
risten avioliiton tavoitteiden toteutumisesta, joita ovat usko ja rakkaus. 

Avioeron teologinen käsittely Englannissa pohjautuu erilaisiin lähtökohtiin 
kuin Suomessa. Kuitenkin myös Englannin kirkon sisällä näkemykset vaihtelevat. 
Erityisesti tämä koskee juuri avioeroa ja eronneiden vihkimistä. Niiden suhteen 
Englannin kirkossa on takana pitkä historia ratkaisuyrityksiä.268 Reformaation jäl-
keen Englannin kirkko ei määritellyt eksplisiittisesti oppiaan avioliitosta vaan peri 
katolisen käsityksen purkamattomasta avioliiton sakramentista.269 Englannin kir-
kon kirkolliskokouksen komitearaportissa on todettu, kuinka 1960-luvulla heidän 
teologiansa edusti avioeron suhteen kaikista ehdottominta tulkintaa. Katolisen 
kirkon käyttämä mahdollisuus avioliiton mitätöinnistä ei ollut käytössä ja toisaal-
ta reformaation kirkkojen omaksuma käsitys mahdollisuudesta avioeroon oli niin 
ikään hylätty. Avioliitto käsitettiin sakramentaaliseksi, pysyvän siteen muodosta-

266 ”Nu sage myr, wie kan eyn hertz grosser gutt, frid und lust haben denn ynn gott, wenn es gewiß 
ist, das seyn stand, weßen und werck gott gefellet? Sihe, das heysset, eyn weyb fi nden.” WA 10, II, 
295. 
267 ”Es ist gar viel eyn ander ding, Ehlich seyn und ehlich leben erkennen. Wer ehlich ist und ehlich 
leben nicht erkennet, der kan nymer mehr on unlust, muehe und iamer drynnen leben. Er muß 
klagen und lestern wie die heyden und unvernunfft  ige, blinden menschen. Wer es aber erkennet, der 
hatt lust, liebe und freude drynnen on [Spr. 18, 22] unterlaß, wie Salomon sagt, das, ‘Wer eyn weyb 
fi nd, der fi nd was gutts’ &c..” WA 10, II, 295–296.
268 Itse asiassa Englannin kirkon eriytymiseen roomalaiskatolisesta kirkosta vaikutti oleellisella 
tavalla juuri käsitys avioerosta ja uudelleen vihkimisestä. Henrik VIII:tta koskevaa tutkimusta löytyy 
runsaasti. Ks. esim. http://www.britannia.com/history/monarchs/mon41.html sekä MacCulloch 1995 
ja Doernberg 1961, joka on tutkinut myös Lutherin ja Henrik VIII:n välistä yhteyttä.
269 ”At the Reformation the Church of England inherited from the Church of Rome the doctrine 
of the strict indissolubility of a marriage between two baptized persons, validly solemnized and 
consummated.” MDC 71, 8–9.
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vaksi270 ja purkamattomaksi. Siitä syystä avioeroon ja eronneisiin suhtautuminen 
muodostui ongelmaksi.271 

Putting asunder vuodelta 1966 oli kirkon kannanotto Englannissa me-
neillään olevaan avioliittolain uudistukseen. Siinä otettiin merkittävä askel 
avioeron perusteiden uudelleen arviointiin, mikä tuli näkyväksi myös uudessa 
laissa: eron perusteeksi kävi avioliiton peruuttamaton hajoaminen (irretrieva-
ble breakdown)272. Eron perusteena ei siis ollut enää aviorikos tai muu, erillinen 
syy, vaan jommankumman kokemus avioliiton pysyvästä toimimattomuudesta. 
Avioero lakkasi samalla olemasta ratkaisu tai rangaistus väärin tehnyttä puolisoa 
vastaan.273 Huomio siirtyi samalla eron kokeneisiin. Anglikaaninen yhteisö onkin 
ilmaissut selkeästi kirkon sielunhoidollisen vastuun vihityistä ja eronneista sekä 
edellyttänyt myös käytännön toimia.274 Myös Englannin lainsäädännössä 1969 
lähtien edellytettiin, että avioeron hakija osoittaa ottaneensa yhteyttä henkilöihin 
tai toimistoihin, jotka tarjosivat apua tilanteeseen.275 

Kun avioeron perusteet käsitettiin uudella tavalla, se merkitsi väistämättä 
avioliittokäsityksen muutosta. Sovittelu avioeron tai avioliiton kriisin yhteydessä 
tuli samalla kirkon tehtäväksi, koska etsittiin tapaa huolehtia myös niistä, joiden 
avioliitto oli rikkoutumassa.276 

Avioeroa koskevan teologian historiallista taustaa on selvitetty laajasti Life 
in Christ -dokumentissa. Sen mukaan BCP muodostaa opin perustan. Englannin 
kirkko hylkäsi avioliiton sakramenttina, mutta ei kuitenkaan missään vaiheessa 
dokumentoinut omaksuneensa reformaattorien käsitystä avioliitosta ja -eros-
ta. Kanoninen laki säilyi voimassa eikä siihen avioliiton osalta tehty muutoksia 

270 MCT 78, 88.
271 Jopa avioliiton hajoamista instituutiona ennakoitiin 1960-luvulla Englannissa. Erot yli kaksin-
kertaistuivat 1961–1970 (25 000 < 58 000). Lain muutos tuli voimaan 1971, eroja vuonna 1972 oli jo 
119 000 eli määrä tuplaantui jälleen, nyt kahdessa vuodessa. Kasvu jatkui edelleen 1975. MCT 78, 
13. Lain vaikutus avioerojen määrään oli ilmeinen. Uuden lain myötä painopiste oli siirtynyt entistä 
enemmän persoonallisen suhteen korostamiseen. Niinpä asiakirjassa todetaan, että persoonallisen 
suhteen laadun varassa avioliitto jatkossa seisoo tai kaatuu. MCT 78, 22. Avioliiton yhteiskunnallisen 
ja julkisen merkityksen vuoksi on aiheellista kysyä, mihin muihin ulottuvuuksiin avioliiton pysyvyys 
voi nojautua kuin persoonallisen suhteen laatuun.
272 MCT 78, 4: ”Meanwhile, in the report entitled Putting asunder, a group appointed by the then 
Archbishop of Canterbury had made an important contribution to the reformation of the State’s law 
of divorce by proposing that henceforward the sole grounds for breakdown of marriage.”
273 MCT 78, 22.
274 Ks. esim. LC 1948, Resolution 93. 
275 MCT 78, 25. Suomessa on vastaavalla tavalla kirkon taholta ehdotettu sovittelua avioeron yhtey-
dessä pakolliseksi, erityisesti jos perheessä on alaikäisiä lapsia.
276 Näin myös Suomessa: ”Alkavan kirkollisen avioliittoneuvonnan piirissä oli kuitenkin oivallettu 
aviosuhteen dynaaminen luonne ja avioliittoneuvonnassa saadut kokemukset lienevät olleet yhtenä 
sysäyksenä sovittelukäytännön liittämisessä lakiin.” Sihvo 1981, 81. Sittemmin sovittelu-velvollisuus 
poistettiin Suomen avioliittolaista 1988.
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1597 ja 1604, kun lakia muuten uudistettiin. Vasta 1857 avioliittoa koskeva lain-
säädäntövalta siirtyi kirkolta siviilituomioistuimille. Samassa yhteydessä avioero 
aviorikoksen perusteella laillistettiin. Vaikka papistolle annettiin oikeus kieltäytyä 
vihkimästä eronneita, kirkko joutui hyväksymään uuden tilanteen: myös eronnei-
ta vihittiin uuteen avioliittoon. Tämä merkitsi myös kirkon sisäistä jakautumista, 
joka on jatkunut nykypäiviin saakka. Lambeth-konferenssi 1888 vahvisti aviolii-
ton elinikäisen tarkoituksen, mutta totesi samalla, että valtion eroon tuomitsemat 
avioliitot olivat tosiasiallisesti lakanneet olemasta. Kirkon kannalta avoimeksi jäi 
erityisesti kysymys, saattoiko syytön osapuoli avioitua uudelleen. Sen jälkeen ang-
likaanisessa yhteisössä eri kirkot ovat päätyneet erilaisiin ratkaisuihin suhteessa 
paikalliseen lainsäädäntöön. Kunkin maan lainsäädäntö on käytännössä asettanut 
ulkoiset ehdot tilanteelle, jossa kirkon on täytynyt etsiä omasta teologiastaan käsin 
perusteltuja ratkaisuja.277

Avioeron syyllisyysperusteesta luopuminen278 on Englannissa merkinnyt 
toisenlaista kehitystä kuin Suomessa. Avioeroon tarvitaan siellä edelleen osoitet-
tavissa oleva syy, vaikka syyllistä osapuolta ei tarvitse erikseen selvittää tai nime-
tä.279 Kirkollista uudelleen vihkimistä käsittelevissä dokumenteissa taas edellyte-
tään, että edellisen avioliiton purkautumisesta aiheutunut syyllisyys on käsitelty280 
ja siihen liittyvät velvoitteet on hoidettu. Näyttää siltä, että Englannin kirkossa 
toteutetaan avioeron kohdalla regimenttiopin yhtä intentiota, koska maallinen 
hallinto vastaa avioeron juridisesta toteutumisesta ja kirkko syyllisyyden hoita-
misesta sielunhoidossa. 

Myös valtiollisessa lainsäädännössä avioeroa on käsitelty Englannissa toi-
sin kuin Suomessa. Englannin nykyinen avioliittolaki (Family Law Act 1996) mää-

277 LC 94, 65–66.
278 Ilman syytä myönnettävän avioeron (esim. Suomessa, Ruotsissa, useissa Yhdysvaltojen osa-
valtioissa) on katsottu ilmentävän miltonilaisen, yksilö- ja persoonakeskeisen tulkinnan voittoa: 
”Evidently, in Milton’s mind the early Reformation notion of inner assurance of election had become 
identifi ed with personal happiness and contentment, and personal experience thus became the me-
asure of right and wrong. In our own day Milton’s vision has triumphed. We see the results not only 
in no-fault divorce, but in an entire society which measures moral norms by subjective longings. Out 
of the Reformation concepts of salvation by faith alone and private judgment, Milton devised one of 
the central principles of the modern, secular world: We are saved not by faith in God, but by faithful-
ness to our own restless desires, to our own vaguely idealized inner self.” Young 2001, 296.
279 Eri Euroopan maiden lainsääntö avioliitosta ja -erosta löytyy EU:n sivustolta. Englannin osalta 
ks. http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_eng_en.htm
280 MCD 2002, 3: ”(b) Do the applicants have a mature view of the circumstances of the breakdown 
of the previous marriage and are they ready to enter wholeheartedly and responsibly into a new rela-
tionship? Does the divorced person appear to be relatively free of self-deception and self-justifi cation 
about the past? Did the divorced person take the fi rst marriage seriously and has he/she learnt from 
mistakes? Is the other party aware of the possible cause(s) of the breakdown of their future partner’s 
previous marriage? Is there an attitude of repentance, forgiveness and generosity of spirit so that the 
applicants are free to build a new relationship?”
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rittelee avioeron toteutettavaksi edelleen vain silloin, jos sitä ennen on käytetty 
olemassa olevat mahdollisuudet perheneuvonnassa avioliiton tukemiseksi. Laissa 
ilmaistaan myös yhteiskunnan tuki avioliitolle. Avioeron perusteena on edelleen 
avioliiton peruuttamaton hajoaminen.281 

Yhteiskunnan lainsäädännöllä on väistämätön vaikutus myös siihen, kuin-
ka kirkko voi toimia avioeron suhteen. Toisaalta kirkko on myös osallistunut itse 
lausunnoillaan lainsäädännön muotoiluun.282 Englannin kirkko joutui 1960-lu-
vulla syventyneessä kriisissä etsimään ratkaisua avioerokysymykseen ja eronnei-
den vihkimiseen, minkä lopputuloksena oli vuonna 2003 julkaistu, uudelleen vih-
kimisen ehdot määrittelevä dokumentti Marriage in church aft er divorce.283 Tässä 
muutoksessa avioliiton järjestysluonne tuli uudelleen tulkituksi. Järjestysluontee-
seen kuuluu edelleen purkamattomuus ja elinikäisyys, mutta samalla myönnetään, 
että jotkut avioliitot kuitenkin purkautuvat. Merkittävin syy uuteen tulkintaan on 
juuri avioerojen tosiasiallinen olemassaolo. On huomattava, että Englannin kir-
kon käsityksen mukaan kaikki avioliitot ovat yhtä lailla sakramentaalisia ja siinä 
merkityksessä elinikäisiksi tarkoitettuja. Siksi myös käsitykset avioerosta ja avio-
liiton purkamisen mahdollisuudesta sekä uudelleen vihkimisestä koskevat yhtä 
lailla kaikkia avioliittoja.284 

Eronneita voidaan vihkiä uuteen avioliittoon Englannin kirkon nykyisen 
käytännön mukaan vain ”erittäin painavista syistä”. Papistolla on säilynyt edelleen 
oikeus myös kieltäytyä eronneiden vihkimisestä. Tässä mielessä kirkon oma, eril-
linen toimivalta avioliiton suhteen on säilynyt, ja sen tunnustaa myös yhteiskun-
nan lainsäädäntö. Suomessa tilanne on toisenlainen, koska kirkon viranhaltijalla 
ei ole oikeutta tai mahdollisuutta poiketa yhteiskunnan lakien osoittamasta oi-
keudesta avioliittoon ja vihkimiseen. Vaikka avioliittolaki suo kirkolle oikeuden 
määritellä itse kirkollisen vihkimisen ehdot285, tätä oikeutta ei ole eronneiden vih-
kimisen kohdalla nähty perustelluksi käyttää. Järjestysluonteen ja kirkon oman 
toimivallan säilymistä Englannissa kuvaa, kuinka kirkollisesti ei vihitä toiseen 

281 ”Th e court and any person, in exercising functions under or in consequence of Parts II and III, 
shall have regard to the following general principles... (a) that the institution of marriage is to be sup-
ported; (b) that the parties to a marriage which may have broken down are to be encouraged to take 
all practicable steps, whether by marriage counseling or otherwise, to save the marriage; 
(c) that a marriage which has irretrievably broken down and is being brought to an end should be 
brought to an end...” FLA 96, Part I, § 1.
282 Kirkon lausuntojen vaikutus lainsäädäntöön tulisi tutkimuksella erikseen selvittää.
283 MCD 03.
284 ”Although Christians may have deeper insights than others into the nature of marriage, the 
marriage of Christians is not a diff erent sort of thing from any other marriage, and the answer to the 
question whether a marriage can or cannot be dissolved should not be made to depend on whether 
the parties have been baptised or not.” MCT 78, 129.
285 AL § 16.

yli-opas2010.indd   117yli-opas2010.indd   117 6.9.2010   11:40:096.9.2010   11:40:09



118

Avioliiton teologia

avioliittoon tilanteessa, jossa aviorikoksen tehnyt osapuoli haluaa tulla vihityksi 
edellisen avioliiton rikkoutumisen aiheuttaneeseen suhteeseen. Eronneiden vih-
kimisessä tapahtunut muutos ei siis ole merkinnyt automaattista oikeutta uudel-
leen vihkimiseen. Järjestysluonne säilyi edelleen siltä osin, eikä avioliitosta kir-
kon tulkinnassa tullut pelkästään puolisoiden väliseen sopimukseen pohjautuvaa 
instituutiota.286

Englannin kirkon dokumenteissa on esillä myös avioeron jälkeisen syylli-
syyden käsittely. Niissä on näkyvissä sekä psykologinen tietämys että pastoraali-
nen kokemus, joka on saatu eronneiden kohtaamisesta. Syyllisyyden käsittelyyn 
kirkko tarjoaa anteeksiantamuksen ja sovinnon mahdollisuuksia ja pitää niitä 
myös oleellisina edellytyksinä päätettäessä uudelleen vihkimisestä.287 Uudelleen 
vihkiminen ei ole yksilölle automaattisesti kuuluva oikeus kuten Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon nykyisessä käytännössä.

Myös Englannissa eron syiden tarkastelun ja arvioinnin sijaan on tullut 
eron toteaminen faktisena tilanteena. Sekä oikeudenkäytön että eronneiden oman 
kokemuksen kannalta todetaan, että avioliitto on kariutunut. Tällöin eron syitä 
merkittävämmäksi teologiseksi kysymykseksi muodostuukin eronneiden koh-
taaminen ja mahdollinen uudelleen vihkiminen.288 Teologisen työskentelyn ja 
argumentaation painopiste Englannin kirkossa on siirtynyt kohti eron jälkeistä 
tilannetta.

Avioeron tulkintaan kuuluu myös kysymys siitä, mitä tapahtuu avioerossa 
katkenneelle suhteelle.289 Tämä kysymys on oleellinen roomalais-katolisessa teo-
logiassa, ja se on esillä myös Englannin kirkon dokumenteissa. Mikäli avioliitossa 
katsotaan muodostuneen olemuksellinen yhteys tai side, eron merkitys näyttäytyy 
toisenlaisena. Lähtökohdissaan sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Eng-

286 MCD 03, 2. Mikäli avioliitto tulkitaan sopimusluonteisesti vain puolisoiden väliseksi asiaksi, se 
muuttaa oleellisesti merkitystään, joka sillä oli jo roomalaisessa laissa ennen kristinuskoa. Yhdysval-
loissa on joissakin osavaltioissa (Louisiana, Arkansas, Arizona) laadittu laki kahta erilaista avioliittoa 
varten. Covenant marriage on sitovampi, eikä sitä voi purkaa vain jommankumman aloitteesta tai il-
man syytä kuten ”tavallisen” avioliiton. Lisäksi parit sitoutuvat avioliittoneuvontaan ennen avioliittoa. 
Tässä menettelyssä on nähty evankelikaalisten kirkkojen halu kritisoida ilman syytä myönnettävää 
avioeroa ja palata aikaisempaan, sitoutuneempaan käsitykseen avioliitosta.
287 M 99, 7: Appendix 2. 
288 ”In most cases (of marriage breakdown) we have to acknowledge that a real marriage, in every 
sense, begun with real hope and expectation, has come to grief.” M 99, 5–6.
289 Julie Hanlon Rubio on tuonut esille, kuinka avioeroa koskevassa keskustelussa huomio kiinnittyy 
pelkästään puolisoiden väliseen suhteeseen. Avioliitto on tällöin käsitetty kahden aikuisen suhteeksi, 
ja suhteet lapsiin on jätetty sen ulkopuolelle. Tämä johtuu Rubion mukaan siitä, että lasten syntymän 
ja vanhemmuuden tuoma muutos avioliitossa ja puolisoissa on jätetty avioliiton teologiassa huomiot-
ta, ja siksi myös avioeroa on tarkasteltu teologisessa keskustelussa vain aikuisten välisen suhteen ja 
rakkauden kriisinä. Tämä ei vastaa Rubion mukaan kokemusta eletystä elämästä eikä yhteiskuntatie-
teissä saavutettua tietoa avioliiton ja -eron merkityksestä lapsille. Rubio 2003, 52–54.
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lannin kirkko että roomalaiskatolinen kirkko ilmaisevat avioliiton perusluonteen 
elinikäisenä sitoumuksena, joka lakkaa vasta kuolemassa.290 Siihen yksimielisyys 
sitten päättyykin. Roomalaiskatolisen käsityksen mukaan avioliiton sakramen-
tissa muodostuu pysyvä side, joka ei poistu avioerossakaan. Ainoastaan kirkon 
myöntämä avioliiton mitätöinti (annulment) pätevästä syystä voi merkitä muu-
tosta tilanteeseen. Silloin on löydetty syy, jonka perusteella mitään avioliittoa ei 
alun perin edes muodostunut. Tällöinkään ei ole kyse avioerosta tai aviositeen 
katkeamisesta, koska este avioliitolle merkitsee, ettei avioliittoa tosiasiallisesti ol-
lut katolisen näkemyksen mukaan. 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei dokumenteissaan suoranaisesti 
käsittele avioeron vaikutusta aviosuhteeseen. Piispojen kannanotossa lähdetään 
liikkeelle siitä, ettei uudelleen avioituminen ole Raamatun mukaan oikea menette-
lytapa. Raamatun kannan katsotaan ilmentävän avioliiton luonnetta ainutkertaise-
na ja elinikäisenä suhteena, minkä kanssa uudelleen avioituminen olisi ristiriidas-
sa. Piispat kuitenkin pitävät uudelleen avioitumista mahdollisena ”yhteiskunnan ja 
yleisen moraalisen järjestyksen” kannalta. Tällöin kuitenkin edellytetään keskus-
telua ja tietoisuutta edellisen avioliiton kariutumisen syistä. Uudelleen vihkimisen 
ei tule piispojen mukaan olla viesti peräkkäin toteutuvasta moniavioisuudesta.291 
Näin ollen aviosuhdetta ei pidetä eron jälkeen voimassa olevana, vaan kriittistä 
suhtautumista uudelleen vihkimiseen perustellaan avioliiton elinikäisen luonteen 
ja yksiavioisuuden puolustamisella. Uudelleen vihkimisen salliminen yhteiskun-
nan ja moraalisen järjestyksen vuoksi vastoin Raamatun kantaa jättää avoimeksi, 
onko tällainen ratkaisu piispojen mukaan oikein kristitylle, jonka motiivina ei ole 
vain yleinen moraalinen järjestys. 

Avioliiton purkamattomuus on Englannin kirkossa johdettu sen sakra-
mentaalisesta yhteydestä Kristuksen ja kirkon suhteeseen. Jos tuota suhdetta ei 
voitu pitää purettavana, saman katsottiin koskevan myös avioliittoa. Avioliitosta 
oli tullut sakramentaalisuudessaan kasteen tavoin ainutkertainen tapahtuma.292 
Koska kaikki avioliitot olivat luomisjärjestyksen alaisina perustaltaan samanlai-
sia, kastettujen avioliittoihin ei voitu soveltaa erilaisia normeja. Avioliiton pur-
kamattomuuden tuli koskea kaikkia, kasteesta riippumatta.293 Käsitys avioliiton 
purkamattomasta siteestä oli jossain määrin tulkittava uudelleen ja ratkaistava, 
miten toimitaan eron jälkeen uudelleen vihkimistä pyytävien kohdalla. Tämä ky-

290 Ky 84, 26; Kat 00, 20; BCP, 371; Compendium… 2005, 346. 
291 Ky 84, 55. Argumentteina esitetään 1 Kor. 7:11, Mark. 10:11–12 sekä Luuk. 16:18.
292 MCT 78, 50.
293 MCT 78, 129. Lutherin näkemystä avioerosta on pidettävä tästä poikkeavana, koska hän edellytti 
erilaisia normeja kristityille ja ei-kristityille.
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symys nousi esiin jo 1970-luvulla sekä Englannin kirkon omassa294 että ekumeeni-
sessa asiakirjassa.295

Tätä kysymystä käsiteltiin myöhemmin dokumentissa Marriage 1999. Sen 
mukaan Englannin kirkko ei liity katoliseen käsitykseen avioliiton purkamatto-
masta siteestä. Toisaalta todetaan, että osa kirkon jäsenistä on edelleen sitä mieltä, 
ettei uusi avioliitto eron jälkeen ole mahdollinen, koska ensimmäinen avioliitto on 
purkamaton.296 Nämä kaksi käsitystä esiintyvät rinnakkain Englannin kirkossa. 
Käsitystä kerran solmitun avioliiton purkamattomuudesta tukee ilmaus ”a former 
partner still living”297, joka esiintyy koko tutkimusjakson ajan eri muodoissaan 
Englannin kirkon dokumenteissa. Tämän perusteella avioero ei Englannin kirkon 
käsityksen mukaan tosiasiallisesti pura avioliittoa, vaan avioliitto säilyy voimassa 
ja avioero tulkitaan sisällöllisesti lähinnä asumuseroksi. Tämän käsityksen pohjal-
ta uudelleen vihkiminen ei ole mahdollista.

Asiakirjassa Marriage 1999 tämä käsitys kuitenkin eksplisiittisesti hylätään. 
Asiakirjan mukaan avioero tosiasiallisesti lakkauttaa avioliiton ja mahdollinen 
uusi avioliitto on pätevä BCP:n ilmaiseman opin mukaisesti. Tämän määritelmän 
kanssa ristiriitainen käsitys todetaan asiakirjassa kunnioituksen arvoiseksi, vaik-
ka se ei ilmaisekaan koko Englannin kirkon kantaa asiassa. Myönnytyksenä täl-
le kannalle todetaan, ettei avioero milloinkaan mahdollista paluuta siihen, mistä 
lähdettiin liikkeelle, vaan monet avioliitossa solmitut siteet sukuun ja lapsiin ovat 
edelleen olemassa.298 

Kun avioeron todetaan kuitenkin olevan mahdollinen, tätä ratkaisua verra-
taan asiakirjassa ortodoksisen kirkon käytäntöön, jossa tunnetaan käsite ”kuollut 
avioliitto”. Avioeroa pidetään aina ilmaisuna sekä parin omasta että koko yhteis-
kunnan rakkaudettomuudesta, jonka seurauksena avioliittoon kohdistuu raskaita 
paineita. Avioeroa ei pidetä vain seurauksena olosuhteista vaan päätöksenä, josta 
on kannettava vastuu. Tällainen päätös on tämän asiakirjan mukaan aina myös 
Jumalan rakkauden vastainen teko, joka vahingoittaa yhteisöä. Päätöksen juridi-
sen helppouden on arveltu omalta osaltaan lisänneen avioerojen määrää. Kirkon 
tehtäväksi määritellään eronneiden tukeminen toimimaan erotilanteessa vastuul-

294 MDC 71.
295 AnRo 73, 200.
296 ”Yet from the seventeenth century until the present century English Church law made no allow-
ance for a second marriage in the lifetime of a previous partner; and some Anglican Christians have 
believed, and still do, that such a marriage is, strictly speaking, impossible.” M 99, 4.
297 MCD 00, 5; MDC 72, 8; MPL 03, 3; MCD 02, 2; CCofE 00, C4, 82.
298 ”Some strands of the Western Church have concluded from this that a divorce decree is ineff ec-
tive and a subsequent marriage invalid in the eyes of God. Th e reformers of the Church of England 
did not believe that this was taught in Scripture, and they did not teach it in Th e Book of Common 
Prayer.” M 99, 5.
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lisesti. Eronneiden on puolestaan kohdattava omat tekonsa ja vältettävä toisen 
syyttelyä.299 

Asiakirja ei määrittele, mitkä olisivat riittäviä syitä eroon vaan ilmaisee 
eron olevan aina vastoin Jumalan tahtoa. Tässä mielessä Raamatun tulkintaan 
pohjautuva, eroon oikeuttavan syyn pohdinta on jäänyt pois. Niin sanottua Matte-
uksen poikkeusta avioerokieltoon, eli aviorikosta, ei käsitellä lainkaan eron syynä. 
Sen sijaan kuvaus olosuhteista, ulkoisista paineista ja muista eroon vaikuttaneista 
syistä on monipuolinen. 

Englannin kirkossa on pyritty pitämään kiinni siitä, ettei oppi avioliitos-
ta muutu. Tämä on eksplikoitu Lontoon hiippakunnan piispojen kirjeessä, jon-
ka mukaan viimeisin dokumentti Marriage 1999 vahvistaa avioliittoa koskevan, 
muuttumattoman opin, joka on sama kaikkialla lännen kirkossa (position main-
tained by the whole of the Western Church).300 Sanoitus on kovin rohkea, sillä ero 
on ilmeinen sekä katoliseen käsitykseen301 että tämänhetkiseen luterilaiseen käsi-
tykseen Suomessa. Pikemmin olisi todettava, että avioliiton teologiasta vallitsee 
tällä hetkellä toisistaan eriäviä käsityksiä lännen kirkossa. 

Avioeroon suhtautumisen problematiikka on suurelta osin peräisin evan-
keliumien302 vähäisistä ja osin ristiriitaisista sanoituksista avioliiton ja -eron 
suhteen. Niin kutsuttu Matteuksen poikkeus, jonka mukaan aviorikos on riittävä 
syy eroon303, aiheutti suuren osan erilaisista tulkinnoista ensimmäisinä vuosisatoi-

299 M 99, 4: ”In this respect they came closer to the understanding of the Eastern Church, which 
allows for the possibility of the ‘death’ of a marriage.” sekä M 99, 5–7.
300 MPL 03, 2–3.
301 Katolinen käsitys ei tunnusta siviilioikeuden myöntämää avioeroa. Avioliiton sakramenttiin kuu-
luu purkamaton avioliiton side. Ainoastaan kirkon myöntämän avioliiton mitätöinnin (annulment) 
jälkeen uusi avioliitto on mahdollinen. Compendium… 2005, § 348–349. Ks. myös LC 94, 64, jossa 
ilmaistaan reformaation ja Trenton kirkolliskokouksen tuomat muutokset.
302 Adrian Th atcher tuo esille, miten eksegeettisen tutkimuksen tulokset ovat tuoneet esille erilaisia 
tulkintoja evankeliumien teksteistä. On huomautettu, että miehille suunnattu uudelleen avioitumisen 
kielto oli tähdätty suojaamaan naista huonolta ja väärältä maineelta avionrikkojana. Eronneeseen 
naiseen tulisi tämän tulkinnan mukaan suhtautua aivan kuten hän olisi edelleen naimisissa. Tällöin 
hänelle annettaisiin myös paluun mahdollisuus. Jeesuksen sanoja ei olisi tällöin alun perin tarkoitettu 
estämään uudelleen avioitumista eikä pakottamaan naisia pysymään avioliitoissa, jossa heille tehdään 
väkivaltaa. Jeesuksen tarkoitus oli vastustaa miehistä valtakulttuuria ja estää aiheettomat erot. Ks. 
Th atcher 1999, 256–257. Tässä tulkinnassa näkyy myös tarve vastata nykyiseen yhteiskunnalliseen 
tilanteeseen, jossa parisuhdeväkivalta on ollut huomion kohteena. Tämän tyyppiset eksegeettiset 
tulkinnat ovat toistaiseksi tulleet näkyviksi tutkimuksen kohteena olevien kirkkojen dokumenteissa 
vain harvoin. Yksi esimerkki Ky 84, 55: ”Jeesuksen ehdottomuuden taustalla on ilmeisesti huoli nai-
sen kohtalosta avioeron jälkeen.” Tähän ei kuitenkaan sisälly tulkintaa siitä, että paluu päättyneeseen 
avioliittoon olisi tavoiteltava vaihtoehto. Tämä vaihtoehto ei muutenkaan tule esille lähteissä.
303 Vallitsevasta tulkinnasta eriävää käsitystä kohdista Matt. 5:32 ja 19:9 esittelee David J. Jones 
artikkelissaan, jonka mukaan juutalaisessa käytännössä kihlautuminen ja avioliitto olivat toisistaan 
erillisiä tapahtumia, joiden välissä saattoi kulua jopa vuosi. Kihlaus merkitsi juridisesti jo avioliittoa, 
hääjuhla oli kuitenkin vasta varsinainen avioituminen. Jonesin mukaan Jeesus viittasi ko. Matteuksen 
kohdassa kihlausaikana tapahtuneeseen aviorikokseen, joka oikeutti eroon. Kohtaa ei olisi tullut 
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na. Suomessa kirkon käyttämät perusteet eivät enää pohjaudu ensi sijassa Raamat-
tuun vaan avioeron ja uudelleenvihkimisen kohdalla esitetään olemassa olevaa 
todellisuutta kuvaavia syitä, joiden perusteella esitetään Raamatusta poikkeava 
tulkinta. Tosin kirkko edelleen ilmaisee selvästi, että avioeroon tarvitaan vaka-
via ja välttämättömiä syitä.304 Tässä kohdin Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
määrittelee avioliiton rajoja toisin kuin valtiollinen lainsäädäntö. 

Fariseusten Jeesukselle esittämä kysymys, ”Saako mies erota vaimostaan 
mistä syystä tahansa?” muistuttaa samankaltaisuudesta, joka vallitsee nykyisen 
suomalaisen ja kristinuskon alkuajankohdan välillä. Tämän ajan fariseus voisi ih-
meissään esittää saman kysymyksen. Raamatun tulkinnan ja avioliittoteologian 
kohtaamattomuus johtuu ainakin osittain muuttuneesta yhteiskunnallisesta lain-
säädännöstä sekä nykyisestä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulkinnasta, 
jonka mukaan luonnollisen lain tulkintaa järjen pohjalta pidetään lähtökohtana 
eikä sitä suhteuteta Raamatun tulkintaan.305 Perusteena on laajempi ajatus, ettei 
ole olemassa erikseen kristillistä etiikkaa.306

Sekä Englannissa että Suomessa ilman syytä myönnettävään avioeroon 
siirtyminen307 lainsäädännössä on epäilemättä vaikuttanut avioliiton elinikäisyy-
den tulkintaan yhteiskunnassa. Seksuaalisuhteen aloittamisen irtautuminen avio-
liiton aloittamisesta on ollut toinen merkittävä muutos. Suomessa vuoden 1929 
avioliittolakiin saakka seksuaalinen suhde merkitsi avioliittovelvoitetta.308

Kun avioliittolainsäädäntöä muutettiin vapaasti solmittavan ja purettavan 
sopimuksen suuntaan, tavoitteena ei ollut kuitenkaan avioliiton pysyvyydestä tai 
elinikäisyydestä luopuminen, vaan yhä useampien erojen huomioon ottaminen 

tämän käsityksen mukaan soveltaa itse avioliittoon, joka oli hääjuhlassa vahvistettu. Jones 2008, 
69–70.
304 Ky 84, 54.
305 Klaus Suppanin (katolisen) tulkinnan mukaan Lutherin käsitys avioliitosta perustui regimentti-
oppiin ja sakramenttioppiin, ei niinkään Raamatun tulkintaan. Suppan 1971, 107. Suppan korostaa 
oikein sakramentti- ja regimenttiopin merkittävyyttä, mutta Raamatun tulkinnan osalta hänen väit-
teensä ei vakuuta. Luther vetoaa toistuvasti Raamattuun, erityisesti Genesikseen, mutta myös Uuteen 
testamenttiin. Ks. esim. WA 10, II, 289–291. 
306 Tästä ks. esim. Knuuttila 1989, 109–114.  
307 Amerikkalainen, katolinen tutkija on kommentoinut erojen lisääntymistä. ”Th ere seems to be 
no empirical evidence that no-fault divorce has done anything to strengthen marriage and family. 
In 1970 (in the USA) there were 708.999 divorces; in 1993 1.187.000. Th e divorce rate now seems 
to have reached a plateau, but a high one with between 50 percent and 60 percent of all marriages 
ending in divorce.” Haas 2001, 336–337. Näkemys on ymmärrettävä, mutta toisaalta ilman syytä 
myönnettävää avioeroa tuskin otettiin käyttöön pelkästään siksi, että se vahvistaisi avioliittoa. Eu-
rooppalaisen lainsäädännön muutosten vaikutusta avioerojen määrään on tutkinut Libertad Conzá-
lez ja Tarja K. Viitanen. Heidän tutkimuksensa tulos on samansuuntainen kuin Haasin näkemys. 
Avioerolainsäädännön muutokset ovat lisänneet avioerojen määrää Euroopassa keskimäärin 20 %. 
González & Viitanen 2006.
308 Ky 84, 29.
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lainsäädännössä. Avioero haluttiin tehdä laissa mahdolliseksi, koska se oli yleis-
tymässä ja siihen liittyviä perhettä ja lapsia koskevia tilanteita oli säädeltävä.309 
Käytännössä elinikäisyyden ihanne ja todellisuus ovat yhä kauempana toisistaan. 
Lainsäädännön muutos on merkinnyt avioliiton tulemista yhä enemmän yksilön 
oikeudeksi solmia ja purkaa sopimus. Tämä merkitsee selvää jännitettä avioliiton 
elinikäisyysihanteen kanssa.310 

Mikäli kirkot luonnollisen lain tulkinnassaan hyväksyvät yhteiskunnalli-
sen lain avioliitosta ja -erosta sellaisenaan jatkuvan luomisen osoittamana mal-
lina, tällöin on vaarana menettää kosketuskohta erityisesti rakkaudenteologiseen 
tulkintaan, jonka mukaan avioliiton keskeinen sisältö liittyy sekä Jumalan rakkau-
teen kansaansa kohtaan että Jumalan rakkauden uskolliseen luonteeseen. 311

3.3. Avioliiton tarkoitukset

3.3.1. Lisääntyminen, lapset ja perhe
Avioliiton tarkoitusta on kuvattu useilla eri tavoilla312. Englantilaisessa kontekstis-
sa tarkoitus (end, cause, purpose) on yhdistetty usein avioliiton tehtäviin tai lahjoi-
hin. BCP:n johdantosanat kiinnittävät huomion avioliiton luomisessa asetettuihin 
tarkoituksiin, joiden vuoksi avioliittoa tulisi pitää erityisessä arvossa.313 Seuraavas-
sa analyysissa käytettävät avioliiton tarkoitukset on valittu sekä suomalaisista että 
englantilaisista lähteistä löytyvien, avioliiton tarkoitusta kuvaavien määritelmien 
pohjalta. 

309 Julie Hanlon Rubio tuo esille, kuinka vielä 1980-luvulla avioeron arveltiin yleisesti tuovan hel-
potusta vaikeaan tilanteeseen myös lapsille, mutta nykytutkimuksen mukaan korostetaan enemmän 
avioerojen negatiivisia, pitkäaikaisia vaikutuksia lasten elämässä. Eron kokeneiden lasten riski ongel-
makäyttäytymiseen, koulun keskeyttämiseen ja todennäköisyys saada lapsia ennen 20 vuoden ikää 
on huomattavasti korkeampi kuin muilla lapsilla. Rubio 2003, 55.
310 ”What Christians believe Jesus to be calling for is quite radical in terms of contemporary social 
mores. It is the practice in marriage and family relationships of the kind of love which comes from 
God, a love which demands fi delity and commitment strong enough both to make the successful 
raising of children a realistic possibility and to undergird mutual care and support through the old 
age.” SC 1995, 81. 
311 ”Christians have come to understand this relationship as covenantal because it is seen as an 
expression of the more fundamental love relationship into which God calls all people. Th is implies a 
very exalted view of marriage. It is based on the belief that the nature of God is a clue to the ‘mystery’ 
of marital love and, conversely, that marriage reveals something of the nature of God. In a nutshell, 
when Christians try to express something of the depth and long-suff ering nature of the love of God 
for humanity they fi nd marriage to be a powerful analogy; and when they try to articulate what is 
involved in marriage they say ‘Love your partner as God loves you!” SC 95, 86.
312 Don Browning on tuonut esille, mitten Tuomas Akvinolaisella ja John Lockella avioliiton yksi 
perustelu oli isän liittyminen äidin ja lapsen suhteeseen. Ihmislapsen pitkän kasvuajan vuoksi kum-
pikin vanhempi on tarpeen. Browning 2003, 13. Isän läsnäoloa lapsen elämässä käytetään harvoin 
avioliiton perusteena tai tarkoituksena. Siitä ei ole viitteitä tämän tutkimuksen lähteissä. 
313 ”... duly considering the causes for which Matrimony was ordained.” BCP, 363.
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Englannin kirkon dokumenteissa avioliiton tarkoitusta koskevat lauselmat 
tuovat esiin selvän muutoksen. BCP ilmaisee avioliiton kolme tarkoitusta seu-
raavasti: lasten synnyttäminen ja kasvattaminen, lääke syntiä vastaan sekä kes-
kinäinen seura, apu ja lohdutus.314 Lisääntymisen sekä lasten ja perheen merkitys 
avioliiton tarkoituksina liittyvät läheisesti toisiinsa, ja usein ne myös mainitaan 
lähteissä yhtenä kokonaisuutena. Historiallisesti lisääntyminen (procreation) on 
ollut roomalaiskatolisen kirkon avioliittoteologiassa avioliiton tarkoituksista tär-
kein ja ensimmäinen.315 Tässä yhteydessä tarkastellaan myös lasten ja perheen 
merkitystä avioliiton tarkoituksena siksi, että juuri siinä kohdin anglikaanisen, 
luterilaisen ja katolisen käsityksen keskinäiset erot näyttäytyvät. 

BCP:ssä lasten synnyttäminen on ensimmäinen avioliiton tarkoitus. 
Jo alkusanoissa lasten saaminen mainitaan Jumalan siunauksena.316 Tähän on 
välittömästi liitetty lasten kasvatus, joka on luonteeltaan kristillistä.317 Myös vih-
kikaavan rukoukset tuovat esiin samat ulottuvuudet: niissä pyydetään, että vihityt 
olisivat hedelmällisiä, saisivat lapsia, ”Jumalan lahjan ja perinnön” ja he näkisi-
vät lastensa myös kasvavan kristittyinä.318 Lasten synnyttäminen, kasvattaminen 
ja hoivaaminen liitetään kristillisen kasvatuksen antamiseen. Sekä luomisen että 
kristillisen uskon mahdollisuudet liitetään lasten elämään ja avioliittoon.

ASB:ssä lasten saaminen on mainittu edelleen avioliiton tarkoituksena, 
vaikka se ei ole enää tarkoituksista ensimmäinen. Lapsista huolehtiminen ja hei-
dän kasvattamisensa mainitaan samaan tapaan kuin BCP:ssä, mutta nyt se on lii-
tetty miehen ja naisen keskinäisen suhteen yhteyteen.319 

CW toteuttaa vielä selvemmän muutoksen: lasten syntyminen avioliiton 
tarkoituksena on suluissa ja vasta kahden ensisijaisemman syyn jälkeen.320 Vaikka 
Englannin kirkon avioliittokäsitykselle on tyypillistä ankkuroituminen avioliiton 

314 BCP, 363. Adrian Th atcher on huomauttanut, kuinka anglikaanisen avioliittoteologian taustalla 
on jo 1598 esitetty ajatus avioliitosta yhteisen hyvän (common weal) lähteenä. Th atcher 2003, 40.
315 Ks. esim. Young 2001, 276. On oleellista huomata, ettei lisääntyminen ole roomalaiskatolisen 
käsityksen mukaan vain ”maan täyttämistä” vaan uusien kirkon jäsenten synnyttämistä ja kasvatta-
mista. Tämä tavoite on sisällöltään siten missiologinen. Ks. Knieps Port Le-Roi 2001, 105–108.
316 BCP, 366.
317 ”First, It was ordained for the procreation of children, to be brought up in the fear and nurture of 
the Lord, and to the praise of his holy name.” BCP, 363; ”Merciful Lord, and heavenly Father, by who-
se gracious gift  mankind is increased; We beseech thee, assist with thy blessing these two persons, 
that they may both be fruitful in procreation of children, and also live together so long in godly love 
and honesty, that they may see their children christianly and virtuously brought up, to thy praise and 
honour...” BCP, 366.
318 BCP, 366, ks. myös CW 00, Alternative services (= BCP 1928).
319 ”It is given that they may have children and be blessed in caring and bringing them up in accor-
dance with God’s will, to his praise and glory.” ASB 80, 288.
320 CW 00, 105. Muutosta on kommentoinut mm. Stanton 2001, 230–232.
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pysyvään ytimeen kolmessa avioliiton tarkoituksessa321, avioliiton tarkoituksissa 
on nähtävissä kuitenkin selkeä muutossuunta. Vihkikaavoissa tämä muutos näkyy 
myös lapsiin liittyvässä avioliiton tarkoituksessa.322 Kun aiemmin BCP:ssä lisään-
tyminen ja lasten hoivaaminen olivat avioliiton ensimmäinen tarkoitus, CW 00 
asettaa tarkoitukset keskenään uuteen järjestykseen: lapset mainitaan vasta keski-
näisen suhteen ja seksuaalisuuden tuoman ilon jälkeen.323 Tätä järjestystä voidaan 
pitää kronologisena, mutta lähteiden perusteella kysymys on ennen muuta tar-
koitusten merkityksen muuttumisesta. Lisääntymisen ensisijaisuus avioliiton tar-
koituksena on väistynyt, mutta se on silti säilyttänyt paikkansa avioliiton yhte-
nä päätarkoituksena. Tämä muutos merkitsee etääntymistä katolisesta avioliiton 
teologiasta, jonka mukaan lisääntyminen on edelleen, persoonallista parisuhdetta 
korostavana aikana, avioliiton ensisijainen tarkoitus.324 Englannin kirkossa avio-
liittolupaus merkitsee silti edelleen sitoutumista paitsi puolisoiden keskinäiseen 
suhteeseen myös vanhemmuuteen ja lapsiin. Avioliitto ymmärretään perhe-elä-
män ja lasten kasvatuksen perustaksi. Dokumentin Marriage 1999 mukaan tämä 
on ”Jumalan tahto”.325 

Something to Celebrate mainitsee326 myös sen, ettei vanhemmuuden kut-
sumus välttämättä kuulu kaikille eikä kaikkiin avioliittoihin. CW:n monet ruko-
usvaihtoehdot antavat samoin mahdollisuuden ottaa huomioon vihittävän parin 
elämäntilanteen. Muita merkkejä avioliiton ja vanhemmuuden kutsumuksen 
erottamisesta ei juuri löydy. 

321 ”Th e three blessings that belong to marriage are traditionally described as the procreation and 
nurture of children, the hallowing and right direction of natural instincts and aff ections, and the mu-
tual society, help and comfort which each aff ords the other in prosperity and adversity.” M 99, 1–2.
322 Tämä on todettu myös Englannin kirkon omassa kannanotossa, johon on koottu artikkeleita 
seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista. ”Th e purpose of the marriage. 1.2.3. First, in line with the 
development of thinking about marriage in the Christian Church as a whole, and secular thinking 
as well, the Church of England has moved away from an emphasis on the avoidance of sin and the 
production of children as reasons of marriage, in favour of an emphasis on marriage being a context 
for an intimate, pleasurable and mutually supportive relationship.” Sihs 2003, 16. Muutos näkyy jo 
1960-luvun teksteissä. Ks. MCT 78, 54–55, jossa viitataan Englannin kirkossa keskeiseen kaanoniin, 
Canon B 30 (1969), joka määrittelee opin avioliitosta.
323 CW 00, 102, 105, 115. Tarkoituksellista lapsettomuutta ja sen vaikutusta avioliittoon on tarkas-
teltu useissa artikkeleissa. Lasten syntyminen avioliiton tarkoituksena on nähty oleellisena juuri siksi, 
että lapsettomuus merkitsee hyvin erilaista avioliittoa. Tarkoituksellisen lapsettomuuden on tulkittu 
johtuvan negatiivisista asenteista vanhemmuuteen, monien muiden tavoitteiden asettamisesta 
vanhemmuuden edelle, naisten identiteetin muuttumisesta tai lasten vaikutuksesta elintason laskuun. 
Stantonin mukaan myös laajempi tietoisuus tahattomasta lapsettomuudesta on vaikuttanut siihen, 
ettei lasten syntyminen ole enää avioliiton ensisijainen tarkoitus. Ks. Stanton 2001, 223–229.
324 Haas 2001, 340, Young 2001, 276.
325 M 99, 2, 115. Sama käsitys on ilmaistu myös CP 05, 1.
326 SC 95, 86.
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Lisääntymisen sijaan Jumalan armon tunteminen on nostettu ensimmäi-
seksi avioliiton tarkoitukseksi327 Englannin kirkossa. Toiseksi mainitaan miehen ja 
naisen välinen yhteen kasvaminen rakkaudessa ja luottamuksessa, mikä yhdistää 
heidät sydämeltään, mieleltään ja keholtaan toisiinsa. Tähän liittyy välittömästi 
seksuaalisen yhteyden tuoma ilo ja hellyys.328 Muutos on merkinnyt sekä avioliiton 
hengellisen merkityksen että sen persoonallisen merkityksen selvää lisääntymistä. 
Suhteen tarkoituksen painopiste on siirtynyt intiimiin, tyydytystä ja tukea anta-
vaan parisuhteeseen, jossa voidaan kokea Jumalan armoa. Kahdenkeskisyydestä 
ja kumppanuuteen perustuvasta, Jumalan rakkautta heijastavasta parisuhteesta 
on tullut avioliiton tarkoitus, jolle seksuaalisuuteen ja lapsiin liittyvät tarkoitukset 
ovat alisteisia.329 

Lapsiin liittyvä avioliiton tarkoitus saa tukensa Englannin kirkossa myös 
rakkauskäsityksestä. Rakkaus avioliitossa kuvataan tarkoitukseltaan yhteisöl-
liseksi, ulospäin suuntautuvaksi. Yhdessä puolisot voivat ulottaa rakkautensa 
kahdenkeskisyyden ulkopuolelle: tärkeimmällä sijalla ovat omat lapset.330 Tämä 
rakkauden uutta luova luonne on ilmaus Jumalan luomistahdosta.331 Rakkaus ym-
märretään myös kasvuprosessiksi, jonka tarkoitus on, että jokainen perheen jäsen, 
myös lapset, kasvavat kypsyyteen rakkaudessa.332 Lasten merkitys avioliiton tar-
koituksena on ilmaistu hyvin selvästi. Se on liitetty paitsi lisääntymiseen sinänsä 
myös uskon ja rakkauden toteutumiseen perheen jäsenissä. Lapset ja perhe liite-
tään avioliittoon sekä luomisen että lunastuksen perusteella. 

327 Th atcher 2003, 47–61 käsittelee avioliiton tarkoituksia yksilön näkökulmasta siten, että avioliiton 
kutsumusta voi arvioida viiden C:n näkökulmasta: communication, commitment, confl ict-resolution, 
children, career, church. Niiden avulla Th atcher yhdistää perinteisen mallin avioliiton tarkoituksista 
nykyiseen tietoon parisuhteen dynamiikasta ja avioliiton toimivuudesta. Näin hän on voinut otta 
huomioon myös useimmat eroon johtavat syyt. Rakennelma on perusteltu ja mielekäs.
328 CW 00, 105.
329 Ks. esim. Sihs 2003, 16 sekä MCT 78, 33: ”Nevertheless, we do not believe that this argument 
touches the heart of the matter. It suggests that marriage is best understood as for children. We, on 
the other hand, wish to affi  rm that marriage is best understood as for husband and wife. It is their 
relationship with each other which is the basis of marriage. On this is built their relationship with 
their children. Arguments, therefore, in favour of the life-long nature of the married relationship 
must be seen to stem from the character of the husband-wife relationship itself, whether or not there 
are children.” 
330 ”Together the couple can extend love to other people: to their own children, in the fi rst instance, 
who belong naturally within their domestic circle; and not only to them, but to many others who 
interact with them in a variety of ways.” M 99, 2.
331 ”Marriage is intended by God to be a creative relationship, as his blessing enables husband and 
wife to love and support each other in good times and in bad, and to share in the care and upbringing 
of children.” CW 00, 102. Tämä kohta on vihkikaavan esipuheesta, joka luetaan aina vihkimisen 
yhteydessä. 
332 CW 00, 105.
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Vaikka luterilainen teologia avioliitosta perustuu luomisteologisiin läh-
tökohtiin, lapset avioliiton tarkoituksena eivät ole Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon vihkikaavoissa mukana avioliiton tarkoituksena. Avioliiton tarkoitus kes-
kittyy puolisoihin ja heidän väliseensä suhteeseen.333 Viimeisimmän vihkikaavan 
ainut viittaus lapsiin ja lisääntymiseen on vain vaihtoehtoisesti luettavassa Raama-
tun lukukappaleessa334, joka useimmiten jää lukematta, koska sen sijaan Suomessa 
luetaan traditionaaliseksi muodostunut 1. Kor. 13.

Käsikirjassa Ktk 03 suositellut vihkipuheen aiheet eivät sisällä min-
käänlaista viittausta sen enempää lisääntymiseen, lasten syntymiseen kuin 
heidän kasvatukseensa. Perheestäkin mainitaan korostetusti vain sen yhteis-
kunnallinen ulottuvuus.335 Yhdessä esirukousvaihtoehdossa avioliitto liitetään 
kodin lisäksi ”perheen rakentamiseen”.336 Tämä sanoitus tulee käyttöön vain, jos 
valitaan kyseinen vaihtoehto. Viittaus perheeseen saattaa siis jäädä avioliittoon 
vihkimisessä kokonaan pois, vaikka Ktk 03 sisältää useita erilaisia esirukouksia 
vihittyjen puolesta. Muuten monipuolinen sisältö ei kuitenkaan liity missään 
kohdassa lapsiin tai heidän kasvatukseensa, ainoastaan kotiin viitataan. Kotiin 
viittaavissa kohdissakaan ei ole mitään mainintaa siitä, että kodissa mahdollisesti 
asuisi myös lapsia. 

Lisääntymisen, lasten ja heidän kasvatuksensa pois jättäminen kirkollisesta 
avioliittoon vihkimiskaavasta on ekumeenisesti ja teologianhistoriallisesti poik-
keuksellinen ratkaisu. Lasten kasvatus, ja samoin erityisesti kristillinen kasvatus, 
on liitetty kirkollisten toimitusten kirjassa yksinomaan kastetoimitukseen.337 Rat-

333 Don Browning on kiinnittänyt aiheellisesti huomiota siihen, miten avioliittoa on tarkasteltu pait-
si yhteiskunnassa myös kirkoissa yksipuolisesti kahdenkeskisen rakkauden näkökulmasta. Avioliiton 
kokonaistulkinnasta on tällöin saattanut jäädä kokonaan pois avioliiton muut ulottuvuudet, kuten 
taloudelliset sekä sukulaisuuteen, lapsiin ja sosiaaliseen verkostoon liittyvät tarkoitukset. Browning 
kritisoi Stephanie Coontzin ja muiden näkemystä, joka on korostanut liikaa rakkauden ja muiden 
tarkoitusten vaihtoehtoisuutta: ”Coontz’s argument seems to work, however, only because she exag-
gerates the distinction between love and the economic, kinship and social-networking elements of 
marriage. In her narrative, marriage is either all necessity or all love. Many other modern interpreters 
of marriage have made the same mistake, and so have many people in American churches, who are 
tempted to join with Coontz and insist that couples get married for reasons of love alone. Economic, 
kinship and network issues and even the desire to have children are sometimes seen as contamina-
tions of the purity of marital love. Churches oft en use the language of sacrament and covenant to 
bless and sanctify extremely narrow views of love that are not far from what Coontz describes. Such a 
view of marriage is neither good theology nor an accurate view of what marriage – and marital love – 
has been about.” Browning 2006, 1.
334 1. Moos. 1:27–28.
335 ”Pappi pitää vapaan puheen tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja. Puheessa voi käsitellä seuraavia 
aiheita: avioliitto Jumalan lahjana ja järjestyksenä, avioliitto puolisoiden kasvun paikkana, perhe yh-
teiskunnan perussoluna, ilo ja kiitollisuus, rakkaus ja uskollisuus, tunne ja tahto, anteeksi pyytäminen 
ja anteeksi antaminen, sukulaisten ja ystävien tuki.” Ktk 03, 145.
336 Ktk 03, 152.
337 Ktk 84, 7, 8, 16; Ktk 03, 20, 25, 26. 
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kaisua voinee selittää aatehistoriallisella tilanteella, jossa pysyviksi määritellyt jär-
jestykset oli koettu ongelmallisiksi ja haluttiin luoda kuva avioliitosta, jonka tar-
koitukset ovat avoimesti tapauskohtaisia. Viite tähän suuntaan löytyy Ky 84:stä.338 

Koska suomalaisessa luterilaisessa339 teologiassa avioliitto on nähty ennen 
muuta luonnonoikeudellisena, yhteiskunnallisena toimituksena, lasten ja heidän 
kasvatuksensa liittäminen avioliittoon vihkimisen sanoituksiin olisi johdonmu-
kaista ja perusteltua sinänsä. Nykyisessä tilanteessa merkittävä osa vihittävistä pa-
reista on jo asunut avoliitossa ja suurella osalla on myös lapsia. Samoin eronneita 
vihittäessä toisella tai molemmilla vihittävillä saattaa olla lapsia. Vihkivä pappi voi 
vihkipuheessaan ottaa kontekstuaalisesti huomioon myös lapset, mutta vihkikaa-
va ei anna suoranaisesti siihen mitään tukea. Tälle ratkaisulle ei esitetä lähteissä 
perusteita. 

Aiemmissa suomalaisissa vihkikaavoissa esiintyi vielä viittauksia lap-
siin. Vuoden 1984 vihkikaavassakin tosin pääpaino oli kodilla. Kodin tarkoitus 
on tarjota paikka, jossa Jumalan tahtoa seurataan, ja siten lapset voivat kasvaa 
Jumalan perheen jäseninä. Toisessa allokuutiossa lapset kuitenkin mainitaan.340 
Tässä vihkikaavassa tämä on ainut lapsiin viittaava kohta. Tämän tutkimuksen 
vanhimmassa suomalaisessa vihkikaavassa 1963 on jo noudatettu vastaavaa linjaa. 
Lapsia ei mainita erikseen avioliiton tarkoituksena eikä heihin viitata muutenkaan 
vihkimisessä. Sen sijaan koti mainitaan paikaksi, jossa kasvatetaan Jumalan valta-
kunnan kansalaisia.341 Kristillinen kasvatus tulee tässä muodossa avioliiton välil-
liseksi tarkoitukseksi, kodin kautta. Lasten syntyminen otetaan huomioon, mutta 
se ei ole osa avioliiton tarkoitusta.

Suomalaisissa vihkikaavoissa avioliitto liitetään korostetusti uuden kodin 
muodostumiseen. Lapset ja perhe jäävät kokonaan mainitsematta tai niihin viita-
taan vain sekundaarisesti, sisällyttäen ne kodin käsitteeseen. 

338 ”Vaikka seksuaalisuuden toteuttaminen ja lapset ovat avioliiton keskeisiä tarkoituksia, avioliit-
to palvelee useita muita päämääriä. Avioliiton tarkoituksena on myös mm. taloudellinen ja muu 
keskinäinen huolenpito, sosiaalisten tarpeiden tyydytys jne. On varottava tekemästä mitään edellä 
mainittua avioliiton päämäärää avioliiton yksinomaiseksi tarkoitukseksi.” Ky 84, 24–25.
339 Lutherin käsitystä avioliiton tarkoituksista ovat selvittäneet muun muassa Kolb & Arand. Heidän 
mukaansa Lutherilla oli kolme avioliiton tarkoitusta: ensinnä miehen ja naisen tuleminen todelliseksi 
itsekseen suhteessa toisiinsa, toiseksi lisääntyminen ja kolmanneksi toimia lääkkeenä syntiä ja haure-
utta vastaan. Ks. Kolb & Arand 2008, 59–60.
340 Ktk 84, 56.
341 Ktk 63, 40.

yli-opas2010.indd   128yli-opas2010.indd   128 6.9.2010   11:40:106.9.2010   11:40:10



129

Avioliiton perustelu ja tarkoitus

Taulukko 3.5. Lapset tai lisääntymisen avioliiton tarkoitukseen liittävät ilmaisut lähteenä 
olevissa vihkikaavoissa.

BCP 1662 ASB 80 CW 2000

lisääntyminen, 
lasten syntyminen

First, It was ordained 
for the procreation of 
children, (preface)

It is given, that they 
may have children…

It is given as the foun-
dation of family life in 
which children may be 
born and 

lasten kasvatus to be brought up in the 
fear and nurture of the 
Lord (preface)

Bless this couple in 
the gift  and care of 
children, that their 
home may be a place 
of love, security, and 
truth, and their 
children grow up to 
know and love you.. 

nurtured in accor-
dance with God’s will 
(preface)

Ktk 1964 Ktk 1984 Ktk 2003

lisääntyminen, lasten 
syntyminen

Ei mainintaa Ei mainintaa Ei mainintaa

lasten kasvatus …koti on tarkoi-
tettu pyhäksi pai-kaksi, 
jossa kasva-tetaan 
Jumalan val-takunnan 
kansa-laisia.

Koti on tarkoitettu niin 
puolisoille itselleen 
kuin heidän lapsilleen 
turvallisuuden tyys-
sijaksi, jossa on hyvä 
olla. Kodin tulee olla 
pyhä paikka, jossa ky-
sytään Jumalan tahtoa 
ja seurataan sitä. Silloin 
sekä vanhemmat että 
lapset voivat kasvaa 
Jumalan perheen 
jäseninä. 

Ei mainintaa

Vihkikaavojen ulkopuolella, tutkimuksen muissa suomalaisissa lähteissä, 
lapset liitetään avioliittoon huomattavasti eri tavoin kuin vihkikaavoissa. 1966 
julkaistu Ajankohtainen asia ilmaisee avioliiton kolme tarkoitusta: elämän jat-
kuminen ja lasten syntyminen, ihmiselämän rikastuttaminen sukupuolielämän 
toteuttamisessa ja persoonallisessa kehityksessä sekä kodin perustaminen tur-
valliseksi elinympäristöksi ja kristillisen kasvatuksen paikaksi.342 Tässä lähteessä 
kritisoidaan myös näkemystä sukupuolisuudesta ja seksuaalisuudesta erillisenä, 
muusta elämästä irrotettuna alueena, joka ei enää ole yhteydessä lapsiin ja 
perheeseen.343 Lapset ja lisääntyminen ovat ensin mainittu ja laajasti perusteltu 
tarkoitus avioliitolle. Avioliitto kuvataan lasten syntymiseen tähtääväksi. Lapsen 
syntymä on ”avioliiton suuri täyttymys”.344 Vaikka avioliiton muut tarkoitukset 
ovat piispojen tässä kannanotossa monipuolisesti esillä, lasten osuus avioliiton 
tarkoituksena on selvästi oleellisin ja merkittävin. 

342 Aa 66, 2, 5.
343 Aa 66, 4.
344 Aa 66, 7.
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Lapset ja lisääntyminen ovat tässä lähteessä ensin mainittu ja laajasti 
perusteltu tarkoitus avioliitolle. Koti esiintyy kolmantena avioliiton tarkoitukse-
na. Kodin perustaminen mahdollistaa perheen ja lasten syntymisen. Koti345 on 
suomalaisen, luterilaisen avioliittokäsityksen erityismotiivi, jota ei esiinny vastaa-
vassa muodossa ja merkityksessä Englannin kirkon lähteissä. Niissä lähimmäksi 
tulee käsitteenä perhe-elämän perusta (foundation of family life), jolle annetaan 
vastaavia merkityksiä ihmissuhteiden lähtökohtana. Perheellä on englantilaisen 
vihkikaavan mukaan myös liittymäkohta rakkauden teologiaan, sillä perhe tarjo-
aa mahdollisuuden kasvaa rakkaudessa (grow to maturity in love).346

Kasvamaan yhdessä -asiakirjassa avioliiton tarkoitukset eivät esiinny sa-
manlaisena lähtökohtana kuin edellisessä kannanotossa. Avioliitto kuvataan sekä 
seksuaalisuuden että suhteessa olon toteutumismuotona, eli niistä tulee aviolii-
ton tarkoituksia. Ihmisen hakeutumista avioliittoon korostetaan luonnon lakina. 
Suvun jatkaminen, lasten synnyttäminen ja kasvattaminen mainitaan kuitenkin 
keskeisinä avioliiton tarkoituksina, ja ne ovat osa avioliiton kuvausta. Painopis-
te on silti kahdenkeskisessä suhteessa, kumppanuudessa sekä sen elinikäisyyden 
kuvauksessa.347 

Lasten saaminen on piispojen mukaan asiaan kuuluvaa ja luonnollista. 
Lasten elämään tuoma ilo ja sisältö, lasten kanssa eläminen ja heistä huolehti-
minen sekä isän ja äidin ”virat” tuodaan esille lapsia koskevissa kohdissa. Lapset 
ovat lahja Jumalalta, he tuovat vanhempien elämään iloa ja sisältöä ja vanhemmat 
oppivat heiltä elämän tärkeimpiä asioita. Lisäksi vanhemmat hoitaessaan lapsia 
osallistuvat Jumalan työhön maailmassa.348 Sen sijaan lasten kristillistä kasvatus-
ta ei mainita avioliiton tarkoituksena. Lasten merkitys avioliiton tarkoituksena 
on oleellinen mutta ei välttämätön tai ainut, koska myös lapseton avioliitto on 
mahdollinen.349 

Avioliitto on kuvattu johdonmukaisesti luonnollisen lain seurauksena, 
eikä kristillisen kasvatus kuulu sillä tavalla perusteltuun avioliittoon, kuten se vie-
lä kuului edellisessä, 1960-luvun piispojen julkaisussa. Tässä näyttäytyy selkeä ero 
Englannin kirkon käsitykseen, jossa kristillinen kasvatus perustellaan sekä rak-
kauden teologialla että avioliiton yhteydellä Kristukseen ja seurakuntaan. 

345 Käsite domestic church on Vatikaanin toisen konsiilin jälkeen tullut merkitsemään kodin ja lasten 
kasvatuksen uutta painotusta roomalaiskatolisessa teologiassa. Käsitystä on kritikoitu mm. siitä, että 
kodille ja perheelle ei ole annettu siinä itsenäistä merkitystä vaan se on tullut tarkoittamaan kirkolli-
sen tulkinnan ja käytännön soveltamista perheisiin. Ks. Knieps-Port le Roi 2001, 109.
346 CW 00, 105.
347 Ky 84, 24–26.
348 Ky 84, 36.
349 Ky 84, 26.
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Myös perheelle annetaan inhimillisen yhteyden perusmuotona huomatta-
va merkitys, joka toteutuu perheenjäsenten välisissä suhteissa. Kodin ja perheen 
tai avioliiton ekklesiologinen yhteys jää kuitenkin ilmaisematta. Koti muodostaa 
ekklesiologiasta erillisen elämänpiirin toisin kuin esimerkiksi roomalaiskatolises-
sa teologiassa, jossa avioliitto ja perhe on kytketty kirkon yhteyteen myös opilli-
sesti.350 Ratkaisu on johdonmukainen jatko vaikenemiselle erityisesti kristillisestä 
kasvatuksesta. Avioliittoa määrittää ensi sijassa sen perustavuus koko yhteiskun-
nan kannalta, eikä sillä ole piispojen käsityksen mukaan erikseen seurakuntayh-
teisön kannalta perustavaa roolia. Avioliiton kuvaus on toteutettu loppuun asti 
noudattaen ajatusta luonnollisesta instituutiosta.

Lasten ja perheen merkityksen suomalaiset piispat ilmaisevat siten, että 
avioliitto merkitsee perheen perustamisena parisuhdetta laajempaa yhteyden ra-
kentamista.351 Tämän keskeisen suomalaisen lähteen ilmaisut lasten merkityksestä 
avioliiton tarkoituksena ja avioliitossa antavat oleellisesti erilaisen kuvan kuin suo-
malaiset vihkikaavat. Ilmaisut kuvaavat lasten merkityksen monipuolisesti. Tämä 
lähde on ilmestynyt samoihin aikoihin kuin vihkikaava Ktk 84, ja siitä huolimatta 
ero niiden välillä on merkittävä. Vaikka vihkikaavan ja yleisen kannanoton käyt-
tötarkoitus on kovasti erilainen, ne molemmat sanoittavat kirkon teologiaa jul-
kisesti ja avoimesti eikä niiden välinen merkittävä ero ole helposti selitettävissä.

Roomalaiskatolisen kirkon tulkinta on painottanut seksuaalisuuden mer-
kitystä lasten siittämisenä.352 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulkinnalle ei 
kuitenkaan näytä olleen tutkimuksen ajanjaksona tyypillistä seksuaalisuuden jää-
minen tarkoituksena lasten syntymisen varjoon. Suomalaisten vihkikaavojen va-
lossa nämä molemmat tarkoitukset ovat jääneet kahdenkeskisen ja persoonallisen 
suhteen painotuksen varjoon. Piispojen kannanotossa painotus on seksuaalisuu-
den kokonaispersoonallisessa toteuttamisessa, joka toteutuu parhaiten elinikäi-
sessä kumppanuussuhteessa.353 Kritiikin aihetta on ehkä eniten epäjohdonmukai-
suudessa, joka ilmenee kirkon eri julkaisujen kesken.

350 Näkemystä esittelee – ja kritikoi – esim. Th omas Knieps-Port le Roi. Hänen mukaansa tämä tul-
kinta pohjautuu Karl Rahnerin ajatteluun: ”Th e catholic understanding of the church has a particular 
need to catch up both in considering the church as the whole people of God, and in seeing marriage 
and ministerial offi  ce as two parallel ‘limbs’ upon which she rests her visible and institutional reality.” 
Knieps-Port le Roi 2001, 110–111. Hän esittelee Rahnerin ajattelua laajemminkin ja kuvaa sen rak-
kaudenteologista ydintä, joka luo yhteyden aviorakkauden ja Jumalan rakkauden välille. Tämä yhteys 
perustuu kuitenkin avioliiton tulkitsemiseen merkiksi, jolloin avioliitto symboloi Jumalan rakkaut-
ta. Avioliitto voi muuttuvissa olosuhteissa myös olla ilmaisematta kohdettaan ja muuttua tyhjäksi 
merkiksi. Mt., 112.
351 Ky 84,8. Vastaava ulottuvuus on näkyvissä Englannin kirkon vihkikaavoissa. CW 00, 105.
352 Haas 2001, 340 sekä Young 2001, 276. Ks. myös LC 94, 78, jonka mukaan sekä katolinen että 
anglikaaninen käsitys seksuaalisuudesta on ensisijaisesti liitetty lisääntymiseen.
353 Eero Huovinen on ilmaissut, kuinka avioliiton yhteisöllinen asema perustuu suvunjatkamisen 
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Katekismuksessa mainitaan seksuaalisuuden tarkoituksena miehen ja nai-
sen välisen suhteen syntyminen ja säilyminen. Vasta sen jälkeen mainitaan mah-
dollisuus kasvattaa aviosuhteessa uutta sukupolvea. Lapset ja lasten kasvatus eivät 
esiinny avioliiton tarkoituksena vaan ”aviosuhteen” suomana mahdollisuutena.354 
Sekä piispojen kannanoton että Katekismuksen mukaan lapset ovat seksuaali-
suuden ja kahdenkeskisen suhteen jälkeen tuleva mahdollisuus, eivät välttämätön 
avioliiton tarkoitus. 

Lasten merkitys avioliiton tarkoituksena liittyy oleellisesti muutokseen, 
joka on tapahtunut raskauden ehkäisyssä. Katolisen kirkon kielteinen kanta ehkäi-
syyn on tunnetusti säilynyt ennallaan ehkäisyn ja ehkäisyvälineiden arkipäiväis-
tymisestä huolimatta. Englannin kirkossa tässä asiassa tapahtui muutos vuonna 
1930, jolloin Lambeth-konferenssi ilmaisi kantanaan, että ehkäisy on mahdollista, 
mikäli siihen on olemassa selvä moraalinen velvoite.355 Muutoin suositeltiin edel-
leen lähtökohtaisesti seksuaalista yhteyttä avioliitossa ilman ehkäisyä.

Kannanotto johti kriittisiin huomautuksiin katolisen kirkon ja anglikaa-
nisen yhteisön välillä seuraavan 40 vuoden aikana. Responsible parenthood oli 
tullut käsitteeksi Englannin kirkossa ja anglikaanisessa yhteisössä jo Lambeth-
konferenssissa 1958, jossa se tuli merkitsemään mahdollisuutta ehkäisyn käyt-
tämiseen. Ratkaisu ehkäisyn käyttämisestä tapahtuu konferenssin dokumentin 
mukaan puolisoiden omassatunnossa (conscience) eikä siihen enää vaadittu va-
kavaa moraalista velvoitetta.356 Vuoden 1968 Lambeth-konferenssi puolestaan otti 
suorasanaisesti etäisyyttä paavin ensyklikaan Humanae vitae357, jossa ehkäisyyn 
suhtauduttiin yksiselitteisen kielteisesti. 

Ekumeenisissa neuvotteluissa, jotka johtivat päätösasiakirjaan Life in 
Christ (1994), näkemysten väliset erot ja yhtäläisyydet kirjattiin tarkemmin.358 
Neuvotteluiden tuloksena ei saavutettu yksimielisyyttä, mutta kummankin osa-

tehtävään ja perheessä lapsille siirtyvään henkiseen perintöön. Ks. Huovinen 2002, 2.
354 Kat 00, 20. Käsitteenä on tässä ”aviosuhde”, joka tarkoittanee samaa kuin avioliitto. On mahdol-
lista, että tällä käsitteellä on haluttu tuoda esiin naisen ja miehen välisen suhteen erityisyys lasten 
kannalta. Lapset syntyvät aviosuhteeseen ja kasvavat siinä. Kyse ei ole pelkästään ulkoisesta avioliiton 
instituutiosta vaan korostetusti miehen ja naisen välisestä suhteesta, jonka erityinen dynamiikka 
toimii lasten kasvun olosuhteena. Katekismukselle on tyypillistä ilmaisullinen niukkuus, johon on 
ladattu paljon merkityksiä. Vaarana saattaa olla myös virheelliset tulkinnat tai ilmaisun jääminen 
ymmärtämättä. 
355 Tämä oli Th atcherin mukaan ensimmäinen kerta, kun jokin kirkko ilmaisi hyväksyvänsä 
ehkäisyn. Ks. Th atcher 1999, 178.
356 Samassa yhteydessä todettiin myös, ettei seksuaalinen rakkaus ole kuitenkaan itsessään päämää-
rä. Ks. LC 1968, res 22 sekä LC 1958, res. 115.
357 Humanae Vitae – Encyclical Letter of His Holiness Paul VI on the regulation of birth, 25 July 
1968.
358 LC 94, 80.
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puolen näkemys tuli kirjatuksi ja näkemysten välisen eron sisältö tarkemmin 
määritellyksi. Siinä voitiin myös todeta, että lisääntyminen ja lapset avioliiton 
tarkoituksena merkitsevät puolisoiden osallisuutta Jumalan elämää lahjoittavaan 
anteliaisuuteen. Tämä luomisteologinen liittymäkohta todettiin yhteiseksi mo-
lemmille osapuolille.359 Epäilemättä myös luterilainen käsitys avioliitosta voi tällä 
kohdin liittyä konsensukseen: avioliiton lähtökohta on Jumalan luomistyön jatku-
va toteutuminen uuden elämän syntymisessä.360 

Sen sijaan Life in Christ -asiakirjan muotoilu käsityksestä, jonka mukaan 
itse päätetty lapsettomuus on ristiriidassa avioliiton perustarkoituksen kanssa361, 
ei ole yhtäpitävä Englannin kirkon ehkäisylle myönteisten lausuntojen kanssa. Se 
on oleellisesti tiukempi kuin Englannin kirkon ilmaisut määritellessään ”ehkäise-
vän mielenlaadun” (contraceptive mentality) itsekkääksi, välittömän tyydytyksen 
etsimiseksi perheen kustannuksella. 

Ehkäisy on merkinnyt vanhemmuuden kutsumuksen erillistymistä avio-
liiton kutsumuksesta – tai ainakin niiden tulkitsemista erillisiksi. Tässä mielessä 
ajatus vanhemmuuden kutsumuksesta on verrattain uusi.362 Englannin kirkko on 
laajentanut naimattomuuden kutsumusta lapsettomuuden kutsumukseen, joka 
perustellaan sillä, että se antaa suuremman vapauden palvella Jumalan valtakun-
taa.363 Adrian Th atcherin mukaan naisten kohdalla ehkäisy on merkinnyt paitsi 
joitakin negatiivisia seurauksia terveydelle myös heidän roolinsa muuttumista 
entistä enemmän seksuaaliobjekteiksi. Ekumeenisesti Th atcherin kanta merkitsee 
lähentymistä katoliseen käsitykseen. Hän haluaa antaa positiivisen merkityksen 
myös katolisen kirkon kannanotoille, joiden leimaaminen pelkästään vanhoilli-
siksi ei tee hänen mukaansa niille oikeutta. Juuri katolinen kirkko on tuonut esille 
ehkäisyn negatiiviset seuraukset, joista hänen mukaansa muuten vaietaan.364

Tutkimusajankohdan suomalaisissa lähteissä ehkäisy on esillä piispojen 
kannanotoissa Ajankohtainen asia ja Kasvamaan yhdessä. Niiden viesti ehkäisystä 
on yhtäpitävä: ehkäisyvälineiden käyttö on hyväksyttävää, koska sukupuoliyhtey-

359 LC 94, 58.
360 Jatkuvan luomisen ajatus on ollut leimallisesti luterilainen painotus. Ks. esim. Wingren 1971, 
117. Tässä kohdin katolinen ja anglikaaninen näkemys tulevat avioliiton teologiassa merkitsemään 
samaa: puolisot ovat avioliitossaan osallisia Jumalan luomistyön jatkumisesta .
361 LC 94, 78.
362 Stanton 2001, 235.
363 SC 95, 194. Näin Stanton 2001, 236. Viime aikoina Englannissa on tullut populaariin käyttöön 
käsite DINK, Double Income No Kids, joka kuvastaa yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta lapsetto-
muuden suhteen. Motiivi voi olla käytännössä puhtaasti taloudellinen. Don Browning on kommen-
toinut tämän käytännön ongelmallisuutta, koska se saattaa johtaa turvattomuuteen myöhemmin 
elämässä sukulaisten puuttuessa. Ks. Browning 2006, 3.
364 Th atcher 1999, 177–178.
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dellä on muitakin tarkoituksia kuin suvun jatkaminen. Myös perheen elämänti-
lanteeseen liittyvät syyt ovat hyväksyttäviä. Päätöstä ehkäisystä pidetään vastuul-
lisena, ja vastuu siitä kuuluu puolisoille itselleen. Kumpikin lähde pitää tärkeänä 
kunnioittaa myös niiden päätöstä, jotka eivät halua käyttää ehkäisyä.365

Adrian Th atcher on kiinnittänyt erityistä huomiota lasten merkitykseen 
– tai pikemminkin lasten merkityksen puutteeseen – avioliiton teologiassa.366 
Hänen käsityksensä mukaan lasten merkityksen vähenemiseen on oleellisimmin 
vaikuttanut koko seksuaalisuuskäsityksen muutos, joka on seurannut erityisesti 
ehkäisyvälineiden laajasta käytöstä. Hänen mukaansa protestanttiset kirkot kui-
tenkin vaikenevat ehkäisystä ja katolinen kirkko kieltää sen. Th atcherin mukaan 
länsimainen yhteiskunta ottaa sen itsestään selvyytenä ja protestanttiset kirkot 
näyttävät tekevän niin myös teologisesti. Kuitenkin ehkäisy on muuttanut radi-
kaalisti seksuaalisuuden luonnetta sekä naisten ja lasten asemaa. Samalla se on 
vaikuttanut oleellisesti avioliiton teologiaan.367

Th atcherin käsityksen mukaan seksuaalisuudesta on tullut toisaalta yksi-
tyisasia sen suhteen, miten, milloin ja kenen kanssa sitä tahdotaan toteuttaa; toi-
saalta seksuaalisuus on julkisuudessa jatkuvasti esillä.368 Yksityisiksi katsotuilla, 
seksuaalisuuteen liittyvillä ratkaisuilla on hänen mukaansa kuitenkin julkisia ja 
näkyviä seurauksia. Käytännössä lapset ovat niitä, jotka kokevat seksuaalietiikan 
seuraukset. Uskollisuuden tai uskottomuuden, pysyvän avioliiton tai avioeron, 
yhteis- tai yksinhuoltajuuden vaikutusten ja monien muiden ulottuvuuksien kan-
nalta lapset ovat avainasemassa. Th atcher lähtee liikkeelle ”kristillisen vapautuk-
sen etiikasta”, jota hänen mukaansa on sovellettava erityisesti naisiin ja lapsiin, 
joista on tullut nykyisen seksuaalietiikan seurausten kantajia.369 Hän laajentaa 
avioliiton teologiaa sen perinteisistä lokuksista käsittämään myös naisten ja lasten 
aseman. Tällä kohdin hänen kritiikkinsä osuu kohteeseensa. Avioliiton teologia, 
seksuaalietiikka ja lasten asema ovat olleet usein toisistaan erillisiä teemoja, vaikka 
niiden liittymäkohdat ovat ilmeiset. Yhteiskunnassa käsitellään lasten asemaa ja 

365 Aa 66, 8; Ky 84, 34.
366 Samoin Julie Hanlon Rubio on tuonut esille lasten merkityksen avioliiton teologiassa. Hän 
korostaa sekä avioeron negatiivisia seurauksia lapsille että avioliiton teologian historiaa lasten huomi-
oon ottamisen perusteluna. Rubio tuo esiin roomalaiskatolisen teologian ilmaisut Vatikaanin toisen 
kirkolliskokouksen dokumenteissa sekä Johannes Paavali II:n kirjoitukset, jotka antavat lapsille 
oleellisen merkityksen avioliiton teologiassa. Johannes Chrysostomoksen teologian analyysissään hän 
tuo esiin kolme-yhdessä-lihassa -metaforan (three-in-one fl esh), joka hänen tulkintansa mukaan on 
esimerkki mahdollisuudesta löytää perustelut lasten teologisen merkityksen korostamiselle. Tämä on 
hänen mukaansa välttämätöntä vallitsevassa tilanteessa, jossa lapset joutuvat kärsimään kohtuutto-
masti avioliittojen hajoamisesta. Ks Rubio 2003.
367 Th atcher 1999, 170.
368 Aivan samaan ristiriitaan kiinnittää huomiota myös piispa Juha Pihkala. Ks. Pihkala 2007, 3.
369 Th atcher 1999, 151.
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oikeuksia toistuvasti, mutta sillä on vain harvoin vaikutusta seksuaalisuutta tai 
avioliittoa koskeviin säädöksiin ja asenteisiin.

Th atcherin mukaan ehkäisyvälineet eivät ole tuoneet pelkästään seksuaa-
lista vapautta lisääntymisestä vaan oleellisemmin lisänneet niiden raskauksien 
määrää, jotka alkavat tilapäisissä tai lyhytaikaisissa suhteissa. Aborteista huoli-
matta myös tilapäisiin suhteisiin syntyvien lasten määrä on suuri. Kokonaisuu-
den kannalta tarvittaisiin hänen mukaansa avioliiton teologiaa, joka huomioi sekä 
seksuaalisuuden muutokset, ehkäisyn, abortin ja lasten kokemukset että teolo-
gianhistorian lähtökohdat traditiossa ja Raamatussa.370 Th atcherin näkökulma on 
sekä traditiota ja kontekstuaalisuutta että vapautuksen teologiaa painottava. Hän 
vetoaa teologian historiassa mm. Tuomas Akvinolaiseen, jonka mukaan haureus 
on väärin juuri siksi, että se asettaa mahdollisesti syntyvän lapsen vaaraan. Lap-
selle aiheutettu haitta on lähimmäisen rakkauden vastaista ja siksi karkea synti. 
Tämä on seurausta siitä, että seksuaalinen himo asetetaan lapsen edun edelle.371 
Th atcher vaatii sen tutkimustiedon ottamista vakavasti, jonka mukaan lapset kär-
sivät vakavasti avioliittojen ja -erojen ”sotkuista” ja etiikan puutteesta.372

Th atcherin kritiikki osuu sekä suomalaiseen että englantilaiseen avioliitto-
teologiaan, koska molemmista puuttuu avioliittoa koskevien ratkaisujen ja teolo-
gian tarkastelu erikseen lasten näkökulmasta. Erityisesti tämä koskee suomalaisia 
vihkikaavoja, joissa lapset jäävät huomioon ottamatta lähes kokonaan.

3.3.2. Seksuaalisuuden toteuttaminen
Seksuaalisuus on tullut yhteiskunnassa yhä julkisemmaksi ja seksuaalisuuteen 
liittyvät käsitykset ovat muuttuneet merkittävästi tutkimuksen ajanjaksona. Myös 
kirkot ovat joutuneet yhä uudelleen ottamaan kantaa seksuaalisuuteen ja sen il-
menemismuotoihin. Parisuhde ja avioliitto ovat jo itsessään osa seksuaalisuuden 
toteuttamista. Tässä luvussa analysoidaan, millä tavoin seksuaalisuuden toteut-
tamista on erikseen sanoitettu avioliiton tarkoituksena. Käytän tässä yhteydessä 
myös käsitettä seksuaalinen läheisyys, joka on parisuhdetyössä vakiintunut ilmai-
su.373 Se kuvaa parisuhteen ulottuvuutta, joka sisältää intiimin kohtaamisen eri 
tasot parisuhteessa: myös läheisyyttä, kosketusta ja hellyyttä sekä intohimoa kos-
kevat tunteet, ajatukset ja teot.

Vuoden 1662 BCP liitti avioliiton seksuaalisuuteen kolmen muun aviolii-
ton tarkoituksen avulla: ensinnä lisääntymisen, toiseksi syntiä vastaan toimivan 

370 Th atcher 1999, 173–180.
371 Th atcher 1999, 152–155.
372 Th atcher 1999, 151.
373 Esim. Tuovinen 1989. Ks. myös Haavio-Mannila & Kontula 1997.
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lääkkeen ja kolmanneksi haureuden estämisen avulla.374 Seksuaalisuutta tai sen 
ilmaisemista ei käsitellä erillisenä, itsenäisenä avioliiton tarkoituksena. Seksuaali-
suuden toteuttaminen ei ole BCP:n mukaan itsessään avioliiton tarkoitus, vaan se 
liitetään lisääntymisen ensisijaiseen tarkoitukseen. Lisäksi avioliitto toimii seksu-
aalisuuden ”ohjaajana” ja rajoittaa sen toteuttamisen aviosuhteeseen.   

Jo vuoden 1978 julkaisussaan Englannin kirkko ilmaisee painopisteen siir-
tyneen seksuaalisuuden tulkinnassa selvästi kohti positiivisempia ilmaisuja. Sen 
mukaan seksuaalinen rakkaus on osa aviollista rakkautta, joka heijastaa ja par-
tisipoi (participates) jumalallista rakkautta. Avioliitto on järjestys, joka sinällään 
on tarkoitettu seksuaalisen rakkauden toteuttamiseen.375 Samassa julkaisussa sek-
suaalisuuden toteuttaminen avioliitossa kuvataan laajemmaksi kuin ekstaattisen 
mielihyvän kokemukseksi. Sen tarkoitus on olla osa persoonallista kommunikaa-
tiota, jolla on monitasoinen vaikutus sekä parisuhteeseen että molempiin puoli-
soihin. Julkaisun mukaan seksuaalisuuden tärkein merkitys on sen yhteenkuulu-
vaisuutta lisäävä vaikutus.376

Vastaava muutos ja seksuaalisuuden tulkinta näkyy myös vihkikaavojen 
uudistustyössä. Vuoden 1980 ASB kuvaa seksuaalisuuden ruumiillisen yhteyden 
iloksi, joka vahvistaa ”sydänten ja elämän yhteyttä puolisoiden välillä”.377 Seksuaa-
lisuudelle annetaan selvästi positiivinen merkitys, jonka tarkoitus on rakentaa avi-
osuhdetta. Seksuaalisuus on osa persoonallisen kumppanuuden muodostumista 
ja vahvistamista. Seksuaalisuuden merkitys avioliiton tarkoituksena tulee samalla 
liitetyksi suhteen rakentamistehtävään, jonka merkitys on tullut yhä tärkeämmäk-
si avioliiton järjestysluonteen rinnalla. Tälle uudelle seksuaalisuuden tulkinnalle 
ei kuitenkaan eksplikoida mitään perusteita. Vihkitoimituksen kuulijat eivät saa 
tietää, miksi kirkko suhtautuu seksuaalisuuteen eri tavoin kuin aikaisemmin.378 

374 BCP, 363.
375 Married love – and let us not forget that this includes sexual – is not to be set over against and 
contrasted with divine love. Were such a contrast valid, the basis for the whole analogy would be 
lacking. Marriage is an order of natural love which refl ects, and its deepest participates in, the order 
of divine love.” MCT 78, 48. Tämä vastaa sisällöllisesti Lutherin käsitystä aviollisesta rakkaudesta ja 
seksuaalisuudesta. 
376 MCT 78, 33–34.
377 ”It is given, that with delight and tenderness they may know each other in love, and, through the 
joy of their bodily union, may strengthen the union of their hearts and lives.” ASB, 288.
378 Clare Amos on käsitellyt artikkelissaan, millä tavoin Englannissa kirkko ja ympäröivä yhteiskun-
ta ovat vaikutussuhteessa keskenään. Amosin mukaan vaikutussuhde on kaksisuuntainen: yhtäältä 
kirkko on ottanut vastaan yleisen seksuaalisuutta koskevan muutoksen, toisaalta kirkko on historian 
kuluessa omalta osaltaan vaikuttanut vuosisatojen aikana toteutuneeseen muutokseen. Muutos 
herättää myös kysymyksen, onko sosiaalisen instituution muutos toivottu ja uusi teologinen tulkinta 
positiivisella tavalla välttämätön. Amosin oma vastaus lähtee liikkeelle Uuden testamentin epäyhte-
näisyydestä, jolla miehen ja naisen suhdetta kuvataan. Hänen mukaansa kristillisen uskon keskeinen 
piirre on uusien tulkintojen etsiminen ”Kristuksen hengessä”. Oleellista on etsiä avioliiton sisintä 
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Tällä hetkellä Englannissa käytössä oleva vihkikaava CW 2000 on muotoil-
lut seksuaalisuuden avioliiton yhteydessä samansuuntaisesti kuin ASB 1980. Sa-
namuodon muutos tuo kuitenkin selvemmin esiin nimenomaan seksuaalisuuteen 
liittyvän avioliiton tarkoituksen. Avioliitto Jumalan lahjana saattaa aviopuolisot 
yhteen ”seksuaalisen yhteyden ja riemukkaan sitoutumisen iloon ja hellyyteen”. 
Vahvasti positiivinen kuvaus seksuaalisuudesta ja sen merkityksestä avioliitossa 
viestittää Englannin kirkon seksuaalisuuskäsityksen muutosta vaikenevasta nega-
tiivisuudesta avoimeen positiivisuuteen. Seksuaalisuuden toteuttaminen on tullut 
samalla avioliiton tarkoitukseksi ilman välitöntä liittymäkohtaa lasten syntymi-
seen. Sillä on oma, itsenäinen ja positiivinen merkityksensä avioliiton tarkoituk-
sena lisääntymisen rinnalla ja aviosuhteen toteutumisessa. 

Artikkelikokoelma Some issues in human sexuality taustoitti seksuaali-
suuden ja avioliiton välistä suhdetta ja liitti sekä Vanhan Testamentin että Uuden 
Testamentin kuvaukset sen yhteyteen. Seksuaalinen yhteys on tämän dokumentin 
mukaan luomisen hyvä, joka kuvaa avioliitossa Jumalan liittouskollista rakkaut-
ta. Seksuaalisen yhteyden tarkoitus ei ole pelkästään lisääntyminen tai mielihyvä, 
vaan sen tarkoitus on osoittaa rakkautta, uskollisuutta ja sitoutumista.379

Kun Englannin kirkon vihkikaavat kuvaavat sanoituksillaan seksuaalisuus-
käsityksessä ja samalla avioliiton tarkoituksessa tapahtunutta muutosta, vastaavaa 
ei voi sanoa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihkikaavojen ilmauksista. Ne 
vaikenevat kokonaan seksuaalisuudesta tai seksuaalisen läheisyyden kuvauksis-
ta. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käsitystä seksuaalisuuden ja avioliiton 
välisestä liittymäkohdasta on etsittävä muista lähteistä. Seksuaalisuutta koske-
vien ilmaisujen pois jääminen vihkikaavoista herättää monia kysymyksiä. Syytä 
menettelyyn ei löydy lähteistä. Avioliiton luonnonoikeudellisen ja yleispätevän 
luonteen korostus antaisi pikemmin aihetta liittää seksuaalisuuden toteuttaminen 
avioliiton tarkoituksiin.

Aiemmin todettiin lapsiin ja lisääntymiseen liittyvien motiivien jääneen 
suomalaisissa vihkikaavoissa pois avioliiton tarkoituksista. Näiden ja seksuaali-
suuden esiintyminen vain vihkikaavojen ulkopuolisissa lähteissä avioliiton tarkoi-
tuksina antaa aihetta päätellä, että kirkollinen avioliittoon vihkiminen keskittyy 

tarkoitusta, joka ei ole sidottu sen historialliseen ilmenemismuotoon. Hän näkee tämän toteutuneen 
esimerkiksi Uuden Seelannin anglikaanisen kirkon liturgiassa, joka ilmaisee avioliiton tarkoituksen 
näin: ”For Christians marriage is an invitation to share life together in the spirit of Jesus Christ.” 
Amosin tulkinnassa avioliitto saa näin selvästi sisällökseen nimenomaan kristillisen avioliiton. 
Samansuuntaisia tulkintoja on esittänyt Adrian Th atcher. Ks. Amos 2006, 273 ja Th atcher 1999, jonka 
intentio on etsiä uskottavaa kristillisen avioliiton mallia postmodernina aikana. 
379 Sihs 03, 97–98.
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muodolliseen yhteen liittämiseen juridisessa mielessä. Avioliiton tarkoitukset ei-
vät kuulu vihkimisen juridiseen merkitykseen eivätkä ne suoranaisesti kuulu avio-
liiton siunaamistoimitukseenkaan. Niiden poisjättäminen on kuitenkin avioliiton 
teologian kannalta poikkeuksellinen ratkaisu. Luterilaisuudelle tyypillinen, avio-
liiton luonnonoikeudellinen perustelu antaisi sinänsä mahdollisuuden avioliiton 
tarkoitusten perusteltuun käyttämiseen vihkimisen yhteydessä, samoin Raamatun 
lukeminen. Esimerkiksi Lutherin vihkikaavassa luettavaksi ehdotetut Raamatun 
kohdat sisältävät lisääntymisen ja lapset avioliiton tarkoituksina.380

Seksuaalisuutta avioliiton tarkoituksena käsitellään kuitenkin vihkikaavo-
jen ulkopuolisissa lähteissä. Piispojen kannanotto Ajankohtainen asia kuvaa seksu-
aalisuuden tarkoitukseltaan muun elämän yhteyteen sijoittuvaksi. Se on piispojen 
mukaan persoonallisuuden perustekijä, joka ei liity pelkästään suvunjatkamiseen. 
Seksuaalisuus ei ole kuitenkaan kannanoton mukaan tarkoitus sinänsä, ei elämäs-
sä eikä avioliitossa, vaikka sillä on oma itsenäinen arvonsa. Tämä arvo tulee sen 
tehtävästä suhteen rakentamisessa ja vahvistamisessa.381 Seksuaalisuuden toteut-
taminen ”vapaassa rakkaudessa”, millä viitataan avioliiton ulkopuoliseen seksiin, 
on kannanoton mukaan ongelmallista siksi, että kysymys lapsista ja perheestä 
sivuutetaan.382 Tässä lähteessä seksuaalisuus kuvataan avioliiton tarkoituksena, 
joka liittyy sekä suhteen rakentamiseen että lasten syntymiseen. Seksuaalisuus 
ymmärretään persoonallisuuden perustekijäksi, jonka toteutuminen avioliitossa 
on oleellinen ja välttämätön osa miehen ja naisen välisen suhteen dynamiikkaa. 
Vaikka seksuaalisuuden tarkoitus ei ole yksinomaan lisääntyminen, sen toteutta-
mista ei katsota voitavan kokonaan erottaa liittymäkohdasta lapsiin ja perheeseen. 

Kasvamaan yhdessä -asiakirjassa seksuaalinen yhteys ja seksuaalisuuden 
toteuttaminen383 kuvataan samalla tavoin osaksi suhteen kokonaisuutta, jossa sen 
sanotaan tarjoavan inhimillistä läheisyyttä ja lämpöä. Avioliiton antaman turvan 
ja seksuaalisuuden välisen yhteyden piispat ilmaisevat olevan siinä, kuinka sek-
suaalisuuden kokonaispersoonallinen toteuttaminen edellyttää turvallisuutta ja 
jatkuvuutta. Vain avioliitto luo heidän mukaansa tällaiset edellytykset, koska se 
tarjoaa siihen inhimillisesti parhaimmat mahdollisuudet.384 Seksuaalisuus kuva-
taan positiiviseksi, Jumalan luomaksi ja tarkoittamaksi, sukupuolten erilaisuut-
ta ilmentäväksi ja toinen toisensa tarvitsemiseksi toistensa täydentäjinä.385 Tässä 

380 Traubüchlein. WA 30, 1.
381 Aa 66, 2, 4, 5.
382 Aa 66, 4.
383 Ky 84, 25.
384 Ky 84, 8, 10, 24. 
385 Ky 84, 22. 
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asiakirjassa seksuaalisuus avioliiton tarkoituksena käsitetään pääosin samalla 
tavoin kuin edellisessä kannanotossa: seksuaalisuus on osa persoonallisuutta. Sen 
toteuttaminen sukupuoliyhteytenä on tarkoitettu avioliittoon, jossa se palvelee 
suhteen rakentumista. Seksuaalisuuden liittymäkohta lisääntymiseen ja lapsiin 
saa jonkin verran pienemmän merkityksen kuin edellisessä kannanotossa. Pää-
paino on edelleen sillä, että seksuaalisuus avioliiton tarkoituksena rakentaa suh-
teen ja persoonallisuuden kokonaisuutta.386 

1990-luvun suomalaisessa keskustelussa on tuotu esille vaatimus seksuaa-
lisuuden ja kahdenkeskisen suhteen nostamisesta avioliiton tarkoituksena oleelli-
simmaksi. Taustalla on näkemys, jonka mukaan avioliiton ja seksuaalisuuden tar-
koitus on aiemmin liian yksipuolisesti liitetty lasten syntymiseen. Tämä kriittinen 
ääni on suunnattu ennen muuta kohti Kasvamaan yhdessä -asiakirjaa. 387 Kritiikin 
eksegeettisesti perusteltu lähtökohta kuitenkin ohittaa sisällöllisen liittymäkoh-
tansa individualistiseen ihmiskäsitykseen, jossa avioliitto on jo pitkään tullut tul-
kituksi juuri yksilöä ja persoonallista suhdetta korostaen. Tämä on tullut edellä 
osoitetulla tavalla näkyviin vihkikaavoissa. Eksegeettinen tulkinta tulee tässä kri-
tiikissä itse asiassa liitetyksi valistuksen esiin tuomiin periaatteisiin, joissa yksilöl-
lisyys ja miehen ja naisen välisessä suhteessa kahdenkeskisyys on oleellisempaa 
kuin suhteen yhteisöllinen merkitys ja vaikuttavuus. Kritiikki ei osu kohteeseen-
sa siinäkään mielessä, että seksuaalisuuden ja kahdenkeskisen suhteen merkitys 
kumppanuutena saa merkittävimmän ja ensin mainitun sijan piispojen julkaisus-
sa.388 Tämä keskustelu kuitenkin osoittaa, kuinka seksuaalisuus ja lapset avioliiton 
tarkoituksina on nähty toistensa kanssa kilpailevina tai jopa ristiriitaisina. 

Lutherin reformatorinen ja omana aikanaan radikaali uudelleentulkinta 
avioliitosta ja seksuaalisuudesta on luterilaisen käsityksen lähtökohta. Lutherin 
teksteissä avioliiton tarkoitus liittyi usein painokkaimmin juuri seksuaalisuuden 
toteuttamiseen. Aikahistoriallisesti Lutherin motiivina puhua avioliiton puolesta 

386 Luterilaisessa ja anglikaanisessa käsityksessä ei näy merkkejä roomalaiskatolisesta käsitteestä 
consummatio, joka tarkoittaa avioliiton toteuttamista ja täydellistämistä sukupuoliyhteydessä. Käsite 
on oleellinen, koska ilman consummaatiota avioliittoa saatetaan pitää epätäydellisenä, toteutumatto-
mana ja se on tällöin mahdollistaa julistaa pätemättömäksi (nullify). Katolisen ajattelun valtavirrassa, 
vaikkakaan se ei ole virallinen oppi, consummatio käsitetään usein myös paljon laajemmin kuin 
yksittäiseksi ja ensimmäiseksi sukupuoliyhteydeksi. Th atcher kritisoi katolista, virallista käytäntöä. 
Hänen mukaansa kirkon kieltäytyessä hyväksymästä ”esiseremoniaaliset” parit se samalla joutuu 
ristiriitaan pitkän tradition ja käytännön kanssa, jonka mukaan olemassa olevat avioliitot hyväksyt-
tiin laillisiksi ja sakramenteiksi. Sen sijaan nyt sakramentalisoidaan jokin avioliitto, joka on peräisin 
”platonisesta ideoiden maailmasta”. Ks. Th atcher 1999, 123. Historiallisessa mielessä Th atcherin 
kritiikki osuu kohteeseensa, koska roomalaiskatolinen kirkko on painottanut oppinsa muuttumatto-
muutta. Th atcherin poleeminen ilmaisu kuitenkin ylikorostaa vihkiytyvien suhteen platonisuutta.
387 Kopperi 1994, 18.
388 Ky 84, 26.
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olivat sekä selibaattiin liittyvät ongelmat että kukoistavat julkiset bordellit, joita 
pidettiin yleisemminkin pahennuksena. Lutherin toiminnan motiivina ei ollut 
seksuaalikielteisyys vaan avioliiton arvon palauttaminen sekä katolisen opin vai-
kutuksista että julkisen ja laajan prostituution seurauksista. Avioliitto on kyllä re-
medium – lääke syntiä vastaan, mutta avioliiton positiivinen tarkoitus on luoda 
suoja seksuaalisuuden toteuttamiselle. Seksuaalisuuden toteuttaminen avioliitossa 
ei Lutherin käsityksen mukaan sinänsä ollut syntiä toisin kuin saman ajan skolas-
tisen ajattelun mukaan. Seksuaalisuuden tarkoitus ei ollut vain lasten syntyminen 
vaan se oli itsessäänkin Jumalan luoman vietin toteuttamista. Samalla avioliitto 
oli ainoa oikea paikka seksuaalisuuden toteuttamiselle, koska se kuului Jumalan 
luomaan järjestykseen, jonka tarkoitus oli estää haureus ja aviorikokset.389 Lut-
herin käsitystä seksuaalisuudesta onkin luonnehdittu vahvasti reformatoriseksi 
ja sellaisena huomattavasti myönteisemmäksi kuin vallinnutta katolisen kirkon 
opetusta.390 

Erityisen merkittävä oli Lutherin näkemys uskoon pohjautuvasta etiikasta, 
joka merkitsi seksuaalisuuden ja avioliiton tulkitsemista positiivisesti osana us-
kon ja evankeliumin vaikuttamaa elämää.391 Aviollinen rakkaus (ehelichen Liebe) 
merkitsi osallisuutta Jumalan rakkaudesta. Siksi rakkauden seksuaalista luonnetta 
ei tule vastustaa vaan ”perkeleen houkutuksia”, mikä on mahdollista vain uskossa. 
Rakkauden subjekti on Lutherin mukaan Jumala myös silloin, kun on kyse aviol-
lisesta ja seksuaalisesta rakkaudesta. Tällä rakkaus -käsityksellään Luther poikkesi 
oleellisesti kirkon siihenastisesta traditiosta.392 

Modernit käsitykset seksuaalisuudesta ovat vaikuttaneet historiallisen 
taustan lisäksi kirkkojen nykyisiin kannanottoihin. Vaikutuksen taustoista ja seu-
rauksista ei olla yksimielisiä. Huomiota on kiinnitetty muun muassa seksuaalisuu-
den irtautumiseen erilliseksi ilmiöksi, jolla ei ole liittymäkohtaa parisuhteeseen, 
perheeseen ja mahdolliseen lapsen syntymään.393 Vaikuttaviksi tekijöiksi on nähty 

389 Sundbyn Luther-tulkinnan mukaan avioliitto ei ole ainoastaan sitä varten, että se estää irtosuh-
teet ja tarjoaa seksuaalisuudelle toteutumispaikan. Jumalan alkuperäinen luomistahto on uhattuna 
ihmisen epäuskon ja itsekkyyden vuoksi. ja siksi avioliiton kautta luonnollinen vietti pakotetaan 
palvelemaan Jumalan tarkoitusta ja hänen tahtoaan. Sundby 1959, 24. Tällä tavoin tulkittuna seksu-
aalisuus avioliiton tarkoituksena liittyy suurempaan merkitykseen. Seksuaalisuuden toteuttaminen 
avioliitossa on Jumalan tahdon toteutumista maailmassa.
390 Roper 1983, 33–35.
391 Olavi Lähteenmäen väitöskirja pyrkii osoittamaan juuri tämän ulottuvuuden: ”Aufgabe der 
vorliegende Untersuchung ist es, deskriptiv zu zeigen, was Luther über die Ehe gesagt hat, zugleich 
zu klären, mit welchen Begründung seine Auff assungen von Sexualleben und Ehe als Glaubensethik 
angesehen werden können.” Lähteenmäki 1955, 17.
392 Lähteenmäki 1955, 138–139.
393 Th atcher 1999, 160–161.
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paitsi individualistinen hedonismi myös naisten ja miesten välisen tasa-arvon tul-
kitseminen naisten seksuaalisuuden vapauttajaksi.394 

Kirkkojen kannanotoissa on jäänyt vähäiselle huomiolle avioitumisiän 
kohoaminen lähelle 30 ikävuotta395, mikä merkitsee avioliiton alkamisajan siirty-
mistä yhä kauemmaksi seksuaalisen aktiivisuuden fysiologisesta ja luonnonlain 
mukaisesta alkamisesta murrosiässä. Seksuaalisuuden ja avioliiton yhdistäminen 
kirkon edellyttämällä tavalla merkitsee joko avioitumista selvästi aikaisemmin 
kuin yhteiskunnassa keskimäärin nyt tapahtuu tai huomattavan pitkää, jopa epä-
realistista odotusaikaa ennen seksuaalisen yhteyden aloittamista.

Erilaisten eettisten toimintamallien vaikutus moniarvoisessa yhteiskunnas-
sa on ilmeinen. Merkittävä taustatekijä on myös raskauden ehkäisyn helppous ja 
saatavuus yhä nuoremmalla iällä. Seksuaalisuuden toteuttaminen ei käytännössä 
edellytä pysyvää parisuhdetta tai avioliittoa turvarakenteeksi mahdollisesti synty-
välle lapselle. Kun aiemmin keskusteltiin siitä, liittyykö seksuaalisuus välttämättä 
lasten syntymiseen, nyt on tultu tilanteeseen, jossa niillä ei ole enää mitään teke-
mistä toistensa kanssa.396 Samoin lapsen syntymästä saattaa muodostua seksuaa-
lisuudesta, parisuhteesta ja avioliitosta erillinen päätös, jonka voi tehdä yksinkin. 
Tätä taustaa vasten avioliittoteologian tulkinnat seksuaalisuuden tarkoituksesta ja 
luonteesta ovat erittäin oleellisia. Tällaisen näkemyksen puuttuminen suomalai-
sista vihkikaavoista hämärtää kuvaa sekä avioliitosta että seksuaalisuudesta.

3.3.3. Remedium – lääke syntiä vastaan
Avioliitto on ymmärretty klassisesti luomisessa asetetuksi Jumalan lahjaksi ja luo-
misjärjestykseksi. Syntiinlankeemus merkitsi siten tämän alkutilassa asetetun luo-
mislahjan muuttumista. Seuraavassa analysoin avioliiton teologian syntiopillista 
tulkintaa. Lähdemateriaalin valossa merkittävin syntiopillinen ulottuvuus liittyy 
avioliiton teologiassa sen remedium-luonteeseen. Avioliiton yksi tarkoitus on sekä 
katolisen että protestanttisen teologian mukaan ollut remedium eli lääke syntiä 
vastaan ja synnin ehkäisemiseen.

Tämä avioliiton tarkoitus esiintyy jo Augustinuksella. Hänen mukaansa 
avioliitto lääkkeenä on seksuaalista uskollisuutta (fi des), jonka tehtävä on estää 
haureutta ja aviorikoksia.397 Roomalaiskatolisen tulkinta pitäytyy edelleen aviolii-

394 Pihkala 2007, 3.
395 Ks. alaluku 2.3.
396 Näin Th atcher 1999, 161.
397 Sihs 03, 10. Chrysostomos piti puolestaan ainoastaan synnin estävää vaikutusta avioliiton tarkoi-
tuksena (remedium). Lapset ja lisääntyminen eivät olleet hänen mukaansa avioliiton oikea tarkoitus. 
Avioliitto oli tässä tulkinnassa peräisin syntiinlankeemuksen jälkeiseltä ajalta. Bennett 2008, 79. 
Augustinuksen remedium tulkinnasta ks. esim. Brady 2003, 115–116. Brady tuo esiin Augustinuksen 
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ton tarkoituksiin, jotka sisältävät myös remedium-ulottuvuuden. Siinä remedium 
saa kuitenkin toisenlaisen tulkinnan kuin luterilaisessa tai anglikaanisessa, Eng-
lannin kirkon tulkinnassa. Roomalaiskatolisen käsityksen mukaan avioliitto toi-
mii lääkkeenä nimenomaan seksuaalista himoa vastaan.398

Luterilaisen käsityksen taustaksi on tutkittava myös Lutherin käsitystä 
avioliiton remedium-luonteesta. Luther kuvaa, kuinka syntiinlankeemus muutti 
radikaalisti luomisessa annettuja mahdollisuuksia. Jumalan kuvasta tuli saatanan 
kuva (imago diaboli). Tämä merkitsi sitä, että myös suhde toisiin ihmisiin vää-
ristyi. Viisaus, velvollisuudentunto ja rakkaus vaihtuivat sokeaksi itsekkyydeksi. 
Siveellisen puhtauden tilalle tuli himojen orjuus.399 

Sundbyn Luther-tulkinnassa korostuu seksuaalisuuden ja avioliiton al-
kuperäinen hyvyys, jonka syntiinlankeemus turmeli. Seksuaalinen vetovoima 
ei sinänsä ole syntiä, vaan toisen ihmisen itsekäs käyttäminen oman halunsa ja 
tarpeensa rauhoittamiseksi. Puhdas rakkaus muuttui lankeemuksessa pahaksi hi-
moksi, jossa puolisoa ei palvella eikä lapsia hoideta vaan etsitään omaa etua ja 
nautintoa.400 Tämän synnin avulla paholainen Lutherin mukaan tuhoaisi kaiken 
elämän, ellei Jumala ylläpitäisi järjestystä avioliiton avulla, jolla on tietty muoto ja 
järjestys.401 

käsityksen järjestyneestä rakkaudesta (ordered love), joka on oleelinen käsite. Rakkaus tarvitsee 
rakenteen ja järjestyksen ollakseen oikeaa rakkautta. Oikea järjestys merkitsee sitä, että nautittavat 
ja käytettävät eivät sekoitu keskenään vaan ihminen nauttii (frui) siihen tarkoitetuista ja käyttää (uti) 
siihen tarkoitettuja asioita. Rakkauden tulee kohdistua toiseen ihmiseen Jumalan vuoksi, ei hänen 
itsensä vuoksi. Mt., 99–102. 
398 Haas 2001, 340. 
399 ”3. ‘Expoliantes vos veterem hominem eum actibus suis et induite novum, qui renovatur in 
agnitione Dei secundum imaginem eius qui creavit illum’. Haec verba manserunt hactenus obscura 
Ubi duas imagines vides, alteram Adae, alteram Christi. Adam terrenus est, huius imaginem omnis 
posteritas portavit. Est autem Adae imago ratio, sapientia humana, exquisita religio. Deinde mala 
cupiditas ad honores, veneres, lucra et in summa omnis infi delitas. Tali imagine non erat Adam 
creatus, sed Dei imagine creatus est, quam peccans perdidit et diaboli imaginem induit. Coelestis 
vero, id est Dei vel Christi imago est, qui plenus est charitate, gratia, sapientia, omnibus utilis, nulli 
noxius, crucifi xus, mortuus mundo et quicquid boni cogitari potest et Deo placet &c.. Ista imagine 
nos creati eramus et in Christo recreamur et redimus ad imaginem Dei, si ita Christum induimus, id 
est misericordiam, charitatem, iusticiam et quicquid est in Christo, crux, opera virtutis: huius naturae 
sunt omnes coelestes id est credentes.” WA 24, 51. Ks. Laulaja 1981, 42–43. 
400 Sundby 1959, 20–21.
401 ”Drüm wenn Gott den Ehestand nisht regierte und erhielte, so würfe ein unendliche Verwüs-
tung ind Zerrüttung.” TischR WA 6, 274. ”Und ist das nicht eyn geringe gutt, das durch dolch leben 
die hurerey und unkeuschyt nach bleybt und verweret wirt, wilchs sso eyn gross gutt ist, das alleyne 
gnug were tzu reytzen, auff s aller eykendist ehlich zu werden aus viel ursachen. Die erst das hurerey 
nicht alleyn die seel, ssomdern auch leyb, gutt, ehre und freundschaft  verdebt, senn wyr sehen, wis 
das hürissch unnf bubissch leben nicht alleyn gross schand, ssondern auch eyn unrhedlich leben ist 
und mehr kost denn eyn ehlich leben, ... Uber das vertzehret es den leyb, verderbt fl eysch und blutt, 
natur und complexion. ” WA 10, II, 299. Luterilaisille kirkoille tämä voisi olla peruste aktiivisemmalle 
toiminnalle avioliiton puolesta sekä yhteiskunnassa että kirkossa.
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Avioliiton ”säädyn” Luther katsoo koskevan kaikkia ihmisiä ja siksi sille on 
annettava erityinen arvo.402 Remedium-merkityksen tarkemman sisällön Luther 
tarkentaa uskollisuuteen ja yhteen kumppaniin sitoutumiseen. Niiden tarkoitus 
on pitää itsekkyys kohtuullisissa rajoissa.403 

Remedium ei merkitse Lutherilla avioliiton ominaisuutena jonkin avio-
liiton yhteyteen liittyvän ulottuvuuden, esimerkiksi seksuaalisuuden, estämistä 
vaan ihmisen itsekkyyden rajoittamista. Tämä tehtävä on muillakin ulkoisilla 
järjestyksillä ja laeilla. Remedium-tarkoituksen positiivinen merkitys on Jumalan 
luomistahdon toteuttamisessa. Sen tarkoitus on turvata puolisosta huolehtimi-
nen ja lasten kasvattaminen.404 Tämä on lähtökohta positiivisesti muotoiltavalle 
avioliiton tarkoitukselle.

Lutherin mukaan ihmisen järki kykeni hänessä vaikuttavan luonnollisen 
lain avulla tekemään kyllä yhteiskunnallisen vanhurskauden kannalta oikeita teko-
ja. Syntiinlankeemus oli turmellut kyvyn tunnistaa lain vaatimus, eli rakkaus, mutta 
se ei ollut hävittänyt rakkautta kokonaan.405 Avioliittoteologian kannalta keskeinen 
kysymys on, miten avioliitto voi toteutua luomisessa tarkoitetulla tavalla syntiinlan-
keemuksen jälkeen. Juuri tähän liittyy avioliiton merkitys lääkkeenä syntiä vastaan 
(remedium). 

Lutherin mukaan lankeemus merkitsi uskon ja rakkauden menettämistä ja 
myös avioliiton menettämistä sen alkuperäisessä muodossa. Siksi avioliiton sisin 
tarkoitus avautuu vain uskossa, joka murtaa lankeemuksen vaikutuksen. Synnin 
vuoksi kristitty on kuitenkin sidottu simul iustus et peccator -todellisuuteen, ja 
häntä koskee synnin todellisuus. Tässä todellisuudessa ihminen kokee Jumalan 
”perkeleenä, pyövelinä, vanginvartijana ja tuomarina”.406 

Lutherin mukaan synti merkitsee sekä Jumala-kuvan että rakkauden vaa-
timuksen kokemista oleellisesti erilaisena. Uskossa kristitty käsittää lain oikein, 
Jumalan tarkoittamalla tavalla. ”Luonnollinen etiikka” sisältää sen sijaan aina 
lain perverssin käsittämisen etumerkin.407 Tämä merkitsi Lutherille sitä, että 
luonnollinen ihminen sovelsi lakia aina minimääräisesti ja itsekkäästi. On huo-
mattava, ettei Luther käsitä luonnollista etiikkaa vain ansiota kerääväksi vaan 

402 Sundby 1959, 29. Myös Apologiassa avioliiton remedium-luonne on todettu eksplisiittisesti: Ks. 
Tunn 90, 212–213.
403 WA 2, 168–169: ”Czum andern, das es eyn vorbuntnuss ist de trew. Das ist der grund und gantzes 
wessen der ehe, das sich eyns dem andern gibt, und, und vorspricht trew zu halten und keyn andernn 
eyn zu lassen. Die weil dan eyns sich alsso an das ander bindet gefangen gibt, das es dem fl eysch alle 
andere wege vorsperret und sich an eynem bettgenossen gnugen lest.” Sundby 1959, 23–24.
404 Sundby 1959, 24, 25.
405 Laulaja 1981, 47–48.
406 WA 16, 398, 29–32.
407 Laulaja 1981, 60.
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juuri ”perverssiksi”. Kristitty sen sijaan ymmärtää lain kahtalaisen käytön. Tämä 
kuvastaa Lutherin käsitystä lain oikeasta ja väärästä (usus-abusus) käytöstä.408 

Lutherin mukaan myös avioliittoa voi käyttää väärin. Sen väärinkäyttö joh-
taa Jumalan vastaiseen toimintaan. Yhteiskunnan tehtävä on Lutherin mukaan 
huolehtia tästä järjestyksestä ja sen oikeasta käytöstä ja tarpeen tullen rangaistava 
sen väärin käytöstä. Ulkoisena järjestyksenäkin avioliitto on tällöin ilmaus Juma-
lan tahdosta. Avioliiton tarkoitus on olla jatkuva lääkitsemis- ja korjausprosessi, 
jolla syntiä vastustetaan.409 Lutherin käsityksessä avioliitto on juuri ulkoisena jär-
jestyksenä välttämätön. Jumala toimii myös yhteiskunnan järjestyksen kautta es-
tääkseen synnin ja pahan valtaa. Lutherin käsitys avioliitosta rakentuu oleellisella 
tavalla remedium-motiiviin.

Luther ymmärsi avioliiton toteutuvan samassa jännitekentässä kuin koko 
ihmisen elämän: jatkuvassa perkeleen ja Jumalan välisessä taistelussa, jossa vain 
evankeliumi ja usko tarjoavat avun ja lohdutuksen. Avioliittoteologia heijastaa 
Lutherilla käsitystä teologian keskeisimmistä käsitteistä: synnistä, armosta, lais-
ta ja evankeliumista. Suomalaisessa Luther-tutkimuksessa on esitetty, että jatku-
van luomisen (creatio continua) välityksellä Jumala kussakin tilanteessa uudistaa 
luonnollisen lain vaatimuksen ja osoittaa oikean toimintatavan eettisen harkinnan 
perusteella.410 Tätä tulkintaa seuraa oleellinen erottelu kristittyjen ja ei-kristittyjen 
asenteiden erilaisuudesta. Kristityt etsivät vapaaehtoisesti ja mielellään rakkau-
den edellyttämää toimintatapaa, kun taas ei-kristityt suostuvat oikeaan ratkaisuun 
vain lain tai tuomion pakottamina.411 Laulaja liittyy tällä tulkinnallaan Olavi Läh-
teenmäen näkemykseen Lutherin etiikasta (Glaubensethik).412 

On huomattava, että Lutherin monet avioliittoa koskevat puheet oli tar-
koitettu avuksi ahdistetuille omilletunnoille, mikä implikoi käsityksen siitä, ettei 
luonnollinen järki kyennyt hänen mukaansa löytämään oikeaa ratkaisua vaan 
tarvitsi tuekseen ja omantunnon rauhoittamiseksi Jumalan lain tulkintaa. Lain 
vaatimuksen konkretisoimiseksi oli välttämätöntä saarnata ja opettaa. Sundbyn 
mukaan tämä oli ulkoisen vanhurskauden ja maallisen regimentin toimintaan 
kohdistuvaa kritiikkiä uskon ja evankeliumin pohjalta.413 Luonnollinen laki ei si-

408 Laulaja 1981, 62.
409 Sundby 1959, 40, 42. 
410 Laulaja 1981, 51. 
411 Laulaja 1981, 55–56.
412 Lähteenmäki 1955. Olavi Lähteenmäen tutkimuksen tarkoitus oli verifi oida teesi, jonka mukaan 
Lutherin avioetiikka on luonteeltaan uskon etiikkaa (”Glaubensethik”). Tutkimus osoitti teesin 
perustelluksi.
413 Sundby 1959, 43–44. 
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nällään taannut oikeaa lopputulosta, vaan tarvittiin kristittyjen aktiivista vaikutta-
mista, jotta ulkoinen järjestys olisi oikeudenmukainen ja hyvä.

Lutherin remedium-tulkinnassa on syytä huomata, ettei kyse ole vain avio-
liitosta vaan monista muistakin elämänalueista, joilla kristitty tarvitsee erilaisia 
apuneuvoja voittaakseen synnin vaikutuksen ja vallan. Itse asiassa koko maallisen 
regimentin olemassaolo perustuu juuri siihen: tarvitaan ulkoinen järjestys, joka 
pitää kurissa ja estää synnin ja pahuuden toteutumista.414 Lutherin avioliitto- ja 
seksuaalisuuskäsityksen kannalta on oleellista nähdä se osana kokonaistulkin-
taa, jossa synnin ja armon välinen dynamiikka on hyvin perustava.415 Avioliiton 
remedium-luonne kuvaa avioliiton tarkoitusta Jumalan hyvän luomistahdon suo-
jana.416 Lutherin käsityksessä avioliiton järjestysluonne ja avioliiton tarkoitukset 
liittyvät oleellisesti yhteen. 

Luterilaisen remedium-tulkinnan kannalta merkittävä kohta on myös 
Augsburgin tunnustuksen artiklassa 23, jossa remedium esiintyy avioliiton tarkoi-
tuksena ”inhimillistä heikkoutta vastaan”.417 Vastaavasti Augsburgin tunnustuksen 
puolustuksessa todetaan, että avioliitto on välttämätön lääkkeenä pahaa himoa 
vastaan.418 Tunnustuskirjojen sanoituksesta löytyy myös remedium-tulkinnan po-
sitiivinen ulottuvuus, joka sekin on vahvasti syntiopillinen. Avioliiton positiivinen 
tehtävä on kasvattaa ihmisiä ”palvelemaan maailmaa ja auttaa Jumalan tuntemi-
seen, autuuttavaan elämään ja kaikkiin hyveisiin, taistelemaan pahuutta ja Per-
kelettä vastaan”.419 Luterilaisuuden lähtökohdat tarjoavat siis vahvan perustelun 
remedium-motiivin käyttämiselle avioliiton tarkoituksena.

Sekä roomalaiskatolisessa teologiassa että Lutherilla säilynyt remedium-
tarkoitus on näkyvissä myös Englannin kirkon avioliittoteologiassa. BCP:n mu-
kaan avioliitto on olemassa sitä varten, että se estää ja torjuu syntiä. Ilmaisussa on 
sisällöllisesti itse asiassa kaksi perustetta. Ensimmäinen on lääke (remedy) syntiä 
vastaan420 ja toinen nimenomaan haureuden välttäminen.421 Samassa yhteydessä 

414 Sundby 1959, 27–28.
415 Juuri tähän viittaa myös Bayer 1996, 193. Ihmisen alkuperäinen kyky kuulla ja puhua, hänen 
voimansa ja valtansa ovat turmeltuneet. Tähän turmeltuneeseen tilaan kuuluu myös miehen ja naisen 
välinen suhde.
416 Klaus Suppan laajentaa remedium-tulkinnan käsittämään myös kirkollisen vihkimisen, joka ei 
ole tällöin avioliiton pyhittämistä vaan vihittävien, syntisten avuksi tarkoitettu, koska inhimillisen 
heikkouden vuoksi armo ja esirukous ovat välttämättömiä. Myös kastamattomien siviilivihkiminen 
on ymmärrettävä vihkimiseksi Jumalan edessä. Ks. Suppan 1971, 85.
417 Tunn 90, 64, 15.
418 Tunn 90, 212, 13.
419 Tunn 90, 358.
420 Vrt. Augsburgin tunnustus: ”Jumala on säätänyt avioliiton parannuskeinoksi inhimillistä heik-
koutta vastaan.” Tunnustuskirjat, Augsburgin tunnustus, XXIII, Pappien avioliitto, 15.
421 ”Secondly it was ordained for a remedy against sin, and to avoid fornication – –.” BCP, 363.
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on viittaus sukupuoliseen haluun, jonka toteuttaminen on luonnollista ja oikein 
avioliitossa. Englannin kirkko antaa jo BCP:ssä 1662 positiivisen tulkinnan suku-
puoliselle halulle avioliitossa. 

Avioliitossa sekä mies että nainen säilyvät BCP:n mukaan ”tahrattomina 
Kristuksen ruumiin jäseninä”. Avioliitto on tarkoitettu kaikille niille, joilla ei ole 
pidättyvyyden lahjaa.422 Tämä sanoitus implikoi, ettei seksuaalista halua sinän-
sä pidetä BCP:ssä syntinä vaan sen toteuttamista avioliiton ulkopuolella. Tämä 
perustelu antaa sekä seksuaalisuudelle että avioliitolle itsessään positiivisen ar-
von. Avioliitto auttaa säilymään Kristuksen ruumiin, seurakunnan, jäseninä. 
Tämä avioliiton tarkoitus merkitsee Englannin kirkossa avioliiton tulkitsemista 
kristillisen uskon termein. Koska avioliitto ilmoitetaan lääkkeeksi syntiä vastaan, 
on siinä ilmaistu yhteys myös luomiseen, jonka alkuperäistä luonnetta avioliitto 
varjelee torjuessaan synnin toteutumista. BCP toisti tämän avioliiton tarkoituksen 
sisällöllisesti samassa muodossa kuin Luther oli sen muotoillut.423 

Huomattava muutos Englannin kirkossa tapahtui vuoden 1980 vaihto-
ehtoisessa vihkikaavassa, joka julkaistiin osana uutta materiaalia. Avioliittoa ei 
perustella ASB:ssä enää lääkkeenä (remedy) syntiä vastaan eikä haureuden es-
tämisellä. Pääpaino on nyt kahdenkeskisellä suhteella. Viittaus avioliiton järjes-
tysluonteeseen on säilynyt vain heikentyneenä. Nyt mainitaan, että avioliitto on 
Jumalan luoma ja ylläpitämä elämäntapa, kun BCP ilmaisi saman ulottuvuuden 
voimakkaammin: avioliitto on pyhä sääty, jonka Jumala asetti jo alkutilassa. 

Muutosta Englannin kirkossa on kuvattu tarkemmin vuonna 2003 jul-
kaistussa artikkelikokoelmassa. Siinä vedotaan avioliittoa koskevan ajattelutavan 
muutokseen sekä kirkoissa että koko yhteiskunnassa, minkä perusteella Englan-
nin kirkko on päätynyt siirtämään avioliiton tarkoituksen painopisteen synnin 
välttämisestä ja lasten synnyttämisestä intiimiin, tukea ja tyydytystä antavaan 
parisuhteeseen. Tämä kuvaus vastaa myös vihkikaavoissa havaittavissa olevaa 
muutosta. CW ei mainitse avioliiton remedium-tarkoitusta lainkaan, vaikka se oli 
BCP:ssä yksi avioliiton perustava tarkoitus.424  

Englannin kirkon tulkinnassa seksuaalisuus kokonaisuudessaan kuvataan 
osaksi luomistyötä, joka on sinänsä hyvää ja Jumalan tarkoittamaa. Synnin vää-

422 ”– –, that such persons as have not the gift  of continency might marry, and keep themselves 
undefi led members of Christ’s body.” BCP, 363. 
423 WA 12, 102: ” – – der ehestand sey da als eyn hülff  und mittel widder die unkeuscheyt.” 
WA 42, 126: ”– – coniugio, quod divinitus infi rmae naturae pro remedio ordinatum est.”
424 Sihs 03, 16. Colemanin mukaan kyse ei ole vain painopisteen muutoksesta vaan siitä, ettei aviolii-
ton enää lainkaan ilmaista olevan lääke syntiä vastaan. Ristiriitaisesti tämän kanssa Coleman toteaa, 
ettei kirkon oppi avioliitosta ole juurikaan muuttunut 1600-luvun käsityksestä. Ks. Coleman 2004.
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ristävä vaikutus koskee kaikkea inhimillistä todellisuutta siten, että ihminen voi 
käyttää luotua todellisuutta – myös seksuaalisuutta – itsekkyyden ja alistamisen 
välineenä.425 Seksuaalisuus ei tämän käsityksen mukaan poikkea muusta luodusta 
todellisuudesta alkuperäisen hyvyytensä ja lankeemuksessa tapahtuneen turmel-
tumisen suhteen. Varsinainen synti, joka turmelee myös seksuaalisuutta, on itsek-
kyys ja oman edun tavoitteleminen. 

Koska kirkot teksteissään ottavat joka tapauksessa kantaa seksuaalisuuteen 
ja synnin seurauksiin, uusi tulkinta avioliiton remedium-luonteesta olisi mahdol-
lista sovittaa yhteen tämän käsityksen kanssa: avioliiton tarkoituksena remedium 
torjuisi itsekkyyttä, joka vääristää sekä seksuaalisuutta että avioliittoa. 

Reformatorisesta taustastaan huolimatta remedium ei esiinny missään 
muussa tarkasteltavana oleva vihkikaavassa kuin BCP:ssä. Seksuaalisuuden ja 
avioliiton välisen suhteen kannalta on merkittävä muutos, ettei avioliitolle anneta 
nykyisissä kaavoissa syntiä ehkäisevää merkitystä426. Silti sekä Suomessa että Eng-
lannissa on pyritty pitämään kiinni sukupuoliyhteyden kuulumisesta vain avio-
liittoon.427 Myös kaikkien muiden suhteiden poissulkeminen avioliiton aikana on 
säilynyt avioliiton ominaisuutena.428 Tässä muodossa remedium edelleen säilyy 
välillisenä avioliiton tarkoituksena. 

Vaikka muutoksen perusteeksi – ja syyksi – on esitetty avioliiton paino-
pisteen siirtyminen persoonalliseen suhteeseen, se ei loogisesti merkitse sitä, että 
avioliiton syntiä ehkäisevä tarkoitus olisi jätettävä pois. Kun avioliittoon aikaisem-
min oli liitetty syntiä ehkäisevä tarkoitus, sen katsottiin antavan negatiivisen mer-
kityksen sekä avioliitolle että seksuaalisuudelle. Tämän tulkinnan pois sulkemi-
seksi seksuaalisuuden kuvaukset ovat olleet huomattavan positiivisia jo pitkään.429 
Niillä on haluttu irtautua kirkon negatiiviseksi koetusta seksuaalisuuskuvasta ja 

425 Sihs 03, 98.
426 Timothy Woods viittaa Adrian Th atcherin tulkintaan, jonka mukaan remedium-käsityksen juuret 
ovat seksuaalisen halun rajoittamisessa. Siihen liittyy myös käsitys sukupuoliyhteyden saastuttavasta 
vaikutuksesta. Woods 2006, 349. Epäilemättä nämä ovat historiallisesti yhden ajanjakson käsityksiä. 
Woods jättää kuitenkin huomioimatta, että Luther – ja myös Englannin kirkon lausumat – antavat 
remedium-ulottuvuudelle merkityksen, joka ei ole sidottu negatiiviseen käsitykseen seksuaalisesta 
halusta tai sukupuoliyhteydestä. Käsitteen varhaisimmat tulkinnat eivät välttämättä estä uusia, siitä 
poikkeavia tulkintoja.
427 Ky 84, 24, 46.
428 ”Will you love him, comfort him, honour and protect him, and, forsaking all others, be faithful 
to him as long as you both shall live?” CW 00, 105. 
429 ”Th is polyphony of love fi nds expression in the lovers bodily union. Th is is not to be compre-
hended simply in terms of two individuals’ shared experience of ecstatic pleasure. Such it certainly 
may be; but it is always more. It is an act of personal communication, which spans past, present and 
future. It is celebration, healing, renewal, pledge and promise. Sexual intercourse can mean many 
diff erent things to husband and wife, according to mood and circumstance. Above all it communica-
tes the affi  rmation of mutual belonging.” MCT 78, 33–34. Vrt. Ky 84, 8, 10.
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perustella positiivisesti sekä avioliitto että seksuaalisuus.430 Muutoksen myötä liit-
tymäkohta syntioppiin ja antropologiaan on kuitenkin saattanut jäädä vaille il-
maisua. Lutherille merkittävä synnin antropologinen painoarvo on huomattavasti 
heikommin mukana nykyisissä käsityksissä.

Remedium-ulottuvuus on edelleen olemassa myös tutkimuksen suomalai-
sissa lähteissä, mutta se ei esiinny enää avioliiton tarkoituksena.431 Sisällöllisesti 
avioliiton remediaalinen tarkoitus on läsnä esimerkiksi piispojen kannanotossa 
Kasvamaan yhdessä. Seksuaalisuus nimittäin kuvataan inhimillisen yhteyden pal-
veluksesta irtautuneena, esiaviollisissa tai avioliiton ulkopuolisissa suhteissa on-
gelmallisena. Seksuaalisuus edellyttää piispojen mukaan oikeaa toteuttamistapaa, 
elinikäistä avioliittoa. Seksuaalinen yhteys merkitsee kahden persoonan yhdisty-
mistä, ja siksi kristityn on tiedostettava, keneen hän liittyy. Tämän vuoksi seksu-
aalinen yhteys prostituoidun tai eriuskoisen kanssa on uskon yhteyden vaaranta-
mista.432 Näkemys perustellaan tässäkin lähimmäisen rakkauden periaatteella433, 
vaikka lainatun raamatunkohdan (1. Kor. 6:16)434 intentio on korostaa sukupuoli-
yhteyttä liittymisenä ”yhdeksi ruumiiksi” kumppanin kanssa ja sillä tavoin perus-
tella ostetun seksin ja haureuden ristiriitaisuutta Kristukseen liittymisen kanssa. 

Avioliitto on piispojen mukaan suositeltava elämänmuoto, jossa koko 
persoonaa koskettava seksuaalisuus parhaiten toteutuu.435 Avioliitto tulee käytän-
nössä kuvatuksi itsekkyyttä torjuvana, persoonan eheyttä suojaavana miehen ja 
naisen välisenä suhteena. Avioliiton remediaalinen tarkoitus kuvataan näin ilman 
suoraa viittausta synnin ehkäisemiseen avioliiton tarkoituksena, vaikka asiallisesti 
siitä on kysymys. Avioliiton esiintyminen suositeltavana ja ihanteellisena elämän-
muotona on kätketty tapa ilmaista avioliiton remediaalinen tarkoitus.436 

430 Esim. Ky 84, 19.
431 Mia Korpiola on tuonut esille avioliiton tulkinnassa historiallisen vaiheen, jonka mukaan avio-
liiton remediaalinen tarkoitus tuli ilmi myös juridisessa kontekstissa. Avioliitto seksuaalirikoksen 
jälkeen merkitsi keskiajalla Ruotsissa paluuta kunnialliseen säätyyn ja siinä mielessä uutta alkua. 
Esimerkiksi seksuaalirikoksen vuoksi ekskommunikoitu seurakunnan jäsen saattoi palata seurakun-
nan jäsenyyteen avioiduttuaan. Korpiola 2004, XIX.
432 ”Ihminen on siis viettipohjaisen olemuksensa puolesta riippuvainen voimista, jotka eivät ole 
muulla tavoin hänen tietoisen minänsä hallittavissa kuin siten, että hän oppii suhtautumaan näihin 
voimiin oikealla tavalla ja saamaan ne inhimilliseen käyttöön.” Ky 84, 22; ”Sukupuoliseen siveettö-
myyteen eli haureuteen syyllistyvä tekee Raamatun mukaan syntiä myös omaa ruumistaan vastaan 
(1. Kor. 6:18). Merkittävä on tässä yhteydessä päätelmä, että avioliiton ulkopuolisissa suhteissa yhteys 
Kristukseen vaarantuu (1. Kor 6:16).” Ky 84, 45–46.
433 ”Ihminen ei voi elää uskon yhteydessä Kristukseen lähimmäistään kunnioittaen ja rakastaen ja 
samanaikaisesti käyttää itsekkäästi irrallisissa sukupuolisuhteissa lähimmäistään hyväkseen Jumalan 
luoman elämänjärjestyksen rikkoen.” Ky 84, 46.
434 ”Ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, on samaa ruumista hänen kanssaan? Onhan sanottu: 
’Nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.’” 
435 Ky 84, 23.
436 Tästä kertovia ilmaisuja: ”–– avioliitto-instituutio on inhimillisessä historiassa syntynyt tarpeesta 
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Katekismus 2000 tarjoaa esimerkin avioliiton luomiseen perustuvan jär-
jestysluonteen jäämisestä taustalle. Avioliiton tarkoitusten sijaan sanoitetaan sek-
suaalisuuden tarkoitus ja siten remedium jää pois. Katekismuksen sanoitus liittää 
seksuaalisuuden luomiseen, mutta avioliiton (”aviosuhde”) ja luomisen yhteyttä 
tai avioliiton tarkoituksia ei sanoiteta.437 

Ekumeenisessa kontekstissa anglikaaninen yhteisö ja roomalaiskatolinen 
kirkko ovat yhdessä kirjanneet käsityksenään, että ”Uudessa Testamentissa seksu-
aalisen energian oikea ohjaus ja käyttö ovat oleellinen näkökulma uuteen elämään 
Kristuksessa”. Tämä toteutuu asiakirjan mukaan joko ohjaamalla seksuaalinen tai-
pumus avioliittoon tai selibaattiin. Siveyden (chastity) tarkoitus ei ole kuitenkaan 
seksuaalisuuden tukahduttaminen vaan sen ohjaaminen sellaiseen suhteen mal-
liin, jossa henkilö saavuttaa todellisen onnen, täyttymyksen ja pelastuksen. Myös 
tässä asiakirjassa avioliitolla ja oikealla toiminnalla torjuttava synti on itsekkyys, 
tarkemmin ”seksuaalinen itsekeskeisyys” (sexual self-centeredness).438 Remedium-
ulottuvuus säilyi tässä muodossa. Asiakirja rajoittaa samalla seksuaalisuuden to-
teuttamisen avioliittoon. Sisällöltään tämä tulkinta vastaa myös edellä kuvattua 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käsitystä lukuun ottamatta selibaatin tulkin-
taa, joka puuttuu suomalaisesta avioliiton teologiasta. Ekumeenisessa yhteydessä 
Englannin kirkko puolestaan näyttää lähentyvän roomalaiskatolista käsitystä. 

3.3.4. Miehen ja naisen välinen kumppanuus
Seuraavaksi tarkastellaan, millä tavoin lähteissä kuvataan miehen ja naisen välistä 
kumppanuutta avioliiton tarkoituksena. Tällä avioliiton tarkoituksella on erityistä 
merkitystä siitä syystä, että yleisesti on arvioitu avioliiton painopisteen siirtyneen 
enemmän kuin aikaisemmin persoonallisen suhteen painotukseen, jolloin kump-
panuuteen liittyvät odotukset ovat huomattavasti kasvaneet.439 

turvata lasten ravinnonsaanti ja hoito.” Ky 84, 25. ”Seksuaalisuuden kokonaispersoonallinen 
toteuttaminen edellyttää turvallisuutta ja jatkuvuutta, siksi sukupuolinen yhdyselämä toteutuu 
inhimillisesti parhaimmalla tavalla koko elämän kestävässä miehen ja naisen liitossa, avioliitossa.” Ky 
84, 24. ”–– suhteelta edellytetään ensisijaisesti –– pysyvyyttä ––, että suhde ei katkea silloinkaan kun 
siinä esiintyy –– vaikeuksia. Tällainen suhde –– voi olla vain avioliitto.” 
Ky 84, 26.
437 ”Jumala on luonut ihmiset miehiksi ja naisiksi. Seksuaalisuus on osa Jumalan luomistyötä. Sen 
tarkoitus on palvella miehen ja naisen välisen suhteen syntymistä ja säilymistä. Aviosuhteessa voim-
me tuottaa toiselle iloa, oppia palvelevaa rakkautta ja kasvattaa uutta sukupolvea.” Kat 00, 20.
438 LC 94, § 57.
439 ”Kumppanuuteen perustuvan avioliiton pysyvyys on ratkaisevasti riippuvainen aviopuolisoi-
den välisestä suhteesta, jonka laatu joutuu tunnefunktion varassa olevassa suhteessa koetteelle sekä 
yhteiskunnan vaihtelevien olosuhteiden ja arvojen että muiden ihmissuhteiden taholta.” Kakkuri 
1982, 9.
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BCP:ssä kuvatuista avioliiton tarkoituksista kolmas kuvaa naisen ja mie-
hen välistä todellisuutta tässä merkityksessä. Sanamuoto viittaa luomiseen, jossa 
avioliitto asetettiin (ordained). Avioliitto tarkoitettiin keskinäisen seuran, avun ja 
lohdutuksen muodoksi miehen ja naisen välille. Sen tulee olla molemminpuo-
lista.440 Juuri tähän ”pyhään säätyyn” avioliitto yhdistää puolisot.441 Tämä kolmas 
tarkoitus on kahden edellisen tavoin luonteeltaan luomisteologinen sisältäessään 
viittauksen juuri niihin tehtäviin, joita luomiskertomuksessa kuvataan. Myös vii-
meaikaiset Englannin kirkon dokumentit pyrkivät pitäytymään tässä BCP:n aset-
tamassa lähtökohdassa, joka muodostaa opillisen perustan.442

Taulukko 3.6. Englannin kirkon vihkikaavojen ilmaukset kumppanuudesta avioliitossa.
BCP 1662 ASB 80 CW 00

Th irdly , It was ordained for 
the mutual society, help, and 
comfort

Marriage is given, that hus-
band and wife may comfort 
and help each other, living 
faithfully together… 
It is given, that with delight 
and tenderness they may 
know each other in love and, 
through the joy of their bodily 
union, may strengthen the uni-
on of their hearts and lives...

Marriage is given, that hus-
band and wife may comfort 
and help each other, living 
faithfully together… Th e gift  of 
marriage brings husband and 
wife together in the delight 
and tenderness of sexual union 
and joyful commitment to the 
end of their lives. It is given as 
the foundation of family life in 
which children are [born and] 
nurtured and in which each 
member of the family, in good 
times and in bad, may fi nd 
strength, companionship and 
comfort, and grow to maturity 
in love.

Jo ASB:ssä avioliiton tarkoitus on kuitenkin ilmaistu uudella, BCP:stä 
poikkeavalla tavalla. Nyt mainitaan ensimmäisenä miehen ja naisen keskinäiseen 
suhteeseen liittyvät asiat: keskinäinen lohdutus ja apu, uskollisuus puutteessa ja 
runsaudessa, surussa ja ilossa. Tämän ulottuvuuden merkitystä on huomattavasti 
lisätty. Avioliitto on annettu, jotta ”mies ja nainen ilossa ja hellyydessä oppisivat 
tuntemaan toisensa rakastaen ja ruumiillisen yhteyden ilo vahvistaisi sydänten 
ja elämän yhteyttä (union)”.443 Viittaus seksuaaliseen yhteyteen on suora ja sil-

440 ”Th irdly, It was ordained for the mutual society, help, and comfort, that one ought to have of the 
other, both in prosperity and adversity.” BCP, 363.
441 ”Into which holy estate these two persons present come now to be joined.” BCP, 363–364.
442 Esim. MCT 78, 33; Sihs 2003, 10: ”Th e third belief is that God ordained that men and women 
should relate to each other in marriage for the three reasons classically expressed in the marriage 
service of the Book of Common prayer; ‘for the procreation of children – – for a remedy against sin 
and to avoid fornication – – for the mutual society, help, and comfort, that the one ought to have of 
the other, both in prosperity and adversity.”; CP 05, 1: ”Th e Church of England’s teaching is classically 
summarised in Th e Book of Common Prayer, where the marriage service lists the causes for which 
marriage was ordained, namely: ‘for the procreation of children, – – for a remedy against sin [and] 
– – for the mutual society, help, and comfort that the one ought to have of the other.’” 
443 ”Marriage is given, that husband and wife may comfort and help each other, living faithfully 
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le annetaan positiivinen merkitys nimenomaan osana kumppanuutta. BCP:ssä 
seksuaalisuuteen viitattiin vain epäsuorasti: avioliitto on tarkoitettu niille, joilla 
ei ole erityistä pidättyvyyden lahjaa. ASB:ssä fyysinen yhteys tulee mainituksi ja 
se saa positiivisen funktion: seksuaalinen kumppanuus voi syventää sydänten ja 
elämän yhteyttä puolisoiden välillä. ASB ja CW käyttävät ilmaisua ”Jumalan lahja 
luomisessa”, joka tuo erityisesti esiin avioliiton Jumalan luomislahjana. Luomis-
kertomukseen viitaten444 avioliiton alkuperäiseen luonteeseen liitetään naisen ja 
miehen välinen kumppanuus. 

On ilmeistä, että Englannin kirkon vihkikaavoissa on tapahtunut tietoinen 
ja selvä siirtymä avioliiton tarkoituksissa siten, että painotus ja ensisijaisuus siir-
tyy lisääntymisestä ja synnin välttämisestä suhteen sisäiseen maailmaan. Keski-
näinen kumppanuus, tuki ja lohdutus ovat nyt avioliiton tarkoituksina ensisijaisia. 
Tämä todetaan myös artikkelikokoelmassa Some Issues in Human Sexuality, jonka 
mukaan tämä kumppanuuteen liittyvä avioliiton tarkoitus on luonteeltaan ennen 
muuta laadullinen. Avioliiton tarkoitus on olla intiimi, miellyttävä ja molemmin-
puolisen tuen sävyttämä suhde. 445 Tämä painotus on ilmennyt selväsanaisesti jo 
1970-luvulla.446

Teologisesti avioliiton tarkoitusten painoarvo ei ole tästä heikentynyt, sillä 
kumppanuuden kohdalla viitataan Augustinuksen käsitykseen avioliiton tarkoi-
tuksista, joista kolmas, kumppanuutta tarkoittava on ilmaistu käsitteellä sacra-
mentum.447 Tämä yhteys ilmaisee kumppanuuden teologisen merkityksen. Sillä 
on välitön yhteys avioliiton sakramentaaliseen tulkintaan ja sen myötä Kristuksen 
ja seurakunnan väliseen suhteeseen.

together in need and in plenty, in sorrow and in joy. It is given, that with delight and tenderness they 
may know each other in love, and, through the joy of their bodily union, may strengthen the union of 
their hearts and lives.” ASB, 288.
444 1. Moos. 2:18.
445 ”Th e purpose of the marriage. – – First, in line with the development of thinking about marriage 
in the Christian Church as a whole, and secular thinking as well, the Church of England has moved 
away from an emphasis on the avoidance of sin and the production of children as reasons of marri-
age, in favour of an emphasis on marriage being a context for an intimate, pleasurable and mutually 
supportive relationship.” Sihs 2003, 16.
446 ”– – that marriage is fi rst and foremost a personal relationship between one man and one 
woman, based on a free commitment to live and grow together. Marriage is to be seen primarily in 
personal and relational terms rather than in functional and social terms.” MCT 78, 63.
447 ”– – St. Augustine in his treatise On the Good of Marriage – – argues that the three ‘goods’ of 
marriage are fi des (the sexual fi delity that prevents sexual activity being fornication or adultery), 
proles (the begetting of children) and sacramentum (the lifelong union between man and wife that 
meets the human need for love and companionship) – –.” Sihs 2003, 10. Paul Jennings on arvioinut, 
että kyseessä on kirkon tulkinta Augustinuksesta, joka alunperin painotti eniten kumppanuutta. Ks. 
Jennings 2006, 1.
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Jana Bennett on huomauttanut, etteivät Augustinuksen kuvaamat tarkoi-
tukset avioliitolle rajoittuneet ainoastaan näihin kolmeen, fi des, proles et sacra-
mentum, joiden on perinteisesti nähty periytyvän Augustinuksen teologiasta. 
Bennettin tutkimuksen mukaan ystävyys oli Augustinuksella niiden lisäksi mer-
kittävä avioliiton tarkoitus. Ystävyys viittaa avioliiton perustavaan merkitykseen 
ihmisten välisen yhteyden prototyyppinä. Samalla se kuvaa myös ihmisen ja Ju-
malan välisen yhteyden perustavaa luonnetta. Avioliitto on luomisessa asetettu 
kuva yhteyteen luomisesta. Samalla se kertoo ystävyyden perustavasta merkityk-
sestä itse avioliitolle.448 Ystävyyden käsite on Augustinusta käsittelevässä tutki-
muksessa nähty nimenomaan kumppanuuden ilmentymänä ja ihmisen yhteyteen 
luomisen, sosiaalisuuden merkkinä. 

Sakramentaalinen yhteys, joka kuvaa kastettujen välistä yhteyttä ja on kris-
tittyjen avioliiton tarkoitus, on Bennettin Augustinus-tulkinnan mukaan perus-
tavampi kuin muut tarkoitukset, kuten esimerkiksi lasten syntyminen.449 Hänen 
mukaansa Kristuksen sovitustyö merkitsi myös avioliiton restituutiota. Näin hän 
näkee Augustinuksen avioliittoteologian liittyvän sekä alkutilaan että sen vuoksi 
Kristuksen tuomaan sovitukseen, jonka tarkoituksena on palauttaa mahdollisuus 
Jumalan tarkoittamaan ihmissuhteen perusmuotoon.450 Bennett tuo esille aikai-
semmin vähälle huomiolle jääneitä merkittäviä havaintoja Augustinuksen avio-
liittoteologiasta. Niillä on kommentaarinen merkitys yhtä lailla katoliselle avio-
liittoteologialle, jonka mukaan lasten syntymä on ensisijainen avioliiton tarkoitus, 
kuin myös luterilaiselle avioliittoteologialle, jossa ei ole annettu sijaa ystävyyden 
merkitykselle eikä sakramentaaliselle kumppanuudelle kristittyjen avioliiton 
tarkoituksena. Sen sijaan Englannin kirkon teologiassa on merkkejä vastaavas-
ta tulkinnasta kumppanuuden sakramentaalisessa perustelussa. Bennett esittelee 
näkemyksensä motiivinaan perustella avioliiton välitöntä liittymistä ekklesiolo-
giaan. Tämä yhteys on hänen mukaansa jäänyt ottamatta huomioon avioliiton 
teologiassa.451 Bennettin tutkimus tuo samalla esiin, miten reformaation luoma 

448 ”In the Excellence of Marriage, Augustine introduces friendship as one of the goods of marriage, 
which is as important to understanding gendered relationships as the oft en-stated goods of unity/
sacrament, fi delity, and procreation. Th e goods of marriage are not, in other words, limited to those 
three ends so oft en cited... Marriage is related to friendship more generally, which Augustine calls a 
great and natural good.” Bennett 2008, 61.
449 Bennett 2008, 62.
450 ”But the Augustine’s view of redemption is also that the marriage relationship is a fi gure of the 
restored relationship of all humanity. Christ has given that possibility of restoration to us.” Bennett 
2008, 77.
451 ”In fact, this unity is more important than the procreative end of marriage and the numbers of 
children one has, for Augustine suggests that the unity bestowed in marriage is far more important 
than the children that might come from that union.” Bennett 2008, 31.
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avioliittoteologia merkitsi etäisyyden ottamista paitsi skolastiseen avioesteiden ja 
naimattomuuden teologiaan, myös Augustinuksen – ja muiden kirkkoisien – kä-
sitykseen avioliitosta.

Suhteen luonteen ja laadun painottamiselle puolisoille määrättyjen roolien 
sijaan nähdään Englannin kirkossa myös kontekstuaalisia syitä.452 Miehen ja nai-
sen muuttuneet roolit perheessä ja yhteiskunnassa ovat väistämättä vaikuttaneet 
kirkkojen käsityksiin. Tässä tapauksessa teologinen ja yhteiskunnallinen peruste-
lu käyvät hyvin yksiin. Yleinen käsitys ja ajattelutavan muutos lienee vaikuttanut 
ensin, mikä on johtanut etsimään teologisia perusteluja. 

Vaikka Lutherin kuvaus avioliitosta453 oli leimallisesti patriarkaalinen, 
oman aikansa kuva, myöhemmin on kiinnitetty luterilaisessa eksegeettisessä tul-
kinnassa huomiota siihen, että patriarkaalisuus voiman ja vallan väärinkäyttönä 
on synnin seuraus.454 Miehen ja naisen välisen suhteen luonteessa on ylipäänsä 
nähty piirteitä, jotka ovat ilmausta syntiinlankeemuksesta. Vaimosta tuli miehen 
kumppanin sijaan orja, jota hallitsee hänen halunsa mieheen. Miehen rangaistus 
syntiinlankeemuksesta taas on luonnon kapinointi häntä vastaan.455

Aiemmissa kirkkojen teksteissä korostuivat voimakkaasti naisen ja miehen 
rooleihin liitetyt käsitykset. 1960-lukua edeltäneelle ajalle olivat tyypillisiä suku-
puolten perustavaa erilaisuutta korostavat ilmaisut.456 Tasa-arvoajattelun myö-
tä sen tyyppiset ilmaisut eivät ole enää olleet yhtä käyttökelpoisia. 1990-luvulla 
käsitys sukupuolten erilaisuudesta on edelleen läsnä, mutta uudessa muodossa: 
sukupuolet ovat toisiaan täydentäviä.457 Sukupuolten toisiaan täydentävä, tasa-ar-
voinen kumppanuus458 merkitsee käsitteenä tasaveroisuuden ja tasa-arvoisuuden 
liittämistä kumppanuuteen avioliiton tarkoituksena. Kumppanuuden tulkinta 
avioliiton tarkoituksena on muuttunut tasa-arvoajattelun myötä. 

452 ”Th is understanding of marriage has a lot in common with contemporary attitudes to marriage 
we have noted. It affi  rms that relationships are prior to roles. It is not a given role that determines the 
marriage relationship, it is the relationship which itself determines the roles.” MCT 78, 63.
453 Sini Mikkola on Pro Gradu -työsään kuvannut Lutherin käsityksen muuttumista vuosina 
1522–1546. Muutos koskee erityisesti Lutherin käsitystä naisesta ja kumppanuuden merkitystä. Lut-
herin avioitumisella oli tunnetusti erittäin suuri vaikutus hänen käsitykseensä sekä seksuaalisuudesta, 
naisesta että kumppanuudesta. Ks. Mikkola 2007.
454 Bayer 1996, 193.
455 Ihs 91, 7.
456 Esim. Gulin 1951, 10–11: ”Mies on toimeliaampi, aktiivisempi. nainen taas passiivinen, vastaan-
ottava, alistuva. Miehen ja naisen perusteellinen erilaisuus on niin syvällinen, että se ulottuu sekä 
ruumiillisesti että sielullisesti pienimpiin yksityiskohtiin saakka.”
457 Esim. Lau 94, 72: ”Mieheksi ja naiseksi luominen – sukupuolisuus – läpäisee kaiken inhimillisen 
elämän. Se ilmenee miehen tavassa tehdä ja naisen kyvyssä eläytyä.”
458 Ky 84, 16.
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Englannin kirkossa on esitetty 2000-luvulla näkemys459, jonka mukaan 
komplementaariset tulkinnat miehen ja naisen erilaisuudesta eivät ole validi tul-
kinta Genesiksen sisällöstä. Komplementaarisuutta on käytetty perustelemaan 
miehen ja naisen täydentävää erilaisuutta vastuun ja vallan jaossa. Kumppanuu-
delle annettu ontologinen merkitys ei kuitenkaan edellytä tällaista komplemen-
taarisuuden tulkintaa. Kehityskulku osoittaa, että avioliiton teologia heijastaa 
erityisesti kumppanuuden tulkinnassa muuttuneita käsityksiä miehen ja naisen 
keskinäisestä suhteesta yhteiskunnassa. 

Kumppanuuteen liittyvä avioliiton tarkoitus on kuvattu oleelliseksi suoma-
laisissa lähteissä. Luonnollinen laki edellyttää piispojen mukaan kumppanuuden 
toteutumista elinikäisessä avioliitossa. Kumppanuuteen kuuluvat puolisoiden kes-
kinäinen kunnioitus, seksuaaliyhteydessä koettu läheisyys, ilo ja tyydytys, hen-
kinen kasvu, yhteiset päämäärät sekä lapsista huolehtiminen.460 Suhteen laatua 
koskeva tarkoitus on kannanoton mukaan nimenomaan Raamatun tarkoittama.461 
Kuvaus sisältää lähes samat kumppanuuden ulottuvuudet kuin aiemmin kuvatus-
sa Bennettin Augustinus-tutkimuksessa. Kuitenkin yhteys ekklesiologiaan, Kris-
tuksen ja seurakunnan väliseen rakkauteen sekä ystävyys avioliiton tarkoituksena 
puuttuvat.

Piispojen julki lausumat kumppanuuden ulottuvuudet ovat jossain määrin 
tulleet näkyviksi myös kirkon vihkikaavassa. Avioliiton perusmerkitys kumppa-
nuutena tuodaan ilmi462, mutta sen sisältöä ja merkitystä kuvataan niukasti. Ruko-
uksissa pyydetään muun muassa keskinäisen yhteyden lujittumista, vastuuntuntoa 
ja uskollisuutta, ja mallipuheessa kehotetaan pitämään huolta toinen toisestaan.463

Suomalaisissa vihkikaavoissa kehityssuunta on siis jossain määrin vastak-
kainen kuin Englannin kirkon vihkikaavoissa. Verrattuna aikaisempiin käsikirjoi-
hin kumppanuuden kuvauksia on vähemmän ja ne ovat suppeampia. Tällä hetkel-
lä käytössä olevassa vihkikaavassa kumppanuus saa selvästi suppeamman sisällön 
kuin Englannin kirkon nykyisessä vihkikaavassa CW 03. Kun Englannissa kump-
panuuden kuvaukseen kuuluvat seksuaalisuus, lasten kasvatus ja kristologisesti 
tulkittu, seurakunnan ja Kristuksen yhteyttä kuvaava rakkaus464, suomalaisessa 

459 Sihs 2003, 90, 176
460 Ky 84, 8, 10, 24, 25; Ktk 63, 40; Ktk 84, 56.
461 Ky 84, 17.
462 ”Jumala, kaiken luoja. Sinä annat avioliitossa miehen ja naisen kumppaneiksi toisilleen. Me 
kiitämme sinua siitä, että myös avioliitto heijastaa luomistyösi hyvyyttä ja kauneutta.” Ktk 03, 142.
”Raamatussa sanotaan, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja tarkoitti heidät kumppaneiksi 
toisilleen.” Ktk 03, 139.
463 Ktk 03, 146, 151.
464 ”It is given that as man and woman grow together in love and trust, they shall be united with one 
another in heart, body and mind, as Christ is united with his bride, the Church.” CW 03, 105.
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vihkikaavassa ovat esillä pääasiassa kehotukset osoittaa kumppanuutta käytän-
nössä. Kristuksen ja seurakunnan suhde esikuvana miehen ja naisen suhteelle on 
mainittu vain yhdessä rukousvaihtoehdossa. Kumppanuuden teologinen tulkinta 
on varsin vähäistä. 

Taulukko 3.7. Suomalaisissa vihkikaavoissa käytetyt sanamuodot kumppanuudesta. 
Ktk 63 Ktk 84 Ktk 03

Teidän tulee olla toisillen-
ne avuksi sekä ajallista että 
iankaikkista elämää varten. 
Vaeltakaa keskinäisessä 
nöyryydessä ja kunnioittakaa 
toinen toistanne, niin hengen 
yhteys säilyy avioliitossanne... 
Kantakaa toistenne kuormia, 
niin te täytätte Kristuksen lain. 
Palvelkaa kumpikin toistanne 
niillä lahjoilla, jotka olette 
saaneet Jumalan armon hyvinä 
taloudenhoitajina... Vaimoaan 
miehen tulee rakastaa ja kun-
nioittaa, murheissa rohkaista 
ja kärsimyksissä lohduttaa. 
Hänen on vältettävä sydämen 
kovuutta ja katkeruutta sekä 
pidettävä nöyryydessä toista 
parempana kuin itseään. Vai-
mon tulee samoin rakastaa ja 
kunnioittaa miestään. Hänen 
tulee olla miehelleen avuksi ja 
kantaa murheet ja ilot yhdessä 
hänen kanssaan.

”Ei ole hyvä ihmisen olla 
yksinään. Minä teen hänelle 
kumppanin, joka sopii hänen 
avukseen.”(1. Ms. 2:18) 
He saavat apua ja tukea 
toisiltaan sekä myötä- että 
vastoinkäymisissä. 
…että Jumala loi ihmisen 
mieheksi ja naiseksi ja tarkoitti 
heidät kumppaneiksi toisilleen
…tulee osoittaa rakkautta 
toisilleen, myötäelää toistensa 
vaikeuksissa ja lohduttaa mur-
heissa. … kantakaa surut ja ilot 
yhdessä. Opetelkaa elämään 
niin avoimesti ja toisianne 
kunnioittaen, että keskinäinen 
yhteys säilyy… Huolehtikaa 
yhteisesti perheenne ajallisesta 
ja iankaikkisesta hyvästä. 
Me kiitämme sinua siitä, että 
he rakastavat toisiaan, luotta-
vat toisiinsa ja tahtovat pitää 
huolta toisistaan läpi elämänsä.

Raamatussa sanotaan, että 
Jumala loi ihmisen mieheksi 
ja naiseksi ja tarkoitti heidät 
kumppaneiksi toisilleen.
Sinä annat avioliitossa mie-
hen ja naisen kumppaniksi 
toisilleen.

Auta heitä rakastamaan toisi-
aan, niin kuin Kristus rakasti 
seurakuntaa.
Apostoli kehottaa kristittyjä 
kantamaan toistensa taakkoja. 
Jakakaa siis elämän mukanaan 
tuomat ilot ja surut, pyytäkää 
anteeksi ja olkaa valmiit myös 
antamaan toisillenne anteeksi.

Rohkaise heitä kasvamaan yhä 
läheisempään yhteyteen, niin 
ettei mikään erottaisi heitä. 
Auta heitä kaikissa elämän 
vaiheissa rakastamaan toisiaan.

Opin ilmaisun pääasiallinen väline Englannin kirkon historiassa on ol-
lut liturgia ja nimenomaan Th e Book of Common Prayer. Sitä taustaa vasten on 
luonnollista, että avioliittoteologia tulee sanoitetuksi vihkikaavassa. Luterilaisissa 
kirkoissa oppi on ilmaistu tunnustuskirjoissa ja avioliitto puolestaan on sijoitettu 
eettisten kysymysten joukkoon, joihin otetaan erikseen kantaa. Näyttää siltä, että 
luterilaisen toimintamallin myötä vihkikaavan ja avioliitosta muualla ilmaistun 
kirkon opin välille on käytännössä syntynyt vähintään painotuseroja. 

Aviopuolisoiden välisen kumppanuuden tarkastelu yksityiskohtaisem-
min johtaa myös ontologisen tulkinnan tutkimiseen. Varsinkin roomalaiskatoli-
sen teologian mukaan avioliiton kumppanuudessa ei ole kyse ainoastaan tuesta 
ja avusta vaan persoonien yhteen liittymisestä, joka perustuu luomisen perus-
tapahtumaan. Jumalan kuvaksi luotuisuus saa muotonsa miehen ja naisen väli-
sessä persoonien kommuuniossa, joka on kuva trinitaarisen Jumalan persoo-
nien välisestä yhteydestä.465 Tämä ontologinen tulkinta avioliitosta on erityisesti 

465 Avioliiton rakkauden trinitaarista tulkintaa tarkastellaan erikseen alaluvussa 5.4. Tässä keskity-
tään kumppanuuden tarkasteluun.
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roomalaiskatolisen avioliittoteologian lähtökohtana, mutta myös ortodoksinen 
käsitys näkee luomisessa asetetun Jumalan kuvan toteutuvan nimenomaan mie-
hen ja naisen välisessä suhteessa.466

Kumppanuuden merkitystä ja sisältöä kuvaavat maininnat lähteissä jakau-
tuvat kahteen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostavat ne maininnat, jotka 
kuvaavat avioliiton kumppanuutta ontologisin ilmauksin tai viitaten avioliitossa 
jo annettuun, olemukselliseen kumppanuuteen, jonka voidaan nähdä ilmaise-
van esimerkiksi miehen ja naisen yhdessä muodostamaa Jumalan kuvaa. Toisen 
ryhmän muodostavat ne ilmaisut, joissa kumppanuus on eettisen velvoitteen 
muodossa. Kumppanuus on silloin nähty avioliiton tehtävänä, velvollisuutena 
kunnioittamiseen, tukemiseen ja lohduttamiseen. Tällä jaolla on yhteys aiemmin 
käsiteltyyn avioliiton järjestysluonteeseen, joka usein merkitsee liittymistä onto-
logisiin perusteisiin. Avioliiton järjestysluonteen sijalle vähitellen tullut korostus 
avioliitosta persoonien välisen suhteen prosessina467 ei ole kuitenkaan välttämättä 
merkinnyt luopumista kumppanuuden ontologisesta perustelusta.

Kumppanuuden ontologista perustaa kuvataan Suomessa useimmiten liit-
tymällä luomiskertomukseen, jonka mukaan mies ja nainen yhdessä muodostavat 
Jumalan kuvan. Tähän liittyy luomistarkoitus, joka sisältää suhteeseen luotui-
suuden ihmisen olemuksellisena lähtökohtana. Ihminen on tarkoitettu elämään 
suhteessa, kumppanuudessa, toisen ihmisen kanssa.468 Voimakkaimmillaan tämä 
on ilmaistu siten, että ihminen on kokonainen vain miehen ja naisen välisessä 
kumppanuudessa.469 

”Yhdeksi lihaksi” luominen on tulkittu Englannin kirkossa eksplisiittisesti 
ontologiseksi perustaksi miehen ja naisen suhteelle ja nimenomaan avioliitolle. 
Tämä kumppanuuden ontologinen ulottuvuus vaikuttaa asiakirjan mukaan sekä 
miehen ja naisen olemukseen että heidän suhteeseensa.470 On huomattava, että 

466 Familialis consortio. Ks. Th atcher 1999, 229. Ks. myös Bennett 2008.
467 Sihvo 1976, 30–31; Sihs 2003, 16; MCT 78, 33.
468 Ky 84, 8, Ktk 84, 56; Ktk 03, 138; Lau 94, 67, 72. Vrt. saksalainen, evankelis-luterilainen muotoilu: 
”Frau und Mann: aneinander gewiesen. In den biblischen Schöpfungserzählungen (1 Mose 1,1–2,4 
und 2,4–25) wird der Ursprung des Menschen, seine Bestimmung und sein Bezogen-Sein sowohl auf 
Gott als auch auf den Mitmenschen beschrieben: ’Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde – – und 
schuf sie als Mann und Frau’ (1 Mose 1, 27).” Leitlinien… 2003, 71.
469 ”– – vasta yhdessä, toistensa avuksi luotuina ja kasvokkain mies ja nainen ovat kokonainen 
ihminen.” Lau 94, 74. 
470 ”Love in marriage not only unites two persons as they are, it also recreates them as they shall 
become. It is person-making. If we like, we may call it – – ‘procreative’.” MCT 78, 33; ”Th e making of 
this union aff ects the total being or character of each of partners. Th ereby it becomes an ‘ontologi-
cal’ bond, and it can truly be said to reveal the ‘one-fl esh’ character of marriage, as the Bible speaks 
of it.” MCT 78, 88; ”Th e marriage bond unites two fl esh-blood-and-spirit persons. It makes them 
the persons that they are. It binds them together, not in any casual or peripheral fashion, but at the 
very centre of their being. Th ey become the persons they are through their relationship to each 
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Englannin kirkon tulkinnassa sekä avioliiton sakramentaalinen että sen ontolo-
ginen luonne käsitetään kaikkia koskettavaksi, eivätkä ne ole riippuvaisia yksilön 
uskosta tai kasteesta.471 Tästä voidaan huomata, ettei kyseessä ole perusteissaan 
erilainen tulkinta kuin luterilaisessa Suomessa, jossa on korostettu luonnolliseen 
lakiin pohjautuvan etiikan universaalia luonnetta.472 

BCP:n lähtökohta kumppanuuden kuvauksessa on luominen. Luomisessa 
Jumala yhdisti (knitting them together) miehen ja naisen tavalla, joka merkitsee 
erottamatonta yhteyttä. Avioliitto on samalla myös mysteeri, joka miehen ja nai-
sen välisessä suhteessa, kumppanuudessa, on merkkinä ja symboloi Kristuksen ja 
seurakunnan välistä hengellistä avioliittoa ja ykseyttä.473 Kumppanuus saa selvästi 
olemuksellisen ulottuvuuden, jolla on yhteys sekä Jumalan kuvaksi luomiseen että 
avioliiton mysteerimerkitykseen Kristuksen ja seurakunnan suhteessa.

Sekä Suomen että Englannin kirkon vihkikaavoissa on ilmaistu, mitä läh-
tökohdissaan universaali avioliiton instituutio merkitsee erityisesti kristitylle. 
Suomessa nämä kumppanuuden merkitykset esitetään vaihtoehtoisessa allokuuti-
ossa, kun taas Englannissa niiden paikka on ennen vihkimistä vapaaehtoisesti lu-
ettavassa johdantopuheessa.474 Vaikka avioliitto ja siinä noudatettava etiikka ovat 
luonteeltaan yleisinhimillisiä, avioliitolla on Englannin kirkossa kristitylle myös 
erityisiä merkityksiä. Kristityn kohdalla kumppanuus ja rakkauden tulkinta saa-
vat myös kristologisen ulottuvuuden. Avioliitto merkitsee kristitylle kutsua elää 
yhteydessä Kristukseen ja hänen henkeensä. Elämä jaetaan puolisoiden kesken ja 
samalla liitytään avioliiton elinikäiseen luonteeseen, johon lupaudutaan julkisesti 
Jumalan läsnäolossa.475 Tässä esille tuleva avioliiton kumppanuuden kristologinen 

other. – – Since the marriage bond is in this way a bond of personal being, it is appropriate to speak 
of it as having an ‘ontological’ character.” MCT 78, 36. Vrt. roomalaiskatolisen kirkon käsitykseen: 
”John Paul developed a ‘theology of the body’. – – He drew on the Bonaventurian tradition to explain 
marriage in terms of the divine imago Dei being seen not only in human reason and will but also in 
human maleness and femaleness. In other words, the natural complementarity of man and woman, 
according to John Paul II, refl ects the nature of the triune God himself – –.” Haas 2001, 354.
471 LC 94, § 62, 
472 Ks. esim. Eks 92, 16, 17. 
473 ”O GOD, who by thy mighty power hast made all things of nothing; who also (aft er other things 
set in order) didst appoint, that out of man (created aft er thine own image and similitude) woman 
should take her beginning; and, knitting them together, didst teach that it should never be lawful to 
put asunder those whom thou by Matrimony hadst made one: O God, who hast consecrated the state 
of Matrimony to such an excellent mystery, that in it is signifi ed and represented the spiritual marri-
age and unity betwixt Christ and his Church: Look mercifully upon these thy servants – –.” BCP, 366.
474 CW 03, 102.
475 ”For Christians, marriage is also an invitation to share life together in the spirit of Jesus Christ. 
It is based upon a solemn, public and life-long covenant between a man and a woman, declared 
and celebrated in the presence of God and before witnesses.” CW 03, 102. ”Antakaa Kristuksen tulla 
kotiinne. Olkoon Jumalan sana valona yhteisellä tiellänne. Silloin hänen Henkensä voi vaikuttaa 
sydämessänne, niin että rakkautenne lujittuu ja syvenee.” Ktk 03, 146.
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liittymäkohta on suomalaisissa lähteissä ilmaistu vain harvoin. Englannin kirkos-
sa kristologinen motiivi on perusteltu Kristuksen vierailulla Kaanaan häissä sekä 
Efesolaiskirjeen 5:32 ilmaisulla Kristuksen ja seurakunnan suhteesta. Kumppa-
nuus on tämän suhteen kuva.476

Kun Englannin kirkossa kumppanuuden luomisperusteinen, ontologinen 
ulottuvuus liitetään avioliitossa solmittavaan liittoon, Adamin ja Eevan luominen 
on tässä tulkinnassa kuva miehen ja naisen avioliitosta ja sen tarkoituksista: li-
sääntymisestä, synnin välttämisestä ja kumppanuudesta.477 Nämä BCP:ssä mai-
nitut avioliiton tarkoitukset on muutettu uuteen muotoon nykyisessä käsikirjassa 
Common Worship 2000478, mutta perusrakenne säilyy samana. Avioliitossa to-
teutuu luomisen tarkoitus, joka saa muotonsa olemuksellisella tasolla miehen ja 
naisen kumppanuudessa. Suomalaiset tekstit korostavat suhteeseen luotuisuuden 
ontologista merkitystä, josta avioliitto on yksi ilmenemismuoto.479 Luomiskerto-
mus miehestä ja naisesta on tulkittu kuvaksi ihmisen suhteessa olemisen perusta-
vuudesta, joka toteutuu avioliitossa.

Tässä kohdin on syytä ottaa tarkasteluun suomalaisessa Luther-tutkimuk-
sessa esiin nostettu rakkauden ja uskon suhde. Uskossa läsnä oleva Kristus on tul-
lut Tuomo Mannermaan Luther-tulkinnan keskeiseksi löydöksi. Sen perusteella 
on rakkauden ja uskon suhdetta tarkasteltu aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. 
Uskossa kristitty on osallinen Kristuksen läsnäolosta, joka on reaalista ja merkit-
see osallisuutta, partisipaatiota Kristuksesta ja Jumalan rakkaudesta. Usko mer-
kitsee Kristuksen läsnäolon myötä myös rakkauden muovaamaa, uutta elämää. 
Lutherin kuva ”lasista ja juomasta” on kuva uskosta, jolla rakkaus otetaan vastaan. 
Tässä uskon vastaanottamassa rakkaudessa on lähimmäisen rakkauden perusta.480 
Tällä tulkinnalla on myös ekklesiologinen ulottuvuus. Seurakunta on sen mukaan 
uskon ja rakkauden yhteisö, jossa ”sana tulee uskossa lihaksi ja kristityistä tulee 

476 ” – – they shall be united with one another in heart, body and mind, as Christ is united with his 
bride, the Church.” CW 03, 105.
477 ”1.2.12. Th e third belief is that God ordained that men and women should relate to each other in 
marriage for the three reasons classically expressed in the marriage service of the Book of Common 
prayer: ‘for the procreation of children – – for a remedy against sin and to avoid fornication – – for 
the mutual society, help, and comfort, that the one ought to have of the other, both in prosperity and 
adversity.” Sihs 2003, 10 
478 Adrian Th atcher on kirjoittanut kristillisen avioliiton oppaan, jossa hän kuvaa Common Worship 
-liturgian antamia mahdollisuuksia ja avioliiton kristillistä tulkintaa eri aikoina. Hän kuvaa CW:n 
liturgiaa sisällöltään yhteneväiseksi muiden kirkkojen vihkikaavojen kanssa ja esittää kristillisen 
avioliiton koostuvan kolmesta eri elementistä: Jumalan lahjasta luomisessa, avioliiton luonteesta sy-
dänten, ruumiin ja mielen yhteytenä sekä Kristuksen ja seurakunnan suhteesta. Hän käsittelee myös 
avioliiton tarkoituksia. Ks. Th atcher 2003.
479 Ks. esim. Lau 94, 69–71 sekä Ky 84, 7–8.
480 Eks 92, 24, 26–27. 
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toinen toisensa Kristuksia”.481 Koska uskon ja rakkauden suhde on ymmärretty 
tavalla, jolla on väistämätön yhteys ekklesiologiaan ja antropologiaan, rakkauden 
tulkinnan olisi loogista ja johdonmukaista tulla näkyväksi myös aviorakkauden ja 
kumppanuuden tulkinnassa. Tällaista johtopäätöstä avioliiton kohdalla ei ole kui-
tenkaan näkyvissä tämän tutkimuksen suomalaisissa lähteissä. Naisen ja miehen 
kumppanuus kuvataan vain sen inhimillisessä, kahdenkeskisessä raamissa. 

Tiivistetysti voidaan todeta, että kumppanuuden ontologinen ulottuvuus 
on Suomessa sanoitettu pääasiassa muualla kuin vihkikaavoissa.482 Vihkikaavat 
eivät ilmaise kumppanuuden ontologista luonnetta ja merkitystä. Eettinen pe-
rusratkaisu on tutkimuksen kohteena olevissa kirkoissa samankaltainen, mutta 
Englannin kirkko eksplikoi vihkikaavoissaan laajemmin sen, mitä avioliitto ja 
kumppanuus sen ontologisesti ymmärrettynä tarkoituksena merkitsevät erityi-
sesti kristitylle. Ontologinen merkitys liitetään Englannin kirkossa kristologiaan 
ja ekklesiologiaan. Avioliitolla on myös armon tuntemiseen liittyvä tarkoitus.483 
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa luomiskertomuksessa ilmaistu Aadamin 
ja Eevan kumppanuuden ontologinen ulottuvuus perustelee ihmisen suhteeseen 
luotuisuuden yleisinhimillistä luonnetta, joka koskee kaikkia ihmisiä ja kaikkia 
ihmissuhteita.

Tekemäni jaon toisen ryhmän muodostivat kumppanuutta koskevat eetti-
set kehotukset. Kehottavat ilmaisut484 ovat erityisen selvästi esillä viimeisimmän 
suomalaisen vihkikaavan allokuutioissa.485 Vihkipuheen vahvasti kehottava sävy 
ilmaisee avioliiton sijoittamista velvollisuusetiikan alueelle. Kumppanuuteen liit-
tyvät kehotukset ilmaisevat myös muutosta avioliiton järjestysluonteesta kohti 
avioliitossa elettävän suhteen prosessuaalista ymmärtämistä.486 Sen sijaan yhteys 
uskon ja rakkauden kehotuksen välillä tulee esiin vain heikosti. Uskoa ei mainita 

481 Mannermaa 1988, 5.
482 Esim. Lau 94, 73: ”Mies ja nainen voivat kuin peilistä tunnistaa itsensä toisestaan. Luomisen 
tosiasiasta johtuu, että miehen ja naisen sisäinen luonto on elää toistensa kanssa kasvokkain.”
483 ”Marriage is a gift  of God in creation through which husband and wife may know the grace of 
God.” CW 03, 105.
484 Esim. Ktk 84, 56: ”Aviopuolisoilla on velvollisuutensa toisiaan kohtaan. He saavat apua ja tukea 
toisiltaan sekä myötä- että vastoinkäymisissä. Aviopuolisoiden tulee osoittaa rakkautta toisilleen, 
myötäelää toistensa vaikeuksissa ja lohduttaa murheissa. Sen tähden kantakaa surut ja ilot yhdessä. 
Opetelkaa elämään niin avoimesti ja toisianne kunnioittaen, että keskinäinen yhteys säilyy avioliitos-
sanne. Huolehtikaa yhteisesti perheenne ajallisesta ja iankaikkisesta hyvästä. Rukoilkaa, että voisitte 
elää uskollisina toisillenne ja Jumalaan turvautuen.” Ks. myös Ktk 63, 39–40, Ktk 84, 56–57, Ktk 03, 
145–147. 
485 Kehottavien imperatiivien määrä lyhyehkössä mallipuheessa on huomattava: ”Pitäkää – –. Kun 
näin teette – –. Olkaa nöyriä ja kunnioittakaa – –. Antakaa – –. Olkoon – –. Muistakaa – –. Ylistäkää 
– –, turvautukaa – –. Apostoli kehottaa – –. Jakakaa – – pyytäkää – – olkaa valmiit – –. Palvelkaa.” 
Ktk 03, 145–146.
486 Sihvo 1976, 30–31.
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eksplisiittisesti. Kristittynä eläminen on mahdollista ”Kristuksen tullessa kotiin”, 
Jumalan Sanaa käytettäessä ja Hengen asuessa sydämessä. Näillä ilmaistaan uskon 
todellisuus läsnä olevana mahdollisuutena, joka saa aikaan ”rakkauden lujittumis-
ta ja syventymistä”.487 Uskolle ja rakkaudelle ei vihkikaavoissa anneta kuitenkaan 
sellaista yhteyttä, joka on tyypillinen muualla luterilaisessa teologiassa.488 Jos avi-
ollinen rakkaus on osa lähimmäisen rakkautta, joka toteutuu varsinaisesti Juma-
lan tarkoittamalla tavalla vain uskossa ja uskon kautta489, sillä täytyisi olla myös 
eksplikoitavissa oleva yhteys uskoon.

BCP:ssä kumppanuutta koskevat kehotukset ovat suoraa lainausta Uuden 
testamentin kirjeistä, joissa on erikseen aviomiehille ja vaimoille tarkoitettuja 
kohtia. Kumppanuus saa selvästi patriarkaalisen, puolisoiden rooleja määrittävän 
luonteen.490 Se perustuu kuitenkin ennen muuta aiemmin ilmaistuun ontologi-
seen yhteyteen sekä miehen ja naisen että Kristuksen ja seurakunnan välillä.491 
Kehotukset ovat välitön seuraus avioliiton ontologisesta luonteesta. Tehdäkseen 
todeksi avioliiton merkityksen miehen ja naisen tulee toimia kehotusten mukai-
sesti.492 Kumppanuuden eri ulottuvuudet ovat tulkintaa Paavalin kirjeiden puoli-
soita koskevista kohdista. Tämä puhe on saarnan vaihtoehto, mikä antaa saarnan 
tehtäväksi kuvata juuri miehen ja naisen välisen suhteen merkitystä ja kumppa-
nuuden ilmenemistä eri tavoilla.493

3.3.5. Rakkauden ja uskon koulu
Sekä katolisessa että anglikaanisessa teologiassa avioliitto liitetään kolmeen tar-
koitukseen. Jako noudattelee jo Augustinuksen nimeämiä avioliiton tarkoituksia: 
fi des, proles et sacramentum. Avioliitossa ja perheen muissa ihmissuhteissa on 

487 Ktk 63, 39–40, Ktk 84, 56. Ktk 63 on toistettu vain pienin muutoksin Ktk 03:ssa, 146: ”Antakaa 
Kristuksen tulla kotiinne. Olkoon Jumalan sana valona yhteisellä tiellänne. Silloin hänen Henkensä 
voi vaikuttaa sydämessänne, niin että rakkautenne lujittuu ja syvenee.” Sisällöllisesti samat ulottuvuu-
det ilmaistaan Englannin kirkon vihkikaavassa CW 03, mutta ne eivät ole saaneet siinä kehotuksen 
muotoa vaan ne on ilmaistu avioliittoon sisältyvänä kutsuna elää kristittynä.
488 Ks. esim. Eks 92, 24–27, Lau 94, 57.
489 Näin Sundby 1959, 30 Lutherin käsityksestä. Ks. myös Eks 92, 16: ”Luonnollinen moraalilaki 
luterilaisen etiikan perustana”.
490 BCP, 366–367.
491 ”So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself: for 
no man ever yet hated his own fl esh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the Church: 
for we are members of his body, of his fl esh, and of his bones.” BCP, 366.
492 ”Saint Paul, in his Epistle to the Ephesians, the fi ft h Chapter, doth give this commandment to all 
married men; Husbands, love your wives, even as Christ also loved the Church, and gave himself for 
it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water, by the Word; that he might present 
it to himself a glorious Church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be 
holy, and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies.” BCP, 366.
493 ”Aft er which, if there be no Sermon detailing the duties of Man and Wife, the Minister shall read 
as followeth. – – ” BCP, 366.
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nähty ulottuvuus, joka edellyttää uskoa, luottamusta ja rakkautta enemmän kuin 
muut inhimilliset suhteet. Sacramentum on ymmärretty Kristuksen ja seurakun-
nan välisen rakkauden ilmaisuksi. Se voi olla kanava puolisot ja heidän lapsensa 
pyhittävälle Jumalan armolle.494 Seuraavassa tarkastellaan tämän avioliiton tarkoi-
tuksen esiintymistä lähteissä, avioliittoa uskon ja rakkauden kouluna, mahdolli-
suutena kristittynä kasvamiseen.  

Vaikka 1960-luvun lähteissä on esillä lasten kasvattaminen Jumalan valta-
kunnan kansalaisiksi495, avioliiton tarkoitusta ei liitetä miehen ja naisen kasvuun 
kristittyinä. Kasvamaan yhdessä -asiakirja sanoittaa kuitenkin selvästi, miten 
avioliiton tarkoitus kristittynä kasvamisessa merkitsee mahdollisuutta kokea Ju-
malan läsnäoloa ja opetella erilaisia hyveitä kuten antamista ja vastaanottamista, 
anteeksipyytämistä ja -antamista, kunnioittamista, hyväksymistä ja omista mieli-
haluista luopumista toisen hyväksi.496 Tätä voi aiheellisesti kutsua rakkaudessa 
kasvamiseksi. Jo asiakirjan alussa luomisen ja lankeemuksen kuvauksen jälkeen 
lunastuksen esitetään koskevan erityisesti avioliittoa, koska usko Kristukseen 
ja Jumalan rakkauteen mahdollistavat eheytymisen ja uudistumisen.497 Tämän 
kuvauksen perusteella voidaan sanoa, että sekä rakkaudella että uskolla on 
suomalaisten piispojen mukaan oleellinen vaikutus avioliitossa elämiseen. 
Avioliitto on haasteellisuutensa vuoksi rakkauden ja uskon koulu. 

Edellä todetusta huolimatta rakkaudessa ja uskossa kasvamista ei esitetä 
avioliiton nimenomaisena tarkoituksena. Avioliiton tarkoitusten erillisessä ku-
vauksessa ei ole mitään viitteitä siitä.498 Tämä on perusteltua ja johdonmukaista 
avioliiton yleispätevän luonteen ja luonnonoikeudellisen lähtökohdan vuoksi. 
Lutherin teologian valossa avioliitto merkitsee kuitenkin eri asioita kristityille ja 
ei-kristityille, ja sen vuoksi olisi luterilaisen teologian lähtökohdista mahdollista 
kuvata, mitkä ovat avioliiton tarkoitukset kristityille. Piispat nimittäin mainitse-
vat kristittyjen avioliitot joka tapauksessa erikseen käsitellessään kirkollisen vih-
kimisen merkitystä.499 Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole tuotu esille, miten it-
sessään yleisinhimillisen elämänmuodon tarkoitukset ovat mahdollisesti erilaisia 
kristityille.

494 John Witten mukaan luterilaisessa tulkinnassa on korostunut avioliiton siviilitarkoitukset, jotka 
koskevat kaikkia ihmisiä. Hengellinen tarkoitus ei luterilaisessa avioliiton teologiassa hänen mukaan-
sa sisällä armon välittymistä, mutta sisältää symbolisia merkkejä Jumalan rakkauden luonteesta ja 
uhrin antamisesta toisen edestä. Avioliiton hengellinen tarkoitus näkyy myös siinä, miten perheen 
jäsenet säilyvät ja vahvistuvat uskossa. Witte 2002b, 42.
495 Ktk 63, 40; Aa 66,5.
496 Ky 84, 36.
497 Ky 84, 10.
498 Ky 84, 24–26.
499 Ky 84, 30.
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Vuoden 1984 toimitusten kirja noudatteli varovaista linjaa avioliiton tar-
koitusten ilmaisussa. Silloin käsikirja tarjosi käytettäväksi myös B-kaavan, jossa 
ei avioliitosta, sen sisällöstä tai tarkoituksesta lausuta juuri mitään.500 Tältä osin 
vuoden 1984 vihkikaava toisti vuoden 1964 ratkaisun. Kirkollisten toimitusten 
opas vuodelta 1989 kirjoitettiin käyttöoppaaksi vuoden 1984 toimitusten kirjalle. 
Siinä mainitaan toimitusten perusideaksi jumalanpalvelusluonteen lisääminen. 
Tähän on pyritty lisäämällä musiikin käytön mahdollisuuksia ja laatimalla vaih-
toehto, jossa voidaan viettää ehtoollista vihkimisen yhteydessä sekä lisäämällä 
rukousten ja Raamatun tekstien vaihtoehtoja ja määrää.501 Uutta vuoden 1984 toi-
mitusten kirjassa ja siihen liittyvässä oppaassa oli selkeä ajatus toimituskeskuste-
lujen välttämättömyydestä ennen toimitusta. Siinä yhteydessä olisi mahdollisuus 
”avioliiton kristillisen olemuksen pohdintaan” sekä keskusteluun aviosuhteen 
hoitamisesta.502 Uskon ja rakkauden kasvamista ei oppaassa kuitenkaan mainita 
avioliiton tarkoituksena. 

Ehtoollisen liittäminen vihkimisen yhteyteen tuli siis mahdolliseksi vuo-
den 1984 toimitusten kirjassa. Tähän vaihtoehtoon ei kuitenkaan sisälly rippiä 
tai synnintunnustusta. Kirkollisten toimitusten opas kiinnittää huomiota tähän 
puutteeseen, joka oli ristiriidassa myös kirkkolain kanssa.503 Erillisen ripin järjes-
täminen lienee ollut erittäin harvinaista. Ehtoollismessun yhteydessä olisi luonte-
vaa esittää perusteita, miksi morsiusmessu on vaihtoehtona olemassa. Näin ei kui-
tenkaan ole menetelty. Vihkikaavoissa ja niitä koskevissa ratkaisuissa uskossa ja 
rakkaudessa kasvaminen on sanoitettu vain heikosti. Se ei ole erityinen avioliiton 
tarkoitus, mutta vihittäviä kehotetaan elämään avioliitossaan uskon ja rakkauden 
ohjaamina.

500 Ainoa maininta on seuraava: ”Avioliiton solmiminen on monien ratkaisujen päätekohta ja uusien 
suunnitelmien alku.” Ktk 1984, 66. Perustelut sille, miksi on tarvittu erilainen kaava ja juuri tällä 
tavalla erilainen kaava eronneiden uudelleen vihkimiseen, löytyvät kirkolliskokouksen pöytäkirjoista 
ja eronneiden vihkimistä koskevasta keskustelusta vuodelta 1963, jolloin luotiin erillinen kaava eron-
neiden vihkimistä varten. Tätä kysymystä on analysoitu erikseen alaluvussa 4. 1.4.
501 ”Avioliittoon vihkimisen kaavoihin on tehty joitakin muutoksia, jotka korostavat toimituksen 
jumalanpalvelusluonnetta. Siksi mm. johdannon vaihtoehtoja on entistä useampia ja ehtoollisen 
viettäminen on tehty mahdolliseksi. Musiikillisesti toimitus on entistä monipuolisempi, samoin 
seurakunnalla on enemmän osallistumismahdollisuuksia.” Kto 89, 47.
502 ”– – papin tulee selittää vihittäville, mitä avioliitto on – – tarjoutuu myös mahdollisuus avioliiton 
kristillisen olemuksen pohdintaan – – keskustellaan aviosuhteen hoitamisesta – –.” Kto 89, 49. 
Toimituskeskustelujen määrä vihkimisen yhteydessä onkin lisääntynyt huomattavasti vuodesta 1984 
lähtien. Käytännöllisen teologian alalla on tutkittu, missä määrin siinä yhteydessä on käyty keskuste-
lua avioliiton sisällöstä. Ks. Vilenius, 1997.
503 ”Avioliittoon vihkimisen kaava ei sisällä rippiä tai synnintunnustusta. Tilanne on ongelmallinen, 
koska ehtoollinen kirkkolain mukaan edellyttää rippiä. Yleinen rippi voidaan järjestää eri tilaisuudes-
sa aikaisemmin.” Kto 89, 52–53.
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Ktk 03:n rukouksissa pyydetään rakkauden toteutumista ja apua Jumalan 
tahdon noudattamiseen. Uskoa ja rakkautta koskevat ilmaisut esitetään kehotuk-
sen muodossa: antakaa Kristuksen tulla, olkoon Jumalan sana valona, muistakaa 
rukouksen mahdollisuus.504 Kun avioliitto kuvataan tehtäväksi, siinä yhteydessä 
ei mainita liittymäkohtaa uskoon tai rakkauteen. Tehtävän sisältö jää muutenkin 
avoimeksi.505 

Saman kaavan allokuution mukaan kristittynä eläminen voi lujittaa ja sy-
ventää puolisoiden välistä rakkautta, ja usko Jumalaan luo liitolle kestävän perus-
tan. Se antaa mahdollisuuden kokea siunausta avioliitossa.506 Avioliiton vaikutusta 
uskoon ei kuitenkaan kuvata. Tämän vihkikaavan mukaan usko vahvistaa avio-
liittoa, mutta uskossa tai rakkaudessa kasvaminen ei ole avioliiton nimenomainen 
tarkoitus. Uskon ja avioliiton suhdetta on kuvattu vain uskosta avioliittoon päin. 
Avioliiton tarkoitusten ilmaiseminen on myös uskon kasvamisen kohdalla jäänyt 
pois.

Esirukouksissa pyynnöt keskittyvät siihen, mitä puolisoille toivotaan avio-
liitossa ja siihen, että he voisivat elää siinä uskoen ja rukoillen. Eri tavoin pyyde-
tään sitoutumisen, rakkauden ja uskollisuuden vahvistumista ja säilymistä sekä 
varjeltumista vaaroista ja pahasta. Myös rukoukset antavat kuvan, että avioliitossa 
eletään kristillisen elämäntavan mukaan ja avioliiton yksi oleellinen tarkoitus on 
sitoutumisessa ja rakkaudessa.507 Jumalan rakkauden ja naisen ja miehen välisen 
rakkauden suhdetta ei sanoiteta. Samoin uskon ja rakkauden välinen yhteys jää 
vihkikaavassa ilmaisematta.

Tarkasteltaessa rakkauden kasvua avioliiton tarkoituksena on tutkittava 
myös käsitystä rakkaudesta avioliiton edellytyksenä.508 Lutherin avioliittokäsitystä 
on tulkittu siten, että hän toisaalta ylistää aviorakkautta, toisaalta ilmaisee, ettei 
rakkaus ole välttämätön onnelliseen avioliittoon ja puhuu ”hullusta nuoruuden-
rakkaudesta”. Tällöin rakkaus on Jumalan lahja ja apu oikeastaan vasta avioliitos-
sa. Rakkaus on samalla velvollisuus, johon puolisot sitoutuvat.509 Sekä uskon että 
rakkauden kasvamisessa avioliitolla on erityinen merkitys avioliiton tarjoaman 

504 Ktk 03, 142.
505 ”Anna siunauksesi NN:n ja NN:n liitolle, niin että he saisivat siinä täyttää sinun antamaasi tehtä-
vää – –.” Ktk 03, 142. ”Jumala, taivaallinen Isä. Sinä loit ihmisen mieheksi ja naiseksi ja annoit heille 
avioliiton lahjaksi ja tehtäväksi.” Ktk 03, 141.
506 Ktk 03, 146.
507 Ktk 03, 151–152.
508 Kysymystä tarkastellaan sen historiallisen taustan valossa, että avioliittoja on solmittu monista 
muistakin kuin persoonalliseen rakkaussuhteeseen perustuvista syistä.
509 Sundby 1959, 53.
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ristin vuoksi.510 Lutherin mukaan avioliitto suorastaan pakottaa uskomaan, koska 
avioliitosta ei selviä ilman uskoa.511 Avioliitto on siksi ensisijaisesti uskon koulu.512 

Myös Jane Strohl on Luther-tulkinnassaan tuonut esille kasvun avioliiton 
tarkoituksena. Hänen mukaansa avioliitto on kasvua täydempään ihmisyyteen, 
joka on mahdollista kutsumustietoisuudessa. Avioliitto muuttaa luonnettaan, 
kun se nähdään uskon silmin Jumalan kutsuna rakastaa lähimmäistä.513 Usko 
merkitsee, että koko elämä kaikkine tehtävineen ymmärretään Jumalan mielen 
mukaisena kutsumuksena rakastaa. Sekä Strohlin että Sundbyn Luther-tulkinnat 
antavat aihetta pitää avioliittoa uskon kouluna, joka perustellaan kutsumuksen ja 
ristin käsitteillä.514 Tämä avioliiton tarkoitus ei ole kuitenkaan näkyvissä Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon lähteissä.

Kasvu uskossa ja rakkaudessa avioliiton tarkoituksena on ilmaistu sel-
vemmin Englannin kirkossa. Avioliitto on Englannin kirkossa rakkauden koulu, 
joka sisältää liittymäkohdan sekä rakkauden lähteeseen Jumalan rakkaudessa että 
kaikkeen inhimilliseen rakkauteen. Avioliitto on tällöin kaikkia inhimillisiä suh-
teita koskevan Jumalan tarkoituksen kannalta ainutlaatuinen: vain siinä voidaan 
kokea sitä rakkauden syvyyttä, joka Jumalan tarkoituksen mukaan kuuluu kaik-
kiin inhimillisiin suhteisiin.515

Tämä teologinen lähtökohta merkitsee käytännössä esimerkiksi sitä, että 
avioliittoon valmentavissa keskusteluissa tulisi Englannin kirkon dokumentin 
mukaan keskustella vihittävien valmiudesta liittyä kirkon käsitykseen avioliitosta. 
Tämä on tarpeen siksi, että avioliiton katsotaan olevan alku tulevaisuutta koskeval-

510 WA 21, 61, 17–19.
511 Sundby 1959, 95–101. Ks. myös Lähteenmäki 1955, 133–134, jonka mukaan Lutherilla usko ja 
rakkaus yhdessä ovat kutsumus, joka koskettaa erityisesti avioliittoa.
512 Sundby 1959, 101.
513 ”Marriage is the foundation for husband and wife to grow into fuller humanity. It is a blessed li-
mit setter; this is the spouse God has given me and no other. Here is the relationship in which I am to 
invest my fi delity and my hopes. Th ere is no point in entertaining myself with the what-might-have-
beens of life with a diff erent partner. I am called to love my neighbour, and my spouse is the foremost 
and most inescapable of neighbours, in my face and in my bed, just as God wants it to be. It is one 
thing to be married; it is another thing altogether to understand yourself as called to this marriage as 
a Christian vocation.” Strohl 2008, 138.
514 Christian Albrechtin mukaan Luther poisti avioliitolta sakramentin merkityksen, koska avioliitto 
oli hänen mukaansa itsessään maallinen asia. Tämä kuitenkin mahdollisti uuden, uskonnollisen 
merkityksen antamisen avioliitolle. Avioliitosta tuli luomistarkoituksen eli ihmissuvun säilymisen 
ja lisääntymisen sekä seksuaalisuuden toteuttamismuoto. Näin avioliiton käytännöllinen tarkoitus 
korvasi Lutherilla sen sakramentaalisen merkityksen. Avioliitolla ei siksi ole luterilaisen näkemyksen 
mukaan ollut yhteyttä lunastukseen. Ks. Albrecht 2002, 2. Albrechtin näkemys ei huomioi kutsumuk-
sen ja ristin merkitystä Lutherin avioliittokäsityksessä toisin kuin Strohl ja Sundby.
515 ”In the fullness of God’s purposes all our relationships will be characterized by that depth of 
love which now we can know only in marriage. Marriage off ers in this life the deepest union of one 
human being with another. But depth is achieved at the price of exclusiveness.” MCD 00, App. 3, 120. 
(= MCT 78).
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le sitoumukselle, joka pitää sisällään enemmän kuin pelkästään sopimuksen avio-
liitosta. Siinä on kyse koko tulevaisuuden suuntautumisesta hengelliseen kasvuun 
ja rakkauden kasvamisesta kohti Jumalan tarkoittamaa ja Kristuksen esimerkin 
osoittamaa, palvelevaa rakkautta.516 Avioliittoon vihkiminen on Englannin kirkon 
mukaan rakkauden koulun aloittamista ja vihittävien tulisi olla tietoisia tästä avio-
liiton tarkoituksesta. Kirkollisen avioliittoon vihkimisen katsotaan merkitsevän 
siis sitoutumista avioliittoa laajempaan, kristilliseen elämäntulkintaan. 

Common Worship sanoittaa avioliiton olevan perusta perhe-elämälle, jossa 
lapset syntyvät ja kasvatetaan. Hyvinä ja pahoina päivinä yhteen liittyminen mer-
kitsee koko perheyhteisön yhteen liittymistä eikä ainoastaan puolisoiden. Tämä 
avioliiton yhteisöllinen tarkoitus liitetään rakkaudessa kasvamisen päämäärään, 
joka yhdistää miehen ja naisen rakkauden Kristuksen rakkauden luonteeseen.517 
Vihkikaavan rukouksessa pyydetään, että perhe yhdessä löytää täydellisen rak-
kauden ja kasvaa Kristuksen täyteen ihmisyyteen.518 Englannin kirkko pitää avio-
liittoa perustavalla tavalla sekä uskon että rakkauden kouluna.519 

Englannin kirkon dokumenteissa avioliittoa rakkauden kouluna kuvataan 
useimmiten juuri käsitteellä growth, kasvu. Lähtökohtana on ajatus, että inhimil-
linen rakkaus on suhteen aluksi itsekästä ja omaa etua tavoittelevaa ja siksi sen on 
kasvettava (grow) rakkauden eri tehtäviin ja ulottuvuuksiin.520 Avioliittoon kuu-
luva sitoutuminen on tässä kasvutehtävässä oleellinen, koska persoonalliset muu-
tokset, muuttuvat olosuhteet, elämän kulku ja lopulta kuolema luovat jatkuvasti 

516 ”As with any marriage preparation, it is important to meet the couple where they are and to 
recognise the stage that they have reached in their particular journey, and the direction in which they 
are heading. Th e real question is whether they are prepared to move towards a vision of marriage 
compatible with Christian understanding. Th eir vows are an intention for the future rather than a 
contract for the present, and our prayers aim at that growth into spiritual maturity.” GC 04, 3.
517 ”It is given that as man and woman grow together in love and trust, they shall be united with one 
another in heart, body and mind, as Christ is united with his bride, the Church.” CW 00, 105.
518 ”Heavenly Father, we are your children, made in your image. Hear our prayer that fathers and 
mothers, sons and daughters, may fi nd together the perfect love that casts out fear, walk together in 
the way that leads to eternal life and grow up together into the full humanity of your Son Jesus Christ 
our Lord.” CW 00, 181.
519 Clare Amos on kiinnittänyt huomiota kasvun (growth) merkitykseen anglikaanisessa avioliitto-
teologiassa. Hänen mukaansa se on oleellinen avioliiton tarkoitus ja tulee näkyviin paitsi Englannin 
kirkossa erityisen selvästi esimerkiksi Uuden Seelannin kirkon rukouskirjassa. Tämä kasvu pitää 
sisällään sekä yksilöllisen kasvun että yhdessä kasvamisen. Amos 2006, 272. Amosin huomio on 
perusteltu. Tämä tarkoitus on selvästi näkyvissä Englannin kirkon avioliittoteologiassa.
520 ”It is not a mistake that all these diff erent things are summed up by the one word ‘love’, for a deep 
and growing love includes them all in diff erent measures at diff erent times. For love in marriage to 
grow, it must develop not along one of these fronts only, but now along one, now along another. Th e 
emotional failure of a marriage may indicate that one or both partners have not recognized the need 
for growth, and are looking simply to repeat the same kind of emotional satisfactions with which 
their love began.” M 99, 2.
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muuttuvan näyttämön rakkauden kasvulle.521 Avioliitto merkitsee sitoutumista 
juuri tähän kasvuun.522 Kasvu koskee paitsi rakkautta myös armon tuntemista 
– eli uskoa. Vaikka painopiste on rakkauden koulussa, avioliitto on tarkoitettu 
myös uskon kouluksi. Armon tunteminen on luottamuksen ja kokonaisvaltaisen 
yhteen liittymisen toteutumista, jonka esikuvana on Kristuksen ja seurakunnan 
välinen suhde.523 Kypsyyteen kasvaminen rakkaudessa sisältää sekä seksuaalisen 
läheisyyden että vanhempien ja lasten väliset suhteet elämän muuttuvissa tilan-
teissa.524 Vihkimisessä pyydetään Jumalan läsnäolon ja armon apua tämän kasvun 
toteutumiseen.525 

Kun rakkaudessa kasvusta tulee avioliiton tulkintaa ohjaava periaate, tämä 
on merkinnyt myös uutta tulkintaa avoliitosta (cohabitation without marriage), 
johon on aikaisemmin suhtauduttu hyvin kriittisesti. Avoliitto voidaan Clare 
Amosin mukaan nähdä tällöin kasvuvaiheena kohti avioliittoa eikä avioliiton 
huonompana vaihtoehtona. Tämä on mahdollista juuri siksi, että jo rakastuminen 
nähdään Jumalan rakkauden lahjana, josta kasvu voi jatkua kohti avioliittoa ja 
sitoutunutta rakkautta.526

Uskossa ja rakkaudessa kasvaminen on merkittävä avioliiton tulkintaa oh-
jaava periaate. Se kuvaa avioliiton perustehtävää, joka tulee vahvasti esille muun 
muassa eronneiden vihkimisestä päätettäessä. Koska eronneen uudelleen vihki-
minen Englannin kirkossa tapahtuu vain painavista syistä, on erikseen määri-
telty, mitkä syyt ovat riittäviä. Yksi mainituista on ”kasvu avioliiton kristillisessä 
ymmärtämisessä”, edellisen avioliiton kariutumisen jälkeen saavutettu suurempi 
”kristillisen avioliiton arvostus” sekä valmius avioliittovalmennukseen vihkijän 
osoittamalla tavalla.527 Kasvu (growth) toimii keskeisenä kriteerinä.

521 ”If love is to grow, it needs an explicit commitment of the couple to stay with each other through 
changing circumstances, through personal development and growth, and through the process of 
growing older and approaching death.” M 99, 2.
522 ”When publicly and lawfully we enter into marriage, we commit ourselves to live and grow 
together in this love.” M 99, 1.
523 ”Marriage is a gift  of God in creation through which husband and wife may know the grace of 
God. It is given that as man and woman grow together in love and trust, they shall be united with one 
another in heart, body and mind, as Christ is united with his bride, the Church.” CW 00, 105.
524 ”Th e gift  of marriage brings husband and wife together in the delight and tenderness of sexual 
union and joyful commitment to the end of their lives. It is given as the foundation of family life in 
which children are [born and] nurtured and in which each member of the family, in good times and 
in bad, may fi nd strength, companionship and comfort, and grow to maturity in love.” CW 00, 105.
525 ”May their marriage be life-giving and life-long, enriched by your presence and strengthened by 
your grace; may they bring comfort and confi dence to each other in faithfulness and trust.” CW 00, 
112.
526 Amos 2006, 274.
527 ”Th e applicants may be free to marry in church: (i) where the couple show that they are growing 
in a Christian understanding of marriage in accordance with Our Lord’s teaching. If an applicant 
shows evidence of a turning to Christ since the former marriage, or shows evidence that through the 
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Tämän avioliiton kasvuun perustuvan ajattelun juuret ovat sekä katolisessa 
teologiassa että Englannin kirkon omassa historiassa.528 Growth in maturity on 
keskeinen käsite, joka esiintyy muun muassa paavin rakkautta käsittelevässä en-
syklikassa, Deus caritas est. Tämä kasvu koskee erityisesti rakkauden tulkintaa, 
jossa eros säilyy lähtökohtana, mutta sen kasvu on välttämätöntä.529 Kasvun ajatus 
pohjautuu rakkaudenteologiseen perusratkaisuun, jonka mukaan inhimillinen 
rakkaus myös sen eroottisessa merkityksessä on osallisuutta Jumalaan. Inhimilli-
senä rakkautena sen on kasvettava sitoutumiseen ja uskollisuuteen voidakseen ta-
voittaa jotakin rakkauden ikuisesta, jumalallisesta luonteesta. Rakkaudessa kasva-
minen merkitsee Paavi Johannes Paavali II:n ajattelussa Jumalan tuntemista ja siis 
myös uskossa kasvamista.530 Rakkauden yhteen liittävän luonteen sisäistäminen 
merkitsee vapaaehtoista liittymistä toiseen ihmiseen ja Jumalaan. ”Me” ilmaisee 
paavin mukaan uuden ulottuvuuden, joka on osa Jumalassa toteutuvaa kaikkien 
yhteen liittymistä.531

Rakkaudessa ja uskossa kasvaminen liittyvät samalla tavoin yhteen jo eng-
lantilaisen Jeremy Taylorin teologiassa 1600-luvulla. Neweyn mukaan Taylorin 
avioliittoteologia liittyi ajatukseen ”kirkossa ja Kristuksessa” olemisesta, mikä 
antoi avioliitolle sekä rakkauden että uskon ulottuvuudet. Siinä merkityksessä 
jokainen avioliiton vaihe liittyy uskoon ja rakkauteen ja niissä kasvamiseen.532 

experience of the breakdown of the former marriage he or she has now reached a surer Christian 
appreciation of marriage, he or she may be free – – Applicants must be willing to undertake such 
preparation for marriage as the incumbent believes to be necessary.” MCD 00, 54.
528 Vrt. ortodoksisen teologian kuvaus avioliitosta, jossa käsitys kasvusta on myös esillä: ”Th e 
sacrament of marriage is based on the free expression of intent by the bride and bridegroom that 
their life is united in Jesus Christ and that marriage is an expression of faith and of life growing from 
faith. Unfortunately, over the years this view has become obscured and the Church has had to bless 
marriages entered into for a great variety of reasons.” FLO 93, 89–90.
529 ”First, there is a certain relationship between love and the Divine: love promises infi nity, eter-
nity – – Purifi cation and growth in maturity are called for; and these also pass through the path of 
renunciation. Far from rejecting or ”poisoning” eros, they heal it and restore its true grandeur.” Deus 
caritas est 2006, 3.
530 ”It is part of love’s growth towards higher levels and inward purifi cation that it now seeks to 
become defi nitive, and it does so in a twofold sense: both in the sense of exclusivity (this particular 
person alone) and in the sense of being ”for ever” – – Love is indeed ”ecstasy”, not in the sense of a 
moment of intoxication, but rather as a journey, an ongoing exodus out of the closed inward-looking 
self towards its liberation through self-giving, and thus towards authentic self-discovery and indeed 
the discovery of God:...” Deus caritas est 2006, 4.
531 ”But both live from the love of God who has loved us fi rst. No longer is it a question, then, of a 
”commandment” imposed from without and calling for the impossible, but rather of a freely-besto-
wed experience of love from within, a love which by its very nature must then be shared with others. 
Love grows through love. Love is ”divine” because it comes from God and unites us to God; through 
this unifying process it makes us a ”we” which transcends our divisions and makes us one, until in 
the end God is ”all in all”...” Deus caritas est 2006, 10.
532 ”It is evident, however, that these opportunities for fl ourishing and growth are off ered, not gua-
ranteed, to the married couple. For, as Taylor goes on to insist, the marriage must be ‘in Christ and in 
the church.’ If this be not observed, marriage loses its mysteriousness; but because it is to eff ect much 
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Neweyn tulkinnan mukaan Taylorin näkemyksessä oli oleellista avioliiton sa-
laisuusluonteen yhdistyminen rakkauden velvollisuuteen, jota kirkko ja Kristus 
edellyttävät.533 Newey näkee Taylorin teologiassa nykyisessäkin tilanteessa käyt-
tökelpoisen ratkaisun, koska se tuo esiin avioliittoteologian ”lähes uskomattoman 
rikkauden”.534 Newey arvioi artikkelissaan lähinnä englantilaista kontekstia, mutta 
huomautusta voidaan arvioida myös luterilaisen avioliittoteologian kannalta.

Rakkaudessa ja uskossa kasvaminen avioliiton tarkoituksena esiintyy huo-
mattavasti harvemmin ja heikommin luterilaisessa avioliittoteologiassa, vaikka 
ajatus ei ole siinä kuitenkaan kokonaan vieras. Luterilaisen maailmanliiton jul-
kaisussa vuodelta 2007 kasvu sijoitetaan keskinäiseen suhteeseen535, ja se nähdään 
sillä tavoin selvästi suppeampana kuin edellä hahmotellut kuvat kasvusta. 

Jenningsin Luther-tulkinnassa kasvun ajatus liittyy samalla tavoin kuin paa-
vin ensyklikassa eros ja agape -rakkauden väliseen suhteeseen. Lutherille avioliitto 
merkitsi nimenomaan uskon koulua, koska usko oli välttämätöntä selviämiselle 
uskoa koettelevassa avioliitossa. Näistä syistä rakkaudessa ja uskossa kasvamisen 
ajatus on itse asiassa sisään rakennettu myös Lutherin avioliittoteologiaan.536

Jennings tuo hyvin esiin Lutherille oleellisen rakkauden erottelun: ihmi-
nen pyrkii rakastamaan hyvää ja kaunista, Jumala rakastaa pahaa ja rumaakin. 
Jennings soveltaa tätä oikeutetusti avioliittoon ja eroksen tulkintaan. Johtopäätös 
kasvusta on perusteltu: Lutherin käsitys rakkauden teologiasta antaisi riittävät pe-

of that which it signifi es, it concerns all that enter into these golden fetters to see that Christ and His 
church be in it at every of its periods.” Newey 2002, 27.
533 ”Here we fi nd once again the insistence on the seamless conjunction of mystery and duty. 
Without the discipline and the love required by Christ and the church ”marriage loses its myste-
riousness,” and thus ceases to be Christian, yet unless they have their origin in the divine mystery, 
discipline and love are unattainable.” Newey 2002, 5.
534 ”Taylor’s theology of marriage provides a carefully balanced expression of the way in which this 
”catching up” into God can be fostered, an expression which still has much to off er to the present day. 
A sense of the interdependence and continuity of heaven and earth, of God and God’s creation, of 
mystery and duty, if it was possible in Taylor’s disrupted life and century, is surely not unrecoverable 
even now. To attempt such a recovery  – – reexpress and develop Christianity’s ’almost unbelievably 
rich theology of marriage.’” Newey 2002, 10.
535 ”Th e Lutheran churches are agreed in seeing a family as a group of people that may include 
children or several generations, and who are related to each other over time in order to nourish a 
lifelong environment for their mutual maturing, learning and growth.” Agenda 2007, 13.
536 ”For our purposes, Luther’s distinction is particularly interesting when we attempt to apply it to 
lovers. Here the clear dichotomy between human and divine love becomes more complicated. For 
lovers seem to exhibit an odd combination of the two kinds of love. Th ey are governed not just by the 
love of what is objectively beautiful, the love of a pretty face, though it may begin that way. If the love 
has any depth, it will have moved beyond the glittering image to know the other’s weaknesses and 
vulnerabilities. Indeed, the love will gain in depth to the extent that it incorporates a fuller under-
standing of the other. It grows in its agapic dimension. But – and this is the fundamental diff erence 
to a purely agapic love, exercised as a Christian virtue – it does so not just by pitying what is ugly 
and broken in the other, but by fi nding the other more beautiful. In this respect it remains erotic.” 
Jennings 2006, 8.
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rusteet myös luterilaiselle teologialle tehdä rakkaudessa ja uskossa kasvamisesta 
avioliiton yksi tarkoitus. Varsinkin kun Lutherin rakkaudenteologinen ratkaisu 
antaa arvon paitsi avioliiton liittymäkohdalle Jumalan rakkauteen myös eros-
rakkauden erityisluonteelle. Rakkauden teologian oheneminen on merkittävä syy 
siihen, että avioliiton tarkoitukset ovat tulleet luterilaisessa teologiassa yhä sup-
peammin tulkituiksi.

Sekä Jenningsin tulkintaa että johtopäätöstäni sen merkityksestä tukee 
muun muassa Sundbyn tutkimus Lutherin teologiasta, jonka mukaan luominen ja 
pelastus liittyvät saumattomasti yhteen.537 Lutherin mukaan jatkuva taistelu syntiä 
vastaan ja uskon harjoitus ovat välttämättömiä avioliitossa. Rakkauden teot ovat 
uskon harjoitusta. Siinä mielessä avioliitto on uskon harjoittamisen näyttämö. 
Uskon teot suuntautuvat sekä omaan ruumiiseen että toiseen. Niiden tarkoitus 
on estää ruumista ja itsekkäitä haluja hallitsemasta avioelämää vastoin rakkaut-
ta. Avioliitto on sääty, joka harjoittaa niin sydäntä ja uskoa kuin myös ruumista 
ja luontoa, ja sellaisena todellinen hengellinen sääty.538 Uskon harjoittaminen ja 
uskossa kasvaminen osoittautuvat Lutherin mukaan avioliitossa välttämättömik-
si: vain jatkuvasti vastaanotetun syntien anteeksiantamisen kautta voi elää ilman 
syntiä avioliitossa.539 

Miltonilaisen valistusajattelun ja Lutherin näkemyksen välinen teologinen 
ero näyttäytyy avioliittoteologian muutoksessa, joka on merkinnyt siirtymistä 
kohti yksilö- ja persoonakeskeistä avioliittoa. Uskossa ja rakkaudessa kasvamisen 
tilalle on tullut oman, persoonallisen identiteetin toteuttaminen. Merkkejä tästä 
on nähtävissä sekä Englannissa että Suomessa. Nämä lähestymistavat vaikuttavat 
vastakkaisilta, mutta niiden samanaikainen huomioon ottaminen on myös mah-
dollista. Esimerkin tästä tarjoaa pastoraaliteologinen tarkastelutapa, joka sisältää 
aineksia molemmista edellä mainituista näkemyksistä: Harville Hendrixin best-
seller, Getting the Love You Want. Tämä materiaali ei sisälly kirkkojen virallisiin 
dokumentteihin, vaikka sen merkitys on suuri kasvavassa parisuhde- ja avioliit-
toneuvontatyössä, johon Englannin kirkon dokumenteissa usein viitataan540 ja 

537 ”Luthers äktenskapsuppfattning vittnar på sitt sätt om sambandet mellan skapelse och frälsning 
i hans teologi: bakom båda dessa skeenden ser han en och samme levande och oavbrutet verkande 
Gud.” Sundby 1959, 102.
538 Sundby 1959, 104–107.
539 Sundby 1959, 108.
540 Esim. SC 95, 168: ”One of the best known developments has been the work of the marriage 
enrichment and marriage encounter movements. Th e general goal of marriage enrichment based on 
the Christian concept of life-long marriage is to enable partner to create aclimate which will increase 
self-awareness, awareness of the needs and strenghts of the other and the needs and potential of 
the marriage.” Toiminta jakautuu avioliittoa edeltäviin kursseihin (Marriage Preparation Courses) 
ja avioliiton rikastuttamiskursseihin (Enrichment). Englannissa myös valtiovalta on kiinnittänyt 
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joka tunnetaan laajalti myös Suomessa541. Vaikuttaa siltä, että pastoraaliteologinen 
tarkastelutapa kulkee jonkin verran erillään kirkkojen virallisesta avioliittoteolo-
giasta. Pastoraaliteologiassa ja pariterapiassa keskeiset ajatukset542 ovat kuitenkin 
tulleet vähitellen näkyviksi kirkkojen dokumenteissa ja virallisessa teologiassa.543 

Harville Hendrixin kirjassa Getting the Love You Want544 avioliiton tarkoi-
tus nähdään juuri sen haasteellisuudessa, jolla se aivan kuin pakottaa kohtaamaan 
persoonallisen historian kipupisteet ja tarjoaa mahdollisuuden lapsuuden haavo-
jen paranemiseen.545 Hendrixin mukaan oman lapsuuden huolta pitävään aikui-
seen liittyvät piirteet saattavat toistua puolison valinnassa. Juuri tämä liittymä-
kohta edellyttää hänen mukaansa pitkäaikaista ja sitoutunutta, elinikäistä liittoa, 
jossa konfl iktien kautta löydetään ja kohdataan persoonallisen kasvun kannalta 
välttämättömät kipupisteet. Konfl ikti puolisoiden välillä on väistämätön, ja sen 
kohtaaminen edellytys paranemiselle.546 Hendrix kirjoittaa ”alitajuisesta” ja ”tie-
toisesta” avioliitosta. Alitajuisessa avioliitossa käyttäytymistä ohjaavat lapsuuden 
tunnevaltaiset reaktiot ja pettymykset. Tietoisessa avioliitossa puoliso voi asettaa 
itse tavoitteita ja päämääriä, joihin pyrkii suhteessa puolisoon ja itseensä. Alita-
juisen avioliiton toteuttaminen johtaa väistämättä konfl iktiin. Jos konfl iktin läpi 
elämisen sijasta päädytään avioeroon, prosessi jää käymättä ja johtaa mahdolli-
sessa uudessa suhteessa uuteen konfl iktiin. Tämä imago-parisuhdeterapia, joksi 

huomiota avioliittoon ja sille annettavaan tukeen, joka voi toteutua sekä ennen avioliittoa, avioliiton 
aikana että myös eron uhatessa ja eron jälkeen. Ks. Supporting families 1998, 4.12. 
541 Esim. Koskinen 2008: ”Imagoterapia. Viime vuosina on kehitetty muitakin erityisesti paritera-
peuttiseen työskentelyyn soveltuvia malleja. Yksi niistä on Imagoterapia (Imago relationship therapy), 
joka on Harville Hendrixin näkemysten pohjalta vähitellen muokattu selkeäksi työskentelymalliksi. 
Työskentelyn perusta on niissä ajatuksissa, jotka Hendrix esittelee Suomessakin melko tunnetussa 
kirjassaan: ”Kaikki se rakkaus mikä sinulle kuuluu” (Hendrix, 1995).” Ks. Imagoterapia ja Harville 
Hendrix, joihin viitataan sekä kirkon perheneuvonnan sivustoilla, Väestöliiton parisuhdesivustoilla 
että lukuisilla parisuhdetta ja pariterapiaa koskevilla Internet-sivustoilla.
542 ”On the question of divorce and remarriage, Anglican teaching and practice tends to give 
considerable weight to pastoral and practical considerations. Th is has meant that Anglican marriage 
discipline is fl exible and pragmatic. What needs to be emphasised here, however, is that, as in Roman 
catholicism, Anglican thought about the family is most likely to have a theology of marriage as its 
starting point.” SC 95, 63; ”Kirjan kannanotot perustuvat paljolti kirkon perheneuvontatyössä ja 
muussa sielunhoidossa saatuun kokemukseen.” Ky 84, 5. Sielunhoidossa vaikuttava käsitys avio-
liitosta ja avioerosta on jäänyt tutkimuksessa liian vähäiselle huomiolle, vaikka se ohjaa kirkon 
kannanmuodostusta.
543 Niihin kohdistuva systemaattinen tutkimus on ollut vähäistä, vaikka ne ovat saaneet tunnustetun 
sijan kirkkojen käytännössä. Näistä syistä liitän tähän yhteyteen ekskurssin pastoraaliteologiseen 
näkökulmaan.
544 Suom. Kaikki se rakkaus, mikä sinulle kuuluu. Parisuhteen rikastuttamiskurssi perustuu merkit-
täviltä osin tähän kirjaan. Tämä kurssimuoto on ollut käytössä Suomen kirkossa 1970-luvulta alkaen. 
Ks. esim. Turunen 2008, 18. Kurssimuoto on levinnyt laajalle eri sovelluksina, ks. esim. Tesso 8/2006.
545 Psykologiset ja pariterapeuttiset teoriat objektisuhteiden merkityksestä ovat laajalti käytössä 
perhe- ja pariterapiassa sekä kirkkojen perheneuvonnassa. Ks. esim. Scharff  1991.
546 Ks. Nydam 2005, 215. 
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Hendrix kehittämäänsä mallia kutsuu, perustuu psykologiseen ja psykoterapeutti-
seen ihmiskuvaan. Siinä lapsuuden tapahtumat kuvataan koko elämää ohjaaviksi. 

Tässä laajalti käytetyssä terapeuttisessa ihmiskäsityksessä voidaan nähdä 
jo valistuksen aikana alkaneen, omaa persoonallista kokemusta painottavan näke-
myksen kehittyminen. Oma elämänhistoria ja -kokemus asetetaan avioliiton tar-
kastelupisteeksi. Kun valistuksen miltonilaisessa ihmiskuvassa kriteeri avioliitolle 
oli oma kokemus avioliitossa elämisestä, jossa avioliiton mielekkyys ratkaistiin 
onnellisuuden mittarilla, voidaan imago-parisuhdeterapeuttinen näkemys nähdä 
samalla tavoin persoonalliseen tunnekokemukseen perustuvaksi. Avioliiton per-
soonallistuminen ei kuitenkaan tässä persoonallistuneen avioliiton kehittyneem-
mässä muodossa enää merkitse perinteisen, elinikäiseksi solmitun, avioliiton 
hylkäämistä vaan päinvastoin sen säilyttämistä. Avioliiton sisällä kohdataan myös 
kielteiset kokemukset ja negatiiviset tunteet osana onnellisuuden ja tyytyväisyy-
den tavoittelemista. Myös kielteisiksi koetut persoonalliset tunteet ja kokemukset 
ovat osa avioliiton toteutumista parantavana ja sovittavana prosessina, eivätkä 
merkki ”väärästä naisesta” kuten Miltonilla.547

Tässä Hendrixin mallissa avioero ei tarjoa ratkaisua konfl iktiin Miltonin 
tapaan, vaan se merkitsee konfl iktin väistymistä ja avioliiton tarkoituksen jäämis-
tä toteutumatta. Avioliiton keskeinen tarkoitus Hendrixin mukaan onkin juuri 
osallistuminen sekä toisen että itsensä paranemisprosessiin. Vaikka Hendrix ei lii-
ty kuvauksessaan perinteisiin avioliiton tarkoituksiin, hänen näkemyksessään on 
liittymäkohtia avioliiton teologiaan elinikäisyyden, persoonien välisen suhteen, 
kumppanuuden ja avun merkityksissä. Rakkaudessa kasvaminen puolestaan on 
paranemisen prosessissa keskeinen tavoite.

Koska nykyisen ihmiskäsityksen kannalta merkittävä tieto psykologisis-
ta prosesseista ja lapsuuden merkityksestä on huomattavasti myöhempää perua 
kuin valistuksen ja reformaation esittämät kuvat avioliitosta, on oleellista arvioida 
avioliiton teologiaa suhteessa näihin kaikkiin. Valistuksen ja reformaation eri-
laisten avioliittonäkemysten yhteensovittamista on tapahtunut siinä teologisessa 
muutoksessa, jota edellä on jo kuvattu. Sen tuloksena on kuitenkin ollut joidenkin 
aiemmin keskeisten avioliiton tarkoitusten ja ominaisuuksien väistyminen avio-
liiton yksilöllisen ja persoonallisen tulkinnan vahvistuessa. Mikäli terapeuttispsy-
kologista ihmiskuvaa pidetään yleisesti ja teologisesti hyväksyttävänä, siihen pe-
rustuvat käsitykset miehen ja naisen välisestä suhteesta on syytä liittää avioliiton 
teologisen tulkinnan prosessiin. Hendrixin malli on yksi esimerkki synteesistä, 

547 Vrt. Luther ja ristinteologia avioliitossa. 
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jossa kaikki kolme taustatekijää, reformaatio, valistus ja psykologisterapeuttinen 
ihmiskuva saavat oman merkityksensä.

3.4. Avioliiton sakramentaalisuus

3.4.1. Sakramenttikäsityksen perusteet
Kirkkojen erilaiset käsitykset avioliitosta ovat tavalla tai toisella olleet kannan-
ottoja myös avioliiton sakramentaalisuuteen.548 Reformaation yksi keskeinen uu-
distusvaatimus koski juuri avioliittoa ja sen sakramentaalisuutta. Koska avioliiton 
sakramenttiluonteen tulkinta pohjautuu reformaatiossa luotuihin periaatteisiin, 
laajennan tarkastelun tässä yhteydessä lähteiden lisäksi myös taustatekijöihin ja 
niiden arviointiin avioliittoa koskevassa tutkimuksessa. 

Avioliiton uusi tulkinta reformaatiossa merkitsi radikaalia muutosta, jolla 
oli kauaskantoiset seuraukset.549 Oleellisin muutos tapahtui 1520 teoksen Kirkon 
Baabelin vankeudesta myötä550, jolloin Luther hylkäsi avioliiton sakramenttina.551 
Hän viittasi kuitenkin edelleen avioliiton salaisuusluonteeseen, josta Ef. 5:32 ker-
too, mutta ei pitänyt sitä riittävänä syynä sakramenttiin.552 Vom ehelichen Leben ja 
Von Ehesachen ovat Lutherin reformatorisen avioliittokäsityksen kannalta ehkä 
oleellisimmat lähteet. Niissä hän kuvaa avioliiton olevan Jumalan asettama sääty 
ja olennaiselta laadultaan pyhä ja jumalallinen.553 Vaikka Luther poisti avioliitolta 
sakramentin statuksen, hän antoi sille luomistyön asetuksena kuitenkin pyhyyden 
ja hengellisen säädyn statuksen.

Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa Philip Melanchthon kuvaa, 
kuinka Raamatussa annettujen pyhien toimitusten ja Jumalan käskyn toteutta-

548 Vrt. esim. ortodoksisen kirkon lausuma avioliitosta Suomen evankelis-luterilaisen ja Venäjän 
ortodoksisen kirkon välisissä neuvotteluissa: ”If we regard marriage solely as a transaction between 
the couple getting married, as a matter aff ecting just them and not the whole Church and therefore 
the whole world, we shall never understand the real sacramental signifi cance of marriage – the great 
mystery to which the Apostle Paul refers when he says, ‘I mean Christ and the Church’.” FLO 93, 89.
549 Ks. esim. Beck & Beck-Gernsheim1995, 5.
550 WA 6, 497–573, avioliitosta 550–560.
551 Esim. Lähteenmäki 1955, 137: ”Dies Gilt in ausprägter Weise für die Ehe, die Luther zunächst 
nicht als Sakrament, sondern als Ordnung dieses Weltalters sieht: auch als Ordnung dieses Weltalters 
steht die Ehe unter Gott, und zwar nicht nur unter dem züchtigenden Gott, sondern auch unter dem 
gnadespendenden Gott.” 
552 ”Sit ergo Matrimonium fi gura Christi et Ecclesiae, sacramentum autem non divinitus institutum 
sed ab hominibus in Ecclesia inventum,...” WA 6, 553.
553 Esim. ”Das sag ich darumb, das wyr lernen, wie gar eyn edel ding es ist, wer ynn dem stand ist, 
den gott eyngesetzt hatt, unnd da gottis wort und wolgefallen ynnen ist, da durch alle werck, weßen 
und leyden solchs stands heylig, gotlich und kostlich werden, das wol Salomon eym solchen man 
gluck wundscht und [Spr. 5, 18] spricht proverb. 5.: ’frew dich mit dem weyb deyner iugent’. Und 
Eccle. xi.: [Pred. 9, 9] ’brauch des lebens mit deynem weyb, das du lieb hast, deyn leben lang ynn 
dißer eytteler tzeyt’.” WA 10, II, 297.
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minen ovat oleellisempaa kuin sakramenttien määrä sinänsä. Kysymys avioliiton 
sakramentaalisuudesta palautuukin sakramentin määritelmään. Mikäli armon lu-
paus ja Jumalan käsky ovat sakramentille välttämättömät perusteet, silloin vain 
kaste, ehtoollinen ja parannus ovat Melanchthonin mukaan tämän ehdon täyt-
täviä sakramentteja. Kunkin seitsemän, katolisen sakramentin erillisessä käsitte-
lyssä Melanchthon kuitenkin myöntyy mahdollisuuteen nimittää sakramenteiksi 
myös muita kirkon toimituksia, mikäli ne erotetaan ”varsinaisista” sakramenteis-
ta. Myös avioliitto perustuu hänen mukaansa Jumalan käskyyn, vaikka siihen ei 
liitykään armon lupausta. Avioliiton erottaa varsinaisista sakramenteista juuri se, 
ettei siihen liity todisteita armosta ja syntien anteeksiantamisesta.554 

Melanchthon antaa siis jonkinlaisen myönnytyksen myös avioliiton ni-
mittämiselle sakramentiksi. Jos Jumalan asetuksen perusteella avioliittoa voidaan 
nimittää sakramentiksi, niin vastaavalla perusteella esimerkiksi esivallan virkaa 
voitaisiin nimittää silloin sakramentiksi. Nämä ”sakramentit” tulisi silloin erot-
taa uuden liiton merkeistä, armon ja anteeksiantamuksen todisteista.555 Wolfh art 
Pannenberg on kiinnittänyt huomiota tähän ja huomauttanut, että luterilaisen 
sakramenttikäsityksen muuttamiselle avioliiton suhteen on olemassa mahdollisia 
perusteita.556 Koska Englannin kirkko on antanut avioliitolle ”lähes sakramentin” 
statuksen, jolloin sillä on myös armoa välittävä tehtävä, siellä on itse asiassa toteu-
tettu Melanchthonin tarkoittama ero Kristuksen asettamien, pelastuksen välittä-
vien sakramenttien, kasteen ja ehtoollisen sekä sakramentaalisen avioliiton välillä. 

Melanchthonin hahmotelman mukaan luterilaisuudessa olisi mahdolli-
suus luoda sakramentaalisten toimitusten kategoria, johon myös avioliitto kuului-
si. Luterilaisten tunnustuskirjojen sakramenttiopin kannalta siihen ei ole estettä. 
Sakramenttiteologinen keskustelu on tuonut esiin, ettei avioliiton sijoittaminen 
sakramenttien ulkopuolelle ole luterilaisessa teologiassa yksiselitteistä.557

554 Tunn 90, 185–186, 1–15. 
555 Apol XIII, 14–15.
556 Pannenberg 1993, vol. 3, 338.
557 Avioliiton sakramentaalisuutta luterilaisittain on arvioinut mm. Juhani Forsberg: ”Avioliitto on 
luterilaisen käsityksen mukaan ”maallinen” instituutio. Se kuuluu ennen muuta ”yhteiskunnallisen 
järjestyksen” piiriin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei avioliitolla ja avioliittoon vihkimisellä olisi 
myös ”hengellistä” sisältöä. Melanchthon katsoi mahdolliseksi pitää avioliittoa sakramenttina, ja 
Luther sisällyttää Traubüchleininsä vihkikaavan päätösrukoukseen ajatuksen, jolla on selvästi sakra-
menttiteologinen luonne: ”sinä joka... annat avioliiton kuvata rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen ja 
kirkon, hänen morsiamensa, välisen rakkauden salaisuutta”. Tämä analogiahan on niiden kirkkojen 
opetuksessa se teologinen ydin, joka tekee avioliitosta sakramentin. Avioliiton konstituenttina on 
aviopuolisoiden keskinäinen, vastavuoroinen, omasta luopuva ja itsensä lahjoittava rakkaus. Avioliit-
to ja avioliittoon vihkiminen vahvistavat puolisoita heidän kristillisen kilvoituksensa toteuttamises-
sa.” Forsberg 1999.
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39 artiklaa eivät ole tunnustuskirjan asemassa Englannin kirkossa, mutta 
ne ilmaisevat siellä noudatetun reformatorisen peruskäsityksen sakramenteista. 
Artiklan 25 mukaan vain kaste ja ehtoollinen ovat sakramentteja, koska niihin 
liittyy Kristuksen asetus. Avioliitto ei ole 39 artiklan mukaan sakramentti sik-
si, ettei siihen liity näkyvää merkkiä eikä Jumalan asetusta sen toimittamisesta 
(ceremony).558

Toinen peruste avioliiton hylkäämiseen sakramenttina Englannin kirkossa 
on ollut näkemys, jonka mukaan Raamattu ei tarjoa riittäviä perusteluita avio-
liiton purkamattomalle siteelle (vinculum matrimonii), joka on katolisen sakra-
menttikäsityksen kannalta hyvin oleellinen.559 Vaikka avioliitto kuvaa Kristuksen 
ja seurakunnan välistä suhdetta, siitä ei voida Englannin kirkon dokumenttien 
mukaan vetää johtopäätöstä, että Kristuksen ja seurakunnan välisen suhteen py-
syvyys merkitsisi avioliiton absoluuttista purkamattomuutta.560

Jeremy Taylorin teologia edustaa vain yhtä varhaista näkemystä Englannin 
kirkon avioliittoteologiasta, mutta se tuo kuitenkin hyvin esiin perusasetelman, 
johon käsitys avioliitosta Englannin kirkossa pohjautuu. Taylorin561 teologiassa 
ilmenee Englannin kirkon liittymäkohta katoliseen ja toisaalta protestanttiseen 
teologiaan. Edmund Neweyn mukaan Taylorilla avioliiton sakramentaalisuus läh-

558 ”XXV. Of the Sacraments. Sacraments ordained of Christ be not only badges or tokens of Chris-
tian men’s profession, but rather they be certain sure witnesses, and eff ectual signs of grace, and God’s 
good will towards us, by the which he doth work invisibly in us, and doth not only quicken, but also 
strengthen and confi rm our Faith in him. Th ere are two Sacraments ordained of Christ our Lord in 
the Gospel, that is to say, Baptism, and the Supper of the Lord. Th ose fi ve commonly called Sacra-
ments, that is to say, Confi rmation, Penance, Orders, Matrimony, and Extreme Unction, are not to be 
counted for Sacraments of the Gospel, being such as have grown partly of the corrupt following of the 
Apostles, partly are states of life allowed in the Scriptures, but yet have not like nature of Sacraments 
with Baptism, and the Lord’s Supper, for that they have not any visible sign or ceremony ordained of 
God.” AR, XXV. Timothy Woods on tuonut esiin kommentoidessaan 39 artiklan käsitystä avioliitosta, 
että avioliitto on silti tarkoitukseltaan sakramentaalinen, koska se sisältää mahdollisuuden Jumalan 
armon välittymiseen. Woods 2006, 346. 
559 ”To develop the analogy still further as has sometimes happened, and to affi  rm on this basis that 
marriage between the baptised is a sacrament of the Church, instituted by Christ, and that in this 
sacrament husband and wife are joined together by God in a union which no power on earth can 
dissolve, is, we believe, mistaken. – – it strains the witness of Scripture beyond what it can reasonably 
support.” MCT 78, 49. 
560 MCT 78, 50. Vrt. M 99, 3: ”Th e description of Christian marriage as a ‘sacrament’ is valued be-
cause it has its source in the New Testament (the ‘great mystery’ of Eph 5.32), although the term does 
not have exactly the same sense as when it is applied to the two ‘sacraments of the Gospel’, baptism 
and Eucharist. It means that the pledged relation of husband and wife is a sign of the pledge of love 
that Christ has for his Church, the promises he has made to it, the faithfulness, forgiveness, and 
patience that he has shown it, the delight he takes in it.”
561 Taylor, Jeremy (1613–1667), toimi mm. anglikaanisen kirkon piispana Irlannissa. Tärkeimmät 
teokset: Liberty of Prophesying (1647), Great Exemplar – the Life and Death of Jesus Christ (1649), 
Holy Living (1650), Holy Dying (1651), Th e Golden Grove (1655), Th e Worthy Communicant (1660), 
Ductor Dubitantium eli Th e Rule of Conscience (1660), Whole Works (toim. 1822), Th e Golden Grove 
(toim. 1930). http://www.ccel.org/t/taylor/
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tee liikkeelle sakramentaalisesta osallisuudesta triniteettiin. Avioliitto saa merki-
tyksen pyhyyttä edistävänä kutsumuksena. Neweyn mukaan Taylor liittyy tällöin 
paljon varhaisemman teologian käsityksiin.562 Avioliitto on siinä merkityksessä 
sakramentti, että se on ulkoinen merkki Kristuksen ja seurakunnan välisestä lii-
tosta. Se ei kuitenkaan ole sakramentti sanan varsinaisessa merkityksessä, kuten 
kaste ja ehtoollinen, jotka on asetettu sakramenteiksi Raamatussa. Siksi avioliitto 
on sakramentaalinen, eräänlainen puolisakramentti.

Sakramentaalisuutta Taylorin tulkinnassa kuvaa muun muassa, ettei avio-
liitto ole vain Kristuksen ja seurakunnan suhteen imitaatiota vaan sakramen-
taalinen yhteys siihen. Ilmaisut sacred ja holy kuvaavat nimenomaan tätä ulot-
tuvuutta.563 Ne ilmaisevat avioliiton liittymäkohtaa lunastukseen: Kristuksen 
inkarnaatiossa ja suhteessa seurakuntaan tulevat Taylorin mukaan kuvatuiksi 
avio suhteen tärkeimmät ulottuvuudet. Taylor näki analogian myös avioliiton si-
toutumisessa rajattuun vapauteen ja Jumalan sitoutumisessa Kristuksen ihmisyy-
teen: kumpikin kuvaa rakkautta toisen asettamiin rajoituksiin suostumisena.564

Taylorilla sakramentit edellyttävät yhteyttä seurakuntaan, Kristuksen ruu-
miiseen. Sakramentit saavat seurakunnassa aikaan sen, mitä ne tarkoittavat. Hän 
liittää myös avioliiton tähän sakramentin vaikutukseen, joka edellyttää kontekstia, 
uskon ja seurakunnan läsnäoloa.565 Vain silloin avioliitosta tulee armon väline. 
Tämä näkemys merkitsee myös sitä, että seurakuntayhteyden ulkopuolella avio-

562 Newey 2002, 1.
563 Tämä käsitys avioliitosta on varsin lähellä ortodoksisen kirkon käsitystä: ”Aleksander Schme-
mann says rather sarcastically, ‘Nowadays we do not even remember that marriage, like everything 
else in the world, is subject to the consequences of the Fall and that marriage does not need to be 
blessed and declared – aft er rehearsal and with the aid of a phographer – but restored to its original 
status as before the Fall. If we regard marriage solely as a transaction between the couple getting 
married, as a matter aff ecting just them and not the whole Church and therefore the whole world, we 
shall never understand the real sacramental signifi cance of marriage – the great mystery to which the 
Apostle Paul refers when he says, ‘I mean Christ and the Church’.” FLO 93, 89. Tässä ilmenee myös 
yhteys sakramentaalisuuden ja alkutilan välillä. Juuri uuden liiton sakramentaalisuus on restau-
raatiota, alkutilaan palauttamista. Englannin kirkon teksteissä ei eksplikoida tätä yhteyttä, vaikka 
asiallisesti käsitys avioliitosta on sen suuntainen.
564 ”In this passage it becomes apparent that Taylor sees marriage not merely as an imitation of 
the example of Christ’s union with the church, but as a sacramental participation in that union... 
Moreover, his language, with its stress on the ”sacred” and the ”holy,” is thoroughly sacramental, 
continually emphasizing the human share, through Christ, in the divine life, of which marriage is an 
instantiation... In the same way that the Incarnation appears to be a restriction of God’s freedom, so 
does the choice of the married couple for each other seem to limit their own liberty. Yet equally, just 
as the true freedom of salvation has been made real through the kenosis of God in Christ, so the true 
freedom of the married couple is realized in the new possibilities for mutual fl ourishing that their 
lifelong commitment off ers.” Newey 2002, 26 .
565 Vrt: M 99, 3.: ”Th e grace of God in the Holy Spirit is given to all who enter marriage in the con-
scious desire to hear his call, seeking his strength to live together as they have promised. Th is is why 
marriage in the context of worship, properly prepared for by a process of refl ection and discussion 
about the life of faith, is an important ministry of the Church.”
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liitto lakkaa olemasta kristillinen.566 Näin avioliiton kokonaiskuvaan yhdistyvät 
sekä sen sulkeminen varsinaisten sakramenttien ulkopuolelle että teologisesti 
merkittävien, sakramentille kuuluvien ominaisuuksien liittäminen siihen.

Mikäli avioliiton sakramentaalisuus ymmärretään Englannin kirkossa tällä 
tavoin sakramentaalisena yhteytenä Jumalan olemukseen sekä Kristuksen ja kir-
kon suhteeseen, ei-kristittyjen solmimasta avioliitosta voi tulla sakramentaalinen 
kirkon jäsenyyden myötä. Tämä tulkinta muodostaa jännitteen avioliiton sakra-
mentaalisuuden kanssa, joka koskee lähteiden mukaan kuitenkin kaikkia avioliit-
toja. Englannin kirkon käsityksen mukaan avioliiton välityksellä kaikki vihittävät 
voivat tulla osallisiksi Pyhän Hengen kosketuksesta.567 Avioliitolle annetaan sel-
västi liittymäkohta kristinuskon luomaan todellisuuskäsitykseen. 

Sakramentaalisuuden ilmaistaan koskevan kaikkia avioliittoja kuitenkin 
vain jossain määrin (in some sense). Tämän on tulkittu tarkoittavan avioliittojen 
periaatteellista purkamattomuutta.568 Jos kastamattoman ja kirkkoon kuulumat-
toman ajatellaan Englannin kirkossa olevan sakramentaalisessa yhteydessä Kris-
tuksen ja kirkon suhteeseen pelkästään avioliittonsa perusteella, perusteet siihen 
eivät vaikuta riittävän vakuuttavilta. 

Tämän tilanteen kuvaamiseksi olen nimennyt kaksi erilaista käsitystä avio-
liiton luonteesta, jotka voidaan nähdä keskenään kilpailevina. Nämä ovat sakra-
mentaalisuuden vahva ja heikko merkitys.

Avioliiton sakramentaalisuuden vahvassa merkityksessä liitytään rooma-
laiskatolisen teologian perusteluihin. Avioliitto on tässä tulkinnassa lähes sakra-
mentti: se on armon väline ja pyhä salaisuus. Itse asiassa myös siihen viitataan, että 

566 ”Th us marriage is a means of grace because it is sacramental, yet like all the other sacraments, it 
”eff ects what it signifi es” only when it takes root in particular human lives lived as part of the Body of 
Christ, only that is when it has its origin and end in the love of God. Here we fi nd once again the in-
sistence on the seamless conjunction of mystery and duty. Without the discipline and the love requi-
red by Christ and the church ”marriage loses its mysteriousness,” and thus ceases to be Christian, yet 
unless they have their origin in the divine mystery, discipline and love are unattainable. Only in its 
correct ecclesiological and pneumatological context, only if a marriage is lived in the Body of Christ 
and inspired by the Spirit, can its duties and joys be attained: ”Begin therefore with God: Christ is 
the president of the marriage, and the Holy Ghost is the fountain of purities and chaste loves, and He 
joins the hearts; and therefore let our fi rst suit be in the court of heaven, and with designs of piety, or 
safety, or charity.” Newey 2002, 28. 
567 ”Marriage in its characteristic form, is the same for both, a life-long and exclusive covenant. It 
belongs to the order of creation. In marriage men and women, whether Christians or not, ... can 
respond to the touch of the Spirit of God.” MCT 78, 61.
568 ”Anglicans, on the other hand, do not make an absolute distinction between marriages of the 
baptized and other marriages, regarding all marriages as in some sense sacramental. Some Anglicans 
hold that all marriages are therefore indissoluble.” LC 94, § 74. Vrt. MM 77, 14–15: ”To bring together 
in this way the initiative of the promise in regard to the spouses and the re-creative experience which 
the spouses are called to have of its power over them, is to speak of the sacramental power of marri-
age considered in the light of the Covenant. It also means that marriage is a sign of the Covenant.” 
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joidenkin anglikaanien mielestä avioliitto on sakramentti sanan täydessä merki-
tyksessä.569 Tämä näkemys merkitsee myös selvää eroa luonnollisen ja kristillisen 
avioliiton välillä.570 Edellä kuvattua Jeremy Taylorin näkemystä voidaan pitää pää-
osin yhtäläisenä tämän Englannin kirkon vahvemman sakramentaalisuuskäsityk-
sen kanssa. Tämä koskee erityisesti avioliiton sakramentaalista yhteyttä Jumalan 
rakkauteen.571 Tässä käsityksessä liitytään samalla katolisen kirkon dogmihistori-
aan, sillä rakkauden teologia oli jo 1200- luvulla avioliiton sakramentaalisuuden 
perusta, josta vallitsi laaja konsensus.572

Tämä näkemys on esillä myös verrattain tuoreessa kannanotossa, Somet-
hing to Celebrate (1995). Siinä todetaan sekä perinteisen että nykyisen käsityk-
sen pohjautuvan Englannin kirkon teologiseen lähtökohtaan, jonka mukaan se 
pyrkii olemaan ”englantilainen ilmaus yhdestä, pyhästä, katolisesta ja apostolises-
ta kirkosta”.573 Tämä pyrkimys näyttäytyy hyvin selvästi myös toisessa lähteessä 
viitattaessa Augustinuksen käsitykseen avioliitosta sakramenttina. Tässä lainauk-
sessa avioliiton sakramenttiluonteen ydin on miehen ja naisen välisessä rakkau-
dessa ja kumppanuudessa, joka ilmenee elinikäisessä avioliitossa.574

569 ”Whether or not an Anglican holds that marriage is a sacrament in the strict sense, it is still re-
garded as a holy mystery and a means of divine grace.” SC 95, 63. Vrt. AnRo 73, 200: ”6) Our Wind-
sor Report, paragraph 8, recorded a mutual understanding of the sacramental character of marriage. 
Th is accord seemed to be undermined by a reading of the Report, Marriage, Divorce and the Church. 
Having discussed the matter again, therefore, we found our original accord confi rmed, at least in our 
common belief in a sacramental reality in marriage, although the necessity if not propriety of strict 
‘sacramental’ terminology remained open to question on the Anglican side.” Ks. myös SC 95, 83.
570 ”What Christians believe Jesus to be calling for is quite radical in terms of contemporary social 
mores. It is the practice in marriage and family relationships of the kind of love which comes from 
God, a love which demands fi delity and commitment strong enough both to make the successful 
raising of children a realistic possibility and to undergird mutual care and support through the old 
age.” SC 95, 81.
571 ”Here, the marital imagery used in the Old Testament to portray the covenant relation between 
Christ and the Church is transferred to the new covenant relation between Christ and the Church. 
In Christian theology, this has contributed to a very high view of marriage and provided the basis for 
interpreting marriage as a sacrament. Human love in marriage is not to be taken for granted or de-
meaned, therefore. At its highest, it symbolises that greater love that unites heaven and earth, Christ 
and the Church.” SC 95, 83.
572 Vuoden 1215 lateraanikonsiilissa avioliitto vahvistettiin yhdeksi seitsemästä sakramentista 
lännen kirkossa: ”Aft er the defi nition of marriage as one of seven sacraments by the Fourth Lateran 
Council of 1215, Bonaventura and Th omas Aquinas helped to reverse this trend by arguing that the 
Christian sacrament of marriage confers a type of grace that helps couples to persevere in their cha-
rity, a type of grace that draws its source from Christ’s self-giving love. By the end of the thirteenth 
century there was general theological consensus on this point.” Olsen Pierre 2001, 225. 
573 SC 95, 63.
574 ”– – St Augustine in his treatise On the Good of Marriage – – argues that the three ‘goods’ of mar-
riage are fi des (the sexual fi delity that prevents sexual activity being fornication or adultery), proles 
(the begetting of children) and sacramentum (the lifelong union between man and wife that meets 
the human need for love and companionship) – –.” Sihs 2003, 10.
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Avioliiton sakramentaalisuuden heikommassa tulkinnassa sakramentaa-
lisuus tarkoittaa kaikkien avioliittojen lähtökohtaista purkamattomuutta, johon 
aiemmin viittasin. Se tarkoittaa myös pyrkimystä välttää liian jyrkkää rajaa luon-
nollisen ja kristillisen avioliiton välillä, vaikka niiden olemassaolo erillisinä tun-
nustetaan. Kyseessä on siis vahvan sakramenttiteologian kritiikki. Tätä näkemystä 
on käsitelty dokumentissa Marriage and the Church’s Task (1978), jonka mukaan 
avioliiton kohottaminen kirkon sakramentiksi merkitsee luomisen ja lunastuk-
sen sekoittamista toisiinsa. Tästä syystä avioliittoa ei tulisi dokumentin mukaan 
pitää sakramenttina. Sen sijaan on kehitettävä avioliiton sakramentaalista teolo-
giaa, jonka avulla sekä säilytetään yhteys luonnolliseen avioliittoon ja yhteiskun-
nan järjestykseen että ymmärretään ja koetaan avioliitto liittymäkohtana Jumalan 
rakkauteen.575

Englannin kirkossa on havaittavissa nämä kaksi rinnakkaista historiallista 
vaikutusta. Yhtäältä protestanttisen reformaation johdosta avioliitosta tuli maal-
lisen regimentin instituutio, mikä merkitsi avioliiton yhteiskunnallista tulkintaa, 
kuten luterilaisissa kirkoissa. Toisaalta kiinnittyminen katolisen sakramenttiajat-
telun perusteisiin on jatkunut nykypäivään asti, mikä näkyy avioliiton armoa vä-
littävässä luonteessa (a means of grace) sekä sakramentaalisuuden trinitaarisessa 
ja alkutilaopillisessa perustelussa. Näiden vaikutusten yhdistelmä selittää osittain, 
miksi Englannin kirkon ratkaisut avioeroa koskien ovat olleet vaikeasti perustelta-
vissa. Avioliiton yhteiskunnallinen, maallinen luonne pakottaa myöntymään eron 
mahdollisuuteen. Avioliiton sakramentaalinen, muuttumaton luonne edellyttää 
avioliiton purkamattomuuden periaatteellista säilyttämistä. Tämä ristiriitainen 
lähtökohta avioeron suhteen on todettu myös ekumeenisessa neuvottelussa.576 

Timothy Woods on esittänyt, että kirkon kannan muuttuminen eronnei-
den vihkimisen hyväksyväksi on seurausta sosiaalisesta muutoksesta. Woodsin 
mukaan Englannin kirkon avioliiton teologia on sisältänyt alusta alkaen käsityk-
sen, että avioliitto voi kuolla. Sen johdonmukainen seuraus on hänen mukaansa 
sallia myös eronneiden vihkiminen. Tässä mielessä 1900-luvulla esiintynyt jyrkän 
kielteinen kanta olisi poikkeus, jonka jälkeen on palattu teologisesti perustellum-

575 ”To develop the analogy in this way is to develop, in the wider but important sense of the word, 
a sacramental theology of marriage, which does justice both to the rooting marriage in nature and 
society and to its purifi cation and completion in the redemptive love of God. Human love becomes 
the medium of divine love in which it also participates.” MCT 78, 48; ”Nevertheless, marriage still 
belongs properly to the order of creation, and to erect it into a sacrament of the Church is to risk con-
founding the order of creation with the order of redemption and to suggest too sharp a distinction 
between natural marriage and Christian marriage.” MCT 78, 49. 
576 LC 94, § 74.
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paan käsitykseen.577 Woodsin otaksuma asetti vahvan ja heikon käsityksen sakra-
mentaalisuudesta historialliseen jatkumoon, jossa ne edustivat tiettyä vaihetta. 

Aiemmin on jo todettu Englannin kirkon perustelevan alkutilaopil-
la avioliiton sakramentaalista luonnetta.578 Tämä ajattelutapa muodostaa selvän 
eron luterilaiseen, suomalaiseen teologiaan sekä sakramentaalisuuden että 
luomisen tulkinnassa. Sakramentaalisuus on kuitenkin liitetty Englannin kirkossa 
avioliittoon aina reformaation jälkeisistä vuosista nykypäivään asti.579

3.4.2. Sakramentaalisuus ja armo
Luterilaisten tunnustuskirjojen luonnehtima, sakramenttien jakama armo kä-
sitetään nimenomaan syntien anteeksiantamukseen ja pelastukseen liittyväksi 
Jumalan suosioksi, efektiiviseksi, pelastavaksi armoksi – armoksi, jonka Jumala 
on luvannut. Tämä armo on tarjolla kasteessa, ehtoollisessa ja parannuksessa. 
Englannin kirkossa on ilmaistu vastaava käsitys sakramentteihin liittyvästä ar-
mosta.580 Luterilainen, ja epäilemättä Lutherinkin, armokäsitys keskittyy pelasta-
vaan, synnit anteeksiantavaan armoon. Kuitenkin Isossa katekismuksessa Luther 
puhuu armosta, joka on tarpeen, jotta sydän pysyy puhtaana avioliitossa. Tässä 
yhteydessä armo esiintyy siis Jumalan apuna ja tukena, joka mahdollistaa synnin 
vastustamisen.581 Armo on Lutherin mukaan tarpeen avioliitossa myös siksi, että 
siinä voisi elää iloiten ja rauhassa.582 Luterilaisen armokäsityksen laajentaminen 
siten, että armo on myös avioliiton teologian osatekijä, lienee siis mahdollista.583 

577 Woods 2006, 352–353.
578 Ks. alaluku 3.1.
579 ”Th e Church of England has the very great privilege of preparing couples for their marriage and 
of conducting a large number of wedding services each year. We act both as registrar of the marriage 
and minister of its sacramental character.” MPL 03, 2. Ks. myös MCT 78, 48 sekä SC 1995, 63.
580 ”Th e language of ”eff ective sign” and ”instrument” is known to Anglicans in the Cathechism of 
the Book of Common Prayer and in the Articles of Religion in which baptism and the Eucharist are 
said to be ’not only a sign... but rather... a sacrament’, ’sure witnesses, and eff ectual signs of grace’ 
whereby we receive grace ’as a means’ or ’as by an instrument’, and which ’be eff ectual because of 
Christ’s institution and promise’ (Th e Catechism; Articles 25, 26, 27, 28). CC 90. 
581 WA 30, I, 162: ”Denn wo die natur gehet, wie sie von Gott eingepfl antzt ist, ist es nicht mueglich 
ausser der Ehe keusch zubleiben, Denn fl eisch und blut bleibt fl eisch und blut, und gehet die natuer-
lich neigung und reitzung ungewehret und unverhindert, wie yderman sihet und fuelet. Derhalben 
auff  das deste leichter were unkeuscheit etlicher masse zu meiden, hat auch Gott den ehestand befoh-
len, das ein yglicher sein bescheiden teyl habe und yhm daran gnuegen lasse, wie wol noch Gottes 
gnade dazu gehoeret, das das hertz auch keusch sey.”
582 WA 30, I, 163: ”Daruemb sind hie die Eltern und oberkeit auch schuldig auff  die iugent zusehen, 
das man sie zur zucht und erbarkeit auff ziehe, und wenn sie erwachsen, mit Gott und ehren berate 
dazu wuerde er seinen segen und gnade geben, das man lust und freude davon hette.”
583 Paul Jenningsin mukaan jo molemminpuolisen rakkaussuhteen syntyminen on ”armoa”. Jennings 
käyttää armoa selvästi laajemmassa merkityksessä, jolloin se tulee merkitsemään sellaista, mikä ei ole 
itsestään selvää. Rakkauden kasvuprosessiin lähteminen muodostaa kuitenkin varsinaisen mahdol-
lisuuden, jonka molemminpuolisen rakastumisen armo suo. Armo tarkoittaa tällöin rakkaudesta 
osallisuutta sekä sekä sen alkaessa että erityisesti sen kasvuprosessissa. Jennings 2006, 9.
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Tällöin armo voisi tulla tarkoittamaan Jumalan toimintaa synnin vastustamiseksi 
myös luomisjärjestysten ja avioliiton kautta. Myös avioliiton kutsumusluonteen 
palauttaminen voisi tukea tätä, koska kutsumuksessa Lutherin mukaan on perim-
mältään kyse ristin kantamisesta ja uuden, armosta elävän ihmisen synnystä.584

Englannin kirkon armo-käsityksessä armo viittaa avioliiton soteriologiaa 
laajemmalle alueelle. Tämä saa ilmauksensa esimerkiksi siinä, miten avioparista 
itsestään voi tulla armonväline, joka palvelee maailmaa.585 Tässä viitataan niihin 
avioliitossa saatuihin yhteisiin mahdollisuuksiin, joiden kautta rakkaudessa kas-
vaminen ja palveleminen voivat toteutua. Tätä rakkaudessa kasvamista ja Juma-
lan tahdon toteuttamisen parempaa mahdollisuutta pidetään armona. Sen kautta 
avioparin yhteinen elämä heijastaa myös muille Jumalan armoa.

Armolla nähdään Englannin kirkossa myös välitön liittymäkohta luomi-
seen. Tätä Englannin kirkon armo-oppia on kuvattu muun muassa ekumeenisessa 
Life in Christ -asiakirjassa, jossa sen katsotaan eroavan katolisesta armon tulkin-
nasta avioliiton yhteydessä.586 Luomisen ja lunastuksen yhdistäminen avioliiton ja 
armon välisen yhteyden tulkinnassa on Englannin kirkon teologinen erityispiirre, 
joka on vaikuttanut avioliittoteologian kehittymiseen erilaiseksi sekä suhteessa 
katoliseen että luterilaiseen käsitykseen.

584 Avioliittoa kutsumuksena käsitellään tarkemmin alaluvussa 4.5. Jana Bennettin mukaan Augusti-
nuksen näkemys pelastushistoriasta edellytti armon vaikutusta kaikissa vaiheissa. Siksi armo kuuluu 
Augustinuksen ajattelussa luontoon alusta asti. Tästä syystä avioliitto on neitsyyden tavoin armoon 
kääriytynyt ja armon täyttämä elämänmuoto. Erityisesti kristityille se on tarkoituksensa vuoksi 
sakramentaalinen, se liittää yhteen ja yhteiseen Jumalan kansaan. Bennett 2008, 48–49: ”Th is natural 
state is imbued with grace from its beginnings: it is not simply subsumed into grace or supernature. 
Th at is to say, Augustine (and Adam and Eve) knew that there was a distinction between themselves 
and God. Nonetheless, they were able to freely participate in God’s life, through grace.... Even before 
fall, then, humans had to turn to God for the grace to be just, wise and blessed, to live good life.” 
”Marriage is a grace-fi lled institution, especially so for Christians because of the so-called sacramen-
tal end of marriage, a bond of unity that signifi es the unifi ed city of people with a single heart and a 
single soul turned to God.’” ”Th e distinction that is made between marriage and virginity is therefore 
not one of marriage as a natural good and virginity as a result of grace. Rather both are bound up in 
a life of grace.”
585 ”A married couple are not simply to serve each other but to stand side by side in service to the 
world; and its is the strength of their many-dimensioned partnership which will make them more 
eff ective means of grace together than they could have been apart.” Ihs 91, 21.
586 ”Anglicans, while affi  rming the special signifi cance of marriage within the Body of Christ, 
emphasize a sacramentality of marriage that transcends the boundaries of the Church. For many 
years in England aft er the Reformation, marriages could be solemnized only in church. When civil 
marriage became possible, Anglicans recognized such marriages, too, as sacramental and graced by 
God, since the state of matrimony had itself been sanctifi ed by Christ by his presence at the marriage 
at Cana of Galilee (cf. BCP Introduction to the Solemnization of Holy Matrimony, 1662). From these 
considerations it would appear that, in this context, Anglicans tend to emphasize the breadth of God’s 
grace in creation, while Roman Catholics tend to emphasize the depth of God’s grace in Christ.” LC 
94, 62.
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Avioliiton ja armon yhteyttä Englannin kirkon teologiassa kuvastaa, mi-
ten avioliitto, seksuaalisuus ja ruumiillisuus voivat olla hengellisen ja jumalallisen 
tarkoituksen välineitä.587 Avioliitto luomisessa annettuna Jumalan järjestyksenä 
heijastaa Jumalan uskollisuutta, joka on nähtävissä Kristuksessa. Avioliitto solmit-
tuna liittona (covenanted human love) viittaa sen ulkopuoliseen todellisuuteen. Se 
kuvaa Jumalan liittorakkautta ja uskollisuutta. Koska avioliitto viittaa (points to) 
myös Jumalan pelastavaan rakkauteen, se on mahdollisuus avioliiton syvempään 
sakramentaalisuuteen kristittyjen keskinäisessä yhteydessä.588 Näin avioliittoa 
tulkitaan Ef. 5:25 valossa, jolloin siihen liittyy seurakunnan, Kristuksen ruumiin 
yhteydessä saadut mahdollisuudet sakramentaalisen elämään. Luominen ja lunas-
tus nähdään toisiinsa liittyneinä, mikä merkitsee myös avioliiton liittymäkohtaa 
molempiin. 

Taulukko 3.8. Vihkikaavoissa armosta löytyvät maininnat.
BCP ASB 80 CW 00 Ktk 63 Ktk 84 Ktk 03

... Pour upon 
you the riches 
of his grace.., 
that ye may 
please him 
both in body 
and soul, and 
live together in 
holy love unto 
your lives’ end.

that marriage 
is ... a means 
of his grace,

Marriage is 
a gift  of God 
in creation 
through which 
husband and 
wife may know 
the grace of 
God.

Palvelkaa …
niillä lahjoilla, 
jotka olette 
saaneet Ju-
malan armon 
…talouden-
hoitajina. 
Voidakseen 
elää toistensa 
kanssa rakkau-
dessa, sovussa 
ja Jumalan 
pelossa, että 
… avioliit-
tonsa alkaisi 
ja jatkuisi 
Jumalan mie-
len mukaan. 
Siihen Jumala 
teille armonsa 
antakoon.

Ei mainintaa. Ei mainintaa.

Luterilaiseen näkemykseen verrattuna laajempi tulkinta armosta johtaa 
Englannin kirkossa avioliiton liittämiseen seurakuntayhteyteen. Kristityn elämä 
ja avioliitossa eläminen voivat olla sakramentaalisia. Avioliitossa saatava armo tar-

587 ”Our bodies can be the means of forwarding a spiritual and, where there is a living relationship 
with God, a divine purpose in our lives. For this to happen, however, there has to be a harmony 
between the physical and the spiritual.” Ihs 91, 38. 
588 ”Th is implies that marriage is more than a contract of cohabitation between two individuals: 
it is a state of life given to men and women as a gift  in Creation, to refl ect the faithfulness of God’s 
own relation to humankind as we see it in Christ. As it has been expressed by the Anglican-Roman 
Catholic International Commission: Covenanted human love points beyond itself to the covenantal 
love and fi delity of God and God’s will that marriage should be a means of universal blessing and love ... 
Since it also points to the saving love of God, embodied in Christ’s love for the Church (Ephesians 5.25), 
it is open to a still deeper sacramentality within the life and communion of Christ’s own body.” MCD 00, 
13, kappale 2.2. Lainaus viittaa asiakirjaan LC 94, kappale 61.
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koittaa liittymäkohtaa ja viittausta seurakunnan elämään ja Jumalan uskolliseen 
liittorakkauteen. Avioliiton armo on ikään kuin mahdollisuus, kutsu tai yhteys 
seurakunnan sakramentaaliseen elämään.589

Luterilaisuudessa avioliitto saa perustelunsa yksinomaan luomisesta ja sik-
si ”luonnollinen avioliitto” on yhtä todellinen kuin kristittyjen avioliitto. Jumalan 
käsky toteutuu avioliitossa luomisen lakina, jonka mukaan mies ja nainen liittyvät 
ja haluavat vapaasta tahdosta liittyä toisiinsa. Kyseessä on luonnollisen, Jumalan 
tarkoittaman järjestyksen toteutuminen miehen ja naisen välisessä sopimukses-
sa.590 Avioliiton sakramenttiluonne suljetaan pois tällä luomisperusteella, koska 
yhteyttä uuden liiton lupauksiin ei ole. Armo ja armon lupaukset koskevat vain 
uutta liittoa ja sen sakramentteja. Luominen ja luonnollinen laki eivät tämän käsi-
tyksen mukaan luo yhteyttä armoon. 

Kuten luterilainen ja anglikaaninen näkemys, myös katolinen sakramentti-
teologia pitää naisen ja miehen välistä sopimusta (consensus) avioliiton – ja kato-
lisessa tulkinnassa myös sakramentin – lähtökohtana.591 Luterilaisen ja katolisen 
käsityksen välisessä erossa onkin kyse tämän inhimillisen sopimuksen saamasta 
merkityksestä. Luterilaisen käsityksen mukaan miehen ja naisen sopimukseen ei 
liity sakramentin edellyttämiä tekijöitä. Suomalaiset lähteet eivät käytä katolisen 
sakramenttikäsityksen perusteena olevaa Raamatun kohtaa Ef. 5:32 tässä merki-
tyksessä, ja ylipäänsä sen käyttö vihkimisen yhteydessä on harvinaista.592 Viimei-
simmässä vihkikaavassa viitataan ainoastaan kerran, rukouksessa, puolisoiden 
välisen rakkauden esikuvana toimivaan Kristuksen rakkauteen seurakuntaa koh-
taan.593 Efesolaiskirjeen 5. luvun jättäminen vähäiselle huomiolle ei ole kuitenkaan 
välttämätön seuraus luterilaisesta sakramenttiopista, sillä Lutherilla kyseinen luku 
on selkeästi esillä.594

589 Vrt. CC 90, 5, kappale 14: ”All who share in the ”holy things” of the sacramental life are made 
holy through them: because they share in them together they are in communion with each other.” 
Vrt. Newey 2002, 1: ”In this essay I seek to draw attention to the strengths of Taylor’s theology of 
marriage, in which matrimony emerges as a vocation, a way of holiness, and a sacramental sharing in 
the marriage of God to God’s people in the union of Christ and the church.”
590 Peura 2006, 7.
591 Katolisessa kirkossa sakramenttiluonne on saanut myös uusia tulkintoja Johannes Paavali II:n 
luomassa ruumiillisuuden teologiassa. Sen mukaan miehen ja naisen kehoilla on aviollinen tarkoitus, 
joka kuvastaa Jumalan trinitaarisuutta, jossa kolmas syntyy kahden muun välisessä yhteydessä. Ks. 
Haas 2001, 354.
592 Luther kuitenkin käsittelee kyseistä Raamatun kohtaa esim. teoksessa Kirkon Baabelin vankeu-
desta. WA 6, 551–553. Esim: ”Sit ergo Matrimonium fi gura Christi et Ecclesiae, sacramentum autem 
non divinitus institutum sed ab hominibus in Ecclesia inventum – –.” WA 6, 553.
593 Ktk 03,142. 
594 Esim. Lutherin hääsaarna, jossa Ef. 5:n tulkinta on oleellisessa roolissa, korostaa avioliiton 
pyhyyttä: ”Accipimus textum ad Eph. 5. ‘Mulieres subditae.’ Totum illum locum legit usque ad fi nem 
capitis. Ibi S. Paulus beides inn ein ander gefl ochten den ehelichen stand et resurrectionem domini 
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Joissain tulkinnoissa on pyritty rakentamaan siltaa eri tunnustusten välille 
siten, että niiden välistä eroa avioliiton teologiassa on kuvattu saman kokonai-
suuden erilaisina korostuksina. Tällöin on esitetty, että protestanttinen näkemys 
sisältää käsityksen, jonka mukaan avioliitto on uskoville ainakin ”jossain määrin” 
pyhä asia. Myös katoliseen sakramenttioppiin sisältyy tällaisen sovittelevan käsi-
tyksen mukaan tietoisuus avioliitosta inhimillisenä instituutiona, johon liittyy pit-
kä kulttuurihistoriallinen traditio.595 Luomiseen perustuvassa luterilaisessa käsi-
tyksessä avioliiton ”pyhyys” on tullut luomisjärjestyksestä ja Jumalan ”vasemman 
käden työstä” maallisessa regimentissä. Toisaalta järjestysteologinen ajattelu on 
väistynyt, koska avioliiton tulkinta sosiaalihistoriallisena tapahtumisena on vah-
vistunut. Avioliiton pyhyys jää tällöin yksinomaan sen varaan, että avioliitto on 
instituutiona olemassa. Avioliiton sakramenttiluonne on muuttunut itse asiassa 
aikaisempaa enemmän erottavaksi tekijäksi eri kirkkojen käsitysten välillä ja siksi 
harmonisoivaan tulkintaan on kovin vähän perusteita.

Avioliiton sakramentaalisuutta on käsitelty myös Suomen evankelis-lute-
rilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon välisten neuvotteluiden asiakirjassa, jos-
sa voidaan nähdä luterilaisen avioliittokäsityksen kritiikkiä. Asiakirjan mukaan 
avioliiton on oltava sakramentti, mysteeri tai pyhä salaisuus, muuten se on vain 
kirkon siunaama elämäntapa.596 Sanoituksessa näkyy avioliittoteologian perus-
vaihtoehdot reformaation jälkeisessä tilanteessa – ja itäiselle kristikunnalle tyypil-
linen mysteeri- ja salaisuusluonteen painotus.

Luterilaisen kirkon kannalta tämä sanoitus ei kuitenkaan ole tyydyttävä, 
koska sakramenttiluonteen hylkäämisestä huolimatta on pyritty säilyttämään 
käsitys luomiseen pohjautuvasta, avioliiton jumalallisesta alkuperästä. Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon dokumenteissa on tosin erittäin vähän viitteitä liit-
tymisestä reformaatiota aiempaan kirkon historiaan tai sellaisesta teologisesta 

nostri. Et utrisque proponit einig exempel, quod Christus sponsus vel vir et caput, et Ecclesia sit eius 
sponsa et ehefraw. Ideo docet Christianos, qui volunt ein Christliche ehe besitzen und besser machen 
quam gentes, ut das bild inn die augen fassen, das inen furgestellt in Christo et eius sponsa, und sich 
darnach halten, Et got loben et dicant, quod inn beidem stand sind, inn der hohen ehe cum Christo, 
quanquam gentes haben ehestand hoch gehalten, ehebruch gestrafft  , sed nescierunt Christum spon-
sum, et quod nos ad istum sponsum et nuptias gehorn. Das sollen Christiani wissen prae gentibus 
und Turcken. So viel hoher exempel propositum in Christo et sua sponsa, so viel hochlicher halten 
suas nuptias. Et ideo debet Christianus se hutten fur zwitracht et omnia [1. Th ess. 4, 3] mala ut Th es. 
‘Haec voluntas sanctifi catio’, ut nos heiliglich halten ut i. e. corpus suum vas in heilickeit und ehr, ut 
maritus, marita habet suum corpus, in quo anima, ut vinum in vas, et est vas animae, imo domini.” 
WA 41, 547–549.
595 Handbuch… 1978, 118–119.
596 ”Th e problem is when we begin to consider whether life together is merely a life-style blessed by 
the Church or a sacrament, mystery or holy secret. Do we approach the issue from a functional angle 
or do we consider marriage as an essential phenomenon?” FLO 93, 89. 
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ratkaisusta, jolla avioliiton teologia liitetään lunastukseen. Ortodoksisen kirkon 
teologiassa on itse asiassa ilmaistu käsitys, joka tulee hyvin lähelle Lutherin kä-
sitystä avioliiton erityisestä merkityksestä kristitylle597, vaikka Luther ei pitänyt 
avioliittoa sakramenttina.

3.4.3. Desakramentalisaation vaikutukset
Avioliiton teologian tutkimuksessa on esitetty tulkinta, jonka mukaan reformaati-
on luovuttua avioliitosta sakramenttina painopiste siirtyi avioliiton tarkoituksista 
kahdenkeskiseen suhteeseen. Tämä olisi merkinnyt edelleen avioliiton altistumis-
ta maallisen yhteiskunnan paineelle. Avioliittoon kohdistui itse asiassa aikaisem-
paa suuremmat, jopa kohtuuttomat odotukset. Tämä olisi osaltaan johtanut avio-
erojen lisääntymiseen. Avioliiton pitäminen sakramenttina oli tämän tulkinnan 
mukaan suoja tätä kehitystä vastaan, jolta välttymiseen ei ole riittänyt edes Eng-
lannin kirkon sakramentaalinen ajattelumalli.598 Tulkinta sopii kuvaamaan myös 
suomalaista, luterilaista tilannetta, jossa avioliiton teologiassa on juuri tämän 
suuntaisia merkkejä. Avioeroihin johtavien syiden joukossa tämän syyn erillistä 
merkitystä lienee kuitenkin vaikea arvioida. Siinä mielessä tätä kantaa voidaan 
pitää jonkin verran liioiteltuna. 

Edellä esitetyn käsityksen vastapainoksi on huomautettava, että 
avioliittoteologian kuvauksissa on löydettävissä ilmauksia, joissa avioliiton sakra-
mentaalisuus toteutuu juuri persoonallisen suhteen luonteessa.599 Rakkauden teo-
logia on tällöin merkittävässä roolissa, koska sakramentaalisuuden ytimessä on 
käsitys aviollisen rakkauden partisipaatiosta Jumalan rakkauteen. Tässä mielessä 
avioliiton sakramentaalisuus ja persoonallisen suhteen korostaminen eivät ole 

597 ”Th e sacrament of marriage is based on the free expression of intent by the bride and bridegroom 
that their life is united in Jesus Christ and that marriage is an expression of faith and of life growing 
from faith.” FLO 93, 89. Ortodoksinen näkemys liittää avioliiton sakramentin osaksi theosis tapah-
tumaa, jolloin rakkaus avioliitossa kohdistuu tietoisesti myös puolisossa olevaan Jumalan kuvaan. 
Myös kirkon jäsenyys ja eukaristinen yhteys ovat osa avioliiton kokonaistulkintaa, jotka tekevät siitä 
sakramentin. Ks. FLO 93, 90.
598 ”– – When marriage ceases to be regarded as a sacrament in Protestant England, and the focus 
shift s to the personal fulfi lment of the spouses rather than the procreation and education of children, 
the marriage comes under a tremendous burden of expectation. It is a disappointment of such ex-
pectations, along with the removal of religious sanctions from what is becoming a secular institution, 
that builds the growing pressure during the modern era for legal divorce.” Young 2001, 271, 274. 
Youngin artikkeli tuo hyvin esiin myös sen, kuinka suuri vaikutus populaarilla kirjallisuudella on 
ollut avioliittokäsityksen muutoksiin.
599 ”To develop the analogy in this way is to develop, in the wider but important sense of the word, 
a sacramental theology of marriage, which does justice both to the rooting marriage in nature and 
society and to its purifi cation and completion in the redemptive love of God. Human love becomes 
the medium of divine love in which it also participates.” MCT 78, 48. Huotarin mukaan ortodoksisen 
avioliittoteologian mukaan sakramentti tarkoittaa juuri puolisoiden välistä yhteyttä. Ks. Huotari 
1975, 38.
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toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Tulkinnan perusajatus on kuitenkin perustel-
tu: avioliiton instituution siirtyminen maalliselle hallinnolle merkitsi eroamisen 
helpottamista.

Jouko Sihvo on kuvannut suomalaisen avioliittoteologian vastaavaa muu-
tosta kulkuna avioliiton ”laitosmaisuudesta” kohti persoonallisen ja yksilöllisen 
suhteen korostamista.600 Vaikka desakramentalisaatio epäilemättä on mahdollis-
tanut persoonallisen suhteen korostumista länsimaissa, sitä tuskin voidaan pitää 
ainoana tai edes merkittävimpänä syynä persoonallistumiskehitykseen. Valistuk-
sen yksilökeskeiset korostukset liittyvät moniin muihin kehityskulkuihin, joiden 
keskinäistä vaikutusta on vaikea – ellei mahdotonta – arvioida. Historiallisena 
prosessina avioliittoon kohdistuvat muutospaineet kohdistuvat kirkkoon kuiten-
kin entistä suurempina, mikäli kirkolla on epäselvästi ilmaistu tai ristiriitainen 
käsitys avioliiton perusteista. 

Avioliiton perusta on ollut persoonallisessa, kahdenkeskisessä suhteessa 
oikeudellisessa mielessä jo pitkään.601 Tästä kahdenkeskisestä oikeudesta, johon 
lienee aina kuulunut myös rakastuminen ja kiintyminen, on kuitenkin syytä erot-
taa henkilökohtaisen tunnesuhteen lisääntyvä painotus. Se on seurausta muun 
muassa miehen ja naisen muuttuneista rooleista ja työnjaosta sekä muiden kuin 
tunteeseen pohjautuvien sidosten vähenemisestä.

Mikäli avioliiton painopiste siirtyy persoonallisen tunnesuhteeseen ilman 
yhteyttä rakkauden teologiaan, tällöin puhtaasti inhimilliseen suhteeseen asete-
tut odotukset saattavat tulla myös kirkon avioliittokäsityksen ytimeksi. Juuri tätä 
”sosiaalihistoriallisen tapahtumisen” avioliittotyyppi itse asiassa edellyttää.602 De-
sakramentalisaatio näyttää luterilaisessa tulkinnassa kulkeneen tähän suuntaan, 
kun taas Englannin kirkon käsityksessä on haluttu säilyttää persoonallisessa suh-
teessa toteutuva sakramentaalisuus ja sen kautta yhteys Jumalan rakkauteen.

Avioliiton sakramenttiluonteen epääminen reformaatiossa merkitsi joka 
tapauksessa oleellista muutosta, jonka seurauksena ei ollut ainoastaan sakrament-
tiopin muuttuminen vaan avioliiton teologisen tulkinnan avautuminen erilaisille 
kehityskuluille. Selibaatin ja luostarielämän hengellisen kutsumuksen erityisarvo 

600 Sihvo 1981, 164.
601 Jo ennen reformaatiota katolinen kirkko korosti persoonallisen suhteen merkitystä ja vai-
mon suostumusta avioliittoon. Persoonallisen suhteen merkitys ei ole siis vasta valistuksen tuoma 
yksilöllisyyskorostuksen seuraus vaan katolisen kirkon jo keskiajalla ajama suuntaus, jolla pyrittiin 
vapauttamaan avioliitto sukujen sopimisvallasta yksilöiden sopimukseksi. Myös avioesteiden määrän 
lisääminen keskiajalla on tulkittu persoonallisen suhteen korostamiseksi: samalla kirkon oma 
vaikutusvalta lisääntyi, koska kirkollista vihkimistä edellytettiin kihlauksen jälkeen. Avioliitto siirtyi 
sukujen vallasta yksilöiden oikeudeksi ja kirkon toimivaltaan. Ks. Pylkkänen 1992, 87.
602 Huotari 1975, 40, 41; Kuusniemi 1972, 43, 44.
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menetti merkityksensä protestanttisissa kirkoissa, ja niiden tilalle tuli avioliiton 
arvon korottaminen. Muun muassa Jane Shaw näkee reformaation tuoman muu-
toksen merkinneen avioliiton suosituimmuusasemaa ja valtavaa idealisointia vas-
tapainona selibaatille ja pidättäytymiselle. Avioliitto ei ollut enää toiseksi paras 
selibaatin jälkeen vaan kaikkein paras, ja siihen kaikkien oli astuttava. Lutherin 
tulkinta Raamatun kohdasta 1. Kor. 7:7–9 oli tässä oleellinen. Englannissa pappi-
en selibaatin murtaminen kesti kuitenkin kauemmin kuin muualla. Siellä katoli-
sen sakramenttiopin merkitys säilyi huomattavasti pidempään. Aluksi oletettiin 
muun muassa, että papin naimattomuus oli edellytys ehtoollisen oikealle asetta-
miselle. 39 artiklaa sulki kuitenkin pois tämän käsityksen.603

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähteissä avioliiton sakramentaali-
suus ei ole esillä missään muodossa. Avioliiton desakramentalisointi Lutherilla 
on johdonmukaisesti merkinnyt luterilaisen avioliittokäsityksen rakentumista en-
sisijassa luomisen teologian varaan, kuten aiemmin on todettu. Shawn tarkoitta-
ma avioliiton idealisointi on edelleen näkyvissä mutta huomattavasti heikompana 
kuin Shaw sitä kuvaa. Perustelu tapahtuu edelleen samoin kuin Lutherilla eli sek-
suaalisuuden toteuttaminen on lähtökohta, joka perustelee avioliiton olemassa-
olon. Sanoitus ja tarkempi perustelu muotoillaan kuitenkin toisin kuin Lutherilla: 
seksuaalisuuden kokonaispersoonallinen toteuttamistapa saa turvan ja jatkuvuu-
den piispojen kannanoton mukaan vain elinikäisessä avioliitossa.604 Sakramentaa-
lisuuden tilalle on tullut avioliiton ”suosituimmuusasema”.

Valistuksen ja muiden aatevirtausten mahdollisuus vaikuttaa avioliiton 
teologiaan kasvoi huomattavasti sakramenttiluonteen poistuttua. Niin kauan kuin 
avioliitto oli sakramentti, se oli ikään kuin kirkon määrittelemässä suojassa. Kun 
avioliitosta tuli reformaation jälkeen etupäässä yhteiskunnallinen instituutio, eri-
laiset maallisen yhteiskunnan muutokset alkoivat myös enemmän säädellä sitä. 
Jane Shaw tuo esiin tutkimuksia, joissa osoitetaan valistuksen lisänneen aluksi su-
kupuolten välisen eron korostamista. Naisen ja miehen ajateltiin olevan toisiaan 
täydentäviä. Tämä merkitsi erilaisia rooleja heille. Myös kirkot ja teologia vastasi-
vat hänen mukaansa tähän ajattelutapaan.605

603 Shaw 2007, 222.
604 Ky 84, 24: ”Seksuaalisuuden kokonaispersoonallinen toteuttaminen edellyttää turvallisuutta 
ja jatkuvuutta, siksi sukupuolinen yhdyselämä toteutuu inhimillisesti parhaimmalla tavalla koko 
elämän kestävässä miehen ja naisen liitossa, avioliitossa. Vain se voi tarjota sitä turvallisuutta ja jatku-
vuutta, jota seksuaalisuuden kokonaisvaltainen toteuttaminen edellyttää.”
605 Hyvä esimerkki tästä suomalaisessa kontekstissa on piispa E.G. Gulinin ja Turo Niemen teos 
Avioliitto (1951), jossa alaluku ”Toisiansa täydentävät ominaisuudet” kuvaa monin tavoin miehen 
ja naisen toisiaan täydentävää erilaisuutta. On hämmästyttävää, miten tällaiset kuvaukset katosivat 
kokonaan jo 1960-luvulle tultaessa: ”Mies on toimeliaampi, aktiivisempi, nainen taas passiivinen, 
vastaanottava, alistuva. Miehen ja naisen perusteellinen erilaisuus on niin syvällinen, että se ulottuu 
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Teollistumisen myötä roolit eriytyivät muutenkin. Naisten tuli jäädä kodin 
suojaan eikä sotkeutua työn maailmaan. Näin sukupuolten hierarkiasta oli siir-
rytty sukupuolten toisiaan täydentäviin rooleihin, jotka olivat yhtä lailla valmiiksi 
määritellyt. Shaw huomauttaa, että muun muassa Karl Barth edellytti molempia: 
sekä patriarkaalisuutta että sukupuolten täydentäviä rooleja. Shaw pitää sitä esi-
merkkinä, kuinka historiassa myöhään syntyneet ajatukset on omaksuttu kristin-
uskon ideaaleiksi.606 Shawn tulkinnan mukaan painopiste siirtyi samalla avioliiton 
merkityksestä ja sisällöstä naisen ja miehen rooleihin ja keskinäiseen suhteeseen. 
Tämä piirre voidaan tunnistaa jossain muodossa myös nykyisessä suomalaisessa 
avioliittoteologiassa, jonka mukaan avioliitto on miehen ja naisen toisiaan täyden-
tävä elämänyhteys.607

Kun avioliitto lakkasi olemasta sakramentti, Linda Woodheadin mukaan 
kirkko luovutti valtaansa sen suhteen maalliselle hallinnolle. Tämä oli hänen mu-
kaansa Lutherin tarkoituskin. Protestanttiset kirkot ovat kuitenkin monin tavoin 
halunneet edelleen kontrolloida avioliiton tulkintaa ja säilyttää sen hengellisen 
ja teologisen luonteen. Teologinen tulkinta on kuitenkin osoittautunut vaikeak-
si, koska pelkästään luomisen perusteella avioliiton spesifi sti kristillinen hahmo 
on ollut vaikeasti perusteltavissa. Woodhead käsittelee kirkkojen toimintaa avio-
liitto- ja seksuaalietiikassa kontrollin näkökulmasta. Hänen mukaansa kirkkojen 
vähentynyt valta muualla yhteiskunnassa on lisännyt niiden halua kontrolloida 
yksityistä elämänaluetta ja kotia aikaisempaa enemmän. Se on ainut alue, jolla 
hänen käsityksensä mukaan niillä enää on valtaa jäljellä. Tämä näkyy myös suh-
tautumisessa seksuaalisuuteen ja sen eri ilmenemismuotoihin. Woodheadin nä-
kemys on erittäin kriittinen ja hän edellyttää kirkkojen toimivan vallankäytön 
motivoimina.608 Toisaalta se kuvaa osuvasti juuri nykyisen luterilaisen näkemyk-
sen ongelmaa. Kirkolla on vahva ote avioliittoon, mutta sillä ei ole erityisen vahvaa 
avioliiton teologiaa.

Englannin kirkon tilannetta analysoidessaan R.V.Young viittaa historialli-
seen kehitykseen ja muun muassa John Donneen, joka piti avioliittoa sakrament-
tina. Näin Young haluaa osoittaa, kuinka avioliitoa on pidetty Englannin kirkon 
historiassa itse asiassa varsinaisena sakramenttina eikä pelkästään sakramentaali-

sekä ruumiillisesti että sielullisesti pienimpiin yksityiskohtiin saakka – –. Luonto itse on jo alusta 
alkaen sitonut hänet (miehen) enemmän asioihin kuin henkilöihin: hänen on rakennettava asumus 
ja pystytettävä liesi, hänen on keksittävä työkalut ja valmistettava ne. Tämän vuoksi miehen ja naisen 
ajatustapakin on erilainen – –.” Gulin 1951 & Niemi, 10–11.
606 Shaw 2007, 224–225.
607 Ky 84, 24.
608 Woodhead 2007, 231.
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sena. Donnen sakramenttikäsityksen mukaan avioliitto ei ole pelkästään metafora 
Kristuksen ja kirkon suhteesta vaan tietyn naisen ja miehen yhdistämistä Kris-
tukseen avioliiton välityksellä. Tässä merkityksessä avioliitto oli Donnen mukaan 
sakramentti.609

Desakramentalisaation seurauksena voidaan pitää Youngin mukaan myös 
lasten syntymisen ja kasvatuksen vähenevää merkitystä avioliiton teologiassa. 
Katolisen avioliittoteologian käsitys ensisijaisesti lasten syntymiseen tähtääväs-
tä avioliitosta on hylätty sekä luterilaisessa tulkinnassa että Englannin kirkossa. 
Englantilaisessa kontekstissa yhteiskunnan lainsäädännön ja kirkon teologian on 
todettu tässä kohdin muuttuneen samansuuntaisesti ja samaan tahtiin: avioliitto-
lainsäädännön muutokset ja kirkon julkilausumat liittyvät kiinteästi toisiinsa.610 
Vastaava samanaikaisuus ja muutosten rinnakkainen valmistelu on toteutunut 
myös Suomessa.611

Aviosuhteen persoonallisen luonteen korostus612 ei sinänsä välttämättä 
merkitse luopumista sakramentaalisuudesta, sillä myös katolinen kirkko on li-
sännyt persoonallisen tunnesuhteen merkitystä avioliittokäsityksessään ja ku-
vannut sitä erikseen jo Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen dokumenteissa.613 
Sakramenttiluonne ja lisääntyminen avioliiton ensisijaisena tarkoituksena ovat 
silti edelleen lähtökohta, joka toimii tulkinnan prinsiippinä keskellä muuttuvaa 
yhteiskuntaa. Anglikaanisen yhteisön ja roomalaiskatolisen kirkon välisissä neu-
votteluissa on todettu molempien osapuolten pitäytyvän avioliiton sakramentaali-
sessa luonteessa.614 Myöhemmät Englannin kirkon dokumentit eivät anna aihetta 
muuttaa tätä käsitystä.615

609 ”Note that Donne, unlike Calvin, does not reduce the Pauline term ‘mystery’ to a mere fi gure; 
marriage is not simply a metaphor for the relation between Christ and the Church or Christ and the 
soul: it is a means of uniting this particular man and woman, by way of their marriage, with Christ. 
Marriage is, then, a sacrament.” Young 2001, 291.
610 Esim. MCT 78, 22. 
611 Erillisen tutkimuksen tehtävä olisi selvittää tämän vuorovaikutuksen sisäinen dynamiikka.
612 Jo 1978 kirjoitettiin, että avioliitto ”seisoo tai kaatuu persoonallisen suhteen laadun varassa”. Ks. 
MCT 78, 22. 
613 Haas 2001, 341–346. Ks. myös alaluku 3.2.
614 ”Our Windsor Report, paragraph 8, recorded a mutual understanding of the sacramental 
character of marriage. Th is accord seemed to be undermined by a reading of the Report, Marriage, 
Divorce and the Church. Having discussed the matter again, therefore, we found our original accord 
confi rmed, at least in our common belief in a sacramental reality in marriage, although the necessity 
if not propriety of strict ‘sacramental’ terminology remained open to question on the Anglican side.” 
AnRo 73, 200.
615 Bennett on huomauttanut, kuinka Augustinus liitti avioliittoon käsitteet, jotka kuvaavat siirty-
mistä vanhasta todellisuudesta uuteen, ja antoi sillä tavoin avioliitolle uskonteologisen tulkinnan. 
Avioliitto on näin tulkittuna osa julkista elämänpiiriä eikä pelkästään parin yksityisasia. Sen lisäksi 
Augustinus näki siinä vihkiytymisen uuteen identiteettiin, jota hän kuvaa suoraan uskoon liittyvin 
käsittein. Bennett tuo hyvin esille sakramenttiteologian ja avioliiton varhaisia yhteyksiä. Bennett 
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3.5. Avioliiton teologian perusteet Englannissa ja Suomessa

Tässä alaluvussa esitän vielä tiivistetysti tutkimuksen kohteena olevien kirkkojen 
avioliittoteologiaa jäsentävät perusratkaisut.

Avioliiton kuuluminen Jumalan alkuperäiseen luomistahtoon perustellaan 
luomiskertomuksella ja viittauksilla alkutilaan sekä suomalaisissa että englanti-
laisissa lähteissä. Alkutilalla on suomalaisissa vihkikaavoissa luomiseen liittyvä, 
perusteleva merkitys. Sillä ei nähdä olevan yhteyttä avioliiton kristilliseen tai rak-
kaudenteologiseen tulkintaan.

Englantilaisissa lähteissä alkutila saa merkityksen avioliiton asetuksena ja 
yhteytenä armoon. Alkutilan ilmaus, mystical union eli Jumalan luomistyön alku-
peräinen tarkoitus, on yhdistetty Uuden Testamentin opetukseen Kristuksen ja 
seurakunnan suhteesta (Ef 5:32). Siksi avioliitto on pyhä.616 Yhteiskunnallinen ja 
luonnollinen instituutio koskettaa kaikkia ihmisiä. Jumalan lunastavan rakkau-
den ulottuvuus merkitsee rakkauden puhdistumista ja toteutumista samalla, kun 
aviollinen rakkaus on taivaallisen rakkauden välikappale (medium).617

Miehen ja naisen persoonalliseen suhteeseen liittyvien tulkintojen lisään-
tyminen ei ole merkinnyt avioliittoon liitetyn pyhyyden vähenemistä, vaan tulkin-
tojen lisääntyminen on jopa vahvistanut sitä. Miehen ja naisen suhde on tarkoi-
tettu heijastamaan Jumalan rakkauden luonnetta. Siksi avioliitto on korostetusti 
”pyhä avioliitto”. Englannin kirkossa erityisesti BCP:n vihkikaavassa avioliitto on 
korostetusti pyhä avioliitto (holy matrimony, holy wedlock), pyhä sääty (holy esta-
te) tai pyhä järjestys (holy ordinance).618 Myöhemmissä kaavoissa näiden ilmaisu-
jen tilalle tulee pyhä salaisuus (holy mystery). Avioliitto on pyhä, koska Jumala on 
sen pyhittänyt ja Kristus siunannut.619 

2008, 122.
616 ”– – instituted of God in the time of innocency, signyfying unto us the mystical union that is 
betwixt Christ and his Church – –.” BCP, 363. ”O God, who hast consecrated the state of Matrimony 
to such an excellent mystery, that in it is signifi ed and represented the spiritual marriage and unity 
betwixt Christ and his Church – –.” BCP, 371.
617 ”To develop the analogy in this way is to develop, in the wider but important sense of the word, 
a sacramental theology of marriage, which does justice both to the rooting marriage in nature and 
society and to its purifi cation and completion in the redemptive love of God. Human love becomes 
the medium of divine love in which it also participates.” MCT 78, 48.
618 ”– – be joined together in holy Matrimony – –.” BCP, 363; ” – – to join together this Man and this 
Woman in holy Matrimony.” BCP, 363; ”– – to live together aft er God’s ordinance in the holy estate 
of Matrimony?” BCP, 364; ”– – till death us do part, according to God’s holy ordinance; and thereto 
I plight thee my troth.” BCP, 364; ”– – N. and N. have consented together in holy wedlock – –.” BCP, 
365; ”– – that intend to take the holy estate of Matrimony upon you, hear – –.” BCP, 366. Adrian 
Th atcher tuo esille, miten 1600-luvulla avioliittoa kutsuttiin Englannissa myös nimellä Common 
Wealth tai Common Weal, jotka korostivat sen sosiaalista merkitystä ja luonnetta. Th atcher 2003, 40.
619 ”Th e Bible teaches us that marriage is a gift  of God in creation and a means of his grace, a holy 
mystery in which man and woman become one fl esh.” CW 00, 115 (= ASB 80 preface); ”Marriage 
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Englannin kirkossa Jumalan kuvaksi (image) luotuisuus miehenä ja naise-
na sisältää heidän suhteessaan kuvan Jumalan rakkauden luonteesta.620 Imago dei 
-tulkinta merkitsee Englannin kirkossa miehen ja naisen olemuksellista yhteyttä, 
jolla on välitön liittymäkohta Kristuksen ja kirkon väliseen suhteeseen sekä Juma-
lan armon (grace) tuntemiseen.

Englantilaisen avioliittoteologian rakkaudenteologisella lähtökohdalla621 
on ilmeinen vaikutus moniin avioliittoa koskeviin kannanottoihin: avioeroa, avo-
liittoa ja kirkollisen vihkimisen teologiaa koskevat käsitykset määritellään suh-
teessa Jumalan rakkauteen ja uskoon. Avioliiton teologian uudelleen sanoituksis-
sakin Englannin kirkossa liitytään edelleen Common Prayer Bookin lähtökohtiin ja 
teologisesti myös lähelle roomalaiskatolista tulkintaa Kristuksen ja seurakunnan 
välisen yhteyden merkityksestä. Lähentymistä luterilaiseen näkemykseen 
tapahtuu kuitenkin muutoksessa, jossa avioliiton luonnollista ja universaalia läh-
tökohtaa painotetaan enemmän kuin aikaisemmin.

Sekä Englannissa että Suomessa avioliittoa pidetään yhteiskunnan perus-
tavana instituutiona. Suomen evankelis-luterilainen kirkko pitää avioliittoa luo-
misessa asetettuna ja perustaa avioetiikan luonnolliseen lakiin ja kultaisen sään-
nön tulkintaan. Suomalaisissa vihkikaavoissa ei yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 
käytetä ilmaisua pyhä avioliitto, vaikka avioliitto kehotetaan pitämään pyhänä.622 

Luomisen lähtökohta suomalaisessa avioliiton teologiassa merkitsee luon-
nonoikeudellisen perustelun lisäksi luomista Jumalan kuvaksi (imago dei), minkä 
mukaisesti nainen ja mies yhdessä muodostavat Jumalan kuvan623. Avioliiton ja 
luomisen välinen yhteys on kuitenkin tulkittu nimenomaan etiikan perustaksi,624 

is a way of life made holy by God, and blessed by the presence of our Lord Jesus Christ with those 
celebrating a wedding at Cana in Galilee.” CW 00, 105.
620 ”Eternal God, you create us out of love that we should love you and one another. Bless this man 
and this woman, made in your image, who today become a sign of your faithful love to us in Christ 
our Lord.” CW 00, 154.
621 ”Why is marriage important? God is love (1 John 4.16), and in creating human beings he has 
called us to love, both himself and one another. Th e love of God the Father for his Son is the ground 
of all human love, and through the Holy Spirit we may dwell in that love, which the Son has shown 
to us (John 15.9) – –. Without the practice and disciplines of marriage, our love will be exhausted 
and fail us, perhaps very harmfully to ourselves and others. When publicly and lawfully we enter into 
marriage, we commit ourselves to live and grow together in this love.” M 99, 1.
622 Voidaan tuskin selvittää, onko yksittäisessä maininnassa kyseessä historiallinen rudimentti vai 
viittaus Lutherin ilmaisuihin.
623 ”Te olette tulleet Jumalan kasvojen eteen solmimaan avioliiton. Hänen sanaansa kuunnellen 
ja yhdessä rukoillen pyydämme teille ja avioliitollenne Jumalan siunausta. Raamatussa sanotaan: 
’Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 
Jumala siunasi heidät.’”(1. Moos. 1:27–28.) Ktk 03, 138; ”Kristillisen uskon mukaan ihminen luotiin 
nimenomaan perhe-elämää varten. Ihminen on luotu Jumalan yhteyteen, Jumalalle läheiseksi, Juma-
lan kuvaksi. Mies ja nainen ovat yhdessä Jumalan kuva.” Ky 84, 8.
624 ”Seksuaali- ja avioetiikkaa koskevissa kysymyksissä Raamatun tärkein viesti on sanoissa: Ja 
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mikä tuli esiin myös vihkikaavojen sanoituksissa. Luomisteologian yhdistämis-
tä Kristuksen ja seurakunnan suhteeseen ei löydy tutkimuksen kohteena olevista 
suomalaisista lähteistä. Rakkaudessa kasvaminen nähdään ensisijassa eettisenä, 
kultaisen säännön vaatimana velvoitteena. Avioliitto on osa lähimmäisenrakkaut-
ta ja kultaisen säännön soveltamista.625 Sen sijaan rakkauden kaksoiskäskyä on 
käytetty tämän luonnollisen lain ilmaisuna vain harvoin. 

Suomalaisen käsityksen mukaan armo on osa sovitusta, Kristuksen anteek-
siantamus, joka vasta uskon kautta voi vaikuttaa avioliitossa elämiseen. Avioliitto 
on luonnollinen elämänmuoto, jota usko voi kyllä uudistaa, mutta avioliitolla ei 
ole itsessään armon tuntemiseen kytkettyä tehtävää. 

Armon tunteminen alkutilassa voisi muodostaa lähtökohdan avioliiton ja 
armon väliselle yhteydelle myös luterilaisessa teologiassa, sillä Lutherin teologi-
aan nojautuen Etiikan käsikirja -suunnitelmassa kuvataan, kuinka ihminen saat-
toi alkutilassa noudattaa Jumalan tahtoa armon varassa. Siksi lain täyttäminen oli 
mahdollista ja mieluisaa.626 Suomalaisessa avioliiton teologiassa on muutoin ku-
vattu avioliiton ja armon välillä olevaa yhteyttä erittäin vähän. Avioliitto on uskon 
suhteen neutraali, luonnollinen instituutio, jossa voi elää myös uskon ja armon 
varassa.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliiton pysyvä järjestysluonne 
on jäänyt taustalle. Nykyisessä tulkinnassa korostuu enemmän avioliiton saama 
tulkinta, joka perustuu yhteiskunnallisen keskustelun tulokseen. Lutherin käsi-
tys säädyistä ja kutsumuksista on nähty patriarkaalisen ajan tuotteena, joka on 
täytynyt hylätä. Sen tilalle on tullut avioliiton käsittäminen jatkuvana yhteiskun-
nallisena prosessina, muuttuvana järjestyksenä, joka saa kulloisenkin muotonsa 
ilmauksena jatkuvasta luomisesta. Tämä tendenssi näkyy avioliiton kuvauksissa, 
joista avioliiton pysyvät tarkoitukset ovat jääneet pois. Myös avioliiton ominaisuu-
det ovat tulleet uudelleen tulkituiksi. Elinikäisyys ei esiinny vihkikaavoissa enää 
luovuttamattomana piirteenä kuten aikaisemmin, vaikka piispojen kannanotoissa 
elinikäisyyteen pitäydytään selvästi. 

Painopiste on Suomessa siirtynyt avioliiton järjestysluonteesta kirkolli-
sen vihkimisen perustelemiseen. Tämä seuraa ainakin osittain avioliiton sijoit-
tamisesta maalliseen regimenttiin, jolloin siitä vastaa yhteiskunta. Kirkko puo-

Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille. 
Olkaa hedelmälliset. Lisääntykää ja – –. Raamatun alkulehdillä kuvattu Jumalan luomistahto on 
juutalaiskristillisen perinteen mukaan miehen ja naisen välisen suhteen perusta.” L 03, 2.
625 Lau 94, 71, 80.
626 Eks 92, 17: ”Lain vaatimusten täyttäminen oli hänelle sekä mahdollista että mieluisaa, koska 
Jumala oli luonut hänet olemukseltaan vanhurskaaksi ja piti häntä armon avulla tässä tilassa.”
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lestaan vastaa kirkollisesta vihkimisestä, avioliiton yhteiskunnallisen muodon 
siunaamisesta. 

Englannissa järjestysteologinen lähtökohta on säilytetty laajemmin. Se on 
ilmaistu mallina (pattern), joka tarkoittaa rakkauden koulua, rakkaudessa kasva-
mista. Samalla elinikäisyys on säilynyt Englannissa johdonmukaisemmin aviolii-
ton järjestysluonteeseen kuuluvana ominaisuutena.

Kihlauksen merkitys on molempien kirkkojen dokumenteissa varsin heik-
ko. Sen käsittely jää muutaman viittauksen varaan. Kihlauksen juridinen merkitys 
on poistunut kokonaan ja sen teologinen merkitys on sisällytetty kirkollisen vih-
kimisen kaavaan, jossa vihittävät antavat lupauksensa.

Avoliiton arvioinnissa Englannin kirkko on siirtynyt kriittisestä arviosta 
kohti näkemystä, jonka mukaan avoliitto on yksi välivaihe kohti avioliittoa. Argu-
mentointi pohjautuu sekä yhteisöllisyyden lähtökohtaan, jonka katsotaan erotta-
van avoliiton avioliitosta, että rakkaudenteologiseen lähtökohtaan, jonka mukaan 
vain sitoutunut ja elinikäinen suhde voi heijastaa Jumalan rakkautta. Suomalais-
ten arvioiden mukaan avoliiton ongelma on sen sallima suhtautumistapa toisen 
persoonaan. Avoliittoa ei virallisissa dokumenteissa pidetä kirkon hyväksymänä 
parisuhteen muotona. 

Avioeron tulkinnassa Suomen evankelis-luterilainen kirkko on toimi-
nut yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan ja sen lainsäädäntöprosessin kanssa. 
Vielä 1960-luvulla avioero oli mahdollista vain vakavasta syystä, ja sitä pidettiin 
ilmauksena Jumalan tahdon rikkomisesta. Kun Suomessa alkoi lainsäädäntöä 
koskeva keskustelu 1970-luvulla, avioliiton erottamattomuuden periaate nousi 
tarkasteltavaksi. 1980-luvulla avioero kuvataan Suomen evankelis-luterilaisessa 
kirkossa joissakin tapauksissa ainoana lähimmäisenrakkauden mukaisena ratkai-
suna, ja tässä merkityksessä avioeroon suhtautuminen muuttuu sallivammaksi. 
Avioeroon oikeuttavia syitä ei enää erikseen nimetä, mutta siihen riittävistä syistä 
esitetään esimerkkejä. Avioeropäätös kuvataan selvästi enemmän yksilön omaan 
harkintaan perustuvaksi kuin yhteiskunnan juridisena prosessina. Omantunnon- 
ja yksilönvapauden periaatteet korostuvat. Edelleen avioero on piispojen mukaan 
kuitenkin Jumalan tahdon vastainen ratkaisu ja kuvaa kykenemättömyyttä pi-
tää elinikäisyyden ihanteesta kiinni. Toisaalta avioeroa kuvataan lähteissä myös 
suhteen sisäisen dynamiikan vaiheeksi, johon on tultu ilman erillistä päätöstä. 
Avioliitto särkyy, se lakkaa toimimasta. Kun avioliitto on tosiasiallisesti päätty-
nyt, avioeron toteuttaminen on hyväksyttävä johtopäätös. Tässä tulkinnassa per-
soonallinen tunnesuhde on avioliiton keskeisin tekijä, jonka särkyminen särkee 
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myös avioliiton. Avioliitto tulee tällöin käytännössä tulkituksi kuten purettava 
sopimus.627

Englannin kirkossa on ilmaistu vastaava käsitys puolison kokemuksesta 
avioeron perusteena. Avioliiton peruuttamaton hajoaminen (irretrievable break-
down) on sekä Englannin valtiollisen lainsäädännön että Englannin kirkon mu-
kaan avioeron peruste. Lainsäädännön mukaan avioerolle on edelleen esitettävä 
vakava syy ja annettava siitä selvitys. Avioero on Englannin kirkon mukaan mah-
dollinen tapauksissa, joissa avioliitto on tosiasiallisesti kuollut. Tässä liitytään lä-
helle Lutherin käsitystä avioeron perusteista ja toisaalta myös lähelle ortodoksista 
käsitystä. 

Avioliiton periaatteellinen purkamattomuus perustellaan paitsi sen elin-
ikäisellä luonteella kuten Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, myös aviolii-
ton sakramentaalisuudella. Kun avioeroon on tosiasiallisesti päädytty, eron syiden 
pohtimisen sijaan Englannin kirkko on kiinnittänyt erityistä huomiota syyllisyy-
den käsittelyyn sekä avioeron jälkeen että mahdollisen uuden avioliiton solmimi-
sen yhteydessä. Syyllisen selvittäminen ei ole nykyisen avioeroprosessin tehtävä, 
mutta Englannin kirkossa on katsottu teologisesti perustelluksi tukea eron koke-
neita kirkon jäseniä sielunhoidon keinoin. Avioerosta ja avioliiton vaikeuksista 
seuraavaa syyllisyyttä on haluttu hoitaa evankeliumin ja anteeksiantamuksen kei-
noin. Teologinen perustelu on pohjautunut kirkon perustehtävään, jota toteute-
taan myös eronneiden kohdalla.

Englannin kirkossa papilla on oikeus arvioida, onko kirkollinen avioliit-
toon vihkiminen mahdollinen eronneiden kohdalla. Kirkko on voinut käyttää 
omia perusteitaan päättäessään pidättäytyä eronneiden vihkimisestä esimerkiksi 
tilanteessa, jossa pyydetään vihkimään edellisen avioliiton rikkoutumiseen johta-
nut suhde.

Avioliiton tarkoitukset ovat osa avioliiton järjestysluonteen kuvausta. Suo-
messa useiden avioliiton tarkoitusten pois jättäminen kirkollisesta avioliittoon 
vihkimisen kaavasta628 on ekumeenisesti ja teologianhistoriallisesti poikkeuksel-

627 Suomen evankelis-luterilainen kirkko on omalla lausunnollaan puoltanut syyllisyysperusteisesta 
avioerosta luopumista. Kun tämä periaate toteutui avioliittolain uudistuksessa vuonna 1987, myös 
erikseen nimettävät avioeron syyt jäivät pois käytöstä. Avioeron saamiseen riittää toisen osapuo-
len anomus ilman erikseen nimettäviä syitä. Tämä lainsäädännöllinen lopputulos on ristiriidassa 
piispojen kannanoton kanssa, joka edellyttää vakavia syitä avioerolle tai avioeron välttämättömyyt-
tä päätöksenä. Lainsäädäntö ei tunne Suomessa minkäänlaista avioeron syiden arviointia. Tässä 
mielessä kirkolla on yhteiskunnasta poikkeava käsitys avioeron syistä. Aatehistoriallisessa mielessä 
avioliiton perusteeksi yhteiskunnassa on tullut siinä koettu onnellisuus ja avioliiton tarkoitukset ovat 
jääneet taustalle. Persoonallinen, yksilön kokemus ja vain toisen puolisonkin kokemus avioliiton 
tilasta riittävät avioeron syyksi.
628 Ktk 03.
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linen ratkaisu. Lisääntyminen, seksuaalisuus sekä lapset ja heidän kasvatuksensa 
eivät esiinny vuoden 2003 vihkikaavassa avioliiton tarkoituksena.

Lasten kasvatus ja erityisesti kristillinen kasvatus on liitetty Suomessa yk-
sinomaan kastetoimitukseen.629 Lasten kristillinen kasvatus ei esiinny esimerkik-
si piispojen kannanotossa vuodelta 1984 avioliiton tarkoituksena. Monet muut 
lapsia koskevat merkitykset mainitaan, mutta avioliitto kuvataan luonnollisen 
lain seurauksena, eikä kristillisen kasvatus kuulu sillä tavalla perusteltuun, yleis-
inhimilliseen avioliiton instituutioon. Muualla kuin vihkikaavoissa muut lapsiin 
ja perheeseen liittyvät tarkoitukset on ilmaistu kuitenkin selvästi. Tässä kohdin 
vihkikaavojen ja muiden lähteiden välillä on selvä ero.

Koti on suomalaisen avioliittokäsityksen erityismotiivi, joka esiintyy useis-
sa lähteissä. Sillä tarkoitetaan muun muassa perheen perustamista ja lasten syn-
tymän mahdollistamista. Englannin kirkossa sitä lähimmäksi tulee käsitteenä 
perhe-elämän perusta (foundation of family life), jolla avioliitolle annetaan vastaa-
via merkityksiä ihmissuhteiden lähtökohtana. Perheellä on Englannin kirkon vih-
kikaavan mukaan myös liittymäkohta rakkauden teologiaan, sillä perhe tarjoaa 
mahdollisuuden kasvaa rakkaudessa (grow to maturity in love).630 

Englannin kirkossa kristillinen kasvatus perustellaan sekä rakkauden teo-
logialla että avioliiton yhteydellä Kristukseen ja seurakuntaan. Lapset ja perhe ovat 
kristillisen kasvatuksen ohella välitön osa lisääntymistä avioliiton tarkoituksena. 
Lapset ja heidän kasvatuksensa avioliiton tarkoituksena liitetään myös rakkau-
den kasvuun (growth in love). Sitä ei ole erikseen esitetty avioliiton tarkoituksena, 
mutta rakkaudessa kasvaminen on tavalla tai toisella mainittu jokaisen avioliiton 
tarkoituksen yhteydessä. Rakkaudenteologinen sanoitus tulee toistuvasti esille 
Englannin kirkon lähteissä. 

Lapsiin liittyvät avioliiton tarkoitukset tulevat ilmi kaikissa Englannin kir-
kon vihkikaavoissa. Selvä muutos on kuitenkin havaittavissa avioliiton tarkoitus-
ten keskinäisessä järjestyksessä. Kun BCP:ssä lapsiin liittyvät avioliiton tarkoituk-
set ovat ensin mainittuja, CW:ssä lapset mainitaan vasta kahden ensisijaisemman 
tarkoituksen jälkeen. Persoonallisen aviosuhteen merkitys on selvästi lisääntynyt, 
ja siitä on tullut lapsia perustavampi avioliiton tarkoitus. 

Vaikka CW nostaa Jumalan armon tuntemisen ensimmäiseksi avioliiton 
tarkoituksena. On huomattava, että uudesta liturgisesta aineistosta ja vihkikaa-
vasta huolimatta BCP on edelleen säilytetty normatiivisena. Siksi CW:n tuomaa 
muutosta on tarkasteltava uutena painotuksena tai näkökulmana, mutta sitä ei ole 

629 Ktk 84, 7, 8, 16; Ktk 03, 20, 25, 26. 
630 CW 00, 105.
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tarkoitettu korvaamaan BCP:n näkemystä, eikä se ole lähtökohdissaan kokonaan 
uusi näkemys. Silti Jumalan armon tunteminen avioliiton ensimmäisenä tarkoi-
tuksena merkitsee muutosta. Sillä on vaikutusta kaikkien muiden avioliiton tar-
koitusten tulkintaan, ja sen perusteella avioliitto saa ekklesiologisen ja rakkauden-
teologisen perustelun. Juuri tämä korostus erottaa Englannin kirkon näkemyksen 
luterilaisesta teologiasta. 

Sekä Englannin kirkko että Suomen evankelis-luterilainen kirkko hyväk-
syvät ehkäisyn käytön perhesuunnittelussa. Englannin kirkossa vanhemmuuden 
ja lapsettomuuden kutsumukset ovat ehkäisyn vuoksi eriytyneet avioliiton kutsu-
muksesta. Lapsettomuuden kutsumus on siinä mielessä moderni versio naimat-
tomuuden kutsumuksesta, että kumpikin voi antaa suuremman mahdollisuuden 
palvella lähimmäisiä ja Jumalaa. Ekumeenisissa neuvotteluissa roomalaiskatolisen 
kirkon kanssa lapsettomuuteen on kuitenkin anglikaanisessa yhteisössä suhtau-
duttu huomattavasti kriittisemmin.

Suomalaisissa lähteissä ehkäisyä käsitellään niukemmin. Siitä päättämistä 
pidetään vastuullisena tehtävänä. Lapsia pidetään luonnollisena mutta ei välttä-
mättömänä avioliiton tarkoituksena.

Seksuaalisuuden toteuttaminen on Englannin kirkon vihkikaavoissa avio-
liiton tarkoituksena oleellinen. BCP ilmaisi sen olemassa olevana todellisuutena, 
jonka ohjaamiseen ja oikeaan käyttämiseen avioliitto on tarkoitettu. Liturgisen 
uudistustyön myötä seksuaalisuuden toteuttamista koskevat maininnat ovat kui-
tenkin irtautuneet sekä remediaalisesta motiivista että lisääntymisestä. Aviosuh-
teen seksuaalisesta yhteydestä on tehty uusi, erillinen avioliiton tarkoitus. Seksu-
aalisen yhteyden merkitys nähdään seurauksena avioliiton rakkaudenteologisesta 
perustelusta.631 

Seksuaalisuutta kuvataan Englannin kirkon lähteissä osana persoonallista 
kommunikaatiota. Avioliitto on tarkoitettu seksuaalisen rakkauden toteuttami-
seen, joka vahvistaa ja rakentaa yhteyttä puolisoiden välillä.632 Vihkikaavojen ja 
muiden lähteiden välillä ei ole merkittävää eroa seksuaalisuuden kuvauksissa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihkikaavat eivät sanoita lainkaan 
seksuaalisen läheisyyden merkitystä avioliiton yhteydessä. Seksuaalisuutta ja sen 
toteuttamista ei ole kuvattu niissä avioliiton tarkoituksena. Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon käsitys seksuaalisuuden ja avioliiton välisestä liittymäkohdasta 
löytyy vihkikaavojen sijaan muista lähteistä. 

631 Sihs 03, 97–98.
632 MCT 78, 33–34.
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Avioliiton tarkoitusten esiintyminen vain vihkikaavojen ulkopuolisissa 
lähteissä viittaa siihen, että kirkollinen avioliittoon vihkiminen keskittyy muo-
dolliseen yhteen liittämiseen juridisessa mielessä. Kun kirkollisen avioliittoon 
vihkimisen tehtäväksi on nähty jumalanpalveluksen viettäminen, avioliiton sol-
miminen yhteiskunnan lakien edellyttämällä tavalla ja solmitun avioliiton siu-
naaminen633, avioliiton tarkoituksien kuvaaminen ei näistä lähtökohdista ole ollut 
perusteltua.

Muissa lähteissä kuin vihkikaavoissa seksuaalisuuden toteuttamista avio-
liiton tarkoituksena kuvataan kuitenkin oleellisena. Katekismuksen mukaan mie-
hen ja naisen välinen suhde toimii seksuaalisuuden varassa ja avioliitto mahdollis-
taa tämän suhteen säilymisen.634Avioliiton määritteleminen sen tarkoituksilla on 
korvattu ilmaisemalla, mikä on seksuaalisuuden tarkoitus ja sen toteuttamiselle 
turvallisin olosuhde.

Suomalaisten piispojen mukaan seksuaalisuuden toteuttaminen on avio-
liiton tarkoitus, koska seksuaalisuus on persoonallisuuden perustekijä, jolla on 
oma, itsenäinen arvonsa suhteen rakentamisessa ja vahvistamisessa sekä lasten 
syntymisessä. Seksuaalisuuden kokonaispersoonallinen toteuttaminen edellyttää 
turvallisuutta ja jatkuvuutta, siksi vain avioliitto luo piispojen mukaan parhaat 
edellytykset sille.635 

Avioliiton yksi tarkoitus Englannin kirkon mukaan on ollut synnin eh-
käiseminen (remedium). Torjuttava synti ei ole BCP:n mukaan seksuaalisuus tai 
seksuaalinen himo, jotka ovat luomisen lahjoja, vaan näiden lahjojen väärinkäyt-
tö.636 Syntiä ehkäisevän avioliiton tarkoituksen tulkinta on kuitenkin oleellises-
ti muuttunut. Avioliittoa koskevan ajattelutavan muutoksen vuoksi liturgisessa 
uudistustyössä luovuttiin jo vuonna 1980 avioliiton remediaalisen tarkoituksen 
ilmaisemisesta ja sen sijalle tulivat kahdenkeskistä suhdetta kuvaavat tarkoitukset. 

633 ”Kirkollisessa vihkimisessä yhdistyy kaksi ulottuvuutta. Kristillisen uskon mukaan avioliitto 
perustuu Jumalan käskyyn ja luomisjärjestykseen. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, antoi 
avioliiton heille lahjaksi ja siunasi heidän liittonsa. Kristus vahvisti tämän luomisjärjestykseen 
perustuvan asetuksen (Matt. 19:4–6). Jumalan asetuksen perusteella avioliittoon vihkiminen on 
hengellinen tapahtuma ja jumalanpalvelus, jossa rukoillaan vihkiparin puolesta ja siunataan heidän 
liittonsa. Samalla avioliiton solmiminen on myös yhteiskunnan säätelemä oikeudellinen tapahtuma, 
jossa avioliitto saa lainvoiman. Siten se poikkeaa muista kirkollisista toimituksista. Kirkon antaman 
hengellisen tehtävän ohella vihkivä pappi hoitaa myös yhteiskunnan hänelle antamaa tehtävää toimi-
malla vihkivänä viranomaisena.” KtO 06, 2.4.
634 ”Jumala on luonut ihmiset miehiksi ja naisiksi. Seksuaalisuus on osa Jumalan luomistyötä. Sen 
tarkoitus on palvella miehen ja naisen välisen suhteen syntymistä ja säilymistä. Aviosuhteessa voim-
me tuottaa toiselle iloa, oppia palvelevaa rakkautta ja kasvattaa uutta sukupolvea.” Kat 00, 20.
635 Aa 66, 2, 4, 5; Ky 84, 8, 10, 24. 
636 BCP, 363.
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CW 2000 ei sisällä enää suoria viittauksia avioliiton remediaaliseen, syntiä ehkäi-
sevään tarkoitukseen. 

Syntiopin näkökulmasta tämä tarkoitus kuitenkin säilyy implisiittisesti sii-
nä merkityksessä, että avoliitto ja avioliiton ulkopuolinen seksi eivät vastaa Eng-
lannin kirkon mukaan avioliiton luomistarkoitusta.637 Samoin uskollisuuden vaa-
timuksen säilyttäminen638 avioliiton yhteydessä merkitsee remedium-tarkoituksen 
jonkin asteista säilymistä. 

Kumppanuus avioliiton tarkoituksena on liitetty Englannin kirkossa sakra-
mentaalisuuteen. Avioliitto merkitsee kristitylle kutsua elää yhteydessä Kristuk-
seen ja hänen henkeensä. Sakramentaalisuus on merkinnyt myös ontologista 
kumppanuuden tulkintaa, jossa ei ole kyse vain suhteesta vaan miehen ja naisen 
yhdessä muodostamasta Jumalan kuvasta, jolla on yhteisöllinen merkitys. Kump-
panuuden merkitys avioliiton tarkoituksena on lisääntynyt tutkittavana ajanjak-
sona oleellisesti. Silti se on kuulunut jo alun perin BCP:n määrittämiin avioliiton 
tarkoituksiin. Kumppanuus on myös suhteen laadullinen ulottuvuus: tavoitteena 
ovat olleet molemminpuolinen tuki, aviosuhteen luonne keskinäisenä, palveleva-
na rakkautena ja tasa-arvoisempien roolien mahdollistaminen. 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kumppanuus avioliiton tarkoi-
tuksena on vastaavalla tavalla saanut enemmän painoarvoa tutkimusjakson lop-
pua kohti. Suhteen laatua korostetaan. Kumppanuus avioliiton tarkoituksena saa 
lähes vastaavan merkityksen niin Englannissa kuin Suomessa, jos kaikki lähteet 
otetaan huomioon. Ero tulee lähinnä kumppanuuden sakramentaalisesta ja on-
tologisesta perustelusta, jotka Englannin kirkossa merkitsevät avioliiton teologi-
assa toisenlaista perusratkaisua kuin Suomessa. Myös Suomessa kumppanuus saa 
ontologisen ulottuvuuden, mutta se tulee suhteeseen luotuisuudesta. Pelkästään 
vihkikaavojen perusteella ero kirkkojen välillä on kuitenkin huomattava.

Toinen tulkinnallinen ero kumppanuuden sanoituksissa on havaittavis-
sa eettisten kehotusten runsaudessa, joka on tyypillistä suomalaisille vihkikaa-
voille. Luonnollisen lain ja kultaisen säännön etiikka toimivat tulkinnan lähtö-
kohtina, kun Englannin kirkko puolestaan lähtee liikkeelle sekä luomisesta että 
sakramentaalisuudesta. 

637 ”Th is Synod affi  rms that the Biblical and traditional teaching on chastity and fi delity in perso-nal 
relationships is a response to, and expression of, God’s love for each one of us, and in parti-cular 
affi  rms: 1. that sexual intercourse is an act of total commitment which belongs properly with-in a 
permanent marriage relationship”. OHS 87. Ks. myös M 99, 2, 6–7.
638 ”Will you love him, comfort him, honour and protect him, and, forsaking all others, be faithful to 
him as long as you both shall live?” CW 00, 105. 
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Rakkauden ja uskon koulu avioliiton tarkoituksena tulee selvästi näky-
ville Englannin kirkossa. Sekä uskossa että rakkaudessa kasvaminen ovat läh-
tökohta avioliiton aloittamiselle ja kirkolliselle vihkimiselle, mikä pyritään tuo-
maan selvästi esiin myös vihittäville.639 Tämä näkyy myös eronneiden vihkimistä 
koskevissa kannanotoissa.640

Suomalaisissa lähteissä kuvataan uskossa ja rakkaudessa vahvistumista 
kristityn yleisenä päämääränä. Avioliitolle ei kuitenkaan anneta uskon ja rakkau-
den kasvuun liittyvää tarkoitusta. Avioliitto tulkitaan etupäässä ulkoiseksi olosuh-
teeksi, jossa kehotetaan elämään kristittynä. 

Suomalaiset vihkikaavat ovat teologisilta ilmaisuiltaan huomattavasti sup-
peampia verrattuna anglikaanisen kirkon vihkikaavoihin. Avioliiton perusteluista 
ja tehtävistä on jätetty kokonaan pois useita aiemmin merkittäviä ja avioliittoa 
konstituoivia tekijöitä.641 

Avioliiton sakramentaalisuus pohjautuu Englannin kirkossa sekä Juma-
lan olemukseen että sakramentaaliseen yhteyteen Kristuksen ja seurakunnan 
välillä. Avioliitolla on yhteys Kristuksen ja seurakunnan väliseen suhteeseen, 
ja siksi kaikki vihittävät voivat tulla osallisiksi Pyhän Hengen kosketuksesta.642 
Tämä Englannin kirkon käsitys implikoi luterilaisesta sakramenttikäsityksestä 
poikkeavan tulkinnan, jossa armo kuuluu jo luomisen lahjoihin eikä siten ole 
pelkästään Kristuksen anteeksiantamuksen armo. Myös pneumatologia tulee 
esiin: luomisessa asetettu Jumalan järjestys, kuten avioliitto, voi toimia Hengen 
välikappaleena. 

Englannin kirkon tulkinnat avioliiton sakramentaalisuudesta ovat kui-
tenkin keskenään jännitteisiä, koska avioliiton yleispätevää ja uskosta riippuma-
tonta perusluonnetta on tahdottu myös korostaa. Tässä sakramentaalisuuden 
heikommassa tulkinnassa643 ero suomalaiseen, luterilaiseen tulkintaan ei ole ollut 
kovin suuri. Sen sijaan sakramentaalisuuden vahvassa tulkinnassa ero on selke-
ämpi. Avioliitto saa sakramentaalisen lähtökohdan vuoksi oleellisesti toisenlaisen 
tulkinnan kuin Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, jossa avioliitolla ei ole 
sakramentaalisia piirteitä eikä armoa välittävää tehtävää.

639 CW 00, 105, 181; GC 04, 3; MCD 00, app. 3, 120. 
640 MCD 00, 54.
641 Kirkolliskokous äänesti 1999 keväällä kristinopin muotoilusta. Siinä avioliiton elinikäisyyttä koske-
van lauseen poistaminen voitti äänin 62/36 perustevaliokunnan ehdotuksen, jonka mukaan avioliiton 
elinikäisyyttä korostavan lauseen tulisi jatkossakin olla katekismuksessa. Luukkonen toteaa gradus-
saan: ”Näin ollen uuteen katekismukseen tuli avioliiton osalta monia uusia teemoja, joiden voidaan 
ajatella olevan kirkon perinteisestä linjasta poikkeavia.” Luukkonen 2005, 71. Kirkolliskokouksen 
pöytäkirjoista ei käy ilmi, mitkä olivat lopulta ne argumentit, jotka johtivat tähän lopputulokseen.
642 MCT 78, 61; Sihs 2003, 10.
643 Esim. MCT 78, 49.
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Luterilaisessa teologiassa ei ole ollut käytössä sakramentaalisuuden kate-
goriaa, kun sen sijaan Englannin kirkossa avioliitto on armon välittäjä (means of 
grace). Avioliiton pyhyys ja sakramentaalisuus tulevat sen yhteydestä armoon sekä 
Kristuksen ja seurakunnan väliseen suhteeseen. 

Katolisen ja anglikaanisen avioliittokäsityksen ankkuroituminen sakra-
menttiteologiaan ja avioliiton uskonnolliseen luonteeseen644 muodostaa selvän 
eron luterilaiseen käsitykseen avioliitosta. Reformatorinen muutos avioliiton 
sakramenttiluonteessa merkitsi Englannin kirkossa avioeron mahdollisuutta, eli 
aviositeen purkamisen mahdollisuutta, sekä avioliiton yhteiskunnallisen perus-
luonteen tunnustamista uskonnollisen luonteen ohella. Avioliitto kuitenkin säilyi 
armonvälineenä ja liittymäkohtana Jumalan rakkauteen.

644 ”Th e description of marriage as a ”spiritual community” expresses the fact that in marriage the 
fundamental and all-embracing questions of life have to be answered jointly by partners. Since the 
community regards the binding and all-of-life-embracing nature of such questions, marriage has a 
religious character which is essential to its nature.” MM 77, 10.
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4. Avioliiton kirkolliset merkitykset

4.1. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen

4.1.1. Edellytykset
Avioliiton esteiden1 tutkinta tapahtuu Suomessa yhtäläisesti riippumatta siitä, 
onko kyseessä kirkollinen vai siviilivihkiminen.2 Kirkollisen vihkimisen esteitä 
ei ole määritelty erillään yhteiskunnallisesta laista. Tämä kuvaa hyvin käsitystä 
avioliiton yhteiskunnallisesta perusluonteesta. Kuulutukset kirkossa muodostavat 
tästä ainoan poikkeuksen. Kirkolliseen vihkimiseen liitetään kuulutukset ja esiru-
kous messussa yhtenä vihkiparin valitsemana sunnuntaina, mikäli kihlakumppa-
nit eivät halua kieltää niiden lukemista. Tietosuojalain vuoksi kuulutus kirkossa 
on tullut vapaaehtoiseksi. Tämä on osaltaan vähentänyt kirkollisen vihkimisen 
erityismerkitystä. Kirkollisen vihkimisen erityispiirteenä kuulutukset kuitenkin 
edelleen liittävät vihkimisen seurakuntayhteisöön ja esirukoukseen. 

Englannin nykyisen käytännön mukaan kuulutukset luetaan kirkossa kol-
me kertaa ennen vihkimistä ja vastaavasti siviilivihkiminen voi tapahtua aikai-
sintaan 16 vuorokauden kuluttua kihlakumppanien ilmoituksesta. Suomessa vih-
kiminen voidaan toimittaa jo 7. päivänä esteiden tutkintapyynnöstä.3 Esteiden 

1 Jeff rey E. Ford on analysoinut avioliiton esteitä monipuolisesti. (Ford 1999, 68–88). Muun muassa 
vanhempien suostumusta avioliittoon on pidetty Fordin mukaan oleellisena sekä katolisessa kirkossa 
että protestanttisissa kirkoissa. Tästä lähtökohdasta ei ole mitään viitteitä enää jäljellä esimerkiksi tä-
män tutkimuksen lähteissä. Yksilön vapauksien korostaminen on tullut tässä suhteessa tärkeämmäksi 
kuin vanhempien hyväksynnän saaminen. On huomattava, että hyväksyntä edellyttää vanhemmilta 
paitsi arviointikykyä, nuorten itsenäisyyden ja päätösten kunnioitusta. Ford kuvaa osuvasti, miten 
kaupalliset treffi  palvelut, nuorekkaat ikätoverit ja villit ajattelijat ohjaavat nykyisin nuorten ratkaisuja, 
ja vanhemmat on suljettu pois omien lastensa elämästä. Ks. Ford 1999, 68–72. 
2 Aas. Viimeisimmät avioliiton esteitä koskevat lainmuutokset Suomessa on toteutettu 2002 ja 1997. 
Asetus on muilta osin vuodelta 1987.
3 AL § 13.
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tutkimisaika ja siihen sisältyvä harkinta-aika on siis Englannissa kolminkertainen 
Suomeen verrattuna. Harkinta-ajan pituuden merkitys ei ole tämän tutkimuksen 
arvioitavissa, mutta avioliittopäätöksen merkittävyyttä pidemmällä harkinta-ajal-
la epäilemättä voidaan korostaa.4 

Avioliiton juridisten esteiden tutkinnasta erillinen kysymys on, asettavatko 
tutkimuksen kohteena olevat kirkot kirkolliselle vihkimiselle omia edellytyksiään. 
Englannin kirkon käsityksen mukaan avioliitto solmitaan, jos se tapahtuu niiden 
periaatteiden mukaisesti, jotka on ilmaistu BCP:ssä. Esimerkiksi määräaikaiseksi 
aiottua avioliittoa ei solmita kirkossa.5 Eronneista ei vihitä kirkollisesti niitä, joi-
den kohdalla kyse olisi ”vanhan uskottomuuden pyhittämisestä” eli vihkimisestä 
avioliittoon aviorikoskumppanin kanssa.6 Yhteiskunta ei laissa esitä vastaavia kri-
teerejä eron jälkeen vihittäville. Tässä Suomen ja Englannin käytännöt poikkeavat 
toisistaan. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei määrittele erikseen kirkollisen 
vihkimisen esteitä vaan noudattaa esteiden suhteen vain maallisen lainsäädännön 
asettamia ehtoja.

BCP:ssä Jumalan lain ja yhteiskunnallisen lain avioliitosta erillisyys ja 
mahdollinen erilaisuus tunnustetaan.7 Jumalan lailla tarkoitetaan kymmentä käs-
kyä ja Raamatun ilmoitusta sellaisena kuin se Englannin kirkossa on ymmärretty. 
Yhteiskunnan ja Jumalan lain välinen ero tulee Englannissa havainnollisesti esiin 
erityisesti eronneiden vihkimisen kohdalla. Valtionkirkkojärjestelmästä huoli-
matta Englannin kirkko sanoittaa selvästi oman kantansa avioliitosta.

Suomessa yhteiskunnan lait säätelevät kirkollista vihkimistä, eikä kirkol-
la ole omaa, valtion laista poikkeavaa määritelmää avioliittoon vihkimisestä tai 
sen perusteista. Kirkkojärjestys säätää vain vihkimisen tavasta ja paikasta sekä 
siitä, millä tavoin oikeus kirkolliseen vihkimiseen perustuu kirkon jäsenyyteen.8 
Tämän taustalla on käsitys avioliiton kuulumisesta maalliseen regimenttiin ja 
toisaalta uskonnonvapauslakiin perustuva järjestely. Mitään ilmaisuja avioliiton 
tarkoituksesta tai sisällöstä ei sisälly kirkkojärjestykseen. Kihlaparin omalla kä-
sityksellä avioliitosta tai sitoumuksilla, jotka ovat esimerkiksi vastoin kirkon kä-

4 Suomessa kuulutusaika oli pidempi 1900-luvun alkupuolella, sillä vuoden 1929 avioliittolaissa oli 
vielä käytössä 3 kuulutuksen käytäntö. Ks. AL 1929, § 17. 
5 MCD 2002, 1.
6 M 99, 5.
7 BCP 363: ”– – by God’s law, or the laws of this Realm.”
8 KJ 1993. § 18–20. Vrt. Merras (1990, 37), joka kuvaa tilannetta Suomen ortodoksisen kirkon kan-
nalta. Hänen mukaansa (ortodoksinen) ”kirkko on joutunut siunaamaan mitä erilaisimmin perustein 
solmittuja avioliittoja”. Yhteiskunnan määritellessä avioliiton juridiikan ja edellytykset kirkot eivät voi 
vihkioikeutta käyttäessään muuttaa vihkimisen perusteita. Silloin kun itse vihkiminen ja rekisteröinti 
tapahtuvat maallisen viranomaisen toimesta, kirkko voi vapaammin päättää, millaisin edellytyksin 
solmittuja liittoja se siunaa. 
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sitystä avioliitosta, ei siten katsota olevan vaikutusta oikeuteen tulla kirkollisesti 
vihityksi.

Kirkkojärjestys edellyttää, että kirkon jäsen solmii avioliittonsa ”säädetyn 
järjestyksen mukaan”.9 Nimenomaan kirkollista vihkimistä ei kirkkojärjestys silti 
Suomessa edellytä. Tämä kuvastaa, miten kirkollinen vihkiminen ja siviilivihki-
minen ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mukaan ytimeltään sama asia. 
Kirkollisella vihkimisellä ei katsota olevan kirkon jäsenelle mitään sellaista siviili-
vihkimisestä poikkeavaa merkitystä tai sisältöä, että se olisi kirkkolakiin kirjattu. 

Esimerkiksi Saksan evankelis-luterilaiset kirkot toimivat Suomeen ver-
rattuna erilaisessa tilanteessa, koska siellä siviilivihkiminen (die standes-amtliche 
Eheschließung) on pakollinen. Kirkollinen vihkiminen (die kirchliche Trauung) 
tarkoittaa jo solmitun avioliiton vihkimistä kirkon järjestyksen mukaan. Käsitteet 
die Eheschließung ja die Trauung ovat käytössä rinnakkain. Kirkollisesta vihkimi-
sestä käytetään kuitenkin useimmiten, esimerkiksi vihkikaavoissa, nimitystä die 
Trauung, joka sananmukaisesti tarkoittaa vihkiäisiä ja häitä. Eheschließung, joka 
merkitsee avioliiton solmimista, kuvaa enemmän juridista ulottuvuutta. Käsitteel-
lisesti kirkollinen vihkiminen ei ole vain avioliiton siunaus vaan avioliiton solmi-
misen jälkeinen, kirkollinen vihkiminen. Sana vihkiminen, Trauung, ei siis sak-
salaisessa kontekstissa tarkoita vain juridisesti määräytyvää ainutkertaista aktia, 
vaan sillä on oma, kirkollinen sisältönsä.10

Koska vastaavaa kirkollisen vihkimisen määrittelyä ei löydy suomalaisista 
lähteistä muuten kuin kirkon jäsenyyden osalta,11 voidaan todeta, ettei Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon käsitys sisällä luterilaisessa kirkossa sinänsä mahdol-
lista kriittistä tarkastelua siitä, millaiseen liittoon kirkossa vihitään. Suomalaiset 
dokumentit eivät sulje eksplisiittisesti pois sitä mahdollisuutta, että kirkossa vihi-

9 KJ 1993, § 5.
10 Saksan luterilaisissa kirkoissa on määritelty kirkollisen vihkimisen ehdoiksi paitsi siviilivihkimi-
nen ja vähintään toisen vihittävän jäsenyys kirkossa myös se, etteivät vihittävät ole tehneet sitoumuk-
sia, joiden sisältö on vastoin kirkon käsitystä avioliitosta. ”2. Voraussetzungen für die kirchliche Trau-
ung (1) Beide Ehepartner wünschen eine kirchliche Trauung. (2) Mindestens einer der Ehepartner 
gehört der evangelischen Kirche an (siehe auch Abschnitt 7). (3) Die standesamtliche Eheschließung 
des Paares nach staatlichem Recht ist nachweislich rechtsgültig vollzogen. (4) Es bestehen keine 
gravierenden seelsorgerlichen Bedenken gegen das Zustandekommen der Ehe und den Umgang der 
Ehepartner miteinander. Diese können z. B. darin begründet sein, dass das Paar Vereinbarungen 
getroff en hat, die dem christlichen Eheverständnis widersprechen.” Leitlinien… 2003, 77. Yksi vai-
kuttava syy saksalaisen ja suomalaisen, kahden luterilaisen, tulkinnan väliselle erolle on saksalaisessa 
käytännössä, jossa siviilivihkiminen on kaikille pakollinen. Tällöin kirkollisen vihkimisen toimittajat 
eivät ole valtion ”virkamiehen” asemassa vihkimistilanteessa, vaan voivat keskittyä nimenomaan 
kirkollisesta vihkimisestä nouseviin periaatteisiin.
11 Ktk 84, 54; Ktk 03, 137. Suomessa vähintään toisen on oltava rippikoulun käynyt kirkon jäsen ja 
toisenkin kuuluttava johonkin muuhun kristilliseen kirkkokuntaan. 
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tään esimerkiksi vain määräajaksi tai toistaiseksi tarkoitettuja liittoja.12 Avioliitto-
lain mukaan kirkolla olisi kuitenkin mahdollisuus säätää itse kirkollisen vihkimi-
sen ehdoista.13

Suomessa kirkollisen vihkimisen edellytyksiä ovat vähintään toisen vihit-
tävän jäsenyys kirkossa ja rippikoulun käyminen.14 Muita edellytyksiä ei ole. Kir-
kollisen vihkimisen ja kristillisen avioliiton katsotaan siis muodostuvan vihittä-
vien oman sitoutumisen perusteella. Kirkollisten toimitusten opas vuodelta 2006 
ilmaisee erillisen avioliiton siunaamisen ja kirkollisen avioliittoon vihkimisen 
olevan teologiselta merkitykseltään identtiset.15 Myös näiden kaavojen sisällöt 
ovat lähes identtiset. Kirkollisella vihkimisellä ei nykyisessä tilanteessa ole mitään 
sellaista teologista tai muutakaan merkitystä, jonka vuoksi sillä olisi perusteltua 
merkitystä rippikoulun motiivina. Rippikoulua voidaan perusteella johdonmu-
kaisesti vain sillä, että se antaa edellytyksiä elää kristittynä avioliiton instituutiossa 
olipa sitten kyseessä kirkollisesti vihitty tai siviilivihitty ja kirkollisesti siunattu 
avioliitto. 

Sekä Englannin kirkossa että Saksan evankelis-luterilaisissa kirkoissa ko-
rostetaan enemmän kuin Suomessa etukäteiskeskustelujen sisällöllistä luonnetta. 
Englannin kirkossa tämä koskee vielä erityisesti eron jälkeen uuteen avioliittoon 
vihittäviä. Näiden keskustelujen pohjalta tehdään päätös, ovatko vihittävät tietoi-
sia, minkälaisen sitoumuksen he avioliitossa tekevät, ja onko se sitoumus yhtäpi-
tävä kirkon käsityksen kanssa.16 Päätös vaikuttaa kirkollisen vihkimisen sisältöön 
ja edellytyksiin. 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kirkon oma käsitys avioliitosta 
poikkeaa valtion lainsäädännöstä vain elämänkatsomuksellisten ihanteiden osal-
ta, joita laissa ei ilmaista.17 Kirkollisen vihkimisen katsotaan merkitsevän tunnus-
tautumista Jumalan luomaan elämänjärjestykseen, ja sitä perustellaan avioliiton 
solmimisen merkittävällä luonteella sekä yleisinhimillisellä kulttuurilla.18 Luon-
teeltaan yleisinhimilliset perusteet liitetään luomisteologiseen lähtökohtaan. Mui-
ta teologisia käsitteitä ei liitetä avioliittoon. Avioliitto ei itsessään sisällä näiden 
sanoitusten mukaan liittymäkohtia kristilliseen uskoon. Siksi erikseen kristillistä 

12 Aas § 9 sisältää siviilivihkimisen sanamuodon, jonka mukaan avioliitto on tarkoitettu pysyväksi.
13 ”Sen lisäksi, mitä vihkimisestä säädetään §:ssä 15, kirkollisen vihkimisen muut ehdot ja muodot 
määrää se uskonnollinen yhdyskunta, jossa vihkiminen toimitetaan.” AL § 16 (16.4.1987/411)
14 Ktk 03, 137.
15 Kto 06, 2.4.
16 Saksan käytäntö edustaa lisäksi luterilaista tulkintaa, jonka mukaan kirkolla voi olla oma, kristilli-
nen avioliittokäsitys (christliche Eheverständnis). Leitlinien… 2003, 77.
17 Ky 84, 29.
18 Ky 84, 30.
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avioliittoa ei instituutiona tai järjestyksenä tunneta. Tätä periaatetta on sovellettu 
johdonmukaisesti. Kun kuvataan kristityn antamaa avioliittolupausta, sitä tulki-
taan teologisin termein siksi, että kristitty avioliiton ”käyttäjä” antaa sille uskonsa 
mukaisen tulkinnan. Kristitty tekee avioliittolupauksensa luottaen Jumalaan ja 
tietoisena armon ja anteeksiantamuksen välttämättömyydestä. Siksi kirkollisen 
vihkimisen käyttäminen on kristitylle suositeltavaa.19 Armo kuuluu avioliittoon 
ja siitä voi tulla osalliseksi.

Avioliittoon vihkiminen sinänsä on aina oikeudellinen toimi, jonka hoitaa 
asiaan kuuluva viranomainen.20 Kirkollisen vihkimisen kohdalla juridinen ulot-
tuvuus yhdistyy kirkollisiin motiiveihin. Kirkollisen vihkimisen perustarkoitus on 
tarjota suhteelle siunaus ja rukoilla vihittävien puolesta. 

4.1.2. Siunaus
Kirkollisen vihkimisen21 tehtäväksi sanoitetaan lähteissä seuraavia tekijöitä:

1. todistaminen (witness) 
2. rukous (pray)
3. ilon jakaminen (sharing the joy) 
4. vihittävien rakkauden juhliminen (celebration)
5. siunaus (blessing) 
6. puolisoiden yhteen liittäminen (join together)
7. Jumalan sanan kuunteleminen (listening to the Word of God)
8. tuen antaminen (support)

Taulukko 4.1. Kirkollisen vihkimisen tehtävät lähteenä olevissa vihkikaavoissa.
BCP ASB CW Ktk 64 Ktk 84 Ktk 03

-rukoilla 
siunausta
-yhdistää mies 
ja vaimo 

-todistaa
-rukoilla
-pyytää 
siunausta
-jakaa ilo

-todistaa
-rukoilla
-rukoilla 
siunausta 
-vastaanottaa 
siunaus
- jakaa ilo, 
juhlia
-tuki ja 
läsnäolo: 

-rukous
-siunauksen 
pyytäminen
-avioliiton 
rakentaminen

-rukous
-siunauksen 
rukoileminen
-kiitos

-todistaa 
(impl.)
-rukous
-siunauksen 
pyytäminen
-tuki 
-Jumlan sanan 
kuunteleminen

19 Ky 84, 30.
20 AL § 14.
21 Kirkollisen vihkimisen saamia muotoja ja erilaisia merkityksiä ensimmäisen vuosituhannen aika-
na on analysoinut 1981 Korbinian Ritzer.
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Siunauksen22 pyytäminen tai rukoileminen on keskeisin ja kaikissa vihki-
kaavoissa esiintyvä vihkimisen tehtävä. Aluksi selvitetään, miten siunaus on ym-
märretty käsitteenä ja mitä merkityksiä sille on annettu. 

Kun siunaus23 tarkoittaa uskonnollista ja erityisesti kristillistä riittiä, toimi-
tusta, sillä halutaan välittää Jumalan siunaus siunattavalle.24 Kristillisissä kirkoissa 
siunaus liittyy kaikkiin sakramentteihin ja myös muihin kirkollisiin toimituk-
siin.25 Luther kehotti siunaamaan myös itsensä pyhällä ristinmerkillä joka aamu 
ja ilta. Siunaus ei luterilaisen ajattelutavan mukaan edellytä pappia, vaan sen voi 
toteuttaa myös kuka tahansa kristitty. Tämä koskee esimerkiksi kodin siunaamis-
ta, jonka kaavassa todetaan tällainen mahdollisuus.26

Luterilaisen käsityksen taustaksi on syytä tarkastella lyhyesti Lutherin kä-
sitystä siunauksesta vihkimisen yhteydessä. Lutherin vihkikaava sisälsi ajatuksen, 
jonka mukaan julkinen kihlaus tapahtuu maallisen järjestyksen mukaan kirkon 
ulkopuolella tai ovella. Kirkollisen vihkimisen olennaisin sisältö olivat hänen mu-
kaansa vihkimisen jälkeinen siunaus ja esirukous.27 Isossa katekismuksessa Luther 

22 Siunaus on ollut keskeinen käsite juutalais-kristillisessä perinteessä. Luomiskertomuksen kuvaus 
miehen ja naisen siunaamisesta muodostaa lähtökohdan sekä Jumalan ja ihmisen suhteelle että 
Jumalan suhtautumiselle miehen ja naisen väliseen liittoon. Vanhassa testamentissa siunaus (hepr. 
berakha) on koko elämää koskettava, menestyksenä ja rauhana ilmenevä Jumalan lahja. Siunauksen 
vaikuttaa Jumalan eläväksi tekevä sana, mikä merkitsee myös Jumalan läsnäoloa. Jumalan siunaus 
on luonteeltaan pysyvä eikä sitä voi peruuttaa. Siunaus voi siirtyä sukupolvelta toiselle, jopa kaikille 
maailman kansoille. (1. Moos. 12:2–3; 26:3–4, 28:13–15). Siunaus liittyy läheisesti kahteen muuhun 
keskeiseen käsitteeseen, liitto (berit) ja rauha (shalom). Uudessa testamentissa siunaus (eulogia) 
esiintyy paitsi Vanhan Testamentin kuvaamassa merkityksessä myös uusissa yhteyksissä. Jeesus on 
luvattu siunaus, hänen seuraajansa ovat Isän siunaamia ja perivät siunauksen. Leivän siunaamisesta 
muodostuu uusi merkitys: siunaus on uuden merkityksen antamista ja lupauksen liittämistä siunatta-
vaan. Siunaamisesta tulee toimitus, konsekraatio. Paavali puhuu useita kertoja Hengen siunauksesta 
tai Kristuksen siunauksesta. Näillä hän viittaa sekä uuteen elämään uskossa että armolahjoihin. 
Kreikan kielen ilmaisuna eulogein liittää siunauksen kiitokseen ja ylistykseen, joita se myös sanana 
tarkoittaa. Latinan kielen sana benedictus on tuonut edellisiin lisämerkityksen siunaavasta sanasta, 
joka vaikuttaa lupaamansa hyvän. Harjula & Häkkinen (2003, 159–164) analysoivat siunauksen his-
toriaa muuten asiantuntevasti, mutta eivät mainitse lainkaan yhteisesti miehelle ja naiselle annettua 
siunausta luomisessa.
23 Siunaus (blessing, benediction) on käsitteenä moniselitteinen. Sen merkitys englanninkielise-
nä käsitteenä blessing jaetaan useimmiten joko kolmeen tai neljään päätarkoitukseen, jotka ovat 
ensinnäkin siunausakti, jonka suorittaa joku henkilö, toiseksi lyhyt rukous esimerkiksi ennen ruokaa, 
kolmanneksi jotakin, joka myötävaikuttaa onneen, hyvinvointiin tai omaisuuteen sekä neljänneksi 
hyväksyntä tai hyväksyminen. Kolmijaossa ruokarukous on sisällytetty siunausaktiin, mikä onkin 
johdonmukaista. 
24 Juutalaisuudessa siunaus liittyi useimmiten ulkoiseen menestykseen, ja itse siunausaktissa käytet-
tiin ns. Aaronin siunausta. 
25 Ks. esim. CS 1998, 5.
26 Ktk 03, 339.
27 ”Aber so man von uns begerd, fuer der kirchen odder ynn der kirchen sie zu segenen, uber sie zu 
beten odder sie auch zu trawen, sind wir dasselbige zu thun. Darumb hab ich wollen diese wort und 
weise stellen den ienigen, so es nicht besser wissen, ob etliche geluestet, eintrechtiger weise mit uns 
hierynn zu brauchen.” WA 30, III, 74.
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kuvaa, kuinka Jumala antaa siunauksensa ja armonsa avioliittoon.28 Armon liittä-
minen siunaukseen kuvaa, kuinka laajasti Luther ymmärsi sekä Jumalan toimin-
nan että avioliiton: Jumala vaikuttaa luomassaan todellisuudessa sekä ulkoisen 
järjestyksen että armon ja evankeliumin välityksellä. Avioliitossa molemmat ulot-
tuvuudet – sekä ulkoisen järjestyksen säilyttäminen että Jumalan sanan tuoman 
siunauksen julistaminen – toteuttavat Jumalan tahtoa. Tässä merkityksessä elämä 
avioliitossa kuuluu sekä maalliseen regimenttiin, ulkoisen järjestyksen alueelle 
että hengelliseen regimenttiin, armon ja evankeliumin alueelle.

Yksi siunaukselle annettu merkitys tulee ilmi esimerkiksi Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon katekismuksessa, jonka mukaan koko elämä on Jumalan 
siunauksen varassa. Siunaus on siinä esitetty koko elämän kattavana lahjana. Sii-
hen sisältyy sekä Jumalan hyvyys ja armo että hänen läsnäolonsa eri tilanteissa. 
Siunauksen pyytämisen ilmaistaan merkitsevän myös sen toteutumista eli Juma-
lan kääntymistä ihmisen puoleen.29 Tämä on siunauksen yleinen, koko elämää 
koskettava merkitys.

Vuoden 1963 vihkikaavassa vihkiparia kehotetaan pyytämään siunausta eli 
uskollisuutta, rakkautta ja Jumalan pelkoa kotinsa perustukseksi, jotta he saisivat 
osakseen nimenomaan aviopuolisoille luvatun siunauksen.30 Kahden seuraavan 
vihkikaavan sormusrukouksissa Jumalan siunauksen ilmaistaan samoin olevan 
seurausta Jumalaan turvautumisesta.31 

Vuoden 1984 vihkikaavassa ilmaistaan samaan tapaan kirkollisen vihki-
misen tarkoitus siunauksen pyytämiseksi. Tosin ensimmäisessä allokuutiossa siu-
nauksesta ei ole mitään mainintaa. Toisessa allokuutiossa siunausta toisaalta ru-
koillaan ja toisaalta luvataan sen perusteella, että Jumala on sen jo aviopuolisoille 
luvannut. Sanoitus tuo esiin, miten avioliiton elämä on Jumalan lupaaman siuna-
uksen varassa. Tällä viitattaneen luomiskertomukseen. Tässä kaavassa siunaus on 
kuvattu edellytyksettömänä lahjana. 

Vastaava siunauksen merkitys edellytyksettömänä lahjana on esillä myös 
vihkikaavan 2003 esirukouksessa. Toisessa esirukousvaihtoehdossa siunaus sisäl-
tää Jumalan ohjausta, varjelua, opetusta, suojelua ja suunnan näyttämistä. Näin 

28 ”– – dazu wuerde er seinen segen und gnade geben, das man lust und freude davon hette.” WA 30, 
I, 163.
29 Kat 00, 43. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivujen sanastossa siunaus määritellään 
seuraavasti: Siunaus on Jumalan läsnäoloa ja huolenpitoa elämässä. Siunaus ei merkitse vain menes-
tymistä vaan siunausta voi kokea myös vastoinkäymisten ja menetysten keskellä. Ristinteologisen 
ajattelutavan mukaisesti Jumala kätkee läsnäolonsa myös kärsimykseen. Perimmältään siunaus tulee 
aina Jumalalta. http://www.evl.fi /sanasto/selitysS.htm#SIUNAUS
30 Ktk 63, 39–40. 
31 Ktk 84, 59; Ktk 03, 148.
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siinä korostuu siunauksen luonne ikään kuin varustuksena, joka suojaa joltakin 
tai ohjaa oikeaan.32 Esirukouksissa esiintyy siunaus myös Jumalan läsnäolona, 
edellytyksenä puolisoiden yhteen liittymiselle rakkaudessa ja kumppanuudessa 
sekä Jumalan siunauksena jo olemassa olevalle rakkaudelle. Vastaavat merkitykset 
esiintyvät myös morsiusmessussa.33

Avioliittoon ja -puolisoille tarkoitettu siunaus saa kuitenkin vielä kolman-
nen merkityksen, joka on esillä useissa lähteissä: siunaukseen liitetään eettinen 
edellytys. Esimerkiksi eronneille tarkoitetussa B-kaavassa siunauksen ilmaistaan 
olevan seurausta Jumalan tahdon mukaisesta elämästä.34 Vaikka allokuution35 
alussa kuvataan vihkiparin tulleen yhdessä seurakunnan kanssa rukoilemaan siu-
nausta avioliitolleen, kaavan muut kohdat siunauksesta antavat ymmärtää, että 
siunaus on Jumalan tahdon mukaiseen elämään liittyvä seuraus.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisessä, vuoden 2003 vihkikaa-
vassa siunaus kuvataan kuten aikaisemmissa vihkikaavoissa seurauksena uskolli-
suuden, rakkauden ja uskon sekä muiden ihanteiden toteuttamisesta avioliitossa. 
Siunaus esiintyy jälleen tässä seurauksena Jumalan tahdon mukaisesta elämästä. 
Sanamuoto on täsmälleen sama, joka oli käytössä vuoden 1963 käsikirjassa36, 
vaikka se oli välillä muotoiltu toisin vuoden 1984 vihkikaavaan. Tuon siunauksen 
sisältöä ei sanoiteta, mutta sen ilmaistaan olevan siunaus, jonka Jumala on avio-
puolisoille luvannut. Avioliitolle tarkoitettu ja Jumalan lupaamaksi kuvattu siu-
naus on kuvattu tässä ehdollisena. Toisessa saman vihkikaavan kohdassa siunaus 
rinnastetaan myös onneen, joka voi seurata liitosta huolehtimisesta.37 

Kokonaisuus on hämmentävä, koska luomisen perusteella luvattu siunaus 
näyttäisi kuuluvan vihittäville jo pelkästään Jumalan lupauksen ja luomisen pe-
rusteella. Samaa edellytyksetöntä siunausta viestittävät vihkikaavan lopussa olevat 
erillinen siunausakti sekä rukousten sanamuodot.38 Siunauksen selvä ehdollisuus 
vihkikaavoissa luo kuitenkin sisäisen jännitteen siunauksesta annettuun kuvaan. 

32 Krt 03, 150.
33 Krt 03, 155–180.
34 Ktk 63, 39, 40. Vuoden 1984 käsikirjassa B-vihkikaavan puhe-ehdotukseen ei sisälly ilmaisuja 
siunauksesta. Rukouksessa ilmaistaan kaikkien hyvien lahjojen tulevan Jumalalta, mikä viittaa 
epäsuorasti siunaus-käsitteen yleiseen merkitykseen. Siunaus mainitaan muuten ainoastaan Herran 
siunauksen yhteydessä. Ks. Ktk 84, 66–68. Piispa Samuel Salmen mukaan Jumalan läsnäolo merkitsee 
myös hänen tahtonsa läsnäoloa ja siksi siunausta ei voi erottaa Jumalan tahdosta erilliseksi. Kkptk 
35 Allokuutio on vihkikaavaan sisältyvä mallipuhe. Sitä käytetään harvoin sellaisenaan itse vihkiti-
lanteessa. Se on esimerkki mahdollisesta puheesta ja sisältää joitakin vihkimisessä keskeisiä teemoja.
36 Ktk 63, 40.
37 Ktk 03 145–146.
38 Ktk 03, 151, 152, 191,192.
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Lähdemateriaalin antama kuva lienee tulkittava siten, että avioliiton yh-
teyteen kuuluu kolmenlaista siunausta, vaikka sitä ei selkeästi ilmaista. Ensinnä-
kin Jumalaan turvautumisesta seuraa aina siunaus, joka koskee myös avioliittoa. 
Toiseksi kirkollisen vihkimisen yhteydessä erikseen annettava siunaus on sekä 
luomisessa aviopuolisoille luvattu että lahjaksi saatava. Sen toteutumista kuvaa 
myös toimituksen lopussa oleva erillinen siunausakti. Kolmanneksi on olemassa 
ehdollinen siunaus eli siunaus seurauksena oikeasta, Jumalan tahdon mukaisesta 
toiminnasta.39 Tämä siunaus ei itse asiassa ole vain avioliittoon liittyvä vaan kuvaa 
siunausta ylipäänsä seurauksena Jumalan tahdon toteuttamisesta. 

Vaikka suomalaisissa vihkikaavoissa painopiste on siinä, että siunaus saa-
daan seurauksena Jumalan tahdon toteuttamisesta, vihkikaavan perusintentio on 
myös siunauksen antaminen osana vihkitoimitusta. Tämä rakenne ei kuitenkaan 
ole vihkikaavassa40 ilmeinen, ja ehdollisuus heikentää erityisesti avioliitolle kuulu-
van, lahjoitettavan siunauksen itseisarvoa. 

Luterilaisen siunauskäsityksen juuret ovat epäilemättä Lutherin tuotan-
nossa. Jo yksi lainaus ilmaisee, miten Lutherilla kyllä esiintyy sekä ehdoitta saatava 
aviopuolisoiden siunaus että Jumalan tahdon noudattamisesta seuraava siunaus. 
Niiden yhteen liittyvä luonne on kuitenkin ilmaistu selvästi. Kyse on aviopuoli-
soille kuuluvasta siunauksesta ja sen säilymisestä. Siunattuna säilyminen, geseg-
net bleiben, on oleellinen käsite, joka jää puuttuman suomalaisista vihkikaavoista, 
ja tämä puute luo ristiriitaisen vaikutelman siunauksen sisällöstä. Lutherin kä-
sityksen mukaan Jumala antaa joka tapauksessa siunauksensa avioliittoon, joka 
on hänen tahtonsa mukainen elämänmuoto. Jo tämän siunauksen vastaanotta-
misessa uskolla on oleellinen merkitys (und zweiff eln auch gar nicht). Puolisoiden 
vastuulle jää, voivatko he säilyttää siunauksen. Siinä oleellinen tekijä on ”Jumalan 
pelkääminen” (Gott fürchtig), joka sisältää uskon ja luottamuksen, sekä avioliiton 
puhtauden säilyttäminen.41 Lutherille ominainen uskosta lähtevä kokonaistulkin-

39 Krt 03, 149–150.
40 Jeff rey A. Truscott on analysoinut vihkikaavan oleellisinta sisältöä ja päätynyt tarkastelemaan sitä 
yhtäältä elämänmuutosta kuvaavama riittinä, joka saa ilmauksensa vihkikysymyksissä ja suostu-
muksen ilmaisemisessa, sekä toisaalta jumalallisen siunauksen välittämisenä, jossa siunauksella 
vahvistetaan inhimillinen sopimus. Hänen mukaansa uskollisuuden lupaus, siunauksen pyytäminen 
vastauksena Jumalan armoon ja Sanan luku muodostavat kristillisen avioliiton. Truscott tuo aiheel-
lisesti esiin, kuinka BCP sisältää laajemman kuvauksen siunauksen sisällöstä kuin monet luterilaiset 
vihkikaavat. Siunaukseen kuuluvat tällöin esimerkiksi uskollisuuden vahvistaminen ja Kristuksen 
epäitsekkään rakkauden opettelu. Vihkiparin itse laatimat valan sanamuodot ja muut ”vieraat” 
elementit voivat Truscottin mukaan siirtää painopisteen romanttisen rakkauden tunteisiin ja jättää 
vihkimisen oleellisimman sisällön syrjään. Ks. Truscott 2004, 359–367. Truscottin tarkastelutapa on 
toimiva arvioitaessa vihkikaavan sisältöä.
41 ”Darumb so leitet man auch Braut und Breutgam zur Kirchen, das sie off entlich bekennen, sie 
tretten nach Gottes ordenung jnn den heiligen Ehestand, das sie nicht ein Hurnehe füren wollen, 
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ta on näkyvissä tässä sitaatissa, joka tuo esille avioliiton teologian liittymisen us-
kon tulkintaan. 

Kirkollisten toimitusten opas vuodelta 1989 korostaa, kuinka käsikirjan 
mukaan papin yksi tehtävä on kertoa vihittäville, mitä Jumalan siunauksen pyytä-
minen merkitsee.42 Tähän ei kaava itsessään anna juurikaan tukea, eikä kirkollisten 
toimitusten oppaassa ole ilmaistu, mitä tällä tarkoitetaan. 

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen tarkoitus ja teologinen merkitys on 
kuvattu aikaisempia versioita laajemmin nykyisessä, Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon vuoden 2003 vihkikaavassa. Siinä juuri siunauksen pyytämisen 
ilmaistaan olevan koko toimituksen yksi tarkoitus.43 Tämä ilmenee jokaisesta 
eri vaihtoehdosta johdantosanoiksi. Siunauksen keskeisyyttä kirkollisissa 
toimituksissa kuvaa myös käsikirjavaliokunnan pyytämät erilliset selvitykset 
siunauksen teologiasta.44

Siunauksen kohde on ilmaistu suomalaisissa lähteissä monin eri tavoin, 
koska jo siunauksen perusmerkitys käsitteenä saa monia eri tulkintoja. Aviolii-
ton vuosipäiväksi tarkoitetun rukoushetken kaavan mukaan Jumala voi siunata 
liiton ja siinä annetut lupaukset.45 Sormus on liiton symboli, ja siksi erityisesti sor-
musrukous merkitsee rukousta solmittavan liiton puolesta ja Jumalan siunauksen 
pyytämistä liitolle.46 Vihkikaavan Ktk 84 rukouksessa pyydetään vihittävien kotiin 
”Jumalan läsnäolon siunausta”. Jumalan siunaamana voi elää ”rauhassa”. Siunausta 
pyydetään vihkirukousten eri vaihtoehdoissa sekä kotiin että puolisoille. Ehtool-

werden auch gesegnet und zweiff eln auch gar nicht, sie sind von Gott gesegnet, Da mügen sie aber 
wol zu sehen, das sie gesegnet bleiben, jhren Ehestand, wie Eheleuten gebüret, Gott fürchtig, rein und 
unbefl eckt füren, so werden sie wol gesegnet bleiben.” WA 49, 802.
42 Kto 89, 49. Tämän velvollisuuden toteuttamiskehotus viitannee siunauksen ja Jumalan läsnäolon 
väliseen yhteyteen, johon kuuluu myös Jumalan tahdon mukainen elämä. Sinänsä se voi viitata myös 
pelkästään siihen, että kirkolliseen vihkimiseen tuleminen on jo itsessään siunauksen pyytämistä, 
koska siunaus on sen oleellisin sisältö. Kirkollisten toimituksen oppaan teksti on tässä kohdin hyvin 
viitteellinen, eikä anna täsmällistä viestiä.
43 Näin myös Kto 06, 2.4, jossa todetaan, ettei kirkollisen vihkimisen ja avioliiton siunaamisen välillä 
ole teologista eroa. Juuri siunaus on kirkollisen vihkimisen perustarkoitus. 
44 Antti Laato: Siunaus, eksegeettinen analyysi ja Antti Raunio: Näkökohtia siunaamisen ja siunaamis-
toimitusten teologiasta. Raunion ja Laaton artikkelit sisältyvät käsikirjavaliokunnan mietintöön nro 
1.2/2003. Kkptk 2003, liite.
45 Ktkrh 03, 30. Jane E. Strohl kiinnittää huomion siihen, kuinka avioliiton siunaus ei Lutherilla 
ole pelkästään siunaus avioliitolle yleisesti vaan kummallekin puolisolle erikseen. Strohl ulottaa 
siunauksen tarkoittamaan hengellisen regimentin toteutumista avioliitossa: lain tehtävä on osoittaa 
synti ja evankeliumin armo. Taustalla on sekä synnin että lain tulkinta, koska juuri avioliitossa tullaan 
tietoisiksi synnin ja armon todellisuudesta. Myös avioituminen sinänsä on Strohlin Luther-tulkinnan 
mukaan uskon akti, koska siinä otetaan todesta, että avioituminen on Jumalan mielen mukaista. Ks. 
Strohl 2008, 5. Tällä tulkinnalla Strohl asettuu myös perinteisen luterilaisen käsityksen kriitikoksi. 
Avioliitto ei hänen mukaansa kuulu vain maalliseen regimenttiin ja lain ensimmäisen käytön alueelle, 
vaan lain toinen käyttö, armo ja rakkaus luovat avioliiton perustan. 
46 ”Pyöreä sormus on ikuisen liiton ja yhteyden symboli.” KtO 06, 2.4.
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lisen vieton yhteyteen tarkoitetussa rukouksessa siunaus on liitetty myös ”kiitosa-
terian armoon”.47 

Perusmerkityksenä esiintyy avioliiton siunaaminen, mutta sillä saatetaan 
tarkoittaa kuitenkin lähemmin tarkasteltuna nimenomaan puolisoiden siunaa-
mista, vaikka itse toimituksen nimi on avioliiton siunaaminen.48 Viimeisimmässä 
suomalaisessa vihkikaavassa siunaus kohdistuu sekä liittoon, juhlaan että vihittä-
viin, kun aiemmissa kaavoissa siunaus kohdistui ensisijassa vihittäviin.49

Viittaus luomisen yhteydessä saatuun siunaukseen esitetään kirkollisten 
toimitusten oppaassa siinä muodossa, että ”Jumala – – siunasi heidän liittonsa”.50 
Kuitenkin vihkikaavan 2003 johdantosanoissa on suora lainaus luomiskertomuk-
sesta51, jonka mukaan ”Jumala siunasi heidät.”52 Avioliiton siunaus perustuu 
tulkintaan luomiskertomuksesta, jossa ei sinänsä mainita avioliittoa. Toimitusten 
opas edellyttää avioliiton tulleen asetetuksi ja siunatuksi jo luomisen yhteydessä. 
Vihkimisessä on tällöin kyse tämän jo annetun siunauksen toteuttamisesta. 

Uutena vuoden 2003 suomalaiseen vihkikaavaan tullut erillinen siu-
nausakti sisältää sanoituksia siunauksen tarkoituksesta ja kohteesta. Tosin sana-
muotojen runollinen kieliasu ei ilmaise täsmällisesti, millä tavoin siunaus ja eri 
sisällöt ovat suhteessa toisiinsa.53 Ensimmäisessä vaihtoehdossa Jumala on siuna-
uksen antaja. Ilmaisu on trinitaarinen sanoittaessaan erillisen pyynnön kolminai-
suuden eri persoonille. Siunaukseen sisältyy Isän antama ilo, Poikaa pyydetään 
olemaan vihittävien kanssa ja Pyhää Henkeä pyydetään asumaan ja vuodattamaan 

47 Ktk 84, 54–65. Vuoden 1984 käsikirjassa B-vihkikaavan puhe-ehdotukseen ei sisälly ilmaisuja 
siunauksesta. Rukouksessa ilmaistaan kaikkien hyvien lahjojen tulevan Jumalalta, mikä viittaa 
epäsuorasti siunaus-käsitteen yleiseen merkitykseen. Siunaus mainitaan muuten ainoastaan Herran 
siunauksen yhteydessä. Ks. Ktk 84, 66–68.
48 P 01, 22. Avioliiton siunaaminen.
49 Krt 03, 138–142, 151, 152. Samoin kirkollisen vihkimisen tarkoituksen ilmaisee myös Ky 84, 30 
sekä Kto 06. P 01, 20 ilmaisee käsikirjakomitean pyrkineen korostamaan kirkollisen vihkimisen 
siunausluonnetta. Isossa katekismuksessa Luther puolestaan ilmaisee siunauksen olevan elämän 
kaikkinaisia hyviä lahjoja, joita Jumala antaa erityisen paljon avioliiton välityksellä. Siunaus esiintyy 
Isossa Katekismuksessa ilmauksena kaikesta hyvästä, jonka katsotaan tulevan Jumalalta. Toisaalta 
Luther kuvaa avioliiton Jumalan tarkoittamana elämänmuotona, johon hän antaa aina siunauksensa. 
Tunn 90, 359. Sundbyn mukaan siunaus oli Lutherilla kirkon nimenomainen tehtävä avioliittoa sol-
mittaessa, ja itse vihkiminen tapahtui kirkon oven ulkopuolella. Kristityn tuli pyytää siunaus ennen 
täyden avioelämän aloittamista. Tässä merkityksessä siunaus oli tarkoitettu seksuaalisen yhteyden 
aluksi. Sundby 1959, 49, 113. Perusteena oli erityisesti avioliiton julkisuus. Avioliitto ja seksuaalisuu-
den toteuttaminen ei ollut Lutherille yksityisyyden piiriin kuuluva asia vaan julkisuutta ja yhteisön 
suojaa tarvitseva elämänalue.
50 KtO 06, 1.1; 2.4.
51 1. Moos. 1:27–28.
52 Ktk 03, 138. Korostukset lisätty.
53 Siunaukselle annettavaa sisältöä on kommentoinut mm. Jeff rey A. Truscott, jonka mukaan 
joidenkin kirkkojen kaavoissa siunaus on typistynyt terveyden ja onnen pyytämiseksi, kun sen tulisi 
olla hänen mukaansa rukousta sen puolesta, jotta Jumala ylläpitäisi aviollista uskollisuutta ja auttaisi 
puolisoita osoittamaan Kristuksen esimerkin mukaista epäitsekästä rakkautta. Truscott 2004, 366.
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rakkautensa vihittävien sydämiin.54 Tässä siunaus ilmenee pyynnön kohteena ja 
Pyhän Hengen lahjana. Myös avioliittoon vihkimisen vuosipäivän rukoushetki 
liittää siunauksen Pyhän Hengen työhön.55 Minkäänlaista ehdollisuutta tai viitta-
usta edellytyksiin ei ole tässä yhteydessä mainittu. 

Piispojen kannanotto Ajankohtainen asia määrittelee myös avioliiton 
itsessään olevan siunaus, koska sen kautta toteutuu Jumalan tahtoma järjestys.56 
Samoin vihkikaavassa Ktk 63 avioliiton itsessään sanotaan tuovan siunausta, kun 
se pidetään pyhänä ja loukkaamattomana.57 Tässä liitytään aluksi mainittuun 
siunauksen merkitykseen, joka on sidottu avioliiton järjestysluonteeseen tai sen 
tarkoituksiin. Tämä käsitys avioliiton ja siunauksen suhteesta vastaa Jumalan 
(luomis)tahdon toteuttamisesta seuraavaa siunausta. Avioliitto sisältää tässä mer-
kityksessä itsessään, Jumalan tahtomana järjestyksenä siunauksen, josta vihittävät 
tulevat osallisiksi. 

Antti Raunio on tuonut esille Lutherin käsityksen siunauksen oikeasta 
käytöstä (usus). Lutherin mukaan ensimmäisen siunauksen oikeaa käyttöä on 
sekä halu vastaanottaa että kasvattaa lapsia.58 Luomistahdon toteuttamiseen tässä 
muodossa liittyviä tulkintoja ei löydy tutkimuksen kohteena olevista suomalaisis-
ta lähteistä. Lasten synnyttäminen ja suvun jatkaminen mainitaan kyllä avioliiton 

54 ”Jumala, taivaallinen Isä, antakoon teille ilonsa ja siunauksensa. Jumalan ainoa Poika olkoon hy-
vyydessään teidän kanssanne niin ilon kuin murheen päivinä. Jumala, Pyhä Henki, asukoon teissä ja 
vuodattakoon lakkaamatta rakkautensa teidän sydämiinne. Siunatkoon teitä kolmiyhteinen Jumala, 
Isä ja (+) Poika ja Pyhä Henki.” Krt 03, 150. Ortodoksisen käsityksen mukaan avioliiton sakramen-
taalinen luonne toteutuu juuri avioliiton siunaamisessa. Tässä mielessä ortodoksinen avioliiton 
siunaus on selvästi siunaamisen akti, joka merkitsee sakramentin toteutumista. Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon välisistä neuvotteluista julkaistu raportti sisältää 
kuvauksen siunauksesta avioliittoon vihkimisessä ortodoksisen teologian mukaisesti. Sen mukaan 
siunaus ei koske vain ajallista elämää, vaan koko ihmisen olemus liitetään Jumalan yhteyteen. Kyse 
on jumalallistumisesta (theosis) ja eukaristiseen yhteisöön liittymisestä FLO 93, 90. Suomalainen, 
luterilainen avioliittoon vihkiminen näyttäytyy sen sijaan korostuneemmin siunauksen pyytämisenä, 
ja siinä korostuu siunausta pyytävä rukous. Saksan evankelis-luterilaisten kirkkojen käytännöstä ks. 
Leitlinien… 03, 77.
55 Ktkrh 03, 30–31. Paul Jennings on tarkastellut siunauksen merkitystä kirkollisen vihkimisen yhte-
ydessä. Hänen mukaansa siunausta on Lutherin intention mukaisesti kaikki, mitä saamme Jumalalta. 
Siihen kuuluvat puoliso, lapset, omaisuus, kyky rakastaa ja mahdollisuus olla rakastettu. Vihkilitur-
giassa puolisot vastaavat näihin Jumalan antamiin lahjoihin lupauksillaan ja rukoilemalla Jumalan 
apua rakkauden toteuttamiseksi. Liturgian dialogissa Jumala puolestaan vastaa Jenningsin mukaan 
antamalla siunauksensa tehdyille lupauksille ja puolisoiden yhteiselle elämälle. Tällä hän viittaa mor-
siusmessuun ja sen eukaristiaan, jotka välittävät Jumalan jatkuvassa dialogissa antamaa siunausta. 
Rakkauden ja avioliiton toteutuminen on Jenningsin Luther-tulkinnassa mahdollista ainoastaan 
armon varassa. Tämä tarkastelutapa antaa siunauksen eri muodoille merkityksen osana vihkiliturgi-
an kokonaisdialogia. Ks. Jennings 2006, 11–12. Jenningsin kuvaus sopii ilmaisemaan vain siunauksen 
lahjaluonnetta vuoden 2003 vihkikaavassa. Tämän tulkinnan perusteella siunauksen ehdollinen, 
Jumalan tahdon noudattamiseen sidottu muoto ei sisälly Lutherin käsitykseen siunauksesta.
56 Aa 66, ks. Kuusniemi 1989, 93.
57 Ktk 63, 39–40.
58 Raunio 2003, 2.
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oleellisena tarkoituksena,59 mutta ei siunauksena. Vain monilapsisuus kuvataan 
siunauksena, joka liittyi aiemmin maatalousyhteiskunnan olosuhteisiin. Tässä 
merkityksessä monilapsisuus on kuitenkin piispojen mukaan menettänyt merki-
tyksensä. Siitä huolimatta lapset ovat heidän mukaansa edelleen ”Herran lahja”.60 
Siunaukseen lapsia ei kuitenkaan suorasanaisesti liitetä. Raunion Luther-tulkinta 
merkitsee, että avioliiton tarkoitusten ja erityisesti lasten syntymistä koskevan tar-
koituksen jääminen pois avioliiton yhteydestä on samalla siunauksen väärinkäyt-
töä (abusus). 

Tämän tutkimuksen englantilaisissa lähteissä siunauksen kuvauksia on 
runsaasti. Siunaus on ensinnäkin Jumalan luoma avioliiton tarkoitus, jolla on 
tietty, perinteinen sisältö. Dokumentti Marriage vuodelta 1999 mainitsee kolme 
siunausta (blessings), jotka on perinteisesti liitetty avioliittoon. Ne ovat lasten syn-
nyttäminen ja kasvatus, luonnollisten vaistojen ja tunteiden oikea suuntaaminen 
sekä keskinäinen seura, apu ja lohdutus.61 Tässä ilmaisussa yhdistyvät Book of 
Common prayer:in62 sanoitus, avioliiton tarkoitukset ja niiden ymmärtäminen 
siunauksena. Ilmaisu on sisällöllisesti samansuuntainen kuin Lutherin sanoitus 
Isossa katekismuksessa, jossa hän ensin kuvaa avioliiton tarkoitukset ja liittää ne 
sitten siunauksiin, jotka Jumala on sisällyttänyt avioliittoon.63 

Sekä Englannin kirkon käyttämä että Lutherin ilmaisu kuvaavat siuna-
uksen Jumalan hyvänä tahtona, joka toteutuu tietyn järjestyksen tai muodon 
eli avioliiton kautta. Tässä merkityksessä avioliiton tarkoitukset ovat siunaus eli 
Jumalan hyvän luomistahdon toteutuminen. Siunaus on tällöin kiinteässä yhte-
ydessä Jumalan tahtoon. Tämä merkitsee sitä, että avioliiton tarkoituksia koske-

59 Ky 84, 25
60 Ky 84, 36.
61 M 99, 1–2.
62 BCP, 363–364.
63 ”Dieweil aber dis gepot so eben auff  den Ehestand gerichtet ist und ursach gibt davon zu reden, 
soltu wol fassen und mercken: Zum ersten, wie Gott diesen stand so herlich ehret und preiset damit 
das er yhn durch sein gepot beide bestetigt und bewaret. Bestetigt hat er yhn droben ym vierden 
gepot: ’Du solt vater und mutter ehren’. Hie aber hat er yhn (wie gesagt) verwahret und beschutzet. 
Daruemb wil er yhn auch von uns geehret, gehalten und gefueret haben als einen Goettlichen, seligen 
stand, weil er yhn erstlich vor allen andern eingesetzt hat und daruemb unterschiedlich man und 
weib geschaff en (wie fur augen) nicht zur buberey sondern das sie sich zusamen halten, fruchtbar 
seyen, kinder zeugen, nehren und auff ziehen zu Gottes ehren. Daruemb yhn auch Gott fur allen 
stenden auff s reichlichste gesegnet hat, dazu [Ehestand fur allen stenden gesegnet.] alles was ynn der 
welt ist, darauff  gewand und yhm eingethan, das dieser stand yhe wol und reichlich versorget wuerde, 
Also das kein schertz noch furwitz, sondern treffl  ich ding und Goettlicher ernst ist umb das eheliche 
leben. Denn es ligt yhm alle macht daran, das man leute ziehe, die der welt dienen und helff en zu 
Gottes erkentnis, seligem leben und allen tugenden, widder die boesheit und den Teuff el zu streiten.” 
Iso Katekismus, kuudennen käskyn selitys, WA 30, I, 161–162.
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vat muutokset vaikuttavat myös siunauksen ja Jumalan tahdon tulkintaan. Tämä 
avioliiton tarkoituksiin kytketty siunaus on yksi siunaukselle annettu merkitys.

Englannin kirkon kuvauksessa luomisessa annettu siunaus ja Jumalan 
kuvaksi luotuisuus liitetään välittömästi Jumalan rakkauden uskolliseen luontee-
seen, jonka merkkinä Kristus on.64 Näin avioliitolle annetaan Jumalan rakkauden 
luonnetta kuvaava tehtävä, joka samalla liittää avioliiton sekä luomisen että lunas-
tuksen yhteyteen. Osallisuus Jumalan rakkaudesta on avioliiton siunaus.

Englannin kirkon vihkikaavoissa65 siunaukselle annettu sisältö ja sen liit-
tymäkohta avioliittoon kuvataan useilla eri tavoilla. Kun BCP pyytää siunauksen 
vihittäville, heidän ensisijainen statuksensa vihkimisessäkin on ilmaistu olevan 
Jumalan palvelija (servants of God).66 Vihittävät eivät ole kirkollisessa vihkimises-
sä vain morsiamen ja sulhasen ominaisuudessa vaan kirkon kastettuina jäseninä, 
joille pyydetään samaa, mitä muutenkin kirkon rukouksessa jäsentensä puolesta.67 
Englannin kirkon nykyinen käytäntö, jossa vihitään myös kirkkoon kuulumatto-
mia, tuo tähän tulkintaan kuitenkin sisäisen jännitteen. 

Siunaus kirkollisen vihkimisen yhteydessä sisältää BCP:ssä myös ian-
kaikkisen elämän, joka on sidottu Jumalan sanan oppimiseen ja sen mukaiseen 
elämään. Rukouksen sanamuoto liittää siunauksen johdonmukaisesti edellisen 
kanssa myös Jumalan rakkaudessa ”pysymiseen” (abide in thy love). Erikseen 
mainiten vihittäville pyydetään ”hengellistä siunausta ja armoa”, jotta he voisivat 
elää avioliitossaan kristittyinä ja päästä kerran iankaikkiseen elämään. Kristitty-
nä elämiseen liittyvä siunaus kuvataan ensimmäisenä ja vasta sen jälkeen seuraa 
siunauksen pyytäminen vihittäville. Siihen sisältyy hedelmällisyys ja lasten synty-
minen sekä mahdollisuus nähdä lasten saavan kristillistä kasvatusta. Siunauksen 
antaminen vihittävälle on vahvistamassa myös uskollisuuteen, jotta puolisot pi-
täisivät tekemänsä valan ja liiton. Samoin keskinäinen rakkaus ja rauha on liitetty 
”henkilöiden” (person) siunaukseen.68 BCP:ssä ilmaistu käsitys siunauksesta on 

64 Esim. CW 00, 153: ”Eternal God, you create us out of love that we should love you and one anot-
her. Bless this man and this woman, made in your image, who today become a sign of your faithful 
love to us in Christ our Lord.” 
65 Irlannin kirkon käyttämä vihkikaava perustuu edelleen perinteiseen liturgiaan Th e Book of 
Common Prayer, tällä hetkellä vuonna 2004 hyväksyttyyn versioon. Käsikirjauudistus on siellä 
toteutettu siis eri periaatteella kuin Englannin kirkossa. Nykyinen versio poikkeaa useissa sanoitusten 
yksityiskohdissa vuoden 1662 versiosta. Ks. Th e Book…, 2004. Skotlannin episkopaalisen kirkon 
käyttämä vihkikaava puolestaan on kokonaisuudistuksen tulos kuten CW 00 ja edustaa muodoltaan 
ja sisällöltään modernia versiota. Ks. Marriage Liturgy 2007. 
66 BCP, 364.
67 Vrt. LML:n raportissa kuvattua luterilaista käsitystä vihittävien kutsumuksen perustumisesta 
ensisijaisesti kasteeseen. Ks. Chicago… 1998, 1 
68 Tämä on todettu myös julkaisussa Ihs 1991, 9, jossa tulee esiin, kuinka avioliitto joillekin merkit-
see fyysisen ja sosiaalisen ohella myös hengellistä kumppanuutta, avioliiton säätyä. Juuri tästä syystä 
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hyvin laaja. Se kuvaa vihittävien koko elämää kristittyinä ja erikseen avioliitossa 
toteutuvia ulottuvuuksia.69 Siunaus kohdistuu useimmiten vihittäviin henkilöihin, 
mutta Kaanaan häiden perusteella Jeesuksen läsnäolona myös hääjuhlaan ja avio-
liittoon yleensä. 

Kaikissa eri merkityksissään siunaus tulee BCP:ssä kuitenkin aina ensin. 
Siunausta pyydetään, jotta iankaikkisen elämän siemen Jumalan sanassa saisi ai-
kaan sen mukaiset teot. Pyydetty ja rukoiltu siunaus merkitsee turvassa ja rau-
hassa elämistä, Jumalan rakkaudessa elämistä loppuun asti, hedelmällisyyttä ja 
mahdollisuutta nähdä lasten kasvavan kristityiksi, vihkimisessä luvattujen valojen 
ja liiton pitämistä sekä uskon säilyttämistä elämän loppuun asti. Siunaus on Juma-
lan lahja, joka tekee mahdolliseksi hänen hyvän tahtonsa toteutumisen. Siunaus 
ei esiinny BCP:ssä siinä merkityksessä, että Jumalan tahdon toteuttaminen olisi 
siunauksen edellytys. 

ASB:n sanamuodot siunauksesta ovat oleellisesti suppeammat kuin 
BCP:ssä. Kuitenkin useimmat pääasialliset sisällöt ovat säilyneet samoina. En-
nen siunausta mainitaan seurakunnan merkitys vihkimisen todistajana. Lasten 
syntyminen, heidän hoitamisensa ja kasvattamisensa mainitaan siunauksena, 
joka annetaan vihittäville. Rukouksessa pyydetään uskon ja rakkauden vahvuutta 
sekä Jumalaa puolustajaksi ja johdattajaksi totuudessa ja rauhassa. Rakkaudessa 
ja uskossa eläminen liitetään iankaikkisen elämän saamiseen. Merkittävin ero 
BCP:hen on, ettei rukoukseen ja siunaukseen liitetä uskollisuutta suhteelle, valalle 
ja liitolle. Tässäkin kaavassa siunaus sisältää armon pyytämisen vihittäville, jotta 
he voisivat elää Jumalan mielen mukaisesti. Siunauksen ja Jumalan tahdon toteut-
tamisen välinen suhde kuvataan kuitenkin varsin samalla tavalla.

Käsitys siunauksesta avioliittoon vihkimisessä liittyy laajempaan käsityk-
seen siitä, ettei rakastaminen eikä mikään hyvä ole mahdollista ilman Jumalan 
siunausta, vaan kaikki on Jumalalta saatua lahjaa. Vihkimisessä on toisaalta kyse 
tämän yleisemmän periaatteen julistamisesta, toisaalta vihkimisen tarkoitus on 
viestittää erityisestä siunauksesta, joka kuuluu avioliittoon ja Jumalan tahdon 
mukaiseen elämään avioliitossa. CW 00 ilmaisee ensin mainittua kuvatessaan vi-
hittäville henkilöille annettavan siunauksen mahdollistavan aviopuolisoiden väli-
sen rakkauden ja tuen sekä hyvinä että pahoina päivinä. Lapsista huolehtiminen 
ja heidän kasvattamisensa sekä lasten syntymä ovat Jumalan siunauksen osoitus 
ja seuraus samoin kuin BCP:ssä. Avioliitolle kuuluvan erityisen siunauksen pe-

siunaus, rukous ja armo ovat osa kirkollista vihkimistä.
69 BCP 365, 366.
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rusteluna mainitaan Jeesuksen vierailu Kaanaan häissä.70 Tämä merkitsee CW:n 
mukaan sitä, että siunaus kuuluu avioliitolle ja se myös annetaan ilman ehtoja.

Rukouksessa pyydetään, että Jumalan siunauksen avulla sormukset voisi-
vat olla symboli päättymättömästä rakkaudesta ja uskollisuudesta. Siten sormuk-
set voivat muistuttaa valasta ja liitosta, jonka vihittävät ovat solmineet.71 ASB:n 
rukouksen sanamuoto on säilytetty kohdassa, jossa siunausta kuvataan pyyntönä, 
että ”Herra lahjoittaisi armonsa rikkaudet”. Siunaus mahdollistaa tämän lähteen 
mukaan uskon ja rakkauden toteutumisen avioliitossa. Uskon ja rakkauden to-
teutuminen puolestaan merkitsevät osallisuutta iankaikkisen elämän siunauk-
sista.72 Näin siunaus ja Jumalan tahto liitetään toisiinsa kolmiosaisena ketjuna, 
jossa siunaus on kaiken alku, avioelämän mahdollistaja ja myös päämäärä, joka 
toteutuu iankaikkisessa elämässä. 

Myös CW:n kuvaus siunauksesta säilyttää siunauksen ensisijaisuuden: siu-
naus mahdollistaa (enables) keskinäisen rakkauden ja tuen sekä lapsia koskevan 
vastuun jakamisen. Siunaus tekee sormuksista päättymättömän rakkauden ja us-
kollisuuden symbolin.73 Siunaus mahdollistaa Jumalan miellyttämisen niin sie-
lulla kuin ruumiilla.74

Englannin kirkon käsitystä siunauksesta avioliiton yhteydessä voidaan 
kuvata myös dialogimallilla.75 Siunaus on tässä dialogissa oleellinen lähtökoh-
ta. Dialogin jatkuminen avioliitossa merkitsee rakkauden toteutumista perheen 
ihmissuhteissa ja avioliitossa. Dialogiin liittyy avioliiton lisäksi koko elämä ja 
lopullinen siunaus, ikuinen elämä. Siunaus liitetään näin rakkaudenteologiseen 
kokonaisuuteen: rakkaus puolisoiden välillä on yksi siunauksen osoitus. Toisaalta 
Jumalan rakkauden ja armon kokeminen on esitetty erityisesti Englannin kirkon 
lähteissä oleellisena avioliiton tarkoituksena ja siinä koettavana siunauksena.

Suomalaisissa lähteissä siunauksen kohteena ovat useimmiten vihittävät76, 
kuten Englanninkin kirkon lähteissä. Sekä englantilaisissa että suomalaisissa läh-
teissä siunauksen kohteena on myös avioliitto77 ja siihen liittyvät sitoumukset. 
Erityisesti tämä koskee niitä lähteitä, joissa on pyritty ilmaisemaan kirkollisen 
vihkimisen perustarkoitus: vihittävien puolesta rukoillaan ja avioliitto siunataan. 

70 CW 00, 105.
71 CW 00, 109.
72 CW 00, 111.
73 CW 00, 109, 124, 126, 151. 
74 CW 00, 111. Tässä CW on säilyttänyt BCP:n sanamuodon.
75 Jennings 2006, 11–12.
76 Ktk 03, 138, 141, 151; Ktk 84, 57, 59, 61; Ktk 63, 39,
77 Ktk 03,138, 142, 146, 152, Ktk 63, 39, Ktkrh 03, 43.
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Koska kirkollinen vihkiminen on perusteltu avioliiton asettamisella ja py-
hittämisellä sekä puolisoiden yhteen liittämisellä luomisessa78, on tarkasteltava 
erikseen myös sitä, miten puolisoiden yhteen liittämisen on ymmärretty toteutu-
van kirkollisessa vihkimisessä. 

4.1.3. Puolisoiden yhteen liittäminen
Vuoden 1963 kirkollisten toimitusten kirjan mukaan Jumala liittää puolisot yh-
teen. Saman vihkikaavan sisältämä Raamatun lukukappale viittaa Jeesuksen 
sanaan, jonka mukaan ”sitä, minkä Jumala on liittänyt yhteen, älköön ihminen 
erottako”. Sen perusteella liitto on erottamaton. Sanamuodosta ei kuitenkaan käy 
yksiselitteisesti ilmi, missä ja miten yhteen liittäminen tapahtuu. Yhteen liittämi-
sen tulkinnassa ihmisen oma toiminta näyttäytyy lähtökohtana, jonka toteutu-
miseen tarvitaan Jumalan apu. Avioliiton erottamattomuusluonteen toteutumi-
seksi puolisoiden on rukoiltava apua, jotta heidän avioliittonsa alkaa ja jatkuu 
Jumalan tarkoittamalla tavalla.79 Näin viitataan sekä vihkimisen tarkoitukseen, 
Jumalan avun ja siunauksen pyytämiseen että yhteen liittymisen jatkuvaan pro-
sessiin. 

Vuonna 1966 julkaistu piispojen kannanotto Ajankohtainen asia sisältää 
avioliiton määritelmän, jonka mukaan avioliitto on miehen ja vaimon välinen, 
julkisesti vahvistettu sopimus. Tämän käsityksen mukaan puolisot liittyvät kes-
kinäisessä sopimuksessa toisiinsa eikä yhteen liittäminen ole erityisesti kirkolli-
sen vihkimisen tarkoitus. Asiakirjassa viitataan siihen, miten yhteiskunta käsittää 
avioliiton samalla tavalla.80 Yhteiskunta tarkoittanee tässä lähinnä avioliittolain 

78 ”Almighty God, who at the beginning did create our fi rst parents, Adam and Eve, and did sanctify 
and join them together in marriage; Pour upon you the riches of his grace, sanctify and bless you, 
that ye may please him both in body and soul, and live together in holy love unto your lives’ end. 
Amen.” BCP, 371.
79 ”Miehen ja vaimon tulee myös muistaa, että kun Jumala on heidät yhteen liittänyt, heidän avioliit-
tonsa on erottamaton. Sen tähden niiden, jotka aikovat mennä avioliittoon, on rukoiltava Jumalalta 
apua voidakseen elää toistensa kanssa rakkaudessa, sovussa ja Jumalan pelossa, että heidän avioliit-
tonsa alkaisi ja jatkuisi Jumalan mielen mukaan. Silloin heidän osanaan on onni ja siunaus. Siihen 
Jumala teille armonsa antakoon.” Ktk 63, 40.
80 ”Solmiessaan avioliiton mies ja nainen antavat Jumalan edessä pyhän lupauksen – –. Avioliiton 
solmiminen ei siis perustu vain heidän tunteisiinsa, vaan myös heidän tahtoonsa. Avioliitto on kirk-
komme katsomuksen mukaan miehen ja vaimon välinen sopimus, joka juhlallisin muodoin julkisesti 
vahvistetaan. Samalla tavalla käsittää avioliiton myös yhteiskunta.” Aa 66, 5. Mm. Don Browning on 
kuvannut avioliiton historiaa, jossa kahdenkeskisestä sopimuksesta tuli avioliiton perusta. Sopimuk-
sen siirtyminen vanhemmilta avioon aikovalle parille merkitsi lisäksi nuorten aikuisten vapauden 
oleellista lisääntymistä, avioliiton muuttumista intohimoiseen rakkauteen perustuvaksi ja avioliiton 
muuttumista insituutioksi, jota sääteli sekä yhteiskunnan laki että kirkkojen säädökset ja käytännöt. 
Reformatorinen muutos on tässä oleellinen, vaikka roomalaiskatolisen kirkon asettamia lähtökohtia 
ei voida unohtaa. Niillä on edelleen merkitystä. Browning 2006, 3. Browningin tulkinta sitoo avio-
liiton perustellusti sen historiallisiin lähtökohtiin, joita ilman tulkinnat avioliitosta voivat muuttua 
yksipuolisiksi.

yli-opas2010.indd   216yli-opas2010.indd   216 6.9.2010   11:40:216.9.2010   11:40:21



217

Avioliiton kirkolliset merkitykset

säädäntöä. Nämä ilmaisut implikoivat yhdessä käsityksen, jonka mukaan Juma-
la kyllä yhdistää aviopuolisot heidän keskinäisessä sopimuksessaan, mutta tämä 
tapahtuu inhimillisen sopimuksen muodossa. Tällöin kirkollisella vihkimisellä ei 
ole yhteen liittämisessä omaa, erillistä roolia.

Suomalaisesta vihkikaavasta ja piispojen kannanotosta ei käy ilmi, kat-
sotaanko puolisoiden välisen sopimuksen toteutuvan vihkimisessä vai jo silloin, 
kun avioliitosta on sovittu eli kihlauksessa. Sen sijaan myöhemmin, vuonna 2001 
julkaistussa kirkollisten toimitusten kirjan Perustelut-asiakirjassa sopimus yhdis-
tetään kihlaukseen viitattaessa Lutherin käsitykseen asiasta.81

Johdonmukaista eri lähteiden kannalta olisi tulkita sillä tavoin, että puo-
lisoiden välinen inhimillinen sopimus (consensus) jo toteuttaa avioliiton.82 Ei ole 
kuitenkaan selvää, mitä voidaan pitää tällaisena sopimuksena. Luther esimerkiksi 
edellytti kihlaukselta julkisuutta83. Koska kihlauksen teologinen merkitys on lähes 
kokonaan poistettu ja historiallisessa mielessä vihkikaavan voidaan ajatella sisäl-
tävän julkisen kihlauksen, on mahdollista tulkita myös niin, että vihkiminen ny-
kyisessä muodossa sisältää myös puolisoiden yhteen liittämisen. Myös kuulutusta 
kirkossa voitaisiin pitää julkisena ilmoituksena avioliittoaikeesta ja niin muodoin 
kihlauksen julkistamisena. Tällöin puolisoiden yhdistäminen tapahtuisi jo jul-
kisessa kuulutuksessa, johon liittyy esirukous. Näitä tulkintoja ei ole kuitenkaan 
lähteissä esillä. Kun yhdistämistä kuvataan Jumalan työksi84, se kuvannee käsitystä 
luonnollisesta laista, jonka toteutuminen merkitsee Jumalan luomistahdon toteu-
tumista. Vihkiminen on tällöin jo tehdyn sopimuksen julkinen vahvistaminen ja 
toteuttaminen. 

Yhteen liittämisen subjektista annetaan suomalaisissa lähteissä kahden-
laisia viestejä, joiden yhteen liittymistä ei selvästi sanoiteta. Toisaalla vihkiminen 

81 ”Tämän periaatteen mukaisesti kirkollisella vihkimisellä, joka merkitsi kihlauksessa jo solmitun 
liiton toteamista ja vahvistamista, ei ollut oikeudellista merkitystä. Silti se oli Lutherin mielestä hyvä 
kristillinen tapa, joka teki avioliiton julkiseksi. Hän laati myös vihkikaavan (Traubüchlein 1529) 
sekä puhui avioliitosta Jumalan säätämänä järjestyksenä, jolle oli annettava erityinen arvo. Avioliitto 
perustuu Lutherin mukaan luomisjärjestykseen. Sillä on tukenaan Jumalan sana, ja näin avioliitto on 
samalla kertaa sekä ’maallinen että hengellinen sääty’.” P 01, § 4.1.6.
82 ”Teologiselta kannalta avioliiton solmiminen kuuluu maallisen järjestyksen piiriin, ja siitä sää-
detään yleisessä laissa. Luther liittyi avioliittokäsityksessään varhaiskirkon ajatteluun ja korosti, että 
avioliitto syntyy varsinaisesti puolisoiden keskinäisellä sopimuksella. ”Ich bin dein und Du bist mein. 
Das ist die Ehe.” P 01, § 4.1.6.
83 WA 30, III, 214: ”Nu las die heimlichen verlöbnis beweisen, das Gottes wort da bey sey, und solchs 
befolhen odder geboten habe – –. Es ist viel mehr widder Gott und sein wort, nemlich widder der 
elltern gehorsam, welchen Gott off enberlich geboten hat. Und Gott ynn dem selbigen gebot ist und 
verbeut solche verlöbnis und gar nicht zusamen fugt.”; WA 30, III, 207: ”Heimliche verloebnis solten 
schlecht keine ehe stifft  en.” (Von Ehesachen)
84 Ktk 84, 61.
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on miehen ja naisen välinen sopimus85, ja siinä merkityksessä kirkko yhtyy yh-
teiskunnan avioliittokäsitykseen. Toisaalla ilmaistaan, että Jumala liittää puolisot 
yhteen86, ja tätä rukoillen pyydetään. Mikäli tarkoitus on nähdä miehen ja naisen 
välisessä sopimuksessa luonnollisen lain ilmaisu, ja siinä merkityksessä Jumalan 
toiminta, tätä ei sanoiteta vihkikaavoissa riittävän selvästi. Nyt inhimillinen sopi-
mus ja puolisot yhdistävä Jumalan teko jäävät erilleen.

Viimeisimmässä suomalaisessa vihkikaavassa yhteen liittäminen on esillä 
rukousvaihtoehdoissa ja Raamatun lukukappaleessa. Rukouksissa se esiintyy puo-
lisoiden omana aktina, jolle pyydetään Jumalan siunaus, ja jälleen toisessa koh-
din Jumalan aktina, jota häneltä pyydetään. Raamatun lukukappale niistä, jotka 
”Jumala on yhdistänyt”, on puolestaan yksi vaihtoehdoista.87 Vuoden 1984 vih-
kikaavan rukouksessa pyydetään Jumalaa yhdistämään puolisoiden ”sydämet”.88 
Yhteen liittämisen subjekti on itse asiassa kaikissa suomalaisissa vihkikaavoissa 
esitetty kahdella eri tavalla. Näin ollen yhteen liittäminen tapahtuu suomalaisten 
lähteiden mukaan sekä puolisoiden itsensä että Jumalan toimesta. 

Yhteen liittäminen tapahtuu vihkikaavan mukaan rakkauden välityksel-
lä.89 Tuon rakkauden luonteesta on ilmaistu, että siihen kuuluu myötäelämistä, 
lohduttamista murheissa, ja useissa vaihtoehdoissa rakkaus liitetään myös uskol-
lisuuteen. Vaikka yhteen liittämisen painopiste on puolisoiden välisessä sopimuk-
sessa, Jumalan ymmärretään kuitenkin vaikuttavan avioliiton todellisuuteen juuri 
rakkauden välityksellä.

Englannin kirkon käsitystä selventää Humpreys’in tulkinta90, jonka mu-
kaan avioliiton inhimillinen sopimusluonne tekee kirkosta tavallaan passiivisen, 

85 Esim. Ktk 84, 59: ”Kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala. Sinä itse olet rakkaus ja siunaat niitä, 
jotka turvaavat sinuun. Suo tämän morsiusparin, N.N:n ja N.N:n (etunimet) solmia avioliitto pyhän 
tahtosi mukaan.” 
86 ”Sinua, jolta kaikki hyvät lahjat tulevat, me rukoilemme: Ole armollinen ja liitä näiden aviopuoli-
soiden sydämet yhteen, niin että he oppivat palvelemaan ja rakastamaan toisiaan.” Ktk 84, 38. Saksan 
luterilaisten kirkkojen (VELKD) kannanotossa vihkimisen subjekti käy selvemmin ilmi: ”Nach 
evangelischem Verständnis lässt sich Ehe als im Vertrauen auf Gottes Hilfe eingegangene freiwillige 
Selbstbindung beschreiben. Menschen binden sich aus geschenkter Freiheit heraus aneinander. We-
der Kirche noch Staat noch dritte Personen konstituieren die Ehe.” Leitlinien… 2003, 73.
87 Matt. 19:4–6; ”Liitä nämä aviopuolisot toisiinsa rakkaudella ja pyhitä heidän avioliittonsa nimesi 
kunniaksi. – – Anna siunauksesi nyt NN:lle ja NN:lle, niin että he liittyisivät toisiinsa keskinäisessä 
rakkaudessa ja kumppanuudessa.” Ktk 03, 151; ”Yhdistä nämä aviopuolisot toisiinsa rakkaudella ja 
siunaa heidän avioliittonsa nimesi kunniaksi.” Ktk 03, 152. 
88 ”Sinua, jolta kaikki hyvät lahjat tulevat, me rukoilemme: Ole armollinen ja liitä näiden aviopuoli-
soiden sydämet yhteen, niin että he oppivat palvelemaan ja rakastamaan toisiaan.” Ktk 84, 38
89 ”Liitä nämä aviopuolisot toisiinsa rakkaudella – –.” Ktk 03, 151.
90 ”Yet the working party stresses that ’this does not make the Church a primary actor in the 
exchange of vows’. Th ere is nothing magical about a church wedding that somehow leaves the couple 
’more married’ than if they had entered into marriage elsewhere.” Humphreys 2001, 429. ”In fact, 
marriage is not something that the church ’does’ at all. Rather it witnesses and blesses the marriage of 
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koska vihkimisen toimittavat varsinaisesti vihittävät itse: he liittyvät toisiinsa. 
Taustalla on katolisen teologian perinteinen käsitys, jonka mukaan vihittävät toi-
mittavat avioliiton sakramentin.91 Pappi ja kirkko toimivat vain mahdollistajina ja 
tuovat yhteisön ja rukouksen läsnä oleviksi. 

Englannin kirkossa kirkolliselle vihkimiselle on monia nimityksiä. Tämän 
on katsottu kuvaavan epäselvyyttä, mistä vihkimisessä varsinaisesti on kysymys.92 
Lähtökohta kirkolliselle vihkimiselle on kuitenkin varsin yhtäläinen suomalaisen 
ja luterilaisen vihkimiskäytännön kanssa. Th omas Cranmerin luoma vihkikaava 
toteutti myös Bennisonin mukaan Lutherin luomaa mallia93 kaksivaiheisesta vih-
kimisestä. Oikeastaan Cranmer kehitti sen symbolisesti vielä pidemmälle ilmai-
semaan toisaalta vihkimisen juridista sopimusluonnetta ja toisaalta vihkimisen 
kirkollista, sakramentaalista luonnetta.94

Ilmaisut avioliiton teologiasta näyttävät täsmentyvän ekumeenisissa neu-
votteluissa. Anglikaanisen yhteisön roomalaiskatolisten kanssa käymissä neuvot-
teluissa avioliiton teologiaa on sanoitettu yksityiskohtaisesti. Kuten anglikaanisen 

two people who marry each other. Th e ASB marriage service begins ’We have come together in the 
presence of God, to witness the marriage of N and N, to ask his blessing on them and to share their 
joy.’” Humphreys 2001, 428–429.
91 Avioliiton sakramenttiin kuuluu roomalaiskatolisen käsityksen mukaan myös consummatio 
eli avioliiton täytäntöönpano sukupuoliyhteydessä. Mikäli consummatio puuttuu tai vihittävistä 
toinenkin on kieltäytynyt tästä sakramentin toteuttamisesta, avioliitto voidaan mitätöidä, koska sitä 
ei ole toteutettu sakramentin edellyttämällä tavalla ”asetuksen mukaan”. Colemanin mukaan refor-
maation jälkeisenä aikana vihkiliturgian rukoukset ilmentävät parhaiten eri teologioiden eroja. Hän 
kuvaa, kuinka Luther ja Calvin edustivat kantaa, jossa avioliiton muodosti puolisoiden konsensus, ja 
vihkimisen yhteydessä rukoiltiin heidän puolestaan. Avioliiton raamatulliset opetukset tuotiin esiin 
ja pari siunattiin. Cranmerin ratkaisu oli Colemanin mukaan kompromissi katolisen ja reformoidun 
ratkaisun välillä. Hän seurasi Lutherin ratkaisua avioliiton sakramentaalisuuden purkamisessa mutta 
”kätki” tämän ratkaisun liturgisen kehityksen alle. Colemanin mukaan vihkimisen esipuheet sisäl-
tävät anglikaanisen teologian pääkohdat avioliitosta ja sen raamatulliset perusteet. Pappi ei tämän 
näkemyksen mukaan liitä puolisoita yhteen, vaan he ovat itse toimittamassa omaa vihkimistään 
lausuessaan valat ja lupaukset. Colemanin tulkinta on yhtäpitävä tässä tutkittujen lähteiden kanssa. 
Ks. Coleman 2004.
92 ”Th roughout the tradition there has been no agreement whether to call the service a ”veiling,” 
a ”solemnizing,” a ”blessing,” or a ”celebration.” Our nomenclature today is equally complex and 
uncertain.” Bennison 1997, 4.
93 Lutherin mukaan itse vihkiminen oikeudellisena aktina ei kuulunut kirkkoon, vaan kirkon por-
tille (tai tuomarin luo tai kotiin), vasta siunaus tapahtui kirkon sisällä. Sundby 1959, 49.
94 ”Th e Reformation occasioned yet more rethinking. Th omas Cranmer (who nearly lost his job for 
being married before the break with Rome in 1534) held to a completely reformed marriage rite in 
premedieval guise. He spoke of the ”solemnization of matrimony,” not a sacrament. His prayer book 
rite was to take place in two parts, the fi rst in the nave, for the contract, and the second in the sanctu-
ary, leading into the Eucharist. In his rite the ring was to be placed on the book, but it was not to be 
blessed until it was placed on the left  hand of the bride: the priest was no longer to have a sacramen-
tal role, but instead was to witness the exchange of vows and give the blessing, in no sense ”joining” 
the couple. Th e centrality of consent – both as an answer to a question asked by a priest and as a vow 
made by both partners – was kept, but the blessing was downgraded to the form of an intercession.” 
Bennison 1997, 4.
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näkemyksen mukaan myös roomalaiskatolisen sakramenttiteologian mukaan 
vihittävät itse ovat vihkitoimituksen subjekteja. Tässä kohdin käsitys vihkimisen 
subjektista yhdistää anglikaanista ja roomalaiskatolista avioliiton teologiaa.95 

On kuitenkin oleellista huomata, että Englannin kirkossa sanoudutaan sel-
keästi irti roomalaiskatolisesta käsityksestä, jossa samaa ajatusta kehitetään osana 
sakramenttiteologiaa. Englannin kirkon mukaan avioliiton pitämiselle purkamat-
tomana sakramenttina ei ole riittäviä perusteita. Avioliitossa ei ole kyse kastettu-
jen liittämisestä Jumalaan purkamattomalla siteellä.96 

Puolisoiden yhteen liittämisen subjektina voi esiintyä myös seurakunta. 
BCP:lle tyypilliset sanoitukset esittävät yhteisön, seurakunnan, liittävän puolisot 
yhteen.97 Yhteen liittäminen on muutenkin selvemmin esillä Englannin kirkon 
vihkikaavoissa kuin Suomessa, koska niiden rakenteessa on säilytetty käsien yh-
teen liittäminen. Välittömästi sen jälkeen ilmaistaan Jumalan yhdistävän puoli-
sot toisiinsa. Yhteen liittäminen perustellaan Raamatun tekstillä. Käsien yhteen 
liittäminen toimii merkkinä puolisoiden yhteen liittämisestä.98 Tätä toimituksen 
symbolista viestiä on syytä pitää merkittävänä osana kirkollisen vihkimisen tar-
koitusta. Tätä korostavat myös tahdon lupauksista erilliset valat (vows, throats), 
jotka osin toistavat lupausten sisällön, mutta keskittyvät selvemmin puolisoiden 
yhteen liittämiseen ja seuraavat välittömästi käsien yhteen liittämistä.99 

95 ”In accord with the western tradition, Anglicans and Roman Catholics believe that the ministers 
of the marriage are the man and woman themselves, who bring the marriage into being by making 
a solemn vow and promise of life-long fi delity to each other. Anglicans and Roman Catholics both 
regard this vow as solemn and binding. Anglicans and Roman Catholics both believe that marriage 
points to the love of Christ, who bound himself in an irrevocable covenant to his Church, and that 
therefore marriage is in principle indissoluble.” LC 94, § 74. 
96 ”134. To develop the analogy still further, as has sometimes happened, and to affi  rm on this basis 
that marriage between the baptized is a sacrament of the Church, instituted by Christ, and that in 
this sacrament husband and wife are joined together by God in a union which no power on earth can 
dissolve, is, we believe, mistaken. It is not hard to understand how such a development has occurred. 
Nevertheless, we are unanimous in our conviction that it strains the witness of Scripture beyond what 
it can reasonably support.” MCD 00, 49.
97 ”DEARLY beloved, we are gathered together here in the sight of God, and in the face of this 
congregation, to join together this Man and this Woman in holy Matrimony; which is an honourable 
estate, instituted of God in the time of man’s innocency, signifying unto us the mystical union that is 
betwixt Christ and his Church.” BCP, 363.
98 ”Th e minister joins their right hands together and says: Th ose whom God has joined together let 
no one put asunder.” CW 00, 125.
99 BCP, 364: ”Th en shall they give their troth to each other in this manner. Th e Minister, receiving the 
Woman at her father’s or friend’s hands, shall cause the Man with his right hand to take the Woman 
by her right hand, and to say aft er him as followeth: I, N. take thee N – – and thereto I plight thee 
my troth. Th en shall they loose their hands; and the Woman, with her right hand taking the Man by his 
right hand, shall likewise say aft er the Minister: I, N. take thee N. to my wedded husband, – –.”; ”N and 
N, I now invite you to join hands and make your vows, in the presence of God and his people. Th e 
bride and bridegroom face each other. Th e bridegroom takes the bride’s right hand in his.” CW 00, 108. 
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Edmund Newey on kiinnittänyt huomiota Jeremy Taylorin teologiaan, 
jonka mukaan puolisoiden yhteen liittämisessä ei ole kyse vain inhimillisestä so-
pimuksesta vaan Pyhä Henki yhdistää sydämet toisiinsa.100 Yhteen liittäminen saa 
tällöin erilaisen merkityksen, kun kyse ei ole luonnollisen lain toteutumisesta in-
himillisessä sopimuksessa vaan Pyhän Hengen työstä. Jeremy Taylorin pneuma-
tologinen tulkinta on yksi osoitus, miten Englannin kirkon ratkaisujen taustalla 
vaikuttaa avioliiton näkeminen Jumalan suoran toiminnan alueena, kun se suo-
malaisessa, luterilaisessa teologiassa näyttäytyy enemmän Jumalan ”vasemman 
käden työnä” luonnollisen lain ja maallisen regimentin välityksellä.

Käsitys vihkimisen sakramentaalisesta luonteesta on ilmaisu tästä Jumalan 
suorasta toiminnasta puolisoiden yhdistämisessä. Se on näkyvissä muun muassa 
Lontoon piispan lausunnossa vuodelta 2003.101 Vaikka piispan kommentti viittaa 
nimenomaan kirkollisesti solmittuihin avioliittoihin, se sisältää mahdollisuuden 
tulkita kaikki avioliittoon vihkimiset, myös ei-kristittyjen kesken, sakramentaa-
lisiksi. Tällainen näkemys on löydettävissä erikseen ilmaistuna ekumeenisesta 
asiakirjasta.102 Tässä käy ilmi myös anglikaanisen näkemyksen heterogeenisuus 
käytännössä: toiset anglikaanit pitävät kastettujen avioliittoa sakramentaalisena 
ja purkamattomana, toiset kaikkia avioliittoja sakramentaalisina ja vain vaka-
vasta syystä purettavina. Myös tämä heterogeenisuus on todettu ekumeenises-
sa asiakirjassa.103 Kirkollisen vihkimisen teologinen kokonaiskuva onkin varsin 
monimuotoinen. 

100 Newey 2002, 5.
101 ”Th e Church of England has the very great privilege of preparing couples for their marriage and 
of conducting a large number of wedding services each year. We act both as registrar of the marriage 
and minister of its sacramental character.” MPL 03, 2.  Th e Bishop of London, Richard John Carew 
Chartres.
102 Ekumeeninen asiakirja ”Life in Christ” kuvaa sekä anglikaanisen että roomalaiskatolisen näke-
myksen sisältöä: ”Anglicans, on the other hand, do not make an absolute distinction between marri-
ages of the baptized and other marriages, regarding all marriages as in some sense sacramental. Some 
Anglicans hold that all marriages are therefore indissoluble. Others, while holding that all marriages 
are indeed sacramental and are in principle indissoluble, are not persuaded that the marriage bond, 
even in the case of marriage of the baptized, can never in fact be dissolved.” LC 94, § 74.
103 ”For many years in England aft er the Reformation, marriages could be solemnized only in 
church. When civil marriage became possible, Anglicans recognized such marriages, too, as sac-
ramental and graced by God, since the state of matrimony had itself been sanctifi ed by Christ by 
his presence at the marriage at Cana of Galilee (cf. BCP Introduction to the Solemnization of Holy 
Matrimony, 1662). From these considerations it would appear that, in this context, Anglicans tend 
to emphasize the breadth of God’s grace in creation, while Roman Catholics tend to emphasize 
the depth of God’s grace in Christ. Th ese emphases should be seen as complementary. Ideally, they 
belong together. Th ey have, however, given rise to diff ering understandings of the conditions under 
which the sacramentality of a marriage is fulfi lled.” LC 94, § 62. Ortodoksinen käsitys käy ilmi esim. 
Suomen evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon välisten neuvottelujen yhteydessä luodusta 
asiakirjasta: ”Th e sacrament of marriage is based on the free expression of intent by the bride and 
bridegroom that their life is united in Jesus Christ and that marriage is an expression of life growing 
from faith. Unfortunately, over the years this view has become obscured and the Church has had to 
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Englannin kirkon kanta puolisoiden yhdistämiseen tulee hyvin ilmi myös 
avioeroa koskevien dokumenttien valossa. Avioliiton rakenne ymmärretään luo-
misessa annetuksi, ja siksi sen enempää kirkolla kuin valtiollakaan ei ole tämän 
käsityksen mukaan rajoittamatonta oikeutta säätää avioliitosta. Kumpikin voi 
omalta osaltaan säätää vihkimisen yksityiskohdista, mutta avioliitto itsessään 
kuuluu asiakirjan mukaan jumalallisen lakiin (divine law). Tämä nähdään syyk-
si, jonka vuoksi kirkot eivät ole asiakirjan mukaan lännessä koskaan myöntäneet 
avioeroja, etteivät toimisi vastoin Jeesuksen sanaa, joka kieltää ”erottamasta sitä, 
minkä Jumala on yhdistänyt.” Uuden avioliiton mahdollisuus on annettu kuiten-
kin niissä tapauksissa, joissa edellisen avioliiton katsotaan lakanneen olemasta (no 
longer exists).104 Eronneiden vihkimistä onkin syytä tarkastella erikseen kirkolli-
sen vihkimisen erityiskysymyksenä.

4.1.4. Eronneiden vihkiminen erityiskysymyksenä
Eron jälkeiseen uuteen avioliittoon vihkiminen on kirkoille erityiskysymys siitä 
syystä, että Uuden testamentin teksteissä siihen suhtaudutaan lähes yksiselittei-
sen kielteisesti.105 Kysymys uudelleen vihkimisestä liittyy oleellisesti Raamatun 
tulkintaan. Toisaalta käsitteet armo ja anteeksiantamus ovat lähtökohtina eron-
neiden vihkimiselle yhtä merkittäviä.106 Eronneiden vihkiminen on muodostunut 
ongelmaksi myös sen vuoksi, että papeilla voi olla yhteiskunnallisen lain mukaan 
vihkimisoikeus tai -velvollisuus, joka merkitsee myös sellaisten avioliittojen vih-
kimistä, joita kyseinen viranhaltija ei voi itse pitää oikeina. Tästä syystä Suomes-

bless marriages entered into for a great variety of reasons.” FLO 93, 89–90. 
104 ”4.4 Since the structure of marriage itself is a gift  of the Creator, neither the Church nor the State 
has an unrestricted authority to legislate about it. It is, of course, perfectly within the Church’s com-
petence to make legislative provisions with regard to incidentals: the form, the time, and place of the 
ceremony, for example. Nor does the Church deny the right of the State to terminate the consequen-
ces of the legal status. As the State has the right to remove a child from the control of a parent who 
has abused that control, so by a decree of divorce it may grant freedom from legal ties which bind a 
husband and wife together. But this does not imply the power, in Church or State, to ’put asunder tho-
se whom God has joined together’. Th e terms of the marriage covenant are created neither by Church 
nor State, but are, in legal terminology, ’of divine law’, which is why the Church in the West has never 
ventured to grant divorces, but has at most confi ned itself to permitting another marriage in some 
cases where it is clear that the former marriage no longer exists.” MCD 00, 19.
105 Muun muassa Timothy Woods on esittänyt Uuden Testamentin kannasta eronneiden vihkimi-
seen lyhyen koosteen, jonka mukaan kirjaimellisen tiukka tulkinta ei tee oikeutta alkuperäiselle kon-
tekstille. Woodsin mukaan naisen leimaaminen syylliseksi ja avioerojen itsestäänselvyys olivat syynä 
Jeesuksen kielteiseen ilmaisuun avioerosta ja eronneen uudelleen avioitumisesta. Woods kiinnittää 
huomiota myös Paavalin terminologiaan. Agamos, joille Paavali myöntää mahdollisuuden avioitu-
miseen, on tarkoittanut ”vaimosta vapaata” eli myös eronneita. Tätä tulkintaa Woods perustelee sillä, 
että naimattomista Paavali on muualla käyttänyt sanaa parthenos, neitsyt. Woods 2006, 349.
106 Näin esim. Kuula 2005, 21.
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sakin papeille on vaadittu omantunnon vapautta eronneiden vihkimisestä useissa 
kirkolliskokouskeskusteluissa, joskin ilman tulosta.107

Suomessa eronneiden vihkiminen on ollut vakiintunut kirkollinen käytän-
tö vuodesta 1963 lähtien108, vaikka keskustelu käytännöstä jatkui vielä sen jälkeen 
pitkään. Keskustelussa ovat olleet vastakkain käsitys avioliitosta Raamatun ja kris-
tillisen uskon osoittamana järjestyksenä ja käsitys avioliitosta yhteiskunnan sää-
telemänä, muuttuvana instituutiona. Perustelut ovat koskeneet oleellisesti myös 
kirkon ja valtion välistä suhdetta. 

Päätösprosessin eri vaiheita on selostettu yksityiskohtaisesti vuonna 1972 
laaditussa mietinnössä. Sen tehtävä oli valmistella laajennetun piispainkokouk-
sen lausuntoa kirkolliskokouksen antamasta tehtävästä, joka oli kirkon opetuksen 
selventäminen ja tehostaminen, neuvonta avioliitosta sekä omantunnonvapauden 
myöntävän muutoksen suunnittelu kirkkolakiin, jotta pappi voitaisiin tarvittaessa 
vapauttaa vihkimästä eronneita.109 Tämä asiakirja, Avioliitto-opetusta ja eronneit-
ten vihkimistä koskeva mietintö110, on perheasiain toimikunnan raportti aihees-
ta laajennetulle piispainkokoukselle. Mietinnössä eritellään kirkolliskokouksissa 
käytyä keskustelua, jonka todetaan sisältävän melko yhtenäisen käsityksen avio-
liitosta elinikäisenä, yksiavioisena suhteena, joka on solmittu yhteiskunnallisen 
lain mukaan. 

Eron riittäväksi syyksi on nähty vain aviorikos tai omavaltainen hylkää-
minen. Lähes yksimielisesti on vastustettu välienrikkoutumisen perusteella pää-
tettyä avioeroa. Syyllisyyden toteamista eroon pidettiin yleisesti oleellisena. Siitä 

107 Kkptk 1963, 134; M 72, liite, 2–14.
108 Avioerolainsäädännön muutoksista Suomessa ks. esim. Litmala 2001 sekä Aarnio & Helin 1987. 
Suomessa 1950-luvulla käyty keskustelu kirkon ja valtion suhteesta oli varsin dramaattinen ja se 
koski erityisesti eronneiden vihkimistä. Vaikka tuo keskustelu ajoittuu juuri ennen tämän tutkimuk-
sen kohteeksi valittua ajanjaksoa, siihen on syytä viitata tässä yhteydessä. Eronneiden vihkiminen tuli 
vuonna 1953 uudelleen kirkolliskokouksen käsittelyyn, koska presidentti Paasikivi oli kieltäytynyt 
aiemmin 1948 allekirjoittamasta edellisen kirkolliskokouksen päätöstä uudesta kirkkolaista. Presi-
dentin mukaan asia vaati vielä harkintaa. Joidenkin tulkintojen mukaan tämä tapahtui valtiovallan ja 
yleisen mielipiteen painostuksesta. Koettiin, ettei kirkon itsenäinen päätös tullut voimaan. Tilanne oli 
poikkeuksellinen ja koski erityisellä tavalla kirkon ja valtion suhteita. Laajennetun piispainkokouk-
sen esitys oli 1953 päinvastainen kuin edellisessä kirkolliskokouksessa lähes yksimielisesti hyväksytty 
päätös. Edellinen kirkolliskokous oli päättänyt, ettei avioeron saanutta henkilöä vihitä uuteen avio-
liittoon aiemman puolison eläessä, ellei pappi katso siihen olevan erittäin painavia syitä. Laajennettu 
piispainkokous esitti nyt, että eronneiden vihkiminen tulisi kirkon käytännöksi, ja siitä kieltäytymi-
nen tapahtuisi vain painavista syistä. Muiden muassa Osmo Tiililä käytti kirkolliskokouksessa asiasta 
perusteellisia puheenvuoroja. Hän totesi, että poikkeuksesta oltiin nyt tekemässä sääntöä. Lisäksi 
kirkko oli hänen mukaansa itse ristiriidassa esittäessään täsmälleen päinvastaista kuin edellinen 
kirkolliskokous. Ks. Kkptk 1953, 47–48.
109 M 72, 1.
110 M 72. Suomen valtion avioliittolakikomitea työskenteli samanaikaisesti, mikä kertoo yhteiskun-
nassa laajasti käydystä keskustelusta.
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huolimatta eronneiden vihkimiseen on suhtauduttu erittelyn mukaan kuudella 
eri tavalla aina täydellisestä kieltäytymisestä kaikkien sitä pyytävien vihkimiseen 
asti.111 Mietinnön liitteessä selostetaan eronneiden vihkimistä koskevat vaiheet 
kirkolliskokouksissa vuodesta 1886 lähtien. Mietinnön erikoisuus on, ettei siinä 
missään kohdassa viitata Lutherin tai tunnustuskirjoihin. Myös rakkaudenteolo-
giset perustelut puuttuvat.

Mietintö tuo hyvin esiin, miten erilaisiin johtopäätöksiin eronneitten vih-
kimisessä112 päädyttiin. Perusteita arvioitaessa todetaan, että kahden regimentin 
oppi on ollut yleisesti hyväksytty peruste päätöksenteolle. Sen lisäksi on todettu, 
ettei vuorisaarnan etiikka sovellu yhteiskunnallisen lain perusteeksi. Vaikka Raa-
matun opetukseen on viitattu usein, se on tapahtunut ilman yksityiskohtaisempaa 
selvittelyä.113 

Asiakirjan kuvaaman keskustelun kuluessa on selvitetty myös hyväksyt-
täviä avioeron syitä. Ristiriitaa maallisen oikeuden päätöksen kanssa pidettiin 
vältettävänä, koska muuten saatetaan loukata ihmisen oikeutta tulla vihityksi yh-
teiskunnan lain mukaan ja yhteiskunnan kirkolle antaman tehtävän mukaisesti.114 
Näin kansalaisten oikeuksien toteutuminen asetettiin joissakin kannanotoissa 
käytännössä avioliiton teologisia perusteita tärkeämpään asemaan. 

Mietinnössä arvioidaan lain vaikutusta todellisuuteen siten, ettei lainsää-
dännöllä voitane vaikuttaa avioliiton asemaan ja sen pyhyyden säilyttämiseen tai 
pakottaa ihmisiä saavuttamaan ihanteeksi ymmärrettyä tilaa.115 Tässä yhteydessä 
ei kuitenkaan tuoda esille, miten sitä kohti voidaan päästä. Kyseessä on lain käy-

111 M 72, 3, 4.
112 John Witte Jr. on kuvannut valistuksen vaikutusta avioliittokäsitykseen ja lakiin. Hänen mukaan-
sa avioerokäytäntö suosii vahvemman oikeutta eikä huomioi tarpeeksi vakavasti, kuinka eroon liit-
tyvässä tunnekuohussa ihminen tavallisesti menettää kyvyn ajatella ja tehdä päätöksiä rationaalisesti 
ja tasapuolisesti itsensä ja toisten kannalta. Ks. Witte 2002a, 30–41. Valistuksen monitasoisen vaiku-
tuksen voi havaita lainsäädännön muuttumisessa arvovapaaksi suhteessa avioliittoon. Laki ei sinänsä 
ilmaise uskollisuuden, elinikäisyyden tai muiden ominaisuuksien merkitystä avioliitolle. Suomen laki 
sisältää yksilön vapaan oikeuden erota ja solmia avioliitto. Tässä muodossa se edustaa puhtaasti kont-
raktuaalista, valistusajattelulle tyypillistä avioliittokäsitystä. Eronneiden vihkimistä laissa ei mainita 
erikseen, koska se ei juridiselta kannalta poikkea ensimmäisestä vihkimisestä. AL 1929.
113 M 72, 5.
114 M 72, 6.
115 Erilaisen normin soveltamisesta kristilliseen avioliittoon ei ole näkyvissä merkkejä. Koska Luther 
perusti näkemyksensä siihen, ettei ihminen itse voi olla naimaton ilman naimattomuuden erityistä 
armolahjaa, hän salliessaan eron erityisistä syistä hyväksyi myös uuden avioliiton. Luther erotti ylei-
sen järjestyksen kristittyjen toimintatavasta. Kristitty ei Lutherin mukaan saa erota. He noudattavat 
Jumalan tahtoa ja käskyjä. Jos kuitenkin erotaan kristillisestä heikkoudesta, uudelleen naiminen ei 
ole sallittua. Kuitenkin jos eronneista kristityistä toinen haluaa jatkaa yhteiselämää ja toinen ei, ensin 
mainittu on vapaa menemään uudelleen naimisiin. Jumala ei halua Lutherin mukaan pakottaa ketään 
mahdottomaan. Näin Sundby 1959, 57–58.
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tön tulkinta, jossa maallisen lain vaatimuksen ei katsota sinänsä johtavan oikeaan 
elämäntapaan. 

Tilanteessa haluttiin etsiä mahdollisuutta, jolla kirkko säilyttäisi itsenäisyy-
tensä suhteessa yhteiskuntaan ja voisi esittää perusteita, jolla eronneiden vihkimi-
sestä kieltäydytään ainakin joissakin tapauksissa. Näitä ehdotuksia oli vastustettu 
avioliiton persoonalliseen suhteeseen perustuvalla luonteella, joka toteutuu jo en-
nen juridisia toimenpiteitä.116 Tätä kantaa edustavat katsoivat, että olemassa oleva 
persoonallinen suhde loi avioliiton riippumatta siitä, oliko se kirkon asettaman 
ihanteen mukainen. Keskustelussa jäi huomiotta, että mikäli suhteen syntyminen 
ohittaa avioliitolle asetetun ihanteen perusteena, samalla perusteella voitaisiin 
puolustaa myös avoliiton aikana syntyvän persoonallisen suhteen ensisijaisuutta 
aviosuhteeseen nähden. 

Avioliittoa ja -eroa koskevien ratkaisujen perusteleminen aviosuhteen 
persoonallisella luonteella merkitsee avioliiton järjestys- ja julkisuusluonteen 
painoarvon vähenemistä. Tätä ei ole kuitenkaan todettu kyseisessä mietinnös-
sä. Aiemmin, vuoden 1953 kirkolliskokouksen aikana esitettiin kompromissina 
ehdotus siviilivihkimisen tyyppisestä kaavasta, jota kirkko käyttäisi eronneiden 
vihkimiseen.117 Ratkaisu perustui ajatukseen, ettei kirkko vietä jumalanpalvelusta 
eronneiden vihkimisen yhteydessä vaan hoitaa yhteiskunnan sille uskoman vihki-
mistehtävän, jonka jälkeen seuraa avioliiton siunaus. Tietyllä tavalla kyseessä oli 
siviilivihkimisen ja avioliiton kirkollisen siunauksen yhdistäminen.

Regimenttioppia tulkittiin keskustelun perusteluissa siten, että vihkimisen 
juridinen ja uskonnollinen puoli erotettiin toisistaan. Tämän erottelun perusteella 
päädyttiin lopulta laatimaan kaava, joka toteuttaa yhteiskunnallisen velvollisuu-
den kuten siviilivihkimisessä, ja sitä seuraa uskonnollinen julistus ja siunaus.118 
Tähän päätökseen johtanutta, sittemmin laajaa kannatusta saanutta mielipidettä 
perusteltiin muun muassa sillä, että kirkon on otettava yhteiskunnan antama 
tehtävä sellaisenaan vastaan, koska eronneiden vihkimisestä kieltäytyminen voi 
johtaa valtion ja kirkon täydelliseen eroon. Asiaa käsitelleen valiokunnan mieles-
tä suhde eronneiden vihkimiseen ei ollut silti väljentynyt.119 Kirkkolaki koettiin 

116 M 72, 6, 7.
117 Kkptk 1953, 55. Lääninrovasti Sillanpään puheenvuoro. 
118 ”Kirkolliskokouksen täysistunnossa hyväksyttiin valiokunnan ehdotus siinä muodossa. että ase-
tettavalle kirkkokäsikirjakomitealle annettaisiin tehtäväksi tutkia ja tarkistaa myös nykyistä kirkollis-
ta vihkimäkaavaa siten, että siinä selvästi erotettaisiin toisistaan varsinainen kopulaatio, vihkimisen 
juridis-yhteiskunnallinen osa, ja kirkolliseen vihkimiseen kuuluva Jumalan sana rukouksineen ja 
siunauksen toivotuksineen.” Kkptk 1953, 55–56.
119 M 72, 12. Kirkkolakiin ei kuitenkaan tullut muutosta vuoden 1953 kirkolliskokouksessa, koska 
ratkaisevassa äänestyksessä ei saavutettu vaadittavaa määräenemmistöä. Kkptk 1953, 55–57. 
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osaksi yleistä lainsäädäntöä, joten siihen ei katsottu voitavan kirjata kirkon omaa 
opetusta avioliitosta. Kirkon asemaa suhteessa valtioon käytettiin siten vaikutta-
vimpana perusteluna. Sen sijaan avioliiton teologiasta nousevia perusteluita ei 
ollut juuri esillä.

Periaatteellisesta kirkkolain muuttamisesta eronneiden vihkimisasiassa 
luovuttiin jatkossakin.120 Sitä oli eri muodoissa käsitelty vuodesta 1886 lähtien, 
eli välittömästi Schaumanin kirkkolain jälkeen, kuitenkin ilman ratkaisua. Käy-
tännössä asia eteni kirkollisten toimitusten uudistamisella, vaikka teologisista pe-
rusteista ei löytynyt riittävää yksimielisyyttä. Asia ratkesi siis käytännössä siten, 
että kirkkolaki ei sisällä avioliittoa koskevaa teologista perustelua eikä määritte-
le teologisesti perusteltua kantaa eronneiden vihkimiseen. Asian ratkaiseminen 
toimitusten kirjan kaavan muodossa siirsi ongelmaa ja merkitsi käytännössä teo-
logisten perusteiden jäämistä taustalle. Toimivan käytännön ratkaisun etsiminen 
tapahtui avioliittoteologisten perusteiden kustannuksella, koska niihin liittyviä 
kysymyksiä ei kyetty ratkaisemaan. 

Kirkkopoliittiset perustelut olivat merkittävässä osassa ratkaisua tehtäessä, 
kun eronneiden vihkimistä koskeva keskustelu jatkui Suomessa 1960- ja 1970-lu-
vuilla121. Keskustelun kuluessa oli esitetty useita kertoja kirkon yhteiskunnalli-
seen asemaan ja vihkimisoikeuden säilyttämiseen liittyviä perusteita.122 Ratkai-
sun ei haluttu vaikuttavan siihen suuntaan, että siviilivihkimisestä tulee kaikille 

120 Vuoden 1958 kirkolliskokouksessa keskeneräinen asia oli jälleen käsiteltävänä. Kun 1948 pre-
sidentti ei ollut vienyt lainmuutosta eduskuntaan, sitä pidettiin edelleen ohjaavana päätöksenä sen 
suhteen, että lain muutos ei ollut ensisijainen tavoite. Nyt pyrittiin etenemään omantunnon vapauden 
perusteella, jotta papin ei tarvitsisi toimia vastoin omaa vakaumustaan. Kirkkolakikomitea ehdotti, 
että papilla olisi omantunnonoikeuteen vedoten mahdollisuus kieltäytyä eronneiden vihkimisestä. 
Kkptk 1958, liitteet, 54.
121 ”– – olemme sitä mieltä, että papin olisi voitava omantunnon syistä kieltäytyä vihkimästä 
avioliittoon, jos hän sielunhoidollisessa keskustelussa on tullut siihen käsitykseen, että hänen on näin 
tehtävä. Omasta puolestani lisäisin tähän, että näen tämän kysymyksen evankelis-luterilaisen kirkon 
kysymyksenä sen taistelun valossa, jota meidän uskonpuhdistajamme kävi Rooman kirkkoa vastaan 
nimenomaan juuri omantunnon, pyhän Sanan ja järkisyiden varassa. Ollaksemme luterilaisia meidän 
olisi myös papeille myönnettävä tämä sama oikeus, jota uskonpuhdistajamme käytti.” Kkptk 1963, 
134. (Piispa Gulinin puheenvuoro.) Hänen kantansa hävisi lopullisessa äänestyksessä. Kkptk 1963, 
136. Edusmies Gyllenbergin kanta voitti: käsikirjaan tuli erillinen B-kaava eronneiden vihkimistä 
varten. 1950-luvulla käytyyn keskusteluun liittyi erityistä dramatiikkaa, koska Osmo Tiililän edus-
tama eronneiden vihkimisen vastainen kanta hävisi vuoden 1953 kirkolliskokouksessa. Edellisessä 
kirkolliskokouksessa syntynyt päinvastainen päätös ei tullut koskaan voimaan presidentti Paasikiven 
kieltäydyttyä allekirjoittamasta sitä. Eronneiden vihkiminen oli merkittävä kysymys kirkon ja valtion 
välistä suhdetta koskevassa keskustelussa, joka eräällä tavalla huipentui Osmo Tiililään eroon kirkos-
ta 1960-luvun alussa.
122 ”Kolmas peruste tämän puolesta on liittynyt vallitsevaan kirkon ja valtion väliseen suhteeseen. 
On katsottu. että kaikkien erotuksetta vihkiminen kuuluu yhteiskunnan kirkolle antaman vihkimis-
oikeuden luonteeseen. Nykyinen tilanne on avioliittolainsäädännön osalta säilytettävä niin kauan 
kuin pappi on samalla valtion palvelija.” M 72, 9.
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pakollinen ja kirkko menettää vihkioikeutensa.123 Tätä kantaa myös arvosteltiin 
voimakkaasti, ja kaikkien erotukseton vihkiminen koettiin ongelmaksi.124 Mah-
dolliset seuraukset kielteisestä päätöksestä olivat toinen, merkittävä peruste vihkiä 
myös eronneet, koska muuten arveltiin eronneiden ja uudelleen avioituvien jou-
tuvan elämään pysyvästi kirkon hyväksynnän ulkopuolella ja tavallaan anteeksi-
annon ulottumattomissa. Tällaiseen tilanteeseen ei haluttu joutua.125

Johtopäätös oli luopua kirkon harkinnasta eronneiden vihkimisessä ja laa-
tia siihen tarkoitukseen erillinen kaava. Armon ja anteeksiannon korostaminen 
ja sielunhoidollinen suhtautuminen olivat kirkkopoliittisten syiden ohella lopulta 
painavampia perusteita kuin avioliiton ainutkertaisuuden korostaminen. 

Tämä merkitsi käytännössä sitä, että ratkaiseva peruste oli silloisessa yh-
teiskunnallisessa tilanteessa toimivan ratkaisun löytäminen. Päätös johti sellaiseen 
vihkikaavaan, joka ei edellyttänyt ”vihittävissä syvempää hengellistä mieltä”.126 
Aatto Kuusniemi arvioi kaikkien kantojen tavoitelleen avioliiton pysyvyyden lu-
jittamista ja pitäneen avioliittoa luomisjärjestyksenä. Hän arvioi osan pyrkivän ta-
voitteeseensa lainsäädännön, toisen osan sielunhoidollisin ja loppujen julistuksen 
keinoin. Myös valtiojohtoisuuden ja kirkon itsenäisen päätöksenteon suhde osoit-
tautui yhdeksi tekijäksi.127 On syytä todeta, ettei tehty päätös kuitenkaan lujittanut 
avioliiton pysyvyyttä, koska muut argumentit olivat lopulta merkittävämpiä.

Kirkollisen keskustelun ja päätöksenteon perusteiden kannalta on mer-
kittävää, ettei käytännöksi muodostunut kumpikaan, aiemmin 1940- ja 1950-lu-
vuilla esillä olleista vaihtoehdoista. Eronneiden vihkiminen vain vakavista syistä 
tai eronneiden vihkimisestä kieltäytyminen vain vakavista syistä jäivät kumpikin 
vaihtoehtoina pois käsikirjauudistuksen myötä. Niiden sijaan tuli eronneiden vih-
kiminen kaikissa tapauksissa. Kirkon vihkimisoikeus tulkittiin vihkivelvollisuu-
deksi, joka kirkon on täytettävä kaikkien sitä pyytävien kohdalla.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käsitys kirkollisesta vihkimisestä, 
myös eronneiden vihkimisestä, perustuu ennen muuta siihen käsitykseen, että 
avioliitto itsessään kuuluu kaikille ihmisille kirkosta riippumatta. Siksi kirkko ei 
ota kantaa itse vihkimiseen, jonka se näkee juridisena oikeutena. Kirkollisen vih-
kimisen tarkoitus on julistaa siinä tilanteessa ihanteita, rohkaista ja tukea Jumalan 
sanalla sekä antaa siunaus.128 Siksi vihkiminen katsotaan lain suomaksi oikeudek-

123 M 72, 6.
124 M 72, 9.
125 Kkptk 1963, 134–136.
126 Kkptk 1958, liitteet, 55, 57. 
127 M 72, 10.
128 Ky 84, 29–30.
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si, joka yhteiskunnassa tehdyn sopimuksen mukaan velvoittaa kirkon viranhalti-
joita vihkimään kaikki siihen oikeutetut. Omantunnon vapautta pidättäytyä eron-
neiden vihkimisestä ehdotettiin vielä 1950- ja 1960-luvuilla toistuvasti129, mutta 
sen jälkeen asiaan ei ole virallisesti palattu. Koska yhteiskunnan laki ei erottele 
eronneita ja muita vihkimistä pyytäviä, ei luterilainen kirkkokaan niin tee. 

Kirkollisen vihkimisen jumalanpalvelusluonteen korostaminen avioliiton 
oman erityisluonteen kustannuksella kuvaa tätä ulottuvuutta nykyisessä suoma-
laisessa käytännössä. Kirkollisen avioliittoon vihkimisen tehtäväksi kuvataan yh-
teiskunnan moraalisen järjestyksen ylläpitäminen ja ihanteiden säilyttäminen. 
Kannanotoissa ei erotella selkeästi kirkollisen vihkimisen merkitystä erillään 
avioliiton yhteiskunnallisesta merkityksestä juridisena järjestyksenä, vaan avioliit-
toa käsitellään eronneiden vihkimisen kohdalla ainoastaan ulkoisena, annettuna 
järjestyksenä.130 Näin ollen erilaiset erotilanteet eivät vaikuta vihkimispäätökseen, 
eikä eronneiden vihkimisen nähdä enää muodostavan erityistilannetta. 

Koska kirkon viranhaltijoilla on tehtävä virallisena vihkijänä, kirkkoa oh-
jaavat lainsäädännön asettamat perustelut, joihin itse vihkitilanteessa yhdistetään 
seurakunnan julistus. Käytännössä tämä on saanut muodon, jossa on päädytty 
viettämään jumalanpalvelusta vihkimisen yhteydessä riippumatta siitä, keitä vi-
hitään. Muodollisesti edellytetään seurakunnan jäsenyyttä, mutta toisaalta myös 
kirkkoon kuulumattomille tarkoitettu avioliiton siunauksen kaava muistuttaa 
suurelta osin itse vihkitoimitusta ja sitäkin ohjaa sama periaate toimituksen juma-
lanpalvelusluonteesta. Näiden toimitusten välillä ei Suomen evankelis-luterilai-
sessa kirkossa nähdä teologista eroa.131 Kirkon käytäntöä eronneiden vihkimisessä 
määrittää ensi sijassa käsitys regimenttien välisestä tehtävänjaosta, jolloin avioliit-
toon vihkimisen luonne tai kirkon vastuu vihittävistä ei ole merkittävä motiivi. 

Vuoden 1963 käsikirjan erillinen, eronneiden vihkimisen B-kaava syntyi 
1953 päätetyn käsikirjauudistuksen tuloksena. Sitä ei aloitettu kolmiyhteisen Ju-

129 Itse asiassa omantunnon vapaus papille kieltäytyä vihkimästä eronneita on kirkollisessa päätök-
senteossa kerran myönnetty, mutta presidentti ei vahvistanut kyseistä kirkkolain muutosta. Kkptk 
1953.
130 Juuri tästä ulottuvuudesta Luther ei halunnut tietää mitään. Sen sijaan hän asettaa ajatuksen siitä, 
että kirkollisella vihkimisellä on vain uskonnollinen merkitys. Kysymys on sisäisestä aktista, jossa 
vihkipari siirtyy aviosäätyyn erityisessä suhteessa Jumalaan. Ks. Suppan 1971, 98.
131 ”Avioliiton solmimiseen liittyviä toimituskaavoja on Kirkollisten toimitusten kirjassa kolme: 
Avioliittoon vihkiminen, Morsiusmessu ja Avioliiton siunaaminen. Näistä kahta ensin mainittua käy-
tetään, kun avioliitto solmitaan kirkollisesti. Avioliiton siunaamisen kaavaa käytetään, kun avioliitto 
on solmittu muussa kuin evankelis-luterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä ja solmitulle avio-
liitolle halutaan pyytää Jumalan siunausta. Teologisesti kaikissa kolmessa toimituksessa on kuitenkin 
kyse samasta asiasta: siunauksen pyytämisestä avioliitolle, joka julkisesti ja Jumalan edessä solmitaan 
yhteiskunnan lakien ja asetusten mukaisesti. Tähän liittyy seurakunnan yhteinen rukous avioliiton 
puolesta.” Kto 06, 2.4.
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malan nimeen ja se oli oleellisesti lyhyempi kuin A-kaava. Tällä pyrittiin ilmai-
semaan, että eronneiden vihkimisessä on kysymys ensisijaisesti juridisesta toi-
mituksesta, jonka pappi suorittaa yhteiskunnallisen lain mukaan. Siksi se ei ollut 
luonteeltaan jumalanpalvelus. Sekä kaavan sisältö että ulkoinen muoto viestitti-
vät voimakkaasti tätä ajatusta. Tästä menettelystä saa käsityksen, jonka mukaan 
ensimmäinen liitto on Jumalan mielen mukainen ja erottamaton, mutta toinen, 
eron jälkeinen vihkiminen on muotonsa puolesta ”vain” yhteiskunnallisen lain 
toteuttamista.132 

Tätä B-kaavaa oli kannatettu sillä perusteella, että siten kirkko toteutti teh-
tävänsä yhteiskunnan palvelijana. Käytäntöä oli vastustettu, koska arveltiin, että 
vihittävien on vaikea ymmärtää pappia pelkästään yhteiskunnan virkamieheksi. 
Käytössä olevaa menettelytapaa pidettiin siten väliaikaisena, mikä edellytti toi-
mivamman ja perustellumman käytännön laatimista.133 Keskusteluissa esiintyi 
myös valtiokirkkonäkemykseen pohjautuva perustelu, jonka mukaan papiston on 
oltava kuuliainen maalliselle esivallalle ja sen laeille. Tähän näkemykseen kuuluu 
läheisesti ajatus kirkon yhteiskunnalta saamasta vihkimistehtävästä. Tämän tul-
kinnan mukaan vasta pakollisen siviilivihkimisen tilanteessa kirkolla olisi oikeus 
laatia itse vihkimisen ehdot.134 

B-kaavan vihkipuheessa vihittäviin kohdistettiin Raamatun ajatus, jonka 
mukaan ihmisen ei pidä erottaa sitä, minkä Jumala on yhdistänyt135. Erottamatto-
muuden painottaminen eronneille vaikuttaa huomion kiinnittämiseltä jo tapah-
tuneeseen. Jouko Sihvo arvelee ratkaisulla tarkoitetun sitä, että toinen kerta antaa 
uuden mahdollisuuden, jossa Jumalan tahdon mukainen elämä voisi toteutua. 
Kaavan viesti on ristiriitainen, koska rakenne kuitenkin korostaa, ettei uudelleen 
vihkiminen ole luonteeltaan jumalanpalvelus vaan juridinen toimitus.136 

132 John Witte on kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka avioliiton sijoittuminen sekä lainsäädännön 
että kirkon toiminnan alueelle on saanut aikaan hyvin monia tulkintoja avioliiton luonteesta. Eri vai-
heissa on käynyt ilmi avioliiton moniulotteisuus. Hänen mukaansa sekä valistuksen yksilönvapautta 
korostava näkemys että kirkkojen moraalista vastuuta korostava käsitys tarvitsevat toisiaan: ”But 
just as the Enlightenment tradition still has much to teach us today, so do the earlier Catholic and 
Protestant traditions of the West. First, these Western Christian traditions have seen that a marriage 
is at once a contractual, religious, social, and natural association, and that in order to survive and 
fl ourish, this institution must be governed both externally by legal authorities and internally by moral 
authorities.” Witte 2002a, 35.
133 M 72, 8.
134 M 72, 9.
135 ”Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Tämä sana pysyy eikä muutu 
ihmisen ajatuksen ja mielipiteiden mukaan. Oman, itsekkään tahdon tieltä se johdattaa aviopuolisot 
noudattamaan hänen tahtoaan ja siten uudistaa avioelämän niin, että siinä hänen pyhät ja hyvät 
tarkoituksensa toteutuvat.” Ktk 63, 45.
136 Näin Sihvo 1976, 29–30.
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B-kaavan rakenne ilmaisee, kuinka papin juridinen vihkivelvollisuus, kris-
tillinen käsitys avioliitosta sekä lain ja evankeliumin julistus ovat olleet vaikeasti 
yhteen liitettäviä asioita. Avioliiton teologia on ollut tässä kohdin epäselvä ja sen 
ilmaisu hämmentävä. Uudelleen yrittämisen mahdollisuutta on pidetty tärkeä-
nä, mutta sen liittämisessä avioliiton kokonaiskuvaan ei ole johdonmukaisesti 
onnistuttu.

Vuoden 1984 kannanotossa Kasvamaan yhdessä suomalaiset piispat totea-
vat, että Raamatun mukaan ei pitäisi mennä eron jälkeen uudelleen naimisiin. 
Tämä kanta tulkitaan kuitenkin uudelleen, koska monet eronneet käytännössä 
solmivat uuden suhteen. Lähtökohtaisesti piispat eivät suosittele uudelleen vih-
kimistä, mutta sitä pidetään kuitenkin parempana vaihtoehtona kuin elämistä 
avosuhteessa tai tilapäisessä suhteessa. Uutta tulkintaa perustellaan yhteiskun-
nan järjestyksellä ja moraalilla sekä luterilaisella perinteellä. Edellä mainittu 
peruste persoonallisen suhteen olemassaolosta esiintyy tässä piispojen yhtenä 
argumenttina.137 

Nämä argumentit osoittavat, miten piispat ovat joutuneet sovittamaan yh-
teen luterilaisen raamatuntulkinnan ja muuttuneet olosuhteet. Kasuistisen etiikan 
sijaan noudatetaan etiikan uudelleen tulkinnan periaatetta uusissa olosuhteissa. 
Myös avioliiton luonne luonnolliseen lakiin perustuvana persoonallisena suh-
teena on huomioitu. Argumentaatiossa ei eriytetä kirkkoa ja muuta yhteiskuntaa 
vaan asiaa perustellaan koko yhteiskunnan tasolla. Piispat noudattavat johdon-
mukaisesti ajatusta, ettei ole olemassa erikseen kristillistä etiikkaa eikä erillistä, 
uskoon perustuvaa avioetiikkaa kristityille. Kokonaisuuden kannalta luterilaiseen 
perinteeseen viittaaminen perusteluna138 ei vakuuta siltä osin, että Luther kuvasi 
erikseen kristittyjen etiikkaa nimenomaan avioetiikan kohdalla.139

137 Ky 84, 55.
138 ”– – on yhteiskunnan ja yleisen moraalisen järjestyksen kannalta parempi, että asianomainen 
solmii uuden, täyteen aviouskollisuuteen perustuvan liiton kuin elää esim. avo- tai tilapäisessä suh-
teessa. Luterilaisen perinteen kanta on ollut samantapainen.” Ky 84, 55.
139 ”De bestämmelser, som på grund av människohjärtats ondska måste till för livet ute i världen, 
gälla nu ej för de kristna. Kristna människor, säger Luther, som fråga eft er Guds bud och vilja och 
villigt leva eft er dem, få ej skilja sig.” Sundby 1959, 57. Vrt. WA 12, 119. ”Denn es sind gar viel ander 
gesetz nott, da mit man den boeßen weret und zwinget, und viel ander, da mit man die guten leret 
und regirt. Also war diß gesetz auch den boeßen zu weren und zu zwingen gesetzt, das sie yhre 
weyber nicht toedten odder ergers thetten. Aber Christen sollen von hertzen frum seyn, das yhn 
solch gesetz nicht nott sey, sondern yhre weyber behallten yhr lebenlang. Wo aber nicht Christen, 
odder unschlachtige falsche Christen sind, da were noch heuttigs tags gutt, sich nach dißem gesetz zu 
hallten, und sie lassen wie die heyden sich von yhren weybern scheyden und andere nemen, auff  das 
sie nicht mit yhrem uneynigen leben zwo hellen hetten, beyde hie und dort, aber sie můsten wissen, 
das sie durch scheyden nicht mehr Christen, sondern heyden und ym verdampten stand weren.”
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Piispat esittävät Raamatun kuvan avioliitosta ihanteena ja avioeron poik-
keuksena, jonka seurauksena voidaan joutua toiseen poikkeukseen, uudelleen 
vihkimiseen. He pitävät uskottomuuden tai hylkäämisen vuoksi avioeroon joutu-
nutta parhaiten oikeutettuna uuteen avioliittoon. Sanoituksesta ei käy ilmi, mitä 
merkitystä on enemmän tai vähemmän ongelmattomalla mahdollisuudella uu-
teen avioliittoon. Käytännössä piispat pitävät lopulta mahdollisena kaikkien sitä 
pyytävien mahdollisuutta uuteen avioliittoon, vaikka sitä ei suoraan ilmaista.140 

Aviorikos ja hylkääminen mainitaan toistuvasti vakavimpina avioliiton 
rikkovina tekoina. Siksi ne molemmat antavat syyttömälle osapuolelle myös par-
haiten oikeutuksen uuteen avioliittoon. Syyllisyyskysymyksen väistyttyä avioeron 
yhteydestä hylkäämisen vakavuus on menettänyt painoarvoaan. 

Dokumentin mukaan kirkon ainut keino ja myös velvollisuus tässä tilan-
teessa on keskustelu asiasta. Jotta vältyttäisiin peräkkäin toteutuvan moniavi-
oisuuden kritiikittömältä siunaamiselta, vihkikeskustelussa ennen eronneiden 
vihkimistä tulisi piispojen mukaan käsitellä tilannetta avoimesti.141 Toimituskes-
kusteluja koskevassa kehotuksessa on suora viittaus syyllisyyden toteamiseen.142 
Vihittävän tulisi ymmärtää oma osuutensa erossa. Uuteen avioliittoon ryhtymisen 
tulisi olla ”vilpitöntä”.143 Myöhemmin todetaan tuen ja sielunhoidollisen avun tar-
peellisuus. Näin piispat edellyttävät Raamatun asettaman ihanteen ja käytännön 
välisen ristiriidan käsittelemistä. Ihanne eli Raamatussa kuvattu avioliiton ainut-
kertaisuus perustelee, miksi eroon johtanutta prosessia samoin kuin uuden avio-
liiton elinikäistä luonnetta käsitellään.

Ihanteen ja käytännön välinen ristiriita on siirtynyt avioliittoa ja -eroa 
koskevista rajoituksista syyllisyyden käsittelyyn toimituskeskustelussa ja sielun-
hoidossa. Aikaisempi keskustelu kirkossa koetti löytää ratkaisun eronneiden vih-
kimiseen pitämällä kiinni avioliiton ainutkertaisuudesta ja rajoittamalla oikeutta 
avioeroon tai uudelleen vihkimiseen. Nykyisessä tilanteessa, kun avioerosta ja 
uudelleen vihkimisestä on käytännössä tullut yksilön oikeus, toteutumattoman 
ihanteen ja käytännön välinen ristiriita käsitellään eronneiden syyllisyysproses-
sina. Kyse on syyllisyydestä, jota eronneet ja uudelleen vihittävät kantavat, vaikka 

140 ”Joka tapauksessa Raamatun (kielteinen) kanta uudelleen avioitumiseen korostaa avioliiton elin-
ikäisyyttä ja ainutkertaisuutta.”; ”Koska monet avioliitossa epäonnistuneet eivät kuitenkaan elä yksin, 
on – – parempi, että asianomainen solmii uuden, – – avioliiton”; ”Erityisen ongelmattomana on pi-
detty uudelleen avioitumista silloin, kun joku on joutunut avioeroon aviopuolison uskottomuuden tai 
hylkäämisen vuoksi”; ”Kirkko ei saa hylätä ketään elämässään haaksirikkoon joutunutta.” Ky 84, 55.
141 ”Olisi hyvä, että – – puhuttaisiin avoimesti mutta hienotunteisesti myös tästä asiasta.” Ky 84, 55.
142 ”– – asianomainen tajuaa mahdollisimman hyvin edellisen avioliiton kariutumisen syyt, ja oman 
osuutensa niihin – –.” Ky 84, 55. 
143 Ky 84, 55.
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se mainitaan ”syntinä” vain sivulauseessa.144 Jos eronneiden vihkimistä tässä me-
nettelyssä pidetään armon ja anteeksiantamuksen merkkinä, tämä ei välttämättä 
vastaa eronneiden kokemusta, koska anteeksiantamuksen ja armon viesti on puet-
tu eronneiden vihkimisen käytäntöön. Jos erosta aiheutuvaa syyllisyyttä pidetään 
todellisena ja aiheellisena, anteeksiantamuksen ja armon välittäminen eronneille 
tarvinnee muitakin ”armonvälineitä” kuin vihkimisen uuteen avioliittoon.145 Piis-
pat tuovat tämän ongelman itsekin esille, vaikka eivät esitä siihen apuneuvoja tai 
ratkaisua. Kirkon viesti anteeksiantamuksesta ei saisi heidän mukaansa olla vain 
”peräkkäin toteutuvan moniavioisuuden siunaamista”.146 

Eronneiden kirkollista vihkimistä käsittelevään tulkintaan jää jännite siitä 
syystä, että käytäntö perustellaan yleisinhimillisillä ja koko yhteiskuntaa koskevil-
la syillä147. Itse asiassa näin perustellaan vihkimisen yhteiskunnallinen merkitys, 
jota pidetään käytännössä samana kuin oikeutta kirkolliseen vihkimiseen. Kir-
kollisella vihkimisellä ei nähdä tässä tulkinnassa mitään eroa siviilivihkimiseen. 
Kirkollisen vihkimisen ehtona on kuitenkin vähintään toisen jäsenyys kirkossa, 
eli jonkinlaista sitoutumista kirkkoon ja sen uskoon edellytetään. Yhteiskunnalli-
sesti perustellun menettelyn sisällä osoittautuu kuitenkin välttämättömäksi viitata 
armoon ja anteeksiantamukseen148, mikä tuo esille, että myös niitä pidetään eron-
neiden vihkimisen perusteluna. Armon ja anteeksiantamuksen myötä syyllisyy-
den ja omantunnon sekä uskon merkitys tulevat kokonaisuuteen mukaan, vaikka 
niistä ei mainita mitään.

Muun muassa Olof Sundby on Luther-tutkimuksessaan nostanut perus-
tellusti esille omantunnon merkityksen sekä Lutherin monet avioliittoa koskevat 
ohjeet kristittyjen omantunnon tähden ja omientuntojen tukemiseksi.149 Oman-
tunnon merkitys ei tule kuitenkaan esille piispojen kannanotossa, vaikka luterilai-
seen perinteeseen viitataan. 

Piispojen näkemys eronneiden vihkimisen vaatimasta erityishuomiosta 
ja syyllisyyden käsittelystä toimituskeskusteluissa on toteutunut ilmeisen heikos-

144 ”Jumalan anteeksiantamus Kristuksessa voi ulottua myös Jumalan tahdon vastaisesti päättynee-
seen avioliittoon niin kuin muihinkin synteihin, – –.” Ky 84, 55.
145 Ky 84, 55–56.
146 Ky 84, 55.
147 ”– – yhteiskunnan ja yleisen moraalisen järjestyksen kannalta on parempi – –.” Ky 84, 55.
148 ”Ellei tähän kiinnitetä lainkaan huomiota, avioliiton elinikäisyyden ihanteelta on pohja poissa ja 
kirkon esillä pitämä anteeksiantamuksen armo on käytännössä vain peräkkäin toteutuvan moniavioi-
suuden siunaamista.” Ky 84, 55.
149 ”Det är emellertid härvid att observera, att Luther överallt gör detta under en och samma, för 
hans tänkande typiska motivering: det sker ”för att råda samvetena”. Sundby 1959, 61; WA 30, III, 
206: ”Regiere, wer da sol odder wil, Ich wil die gewissen berichten und trosten, so viel ich raten kan.” 
WA 6, 559: ”Haec pro mea virili ad informandas consicientias srupulosas retulerim, cupiens affl  ictis 
meis fratribus in ista captivitate qualiqunque solatio succurrere.”
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ti.150 Kirkollisten toimitusten opas vuodelta 2006 ei käsittele lainkaan eronneiden 
uudelleen vihkimistä tai avioeroa.151 Sama koskee aiempaa, vuoden 1989 kirkol-
listen toimitusten opasta, jossa on vain maininta, että B-kaavaa voidaan käyttää 
avioliittoon uudelleen vihittäessä152. Eronneiden vihkimistä koskeva teologinen 
ratkaisu on muodostunut piispojen toivomuksesta huolimatta vihkikaavoissa ja 
kirkollisten toimitusten oppaissa sellaiseksi, ettei eronneiden vihkiminen poikkea 
mitenkään ensimmäisestä vihkimisestä eikä toimituskeskusteluihin ole annettu 
erityisiä ohjeita eronneita koskien.153 Viimeisimmässä vihkikaavassa 2003 ei ole 
rukous- tai muita vaihtoehtoja, jotka huomioisivat eronneet, vaikka muuten vaih-
toehtoista aineistoa on lisätty runsaasti. 

Eronneiden vihkimiseen liittyvien erityiskysymysten käsittelemättä jät-
täminen 1980-luvun lopulta lähtien osoittaa, ettei eronneiden kirkollinen vihki-
minen poikkea nykyisen käsityksen mukaan käytännössä mitenkään ensimmäi-
sestä vihkimisestä. Sama vaikutelma tulee myöhemmistä dokumenteista. Ainut, 
vähäinen poikkeus on Katekismus 2000154, jossa uudelleen avioitumisen päätöstä 
kuvataan vastuulliseksi ja vakavaksi. Siinäkään ei ilmaista, miten ja miksi tämä 
vastuullisuus tai vakavuus poikkeaa ensimmäisestä avioliitosta.155 

Katekismuksen ilmaisua eronneiden vihkimisestä on pidetty aiempaa 
myönteisempänä. Käsitys, jonka mukaan uusi avioliitto on moraalisen järjestyk-
sen ja yhteiskunnan kannalta etu, on peruste eronneiden vihkimiselle.156 Käsitys 
edustaa luterilaisen etiikan toimintamalliksi omaksuttua periaatetta, jonka mu-
kaan järjen avulla, yhteiskunnassa ilmenevän luonnollisen lain pohjalta etsitään 
ratkaisut moraalisiin kysymyksiin.157 Kirkko pitää toimintansa perusteena yhteis-
kunnan etua sekä yleistä ja moraalista järjestystä. Ihanteen ja käytännön välinen 

150 Syyt siihen voivat olla paitsi teologisia myös osin käytännöllisiä: ei ole luotu toimintamallia, jota 
käyttämällä eri tilanteet olisi voitu ottaa huomioon. 
151 Kto 06. 
152 Kto 89, 53. Käytössä olleessa käsikirjassa oli tuolloin erillinen B-kaava, joka historiansa puolesta 
oli tarkoitettu eronneiden vihkimiseen.
153 Eila Vileniuksen tutkimus toimituskeskusteluista viittaa vahvasti siihen suuntaan, ettei uudelleen 
vihittäviin ole kiinnitetty piispojen tarkoittamaa huomiota. Ks. Vilenius 1997.
154 Kat 00, 20.
155 Kari Kuula käsittelee eronneiden vihkimistä eksplisiittisesti, mikä on harvinaista Suomen 
kirkossa 1980-luvun jälkeen. Hänen tulkinnassaan Jeesuksen kieltoa uudelleen avioitumisesta ei pidä 
ottaa kirjaimellisesti, koska varhaiset kristitytkään eivät niin tehneet. Lisäksi hän katsoo uudelleen 
vihkimisen edustavan kristinuskon ”keskeistä arvoa” uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta ja 
anteeksiantamuksesta. Ks. Kuula 2005, 21.
156 Luukkonen 2005, 9, 125. Kanta on asiallisesti aivan sama kuin asiakirjassa Ky 84. 
157 Tämä käsitys poikkeaa aiemmin ilmaistusta Lutherin käsityksestä, jossa luonnollisen lain oikea 
käyttö edellyttää uskon mukaista tulkintaa. Sinänsä Lutherin kannanotot olivat hyvin tilannesidon-
naisia, Tämä käy ilmi erityisesti hänen kirjeissään. Ei ole olemassa yhtä oikean toiminnan lakia vaan 
ratkaisut kuuluvat ulkoiseen vanhurskauteen, joita järjellä on yhä uudelleen harkittava. Edes Raamat-
tu ei tarjoa valmista mallia eri tilanteisiin. Sundby 1959, 57.
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ristiriita jää kuitenkin piispojen kannanoton jälkeisissä dokumenteissa käsittele-
mättä. Myös avioliiton tarkoitukseen liittyvät perustelut puuttuvat sekä viittaus 
Raamattuun Jumalan lain ilmaisuna.158 

Pelkästään ulkoiseen järjestykseen ja yhteiskunnan etuun nojaavat perus-
telut tukevat käsitystä, jonka mukaan avioliitossa olisi kyse vain ulkoisesta, yhteis-
kunnallisesta järjestyksestä. Esimerkiksi kutsumusta avioliittoon tai mahdolliseen 
uuteen avioliittoon ei käsitellä. Samoin monet avioliiton tarkoitukset jäävät vaille 
huomiota tässä yhteydessä. 

Yhtä useampien avioerojen jälkeiset uudelleen vihkimiset jäävät myös 
erikseen käsittelemättä. Erojen määrällä ei ole Suomen evankelis-luterilaisessa 
kirkossa käytännössä merkitystä uudelleen vihkimisestä päätettäessä, ja tässä 
mielessä piispojen huoli siitä, että kirkon käytäntö voi muuttua vain peräkkäin 
toteutuvan moniavioisuuden siunaamiseksi159, on osoittautunut aiheelliseksi.

Koska eronneiden kirkollisessa vihkimisessä on kyse kirkon oman toimin-
nan ehdoista ja samalla kirkon ja valtion välisestä suhteesta, asiaa voi pitää haasta-
vana. Lainsäädäntö määrittelee sekä avioliiton että avioeron juridiset reunaehdot, 
joita kirkon on noudatettava. Avioliittolain § 16 on jäänyt kuitenkin hämmästyt-
tävän vähälle huomiolle, sillä siinä ilmaistaan selvästi, että kirkolla on oikeus itse 
määritellä kirkollisen vihkimisen ehdot.160 Siitä huolimatta Suomen evankelis-lu-
terilainen kirkko ei ole käyttänyt omaa harkintamahdollisuuttaan siinä, ketkä voi-
daan vihkiä kirkolliseen avioliittoon, vaan noudattaa pelkästään lainsäädännön 
asettamia ehtoja vihkimisestä. Kirkolla on vain kirkon jäsenyyteen ja rippikoulun 
käymiseen liittyvä ehto kirkolliselle vihkimiselle, mutta ei avioliiton tarkoituksista 
tai ominaisuuksista perustelunsa saavia ehtoja. Välillinen peruste tälle käytännölle 
on myös aiemmin mainittu armon ja anteeksiantamuksen korostaminen, jonka 
mukaan ketään ei haluta sulkea kirkon ja kirkollisen vihkimisen ulkopuolelle syn-
nin tai hajonneen avioliiton tähden.

Lutherin käsityksen mukaan maallisen hallinnon tuli huolehtia avioliiton 
ulkoisesta toteutumisesta ja juridisesta vastuusta. Kirkollisen vihkimisen merkitys 
oli tunnustautumisessa seurakuntaan ja sen uskon toteuttamiseen avioliitossa.161 

158 Sundbyn mukaan Luther vetoaa sekä avioliiton ulkoista järjestystä että sen sisältöä koskevissa 
kannoissaan Jumalan lakiin. Avioliitto on Jumalan lain mukaan purkamaton. Siksi kaksinnaiminen-
kin on parempi kuin ero. Vasta kuolema erottaa Lutherin mukaan puolisot toisistaan. Sundby 1959, 
54.
159 ”Koska monet avioliitossa epäonnistuneet eivät kuitenkaan elä yksin, on yhteiskunnan ja yleisen 
moraalisen järjestyksen kannalta parempi. että asianomainen silloin solmii uuden, täyteen aviouskol-
lisuuteen velvoittavan liiton.” Ky 84, 55.
160 ”Sen lisäksi, mitä vihkimisestä säädetään 15. §:ssä, kirkollisen vihkimisen muut ehdot ja muodot 
määrää se uskonnollinen yhdyskunta, jossa vihkiminen toimitetaan.” AL 16 §. 
161 WA 49, 802.”Darumb so leitet man auch Braut und Breutgam zur Kirchen, das sie off entlich 
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Uudelleen vihkimistä käsiteltäessä tämä kirkollisen vihkimisen erityistarkoitus 
ei ole tullut esiin. Tämä vahvistaa kuvaa siitä, että nykyinen suomalainen käsitys 
kirkollisesta vihkimisestä määräytyy pääasiassa yhteiskunnallisen järjestyksen pe-
rusteella eikä pohjaudu Lutherin teologiaan tai tunnustuskirjoihin.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käsikirjan vihkikaavassa vuodelta 
1984 eronneiden vihkimistä ei käsitellä enää erityiskysymyksenä. Siinä on eril-
linen B-kaava, mutta suoranaisesti ei ilmaista sen olevan tarkoitettu eronneiden 
vihkimiseen eikä eronneiden vihkiminen tule esiin rukousten sanamuodossa tai 
muussa oheismateriaalissa. 

Vihkikaavassa vuodelta 2003 eronneiden vihkimistä ei ole huomioitu mi-
tenkään. Tämä eronneiden vihkimisestä vaikeneminen on ratkaisuna poikkeuk-
sellinen sekä suhteessa muihin kirkkokuntiin162 ja ekumeenisiin asiakirjoihin että 
avioliiton teologian historiaan. Ratkaisun perusteita ei ole näkyvillä lähteissä. 
Raamatun teksteihin avioliitosta tai Lutherin näkemykseen uudelleen vihkimi-
sestä ei ole viittauksia. Menettely viestittää käsitystä, jonka mukaan avioliittoa 
koskevissa ratkaisuissa – ja eettisissä kysymyksissä yleensä – on kyse kunkin aika-
kauden omista ratkaisuista, joiden perusteet nousevat ympäröivän yhteiskunnan 
tilanteesta. Kirkollisen tulkinnan formuloinnissa olisi ollut kuitenkin oleellista 
ilmaista, mitkä Raamatusta tai luterilaisesta teologiasta nousevat perusteet ovat 
vaikuttaneet nykyisen käsityksen sisältöön. Nyt kokonaisuus viestittää ajautumis-
ta nykyiseen käytäntöön ilman selkeää päätöstä, jolle olisi esitetty teologisia tai 
muita perusteita.163

Koska sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko164 että Englannin kirk-
ko165 pitävät siviilivihkimisellä solmittua avioliittoa yhtä pätevänä kuin kirkolli-

bekennen, sie tretten nach Gottes ordenung jnn den heiligen Ehestand, das sie nicht ein Hurnehe 
füren wollen, werden auch gesegnet und zweiff eln auch gar nicht, sie sind von Gott gesegnet, Da 
mügen sie aber wol zu sehen, das sie gesegnet bleiben, jhren Ehestand, wie Eheleuten gebüret, Gott 
fürchtig, rein und unbefl eckt füren, so werden sie wol gesegnet bleiben.” Tämä on asiallisesti sama 
näkemys kuin edellä kuvattu Englannin kirkon kanta. 
162 Esimerkiksi Saksan evankelis-luterilaiset kirkot sanoittavat kantansa eronneiden vihkimiseen 
myös viimeisimmässä kannanotossaan vuodelta 2003:”Menschen werden in Beziehungen vielfach sc-
huldig, sie fügen einander Leid zu und tragen oft  schwer an ihrem Versagen. Für viele Betroff ene, ins-
besondere, wenn sie das Scheitern ihrer Ehe erleben, ist die in Joh 8 überlieferte heilsame Begegnung 
Jesu mit der Ehebrecherin von großer Bedeutung. Durch seinen Verzicht auf Verurteilung befreit 
Jesus diese Frau und in ihr alle, die in Beziehungen schuldig werden, von der Vergangenheit und 
eröff net der von Gott in der Schöpfung angelegten Bestimmung zu erfülltem Zusammenleben von 
Frau und Mann wieder eine Zukunft . Entsprechend ist nach evangelischem Verständnis auch eine 
Trauung Geschiedener möglich, wenn in der Verkündigung deutlich wird, dass die Ehe grundsätzlich 
auf Dauer angelegt ist.” Leitlinien… 2003, 74. 
163 Tässä olisi myös erillisen tutkimuksen aihe, jota ei tässä yhteydessä voida riittävästi selvittää.
164 Ky 84, 55 ei esimerkiksi erittele, milloin tarkoitetaan vihkimistä ylipäänsä tai milloin tarkoitetaan 
nimenomaan kirkollista vihkimistä.
165 ”Th e vows taken in a civil marriage are just as binding as those taken in church but the Service 
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sesti vihittyä, kirkollisen vihkimisen epääminen voi merkitä avioliiton muodos-
tumista siviilivihkimisessä. Tästä syystä yhteiskunnan yleisellä ja moraalisella 
järjestyksellä perusteltu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanta166, jonka mu-
kaan avioliiton solmiminen on myös eronneiden kohdalla parempi vaihtoehto 
kuin avoliitto, on siinä mielessä johdonmukainen. Koska kirkollisessa vihkimi-
sessä on kyse myös jumalanpalveluksen viettämisestä ja avioliiton siunaamisesta, 
voidaan Englannin kirkon kantaa pitää siltä osin perusteltuna. Onhan kirkon itse 
voitava päättää, missä yhteydessä se viettää jumalanpalvelusta.167 Näissä kahdessa 
eri lähestymistavassa on näkyvissä myös teologisesti erilainen lähtökohta. Suo-
men evankelis-luterilainen kirkko näkee kirkollisen vihkimisen osana yhteiskun-
nallista instituutiota. Englannin kirkko tarkastelee kirkollista vihkimistä osana 
liturgiaa, kirkon jumalanpalveluselämää ja uskoa. Näiden kahden eri lähtökohdan 
merkitystä voidaan tuskin korostaa liikaa.

Avioeron jälkeiseen uuteen avioliittoon vihkimisen mahdollisuus on ollut 
hyvin pitkään Englannin kirkossa keskustelun aiheena. Tätä aihetta koskevat kan-
nanotot sisältävät paljon tulkintaa myös avioliiton teologiasta. Th e Matrimonial 
Causes Act of 1937 poisti aikanaan papistolta velvollisuuden antaa kirkko käy-
tettäväksi ja vihkiä eronneet. Eronneiden vihkimistä vastustettiin selväsanaisesti 
vuosien 1938 ja 1957 pappeinkokouksissa. Mikäli puoliso oli edelleen elossa, uu-
delleen vihkimistä ei pidetty mahdollisena.168

Ensimmäinen merkittävä, tähän kysymykseen keskittyvä asiakirja tutki-
musajanjaksona julkaistiin vuonna 1971.169 Kielteistä kantaa eronneiden vihkimi-
seen perusteltiin muun muassa sillä, että käytäntö korostaa Kristuksen opetusta 
avioliiton elinikäisestä luonteesta.170 Perustelu liitettiin avioliiton ominaisuuksiin, 
joita pidettiin luovuttamattomina.  

gives the couple an opportunity to express their commitment before God. Th e Church witnesses 
publicly to the permanence of their marriage, while also expressing in a more personal way the love 
and forgiveness of God.” MCD 02, 5. Myös kahden erillisen avioliittosysteemin mahdollisuutta on 
pohdittu Englannissa: ”It needed to ask whether in respect of marriage there was still suffi  cient agree-
ment between Church and State, to justify the Church regarding civil marriage as marriage in the 
Christian understanding, or whether the divergence between the two standards was such that Church 
regarding civil marriage as marriage in the Christian understanding, or whether the divergence 
between the two standards was such that Church and state should from now on each set its own 
standards and formulate its own procedures.” MCT 78, 8.
166 Ky 84, 55.
167 Siviiliavioliiton siunaamista käsitellään seuraavassa alaluvussa.
168 Woods 2006, 347.
169 MDC 71. Report of a Commission appointed by the Archbishop of Canterbury to prepare a 
statement on the Christian Doctrine of Marriage.
170 MDC 71, 7–8.
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Englannin kirkossa viranhaltijalla on oikeus päättää eronneen vihkimises-
tä tai vihkimättä jättämisestä171, mutta tätä käytäntöä ei perustella papin oman-
tunnon vapaudella vaan avioliiton arvostuksella ja elinikäisyydellä, joista kirkko 
haluaa pitää kiinni.172 Perustelut pohjautuvat avioliiton ominaisuuksiin ja tarkoi-
tuksiin, jotka tämän tulkinnan mukaan säilyvät muuttuvissa olosuhteissa. Aviolii-
ton perusluonne elinikäisenä kutsumuksena on oleellisin argumentti.

Eronneiden vihkimistä tarkasteltaessa on kysytty, onko kirkollinen vihki-
minen uuteen, elinikäiseen avioliittoon ylipäänsä mahdollinen edellisen puolison 
vielä eläessä ilman, että avioliiton elinikäisyys asetetaan kyseenalaiseksi.173 Eron-
neen vihkimisen poikkeuksellisuus edellyttää asiakirjojen mukaan perusteellista 
keskustelua vihkiparin kanssa. Vuoden 1999 julkaisussa Marriage eron jälkeinen 
kirkollinen vihkiminen esiintyykin poikkeuksena, johon voidaan päätyä vain eri-
tyisistä syistä. Oleellinen merkitys annetaan sille, että vihittävät kokevat Jumalan 
kutsuvan heitä uuteen avioliittoon. Avioliiton perusluonne kutsumuksena koskee 
Englannin kirkon mukaan myös mahdollista toista avioliittoa. Päätöstä tehtäessä 
vihittäviltä odotetaan myös vakavaa ja rehellistä keskustelua niistä syistä, jotka 
johtivat edellisen liiton eroon.174 

Eronneiden vihkimistä koskeva selvitystyö175 on kestänyt pitkään: ratkai-
seva kannanotto sinetöitiin Englannin kirkon kirkolliskokouksessa heinäkuussa 

171 ”Matrimonial Causes Act 1965 states, ’No clergyman of the Church of England or the Church 
in Wales shall be compelled (a) to solemnize the marriage of any person whose former marriage has 
been dissolved and whose former spouse is still living; or (b) to permit the marriage of such a person 
to be solemnized in the church or chapel of which he is the minister.’” MCD 02, 2, nootti 3.
172 ”But it is not only for the partners, but for the Church itself, to decide whether the marriage 
ought to be witnessed and solemnized in an act of worship. Th e Church has a responsibility to safe-
guard the understanding of marriage as a lifelong vocation.” M 99, 5.
173 Ajattelutavan muutos oli näkyvissä jo 1970-luvulla: ”Marriage aft er divorce is not necessarily a 
sin. Th e sin lies in the breakdown of the marriage, whether it is the deliberate sin of wickedness or 
the disorder of failure and muddle for which responsibility is hard if not impossible to assign.” MCT 
78, 61. 
174 ”Should the Church as a whole decide upon an alternative, it will be on precisely the same prin-
ciples that have guided it up to this point: that marriage is an unconditional commitment for life; that 
a further marriage aft er a divorce is an exceptional act; that it must be approached with great honesty 
and circumspection; and that the Church itself, through its ministry, has a part in deciding whether 
or not a marriage in such circumstances should take place in the context of church worship.” M 99, 
6; ”Th e Church will advise you, as it advises those who have never been married, not to hurry into a 
new marriage. Th is advice needs to be carefully heeded, especially since mistakes and misjudgements 
made in the past can repeat themselves. If, aft er a serious length of time living alone and dealing 
responsibly with the legacy of the past marriage, you are certain that God has called you to a new 
one, the Church will pray with you and your new partner. Th e Service of Prayer and Dedication aft er 
a Civil Marriage is one way, widely available, in which it can do so formally. A marriage in church 
may currently be a possibility if you live in a parish where experimental diocesan guidelines are being 
followed. Th is presupposes, however, a serious willingness on your part to discuss the past honestly 
with the minister, and to allow him or her, in consultation with the bishop, the freedom to reach a 
decision about the appropriateness of your marrying in church.” M 99, 7.
175 Asian kulkua kuvaa asiantuntevasti esim. Th atcher 2007c. 
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2002, jonka johdosta julkaistiin viimeisin dokumentti, Marriage in Church aft er 
Divorce.176 Lisäksi aihetta on käsitelty lähes poikkeuksetta kaikissa muissakin 
avioliittoa koskevissa dokumenteissa. MCD 03 vahvisti jo edellisissä kannanotois-
sa kirjatun käsityksen kirkon käytännöksi eronneiden vihkimisessä. Eronneiden 
kirkollinen vihkiminen on mahdollista poikkeuksellisissa olosuhteissa (exceptio-
nal circumstances) ja päätöksen siitä tekee vihkivä pappi.177 Samalla siviililain ja 
kirkon kehotusten välinen ristiriita poistettiin tavalla, joka jätti kirkolle kuitenkin 
harkintavallan asiassa.178 Aikaisemmin oli nimittäin vallinnut tilanne, jossa laki 
salli papin toimittaa vihkimisen myös eronneille, mutta kirkko antoi kehotuksen 
olla vihkimättä. Tämän johdosta 1960-luvulta lähtien osa papistosta oli vihki-
nyt eronneita, koska maan laki ei sitä kieltänyt, eikä heitä ollut siitä estetty tai 
rangaistu.179

Koska valtiollinen laki myöntää Englannissa papille päätäntävallan eron-
neen kirkollisesta vihkimisestä, kirkon julkaisema, asiaa koskeva dokumentti on 
papeille suuntautuva ohje, jossa määritellään eronneiden vihkimisen esteet ja 
edellytykset.180 Eronneen vihkiminen ei sen mukaan saa ensinnäkään merkitä kir-
kon avioliittoa koskevan opetuksen uskottavuuden heikkenemistä. Tästä perus-
teesta johtuen harkinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen vaikutukseen, 
joka eronneen vihkimisellä on julkisuudessa. Mikäli vihkiminen aiheuttaa ”skan-
daalin” tai saisi julkisuudessa vihamielisen vastaanoton, sitä ei tule dokumentin 

176 MCD 03. Sitä edelsi lähes samansisältöinen valmisteluasiakirja: Marriage in Church aft er Divorce 
2000. (MCD 00). 
177 ”On 9 July 2002, the General Synod in an historic vote agreed a way forward on the vexed questi-
on of further marriage in church aft er divorce by supporting the following motion by 269 votes to 83: 
Th at this Synod affi  rm, in accordance with the doctrine of the Church of England as set out in Canon 
B30, that marriage should always be undertaken as a ’solemn, public and life-long covenant between 
a man and a woman’; b. recognise that some marriages regrettably do fail and that the Church’s care 
for couples in that situation should be of paramount importance; and (ii) that there are exceptional 
circumstances in which a divorced person may be married in church during the lifetime of a former 
spouse; recognise that the decision as to whether or not to solemnize such a marriage in church aft er 
divorce rests with the minister (or offi  ciating cleric if the minister is prepared to allow his/her church 
or chapel to be used for this marriage); and invite the House of Bishops to issue the advice contained 
in Annex 1 of GS 1449.” MCD 03, 1. Se missä määrin poikkeuksellisten olosuhteiden periaatetta on 
käytännössä noudatettu päätösten edellyttämällä tavalla, jää tässä yhteydessä tutkimatta. On mahdol-
lista, että eronneita vihitään käytännössä myös pelkän pyynnön perusteella.
178 ”By rescinding the Convocation Marriage Resolutions, the Synod has also removed any inconsis-
tency between the cleric’s right in civil law to solemnise further marriages in cases where the former 
partner is still living – which remains unaff ected – and the Church’s offi  cial exhortations against such 
marriages.” MCD 03, 1.
179 Woods 2006, 347. 
180 ”2.2 Under the Matrimonial Causes Act 1965 you are not compelled to offi  ciate at such further 
marriages, nor to make your church available for them. If you are unwilling to offi  ciate at further 
marriages or to make your church available for such services, you should make this clear to enquiring 
couples at an early stage.” MCD 02, 2.
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mukaan toimittaa kirkossa.181 Englannin kirkko käyttää tässä argumenttina avio-
liiton arvostusta ja asemaa yhteiskunnassa sekä kirkon toiminnan johdonmukai-
suutta ja uskottavuutta. 

Toinen syy kieltää kirkollinen vihkiminen on vanhan uskottomuuden py-
hittäminen eli tilanne, jossa vihkimistä pyydetään suhteelle, joka on ollut edellisen 
avioliiton rikkoutumisen suoranainen syy. Kolmas riittävä syy kieltää kirkollinen 
vihkiminen sitä pyytäviltä on vihittävän yhtä useampi avioero.182 Jo eronneen 
vihkiminen sinänsä on poikkeuksellinen toimenpide, ja siksi useamman kerran 
eronneen vihkiminen on dokumentin mukaan vielä vähemmän perusteltua. Tätä 
estettä vihkimiselle perustellaan muodostuvien velvollisuuksien ja suhteiden mo-
nimutkaisuudella. On huomattava, ettei Englannin kirkko käsittele argumenttia, 
hakeutuvatko tällaiset parit siviilivihkimiseen tai jäävätkö he avoliittoon. Kirkko 
perustelee oman päätöksensä riippumatta siitä, noudattavatko kaikki sitä vai eivät. 
Silti yhteiskunnalliseen kontekstiin on kiinnitetty runsaasti huomiota päätösten 
perusteluissa.183 

Avioliiton uskottavuuteen ja elinikäisyyteen nojautuvien syiden ohella 
Englannin kirkossa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten vihkimistä pyy-
tävä on kohdannut ja käsitellyt avioeroonsa liittyvät asiat. Vihittäviltä edellytetään 
ensinnäkin sen ymmärtämistä, että avioero on vastoin Jumalan tahtoa. Tätä voi 
luonnehtia tietoisuudeksi Jumalan tahdosta. Toiseksi heidän on määrätietoisesti 
tahdottava elinikäisyyttä ja uskollisuutta uudessa avioliitossa. Tätä voi luonnehtia 
sitoutumiseksi avioliiton ominaisuuksiin kirkon edellyttämällä tavalla. Sanoituk-
sesta ilmenee, kuinka ensimmäisen avioliiton merkitys edelleen vaikuttavana sosi-
aalisten suhteiden verkostona otetaan vakavasti. Lisäksi edellytetään, että eron ai-
heuttamista sosiaalisista ja emotionaalista haavoista on tapahtunut paranemista ja 
oikeudelliset sekä lapsiin liittyvät velvollisuudet on hoidettu. Näin uusi avioliitto 
voitaisiin aloittaa siihen kokonaisemmin sitoutuen.184 Tätä ulottuvuutta voidaan 
nimittää edellisen avioliiton kunnioittamiseksi ja uuden mahdollistamiseksi.

Distance on eronneiden vihkimistä koskevassa harkinnassa keskeinen kä-
site, joka kuvaa Englannin kirkon tapaa käsitellä asiaa. Siinä yhdistyvät sekä teo-

181 MCD 02, 2.
182 MCD 02, 2.
183 Esim. ”Th eir love enables them to make a strong contribution to society so that the weakening 
of marriage has serious implications for the mutual belonging and care that is exercised within the 
community at large.” M 99, 2, ”What are the challenges facing those who approach marriage? Th ere is 
a great deal in our culture which discourages us from making binding and public promises.” M 99, 3. 
Ks. myös Spinks 1998, 1–2.
184 MCD 02, 2–3. Nämä samat kriteerit eronneiden vihkimistä ajatellen ilmaistiin jo aiemmin doku-
mentissa Marriage 1999. Ks. M 99, 3–5.
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logiset että pastoraalispsykologiset tekijät toisiinsa. Distanssi merkitsee ajallista 
välimatkaa, jotta erosta toipuminen ja tilanteen arvioiminen on mahdollista. Se 
merkitsee sijaintiin ja paikkaan liittyvää välimatkaa, jotta uusi asetelma ei revi 
jatkuvasti auki vanhoja haavoja. Lisäksi se merkitsee uuden ja vanhan suhteen 
välistä ajallista etäisyyttä, jotta vältytään aiheettomalta epäilyltä uskottomuuden 
pyhittämisestä uuden avioliiton muodossa.185 Avioliiton kunnioittaminen ja py-
hittäminen on merkittävin perustelu tälle käsittelytavalle.

Englannin kirkolle on ollut oleellista säilyttää oma harkintamahdollisuus 
sen suhteen, milloin vihkiminen toimitetaan kirkossa osana jumalanpalveluselä-
mää. Siksi on laadittu eronneiden kirkollisen vihkimisen kriteerit, jotka perus-
tuvat avioliiton elinikäisyyden tulkintaan ja kirkon pastoraaliseen vastuuseen 
eronneista. Tätä vastuuta painotetaan toistuvasti. Ensimmäisen avioliiton velvoit-
tavuus, eron aiheuttamista vaikeuksista selviäminen ja vastuullinen tapa aloit-
taa uusi avioliitto ovat kolme seikkaa, joiden perusteella päätetään eronneiden 
vihkimisestä.186 

Huomio kiinnitetään myös siihen, ettei kirkollinen vihkiminen muodos-
tu irralliseksi kontaktiksi kirkkoon. Kirkollisen vihkimisen tarkoitus on osoittaa 
liittymistä kristilliseen uskoon ja sen mukaiseen elämään avioliitossa. Englannin 
kirkossa vihittävien edellytetään ymmärtävän armon merkitys ja tarve avioliitossa 
ja suhtautuvan positiivisesti kirkon opetukseen.187 Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon lähteissä vastaavaa tarkoitusta ei tuoda esille. Oleellisessa roolissa on myös 
kirkon ja valtion välinen sopimus vihkimisestä, jonka mukaan Englannissa kirk-
ko, käytännössä yksittäinen viranhaltija, päättää, vihkiäkö eronnutta uuteen avio-
liittoon vai ei.188 

Valtiokirkollisesta lähtökohdasta huolimatta Englannin kirkon doku-
menteissa on ilmaistu eksplisiittisesti kirkon oma käsitys avioliitosta eronneiden 
uudelleen vihkimisen yhteydessä.189 Se poikkeaa yhteiskunnan laissa ilmaistusta 

185 ”Th ere is no simple rule for discerning this, for each case is diff erent. But the Church has learned 
to stress the importance of putting a clear distance between a new marriage and the old: a distance of 
time, of local setting, and of relationship. Time is needed to recover emotional stability and good jud-
gement; a new setting is needed, where the former partner is not forced to endure the reopening of 
old wounds; and a new relationship is needed, avoiding suspicion that the new marriage consecrates 
an old infi delity.” M 99, 5.
186 ”But it is not only for the partners, but for the Church itself, to decide whether the marriage 
ought to be witnessed and solemnized in an act of worship. Th e Church has a responsibility to safe-
guard the understanding of marriage as a lifelong vocation.” M 99, 5; MCD 02, 1.
187 MCD 02, 3. Lutherin käsitystä avioliittoon vihkimisestä on luonnehdittu juuri siten, että siinä 
on kyse tunnustautumisesta seurakuntaan ja sen uskoon. Kristillinen avioliitto edellyttää kirkollista 
vihkimistä ja seurakunnan yhteydessä elämistä. Ks. Suppan 1971, 84. 
188 M 99, 5. MCD 02, 2.
189 Englannin tilanne poikkeaa Suomesta myös siten, että yhteiskunnan laissa on mukana piirteitä 
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käsityksestä. Avioliiton teologinen ja kirkollinen merkitys ilmaistaan suhteessa 
uskoon, armoon ja Jumalaan. Avioliittoon vihkiminen ja itse avioliitto kuvataan 
mahdollisuudeksi oppia tuntemaan Jumala. Tämä mahdollisuus koskee myös 
eronneita. Jumalan pyhyys, armo ja rakkaus ovat dokumentin mukaan merkittä-
vässä asemassa juuri elämän kriisitilanteissa, joihin joutuessa ihmisen omat mah-
dollisuudet loppuvat. Eronneiden kohtaamisessa korostetaan kirkon halukkuutta 
auttaa tehtyjen virheiden taakse jättämisessä. Anteeksiannon ja hyvän omantun-
non saavuttamista pidetään tavoitteena. Lähestymistapa on pastoraalinen, ja sii-
nä pyritään huomioimaan yksilön tunneprosessit ja edellisestä liitosta aiheutuvat 
vastuut. Tähtäyspiste on luottamuksen ja uskon toteutuminen myös eronneen elä-
mässä.190 Vastaava pastoraalinen lähestymistapa ilmaistiin jo 1971, vaikka eron-
neiden vihkimisen kysymys oli tuolloin vielä vailla toimivaa ratkaisua.191

Avioliitto ymmärretään Englannin kirkossa kutsumuksena ja myös eron-
neita vihittäessä merkittävä kysymys on, kokevatko vihittävät Jumalan kutsuvan 
heitä avioliittoon. Tällaisessa tilanteessa kirkollinen vihkiminen eron jälkeen koe-
taan mahdolliseksi.192 Näin ilmaistu Englannin kirkon kanta vastaa itse asiassa 
Lutherille tyypillistä tulkintatapaa, jossa avioliiton merkitys hengellisenä säätynä 
merkitsee juuri uskon tulkintaa, ja siksi kirkollinen vihkiminen on kristitylle 
välttämätön.193

Ekumeenisissa asiakirjoissa on kiinnitetty huomiota siihen, että kirkko-
jen käytäntöjen avioliittojen suhteen tulisi viestittää mahdollisimman yhden-
mukaisesta teologiasta käytännön eroavaisuuksista huolimatta.194 Tästä syystä 
esimerkiksi jo 1970-luvulla käydyt neuvottelut tunnustustenvälisistä avioliitoista 

avioliiton erottamattomuudesta. Humpreys pitää tätä oleellisena myös kirkon kannalta: ”Th e present 
civil law of divorce recognises both the indissolubility and dissolubility of marriage – –.Th e church 
could learn much from this approach, both theologically and pastorally.” Humphreys & Taylor 2001, 
438.
190 M 99, 5.
191 MDC 1971, 6.
192 M 99, 7.
193 Suppan 1971, 84. ”Himenaeos Nupcias celebrantes ego M L offi  cio παρριοχου fungens moneo, 
ut in ecclesiam ad benediccionem tempestive conveniant accepturi bendiccionem a ministro, ne 
diff erant ad meridiem summam vel imum vesperum, sed conveniant statuta hora, Estivali tempore 8 
antemeridiana vel 3 vespertina hora, brumali vero 9 antemeridiana vel 2 vespertina. Si qui ultro dis-
tulerint, illos benedicendos mihi resigno. Si werden myrs aber wenig dangken. Si qui autem nullam 
benediccionem habere voluerit, maneant bestiae nullis legibus vel ordine indigentes.” WA 27, 411.
194 Muun muassa Adrian Th atcher kiinnittää huomiota samaan asiaan. Hänen tulkintansa mukaan 
aikaisemmin protestanttien mielestä avioliiton rikkominen teki syyllisestä osapuolesta hengelli-
sesti kuolleen ja silloin syytön osapuoli oli vapaa uuteen avioliittoon. Tällä hetkellä protestanttien 
menettely vaihtelee huolestuttavasti. Anglikaanit hyväksyvät eron ja siviilivihkimisen uudelleen 
vihkimisenä. Lisäksi papistolla on velvollisuus siunata myös eronneiden avioliitot. Kirkkojen välillä 
on siis huomattavia eroja käytännössä. Tästä syystä tarvittaisiin sekä kirkkojen välistä keskustelua 
että keskustelua eri yhteiskuntien kanssa. Th atcher 1999, 255.
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reformoitujen, luterilaisten ja roomalaiskatolisten kirkkojen kesken johtivat 
ilmaisemaan päätösasiakirjassa toivomuksen, että luterilaiset ja reformoidut 
kirkot toteuttaisivat eronneiden vihkimistä tavalla, joka ei hämärrä avioliiton 
elinikäistä luonnetta.195 Asiakirja siis edellyttää käsityksen kristillisestä avioliitosta 
ja vaatii (must use) arvioimaan eronneiden vihkimiskäytäntöjä elinikäisyysperi-
aatteen valossa.196 Sisällöllisesti tätä ajatusta oli toteutettu Suomessa juuri edellä 
mainitussa vuoden 1964 käsikirjan B-vihkikaavassa, vaikka se oli väliaikainen ja 
keskeneräinen ratkaisu. Myöhemmin tätä toivomusta ei ole Suomessa käytännös-
sä noudatettu, koska eronneiden vihkimiseen ei kiinnitetä enää erillistä huomiota. 
Englannin kirkossa tämä toivomus on toteutunut varsin pitkälle.

Life in Christ vuodelta 1994 on katolisten ja anglikaanien välisten kahden-
keskisten neuvottelujen päätösasiakirja. Siinä ilmaistaan erikseen kummankin 
osapuolen käsitykset ja niiden väliset erot myös avioliitosta ja -erosta. Käsitys 
eronneiden uudelleen vihkimisestä on asiakirjan mukaan seurausta useista eri 
tekijöistä, jotka ovat osa avioliittokäsitystä. Avioliiton solmimisessa syntyneen 
siteen purkamattomuus, avioliiton sakramentaalisuus, käsitys yhteiskunnallisen 
lain ja kirkollisen avioliittokäsityksen välisestä erosta ja sen merkityksestä sekä 
kristittyjen ja ei-kastettujen välisten avioliittojen tulkinta ovat kaikki vaikuttamas-
sa käsitykseen siitä, voidaanko eronneita vihkiä uudelleen. Kysymys on siis moni-
tahoinen ja vaikea. 

Katolisen kirkon ratkaisu pohjautuu tämän asiakirjan mukaan sakrament-
tioppiin ja käsitykseen pätevän avioliiton purkamattomuudesta. ”Joillain angli-
kaaneilla” uudelleen vihkiminen ilmaistaan mahdolliseksi silloin, kun avioliitto 
ja puolisoiden välinen side on lakannut tosiasiallisesti olemasta keskinäisen rak-
kauden ja luottamuksen päätyttyä. Ilmaisu kertoo vaihtelevasta käytännöstä ang-
likaanisessa yhteisössä ja myös Englannin kirkossa. Kun avioerosta ja sen seura-
uksista on parannuttu ja syyllisyys on käsitelty anteeksiantamuksella, kirkollinen 
uudelleen vihkiminen on dokumentin mukaan kuitenkin mahdollista ja uusi liitto 
voidaan solmia hyvässä uskossa (in good faith).197 Tässä tulkinnassa avioliiton side 
on muodostunut useista eri ulottuvuuksista, joiden käsittelyä tilanteessa myös 
edellytetään. Life in Christ -asiakirjan mukaan avioliiton teologiasta vallitsee 

195 ”Th e particular nature of Christian marriage should be clearly stressed in the doctrine and the 
preaching of our Churches and an appropriate liturgical form of contracting marriage should be 
preserved. Th e Lutheran and Reformed Churches must use the possibility of re-marrying divorcees 
in such a manner that this will not obscure their basic conviction and their witness that marriage 
is of lifelong duration.” MM 77, 33. Näin tapahtuukin esim. Saksan evankelisen kirkon osalta. Ks. 
Leitlinien…, 74.
196 MM 77, 33. Sama ajatus ilmaistaan myös Englannin kirkon dokumentissa M 99, 4–5. 
197 LC 94, § 75.
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suurelta osin yksimielisyys, vaikka eronneiden vihkimisessä kannat poikkeavat 
toisistaan. Tätä ei kuitenkaan pidetä merkkinä ylitsepääsemättömästä yhteyden 
esteestä.198

Asiakirja nostaa esille myös yksilön huomioimisen ja instituution välisen 
jännitteen. Eronneiden vihkimiskysymyksessä on vastakkain kaksi motiivia: kir-
kon tavoite on huolehtia eronneiden puolisoiden tukemisesta uudessa elämän-
tilanteessa ja toisaalta kirkon on huolehdittava avioliiton instituution uskotta-
vuudesta ja kunnioituksesta. Tätä kahden motiivin välistä konfl iktia on koetettu 
ratkaista eri tavoin.199 Ratkaisut toivat esille, millainen käsitys kirkoilla on aviolii-
ton pysyvistä ominaisuuksista ja kirkollisen vihkimisen erityisluonteesta. Sama 
koskee vähäisemmässä määrin erillistä avioliiton siunaamisen kaavaa.

4.1.5. Avioliiton siunaamisen kaava
Suomessa avioliiton siunaamisen kaava tuli käyttöön 1900-luvun alussa siviili-
avioliiton mahdollistumisen myötä. Käsikirjaan 1913 tuli ensimmäinen erillinen 
avioliiton siunauskaava. Jo silloin kaavan sisältö noudatti vihkikaavan sisältöä 
muuten paitsi kysymysten sanamuodossa ja avioliiton siunauksessa, joka tuli avio-
liiton vahvistamisen sijaan.200

Nykyinen avioliiton siunaamisen kaava on tarkoitettu niille, jotka on vi-
hitty muuten kuin evankelis-luterilaisen järjestyksen mukaisesti.201 Sitä ei ole 
suunnattu erityisesti eronneille kuten Englannin kirkossa. Avioliiton siunaamisen 
kaava muistuttaa Suomessa erittäin paljon kirkollisen vihkimisen kaavaa, eikä kir-
kollisen avioliittoon vihkimisen ja avioliiton siunaamisen välillä nähdä Suomes-
sa olevan teologisesti mitään eroa.202 Tämä käsitys sulkee pois tulkinnan, jonka 

198 LC 94, 77. Avioliittoteologiaan liittyviä näkemyseroja ei ole pidetty kirkkojen välisen yhteyden tai 
tavoiteltavan ykseyden esteenä roomalaiskatolisten ja anglikaanisen kirkon välisissä neuvotteluissa.
199 LC 94, § 76. Yksi katolisen teologian kriittisistä huomautuksista luterilaisen teologian osalta 
koskee juuri tätä samaa kysymystä. Lutherin katsotaan omaksuneen yksilön ja hänen uskonsa yksityi-
syyttä varjelevan käsityksen avioliitosta, joka korostaa sekä avioliiton muodostumisen että purkautu-
misen tapahtumista yksilön persoonallisessa kokemuksessa. Tätä käsitystä on kritisoitu siksi, että sen 
on katsottu merkitsevän uhkaa avioliiton instituutiolle. Tätä on vielä vahvistanut katolisen kannan 
mukaan Lutherin käsitys, jonka mukaan kirkon tehtäviin ei kuulu avioliiton instituution suojaami-
nen lain avulla. Ks. Suppan 1971, 127.
200 Lempiäinen 2004, 204–205.
201 Vielä 1984 kaavassa avioliiton siunaaminen oli suunnattu niille, jotka on vihitty siviiliviranomai-
sen edessä. Ks. Ktk 84, 70.
202 ”Avioliiton solmimiseen liittyviä toimituskaavoja on Kirkollisten toimitusten kirjassa kolme: 
Avioliittoon vihkiminen, Morsiusmessu ja Avioliiton siunaaminen. Näistä kahta ensin mainittua käy-
tetään, kun avioliitto solmitaan kirkollisesti. Avioliiton siunaamisen kaavaa käytetään, kun avioliitto 
on solmittu muussa kuin evankelis-luterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä ja solmitulle avio-
liitolle halutaan pyytää Jumalan siunausta. Teologisesti kaikissa kolmessa toimituksessa on kuitenkin 
kyse samasta asiasta: siunauksen pyytämisestä avioliitolle, joka julkisesti ja Jumalan edessä solmitaan 
yhteiskunnan lakien ja asetusten mukaisesti. Tähän liittyy seurakunnan yhteinen rukous avioliiton 
puolesta.” Kto 06, 2.4.
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mukaan kristillinen avioliitto olisi lähtökohdissaan muista avioliitoista poikkeava. 
Avioliitto nähdään itsessään yleisenä elämänmuotona, joka koskee kaikkia samalla 
tavoin.

Sisällöllisesti avioliiton siunaamisen kaavan ja vihkikaavan välillä on kui-
tenkin löydettävissä eroja, jotka tekevät lausuman kirkollisen vihkimisen ja avio-
liiton siunaamisen teologisesta samanlaisuudesta kyseenalaiseksi. Merkittävin ero 
koskee kysymyksiä, joiden sanamuodossa ei vuoden 1984 siunauskaavan versiossa 
ollut kuin yksi vaihtoehto, joka ei sisällä avioliiton elinikäisyyden ominaisuutta.203 
Sormuksia ei käytetty kaavan 1984 mukaan, vaikka niihin liittyvä rukous oli sama. 
Näin sormukseen liittyvä symboliikka jäi pois. Kyseinen lausuma onkin vihkikaa-
vaan 2003 tulleiden muutosten myötä tulkittava tämän muutoksen legitimaatiok-
si: avioliiton siunaamisen haluttiin uudessa kaavassa 2003 olevan lopulta selvästi 
lähempänä vihkikaavaa. Tähän ratkaisuun päädyttiin saadun palautteen perus-
teella vastoin käsikirjakomitean kantaa, jonka mukaan vihkiminen ja avioliiton 
siunauskaava olisi tullut erottaa muotonsa puolesta toisistaan. Sillä olisi haluttu 
korostaa avioliiton siunaamista.204 Kaikkien toimitusten jumalanpalvelusluonne 
oli kuitenkin periaatteena vahvempi, ja käsikirjavaliokunnan ehdotuksessa kaavat 
rakennettiin samalla pohjalle. Tarkempi argumentointi jäi kuitenkin dokumen-
toimatta, sillä saatu palaute on ainut peruste, joka ilmoitetaan. Avioliiton siunaa-
misen ja avioliittoon vihkimisen välisestä teologisesta erosta oli olemassa kaksi 
erilaista näkemystä.

Vaikka avioliiton siunaamisen kaava vuodelta 2003 pyrittiin laatimaan 
muodoltaan mahdollisimman samankaltaiseksi kuin vihkikaava, niiden sisällös-
sä on kuitenkin joitakin eroja. Samoin kuin edellisessä käsikirjassa siunauskaa-
van kysymyksistä puuttuu vaihtoehto, jossa avioliiton elinikäisyys olisi esillä.205 
Kysymysten sanamuodossa on pyritty samankaltaisuuteen siten, että molemmat 
siunattavat vastaavat tahdon. Kysymys kohdistuu vihkimisestä poiketen uskol-
lisuuden ja rakkauden osoittamiseen avioliitossa.206 Myös sormuksien käyttö ja 
merkitys liiton symbolina jäävät pois kuten edellisessä kaavassa.207 Kolmanneksi 
rukousten sanamuodoissa on tehty muutoksia siten, että siunaamisessa Kristusta 
ei mainita rakkauden lähteenä vaan Jumala. Lisäksi viittaus Kaanaan häihin on 

203 Ktk 84, 71.
204 Kkptk 2003, kevät, II, 10. 
205 Ktk 03, 161.
206 ”N.N. tahdotko avioliitossasi, jonka olet solminut N.N.:n kanssa, osoittaa hänelle uskollisuutta ja 
rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä?” Ktk 03, 190.
207 Sormuksen käyttö on siviilivihkimisen kaavassa vapaaehtoista, eikä siihen luonnollisestikaan liity 
sormusrukousta.
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jäänyt pois. Kristusta ei pyydetä siunauskaavan rukouksessa vieraaksi hääjuhlaan 
kuten vihkikaavassa.208 Luonnollisesti siunaamisen kaavassa ei ole mukana avio-
puolisoiksi julistamista tai avioliiton vahvistamista, koska avioliitto on jo aiemmin 
solmittu muualla. Näitä eroja lukuun ottamatta avioliiton siunaamisen ja avioliit-
toon vihkimisen kaavat ovat muuten samankaltaiset.

Luetellut erot ovat sikäli merkittäviä, että ne koskettavat avioliiton perusta-
via ominaisuuksia: elinikäisyyttä, suhdetta Kristuksen rakkauteen ja yhteen liittä-
misen merkitystä. Jos siunauskaava on tarkoitettu teologiselta sisällöltään yhtäpi-
täväksi vihkikaavan kanssa, tuo tarkoitus ei täysin toteudu. Toinen vaihtoehto on 
tulkita, että kaavan laatijoilla on ollut siunauskaavalle eri tavoitteet kuin vihkikaa-
valle, vaikka ne eivät käy dokumenteista ilmi.

Englannin kirkossa käsikirja CW 2000 sisältää suomalaista avioliiton siu-
naamisen kaavaa vastaavan kaavan siviiliavioliiton siunaamiseen ja pyhittämi-
seen.209 An Order for Prayer and Dedication aft er a Civil Marriage hyväksyttiin 
käyttöön jo 15 vuotta aikaisemmin (1985) yhtenä ratkaisuna eronneiden vihki-
mistä koskevaan ongelmaan.210 Kun vihkimisessä käytetään ilmaisuja bless, wed-
ding, tämän kaavan lähestymistapaa kuvaavat ilmaisut dedicate, consecrate, em-
power, jotka ovat terminologisesti erilaisia kuin vihkimisessä.211 Ne tuovat esiin 
siunauskaavan merkityksen jo solmitun avioliiton suhteen. Avioliiton siunaukses-
sa puolisot turvautuvat Jumalaan, pyhittävät avioliittonsa ja saavat Jumalan armon 
avuksi ja voimaksi. 

Tätä kaavaa ehdotetaan käytettäväksi silloin, kun avioliiton solmiminen 
kirkossa ei ole ollut sopiva ratkaisu. Sen tarkoitus ei ole korvata kirkollista vih-
kimistä vaan tarjota mahdollisuus aloittaa yhteinen elämä jumalanpalveluksella. 
Myös tämän mahdollisuuden käyttö edellyttää harkintaa, sillä samoilla perusteilla 
kuin kirkollinen vihkiminen ei ole tullut kysymykseen myös avioliiton siunaami-
nen voi olla käymätön vaihtoehto.212

208 Ktk 03, 157–158.
209 An Order for Prayer and Dedication aft er a Civil Marriage. CW 00. http://www.yourchurchwed-
ding. org/your-wedding/service-of-prayer-and-dedication.aspx
210 ”Th e House approved and commended for use a service of prayer and dedication aft er a civil 
marriage in June 1985 (its use being permissible under either Canon B 4 or B 5).” MCD 00, 10–11.
211 CW 00, 174: ”N and N, you stand in the presence of God as man and wife to dedicate to him 
your life together, that he may consecrate your marriage and empower you to keep the covenant and 
promise you have solemnly declared.”
212 5.1 Th ere may be some cases when a marriage in church is deemed inappropriate, yet you will 
wish to off er the couple the possibility of beginning their life aft er a civil marriage in the context 
of Christian worship. Here a Service of Prayer and Dedication aft er a Civil Marriage could be ap-
propriate, although it is not intended to be used as a substitute for the marriage service. However, the 
reasons for considering a further marriage inappropriate may also apply to this option.” MCD 02, 5.
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Tätä kaavaa suositellaan käytettäväksi myös eron jälkeiseen uuteen avio-
liiton vihittäessä. Tämä toimitus on toisaalta avoin kaikille, jotka haluavat pyytää 
siunausta ja pyhittää (dedicate to) Jumalalle yhteisen elämänsä.213 Esipuheessa on 
itse asiassa samoja aineksia kuin vihkikaavassa. Siinä viitataan Raamatun ope-
tukseen avioliitosta, Kristuksen ja seurakunnan yhdistymiseen rakkaudessa ja 
avioliiton elinikäiseen luonteeseen, ja näiden kaikkien ominaisuuksien ilmaistaan 
olevan jo solmitun avioliiton tarkoitus. Toimituksen pyytämisen motiivi on ku-
vattu haluksi elää Kristuksen seuraajina, jotta kirkon rukoukset voisivat vahvistaa 
puolisoita avioliittolupausten toteuttamisessa.214

Tämä sanamuoto viittaa huomattavasti tarkemmin siunattavien intenti-
oon kuin toimitusta esittelevät sanamuodot, joiden mukaan se on avoin kaikille. 
Kuitenkin kaavan sisältö on kirkollisen vihkimisen kaavan kanssa yhtäpitävä. Se 
sisältää myös sormusrukouksen ja kysymykset, jotka vastaavat muodollisesti suo-
malaista avioliiton siunaamisen kaavaa. Sormusta ei anneta enää uudelleen vaan 
käsi ojennetaan kohti pappia sormusrukouksen ajaksi.215

Esipuheen jälkeen on rippi ja synninpäästö (Prayers of Penitence), joi-
ta ei ole vihkikaavassa – eikä vastaavissa suomalaisissa versioissa. Synninpääs-
tö korostaa anteeksiantamuksen ja armon merkitystä ja tuo esiin kaavan yhden 
käyttötarkoituksen eronneiden siviililiittojen siunaamisessa. Englannin kirkko 
on korostanut pastoraalista vastuutaan eronneista ja eroon liittyvän syyllisyyden 
hoitamisesta216, ja tämä on tullut näkyväksi myös tässä kaavassa. Synninpäästö on 
mukana myös siksi, että toimitus voi jatkua ehtoollisenvietolla.217

Pyhittäminen (Th e Dedication) alkaa kysymyksellä, johon vastaamalla siu-
nattavat ilmaisevat liittyvänsä kirkon käsitykseen avioliitossa solmitusta liitosta ja 
tehdyistä lupauksista. Kirkon käsitys avioliitosta sanoitetaan samoin kuin CW:ssa 
ja jo BCP:ssa miehen ja naisen väliseksi liitoksi, joka kestää kuolemaan asti vaih-
televista tilanteista huolimatta.218 Sekä ripissä että avioliiton pyhittämisessä näkyy 
kaavan tausta. Se oli tarkoitettu erityisesti eronneiden vihkimiseen. Avioliiton siu-

213 CW 00, 183.
214 CW 00, 173.
215 CW 00, 183.
216 ”At deeper levels of responsibility for breakdown, however, the Church is not interested in assign-
ing blame to one partner or the other but in helping people accept responsibility for what they have 
done. Partners to a broken marriage need to search themselves honestly, and to overcome the tempta-
tion of always blaming each other, the circumstances, and so on.” M 99, 5.
217 CW 00, 183. 
218 ”Th e Church of Christ understands marriage to be, in the will of God, the union of a man and a 
woman, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, 
till parted by death. Is this your understanding of the covenant and promise that you have made?” 
CW 00, 177.
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naamisen kaava Englannin kirkossa välittää samanlaisen kuvan avioliitosta kuin 
kirkollinen vihkiminenkin.

4.1.6. Raamatun käyttö avioliittoon vihkimisen kaavoissa
Kummassakin tutkimuksen kohteena olevassa kirkossa suuntaus on ollut sama: 
Raamatun käyttöä kirkollisen vihkimisen yhteydessä on haluttu monipuolistaa ja 
lisätä. Silti Raamatun käytössä on myös eroja. Ktk 03 sisältää useampia raama-
tunlukuvaihtoehtoja kuin aikaisemmat suomalaiset kaavat, ja siinä on esillä myös 
suhteen laatuun ja kumppanuuteen liittyviä kohtia. Valitut raamatunkohdat eivät 
ole alun perin tarkoitetut kuvaamaan nimenomaan avioliittoa vaan yleensä kris-
tittyjen yhteiselämää. Ainut suoraan avioliittoon liittyvä raamatunkohta on ker-
tomus Kaanaan häistä, jossa huomio kiinnittyy etupäässä juhlan järjestelyihin ja 
Jeesuksen läsnäoloon.219 Merkille pantavaa on, miten avioliittoon suoraan liittyvät 
raamatunkohdat on jätetty kokonaan pois.

Ef. 5:21–33 on avioliiton teologiassa ollut historiallisesti merkittävä kohta 
Raamatussa. Se sisältää paitsi kehotuksia aviopuolisoille, myös avioliiton kristolo-
gisen tulkinnan. Avioliiton rinnastaminen Kristuksen ja seurakunnan suhteeseen 
on ollut katolisen, sakramenttiopillisen avioliittoteologian perusta. Myös Englan-
nin kirkon teologiassa avioliiton sakramentaalisuuden kristologinen ulottuvuus 
on ollut oleellinen osa avioliiton tulkintaa. Tästä kertovat paitsi vihkikaavaan 
valitut raamatunkohdat myös muut lähteet.220 Historiallisesta merkityksestä huo-
limatta tätä raamatunkohtaa ei ole käytetty lukukappaleena Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa. Vuoden 1963 kaavassa siihen ei ollut sisällöllistäkään viitta-
usta. Vuoden 1984 kaavassa siihen on viitattu ehtoollisrukouksen sanamuodossa, 
jota käytetään ainoastaan silloin, kun ehtoollista on vietetty vihkimisen yhteydes-
sä. Vuoden 2003 kaavassa viittaus on tullut osaksi varsinaisen vihkikaavan vaihto-
ehtoista rukousta.221 Muutos osoittaa halua liittyä historialliseen ja ekumeeniseen 
perinteeseen, vaikka se on tehty varovaisesti eikä kyseinen kohta ole valittavissa 
lukukappaleeksi. 

Toinen historiallisesti merkittävä raamatunkohta on kertomus Kaanaan 
häistä, Joh. 2:1–11. Sillä on ollut jo BCP:ssä merkittävä asema ja monista muis-
ta muutoksista huolimatta se on edelleen säilyttänyt perustelevan merkityksensä 
myös vihkikaavassa CW 2000, jossa se mainitaan ensimmäisenä, johdantosano-

219 Ktk 03, 144.
220 ”– – in holy Matrimony; which is an honourable estate, – –, signifying unto us the mystical union 
that is betwixt Christ and his Church.” BCP, 363, ks. myös 371.
221 Ktk 84, 64, Ktk 03, 141.
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jen alussa.222 Kristuksen vierailun häissä katsotaan pyhittäneen avioliiton itsessään 
yleisinhimillisenä järjestyksenä.223 Suomessa tämän raamatunkohdan käyttö on 
muuttunut samansuuntaisesti kuin Efesolaiskirjeen 5. luvun. Kahdessa edellisessä 
vihkikaavassa ei ole siihen viittauksia eikä sitä ole käytetty lukukappaleena. Sen 
sijaan vuoden 2003 vihkikaavassa se on mahdollista valita lukukappaleeksi ja li-
säksi siihen on viitattu rukouksessa.224 Muutos vahvistaa käsitystä ekumeenisen 
yhteyden vaikutuksesta vihkikaavan sisältöön. Suomalaisista dokumenteista ei 
kuitenkaan löydy perusteluita, miksi tämä kohta on aiemmasta poiketen valittu 
vihkikaavaan.

Mark. 10:6–9 esiintyy yhtä lukuun ottamatta kaikissa vihkikaavoissa. Sii-
nä on ilmaistu aviopuolisoiden erottamattomuuden periaate. Matt. 7:21, 24–27225 
esiintyy vain englantilaisissa kaavoissa. Siinä on ilmaistu Jumalan tahdon noudat-
tamisen tärkeys kristityn elämässä. Joh. 15:9–12226 on puolestaan esillä molempien 
kirkkojen vihkikaavoissa. Tämä kohta tuo erittäin selvästi esiin Jumalan rakkau-
den ja ihmisten välisen rakkauden liittymisen toisiinsa. Myös Jeesuksen rakkaus 
on oleellisessa roolissa välittäessään Jumalan rakkauden ihmisille. 1. Kor. 13 on 
klassinen ja epäilemättä tunnetuin rakkauden kuvaus. Tämän ja edellisen koh-
dan myötä rakkauden teologia on luettavien tekstien muodossa läsnä useimmis-
sa kaavoissa. Tämä on sikäli huomion arvoista, että suomalaisissa vihkikaavoissa 
rakkauden teologiaa ei muuten tuoda ilmi. Sen johdosta nämä raamatunkohdat 
jäävät myös vaille tulkintaa, jollei vihkipuheessa tuoda esille rakkaudenteologisia 
näkemyksiä.

222 CW 00, 102.
223 ”Marriage is a way of life made holy by God, and blessed by the presence of our Lord Jesus Christ 
with those celebrating a wedding at Cana in Galilee.” CW 00,105.
224 Ktk 03, 141, 144.
225 ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, 
joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on 
kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi 
taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani 
mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi 
virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.” 
226 ”Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkau-
dessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut 
Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni 
sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin 
kuin minä olen rakastanut teitä.”
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Taulukko 4.2. Uuden testamentin kohdat, jotka ovat esillä lähteenä olevissa 
vihkikaavoissa.

BCP 1662 ASB 80 CW 00 Ktk 63 Ktk 84 Ktk 03

Mk 10:9

Ef 5

Kol

Piet 

Mt 7:21,24–27
Mk 10:6-9
Joh 2:1–11

Jh 15:9–12
Rm 
12:1,2,9–13
1 Kor 13
Ef 3:14–

Ef 5: 21–33

Kol 3:12–17
1 Joh 4:7–12

Mt 5:1–10
Mt 7:21,24–27
Mk 
10:6– 9,13–16
Joh 2:1–11
Joh 15:1-8
Joh 15:9-17

1 Kor 13
Ef 3:14–
Ef 4:1–6
Ef 5:21–
Fil 4: 4–9
Kol 3:12–17
1 Joh 4:16

Mk 10:6–9

1 Kor 13: 4–6

Mt 5:13–16

Joh 15:9–12
Rm 12:10,
1 Kor 13:1, 
4–7

Mt 19:4–6
Mk 10:6–9
Joh 2:1–11 

Joh 15:9–12

1 Kor 13: 
1–8,13

Ef 4:32, 5:2

Fil 4:4–7
Kol 3:12–14
1 Joh 
4:9,11–12

Kol. 3:12–17227 on kaikissa Englannin kirkon vihkikaavoissa, ja se on lisät-
ty myös viimeiseen suomalaiseen vihkikaavaan. Tässäkin ekumeenisen yhteyden 
vaikutus on todennäköistä. Kohdassa on kuvattu kristityn toimintatapaa, joka on 
haluttu tuoda myös avioliiton yhteyteen. Jumalan rakkauden ja lähimmäisenrak-
kauden yhteyttä puolestaan korostaa 1. Joh. 4:7–12, joka on otettu mukaan sekä 
Suomen että Englannin viimeisimpään vihkikaavaan.228 

Asiakirjan Life in Christ mukaan anglikaanisen avioliittoteologian sakra-
mentaalisuus rakentuu Jumalan armon vaikutukseen luomisessa, kun taas kato-
linen tulkinta korostaa Jumalan armoa Kristuksessa. Tämä näkemys perustuu 
anglikaanien käsitykseen kaikkien vihkimisten, myös siviilivihkimisten, sakra-
mentaalisesta luonteesta. Kristuksen läsnäolo Kaanaan häissä on tulkittu aviolii-
ton instituution pyhittämiseksi.229 Asiakirjassa todetaan, kuinka anglikaaninen ja 

227 ”Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen 
armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että 
tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. 
Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon 
rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon 
teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Antakaa Kristuksen sa-
nan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa 
kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai 
teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.”
228 ”Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, 
on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä 
Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti 
ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme 
rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiem-
me sovitukseksi. Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa 
toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala 
pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä.”
229 MCD 00, 2.7: ”True, we can say that the Church’s presence at a marriage, witnessing it and 
declaring God’s blessing, elevates it, as Jesus ’adorned and beautifi ed with his presence and fi rst 
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katolinen tulkinta on nähtävä toisiaan täydentävinä, vaikka kaksi erilaista näkö-
kulmaa ovatkin merkinneet lähtökohtaa toisistaan poikkeaville tulkintatraditioil-
le.230 Voidaan todeta, että suhteessa katoliseen käsitykseen anglikaaninen tulkinta 
korostaa enemmän luomiseen perustuvaa sakramentaalisuutta, jota perustellaan 
juuri Kaanaan häiden perikoopilla.  

Yksi erikoisuus Raamatun sitaateissa liittyy Tobitin kirjan231 käyttöön, josta 
ei ole enää mitään viitteitä luterilaisissa käsikirjoissa.232 Englannin kirkon doku-
menteissa Tobitin rukous avioliiton puolesta esiintyy esimerkiksi vuoden 1991 
artikkelikokoelmassa Issues in human sexuality. Kertomus on perustelemassa 
kirkollisen vihkimisen rukousluonnetta.233 Tobitin kertomus oli yksi vaihtoehto 
lukukappaleeksi vuoden 1980 ASB:ssä234 ja se löytyy myös nykyisestä Skotlannin 
kirkon vihkikaavasta otsikolla ”May we grow old together”.235 Syy miksi Tobitin 
kirja on jäänyt pois luterilaisesta teologiasta selittyy ensisijassa apokryfi kirjoille 
annetulla auktoriteetilla. Luterilaisen käsityksen mukaan, jota esimerkiksi apo-
kryfi kirjat kääntänyt komitea kuvaa esipuheessaan käännökseen, niillä ei ole sa-
maa arvovaltaa kuin kaanoniin kuuluvilla Raamatun kirjoilla. Ne ovat silti ”hyö-
dyllisiä” luettavaksi.

miracle that he wrought’ the marriage at Cana in Galilee. In this context the language of sacramental 
signifi cance has had an established place in Anglican thought about marriage, which signifi es unto us 
the mystical union which is betwixt Christ and his church.”
230 LC 94, § 62.
231 Aikaisemmin Tobiaan kirja. Nimi muutettiin Suomessa uuden käännöksen myötä.
232 Reynoldsin mukaan keskiajalla Tobitin kirjan teksti mainittiin toistuvasti avioliittoon vihkimisen 
yhteydessä ja vanhimpien vihkimessujen teksti oli peräisin Tobitin kirjasta. (Tobit 8:7) Se on Tobitin 
rukous hänen solmimansa avioliiton puolesta. Reynolds 1994. Bennisonin mukaan Tobitin rukous 
on vaikuttanut merkittävästi käsitykseen, jonka mukaan Jumala yhdistää puolisot siunauksellaan 
toisiinsa: ”Th e idea that God actually joins the couple through a divine blessing on them came in the 
second-century-B.C. Book of Tobit (7:12ff ). Upon these and later varying understandings the church 
would draw to create its own evolving theology of sexuality and marriage in diff erent times and 
diff erent places.” Bennison 1997, 2.
233 ”Marriage becomes for some a spiritual as well as a physical and social partnership, a state to be 
entered into with prayer for the divine blessing and for the grace of mutual faithfulness.(Tobit 8:4–9). 
Ihs 91, 9.
234 ASB 80. 
235 SC ML 07, 13.
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Taulukko 4.3. Vanhan testamentin käyttö lähteenä olevissa vihkikaavoissa.
Raamatun 

käyttö BCP ASB 80 CW 00 Ktk 63 Ktk 84 Ktk 03

VT ja 
apokryfi t

Ps 67,

Ps 128, 

Ps:t 67, 
121, 
128
Tobit 8:4-8

Ps 67
Ps 121
Ps 128

-- 1 Ms 2:18

Ps 91:9–12a
Ps 106:1

1 Ms 
1:27–28

Ps 91, 
Ps 117:2
Ps 121, 
Ps 
145:13,15–19
Laul. l. 
8:6–7

Psalmien käyttö vihkimisessä on varsin yleistä. Englannin kirkossa psalmit 
67, 121 ja 128 sekä Suomessa Psalmi 91 esiintyvät useammassa vihkikaavassa. 

Lutherin vihkikaavassa käytetyt Vanhan testamentin, raamatunkohdat 
muodostivat hänen avioliittoteologiaansa vastaavan kokonaisuuden. 1. Moos. 2 
toi esille avioliiton Jumalan asettamana järjestyksenä, Ef. 5:22–29 luetteli aviopuo-
lisoiden velvollisuudet, 1. Moos. 3:16–19 avioliittoon kuuluvat ”ristin” ja 1. Moos. 
1:27, 28, 31 sekä Snl. 18:22 avioliiton tuoman ilon ja siunauksen. Suomalaisissa 
vihkikaavoissa raamatunkohdilla ei ole merkittävää vastaavuutta muun materi-
aalin kanssa. 

4.2. Kristillisen avioliiton määritelmät

Kristillinen avioliitto on käsitteenä monimerkityksinen. Ensinnäkin sillä on saatet-
tu ilmaista, että kyseessä on avioliiton instituution kristillinen tulkinta. Toisinaan 
sillä on tarkoitettu käsitystä siitä, miten kristitty elää avioliitossa. Kolmanneksi 
sillä on voitu tarkoittaa, että avioliitolla on itsessään kristillistä uskoa vahvistava 
tai armoa välittävä vaikutus.236 Kristillisen avioliiton käsite ilmaisee myös, missä 
määrin avioliittoa pidetään maallisena ja missä määrin hengellisenä järjestyksenä. 
Käsitys määrittää kirkon ja valtion suhdetta avioliittoon ja sitä koskevaan lain-
säädäntöön. Myös rakkaudenteologinen perusratkaisu vaikuttaa siihen, onko ole-
massa erillistä, kristillisen avioliiton käsitettä. 

Kuulutusten yhteydessä on Suomessa aiemmin käytetty sanamuotoa ”kris-
tilliseen avioliittoon kuulutetaan”.237 Tähän tutkimukseen valittuna ajanjaksona 

236 Katolisen tulkinnan tästä teemasta tarjoaa esimerkiksi Richard R. Gaillardetz, ks. Gaillardetz 
2002. 
237 Esim. Jaalan seurakunnan kuulutettujen luettelo: ”1.1.1893 kristilliseen avioliittoon kuulutetaan 
1.1., 8.1. ja 15.1. itsellinen leskimies Petter Juho Wärjä Huhdasjärven Alatalosta ja piika neito Miina 
Taavintytär Lindqvista Jaalan Rastaalta. Läsnä oli sulhanen ja morsian sekä kansakoulun opettaja M. 
Timonen, joka todisti tätä kuulutukseen panemista. Ei mitään esteitä ilmoitettu tähän avioliittoon 
olevan.” Ruotsin kirkossa sanamuoto muutettiin kirkkokäsikirjoissa muotoon ”Lysning till äktenskap 
kungöres etc.” 1908, kun aikaisempi sanamuoto oli ollut ”Ingående av kristligt äktenskapsförbund 
etc.”. Sundby 1959, 219.
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suomalaiset käsikirjat käyttävät ilmaisua ”avioliittoon kuulutetaan” ilman määrettä 
”kristilliseen”.238 Englannissa239 BCP 1662 käyttää sanamuotoa avioliiton kuulutus 
(Banns) samoin ilman määritettä kristillinen. Sen sijaan mahdollisia esteitä ky-
syttäessä avioliitto on määritelty ilmaisulla pyhä (holy Matrimony).240 Viimeisin 
suomalainen kirkkokäsikirja vuodelta 2000 sisältää kuulutusten yhteydessä vain 
sanoituksia, joissa avioliitto mainitaan ilman määritteitä kristillinen tai pyhä.

Vuoden 1963 kirkollisten toimitusten kirjan vihkipuhe kaavassa A sitoo 
kristillisen uskon avioliiton toteutukseen. Jumalan siunaus ja avioliiton pyhyys to-
teutuvat silloin, kun Kristus on ”tullut” puolisoiden kotiin, rukous ja Jumalan sana 
ovat käytössä ja Pyhä Henki asuu sydämissä. Avioliiton toteutumista kuvataan 
hengellisen elämän sisältöä kuvaavin termein. Tässä mielessä vuoden 1963 käsi-
kirja kuvaa spesifi sti kristillistä avioliittoa. Kristilliseksi avioliiton tekee avioliitos-
sa toteutuva kristillinen elämä, ei esimerkiksi kirkollinen vihkiminen sinänsä.241

Vuoden 1984 toimitusten kirjassa kristillisen elämän kuvaus on liitetty 
ensiksi kotiin, ei suoranaisesti avioliittoon.242 Kodin tehtävä on tarjota vanhem-
mille ja lapsille elämänpiiri, jossa Jumalan tahtoa kysytään ja seurataan. Toisessa 
puhevaihtoehdossa kehotetaan elämään kristittyinä erityisesti avioliitossa. Tämä 
tapahtuu Jumalan sanan kehotuksesta.243 Kristillinen avioliitto ei esiinny käsittee-
nä. Sen sijaan kehotetaan elämään kristittyinä avioliitossa. Kristittynä eläminen 
avioliitossa merkitsee osallisuutta johdatuksesta.244 Uskolla on tämän vihkikaavan 
mukaan vaikutusta avioliiton toteutumiseen arjessa. 

Tässä vihkikaavassa on myös suomalaisissa lähteissä poikkeuksellinen kut-
su vihkiparille elää seurakunnan yhteydessä. Aviopari kutsutaan jumalanpalve-
lukseen, ”Jumalan perheväen” keskinäiseen yhteyteen.245 Tämä on vihkikaavoissa 
ainut suora ilmaisu siitä, että aviopari olisi seurakunnan jäsenyyteen liittyvä uusi 

238 Jk 68, 12; Jk 00, 244–245.
239 Englannin kirkon tämän hetkisestä kuulutuskäytännöstä ks. http://www.cofe.anglican.org/lifee-
vents/weddings/ weddingbanns.html.
240 BCP 1662, 363.
241 Näin myös Joensuu 1972, 71.
242 ”Koti on tarkoitettu niin puolisoille itselleen kuin heidän lapsilleen turvallisuuden tyyssijaksi, 
jossa on hyvä olla. Kodin tulee olla pyhä paikka, jossa kysytään Jumalan tahtoa ja seurataan sitä. 
Silloin sekä vanhemmat että lapset voivat kasvaa Jumalan perheen jäseninä.” Ktk 84, 56.
243 ”Jumalan sana kehottaa meitä elämään kristittyinä elämän kaikissa tilanteissa ja erityisesti avio-
liitossa.” Ktk 84, 56.
244 ”Hänen seurakuntansa tunnustavina jäseninä saatte elää osallisina Herran johdatuksesta. Tule-
vaisuutenne on sen siunauksen varassa, jonka Jumala on aviopuolisoille luvannut.” Ktk 84, 57.
245 ”Raamatussa kristillistä seurakuntaa sanotaan perheeksi. Tähän Jumalan perheväen keskinäiseen 
yhteyteen kutsumme teitä jatkuvasti osallistumaan, kun vietetään seurakunnan yhteistä jumalanpal-
velusta.” Ktk 84, 57.
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perusyksikkö. Muualla lähteissä on mainintoja vain siitä, että avioliitto muodostaa 
yhteiskunnan perusyksikön.246

Viimeisimmän suomalaisen vihkikaavan vihkirukouksissa keskitytään 
hääjuhlaan ja pyydetään Jumalan tai Kristuksen läsnäoloa siinä tilanteessa.247 
Toisissa vaihtoehdoissa tulee esille, että avioliitossa voi täyttää Jumalan antamaa 
tehtävää. Tämä on nimenomaan luomisessa annettu tehtävä.248 Viimeisessä ruko-
uksessa Kristuksen ja seurakunnan välinen rakkaus toimii kuitenkin esikuvana, ja 
sillä tavoin avioliiton rakkaudelle annetaan Efesolaiskirjeen edellyttämä esikuva. 
Vastaavaa liittymäkohtaa Kristuksen rakkauteen seurakuntaa kohtaan ei ole muu-
alla lähteissä. Toisessa rukouksessa mainitaan kuitenkin, että Kristus on rakkau-
den lähde.249 Lisäksi pyydetään Jumalan apua, jotta elämässä voitaisiin noudattaa 
Jumalan tahtoa. 250 Jumalan apu pyydetään avioliitossa elämiseen.

Tämä viimeisin suomalainen vihkikaava sisältää rakenteellisen ongelman. 
Avioliiton, rakkauden ja kristillisen uskon liittymäkohdat on ilmaistu eri ruko-
uksissa merkittävästi eri tavalla, ja tietyn vaihtoehdon valinta sulkee samalla pois 
avioliiton teologian kannalta oleellisia ilmaisuja. Opillisen ilmaisun sisällyttämi-
nen vaihtoehtoisiin rukouksiin merkitsee käytännössä avioliiton teologian pirsta-
loitumista ja tietyssä tilanteessa toteutuvan sanoituksen kapeutumista. 

Lisäksi aviorakkauden luonnetta tai inhimillisen ja Jumalan rakkauden vä-
listä suhdetta ei sanoiteta riittävästi. Rukouksessa on peräkkäin puhetta Jumalan 
rakkaudesta, puolisoiden välisestä rakkaudesta ja Kristuksen rakkaudesta seura-
kuntaa kohtaan.251 Rukouksessa ei kuitenkaan ole mahdollisuutta ilmaista, onko 
kyse yhdestä ja samasta rakkaudesta, rakkauden eri lajeista tai mikä on niiden 
välinen suhde. Rakkauden teologian ja avioliiton kristillisen tulkinnan ilmaisu 
vaihtoehtoisten rukousten muodossa näyttäytyy ongelmallisena. Mikäli tavoittee-
na on ilmaista avioliiton teologiaa, sen tulisi ehkä sijoittua muualle vihkikaavassa. 

Kasvamaan yhdessä -asiakirjan mukaan omallatunnolla ja luomisessa 
saadulla moraalisella arvostelukyvyllä voidaan jossain määrin ymmärtää, mitä 

246 ”Myös yhteiskunnan pysyvyys ja onni rakentuvat avioliiton varaan.” Ktk 84, 56; ”– – perhe 
yhteiskunnan perussoluna” Ktk 03, 145.
247 Ktk 03, 141.
248 ”Jumala, kaiken luoja. Sinä annat avioliitossa miehen ja naisen kumppaniksi toisilleen. Me kii-
tämme sinua siitä, että myös avioliitto heijastaa luomistyösi hyvyyttä ja kauneutta. Anna siunauksesi 
– –, niin että he saisivat siinä täyttää sinun antamaasi tehtävää.” Ktk 03, 142.
249 Kristus, sinä rakkauden lähde. Sinä pyhitit kerran Kaanan häät läsnäolollasi. Ole läsnä myös tässä 
hääjuhlassa, – –.” Ktk 03, 141.
250 ”Auta heitä rakastamaan toisiaan, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Auta puolisoita pitä-
mään avioliittonsa pyhänä ja noudattamaan elämässään sinun tahtoasi.” Ktk 03, 142.
251 ”Taivaallinen Isä. Rakkaudessasi olet asettanut avioliiton ja kutsunut puolisot elämään sanasi 
mukaan. Auta heitä rakastamaan toisiaan, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa.” Ktk 03, 142. Rak-
kaudenteologista tulkintaa on analysoitu erikseen alaluvussa 5.1.
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on oikea toiminta avioliitossa. Koska synti on hämärtänyt tämän kyvyn, Juma-
lan sanaa tarvitaan korjaamaan vääristymää ja ohjaamaan hyvään.252 Tästä syystä 
kirkollinen vihkiminen ja siunaus ovat piispojen mukaan kristitylle tarpeen. 
Kristitty ei anna lupausta rakastaa puolisoaan pelkästään itseensä luottaen vaan 
turvautuu Jumalaan, koska tietää vaikeuksien olevan jopa ylivoimaisia.253 Piis-
pojen kannanotto antaa siis Jumalan sanalle oikeaan toimintaan ohjaavana lakina 
merkityksen avioliiton onnistumisessa ja vaikeuksien voittamisessa. Jumalan sa-
nan ohjaus tekee avioliiton kristilliseksi. 

Kristillinen avioliitto on käsitteenä esillä tässä lähteessä vain kerran, kun 
viitataan roomalaiskatoliseen ja ortodoksiseen käsitykseen avioliitosta.254 Kristil-
lisen avioliiton voi muutoin nähdä tarkoittavan Jumalan sanan ohjaamaa elämää 
avioliitossa. Evankeliumi ja uskossa koettu Jumalan rakkaus vaikuttavat kristityn 
elämään avioliitossa, mutta niiden vaikutusta ei uloteta itse avioliiton tarkoituk-
siin, ominaisuuksiin tai merkitykseen. Asiakirjan mukaan avioliitto on sinänsä 
yleisinhimillinen.255 Myös sen elinikäisyys ja siinä koettu turvallisuuden tarve 
osoittavat luomiseen perustuvaa yleisinhimillistä tarvetta, joka koskee kannan-
oton mukaan kaikkia ihmisiä.256 

Olof Sundby on tuonut esiin, kuinka Luther piti Sanaa avioliiton synty-
misen perusteena. Ulkoisesti avioliitolla ja irtosuhteella ei ole Lutherin mukaan 

252 Ky 84, 12.
253 Ky 84, 30.
254 ”Kristillisessä avioliitossa saadun Jumalan siunauksen roomalaiskatolilaiset ja ortodoksit ym-
märtävät – tosin hieman eri tavoin – sakramentiksi tai mysteeriksi, pyhäksi merkiksi, jonka kautta 
Kristus on itse erityisellä tavalla läsnä ja jakaa elämää uudistavaa armoa.” Ky 84, 36.
255 Ky 84, 29. Luterilaisten kirkkojen ratkaisut poikkeavat toisistaan tällä kohdin. Esimerkiksi 
Australian luterilainen kirkko viimeksi päivitetyssä dokumentissaan kuvaa sekä rakenteellisesti että 
suorasanaisesti yleisen ja kristillisen avioliittokäsityksen eroa: ”What does civil law say? A question 
which arises from the above defi nition is: What constitutes lawful marriage in Australia today? Th e 
answer given in the Marriage Act (1961) is: ’Marriage, according to law in Australia, is the union of a 
man and a woman to the exclusion of all others, voluntarily entered into for life.’ [Section 46 (1)]. A 
legal marries requires, in brief, that: the necessary requirements and procedures prior to and aft er the 
solemnisation of a marriage have been rightly observed (for example, evidence of age and freedom 
to marry; consent of parents in the case of minors; lodging of forms with the Registrar) [Section 
42]; the marriage is ’solemnised by or in the presence of an authorised celebrant who is authorised 
to solemnise marriages at the place where the marriage takes place’ [Section 41] the marriage is wit-
nessed by at least two persons who are, or appear to be, over the age of 18 years [Section 44]. Th ese 
statements show that a legal marriage is clearly distinguished from a de facto marriage and other 
forms of cohabitation, even though our society practises and tolerates these relationships, and even 
though increasingly they are being protected by law. 2. What does God say? Th e basic question for 
Christians is not: what does society tolerate and practise but what is God’s will with regard to living 
together as husband and wife without being legally married? Th is question is essential both for those 
Christians who wish to be married according to the law of the land, and also for those who wish to 
cohabit without going through the legal form of marriage. Th e answers, in brief, to this basic question 
are:” Doctrinal 2001, 1. 
256 Ky 84, 24.
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mitään eroa: ratkaiseva ero niiden välillä on Sana. Sana on avioliiton perusta. Ei 
vain luomissanana vaan nyt toteutuvana elävänä todellisuutena. Jumala vaikuttaa 
avioliiton sanallaan jokaisessa yksittäisessä tapauksessa eikä vain yleisesti kaikkia 
avioliittoja. Luther saattaa sanoa, että saan oman puolisoni Jumalalta tai sanan 
kautta.257 Lutherin mukaan avioliitto ei sinänsä edellytä uskoa. Avioliitto toteutuu 
ulkoisessa todellisuudessa ja on maallinen asia. Näiltä osin suomalaiset lähteet 
ovat melko tarkasti yhteneviä Lutherin käsityksen kanssa.

Tämän lisäksi on kuitenkin monia kohtia, joissa Luther toteaa uskon ja 
avioliiton kuuluvan kiinteästi yhteen. Avioliitto on hänen mukaansa uskon sää-
ty.258 Vain uskon ihminen ymmärtää, että kyse on Jumalan työstä. Epäuskon 
ihminen näkee Lutherin mukaan vain osan luonnollisesta laista tai luodusta to-
dellisuudesta. Vain uskon ihminen näkee Jumalan toiminnassa, sillä järjen kyky 
rajoittuu luodun omaan merkitykseen. Lutherin mukaan vain usko näkee, mikä 
nainen oikeastaan on.259 Luther sijoittaa avioliiton uskon toteuttamisen ja sovelta-
misen alueelle, vaikka sen ulkoisesta järjestyksestä määrääminen kuuluukin maal-
liselle hallinnolle. 

Lutherin mukaan vain uskon ihmiset voivat nähdä avioliiton Jumalan toi-
mintana ja niin he voivat iloiten toteuttaa Jumalan tahtoa. Tämä uskosta lähtevä 
kristityn vapaus ”rakastaa mielellään” erottaa kristillisen avioliiton muista suh-
teista.260 Luther korostaa, kuinka uskon silmin kaikki näyttäytyy lähimmäisen ja 

257 Sundby 1959, 39.
258 ”Zum andern so ist der ehestand ein stand des glaubens, denn wer diesen stand annympt und 
anfehet, der sol yhn ym glauben [27] anfahen, Alle Gottes werck sind also geordenet, das man sie mit 
dem glauben [28] mus fassen, wie auch dieses, so das du wissest, das es Gottes werck sey, [29] das er 
dir eben dis weib odder diesen man geben hat, und das die kindere, [30] so yhr zeuget, Gottes gaben 
sind, – –.” WA 21, 58.
259 Sundby 1959, 87–88.
260 Esim. Vom ehelichen Leben. 1522. WA 10, II, 298. ”Denn gottis orden und werck will und 
muß auff  gottis wort unnd tzuversicht angenomen unnd getragen werden odder thut schaden unnd 
wirt untreglich. Darumb messigt S. Paulus 1. Cor. 7. seyn wort feyn, da er sagt: [1. Kor. 7, 28] ’Die 
ehlichen werden fl eyschlich trubsall haben’, das ist eußerliche unlust. Aber schweygt der geystlichen, 
ynnerlichen lust, darumb das eußerliche unlust gemeyn ist beyde gleubigen und ungleubigen, dazu 
auch des ehlichen stands artt und eygenschafft  . Aber rechte lust drynnen haben kan niemant, der 
nicht solchen stand ym glauben festiglich erkennet, das er gott gefalle unnd fur yhm thewr geachtet 
sey mit allen seynen wercken, wie geringe sie sind. Geringe sind sie und verechtlich, aber wyr komen 
alle daher und haben yhr alle bedurfft  , unnd were keyn mensch, wo sie nicht weren. Darumb gefallen 
sie gott, der sie alßo verordnet hatt und unßer damit pfl egt alß eyn mutter ynn aller gutte.” Lutherilla 
näkyy myös aviorakkauden kuvaus velvollisuutena: ”Im neuen Ethos der späteren Schrift en Luthers 
ist die Liebe nicht mehr unbestimmte Empfi ndungsglut, sondern die mächtige Kraft , die Paulus in 
seinem Korinterbrief rühmt, einen Liebe in Arbeit, Mühe und Gehorsam. Sie ist nicht mehr einem 
andersgesclechtigen Menschen überhaupt zugewandt, sondern einem Nächsten, an den man durch 
das in der Einsegnungsstunde gegebene Gelöbnis mit den Banden der Pfl icht gebunden ist.” Diese 
Verpfl ichtung drückt Luther in seiner Erklärung zum Sechsten Gebot mit den Worten aus, jeder solle 
in der Ehe ”sein weib ehren und lieben”. Lähteenmäki 1955, 56. Ilmeisesti suomalaisessa teologiassa 
on seurattu enemmän tätä tulkintaa aviorakkauden luonteesta.
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Jumalan palvelemisena. Rakkaus on sitä, mitä usko mielellään tekee. Avioliittoa 
käytetään (usus) oikein, kun eletään uskossa (fi des). Tässä näyttäytyy Lutherin kä-
sitys Jumalan lahjojen oikeasta ja väärästä käytöstä (usus). Avioliiton teologia on 
Lutherilla uskon (fi des) ja armon (gratia), sekä luomisen että lunastuksen piiriin 
kuuluva osa-alue, johon pätee sama kaiken kattava uskon käsitys. Tässä mielessä 
Luther tuntee erikseen kristillisen avioliiton. Uskosta käsin koko elämä näyttäytyy 
erilaisena ja Jumala on läsnä kaikessa. Kaikki tehtävät ja kutsumukset ovat hänen 
antamiaan. Avioliitto on yksi niistä. Kristillinen avioliitto on se, jota käytetään 
oikein eli uskossa. 

On oleellista huomata, että Lutherille tärkeä ajatus ihmisen asemasta sekä 
syntisenä että vanhurskaana (simul iustus et peccator) koskee myös avioliittoa. Us-
kon ja epäuskon kamppailu käydään myös uskovassa itsessään ja se koetaan avio-
liitossa todeksi.261 Uskon ja rakkauden yhdistävä näkemys avioliitosta on selvästi 
havaittavissa Lutherilla. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittoa koske-
vissa dokumenteissa tuo yhteys on sen sijaan vain heikosti esillä. 

Lutherin teologia perustuu avioliitonkin kohdalla vanhurskauttamisop-
piin, jossa hän erottaa kaksi erilaista vanhurskautta. Yhteiskunnallinen vanhurs-
kaus on lain pakottamaa ja vaatimaa ja sinänsä välttämätöntä ulkoisen järjes-
tyksen vuoksi. Se rakentuu järjen ja harkinnan käyttöön. Järki tuntee avioliiton 
muodollisen syyn (causa formalis) ja aineellisen syyn (causa materialis). Avioliitto 
ulkoisena järjestyksenä ja oikeudellisena toimena kuuluu tälle alueelle, johon Suo-
men evankelis-luterilainen kirkko pääasiassa keskittyy avioliiton teologiassaan. 

Kristityn vanhurskauden kuuluu Lutherin mukaan olla toisenlais-
ta, uskon kautta, vapaaehtoisesti ja rakkaudesta tehtyä hyvää (iustitia actualis). 
Usko tuntee myös avioliiton vaikuttavan syyn (causa effi  ciens) ja päämäärän 
(causa fi nalis).262 Tämän perusteella voidaan todeta, että Lutherin käsityksen 
mukaan oli olemassa kristillinen avioliitto, joka poikkesi avioliiton yleisestä, lain 
määräämästä muodosta ja sisällöstä. Tätä uskon ja rakkauden väliseen yhteyteen 
liittyvää kuvausta on pidettävä Lutherin avioliittokäsityksen kannalta oleellisena. 

261 Sundby 1959, 92–93.
262 WA 17, 102: ”Haec sunt verba non stulti, aut peccatoris hominis non intelligentis opera et cre-
aturam Dei, sed iusti et sapientis ac pleni spiritu sancto, qui revelat istam sapientiam mundo adhuc 
ignotam quod causa effi  ciens uxoris ei coniugii sit Deus, fi nalis autem causa sit, ut uxor sit marito 
politicum habitaculum. Haec cognitio non simpliciter procedit ex sensu et ratione, sed est revelatio 
Spiritus Sancti.”; WA 15, III, 202: ”Nam materialem et formalem causam solum tum Politiae, tum 
Oeconomiae norunt (sc. Philosophi, Oratores), fi nalem autem et effi  cientem causam non norunt, 
hoc est, nesciunt, unde veniant Politia et Oeconomia et a quo conserventur, item quo tendant.” Nämä 
siteeraukset ks. Sundby 1959, 87–88. 
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Kristillisen elämäntavan tulee olla Lutherin mukaan vastine vain ulkoisen 
vanhurskauden mukaan eläville. 

On oleellista, että Lutherin mukaan juuri tässä vapaaehtoisessa rakasta-
misessa yli välttämättömän pakon toteutuu luonnollinen laki oikein ymmärretty-
nä.263 Jos luonnollista lakia pidetään lähtökohtana vain sille, että yhteiskunnassa 
saavutetaan järjen ja yleisen mielipiteen keinoin konsensus, jonka muodostami-
seen myös kristityt osallistuvat, se on oleellisesti suppeampi käsitys luonnollisen 
lain toteutumisesta kuin Lutherilla. Lutherilla luonnollinen laki vaatii myös uskoa 
ja rakastamista yli tarpeen ja pakon. Luonnollinen laki toteutuu ja saa tarkoituk-
sensa vasta silloin, kun uskon kautta syntyy vapaaehtoisuuden – eikä pakon – sa-
nelema vanhurskaus (iustitia actualis).

Avioliiton luonnonoikeudellista luonnetta kuvataan Englannin kirkon 
dokumentissa vuodelta 1978, jonka mukaan on perustellumpaa puhua avioliiton 
kristillisestä opista kuin kristillisen avioliiton opista. Kristillinen oppi ja teologia 
muodostavat käsityksen olemassa olevasta instituutiosta ja määrittelevät siinä 
noudatettavaa, kristillistä etiikkaa.264 Tällöin kirkolla on omista lähtökohdistaan 
erilainen käsitys avioliiton tarkoituksesta, siinä elämisen etiikasta ja avioliiton 
ominaisuuksista kuin muuten yhteiskunnassa ja sen lainsäädännössä. Kristillinen 
avioliitto tulee tarkoittamaan niitä merkityksiä ja perusteluita, jotka liitetään avio-
liittoon. Avioliitto itsessään ei ole tällöin kristillinen vaan yleisinhimillinen, sosi-
aalinen instituutio, jolle annetaan uskon näkökulmasta uusi tulkinta.

Englannin kirkon lähteiden mukaan kristillinen avioliitto tarkoittaa ni-
mittäin laajempaa kokonaistulkintaa avioliitosta, jonka mukaan avioliitto on 
merkki Jumalan rakkaudesta sekä Kristuksen ja seurakunnan välisestä suhteesta. 
Vuonna 1999 julkaistussa asiakirjassa, Marriage, kyse on Humphreysin mukaan 
nimenomaan siitä, miten avioelämä kokonaisuudessaan ymmärretään. Kristilli-
nen avioliitto ei poikkea sen mukaan muista avioliitoista laadullisesti vaan sille 
annettavan merkityksen suhteen.265 Tämä Englannin kirkon tulkinta avioliiton 

263 Sundby 1959, 57, 58.
264 MCT 78, 31.
265 ”Here the bishops locate the distinctiveness of Christian marriage in a particular understanding 
of marriage that is informed by Christian teaching – – the bishops interpret the description of mar-
riage as a ’sacrament’ to mean that ’the pledged relation of husband and wife is a sign of the pledged 
love that Christ has for his Church’. Again it seems any marriage can be such a sign – –. Finally the 
bishops locate the distinctiveness of Christian marriage in the context in which it is begun – –. Chris-
tian marriage is, therefore, only relatively distinct from other marriages. It is not qualitatively diff e-
rent, but is about the understanding of marriage that the couple has. Primarily this understanding of 
marriage is concerned about what it means to live as a married couple.” Humphreys 2001, 430.
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kokonaisuudesta on tältä osin ehkä lähempänä Lutherin näkemystä kuin Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon tulkinta.

4.3. Uskon merkitys avioliiton toteutumisessa

Olavi Lähteenmäki on kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka rakkaus ja usko ovat 
yhdessä Lutherin teologian perusrakenne. Rakkauden teologialla olisi tällöin aina 
liittymäkohtansa uskoon.266 Rakkaus ei ole niinkään ihmisessä oleva perusasen-
ne vaan tietyssä tilanteessa ja hetkessä toteutuva teko ja toiminta. Tämä teoissa 
ilmenevä rakkaus voi saada tilaa kehittyä vain tietyssä kutsumuksessa ja säädys-
sä.267 Tämä Lutherin rakkauskäsitys on Lähteenmäen mukaan ilmaus eettisestä 
perusratkaisusta, joka koskee sekä avioliittoa että elämää yleensä.268 Tarkastelen 
seuraavassa, miten uskon ja aviorakkauden yhteys on kuvattu lähteissä.

Tämän tutkimuksen suomalaisissa lähteissä uskoon liittyvät maininnat 
liitetään useimmiten perheen ja kodin elämään, joka on seurausta avioliitosta. 
Suoranaisesti miehen ja naisen suhteeseen ja avioliittoon vaikuttavaa uskon to-
dellisuutta on kuvattu harvoin. Kasvamaan yhdessä -kannanoton mukaan koko 
ihmisen elämää ohjaa luomisessa annettu tarve muodostaa suhteita. Miehen ja 
naisen suhde on erityinen siksi, että mies ja nainen ovat yhdessä Jumalan kuva.269 
Suhteeseen luotuisuus määrittää näin ihmisen elämää. Tätä luomisteologista läh-
tökohtaa ei kuitenkaan käytetä jatkossa ilmaisemaan suhdetta Jumalaan, yhteyttä 
Jumalan rakkauteen tai Jumalan olemukseen, vaan se luo ainoastaan persoonalli-
sen lähtökohdan, jonka varassa perhe ja avioliitto toteutuvat. 

Uskon yhteys avioliiton todellisuuteen ilmaistaan siten, että usko an-
taa uuden sisällön elämään ja elävä luottamus Jumalaan merkitsee uudistumi-
sen ja eheytymisen mahdollisuutta.270 Uskon merkitys on sen tuomassa rohkai-
sun ja toivon sanomassa, joka kertoo uudelleen alkamisen mahdollisuudesta.271 

266 ”Es liegt besonderer Grund vor, dieses Einswerden von Liebe und Glaube herauszustellen, weil, 
behauptet worden ist, Luther habe für den Beruf und für die Ordnungen den Glauben zur einzigen 
tragenden Kraft  gemacht.” Lähteenmäki 1955, 133.
267 ”Die Liebe ist für Luther nicht eine grundsätzliche Haltung, sondern ein bestimmtes Tun im 
einzelnen Fall und im einzelnen Augenblick, und diese Liebe des bestimmten Tuns fi ndet nirgends 
anders ein Feld der Entfaltung als nur in den Ständen und im Beruf.” Lähteenmäki 1955, 134.
268 ”Wo aber diese dienende Liebe zur Substanz der Ehe wird, da rückt das Ehespexifi sche in den 
Hintergrund, so sehr dass die Eheethik zur allgemeinen Ethik wird und dass man Mühe hat, die Ehe 
im Sinne des Lutherschen Ethos scharf zu defi nieren.” Lähteenmäki 1955, 136.
269 Ky 84, 8.
270 ”Uskossa – – Kristukseen ja – – Jumalan rakkauteen on jälleen mahdollista löytää elävä luotta-
mus Jumalaan ja saada elämällemme uusi sisältö. Kristuksen rakkaus ja anteeksiantamus osoittavat 
tien, jolla ihmisten yhteydet voivat eheytyä ja uudistua. Tämä koskee erityisesti avioliittoa – –.” Ky 84, 
10. 
271 Ky 1984, 11.
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Nämä pätevät sinänsä kaikkiin elämän tilanteisiin eivätkä anna tietoa uskon ja 
avioliiton keskinäisestä yhteydestä. Avioliiton liittymäkohtaa Jumalan rakkauteen 
ei sanoiteta erikseen. Usko on rakkauden ja anteeksiantamisen mahdollisuuden 
käyttämistä avioliitossa kuten elämässä yleensä.272 

Kasvamaan yhdessä -asiakirjassa avioliiton ja uskon liittymäkohta on ym-
märretty siten, että uskon mukainen elämäntulkinta vaikuttaa avioliitossa elämi-
seen ja kristillinen avioliitto on tiettyjen ihanteiden noudattamista.273 Avioliitto 
on yhteiskunnallinen instituutio, ikään kuin annettu todellisuus, ja teologian ja 
uskon tehtävä on tulkita sen käyttöä, siinä elämistä.274 Miehen ja naisen välisen 
rakkauden sisällöllinen yhteys Jumalan rakkauteen ja uskoon jää ilmaisematta, 
vaikka sitä ei suljeta pois. Uskon ilmaistaan antavan mahdollisuuden anteeksian-
tamuksen ja muiden uskon hyveiden toteuttamiseen avioliitossa. Avioliiton sisäl-
töön ja tarkoitukseen tai avioliiton solmimisen aktiin ei liitetä suoranaista yhteyttä 
Jumalan tai Kristuksen rakkauteen.

Englannin kirkossa uskon ja avioliiton välinen yhteys käy ilmi eronnei-
den vihkimisen yhteydessä todetuista edellytyksistä. Kirkollisen avioliittoon vih-
kimisen edellytyksenä oleva vastaanottavaisuus (receptiveness) on merkki siitä, 
miten kristillisen avioliiton katsotaan olevan osa evankeliumin virkaa. Tämä tar-
koittaa muun muassa sitä, että vihittävät ymmärtävät tarvitsevansa Jumalan ar-
moa suhteessaan ja ovat avoimia kristilliselle opetukselle.275 Vastaanottavaisuus 
Jumalan kutsulle ja armolle voivat vaikuttaa avioliiton todellisuuteen siten, että 
siinä toteutuu avioliiton lahja.276 Kristillisen uskon merkitys avioliitolle katsotaan 

272 Adrian Th atcher on huomauttanut, kuinka postmodernissa yhteiskunnassa avioliiton teologia 
on uudelleen kirjoitettava ja löydettävä erityisesti sen yhteys oppiin Jumalasta: ”Aft er Christendom, 
when the churches need to commend marriage more positively than ever before, the traditional am-
bivalences become serious obstacles. Th e links between the institution of marriage and core Christian 
doctrine need to be made more overt in the present century in order to dispel lingering doubts about 
marriage within the tradition itself. Th ese are the twin prompts, the loss of marital meanings and the 
need to recover their theological roots that compel a greater integration of the churches’ commenda-
tion of marriage with its doctrine, and especially its doctrine of God.” Th atcher 1999.
273 Ky 1984, 29; Jaana Hallamaa on arvioinut kriittisesti ihanteisiin pohjautuvaa ajattelumallia. Ks. 
Hallamaa 1999, 457.
274 Toisenlaista lähestymistapaa edustaa Raunio 2007, 110: ”Yhteiskunnallinen käsitys oikeudenmu-
kaisuudesta ei vaikuta niin pitkälle, että kirkon pitäisi sen perusteella muuttaa teologinen käsityksen-
sä avioliiton alkuperästä ja tarkoituksesta.” 
275 ”(g) Do the applicants display a readiness to explore the signifi cance of the Christian faith for 
their lives so that their further marriage is not an isolated contact with the Church? Given that the 
provision of careful marriage preparation should be the norm for all couples seeking marriage in 
church, do the applicants possess an understanding of the need of God’s grace in relationships and 
show a willingness to be open to Christian teaching?” MCD 02, 4.
276 ”(h) there should be evidence of receptiveness to the Christian faith (see below).
8.5 In recommending (h) above as one of the issues which should be explored, we are not implying a 
policy of admitting regular Church members only. Rather, we are recognizing the important principle 
that the Church cares for couples seeking marriage not as a separate undertaking, as though marriage 

yli-opas2010.indd   259yli-opas2010.indd   259 6.9.2010   11:40:276.9.2010   11:40:27



260

Avioliiton teologia

sisällölliseksi osaksi avioliiton kokonaisuutta. Avioliitto merkitsee myös mahdol-
lisuutta Jumalan armon saamiseen avioliittoon vihittäessä, mikäli vihittävillä on 
tietoinen halu (conscious desire) kuulla Jumalan kutsu. Tämä edellyttää kirkon 
tarjoavan käytännössä mahdollisuutta valmentautua avioliittoon keskustelemalla 
uskonelämästä.277

Dokumentissa Something to celebrate ilmaistaan, miten kristillinen juma-
lausko on alkuna välttämätön perheen teologialle. Jumalan rakkaus tekee elämän 
mahdolliseksi perheessä ja yhteiskunnassa. Koko elämä toteutuu tätä rakkautta 
jaettaessa.278 Uskon näkökulmasta käsitys perheestä ja rakkaudesta elämän perus-
tana näyttäytyy siis toisin kuin muualla yhteiskunnassa. Tämä luomisteologinen 
lähtökohta on yhteinen suomalaisille ja englantilaisille lähteille.

4.4. Kutsumus avioliiton lähtökohtana 

Kutsumus279 (vocation, die Berufung, vocatio) on oleellinen käsite kuvattaessa avio-
liittoa sekä luterilaisessa että anglikaanisessa teologiassa. Se on ollut rakkauden 
ja uskon liittymäkohtaa kuvaava käsite, jonka avulla niiden keskinäistä suhdetta 
ja uskon suhdetta etiikkaan on voitu kuvata. Sitä on käytetty erilaisten virkojen, 
säätyjen ja työtehtävien kohdalla ilmaisemaan annetun tehtävän arvokkuutta, sen 
lahjaluonnetta, saatua velvollisuutta sekä tehdyn työn omistamista Jumalalle. Kä-
site on siinä mielessä sekä teologinen että erityisesti antropologinen. Ihminen on 
ymmärretty Jumalan kutsumaksi. Kutsumus voi merkitä Jumalan kutsua uskoon 
ja kristittynä elämiseen, toiseksi kutsumusta tiettyyn virkaan tai tehtävään kirkos-
sa ja kolmanneksi yleistä kutsumusta palvella lähimmäisiä kaikessa, mitä tekee. 
Tämä voi toteutua tietyssä säädyssä tai elämän paikassa, jossa ihminen palvelee.280 
Koska kutsumuskäsitteen taustalla on reformatorinen tulkinta281, joka koskee sekä 

could be isolated from the rest of life, but as an integral part of the ministry of the gospel. Responsi-
veness to God’s call, whether it be elementary or developed, is the condition for an eff ective ministry 
of God’s grace in the gift  of marriage. If this concept governs the Church’s ministry in general with 
regard to marriage, it is particularly important to have it in view when marriage is undertaken in the 
context of redemption of the past.” MCD 00, 31.
277 ”Th e grace of God in the Holy Spirit is given to all who enter marriage in the conscious desire to 
hear his call, seeking his strength to live together as they have promised. Th is is why marriage in the 
context of worship, properly prepared for by a process of refl ection and discussion about the life of 
faith, is an important ministry of the Church.” M 99, 3.
278 SC 95, 85.
279 Suomen kielen sanakirja määrittelee sanan kutsumus seuraavasti: ”Harras halu jonkin elämän-
tehtävän tai ammatin valintaan, viehtymys, verenveto, halu, taipumus jollekin alalle; elämäntehtävä, 
jonka joku tuntee omakseen.” Teologian näkökulmasta kutsumus liittyy oleellisesti kutsutuksi tulemi-
seen, kutsun esittäjään sekä uskon ja kyseisen tehtävän väliseen yhteyteen.
280 Teinonen 1976, 139.
281 Avioliitto ymmärretään kutsumuksena myös katolisessa teologiassa. Ero Lutherin teologiaan 
avioliiton kutsumuksen määrittelyssä koskee lähinnä naimattomuuden ja avioliiton kutsumusten 
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Englannin kirkkoa että Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa, kommentoin aluk-
si Luther-tutkimuksen havaintoja kutsumuksesta. 

Vaikka kutsumus olisi ymmärretty eri tavoin, avioliitto on kristillisis-
sä kirkoissa poikkeuksetta liitetty sen yhteyteen. Lutherilla kutsumus on liitetty 
avioliittoon sekä kuvaamaan sen luonnollista kaikkia koskevaa luonnetta että sen 
erityisesti hengellistä tulkintaa.282 Luterilaiset kirkot ovat useimmiten pitäneet 
avioliittoa maallisena kutsumuksena.283 Kutsumuksen teologialla on yhtäältä il-
maistu Jumalan olevan avioliiton asettaja, kutsun esittäjä. Toisaalta on haluttu 
ilmaista avioliiton olevan ihmisen elämässä yleinen, kaikkia koskettava elämän-
muoto, joka ei sinänsä ole ihmisen keksintö vaan ilmaisee avioliiton luonnollisen 
lähtökohdan. 

Luther-tutkimuksessa on tuotu esiin reformatorisen muutoksen merkittä-
vyys juuri avioliiton kutsumusluonteen kohdalla. Lutherin käsitystä avioliitosta 
kutsumuksena on analysoinut muun muassa James Arne Nestingen. Hänen mu-
kaansa Lutherin käsitys avioliitosta voidaan parhaiten ymmärtää suhteessa kutsu-
mukseen ja ristin teologiaan.284

Lutherin kutsumus-käsitystä kokonaisuudessaan on arvioinut puolestaan 
Marc Kolden, jonka mukaan Lutherin kutsumusajattelu on tullut osittain väärin 
tulkituksi, koska kutsumus ei liity pelkästään luomisjärjestykseen kaikkia kosket-
tavana todellisuutena vaan oleellisesti Jumalaan kutsujana ja kutsumukseen ak-
tiivisena elämänasenteena. Passiivisena lähtökohtana tyyliin ”jokaisella on oma 
kutsumuksensa”, kutsumus menettää oleellisen merkityksensä hyvän ja pahan vä-
lisessä taistelussa.285 

suhdetta, johon Luther jo reagoi aikoinaan. Lutherin käsityksen mukaan, jota jatkossa tarkastelen lä-
hemmin, luominen mieheksi ja naiseksi sisältää jo kutsumuksen avioliittoon eikä erillistä kutsumusta 
avioliiton aloittamiseksi tarvita. Kutsumus koskee enemmän sitä, miten avioliitossa eletään uskossa ja 
minkälaisia merkityksiä sille annetaan. Sen sijaan naimattomuus on erityinen kutsumus, joka koskee 
Lutherin mukaan vain hyvin harvoja ja johon ei pidä ryhtyä ilman erityistä armolahjaa.
282 Esim. WA 30, III, 74–75: ”Weil man denn bis her mit den Muenchen und Nonnen so treffl  ich 
gros geprenge getrieben hat ynn yhrem einsegenen (So doch yhr stand [Bl. A iij] und wesen ein 
ungoettlich und lauter menschen geticht ist, das keinen grund ynn der schrifft   hat), wie viel mehr 
sollen wir diesen Goettlichen stand (Die Ehe) ehren und mit viel herrlicher weise segenen, beten 
und zieren? Denn obs wol ein welltlicher stand ist, so hat er dennoch Gotts wort fuer sich und ist 
nicht von menschen ertichtet odder gestifft  et wie der Muench und Nonnen stand, Darumb er auch 
hundert mal billicher solt geistlich geacht werden denn der kloesterlinge stand – –.”
283 Agenda 2007, 7.
284 Nestingen 2003, 1. 
285 Kutsumuksen dynamiikkaa Kolden kuvaa esimerkiksi näin: ”Vocation is our calling in our 
situation in life, through which we serve God’s creative work by being under the law. It is the place 
in which the person of faith chooses sides in the ongoing combat between God and Satan. Th e ’old 
self ’ must bear vocation’s cross as long as life on earth lasts and the battle against the devil continues.” 
Kolden 1983, 383.
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Koldenin mukaan Lutherilla usko muuttaa asenteen ja ymmärryksen niitä 
kutsumuksia kohtaan, joita meillä jo on keskellä tätä maailmaa. Tässä mielessä 
usko antaa uuden luonteen säädyille ja kutsumuksille. Avioliitto on Lutherilla 
ehkä tärkein näistä kutsumuksista.286 Tämä tulkinta vahvistaa käsitystä, jonka 
mukaan Lutherilla usko merkitsee koko avioliiton tulkintaa ja ymmärtämistä 
uudella tavalla. Koldenin mielestä monet luterilaiset tulkinnat liittävät kirkon 
ja muun yhteiskunnan sillä tavoin toisiinsa, että lakien ja tapojen oikeellisuus 
on yhtä lailla kaikkien arvioitavissa erillään uskosta Jumalaan.287 Näin on myös 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko asian tulkinnut.

Lutherin näkemys kutsumuksesta ja säädyistä liittyy Koldenin mukaan 
oleellisesti lain ja evankeliumin käsitteisiin sekä avioliitossa koettavaan ristiin. 
Tällöin lain käyttö tähtää mortifi kaatioon, joka toteutuu jokaisen kutsumuksessa. 
Tarkoitus on, että kaste näin toteutuu kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Syntinen 
minä joutuu ristille. Avioliitto on Lutherilla juuri tällainen kutsumus, jossa Juma-
lan pyhittävä työ toteutuu. Kyse on myös siitä, että luominen ja lunastus kuuluvat 
yhteen. Kutsumusta, esimerkiksi juuri avioliittoa, ei voi Lutherin intention mu-
kaan liittää yksin luomiseen ja luonnolliseen lakiin vaan sekä luomiseen että lu-
nastukseen. Lunastuksen näkökulmasta avioliitto on lihan kuolettamista ja ristin 
kantamista, jotta vanha ihminen väistyisi ja uusi ihminen voisi elää Kristuksessa. 
Kutsumus ilman evankeliumia on vanhalle minälle tai ilman uskoa elävälle tällöin 
pelkkä tuomio. Uskon varassa elävä, uusi minä näkee kutsumuksen rakkauden ka-
navana – ei sen rajoituksena. Näin käsitys kutsumuksesta liittää toisiinsa myös us-
kon ja rakkauden.288 Tämä tulkinta Lutherin avioliittoteologiasta poikkeaa siitä, 
mitä Suomen evankelis-luterilainen kirkko on lähteissään avioliitosta ilmaissut.

Lutherin tulkitseminen on ollut Koldenin mukaan useissa tapauksissa ”na-
iivin kirjaimellista”, mikä on johtanut kutsumuksen yleiseen luonteeseen luonnol-
lisen lain pohjalta siten, ettei erityisesti kristillinen kutsumus jossakin tehtävässä 
tai säädyssä enää eroa yleisestä toteamuksesta, että kaikki tehtävät ovat kutsu-
muksia. Yhteys Jumalaan kutsujana ja uskoon kutsun selventäjänä on menetetty. 
Lutherilla kutsumukseen liittyvät sanoitukset olivat kuitenkin Koldenin mukaan 
vahvasti olemassa olevan järjestyksen vastaisia ja muuttivat koko yhteiskunnan 
rakennetta, koskien erityisesti avioliittoa.289 Koldenin artikkeli tuo esiin Gustaf 
Wingrenin tutkimuksen havainnot ja kykenee osoittamaan Luther-sitaateilla, 

286 Kolden 1983, 386.
287 Kolden 1983, 387–388.
288 Kolden 1983, 389–390.
289 Kolden 1983, 390.
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kuinka tämän käsitys avioliitosta kutsumuksena on oleellisesti kaventunut luteri-
laisten kirkkojen tulkinnoissa. Tässä tutkimuksessa tuo tulkinta vahvistuu oikean 
suuntaiseksi.

Simo Peura on kuvannut Lutherin kutsumuskäsitystä siten, että se merkitsi 
monia kutsumuksia useilla eri elämänaloilla. Lutherille kutsumuksen käsite oli 
hänen mukaansa poleeminen siinä merkityksessä, että katolinen kirkko oli sel-
västi erottanut hengellisen kutsumuksen, joka merkitsi poissa maailmasta toteu-
tuvaa kutsumusta. Lutherilla kutsumus toteutui keskellä maailmaa, sen viroissa ja 
tehtävissä, joista jokainen oli Jumalan palvelemista ja siinä merkityksessä kutsu-
mus. Lähimmäisen palveleminen ja rakastaminen oli tämän tulkinnan mukaan 
kutsumuksen sisältö. Jumala kutsui palvelemaan jatkuvan ylläpitävän ja luovan 
työnsä välityksellä lahjoittaessaan kaikki, mitä jokapäiväiseen elämään tarvitaan. 
Jokainen oli Jumalan käsi ja jalka. Kutsumus merkitsee tällöin kiitollista ja iloista 
työnsä tekemisen asennetta.290

Kun reformaatiossa avioliitto haluttiin nostaa arvoonsa kutsumuksena, 
osana arkisen elämän kutsumusluonnetta, sille tuli uusi merkitys Jumalan pal-
velemisena ja siinä merkityksessä hengellisenä elämänmuotona. Tavoitteena oli 
vapauttaa avioliitto kirkon määräysvallasta ja perusteettomiksi koetuista liittymä-
kohdista sakramenttiteologiaan. Tämä lähtökohta oli sekä syntymässä oleville lu-
terilaisille kirkoille että myöhemmin Englannin kirkolle historiallisesti yhteinen. 
Lutherille oli oleellista pitäytyä juuri luomisessa asetettuun avioliiton luonnolli-
seen muotoon. Se oli ensimmäinen peruste hylätä avioliitto sakramenttina.291 Hän 
yhdisti auktoriteetti- ja kutsumusajattelun luomisperusteeseen ja rakensi kodista 
kuuliaisuuteen ja alamaisuuteen perustuvan järjestyksen. Koti vastasi tavallaan 
valtion ja kirkon hierarkiaa pienoiskoossa.292 

290 Peura 2006b, 5–6. Peuran kuvaus on yleisellä tasolla perusteltu, mutta se jättää huomiotta erityi-
set kutsumukset kuten avioliiton. Siitä puuttuu kutsumuksen dynamiikka, jota mm. Marc Kolden on 
kuvannut. Ks. Kolden 1983, 389: ”What is especially important here is that creation and redemption 
are held together. Th e same acts of love that the new self, born in faith, does spontaneously in res-
ponse to the gospel are those acts (of love!) which the law demands – and the old self needs that law. 
And for Luther the actions are set fi rmly in our vocations. Vocation without gospel is only drudgery 
or condemnation, for then the purpose of the law as love for the neighbor will not be seen. However, 
love is drudgery only for the old self. Th e gospel invites us to see our vocation as a concrete way of 
expressing our faith – not as a limitation on love but as a channel for it.31 Th is all depends on the 
dynamic notions of vocation and even of the orders of creation present in Luther’s thought.”
291 Toinen oli se, ettei avioliittoa Lutherin mukaan ollut erikseen asetettu sakramentiksi.
292 Näin Lyndal Roper: ”Indeed, Luther thought of the head of the household as being a kind of 
priest or bishop in the home. Each member of the household had a particular calling which he or she 
must fulfi l to the best of his or her ability; and all relations within the home were conceived as ones of 
authority and obedience. Luther readily made the comparison between the well-ordered house and 
the properly governed community – for him, the kind of authority involved was comparable, and he 
took the commandment to ’honour thy father and mother’ as an injunction to honour government, 
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Kun aikaisemmin skolastisessa teologiassa munkkius ja pappeus olivat 
kutsumuksina ensisijaisia ja hengellisinä tärkeimpiä, Luther esitti laajemman käsi-
tyksen kutsumuksesta, joka koski sekä erilaisia säätyjä ja ammatteja että perheen-
jäsenyyttä.293 Avioliitto kuului kolmisäätyopin294 mukaisesti perheen (oeconomia) 
piiriin, joka oli valtion (politia) ja kirkon (ecclesia) lisäksi kolmas, niistä erillinen 
sääty.295 Kussakin säädyssä saattoi olla erillinen kutsumus, mikä merkitsi, että yksi 
ja sama henkilö saattoi toteuttaa useita kutsumuksia.296 Hengellinen kutsumus ei 
rajautunut vain kirkon piiriin. Luther sanoitti selvästi, kuinka myös muut, valtion 
ja perheen piiriin kuuluvat kutsumukset olivat siinä merkityksessä hengellisiä, 
että Jumala oli kutsunut myös niihin tehtäviin ja Jumalalle oltiin vastuussa jokai-
sesta kutsumuksesta. Tämä oli mahdollista ”uskon silmin”.297 

Lutherin esittämä luostarikritiikki tähtäsi siihen, ettei mitään erityistä kut-
sumusta pidä etsiä Jumalaa miellyttääkseen vaan jokaisella on edessään jo val-
miiksi kutsumus. Teot tulisi tällöin tehdä vapaasti lähimmäistä palvellen, ei omaa-
tuntoa rauhoittaakseen.298 

Lutherilla kutsumukseen kuului myös risti (das Kreuz), joka sinänsä teki 
kutsumuksesta Jumalan lahjan. Olavi Lähteenmäen mukaan risti sisältyi Luthe-
rilla kutsumukseen sillä tavalla luonnostaan, ettei ihmisen tullut itse etsiä muuta 
ristiä.299 Jumalan palveleminen ja ristin kantaminen tapahtui tämän käsityksen 
mukaan kaikissa niissä tehtävissä ja kutsumuksissa, joita kunkin kohdalle tuli. 
Lähteenmäen tulkinnan mukaan tämä olisi ilmaus uskon ja rakkauden yhteen 
liittämisestä, koska tällainen käsitys kutsumuksesta tekee uskosta rakkauden mo-
tiivin. Kunkin omasta asemasta ja tehtävästä tulee mahdollisuus palvella Jumalaa 
uskossa ja rakkaudessa. Rakkaus toteutuu yksittäisinä tekoina ja nämä teot toteu-
tuvat juuri kunkin säädyssä ja kutsumuksessa.300 Tällainen rakkaudessa ”lihaksi 
tullut usko” toteutuu erityisesti avioliitossa, jossa uskoa harjoitetaan ja koetel-
laan.301 Lutherin luostarikritiikin yksi merkittävä motiivi oli keinotekoisen erot-
telun poistaminen hengellisten ja maallisten kutsumusten väliltä. Oikeus avioliit-
toon, avioliiton arvon korostaminen ja siinä toteutuvan hengellisen kutsumuksen 
osoittaminen olivat hänelle keskeisiä tavoitteita. 

pastors, or any-one whom God has placed in authority.” Roper 1983, 6. 
293 Ks. esim. Sundby 1959, 69–71, 78.
294 Kolmisäätyopin historiallista taustaa ja Lutherin tulkintaa siitä on selvittänyt mm. Maurer 1970.
295 Säätyjen keskinäisestä suhteesta ks. esim. Grünberger 2001, 159.
296 Sundby 1959, 69–71.
297 Näin esim. Lazareth 1960, 161. 
298 Sundby 1959, 78. 
299 Lähteenmäki 1955, 133. 
300 Lähteenmäki 1955, 133–134.
301 Lähteenmäki 1955, 135.
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Viimeaikaisessa tutkimuksessa Jane E. Strohl on tuonut esiin, kuinka avio-
liitto Lutherilla kytkeytyy myös vanhemman kutsumukseen, mahdollisuuteen saa-
da jälkeläisiä. Avioliitto on olemassa vanhemmuutta ja lasten syntymistä varten, 
ja siinä mielessä avioliiton kutsumusta ei voi erottaa vanhemman kutsumuksesta. 
Hän nostaa esiin, kuinka Luther yhdisti jopa pelastuksen vanhemman kutsumuk-
sessa toimimiseen.302 Strohlin tulkinta Lutherista liittää avioliiton lasten synty-
miseen tavalla, joka on harvinainen luterilaisten kirkkojen avioliittoteologiassa.

Tämän tutkimuksen suomalaisissa lähteissä kutsumus on käsitteen Lut-
herilla ja luterilaisessa teologiassa saamaan suureen merkitykseen nähden hyvin 
vähän esillä. Tutkittavissa suomalaisissa vihkikaavoissa kutsumus mainitaan suo-
ranaisesti vain vuoden 1963 vihkikaavassa, jossa se kuvataan erikseen miehen ja 
naisen kutsumuksena. Tuolloin miehen ja naisen erilaiset roolit ja tehtävät ilmen-
sivät kutsumusta perheenjäsenen, tässä tapauksessa puolison ja isän sekä vastaa-
vasti vaimon ja äidin tehtävissä. Miehen kutsumukseen kuului velvollisuus rakas-
taa, lohduttaa kärsimyksissä, kovuuden ja katkeruuden välttäminen sekä vaimon 
pitäminen itseään parempana. Vaimon kutsumukseen kuului miehen rakastami-
nen ja kunnioittaminen, avuksi oleminen sekä ilojen ja murheiden kantaminen 
yhdessä miehen kanssa. Yhteisenä kutsumuksena oli elää rukoillen, rakkaudessa, 
sovussa ja Jumalan pelossa.303 Vielä 1960-luvulla tavallinen patriarkaalisuus tulee 
vahvasti esiin eri sanoin kuvatuissa miehen ja naisen kutsumuksissa. Kutsumuk-
sen esiintyminen selvästi patriarkaalisten tulkintojen osana on saattanut vaikut-
taa siihen, että tasa-arvoisten tulkintojen yleistyessä myös kutsumusajatteluun on 
otettu etäisyyttä.304

Vuonna 1975 ilmestyneessä luterilaisen ja ortodoksin välistä avioliittoa kos-
kevassa tutkimuksessa Voitto Huotari kuvaa kutsumuksen olevan Suomen evan-
kelis-luterilaisessa kirkossa avioliiton korostettu piirre. Huotari samastaa aviolii-
ton tehtäväluonteen kutsumukseen.305 Hän kuvaa luterilaisen avioliittokäsityksen 
luonnetta Kuusniemen tutkimukseen306 viitaten, mikä korostaa avioliiton luon-
netta sosiaalihistoriallisena prosessina, jolle on ominaista jatkuva muutos. 
Tämä on Huotarin mukaan luterilaisten omaksuma käsitys avioliitosta. Tällöin 
kussakin tilanteessa miehelle ja naiselle avautuva tehtävä on kutsumus.307 Tämä 

302 Strohl 2008, 3.
303 Ktk 63, 40.
304 Tämä antaisi aihetta erilliselle tutkimukselle selvittää, missä määrin kutsumusajattelu on liittynyt 
patriarkaalisuuteen ja patriarkaalisuuden väistyttyä jäänyt syrjään tai saanut uusia muotoja.
305 Huotari 1975, 40, 41.
306 Kuusniemi 1972.
307 Huotari 1975, 41.
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käsitys kutsumuksesta on luonteeltaan yleinen: kaikki tehtävät ovat kutsumuksia. 
Avioliittoa ei kuitenkaan kuvata erikseen kutsumuksena, jonka yksilö ymmärtää 
Jumalan antamaksi. Huotarin sanoitus vahvistaa edellä kuvatun Marc Koldenin 
käsityksen kutsumuksen yleisluonteisesta tulkinnasta luterilaisuudessa. Avioliittoa 
ei kuvata erikseen kutsumuksena esimerkiksi suhteessa naimattomuuteen tai 
yksilön uskossa kokemana Jumalan kutsuna.

Vuoden 1984 vihkikaavassa kuvataan miehen ja naisen tehtäviä ja velvol-
lisuuksia ilman eksplisiittistä mainintaa kutsumuksesta, Jumalasta kutsujana tai 
uskon ja rakkauden suhteesta.308 Jos avioliitto ja sen eri vastuualueet kuvataan 
miehen ja naisen ”tehtävinä” ilman mainintaa tehtävän antajasta tai nimenomaan 
kutsumuksesta, ei edes Huotarin kuvaama yleinen tulkinta kutsumuksesta enää 
voi välittyä vihkikaavasta kuulijalle. Avioliitto kutsumuksena muuttuu tehtävien 
kuvaukseksi. Luomisteologiset perustelut tekevät Jumalasta kyllä kaikkien tehtä-
vien asettajan, mutta kutsumus käsitteenä jää pois samoin kuin uskon merkitys 
avioliiton ymmärtämisen avaimena.309

Piispojen kannanotto, Kasvamaan yhdessä, käsittelee kutsumusta osana 
reformaation ajan hierarkkista ja patriarkaalista ajattelutapaa, jolle oli ominaista 
säätyajattelu ja alistussuhteet. Koska tasa-arvoajattelu ja demokratia ovat kor-
vanneet tuon ajan ajattelumallit, avioliiton tulkinnassa korostuvat nyt piispojen 
mukaan miehen ja naisen tasaveroinen suhde sekä toisiaan täydentävä kumppa-
nuus.310 Kutsumus jää kuitenkin jatkossa vaille huomiota käsitteenä tai avioliiton 
tulkintamallina. Kuten aikaisemmin arvioin, kutsumus tulee käytännössä hylä-
tyksi osana patriarkaalista järjestelmää. Tämä seuraus ei ole kuitenkaan välttämä-
tön johtopäätös, koska kutsumus ei itsessään edellytä patriarkaalista lähtökohtaa 
vaan pikemmin uskoa avioliiton tulkinnan lähtökohtana. 

Piispojen kannanotto pyrkii kuvaamaan avioliittoa tasaveroisen kumppa-
nuuden mallilla, jota perustellaan useilla eri raamatunkohdilla.311 Tätä seuraavat 
seksuaalisuuden kuvaus sekä naisen ja miehen kumppanuuden kuvaus avioliiton 
toteutusmuotona. Avioliiton painottaminen luonnollisen lain tarjoamana mallina, 

308 Ktk 84, 56.
309 Tässä on näkyvillä se tulkintamalli luterilaisesta teologiasta, jota Marc Kolden on arvioinut kriit-
tisesti. Kolden on huomauttanut, kuinka Lutherin käsitys kutsumuksesta on tuotu esiin sillä tavoin 
yksipuolisesti, että se on liitetty luomisjärjestyksen alakohdaksi. Tällöin elämä nähdään luonnollisen 
lain ohjaamina instituutioina, joiden puitteissa kristityn ja ei-kristityn välillä ei ole mitään eroa. 
Tämä tulkinta ei Koldenin mukaan ole täysin väärä, mutta se on yksipuolinen. Se tuo esiin vain sen 
antiteesin, jolla Luther vastasi katoliseen käsitykseen, jonka mukaan oli olemassa vain hengellisiä 
kutsumuksia. Kolden 1983, 383–384. Kolden tukeutuu Gustaf Wingrenin artikkeliin Reformationens 
och lutherdomens ethos. 
310 Ky 84, 13–14.
311 Ky 84, 16–17.
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luontovarustuksena, johon ihminen luonnostaan hakeutuu312, jättää avioliiton 
kutsumusluonteen käytännössä taustalle. 

Koska kutsumus perustuu näkemykseen Jumalasta kutsujana, se edellyttää 
uskon asettamista avioliiton tulkinnan lähtökohdaksi kristityn kohdalla. Tämä 
näkökulma tuleekin esille kannanoton lopussa, jossa piispat käsittelevät elämän-
katsomusten merkitystä. Heidän mukaansa usko vaikuttaa elämän kokonaistul-
kintaan siten, että sen eri tehtävät ymmärretään Jumalan antamiksi. Tässä yhtey-
dessä viitataan myös Lutherin käsitykseen arkisten tehtävien merkityksestä.313 
Piispat käsittelevät sisällöllisesti kutsumusta, vaikka se tapahtuu toisen käsitteen 
avulla. ”Tehtävä” on asetettu kutsumuksen paikalle, ja elämä kuvataan Jumalalta 
saatuna tehtävänä. ”Tehtävä” ei ole kuitenkaan voinut ilmaista sitä, mitä ”kutsu-
mus” on merkinnyt Lutherin teologiassa ja myöhemmin myös luterilaisessa teo-
logiassa. Kun suomalaisissa lähteissä on siirrytty käyttämään käsitettä tehtävä314, 
se on tosiasiallisesti merkinnyt myös teologista muutosta ja kutsumuksen merki-
tyksen vähenemistä.

Yksi syy avioliiton kutsumusluonteen hämärtymiselle on kannanoton pyr-
kimys yleisyyteen. Piispat painottavat avioliiton yleisinhimillistä ja maallista luon-
netta315 siten, että avioliiton kutsumusluonne ei tule esille. Kirkollisen vihkimisen 
kuvaus yleisinhimillisenä, uskonnollisena perinteenä, joka on tyypillinen lähes 
kaikille kulttuureille316, korostaa tätä tulkintaa. 

Naimattomuuden ja yksin elämisen käsittelyssä piispat raamatunkoh-
tiin viitaten mainitsevat ne vaihtoehtoisena kutsumuksena, joka voi antaa mah-
dollisuuden uskossa ja lähimmäisten palvelemisessa kasvamiseen.317 Tämä 
epäsuora maininta on ainut, jossa myös avioliittoon viitataan kutsumuksena tässä 
kannanotossa. Koska naimattomuus mainitaan eksplisiittisesti kutsumuksena, 
jota kuvataan monilla positiivisilla ilmaisuilla ja esimerkeillä318, avioliiton kutsu-
musluonteesta vaikeneminen näyttäytyy epäjohdonmukaisuutena.

312 Ky 84, 24.
313 Ky 84, 92.
314 Esim. Ktk 03, 141: ”Sinä loit ihmisen mieheksi ja naiseksi ja annoit heille avioliiton lahjaksi ja 
tehtäväksi.” Ktk 03, 142: ”Anna siunauksesi NN:n ja NN:n liitolle, niin että he saisivat siinä täyttää 
sinun antamaasi tehtävää.” 
315 ”Luterilaisen käsityksen mukaan avioliitto on siinä mielessä maallinen asia, että se kuuluu kaik-
kia ihmisiä koskevaan elämänpiiriin riippumatta ihmisten uskonnollisista vakaumuksista.” Ky 84, 29.
316 Ky 84, 30.
317 Ky 84, 59.
318 ”Yksineläminen nähdään tällöin Jumalan antamana kutsumuksena, jolle voi antautua täydestä 
sydämestä. Tarkoituksettomalta näyttävä kärsimys muuttuu mielekkääksi, kun yksinäisyys vie lä-
hemmäs kaiken elämän alkuperustaa ja päämäärää, Jumalaa, ja kun sen hedelmänä on lähimmäisten 
kärsimysten lieventyminen – –.” Ky 84, 60.
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Nykyisessä, vuoden 2003 käsikirjan vihkikaavassa avioliitto mainitaan Ju-
malan antamana lahjana ja tehtävänä. Lisäksi kuvataan, kuinka Jumala on kutsu-
nut puolisot elämään sanansa mukaan. Sanoitus kuvaa käsitystä, jonka mukaan 
Jumala kutsuu elämään kristittynä yleensä elämässä. Kutsumus ei esiinny tässä 
vihkikaavassa käsitteenä. Sisällöllisesti sitä lähelle tulee avioliitto tehtävänä.319 Ke-
hotukset, jotka koskevat velvollisuuksia ja tehtäviä, esitetään ilman liittymäkohtaa 
Jumalan sanaan, kutsuun tai uskoon. Rakkauden toteuttaminen eri muodoissaan 
on tässä lähteessä korostetusti tehtävä tai velvollisuus. 

Tehtävinä tulevat esille kiitollisuuden osoittaminen avioliiton lahjasta, jul-
kinen tunnustautuminen Jumalan luomaan elämänjärjestykseen ja siunauksen 
pyytäminen. Jumalan läsnäolon, avun ja anteeksiantamuksen merkitys tuodaan 
myös esille.320 Kutsumusta ei kuitenkaan mainita vaan sen sijaan kristillisen tul-
kinnan perustana on tunnustautuminen luomisjärjestykseen. 

Nykyiseen käsikirjaan sisältyvän morsiusmessun rukous muodostaa tässä 
suhteessa harvinaisen poikkeuksen. Siinä kuvataan, kuinka Jumala on kutsunut 
puolisot elämään avioliitossa, joka on tarkoitettu rakkauden kasvupaikaksi.321 
Tässä Jumala esiintyy kutsujana, kutsu koskee nimenomaan avioliitossa elämistä ja 
sen sisältönä on rakkauden kasvaminen. Tässäkään ei mainita käsitettä kutsumus, 
mutta sisällöllisesti sanoitus ilmaisee, että Jumala kutsuu avioliitossa elämiseen ja 
rakkaudessa kasvamiseen. 

Muissa lähteissä kutsumus esiintyy käsitteenä vain muutaman kerran. 
Kirkkokäsikirjan sanoituksessa messun esirukousta varten kutsumus on mainit-
tu avioliiton yhteydessä.322 Kirkollisten toimitusten kirjan valmistelumateriaalissa 
avioliittoa käsitellään ensisijassa yhtenä kastetun kutsumuksena LML:n Chicagon 
raporttiin viitaten. Erikseen suljetaan pois käsitys, jonka mukaan avioliitto antai-
si jonkinlaisen lisäarvon. Maininta on epämääräinen, mutta sen voinee käsittää 
tarkoittavan naimattomuuden ja avoliiton tasa-arvoisuutta avioituneiden kanssa. 
Kastetta pidetään kaikille yhtäläisenä kutsumuksena, mikä kuvaa vihittävien tasa-
arvoa. Kutsumus esitetään ainoastaan kastetun kutsumuksena elää kristittynä, 
eikä avioliiton mainita olevan itsessään kutsumus. Tämä merkitsee myös sen pois 
sulkemista, että vihittävien tulisi tai he voisivat kokea Jumalan kutsumuksen avio-
liittoon. Kaste esitetään ainoana kutsumuksen lähteenä. Vihkitoimituksen liitty-

319 Ktk 03, 141–147.
320 Ky 84, 30.
321 Ktk 03, 171.
322 Jk 00, 229.
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minen kastetun kutsumukseen toteutuu dokumentin mukaan parhaiten silloin, 
kun siihen liittyy ehtoollisen vietto.323 

LML:n Lundin dokumentissa perheeseen, avioliittoon ja seksuaalisuuteen 
liittyviä kysymyksiä pidetään oleellisena osana maallista kutsumusta (worldly cal-
ling), jonka erottamista hengellisestä perustellaan kahden valtakunnan opilla (the 
doctrine of the two kingdoms).324 Tämän lähteen sanoitus on ristiriidassa Lutherin 
käsityksen kanssa. Hänen mukaansa avioliitto ensisijaisena kutsumuksena koskee 
kaikkia ihmisiä vain harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, ja siksi tämä avio-
liiton kutsumusluonne ei ole riippuvainen kasteesta tai uskosta. Usko kuitenkin 
antaa edellytykset ymmärtää, että avioliitto ja siinä eläminen on paitsi yleinen, 
myös Jumalan erityinen kutsu, joka päivittäin eletään uskossa todeksi Jumalaa 
palvellen. Luther halusi nimenomaisesti purkaa erottelun hengellisiin ja maallisiin 
kutsumuksiin, koska sellainen jako oli johtanut avioliiton arvostuksen ja aseman 
vähenemiseen.325 Tämän suuntainen on myös Olavi Lähteenmäen tulkinta Lut-
herin avioliittokäsityksestä, jonka mukaan avioliitto on erityisen omiaan uskon 
harjoittamiseen.326 Tämä tulkinta yhdistää hengellisen kutsumuksen toteuttami-
sen perheen, seksuaalisuuden ja avioliiton alueelle. 

Kun kutsumus teologisena käsitteenä avioliiton yhteydessä näyttää jäävän 
suomalaisessa tulkinnassa taustalle tai kokonaan pois327, Englannin kirkon do-
kumenteissa kutsumus (calling, vocation) avioliiton teologisena motiivina on sel-
vemmin esillä.328 Sama koskee katolista teologiaa avioliitosta ja myös ekumeeni-
sia asiakirjoja. Kutsumuksen on arvioitu olevan oleellinen ja yhteinen tekijä eri 
kirkkojen avioliiton teologioissa.329 

Anglikaanisten kirkkojen ja roomalaiskatolisen kirkon neuvotteluissa 
avioliiton on katsottu liittyvän oleellisesti kolmeen ulottuvuuteen: elinikäisyyteen, 
miehen ja naisen keskinäiseen rakkauteen sekä lasten syntymään ja kasvatukseen. 
Näiden ulottuvuuksien on katsottu yhdessä muodostavan avioliiton olemassa-
olon. Niistä luopuminen puolestaan merkitsee Englannin kirkon tulkinnan mu-
kaan avioliiton romahtamista. Näistä ulottuvuuksista kiinni pitäminen liitetään 
siksi käsitteeseen kutsumus (vocation). Jumala kutsuu avioliittoon ja kannattelee 

323 P 01, 21.
324 Agenda 2007, 7.
325 Esim: WA 10, II, 275–304. Ks. myös Sundby 1959, 69–71, 78. 
326 Lähteenmäki 1955, 134, 135.
327 Poikkeuksen muodostaa ekumeeninen neuvottelu. Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa käydyis-
sä neuvotteluissa todetaan eksplisiittisesti avioliiton merkitys kutsumuksena. Ks. LutOrt 05 II, 8.
328 MS 02, 1; LC 1969, res. 22; Sihs 03, 102; ks. myös Newey 2002, 1.
329 LC 94, §60.
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avioliitossa rakkaudellaan.330 Implisiittisesti tähänkin sisältyy kristillisestä uskos-
ta ja yhteiskunnallisesta muutoksesta riippumaton avioliiton perusluonne, joka 
on tämän käsityksen mukaan muuttumaton. 

Englannin kirkossa avioliiton kutsumusajattelun historiaa on kommentoi-
nut muun muassa Edmund Newey, jonka artikkeli331 keskittyy Edward Taylorin 
teologiaan. Vaikka kohteena on yksittäinen esimerkki, se kuvaa kuitenkin eng-
lantilaisen teologian erään keskeisen vaikuttajan ajattelua. Englannin kirkossa 
avioliitto käsitetään sakramentaaliseksi, ja tämän näkemyksen perustelut tulevat 
hyvin esiin Taylorin tuotannossa. Neweyn mukaan Taylor piti avioliittoa sakra-
mentaalisena kutsumuksena, pyhyyden elämänmuotona, joka ei millään tavoin 
vähentänyt selibaattiin sitoutuneen kutsumuksen arvoa. Taylor perusteli käsityk-
sensä Jumalan ja Jumalan kansan välisellä avioliitolla (marriage), jota Kristuksen 
ja seurakunnan suhde kuvastaa. Neweyn mukaan Taylor korosti myös avioliiton 
sakramentaalista osallisuutta Jumalaan, mikä on korostuksena tullut uudelleen 
esiin paljon myöhäisemmissä avioliittokäsityksissä. Taylor piti avioliittoa pyhyyttä 
ja hartautta edistävänä elämänmuotona.332 

Lambeth-konferenssi vuodelta 1968 on sanoittanut avioliiton kutsumus-
luonnetta kuvaamalla sitä kutsumuksena pyhyyteen. Avioliiton kutsumuksen 
kautta sekä miehet että naiset voivat olla osallisia Jumalan rakkaudesta ja luo-
mistarkoituksesta. Samainen resoluutio torjuu käsityksen, jonka mukaan seksu-
aalinen rakkaus voisi olla itsessään avioliiton päämäärä. Avioliiton käsittäminen 
jumalallisena kutsumuksena (divine vocation) on tällöin luovuttamaton lähtökoh-
ta, jonka torjuminen on asiakirjan mukaan tuhoisaa ja estää avioliiton todellisen 
luonteen ja syvyyden ymmärtämisen.333 

Uudelleen vihittäville suunnatussa luvussa dokumentti Marriage 1999 lu-
paa kirkollisen vihkimisen niille, jotka ovat vakuuttuneet Jumalan kutsusta avio-
liittoon.334 Kutsumusluonteen kuvaamiselle Englannin kirkossa on tyypillistä 
mainita Jumala kutsujana. Kutsumus ei ole vain kutsumus yleensä vaan Jumalan 
kutsu joko avioliittoon tai naimattomuuteen.335 

Vastaava käsitys avioliitosta ja naimattomuudesta kutsumuksina – koros-
tetusti ”käsitteen tarkassa merkityksessä” – löytyy tuoreesta Englannin kirkon 

330 LC 94, E) 2.7.
331 Newey 2002.
332 Newey 2002, 1.
333 LC 68, res. 22, 113.
334 ”If, aft er a serious length of time living alone and dealing responsibly with the legacy of the past 
marriage, you are certain that God has called you to a new one, the Church will pray with you and 
your new partner.” M 99, 7.
335 MS 02, 1.
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artikkelikokoelmasta vuodelta 2003. Siinä avioliiton kutsumusluonne saa selvän 
ilmaisun. Kaikissa kutsumuksissa, avioliitossa, naimattomuudessa tai sitoutu-
neessa selibaatissa, eläminen merkitsee kirjan mukaan ensisijaisen kutsumuksen 
– kristittynä kasvamisen – toteuttamista. Seksuaalisuutensa toteuttaminen, avio-
liittoon meneminen tai naimattomana pysyminen ovat tämän näkemyksen mu-
kaisesti kristitylle Jumalan erityisiä kutsuja. Kukin näistä kutsumuksista toteutuu 
Jumalan kutsusta eikä omasta valinnasta. Kutsumuksen hyväksyminen merkitsee 
tämän lähteen mukaan itselleen kuolemisen hyväksymistä kristityn perushaas-
teena, jota toteutetaan kasteessa saadun uuden elämän velvoittamana.336 Nämä 
ilmaisut osoittavat, kuinka Englannin kirkko pitää avioliittoa kutsumuksena, ja 
tätä avioliiton ja kutsumuksen yhteyttä pidetään luovuttamattomana.337

Ekumeenisessa kontekstissa asiakirja Life in Christ puolestaan sanoittaa 
anglikaanis-katolisen neuvottelun tuloksena syntyneen näkemyksen kutsumuk-
sesta avioliitossa. Asiakirjan mukaan molemmat kirkot pitävät avioliittoa kutsu-
muksena. Tästä jumalallisesta kutsumuksesta käsin perustellaan sen liittymäkoh-
ta Jumalan rakkauteen, jonka ilmaistaan olevan avioliitossa luovaa, lunastavaa ja 
pyhittävää.338 Näillä ilmaisuilla vahvistetaan avioliiton olevan kutsumus, johon 
kuuluu Jumalan rakkauden jatkuva työ. 

4.5. Avioliiton yksilöllinen ja yhteisöllinen merkitys

Avioliiton solmiminen merkitsee perheen, uuden yhteisön, perustamista, liitty-
mistä puolison sukuun ja yhteisöön sekä kirkollisessa vihkimisessä osallisuutta 
kirkon yhteisöön, seurakuntaan. Avioliiton yhteisölliset ulottuvuudet tulevat tois-
tuvasti esille lähteissä. Yhteisöön liittyvät tulkinnat koskettavat myös käsityksiä 
yksilöllisyydestä ja persoonallisten suhteiden merkittävyydestä. Aloitan käsittelyn 
niistä. 

Persoonan sisäiset tunteet ja kokemukset ovat tulleet parisuhteessa yhä 
merkittävämmiksi. Tämä muutos on nähty Suomessa 1970-luvulla jatkuvan luo-
misen ilmaisuna ja positiivisena, Jumalan tarkoittamana kehityssuuntana. Persoo-
nallinen suhde on tämän näkemyksen mukaan seurausta Jeesuksen osoittamasta 

336 Sihs 03, 102–105.
337 Jeff rey E. Ford on kuvannut Th omas Cranmerin sanoitusta avioliiton kutsumuksesta, joka 
koskee lähes kaikkia. Sisältö on monin tavoin samankaltainen kuin Lutherin sanoitukset: ”Now good 
children consider this, that it is not in your own liberty whether you will be married or not. And thus 
I speak for this purpose, that you should be the mote diligent to learn in time some craft , way, or 
science, whereby you might keep your house and get your living honestly, both for yourself, your wife 
and your children, for God wills all those to use marriage that cannot live continently.” Ford 1999, 49.
338 LC 94, § 60, 7.
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rakkaudesta. Tämä Aatto Kuusniemen tulkitsema Hermann Ringelingin rakkaus-
käsitys liittää lähtökohdassaan aviorakkauden kristilliseen rakkauteen. Siihen 
liittyy myös tulkinta traditiosta ja historiasta, jonka mukaan rakkauden persoo-
nallistumishistoria on Jumalan jatkuvan vaikutuksen seurausta.339 Näkemystä 
voisi nimittää kehitysoptimismiksi, koska se ei välttämättä ota huomioon niitä 
muutoksia yhteiskunnassa, jotka saattavat vaikuttaa hajottavasti yhteiskuntaan tai 
avioliittoon vaan tulkitsee kehityksen ja muutoksen Jumalan vaikutukseksi.340 

Persoonallistumiskehityksen irrottaminen historiallisesta prosessista 
tuo sen merkityksen esille. Koska avioliittoa ja parisuhdetta koskeva muutos on 
kuitenkin toteutunut osana koko yhteiskunnan ja sen arvojen muutosta, pro-
sessin näkeminen kokonaisuudessaan Jumalan tarkoittamana historiana ei vai-
kuta perustellulta. Kristillinen avioliittokäsitys saattaa menettää näin tulkittuna 
erityisluonteensa. 

Persoonallisen täyttymyksen asettaminen miehen ja naisen välisessä suh-
teessa tavoitteeksi341 on ollut myös osa privatisoitumiskehitystä. Yksilön identi-
teettiä koskeviin tavoitteisiin keskittyminen voi merkitä, että avioliiton yhteisöl-

339 Aatto Kuusniemen tutkimus vuodelta 1972 avioliittotyypeistä on pitkään ollut ainoa avioliiton 
teologiaa selvittävä tutkimus Suomessa. Sen alkuperäinen tarkoitus oli tarjota taustatutkimus eron-
neiden vihkimiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Kuusniemi tulkitsee saksalaisten teologien 
näkemyksiä esimerkkeinä erilaisista avioliittotyypeistä. ”Ringelingin käsityksen lähtökohta on 
kuten Lohffi  nkin Raamatun ja tradition historiallinen tulkinta. Ringeling kuvaa maailman Jumalan 
vaikutuspiirinä. Ihmisen kokemus Jumalan toiminnasta kasvaa historian kuluessa. Tähän käsitykseen 
perustuu myös teologian määrittäminen teonomiseksi antropologiaksi, tieteeksi ihmisestä Jumalan 
vaikutushistoriassa.” Kuusniemi 1972, 53. Tämän kaltainen käsitys ihmisen kasvavasta jumalakoke-
muksesta vaikuttaa kovin optimistiselta. Jumalan valtakunnan toiseus suhteessa tähän maailmaan tai 
ihmisen statu corruptionis Lutherin tapaan ei saa tässä tulkinnassa sijaa. Kuusniemi jatkaa: ”Avioliiton 
kehitystapahtumassa Ringeling erottaa kaksi pääsuuntaa. Toinen on avioliiton persoonallistumispro-
sessi, jonka mukaan yksilöllisyys ja yksilöllinen ratkaisuvapaus lisääntyvät. Näiden persoonallisten 
piirteiden arvostamisen juuret ovat ilmoituksen historiassa. Jeesuksen osoittamassa rakkaudessa 
myös avioliiton persoonallinen suhde sai lopullisen ja varsinaisen mittansa.” Mt., 53.
340 Lutherin käsitys todellisuudesta näyttää olleen dualismissaan vähemmän optimistinen. Luther 
näki historiallisen kulun kahden vaikutuksen, hyvän ja pahan, Jumalan ja saatanan, välisenä jatku-
vana taisteluna. Lutherille luominen on avioliiton perusta. Mieheksi ja naiseksi luominen on annettu 
tosiasia, jota ihminen ei voi muuttaa tai ohittaa. Kristillinen uskokaan ei voi sitä muuksi muuttaa. Sen 
kautta Jumala yhdisti sisäisesti miehen ja naisen niin, ettei toinen enää voi hallita itseään vaan kuuluu 
toiselle. Sukupuolinen vetovoima on tarkoitettu suvunjatkamiseen eikä sitä voi väkivalloin estää. 
Avioliitto viittaa laajempaan yhteiskunnalliseen yhteyteen: ”oeconomiae et politiae et seminarium Ec-
clesiae”. Jumalan jatkuva luomistyö ja uudelleenluominen toteutuu tässä. Lutherilla Jumalan jatkuva 
luominen on ensimmäinen perusnäkemys maailmasta ja ihmisestä. Toinen on tämä: Jumala ei ole 
ainut toimija. Paha ja vihamielinen mahti käy aktiivista kamppailua Jumalan todellisuutta ja tahtoa 
vastaan. Saatana on Jumalaa vastassa. Sundby 1959, 12–16. Tässä Kuusniemen (edellä) esittelemän 
näkemyksen ero Lutherin ajatteluun on ilmeinen. 
341 ”Marrying someone for love no longer means setting up a family, material security, parenthood 
and so on, but discovering and being oneself in all one’s facets, having the best of both worlds by 
venturing ever further along one’s personal bath but still trusting in the constant support and compa-
nionship of one’s partner.” Beck 1995, 170.
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linen tehtävä ja ulottuvuus heikentyvät.342 Tähän kehitykseen on otettu kantaa 
muun muassa samaa sukupuolta olevien parien rekisteröimistä koskevassa 
keskustelussa. Valtiovallalle annetussa lausunnossa343 argumentaatio liitetään 
koko yhteiskuntaan ja erityisesti avioliiton yhteisölliseen merkitykseen. ”Yhtei-
söllinen kokonaisetu” on argumentti, jota käytetään perustelemaan avioliiton 
suosituimmuusasemaa yhteiskunnassa. Kirkon virallisessa lausunnossa avioliiton 
perusteina ovat myös yhteiskunnan jatkuvuus, lasten tasapainoinen kehitys ja kas-
vatus sekä avioliitto seksuaalisuuden valtauomana.344 

Yksilöllisyyden nousun on yleensä katsottu alkaneen valistuksen ajan 
ihanteista. Tällä hetkellä individualismin tulkitaan olevan myös uhka avioliitolle 
varsinkin, jos se tapahtuu yhteisön kustannuksella.345 Yksilöllistymiskehityksen 
juuret lähtevät aatehistoriallisesti liikkeelle muun muassa englantilaisen John Mil-
tonin tuotannosta.346 Toisaalta miehen ja naisen välisen rakkauden tulkinnassa 
huomion kiinnittyminen yksilön sisäisiin tuntemuksiin on alkanut jo huomat-
tavasti aikaisemmin.347 Rakkauden kuvausten persoonakeskeinen luonne on 
epäilemättä vaikuttanut myös avioliiton tulkintaan, vaikka keskiajalla eroottista 
rakkautta ei useimmiten liitettykään avioliittoon vaan avioliiton ulkopuolisiin 
suhteisiin.348

Englannin kirkon kannanotoissa individualismin kasvavaan merkitykseen 
on kiinnitetty huomiota, koska avioliiton yhteisöllisyys ja julkisuus ovat merkittä-

342 Avioliiton yksilöllistä ja yhteisöllistä tulkintaa on arvioinut mm. Eero Huovinen 2002, 1–2.
343 L 99 = Kirkkohallituksen lausunto oikeusministeriölle työryhmän ehdotuksesta ”Laki ja samaa 
sukupuolta olevien parisuhteet”.
344 L 99, 6–7. G. Sidney Buchanan on analysoinut yhteisöllisyyttä Yhdysvaltain episkopaalisen 
kirkon näkökulmasta. Hän käyttää lähteenään kirkkokäsikirjaa ”BCP of the Episcopal Church”, joka 
pääosin on identtinen Englannin kirkon BCP:n kanssa. Buchanan jakaa avioliittoon liittyvät arvot 
yhteisöllisiin ja yksilöllisiin. Yhteisöllisten arvojen osalta hän tukeutuu Bruce C. Hafenin jaotteluun: 
lasten tarpeet, sosialisaatio ja julkiset hyveet, perhe demokraattisessa rakenteessa sekä perhe ja ikään 
perustuva vähemmistöasema objektiivisen oikeudenkäytön lähteenä. Buchanan 1985, 60–67. 
345 Näin esim. Huovinen 2002, 1. Vaikuttaa siltä, että Aatto Kuusniemen siteeraaman Hermann Rin-
gelingin tulkinta 1970-luvulla ”hyväksyi” olemassa olevan trendin ilman teologisia tai historiallisesti 
kestäviä perusteita. Kuusniemen mukaan tulkittuna Ringeling hylkää Raamatun perusteena pysyvälle 
avioliittokäsitykselle. Sen sijaan hän asettaa Jumalan jatkuvan luomisen teologisena premissinä. Avio-
liitto on ”jatkuvan muuttumisen alainen elämän eri mahdollisuuksien mukaan”. Kuusniemi 1972, 53.
346 ”Evidently, in Milton’s mind the early Reformation notion of inner assurance of election had 
become identifi ed with personal happiness and contentment, and personal experience thus became 
the measure of right and wrong. In our own day Milton’s vision has triumphed. We see the results not 
only in no-fault divorce, but in an entire society which measures moral norms by subjective longings. 
Out of the Reformation concepts of salvation by faith alone and private judgment, Milton devised 
one of the central principles of the modern, secular world: We are saved not by faith in God, but by 
faithfulness to our own restless desires, to our own vaguely idealized inner self.” Young 2001, 296.
347 Jo Augustinuksen introspektio sekä myöhemmin Petrus Abelarduksen ja Heloisen romanssin 
kirjalliset kuvaukset keskittyivät ennen muuta yksilön sisäisiin kokemuksiin. Ks. Lindberg 2008, 70, 
72–77.
348 Lindberg 2008, 98.
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vimpiä avioliiton perusteita Englannin kirkossa.349 Avioliiton yksilöllis-persoonal-
linen ja yhteisöllinen tulkinta vaikuttavat myös rakkauden teologiseen tulkintaan. 
Miehen ja naisen kahdenvälinen suhde voi olla yksistään huomion kohteena.350 
Toisaalta siihen voidaan liittää osallisuus Jumalan rakkauteen, jonka luonteeseen 
kuuluu suuntautuminen ulospäin, palvelevana rakkautena kohti yhteisöä.351 

Avioliiton korostunutta kahdenkeskisyyttä on kritisoitu myös Suomessa. 
Kirkon antaman lausunnon mukaan avioliitto tuli lakiehdotuksessa kuvatuksi 
liiaksi kahden ihmisen keskinäisen suhteen näkökulmasta. Tämän katsomuksen 
katsottiin vaarantavan lasten aseman ja edut.352 Toisaalta Suomen evankelis-luter-
ilaisen kirkon vihkikaavoissa avioliitto tulee kuvatuksi juuri sillä tavalla, jota tässä 
mietinnössä kritisoidaan liian kahdenkeskiseksi.353

Avioliittoa koskevan yhteiskunnallisen muutosprosessin tärkeiksi ja sa-
malla avioliiton kestävyyttä uhkaaviksi tekijöiksi on mainittu sekä yksilöllisten 
korostusten lisääntyminen että persoonallisen, ainutlaatuisen suhteen voimakas 
odottaminen.354 Persoonallisen suhteen merkitys on nähty kuitenkin useissa tul-
kinnoissa yhä tärkeämpänä ja avioliiton tehtävän kannalta oleellisena. Muun mu-
assa Lundissa, Luterilaisen maailmanliiton kokouksessa kesällä 2007 muotoiltu 

349 ”We need to guard, however, against the idea that marriage is a purely private, inward looking 
arrangement – ’selfi shness for two’ or, where there are children, for three or four or whatever the 
number may be – –. A married couple are not simply to serve each other but to stand side by side in 
service to the world; and its is the strength of their many-dimensioned partnership which will make 
them more eff ective means of grace together than they could have been apart. Just as a wedding is a 
public ceremony, so a marriage is a public fact.” IHS 91, 21 Tämä toimii myös perusteena avoliiton 
hyväksymistä vastaan. Ks. 3.2. Individualistista kehitystä on arvioinut kriittisesti myös Canterburyn 
arkkipiispa, Rowan Williams: ”Modernity has brought great goods; yet in vital respects it has promot-
ed a picture of humanity that is deeply fl awed – individualistic, obsessed with rights and claims and 
uninterested in bonds of obligation or the need for sacrifi ce for the good of others: the world that has 
produced our current nightmare of international injustice. So the question is how far the concern for 
reaching an understanding with the world about sexual ethics is based on uncritical acceptance of the 
values of a culture like this.” APA 05, 2–3.
350 ”Tänään on teidän suuri juhlapäivänne. Jumala on antanut teidän löytää toisenne. Nyt sitoudutte 
elämään yhdessä toisianne rakastaen ja kunnioittaen – – . Todellinen rakkaus kutsuu teitä pitämään 
huolta toisistanne arkisen elämän keskellä.” Ktk 03, 146.
351 ”What needs to be recovered is a more profound understanding of the nature of love. Th e love 
that a man and a woman express toward each other in sexual intercourse is not for each other alone, 
nor does it come from each other alone. Rather, since God is love, human love comes from God and 
is one of the ways in which humans worship God.” SC 1995, 86. 
352 Pervkm 3/1983, 2.
353 Ks. 3.3.1.
354 Näin esim. Gassmann 1979, 9. Jaana Hallamaa puolestaan arvioi, että avioliiton tulkinta persoo-
nallisena suhteena nimenomaan puuttuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kannanotoista: ”Jos 
kirkon seksuaalietiikkaa ja perhettä koskevia kannanottoja lukee tarkkaan, huomaa, että ne eivät 
kuvaa avioliittoa romanttisena parisuhteena vaan käytännöllistaloudellisena lisääntymisinstituutio-
na, jossa puolisotkin voivat (ainakin ajoittain) viihtyä. Perinteisen avioliiton tarkoituksena on taata 
lapsille isä ja sekä lapsille että näiden äidille elatus. Tästä syystä perinteinen avioliitto on ankkuroi-
tunut vankasti yhteisöön eikä se ole ollut pariskunnan yksityisasia.” Hallamaa 1999, 457. Kuusniemi 
puolestaan arvioi yksilöllisyyden korostuksen aiheuttaneen avioliitolle paineita: Kuusniemi 1988, 91.
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julkilausuma korostaa nimenomaan persoonallisen täyttymyksen ja kukoistuksen 
merkitystä avioliiton tehtävänä.355 

Yksi ilmaus persoonakeskeisen avioliittokäsityksen ja perinteisiin aviolii-
ton tarkoituksiin liittyvän järjestysluonteisen avioliiton yhdistelmästä löytyy Eng-
lannin kirkon dokumentista vuodelta 1978, Marriage and the Church’s task. Sen 
mukaan aviopari voi kiinnittää huomionsa siihen, mitä he voivat olla toinen toisel-
leen ja toisen kautta. Tämä toteutuu dokumentin mukaan parhaiten vapaasti sol-
mitussa, elinikäisessä rakkauden ja uskollisuuden liitossa.356 Tässä näkemyksessä 
persoonallinen käsitys avioliitosta on yhdistetty elinikäisyyden ominaisuuteen ja 
niihin mahdollisuuksiin palvella yhteisöä, jotka mahdollistuvat puolisoiden kes-
kinäisen tuen ja vaikutuksen myötä. Avioliiton yhteisöllinen tulkinta säilyttää täs-
sä kahdenkeskisyyden täyden merkityksen ja suuntaa sen kohti yhteisöä.

Avioliiton yhteisöllinen tarkoitus kytkeytyy myös persoonallisen kasvun 
tarkoitukseen. Persoonallisen kasvun tehtävään kuuluu sekä hengellinen että sek-
suaalinen ulottuvuus. Tavoitteeksi esitetään sen edistäminen, että avioliitto tar-
joaa puitteet juuri tämän persoonallisen ulottuvuuden toteutumiselle.357 Turvan 
tarjoaminen persoonalliselle kasvulle on yhteistä anglikaaniselle ja luterilaiselle 
käsitykselle avioliitosta. Antropologia avioliittoteologian osana näyttää tulleen 
merkittävämmäksi edellä todetun valossa. Persoonallisen kasvun tai kokemusten 
teologia on silti vielä verraten uusi näkökulma avioliittoteologian historiassa.358

355 On arvioitu, että protestantismi oli osaltaan vaikuttamassa avioliiton muuttumiseen sosiaalisesta 
instituutiosta yksilölliseksi asiaksi: ”Although it is diffi  cult to assess accurately Protestantism’s role in 
this development, the Reformation coincides with a widespread growth in the perception that marri-
age was a more personal aff air than a social institution.” Young 2001, 270–271.
356 MCT 78, 32.
357 ”Th e Task Force is agreed in holding procreation as an important aim, but not a necessary aim 
for marriage. Furthermore, we think that an important aim for a marriage is the provision of a frame-
work for personal fulfi llment and fl ourishing (including sexual and spiritual), as well as security for 
personhood and mutual interdependence.” Agenda, exhibit 10.
358 Roomalaiskatolisen kirkon avioliitto-opetuksessa vastaava muutos kohti avioliiton tulkintaa 
persoonallisena suhteena on merkittävä erityisesti siksi, että muutoin katolisen kirkon oppi aviolii-
tosta on pyritty säilyttämään muodossa, jonka jo Trenton konsiili ilmaisi. Vaikka Vaticanum II:sta 
alkanutta prosessia on arvioitu selväksi muutokseksi avioliiton katolisessa teologiassa, useat katolisen 
kirkon omat tutkijat ovat korostaneet edelleen opin muuttumattomuutta uudesta painotuksesta huo-
limatta. Tässä yhteydessä on tähdennetty sitä, etteivät avioliiton tarkoitus ja tehtävä ole muuttuneet 
persoonallisen suhteen painotuksesta huolimatta. Tästä esim. Haas 2001, 345–346: ”When Pope Paul 
VI issued his encyclical on the moral regulations of births in 1968, just three years aft er the close of 
the Council, he no longer used traditional scholastic language to describe the institution of marriage. 
He notes the changes that have taken place in the societal understanding of marriage. ’A change’, he 
writes in Humanae vitae, ’is – – seen in the manner of considering the person of woman and her pla-
ce in society, and in the value to be attributed to conjugal love in marriage, and also in the apprecia-
tion to be made of the meaning of conjugal acts in relation to love.’, ”Chapter one of the Second Part 
of Gaudium et spes, 47 through 51, is a presentation of the Church’s teaching on marriage and the 
family which incorporates the personalist developments in Catholic thought even while it does not 
forsake any of the essential insights of the more ancient traditions.” Myös ekumeeninen asiakirja LC 
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Persoonalliseen suhteeseen ja sen täyttymykseen pyrkiminen on siis tullut 
osaksi avioliiton teologiaa. Sen rinnalla on kuitenkin säilynyt selvä kritiikki yli-
korostunutta invidualismia kohtaan.359 Individualismin kritiikki käy ilmi myös 
useista yhteisöllisyyttä painottavista lausunnoista. Issues in human sexuality kirjaa 
yhteisöllisyyden avioliiton luovuttamattomaksi peruspiirteeksi: yhteinen elämä 
suuntautuu yhteisöön päin, koska pariskunta on enemmän kuin kaksi yksilöä ja 
siksi heillä on paljon enemmän annettavaa.360 Yhteisön ja avioliiton vuorovaiku-
tus on kahdensuuntainen: avioliiton välityksellä puolisot voivat palvella yhteisöä 
ja yhteisö antaa tukensa heille.361 

Avioliiton tulkintaan on dokumentin Marriage 1999 mukaan vaikuttanut 
myös sitoutumattomuuden trendi, jonka on nähty liittyvän harhaanjohtaviin fan-
tasioihin seksistä ja vapauden ideaaliin, joka ei salli kiintymystä tai liittymistä toi-
seen. Sosiaaliset ja emotionaaliset vaiheet kohti avioliittoa ovat tämän tulkinnan 
mukaan muuttuneet monimutkaisiksi. Tästä on seurannut tilanne, jossa ensin 
eletään yhdessä ja vasta sitten harkitaan sitoutumista.362 Avioliiton teologia on 
tällöin vastaamista tällaiseksi koettuun kontekstiin. Yhteisöllisyyttä avioliiton tar-
koituksena joudutaan perustelemaan aikaisempaa enemmän. 

Avioliiton tarkoitus ei englantilaisten lähteiden mukaan tyhjene sen per-
soonalliseen ja yksilölliseen merkitykseen vaan saa arvonsa yhteisöllisestä mer-
kityksestä. Yhteisöllisyyden merkitys ja sisältö sanoitetaan useilla eri tavoilla. 
Yhteisön ja avioliiton välistä vaikutussuhdetta on kuvattu siten, että puolisoiden 
rakkaus vaikuttaa positiivisesti koko yhteisöön. Myös avioliiton heikkeneminen 
vaikuttaa huolenpidon ja yhteenkuuluvuuden toteutumiseen yhteiskunnassa.363

Englannin kirkossa avioliiton yhteisöllinen ulottuvuus pitää sisällään 
mahdollisuuden kasvuun koko yhteisössä. Seksuaalisuuden pyhittäminen ja oi-

94 ilmaisee avioliittoteologian painopisteen muutoksen kohti aviosuhteen persoonallista merkitystä. 
Ks. LC 94, § 76.
359 Mm. Lontoon piispan kannanotto MPL 03, 2, 
360 ”We need to guard, however, against the idea that marriage is a purely private, inward looking 
arrangement – ’selfi shness for two’ or, where there are children, for three or four or whatever the 
number may be – –. A married couple are not simply to serve each other but to stand side by side in 
service to the world; and its is the strength of their many-dimensioned partnership which will make 
them more eff ective means of grace together than they could have been apart. Just as a wedding is a 
public ceremony, so a marriage is a public fact.” IHS 91, 21.
361 ”Th is leads them to focus their attention on what a man and a woman can become on each 
other and through each other, to their own mutual enrichment and to the enrichment of the larger 
community to which they belong within a freely covenanted and lifelong relationship of fi delity and 
love.” MCT 78, 32.
362 M 99, 3.
363 ”Th eir love enables them to make a strong contribution to society so that the weakening of 
marriage has serious implications for the mutual belonging and care that is exercised within the 
community at large.” M 99, 2.
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kea suuntautuminen avioliitossa merkitsevät artikkelikokoelman Issues in human 
sexuality mukaan lunastuksen ja pyhityksen toteutumista. Rakkauden uhrin an-
tamisesta Jumalalle ja lähimmäiselle seuraa sen mukaan itsekkyyden ja seksuaa-
lisen epäjärjestyksen väheneminen.364 Tämä seuraus on paitsi yksilöllinen, myös 
yhteisöllinen. Avioliiton yhteisöllistä tulkintaa vahvistaa myös käsitys siitä, että 
avioliittoa ja -eroa koskevissa ratkaisuissa on kyse paitsi asianosaisten, myös koko 
yhteisön omastatunnosta.365 

Luterilaisen, etiikkaan pohjautuvan mallin mukaan yhteisöllinen ja yhteis-
tä hyvää tavoitteleva ajattelutapa liittyvät läheisesti perheen ja avioliiton olemassa-
oloon.366 Yhteisöllistä ajattelutapaa pidetään oleellisena sekä etiikalle yleensä että 
avioliitolle. Luonnollinen laki ja ihmiskunnan yhteinen eettinen taju yhteisestä 
hyvästä toimivat yhteisöllisyyden perusteluna. Kultaisen säännön mukaan lähim-
mäisen rakastaminen ja huomioon ottaminen ovat kaiken eettisen toiminnan pe-
rusta.367 Suomessa yhteisöllisyys avioliiton tulkinnassa perustuu siten oppiin yh-
teisestä hyvästä, etiikasta. Tämä yhteisen hyvän etsintä toteutuu kaikille ihmisille 
yhteisen keskustelun kautta. Koska tämän ajattelumallin mukaan ei ole olemassa 
erillistä kristillistä etiikkaa, myös yhteisöllisyys tulee nähdyksi ensi sijassa osal-
listumisena maailmaan. Avioliiton yhteisöllisessä tulkinnassa ekklesiologia jää 
tällöin kaikkia koskevan yleisen etiikan varjoon. Avioliitossa ja sen etiikassa lii-
tytään suomalaisen, luterilaisen mallin mukaan maailmaan, ei kirkon yhteisöön. 

364 ”Th e hallowing and right direction of human sexuality also helps forward the redemption and 
sanctifi cation of society. Th e way of chastity, whether in the married or unmarried state, followed 
as an off ering in love to God and neighbour, is of great spiritual infl uence in changing values, lift ing 
everyone’s vision of what is both possible and of true worth, setting better standards of conduct, and 
healing the general sexual disorder and selfi shness of the human race.” IHS 91, 29. Englannin kirkon 
avioliittoteologia toteuttaa Bennettin esiin nostamaa Augustinuksen käsitystä avioliiton perustumi-
sesta sekä ihmissuhteeseen että jumalasuhteeseen. Luonnollinen laki ei tällöin tarkoita pelkästään in-
himillistä ulottuvuutta vaan pitää sisällään myös liittymisen Jumalan rakkauteen. Ihmisen suhteeseen 
luotuisuuden lähtökohtana avioliitto antaa lähtökohdan tulkita myös kaikkia muita yhdessä asumisen 
muotoja, myös yksinelämistä: ”Marriage is a way of naming what it means to be human, which is to 
be in relationship with others and with God. It can no longer be limited to a ”natural law” point of 
view focused on created nature but must instead be broadened to consider that perhaps even single 
people participate in marriage in some way.” Bennett 2008, 82. 
365 ”It is not only the consciences of the clergy that are at issue but also those of the laity and of the 
whole community. You should therefore discuss the principles and outworking of this issue with the 
PCC with a view, where possible, to developing an agreed policy covering services of further marri-
age.” MCD 00, App.1, 4.1.
366 ”Nykyiselle kulttuuri-ilmastolle ominainen yksilöllisyyden korostaminen johtaa helposti yksilön 
omaehtoisuuden painottumiseen tavalla, joka jättää yhteiset arvot ja yhteisen hyvän sivuun. Tällainen 
ajattelutapa ilmenee monilla eri elämänalueilla, niin talouselämässä kuin laajemmin ihmisten arvo-
maailmassa. Yksilöllisesti suuntautunut ihminen määrittelee itse omat arvonsa, kun taas yhteiskun-
nan kokonaisedun kannalta tärkeät arvot eivät saa samanlaista huomiota. Toisen edun ja yhteisen 
hyvän etsiminen jää taka-alalle.” L 99, 5.
367 KvKat 05, 72–74; Raunio 2008, 2.
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Tämä voi merkitä avioliiton ja seksuaalielämän tulkinnassa teologisten perustei-
den vähenemistä.368 

Englannin kirkon avioliittoteologiassa rakkaudenteologinen lähestymis-
tapa liittyy luonnollisen lain tulkintaan avioliiton kohdalla siten, että Jumalan 
rakkaus ja osallisuus Jumalan kansasta ovat oleellisia. Suomessa rakkauden laki 
kultaisena sääntönä rajoittuu enemmän inhimillisiin suhteisiin ilman yhteyttä Ju-
malan rakkauteen ja jumalasuhteeseen. Rakkauden teologialla on siten Englan-
nissa laajempi vaikutus yhteisölliseen ulottuvuuteen. Avioliitto on perustaltaan 
yhteisöllinen, koska rakkauden perusluonne on lojaalisuus yhteisöä ja toisten 
hyvinvointia kohtaan.369 Sekä Suomessa että Englannissa eettinen perusratkaisu 
hakee yhteisen hyvän toteutumista tavoitteenaan. Ero tulkintojen välillä on rak-
kauden teologian soveltamisessa, joka toteutuu suppeammin suomalaisessa, lute-
rilaisessa luonnollisen lain tulkinnassa.

Kun avioliiton tulkinta on joutunut uudelleen arvioitavaksi sekä yksilölli-
syyden että persoonallisuuden korostumisen myötä, on jouduttu ottamaan kantaa 
siihen, voiko käsitys avioliitosta pysyä perusteissaan muuttumattomana.370 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on ratkaissut tämän kysymyksen 
käsitteellä ihanne, joka muuttumattomana koskee erityisesti avioliiton elinikäi-
syyttä.371 Aa 66 vetosi muuttumattomiin avioliiton perusarvoihin372 ja Ky 84 suh-

368 Vrt. Kiiski 2007, 4: ”Nykykulttuurin käsitykset omaksuneet [teologit] eivät tarkastele parisuh-
deasioita juurikaan teologisena kysymyksenä, vaan he perustelevat näkemyksiään nykykulttuurin 
käytännöillä. Tämän ryhmän edustajien mukaan parisuhdekysymykset ovat hyvin pitkälle jokai-
sen ihmisen henkilökohtaisten ratkaisujen ja päätösten varassa. Kirkon ei tule normittaa ihmisten 
seksuaali- ja parisuhde-elämää muuten kuin siten, että siinä – niin kuin muillakin elämänalueilla 
– otetaan huomioon kultaisen säännön etiikka. Tämän johdosta nykykulttuurin käsitykset omaavien 
parisuhde-etiikka on hyvin sallivaa.”
369 ”Love has many aspects. It includes the fascination that draws us to those with whom we reso-
nate and whom we fi nd exciting. It includes the sense of loyalty we feel to those who are ’our own’, 
members of our family or community. It includes the willingness to sacrifi ce ourselves for others’ 
welfare; and it includes the respectful appreciation of another’s qualities and gift s which makes close 
cooperation possible. It is not a mistake that all these diff erent things are summed up by the one 
word ’love’, for a deep and growing love includes them all in diff erent measures at diff erent times. For 
love in marriage to grow, it must develop not along one of these fronts only, but now along one, now 
along another. Th e emotional failure of a marriage may indicate that one or both partners have not 
recognized the need for growth, and are looking simply to repeat the same kind of emotional satisfac-
tions with which their love began.” M 99, 2.
370 Individualismin vaikutuksia avioliittoon englantilaisessa kontekstissa on ansiokkaasti eritellyt 
mm. Kasriel & Goodacre 2007.
371 Ks. alaluku 3.2.1.
372 ”Näitä perusarvoja, joita ovat toisten ihmisten kunnioittaminen ja rakastaminen, elämän 
pitäminen pyhänä, omantunnon elämän valvominen, puhtaus ja totuudellisuus emme voi säädellä 
muuttuvien suhdanteiden mukaan. Jumala on kätkenyt pyhät lakinsa itse elämään. Hänen käskynsä 
varjelevat elämää ja pitävät sitä yllä. Siksi myös niiden rikkominen tuo mukanaan seurauksia, joissa 
hänen tuomionsa täyttyvät.” Aa 66, 14.
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teeseen luotuisuuden ja toisen kunnioittamisen periaatteisiin373, jotka perustuvat 
luomiseen avioliiton lähtökohtana. Muuttumattomuus tulee liittymisestä luonnol-
lisen lain tulkintaan. 

Avioliittoa koskevan opin muuttumattomuus korostuu Englannin kirkos-
sa, jossa avioliittoa koskevissa dokumenteissa korostetaan ylipäänsä kristillisen 
opin muuttumattomuutta. Avioliiton kohdalla muuttumattomuus on sidottu eri-
tyisesti elinikäisyyden ideaaliin,374 kuten Suomessa. Myös ekumeeniset viittaukset 
avioliittoon inhimillisen luonnon, yhteiskunnan, sosiaalisen järjestyksen ja pysy-
vyyden perustana edellyttävät avioliiton instituution pysyvyyttä. Tämä ulottuvuus 
korostaa ekumeenisen asiakirjan mukaan sitä, ettei avioliitto ole ihmisen keksintö 
vaan Jumalan luomisessa asettama järjestys inhimillistä elämää varten.375 Onkin 
aihetta tutkia, miten muuttumattomuus tarkemmin ymmärretään, kun yhteisölli-
syyden ja yksilöllisyyden merkitys avioliiton instituutiossa ovat muuttuneet. 

Lontoon piispan kannanotossa eronneiden vihkimiseen liittyvää muutosta 
tulkitaan siten, ettei se merkitse avioliiton opin muuttumista vaan liittymistä edel-
leen lännen kirkkojen yhteiseen käsitykseen avioliitosta. Eronneiden vihkimistä 
koskevan käytännön muutos on tässä tulkittu sielunhoidollisessa käytännössä ta-
pahtuneeksi muutokseksi, joka ei merkitse avioliittoteologian muutosta.376 Elin-
ikäisen avioliiton kohdalla viitataan myös evankeliumin perusluonteeseen muut-
tumattomana sanomana muuttuvassa maailmassa. Englannin kirkossa avioliiton 
nähdään sisältävän nopeasti muuttuvan yhteiskunnan tilanteessakin perusraken-
teen, joka säilyy muuttumattomana.377 

Muuttumattomuuden tulkinta liittyy yhteisöön erityisesti lasten ja perheen 
osalta. Avioliiton yhteisöllisen tulkinnan yksi perustelu sekä Englannin kirkossa 
että Suomessa on nimittäin lasten tarvitsema tuki.378 Heteroseksuaalisen yksiavi-
oisuuden perustava merkitys ei perustu lähteiden mukaan vain kahden väliseen 
suhteeseen, vaan se puolustaa koko yhteisön hyvinvointia pyrkiessään tarjoamaan 
elinikäisessä liitossa ja muut suhteet pois sulkevassa seksuaalisuuden toteuttami-
sessa mahdollisimman vahvan perustan perheelle. Perusteluna on näkemys, jonka 
mukaan lapsilla on tällöin parhaat mahdollisuudet kasvaa vastuullisiksi ja kypsiksi 

373 Ky 84, 7–12.
374 M 99, 1; MPL 03, 3. 
375 LC 94, E) 2.6. ja 2.7.
376 MPL 03, 3. Katoliset reaktiot tapahtuneeseen muutokseen eivät sisällä samanlaista kuvaa yhtenäi-
sestä avioliiton opista.
377 ”It has always been the Church’s mission to proclaim the unchanging gospel to the changing 
world. Lifelong marriage itself represents an unchanging ideal, and one which is the bedrock of a 
rapidly changing society.” M 99, 1. Ks. myös MPL 03, 2, jossa kirkon tehtävä käsitetään avioliiton 
osalta vastakulttuuriseksi.
378 Ky 84, 8. 
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aikuisiksi. Pysyvän avioliiton merkitys lasten kehitykselle ja kasvulle perustellaan 
nimenomaan sillä, että siten lapsista kasvaa tasapainoisempia ja heillä on parem-
pi mahdollisuus palvella yhteisöä.379 Yhteisöön liittyvät argumentit perustelevat 
avioliiton teologian muuttumattomuutta. 

Muuttumattomuus liitetään yhteisöllisyyden ohella avioliiton yleisin-
himillisen luonteeseen molemmissa tutkimuksen kohteena olevissa kirkoissa. 
Avioliitossa ei ole kyse kristillisen opin sisällöstä vaan kristillisen uskon ja kai-
ken uskonnon ulkopuolisesta todellisuuden perusrakenteesta, joka koskee kaikkia 
yhteisöjä. Tässä ominaisuudessa avioliitto on perusteltu luomisjärjestyksellä.380 
Muuttumattomuus avioliiton olemassaolossa nähdään Englannin kirkossa myös 
sen liittymäkohdassa ihmisen kuolevaisuuteen. Juuri kuolevaisuuden vuoksi ih-
minen tarvitsee turvallisuutta, kumppanuutta ja jatkuvuutta.381 

Käsitys avioliiton yhteisöllisestä luonteesta liittyy myös julkisuuden mer-
kitykseen. Yhteiskunnan lainsäädännön ja kirkon historiallisesti vahva intressi 
avioliittoa kohtaan korostavat avioliiton julkisuusperustelun suurta merkitystä.382 
Avioliiton julkisuutta on sekä lainsäädännön että kirkon kannalta pidetty välttä-
mättömänä. Englannin kirkossa avioliiton julkisuutta on perusteltu myös aviorak-
kauden luonteella. Koska rakkauden on välttämättä kasvettava itsekkäästä eros-

379 ”In stressing the virtues of heterosexual monogamy, the Christian tradition is therefore not 
simply concerned how individuals relate to each other, important though this is. It is also seeking 
to defend the well-being of society as a whole, and in particular the well-being of children, on the 
basis of a belief that it is when a man and a woman are committed to each other in a lifelong union 
that is both symbolised and strengthened by an exclusive sexual relationship that the family will be 
at its strongest and any children they have will have the best chance of growing into responsible, 
well-adjusted and fullfi lled adults who can, in time, make a constructive contribution to the life of the 
community.” Sihs 03, 99.
380 ”Marriage is a gift  of God in creation; and the marriage of unbelievers is as real, and oft en as en-
during, as the marriage of believers. Th e words ’till death us do part’ are not a special religious ideal; 
they describe the form of relationship that God has given to human beings as a natural endowment.” 
M 99, 3.
381 ”Knowing that they must both one day die, the partners off er each other a security and continui-
ty in life, that will help them to approach death with humility and a good conscience.” M 99, 3. 
382 Kirkollisen avioliittoon vihkimisen historiallinen tausta kertoo kehityksestä, joka lähti liikkeelle 
nimenomaan avioparin siunaamisesta, joka tapahtui aluksi heidän kodissaan. Tähän viittaa mm. Ol-
sen Pierre: ”In 1100 the Church still did not require that marriages take place in a Church ceremony. 
Th ough a marriage liturgy had been development since the early Middle Ages, throughout Europe 
it was common merely to bless the union at or aft er a marriage celebration at the home of one of the 
couple’s families. During the eleventh and twelft h centuries we fi nd a growing insistence that marri-
ages should take place in the parish church.” Olsen Pierre 2001, 222. Salaisten avioliittojen muodos-
tamat ongelmat isyyden ja lasten huoltajuuden suhteen saivat aikaan julkisuuden vaatimuksen. Sillä 
haluttiin suojata erityisesti naisen ja lapsen oikeuksia. Salaiset avioliitot olivat myös nuorten tapa 
kapinoida vanhempien sopimia avioliittoja vastaan. Katolisen kirkon reaktio Lutherin esittämään 
kritiikkiin salaisten avioliittojen hyväksymisestä katolisessa käytännössä oli vastauksena Trenton 
konsiilin kannanotto: ”– – the 1563 Decree on Matrimony (Tametsi) of the Council of Trent that, 
seeking to curb abuses, stipulated that a valid marriage must be contracted before ’the parish priest 
and two or three witnesses’”. Young 2001, 275. Tästä tarkemmin mm. Reynolds 1994. 
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rakkaudesta kohti ansaitsematonta agape-rakkautta383, se edellyttää sitoutumista 
ja tahtoa elinikäiseen suhteeseen. 

Vihkimisen julkisuuden yhteys avioliiton yhteisölliseen tulkintaan on il-
maistu Englannin kirkossa myös siten, että avioliiton palvelutehtävä ei ole suun-
nattu vain perheen sisäisiin suhteisiin vaan koko ympäröivään yhteiskuntaan. 
Juuri siinä mielessä avioliitto on sosiaalinen tosiasia ja vihkiminen julkinen se-
remonia.384 Tässä ulospäin, yhteisöön suuntautuvassa palvelutehtävässä on kyse 
rakkauden ulottamisesta parin ja perheen sisäisistä suhteista kaikkiin kohdatta-
viin ihmisiin. Tällä tavoin rakkaudessa kasvavana ja rakkaudessa palvelevana yk-
sikkönä avioliitto ja perhe vaikuttavat koko yhteiskuntaan ja lisäävät yhteenkuu-
luvaisuuden ja keskinäisen huolenpidon ilmaisemista.385 

Koska avioliittoon nähdään kuuluvan velvoitteita ja niihin liittyviä lupauk-
sia, yhteisöllä on merkitystä tuen antajana avioliitolle. Tätä ulottuvuutta pidetään 
sitoutumattomuutta korostavana aikakautena erityisen oleellisena.386 Tällöin ei 
rakasteta vain mukavuudenhalusta vaan elinikäisestä vastuusta. Jumalan edessä 
rukoillen annettu lupaus auttaisi tällöin vakuuttumaan Jumalan avusta sitoumuk-
sen pitämisessä.387 Jumalallisen agape-rakkauden korostaminen tässä yhteydes-

383 Eros- ja agape-rakkauden analyysi on tehty erikseen alaluvussa 5.2.
384 ”We need to guard, however, against the idea that marriage is a purely private, inward looking 
arrangement – ’selfi shness for two’ or, where there are children, for three or four or whatever the 
number may be – –. A married couple are not simply to serve each other but to stand side by side in 
service to the world; and its is the strength of their many-dimensioned partnership which will make 
them more eff ective means of grace together than they could have been apart. Just as a wedding is 
a public ceremony, so a marriage is a public fact.” IHS 91, 21. Näin toteaa myös Jensen: ”When the 
Westminster Confession heralds marriage as an ’institution ordained by God, blessed by our Lord 
Jesus Christ, established and sanctifi ed for the happiness and welfare of mankind’, it claims marriage 
partnerships as public goods, intimating the healing of brokenness and the covenant relationship that 
God establishes with creation. Marriages are never private matters – neither between two persons nor 
between that couple and God. Rather, a marriage expresses public claims of God’s covenantal love, 
witnessed in mutual human love. One way that the ecclesial practice of marriage fosters the public 
good is its embodiment of radical hope: while a commercial culture treats relationships as disposable 
commodities, the church blesses a covenant between persons that endures under God, sustained by 
Christ’s marriage to the church.” Jensen 2004, 1.
385 ”Th rough marriage each of the partners grows in maturity, and is helped to overcome perso-
nal failings and inadequacies. It is a school of patience and forgiveness. By it a new unit of society 
is created: a couple, stronger than the sum of its members, held together by the bond of domestic 
friendship. Together the couple can extend love to other people: to their own children, in the fi rst 
instance, who belong naturally within their domestic circle; and not only to them, but to many others 
who interact with them in a variety of ways. Th eir love enables them to make a strong contribution to 
society so that the weakening of marriage has serious implications for the mutual belonging and care 
that is exercised within the community at large.” M 99, 2.
386 M 99, 2. 
387 ”If love is to grow, it needs an explicit commitment of the couple to stay with each other through 
changing circumstances, through personal development and growth, and through the process of 
growing older and approaching death. Making promises ’before God and in the face of this cong-
regation’ declares our conscious willingness to view love not merely as a comfort, but as a lifelong 
responsibility. But the promises are also liberating. Th rough them we focus our intentions, and off er 
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sä merkitsee siis avioliiton elinikäistä ja yhteisöllistä tulkintaa. Se tuo mukanaan 
elinikäisen, keskinäiseen vastuuseen sitoutumisen. Kirkollisen vihkimisen erityis-
luonne tulee tässä samalla sanoitetuksi: vihittävät tunnustavat tarvitsevansa Juma-
lan apua rakkauteen kasvamisessa ja sen toteuttamisessa.

Myös ekumeenisessa yhteydessä on kiinnitetty huomiota siihen, kuinka 
avioliitto tarvitsee yhteisön tuen. Avioliitto on osoittautunut haavoittuvaksi ilman 
tarpeellista elintilaa, tukea ja ylläpitämistä.388 Avioliiton ja yhteisön suhde ymmär-
retään kaksisuuntaisena. Toisaalta avioliitto merkitsee yhteisöön suuntautumista 
ja rakkauden toteuttamista perheessä ja laajemmassa yhteisössä, toisaalta avioliit-
to ei säily toimivana ilman yhteisön tukea ja toimia.

Ekumeenisessa asiakirjassa Life In Christ yhteisöllisyyttä on kuvattu sek-
suaalisuuden ja persoonallisen kukoistuksen kontekstina. Yhteisöllisyyttä ei ole 
ymmärretty persoonallisen kasvun ja kukoistuksen vaihtoehtona vaan pikemmin 
niiden parhaimpana toteutumispaikkana. Liitonomaisessa suhteessa nähdään sek-
suaalisuuden toteuttamiselle parhaat edellytykset. Lasten siittämisessä ja heidän 
kasvattamisessaan puolisot ovat yhdessä osallisia Jumalan elämää lahjoittavasta 
anteliaisuudesta.389 Vastaavalla tavalla sekä siviiliyhteiskunnan että seurakun-
tayhteisön merkitystä avioliiton kontekstina on korostettu siten, että kummankin 
ulottuvuuden toteutuminen on oleellista avioliiton säilymiselle. Näiden sisällä to-
teutuu myös suhteen sisäinen, kahdenvälinen yhteisö ja lasten kanssa muodostuva 
perheyhteisö.390 

one another a shared future in a way that we could hardly dare to do otherwise. By making our pro-
mises in public, we call on a community of well-wishers to support us in our resolve to be a couple, 
an important assistance in a culture that is generally unsupportive to any kind of commitment. And 
by making our promises before God in a setting of prayer, and listening to his promises to us, we can 
be assured of his faithful love to sustain our own weak resolve to be faithful.” M 99, 3.
388 ”Marriage proves to be vulnerable and sensitive not only to limitation of and interference with 
its living space (”Lebensraum”), but even to shortcomings in the public support and sustenance it 
needs.” MM 77, 12.
389 ”58. Human beings, male and female, fl ourish as persons in community. Personal relationships 
have a social as well as a private dimension. Sexual relationships are no exception. Th ey are bound up 
with issues of poverty and justice, the equality and dignity of women and men, and the protection of 
children. Both our traditions treat of human sexuality in the context of the common good, and regard 
marriage and family life as institutions divinely appointed for human well-being and happiness. It is 
in the covenanted relationship between husband and wife that the physical expression of sexuality 
fi nds its true fulfi lment (cf. Gen 2:18–25), and in the procreation and nurturing of children that the 
two persons together share in the life-giving generosity of God (cf. Gen 1:27–29).” LC 94, § 58.
390 ”We can therefore speak of three aspects or dimensions of marriage. Th ese are three aspects of it 
signifi cance or its function. Th e fi rst aspect shows the marriage couple of its own life, its history, and 
its fate. Th e second aspect brings the family as such into sharper focus: Children are an expression 
of both the nature of the institution and of personal love, they add nothing alien to the marriage but 
rather enlarge it to the other dimensions. Lastly, the third aspect throws the limelight on the impor-
tance of marriage for society. Marriage represents the living cell, the fundamental element of both 
civil society and of the religious community – –. A marriage is already threatened when one of these 
dimensions is neglected as compared with the others or is considered to be less relevant.” MM 77, 11. 
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Englannin kirkon avioliittoteologiassa seurakunta saa avioparin yhteisö-
nä erityisen kasvuyhteisön merkityksen. Tällöin avioliiton kasvu ja mahdollisuus 
palvella yhteisöä pohjautuvat luottamukselliseen suhteeseen Jumalan ja hänen 
seurakuntansa kanssa. Seurakuntayhteisössä opitaan Jumalan rakkaudesta, joka 
tukee persoonallisessa suhteessa kasvamista.391 Kirkollisessa vihkimisessä on kyse 
tietoisesta asettumisesta Kristuksen kirkon yhteisöön ja elämään. Siinä vihityt voi-
vat odottaa tulevansa osallisiksi jumalallisen rakkauden ja armon vaikutuksesta, 
joka rikastuttaa ja syventää heidän keskinäistä suhdettaan.392 

Sanoitukset ilmentävät Englannin kirkon sakramentaalista avioliittokäsi-
tystä. Liittyminen seurakuntayhteisöön on avioliiton yhteisöllinen motiivi. Myös 
rakkauskäsitys liitetään yhteisölliseen kontekstiin: kirkollisen vihkimisen perus-
tava merkitys on tulla seurakunnan keskellä osalliseksi Jumalan rakkaudesta ja 
armosta. Avioliiton ja seurakuntayhteisön suhde käsitetään kahdensuuntaiseksi. 
Aviopuolisot voivat yhdessä palvella yhteisöä, ja seurakunta vahvistaa yhteisönä 
puolisoiden mahdollisuutta oppia Jumalan rakkaudesta. Tämä puolestaan antaa 
heille mahdollisuuden kukoistaa suhteessaan.393 

Myös vihkikaava CW 00 antaa seurakuntayhteisölle selvästi sanoitetun 
roolin.394 Johdantosanat on kohdistettu koko seurakunnalle, samoin erillinen esi-
puhe. Toimitus antaa kuvan, että seurakunta yhteisönä on merkittävässä roolissa 
itse vihkimisen kannalta. Suomessa Ktk 03:n johdantosanoissa puhuttelu kohdis-
tuu yleensä vihittäviin ja vain yhdessä vaihtoehdossa seurakuntaan.395 Siinä seu-

391 ”In any case, the strength of your relationship and its potential for service to the community de-
pend upon your enjoying a full and confi dent relationship with God and his people. Th e worshipping 
community, which is ready to welcome you in celebrating and learning of God’s love, is the proper 
supportive context for the personal relationship at the centre of your life to fl ourish.” M 99, app.1. 
Sama käsitys seurakuntayhteyden perustavasta merkityksestä on näkyvissä jo varhaisessa anglikaa-
nisessa, Jeremy Taylorin teologiassa: ”Central to Taylor’s thought here is the belief that each person 
must be guided by the church to an appropriate way of life. Freedom is granted to each Christian 
to discern the correct way for himself or herself, provided that it does not confl ict with the laws of 
Christ. Th us, in the Doctor Dubitantium or Th e Rule of Conscience in all her General Measures, 
Taylor criticizes the Roman Catholic insistence on priestly celibacy as ’an evil law – – never admitted 
in the east’, it was fought against and declaimed and railed at in the west, and at last is laid aside in the 
churches (especially) of the north.” Newey 2002, 22. 
392 ”Where people consciously make their vows before God and set their married life within the 
context of the life and community of the Christ’s Church, we may confi dently hope and expect that 
they will draw upon the many means of the divine love and mercy in deepening and strengthening 
their own relationship. In doing so, however, they are exempt neither from weakness nor from sin.” 
MCT 78, 61.
393 M 99, 9.
394 ”You are witnesses of the marriage, and express your support by your presence and your prayers. 
Your support does not end today: the couple will value continued encouragement in the days and 
years ahead of them.” CW 00, 102.
395 ”Rakkaat ystävät. Olemme nyt Jumalan edessä pyytämässä NN:lle ja NN:lle (etunimet) hänen 
siunaustaan.” Ktk 03, 138.

yli-opas2010.indd   283yli-opas2010.indd   283 6.9.2010   11:40:306.9.2010   11:40:30



284

Avioliiton teologia

rakunnalla on siunaamiseen osallistuva rooli. Vihkiparin suhdetta yhteisöön ei 
kuvata. 

Avioliitto symboloi Englannin kirkossa uutta identiteettiä Kristuksessa, 
mikä kutsuu tietoisuuteen Jumalalle kuulumisesta. Siksi avioliiton yksi perusmer-
kitys on liittyminen Jumalan kansaan.396 Seurakuntayhteisöön kuuluminen muo-
dostaa tulkinnallisen lähtökohdan kirkollisen vihkimisen ja kristillisen avioliiton 
käsitteille. Lutherin näkemys avioliitosta, joka näyttäytyy toisin uskon valossa397, 
on lähtökohtansa puolesta lähellä tätä tulkintaa.

Kasvamaan yhdessä -asiakirja nimeää erikseen ne syyt, miksi kirkollinen 
vihkiminen on tarpeen. Perusteluina mainitaan elämän muutoksen ratkaiseva 
luonne, tuen, valon ja rohkaisun tarve, yleisinhimilliseen perinteeseen liittymi-
nen, Jumalan luomaan elämänjärjestykseen tunnustautuminen, kiitollisuuden il-
maiseminen, siunauksen pyytäminen ja lupauksen antaminen Jumalan varassa. 
Ainut yhteisöllisyyteen heikosti viittaava ilmaisu on ”yleisinhimillinen perinne”. 
Kirkollinen vihkiminen ei saa yhteisöllisiä perusteita, ja teologiset perusteet sisäl-
tyvät rukoukseen ja siunaukseen. Niidenkään yhteydessä ei ole ilmaistu rukouk-
sen tai siunauksen yhteisöllistä luonnetta.398 Myös Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon Katekismus on vihkimisen yhteisöllisyyden suhteen vähäsanainen.399

Vuoden 2003 vihkikaavassa ei ole mitään mainintaa seurakunnasta vihki-
parin yhteisönä. Perhe mainitaan vain yhteiskunnan perussoluna. Mitään ilmaus-
ta puolisoiden tai heidän perheensä tulemisesta osaksi seurakuntayhteisöä ei ole 
löydettävissä. Yhteisöllisen ulottuvuuden ainut ilmaus on kysymysten sanamuo-
dossa ”tämän seurakunnan läsnä ollessa” ja siinä toimituksellisessa perusideassa, 
että vihkikaavassa on korostettu sen jumalanpalvelusluonnetta ja seurakunnan 
kokoontumista siinä merkityksessä. Kristusta pyydetään läsnä olevaksi kotiin, ja 

396 ”3.4.83 Viewed in this light, marriage is an entirely appropriate symbol of our identity in Christ. 
It points us to the mystery of who we truly are – God’s people belonging to God alone.” Sihs 03, 97. 
Vrt. ortodoksinen käsitys, jonka mukaan avioliittoon vihkiminen on liittymistä eukaristiseen yhtey-
teen ja osa jumalallistumista. Ks. FLO 93, 90.
397 Ks. esim. WA 10, II, 295: ”Nu sihe tzu, Wenn die kluge hure, die naturliche vernunfft   (wilcher 
die heyden gefolgt haben, da sie am kluegsten seyn wolten), das ehliche leben ansihet, ßo rumpfft   sie 
die naßen und spricht: ’Ach, solt ich das kind wiegen, die windell wasschen, bette machen, stanck rie-
chen, die nacht wachen, seyns schreiens wartten, seyn grindt und blattern heylen, darnach des weybs 
pfl egen, sie erneeren, erbeytten, hie sorgen, da sorgen, hie thun, da thun, das leyden und diß leyden, 
und was denn mehr unlust und muhe der ehestand lernet – –.’ Was sagt aber der Christlich glawbe 
hietzu? Er thutt seyn augen auff  und sihet alle diße geringe, unlustige, verachte werck ym geyst an 
und wirtt gewar, das sie alle mit gottlichem wolgefallen als mit dem kostlichsten gollt und edell 
steyne getzirt sind, und spricht: ’Ach gott, weyll ich gewiß bynn, das du mich eyn man geschaff en und 
von meym leyb das kind tzeuget hast, so weyß ich auch gewiß, das dyrs auff s aller beste gefellet, – –.’”
398 Ky 84, 30.
399 ”Avioliitto on perheen perusta. Julkinen sitoutuminen ja yhteiskunnan vahvistus antavat sille 
turvan.” Kat 00, 20. 
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avioparia itseään kutsutaan rukoukseen.400 Avioliiton luonne yhteisöä ja seura-
kuntaa palvelevana tai seurakuntayhteisössä kasvavana, Jumalan rakkautta koke-
vana, yksikkönä ei tule esiin kuten Englannin kirkon dokumenteissa on edellä 
todettu tapahtuvan. 

Suomalainen vihkitoimitus antaa pääpainon vihittäville.401 Vihkiminen 
tapahtuu seurakuntayhteisössä, sen keskellä, mutta vihkimisen sanamuodoissa 
yhteisö saa vain vähän huomiota. Avioliittoon vihkimisen yhteydessä rakkaus saa 
julkisen luonteen. Julkisuudella on erityinen rooli sekä kirkollisen vihkimisen että 
yleensä vihkimisen perusteluissa.402 Yhteisöä pyydetään tukemaan yksittäistä liit-
toa vihkimisessä, ja kirkollisessa vihkimisessä siihen liittyy erityisesti esirukous. 
Seurakuntayhteisössä vihkiminen merkitsee myös Jumalan sanan kuulemista ja 
sen lupausten vastaanottamista.403

Myös Suomessa on tuotu esiin avioliiton yhteisöllisen merkityksen moni-
ulotteisuus. Vihkikaavan 2003 yhteydessä luetellut esimerkit vihkipuheen aiheista 
sisältävät viittauksia yhteisöön kahdessa eri merkityksessä: ”perhe yhteiskunnan 
perussoluna” sekä ”sukulaisten ja ystävien tuki”.404 Avioliittoon vihkimisestä avau-
tuvaa yhteisöllisyyden merkitystä on pidetty tärkeänä monista eri syistä. Esi-
merkiksi piispa Eero Huovinen on painottanut avioliiton merkittävyyttä koko 
ihmisyhteisön etuna.405 Hän perustelee kantaansa biologisella ja psykologisella 
tarkoituksenmukaisuudella, jota voi luonnehtia luomisteologiseksi perusteluksi.

400 Ktk 03, 146.
401 ”Hyvä hääpari, NN ja NN (etunimet). Te olette tulleet – –”, ”Rakkaat ystävät, NN ja NN (etuni-
met).” Ktk 03, 138–139.
402 Avioliittoon vihkimisen julkisuusulottuvuuden merkitystä on arvioinut mm. Jouko Kiiski. Ks. 
Kiiski 2007, 2. Myös Kuusniemi 1988, 93 tuo esille, miten luterilainen kirkko korostaa vihkimisen 
oikeudellista ja yhteiskunnallista merkitystä. Oikeusjärjestys on ymmärretty Jumalan tahtomana jär-
jestyksenä. Avioliiton julkisuus pohjautuu osittain salaisten avioliittojen ongelmaan, johon keskiajalla 
haettiin pitkään ratkaisua. Näin on asiaa tulkinnut mm. Olsen Pierre 2001, 222. Tämän tulkinnan 
mukaan salaisten avioliittojen pitkään kestänyt ”suojelu” lisäsi avioliiton käsittämistä parin keskinäi-
senä asiana. Koska katolinen kirkko salli käytännössä salaiset avioliitot vuosisatojen ajan, avioliiton 
julkisuuden merkitys väheni. Nykyinen suuntaus painottaa suhteen kahdenkeskisyyttä ja perustuu 
myös individualismin lisääntymiseen laajempana ilmiönä. 
403 ”If love is to grow, it needs an explicit commitment of the couple to stay with each other through 
changing circumstances, through personal development and growth, and through the process of 
growing older and approaching death. Making promises ’before God and in the face of this cong-
regation’ declares our conscious willingness to view love not merely as a comfort, but as a lifelong 
responsibility. But the promises are also liberating. Th rough them we focus our intentions, and off er 
one another a shared future in a way that we could hardly dare to do otherwise. By making our pro-
mises in public, we call on a community of well-wishers to support us in our resolve to be a couple, 
an important assistance in a culture that is generally unsupportive to any kind of commitment. And 
by making our promises before God in a setting of prayer, and listening to his promises to us, we can 
be assured of his faithful love to sustain our own weak resolve to be faithful.” M 99, 3.
404 Ktk 03, 145.
405 ”Miehen ja naisen välinen suhde on sekä biologisesti että psyykkisesti tarkoituksenmukainen 
perusmalli, jonka tukeminen on koko ihmisyhteisön etu. Tästä yhteisöllisestä lähtökohdasta johtuu, 
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Yhteisöä koskevina avioliiton perusteluina on mainittu ihmisyyden to-
teutuminen ja yhteiskunnallinen järjestys.406 Vihittävät muodostavat kahdestaan 
uuden yhteisön407, jolla on merkityksensä yhteiskunnan perusyksikkönä.408 Avio-
parin muodostamassa yhteisössä on piispojen mukaan ajateltava yhteistä etua. Eri-
tyisen tärkeää se on lasten näkökulmasta.409 Näistä muotoiluista on huomattavissa, 
että yhteisöllisyyden perustelut Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ovat 
yleisinhimillisiä ja sellaisina vailla liittymäkohtaa seurakuntayhteisöön tai us-
koon. Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, ei seurakunnan.

Seurakuntayhteisö tulee kuvaan mukaan antaessaan tuen uskon ja kristil-
lisen elämäntavan toteuttamiseen. Kristillinen usko ja sen mukainen elämäntapa 
vahvistuvat suomalaisten piispojen mukaan seurakuntayhteydessä ja tällä on yh-
teistä elämää uudistava ja eheyttävä vaikutus. Myös kirkon monipuolinen toimin-
ta on seurakuntayhteisön antamaa tukea avioliiton ympärille rakentuvalle kodille 
ja perheelle.410 

Lähteiden perusteella suomalainen, luterilainen tulkinta avioliitosta pitää 
kirkollisenkin avioliittoon vihkimisen yhteisöllisenä tarkoituksena yhteiskun-
taan liittymistä.411 Kasvamaan yhdessä -asiakirja luettelee kirkollisen vihkimisen 

että miehen ja naisen välisellä, sopimukseen perustuvalla ja julkisesti vahvistetulla liitolla on erilai-
nen yhteiskunnallinen asema kuin muilla parisuhteilla.” Huovinen 2002, 2. Sama näkemys ilmenee jo 
kaksi vuosikymmentä aikaisemmin kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietinnössä: ”Avioliitto 
ei ole myöskään vain kahden ihmisen välinen yksityisasia. Sen vaikutukset ulottuvat laajalle koko 
yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen. Kirkolliskokouksen mielestä toimikunta on nähnyt avioliiton lii-
aksi kahden ihmisen keskinäisen suhteen näkökulmasta. Tässä ilmenevä avioliiton privatisoituminen 
ei ole ongelmatonta, koska siinä voi jäädä liiaksi syrjään avioliiton yhteiskunnallinen aspekti. Ennen 
kaikkea lasten asema ja edut vaarantuvat tätä katsomusta seurattaessa.” M 83, 2.
406 Ks. esim. Lau 94, 81–84 sekä M 83, 2.
407 Ky 84, 25.
408 Lutherilla avioliittoetiikan tulkinnoissa ratkaiseva tekijä oli yhteisön kokonaisetu. Kyse ei ollut 
vain yksilön kannalta oikeasta valinnasta tai hänen elämänsä kohtalosta vaan tilanteen seurauksista 
yhteisölle. Ks. Laulaja 1981, 116–117. Tämän periaatteen soveltaminen esimerkiksi avioerotilantee-
seen merkitsisi nykyisestä, yksilökeskeisestä lähtökohdasta poikkeavaa tulkintaa.
409 Ky 84, 25.
410 Ktk 84, 96. Maininta nimenomaan seurakuntayhteisöstä avioliiton yhteydessä löytyy vain vuoden 
1984 vihkikaavan allokuutiosta, jossa esitetään kutsu elää avioparina seurakunnan yhteydessä. 
Sanamuoto viittaa messuun osallistumiseen. Mt., 57: ”Raamatussa kristillistä seurakuntaa sanotaan 
perheeksi. Tähän Jumalan perheväen keskinäiseen yhteyteen kutsumme teitä jatkuvasti osallistu-
maan, kun vietetään seurakunnan yhteistä jumalanpalvelusta.” Roomalaiskatolisen teologian käsityk-
sellä kotikirkosta (domestic church), avioliitosta ja perheestä pienenä seurakuntana, ei ole analogiaa 
luterilaisessa tai anglikaanisessa tulkinnassa. Ks. Th atcher 2007a, 232–234.
411 Luterilais-ortodoksisessa dialogissa Suomessa on viitattu Alexander Schmemannin lausumaan, 
jonka mukaan avioliitto ei niinkään kaipaa siunaamista ja toimittamista kuin palauttamista sen 
alkuperäiseen asemaan ennen lankeemusta. Tällä hän on halunnut osoittaa avioliiton teologian 
lähtökohdan olevan liittymisessä kirkkoon ja koko maailmaan eikä pelkästään parin keskinäisessä 
oikeustoimessa. Avioliiton sakramentaalisuus on hänen mukaansa juuri tässä yhteisöllisessä ulottu-
vuudessa. Ks. FLO 93, 89. Avioliitto on tämän tulkinnan mukaan liitettävä laajempaan yhteisölliseen 
kokonaisuuteen, koska pelkästään vihittävän parin todellisuuteen keskittyminen kaventaa avioliiton 
merkitystä. Kyse on itsekeskeisyyden taipumuksesta, joka houkuttaa paitsi seksuaaliseen itsekkyyteen 
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perustelut, joissa ainoastaan julkinen tunnustautuminen Jumalan luomaan elä-
mänjärjestykseen viittaa seurakunnan läsnäoloon vihkimisessä.412 Myös avioeron 
kohdalla avioliitto liitetään koko yhteiskuntaan eikä yhteyttä seurakuntayhteisöön 
mainita.413 Tämä käsitys noudattaa avioliittoteologian lähtökohtaa, jonka mukaan 
avioliitto on maallinen asia ja luonnolliseen lakiin perustuvana yhteiskunnan 
perusta. 

Yhteisöllisen merkityksen tutkimisessa on kiinnitettävä huomio myös 
vihkimisessä läsnä olevalle seurakunnalle annettuun merkitykseen. Suomessa 
avioliittoon vihkimiskaavojen uudistuksessa on todettu tapahtuneen muutos, 
joka merkitsee kirkollisten toimitusten liittämistä aikaisempaa selvemmin seu-
rakunnan jumalanpalveluselämään. Vielä 1984 käsikirjassa kirkolliset toimituk-
set olivat enemmän ”ihmisiin kohdistuvia akteja”, kun taas vuoden 2003 käsi-
kirjassa toimitusten rakenne ja perusluonne on ”jumalanpalvelus, jota vietetään 
seurakuntayhteisössä”.414 

Jo aiemman käsikirjan (1984) yhteydessä on todettu, ettei yksittäisen toi-
mituksen oma teologia tule juuri esiin, vaan uudistukset on toteutettu toimitusten 
yhteistä luonnetta ajatellen.415 Tämä on merkinnyt sitä, etteivät toimituksista it-
sestään nousevat erityispiirteet ole tulleet näkyviksi uudistuksen lopputuloksissa. 
Avioliiton teologia – erillään kirkollisten toimitusten teologiasta – ei tule selvästi 
esille avioliittoon vihkimisen kaavassa. Yhteisöllinen rakenne ja toimitusten ju-
malanpalvelusluonne eivät tule näkyväksi vihkikaavan sanoituksissa.416 Muutos 
kirkollisten toimitusten teologiassa ei ole merkinnyt avioliiton teologian muutosta 
yhteisöllisyyden suhteen.

Mikäli luterilaisen teologian perinteen mukaisesti usko ja rakkaus näh-
dään kiinteästi toisiinsa liittyneinä, kysymys yhteisöstä avioliiton tarkoituksena 
saa myös ekklesiologisen ulottuvuuden. 417 Jos seurakunta on uskon ja rakkauden 

myös parin sisäisen todellisuuden korostamiseen. Kirkon siunaus voi käytännössä kohdistua alku-
peräisen, avioliiton yhteisöllisen merkityksen sijasta pelkästään tähän rajoittuneeseen, itsekkääseen 
avioliiton tulkintaan. Schmemannin lausuma osuu oleelliseen kohtaan yhteisöllisyyden ja yksilölli-
syyden jännitekentässä.
412 Ky 84, 30.
413 Ky 84, 10.
414 Hytönen 2005, 15, 22.
415 Hytönen 2005, 165.
416 Yhden mielenkiintoisen poikkeuksen muodostaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ruot-
sinkielinen kirkollisten toimitusten kirja, jossa yhteisöllisyys sanoitetaan vihkipuheen allokuutiossa 
vastaavaa suomalaista puhetta selvemmin. Siinä Jumalaa pyydetään yhdistämään vihkimiseen ko-
koontunut seurakunta rakkaudessa toisiinsa ja opettamaan keskinäistä tukea ja apua: ”Må han förena 
oss i kärlek och lära oss att alltid stöda och hjälpa varandra.” Kfr 04, 112. Näin yhteisölle annetaan 
vihkimisessä rakkaudessa kasvamisen tehtävä ja haaste.
417 Jana Marguerite Bennett on esittänyt väitteen, että ekklesiologiassa on laiminlyöty perheen ja kir-
kon välinen suhde. Hänen mukaansa jako yksityiseen ja julkiseen on keinotekoinen ja antaa väärän 
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yhteisö, jossa usko on juuri rakkautena vaikuttavaa uskoa, aviorakkauden liitty-
mäkohta seurakuntaan uskon yhteisönä olisi looginen johtopäätös. Vaikka tut-
kimuksessa on osoitettu luterilaisen kirkkokäsityksen liittymäkohta sekä uskoon 
että rakkauteen418, avioliiton teologiassa ei ole johdonmukaisesti seurattu tätä lu-
terilaisen uskonkäsityksen perusideaa.

4.6. Regimenttiopin tulkinnat

Regimenttioppia on pidetty avioliittoa koskevan luterilaisen ajattelun yhtenä, 
merkittävänä lähtökohtana.419 Ennen lähteiden analysointia kuvaan regimenttiop-
piin ja sen tulkintoihin liittyvää keskustelua. Regimenttiopin tulkintaa koskeva 
analyysi on tietoisen kriittinen, koska regimenttiopin merkitykseen liittyy vaka-
via, tutkimuksessa esitettyjä huomautuksia, joita aluksi tuon esille. 

Regimenttiopiksi kutsutun ajattelumallin mukaan maallisen regimentin 
tehtävä on lain ja pakon avulla ylläpitää Jumalan tarkoittamaa ulkoista järjestystä. 
Tämä tapahtuu yhteiskunnan luomien lakien pohjalta, joita säädetään sekä val-
tion että kirkon omaan käyttöön. Hengellisen regimentin tehtävä on puolestaan 
evankeliumin ja armonvälineiden kautta auttaa uskoon ja sen seurauksena rak-
kauteen ja hyvään elämään. Tämä ei toteudu pakon ja lain vaan anteeksiantamuk-
sen, armon ja evankeliumin vaikutuksesta. Regimenttioppi on ollut kirkon ja val-
tion suhteita koskevassa luterilaisessa keskustelussa oleellinen periaate. Se koskee 
siksi myös avioliittoa, joka on sekä valtion että kirkon intressi. 

kuvan ”julkisesta politiikasta” ja ”yksityisestä perheestä”. Teologisesti tämä on erittäin merkittävää 
siksi, että kirkot ovat teologiassaan keskittyneet Bennettin mukaan perheeseen ja avioliittoon, mutta 
eivät ole liittäneet niitä osaksi seurakuntaa. Avioliittokin on tullut yksityisen elämänpiirin asiaksi, 
mikä aiheuttaa jatkuvaa ristiriitaa, kun katsotaan, ettei valtiovalta voi sotkeutua yksityiselämään. Ks. 
Bennett 2008, 25–28. Bennettiin väite on perusteltu, sillä regimenttiopin soveltaminen on merkinnyt 
juuri hänen kuvaamaansa tilannetta. Kolmisäätyoppi avioliittoteologian lähtökohtana olisi vienyt 
toisenlaiseen lopputulokseen. Perhe ja avioliitto (oeconomia) olisi nähty omana yksikkönään valtion 
(politia) ja kirkon (ecclesia) ohella.
418 Mannermaa 1988, 5: ”Uskon ja rakkauden ajatus leimaa nyt alkuperäistä luterilaista kirkkokä-
sitystä. Kirkko ei ole vain uskon vaan nimenomaan uskon ja rakkauden yhteisö. Jumalan sana ei 
pysy vain jossakin seurakunnan ”yläpuolella”, jonne kukin seurakuntalainen olisi yksilönä suhteessa. 
Kirkko ei ole vain uudestaan ja uudestaan sanaa kuuntelevien erillisten yksilöiden joukko. Sen sijaan 
sana tulee uskossa lihaksi ja kristityistä tulee toinen toisensa Kristuksia.” 
419 ”Th e Lutheran reformers developed a helpful approach to dealing with matters of morality and 
ethics. It serves both to safeguard the Gospel against the temptations for additional requirements 
than the grace of God, and to see within which context the issues of family, marriage and human 
sexuality can be addressed from a Lutheran point of view. Hence, we suggest that the doctrine of the 
two kingdoms can be applied as a useful tool to deal with these matters.” A 07, 6; ”AFTER THE 16TH 
CENTURY, these two theological models of marriage and the family continued to inform Western 
family law. Th e medieval Catholic model – –. A Protestant social model rooted in the Lutheran ”two 
kingdoms” theory dominated portions of Germany, Austria, Switzerland and Scandinavia, together 
with their colonies.” Witte 1996, 4. Regimenttioppia on analysoinut myös Frostin, 1994.
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Regimentit (two kingdoms) kuvaavat Lutherille tyypillistä todellisuuden 
järjestysluonnetta.420 Erilaiset säädyt ja kutsumukset ovat osa tätä järjestystä, joka 
perustuu Jumalan kahdenlaiseen työhön maailmassa. Luther perusteli avioliiton 
maallisen ja luonnonoikeudellisen luonteen seksuaalisella vetovoimalla, jota kris-
tillinen usko ei voi tehdä tyhjäksi.421 Tässä merkityksessä avioliitto on maallinen, 
kaikkia koskettava, luonnollinen sääty. Toinen, oleellinen regimenttiopin perus-
telu Lutherilla on poleeminen ja suunnattu roomalaiskatolista sakramenttioppia 
vastaan.422 Poleeminen kärki oli suunnattu erityisesti kirkon vallankäyttöä vas-
taan, jolla se oli ottanut yhteiskunnan perustavan instituution hallintaansa ja siten 
sekoittanut regimentit keskenään.423 

Niinpä luterilaisen mallin mukaan yhteiskunnan kuuluu toteuttaa Juma-
lan antamaa tehtävää asettaessaan synnille ja pahalle rajat.424 Myös kirkko osal-
listuu maallisen regimentin toimintaan säätäessään ulkoisesta järjestyksestä, joka 
koskee avioliittoa, ja osallistuessaan koko yhteiskunnassa käytävään keskusteluun 
arvoista, laista ja järjestyksestä.425 Regimenttioppiin vedoten avioliitto saatetaan 

420 Sundbyn mukaan Luther ymmärtää avioliiton liittymisen yhteiskunnalliseen järjestykseen niin, 
että Jumalan säätämän avioliiton välttäminen aiheuttaa sekä politian että oeconomian turmeltumi-
sen. Jos vanhemmat eivät hoida lapsiaan, he vahingoittavat sekä Jumalan valtakuntaa että maallista 
yhteiskuntaa. (Vähä katekismus) Sundby 1959, 35.
421 ”Denn wie wol wyr Christen sind und den geyst gottis ym glawben haben, so ist da mit doch 
nicht auff gehaben gottis Creatur, das du eyn weyb und ich eyn man byn. Und lesset dennoch der 
geyst dem leybe seyne art und natürliche werck.” WA 12, 113.
422 ”Nu weis ia (Gott lob) alle welt wol, mit was vleis und muhe ich daran geerbeitet habe und noch 
daran erbeite, das die zwey ampt odder regiment, Weltlich und Geistlich unterschieden und von ein-
ander gesondert, ein glichs zu seinem werck eigentlich unterrichtet und gehalten wuerde, Welch das 
Bap-[Bl. A iij] stum hat also ynn einander gemenget und verwirret, das keines bey seiner macht noch 
krafft   noch recht ist blieben und sie niemand widderumb kan von einander reissen, Dafur grawet 
mir, und wil mich mit Gottes huelff e dafur hueten und bey meinem ampt bleiben, wie droben gesagt, 
Lasst die todten yhre todten begraben, gehe du hin und verkuendige das Reich Gottes, [Matth. 8. 22] 
Matth. 9.” WA 30, III, 207. Vrt. Sundby 1959, 26: ”Hellst visst ligger i detta hävdande av äktenskapet 
såsom ”weltlich Ding” en polemisk udd mot den romerska äktendskapsuppfattningen.” Sundby 1959, 
26.
423 ”Nec enim uspiam legitur a deo institutum, ut aliquid signifi caret, licet omnia quae visibiliter 
geruntur possint intelligi fi gurae et allegoriae rerum invisibilium. At fi gura aut allegoria non sunt 
sacramenta, ut nos de sacramentis loquimur. Deinde, cum matrimonium fuerit ab initio mundi 
et apud infi deles adhuc permaneat, nullae subsunt rationes, ut sacramentum novae legis et solius 
Ecclesiae possit dici. Non minus enim erant Matrimonia patrum sancta quam nostra, nec minus vera 
infi delium quam fi delium, nec tamen in eis ponunt sacramentum. Ad haec sunt apud quoque impii 
coniuges, quibusvis gentibus peiores, cur hic sacramentum dici debet, et non apud gentiles? An de 
baptismo et Ecclesia sic nugabimur, ut, sicut quidam delyrant, Imperium temporale non esse nisi in 
Ecclesia, ita matrimonium non esse sacramentum nisi in Ecclesia dicamus?” WA 6, 550.
424 WA 10, II, 228; WA 30, II, 572. Ks. myös Raunio 2002, 294, 295 sekä Lau 94, 208.
425 Bayer näkee teologian tehtävän ensisijaisesti kriittisenä olemassa olevan järjestyksen suhteen. Jot-
ta maallinen regimentti toteuttaisi sille annettua tehtävää, se edellyttää Bayerin mukaan jatkuvaa kes-
kustelua siitä, mikä on oikein. Myös kirkon tulisi hänen mukaansa osallistua tähän keskusteluun ja 
tarvittaessa ”riitauttaa” olemassa oleva käsitys tai kehityskulku. Jos luomisjärjestyksen kannalta jokin 
oleellinen tavoite ei toteudu, maallinen järjestys on haastettava tarkentamaan käsitystään. ”Th eolo-
gy, including theological ethics, is inherently a confl ictual discipline – –. Every topic of theology is 
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sijoittaa yksinomaan maalliseen regimenttiin426, koska yhteiskunta määrittelee sen 
laissaan.

On todettu, ettei regimenttiopista ole päästy yksimielisyyteen vaan kuvaa-
vaa on, kuinka monia eri tarkoitusperiä perustelemaan Lutherin toisistaan erilliset 
maininnat kahdesta valtakunnasta, kahdesta hallintavallasta ja kahdesta järjestyk-
sestä on valjastettu.427 Regimenttiopin soveltamista luterilaisittain on kritisoitu 
muun muassa toimimattomana dikotomiana.428 Tämä Jana Marquerite Bennettin 
näkemys on huolellisesti perusteltu, ja hänen kritiikkinsä osuu kohteeseensa, re-
gimenttiopin ohjaamaan luterilaiseen käsitykseen. 

Bennettin näkemys tukee käsitystä, jonka mukaan kolmisäätyoppi429, 
kirkko, perhe, valtio, (ecclesia, oecononomia, politia) on perustellumpi kuin kak-
sijako kahteen regimenttiin. Se tekisi hänen tulkintansa mukaan paremmin oi-
keutta perheelle ja avioliitolle, joilla on roolinsa niin yhteiskunnan kuin kirkon 
perusyksikkönä. 

Regimenttiopin yksipuolinen soveltaminen luterilaisessa teologiassa joh-
tuu siis joidenkin tutkijoiden mukaan siitä, että kolmisäätyoppi on jäänyt liian 
vähälle huomiolle. Kolmisäätyopin mukaan perhe ja avioliitto olivat valtion ja 
kirkon ohella kolmas maalliseen regimenttiin kuuluva sääty.430 Kolmisäätyopin 

caught up in controversy, at least in the tension, between a general philosophical framework and a 
theological framework.” Bayer 1995, 188.
426 Hege 1979, 27 nimeää Franz Laun sellaisen Luther-tulkinnan edustajaksi, jonka mukaan avio-
liitto on säilyttämisjärjestys (Erhaltungsordnung) eli olemassa elämän jatkuvuuden vuoksi. Hegen 
mukaan Olavi Lähteenmäki taas edustaa toisentyyppistä tulkintaa: avioliitto kuului Lutherilla luo-
misjärjestykseen, jonka tarkoitus oli vastustaa synnin valtaa. Tässä tulkinnassa avioliiton remedium-
luonne on hyvin oleellinen.
427 Brady 1985, 197–200.
428 Jana Marquerite Bennett viittaa Bernd Wannenwetschin käsitykseen kristillisen jumalanpal-
veluksen luonteesta poliittisena etiikkana. Wannenwetschin mukaan kirkon jumalanpalvelus – ja 
oikea teologia – särkee dikotomiat, kuten julkinen ja yksityinen, kirkollinen ja valtiollinen. Bennettin 
tavoite on osoittaa kirjassaan, kuinka kotitaloudet ovat osa Jumalan valtakuntaa ja siksi dikotomiat 
ovat siinä valossa käyneet turhiksi, jopa vääriksi. Hän huomauttaa myös, kuinka alkukirkossa seura-
kunta kokoontui kodeissa. Kodin ja seurakunnan välillä ei ollut selvää rajaa. Siksi kodin, perheen ja 
avioliiton erottaminen seurakunnasta omaksi, maallisen regimentin alaiseksi yksiköksi, ei tee hänen 
mukaansa oikeutta kirkon ja teologian historialle. Bennettin pääteesi on, että kristityille ”vesi on verta 
sakeampaa” eli kasteen perusteella syntyvä Jumalan perhe on perustavampi kuin inhimillinen perhe. 
Tähän viittasivat hänen mukaansa jo Jeesuksenkin kommentit hänen perheensä jäsenistä. Tästä syys-
tä ekklesiologian on otettava kotitaloudet kaikissa muodoissaan vakavasti. Bennett 2008, 28–29.
429 Kolmisäätyoppi on peräisin jo Platonin ajan Kreikasta. Myöhemmin se kehittyi eurooppalaiseen 
muotoonsa 1000–1100-luvuilla Pohjois-Ranskassa. Sen mukaan jako säätyihin oratores, bellatores ja 
laboratores, joka palveli alkuaan suojana tasa-arvoisempia määritelmiä vastaan, kehittyi myöhemmin 
käsitykseen jaosta kirkolliseen, sotilaalliseen ja siviilisäätyyn. Siitä tuli kristillis-aristotelisen ajattelun 
malli sosiaaliselle rakenteelle. Ks. Brady 1985, 202.
430 ”For Luther, marriage was one of the three natural estates of the earthly kingdom, alongside the 
church and the state, and was essential to the governance of the earthly kingdom. Th e marital house-
hold was to teach all persons, particularly children, Christian values, morals, and mores. It was to 
exemplify for a sinful society a community of love and cooperation, meditation and discussion, song 
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mukaan avioliitto (oeconomia) ei kuulu pelkästään valtion (politia) tai kirkon (ec-
clesia) toimialueelle eikä edes niiden yhteiselle reviirille vaan muodostaa oman, 
kahdelle muulle säädylle rinnakkaisen perusrakenteen. Viitteitä tästä löytyy Lut-
herilla sekä neljännen käskyn laajentamisesta koskemaan kotia että Kaanaan häitä 
koskevan perikoopin selityksestä siten, että Kristus kunnioittaa, auttaa ja ylläpitää 
paitsi häitä ja avioliittoa, myös perhettä ja koko kodin elämää.431

John Witte Jr:n mukaan tämä merkitsi sitä, että avioliiton sääty oli kirkon 
rinnalla yhtä oleellinen Jumalan lunastustyön väline. Ecclesialle rinnakkaisena 
säätynä oeconomia ei voinut kuulua kuitenkaan kirkon hallintavaltaan. Vaihtoeh-
to kirkon hallintavallalle ei olisi tämän näkemyksen mukaan ollut siirtää avioliitto 
kokonaan valtion vastuulle ja lainsäädännön luomukseksi vaan nähdä se Jumalan 
erillisenä luomistyönä.432 Ulrich Asendorf puolestaan tuo esille, miten kolmis-
äätyoppi oli Lutherin Genesis-luennoissa (1535–1545) kuvaamassa kaiken katta-
vaa spiritualiteettia. Samalla Luther alkoi käyttää kolmisäätyoppia regimenttiopin 
sijasta.433

Joidenkin tutkijoiden mukaan kaikki yritykset yhdistää Lutherin ”tulivuo-
renpurkauksenomaiset” rykäisyt yhdenmukaiseksi opiksi yhteiskunnasta ovat 

and prayer. It was to hold out for the church and the state an example of fi rm but benign parental 
discipline, rule, and authority. It was to take in and care for wayfarers, widows, and destitute persons 
– a responsibility previously assumed largely by monasteries and cloisters.” Witte 2002b, 7. Kolmisää-
tyoppi oli jo ennen reformaatiota laajalle levinnyt ajattelutapa, johon Luther liittyi. 
431 ”Derhalb soll man solches haußleben, das man zum Ehestand haben muß, keins wegs verachten 
noch, wie es die Münch gelestert haben, für ein weltlichen, unseligen Stand halten. Denn hie sehen 
wir, das der Herr Christus selb zur hochzeyt gehet. Solches gilt aber nicht allein der hochzeyt, sonder 
dem gantzen haußhalten, das will Gott geehret haben wie das vierdte gebot, welchs das hoechst in 
der andern Tafel ist, außweyset. Derhalb bist du Vatter und Mutter, so bleyb inn solchem Stand Und 
lerne, das Gott ein gefallen dran geschicht. Bist du knecht oder magd, so lerne, das Gott ein gefallen 
an deinem Stand hat. Denn Gott hat den Ehstand selb gesegnet und geehret, Und hat sich lassen zur 
hochzeyt laden, da er schon ein Prediger war. Er het auch moegen sagen: Jch will nicht kommen, will 
meins predigens warten. Aber er, als der hoechste Bischoff , lest das Ambt, da er sondern befelh zu 
het, an solchem sich nit jrren, verachtet die hochzeyt nicht, welche des haußhaltens anfang ist, Son-
der ehrets und lobet unnd preyset also die werck inn solchem stand, das yederman dazu soll willig 
sein und sagen: Weyl Gott mich so gesetzet und geordnet hat, das ich als ein magd, als ein Knecht, 
als ein kind, als ein haußfraw, als ein Ehman soll dem Ehlichen stand und zum haußhalten dienen, so 
will ichs gern thůn und meinem Gott in solchem Stand mit freueden dienen. Denn ich sihe, das der 
hohe Prediger, mein Herr unnd Gott, Christus Jesus, sich selb hie her gibt, Und kombt disem stand 
nicht allein zu ehren, sonder auch zur hilff  und erhaltung.” WA 52, 113.
432 ”Th e marital estate was thus as indispensable an agent in God’s redemption plan as the church. 
It no longer stood within the orders of the church but alongside it. Moreover, the marital estate of 
marriage was as indispensable an agent of social order and communal cohesion as the state. It was 
not simply a creation of the civil law, but a Godly creation designed to aid the state in discharging its 
divine mandate.” Witte 2002b, 7. 
433 ”Was hier geschieht, ist die Begründung einer neuen Weltlichkeit aus euner aller umfassenden 
Spiritualität heraus, die sich auf alle drei trinitarischen Personen gründet. Bezeichnenderweise 
verwendet Luther in der Genesis-Vorlesung das Schema der Zweireiche- (ovatko viivat ajatusviivoja?) 
oder Regimentenlehre nicht mehr, ohne es sachlich preiszugeben, sondern ersetzt es durch die drei 
Hierarchien, ordines oder Stände.” Asendorf 1997, 35.
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turhia.434 Luther liittyi aluksi traditionaalisen tapaan kuvata sosiaalista todelli-
suutta kolmella säädyllä, mutta muutti sitten ajattelutapaansa kolmella eri taval-
la. Ensinnäkin hän halusi luopua kirkon erityisasemasta ja asettaa kaikki kolme 
säätyä (kolmisäätyoppi) rinnakkain. Toiseksi hän antoi raamatullisen tulkinnan 
ja perustelun kullekin säädylle ja teki niistä siten Jumalan sanassaan määräämiä. 
Kolmanneksi hän ei nähnyt näitä säätyjä toisistaan erillisinä kokonaisuuksina 
vaan sosiaalisten suhteiden mallina.435 Tämä merkitsi sitä, että jokainen ihminen 
oli liitetty yhteisössään tiettyyn paikkaan perheessä, yhteiskunnassa ja kirkossa. 
Sosiaalisten suhteiden verkossa oli ilmaus suhteeseen luotuisuudesta, jossa ih-
misen oli palveltava lähimmäistään ja sillä tavoin Jumalaa. Bradyn näkemyksen 
mukaan Lutherilla kolmisäätyoppi tuli siis tarkoittamaan sosiaalisten suhteiden 
verkostoa, ei erillisiä sosiaalisia ryhmiä. Yksilöllä oli tällöin oma kutsumuksensa 
kussakin sosiaalisessa asemassa tai suhteessa.436 

Jonkin elämänalueen tai useimpia ihmisiä koskevan elämänmuodon kuu-
luminen vain toiseen regimenttiin on jo sinänsä vastoin regimenttiopin intentiota 
näiden tulkintojen mukaan. Jokainen ihminen kohtaa omassa säädyssään sekä 
Jumalan ”vasemman käden” työn maallisessa regimentissä että Jumalan ”oikean 
käden” työn hengellisessä regimentissä. Regimenttiopin perusintentio tulee ym-
märretyksi väärin niissä tulkinnoissa, joissa avioliitto maallisena säätynä ei kuu-
luisi siihen Jumalan toiminnan piiriin, jossa hän hallitsee evankeliumilla eli antaa 
synnit anteeksi ja lahjoittaa uuden alun.437 

Evankeliumin hallitseman Jumalan valtakunnan näkökulmasta avioliitto 
ja perhe ovat kristityn ensimmäinen ja tärkein paikka elää ja toimia tässä regi-
mentissä. Siinä merkityksessä avioliitto on Lutherin mukaan jumalallinen sääty. 
Traubüchlein osana Vähää katekismusta sisältää ilmaisun ”ein welltlich geschefft  ”, 
jonka Luther kuvaa tarkoittavan säädöksiä ja määräyksiä lähinnä ulkoisista asi-
oista, jotka kuuluisivat ruhtinaan ja raadin hoidettaviksi. Tällaiseksi Luther lukee 
myös kuulutuskäytännön.438 Siunaus ja rukous ovat Lutherille kirkon varsinainen 

434 Brady 1985, 200–201. Th omas Bradyn mukaan sen paremmin regimenttioppi kuin kolmisää-
tyoppikaan ei yksinään riitä tekemään oikeutta Lutherin monimutkaiselle ajattelulle ja sen kehityk-
selle. Niiden yhdistelmästä ja niiden välisistä jännitteistä voidaan kuitenkin hänen mukaansa saada 
kuva, joka paremmin vastaa Lutherin intentiota.
435 Brady 1985, 202–203.
436 Brady 1985, 203–204.
437 Hengellistä regimenttiä kuvaa näin Lau 94, 208.
438 ”So manch land so manch sitte, sagt das gemeine sprich wort. Dem nach weil die hochzeit und 
ehestand ein welltlich geschefft   ist, gebuert uns geistlichen odder kirchendienern nichts darynn 
zu ordenen odder regiern Sondern lassen einer iglichen Stad und land hierynn yhren brauch und 
gewonheit, wie sie gehen. Etlich fueren die braut swey mal zur kirchen beide des abends und des 
morgens, Etliche nur ein mal. Etliche verkuendigens und bieten sie auff  auff  der Cantzel zwo odder 
drey wochen zuuor. Solchs alles und der gleichen las ich Herrn und Rat schaff en und machen wie sie 
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tehtävä avioliiton suhteen. Siunaamista hän perustelee erityisesti sillä, että siten 
voidaan opettaa avioliiton olevan Jumalan käskemä asia (ein Göttlich werck und 
gebot). 

Avioliitto on Lutherille muodoltaan ja järjestelyiltään maallinen sääty (ein 
welltlicher Stand), mutta sellaisena Jumalan käskemä ja pyhä. Kyse on luonnollisen 
lain tulkinnasta, joka saa muotonsa yhteiskunnallisessa laissa ja ilmentää samalla 
Jumalan universaalia luomistahtoa. Näin tapahtuu riippumatta siitä, onko lain-
säätäjä tietoinen lain jumalallisesta lähtökohdasta. Tyypilliseen tapaansa Luther 
sijoitettuaan avioliiton maallisen hallinnon vastuulle välittömästi kuvaa avioliittoa 
myös jumalallisena säätynä (Goettlichen stand)439 suhteessa luostarielämään, joka 
on hänen poleemisen ilmaisunsa mukaan pelkästään ihmisen luomus. 

Avioliitto ei ole Lutherille itsessään sakramentti, mutta se kuvaa Kristuk-
sen ja seurakunnan välisen rakkauden salaisuutta, josta Luther itse asiassa käyttää 
sanaa sakramentti (das Sakrament).440 Jo pelkästään tämän yhden lähteen perus-
teella voidaan arvioida Lutherin käsityksen avioliiton sijoittumisesta maalliseen ja 
hengelliseen regimenttiin olevan moniulotteinen. Avioliiton säädyn tai sosiaalisen 
elämänmuodon sijoittaminen kategorisesti maalliseen regimenttiin ei tee oikeutta 
Lutherin ilmaisuille avioliitosta.441 

Arvioitaessa regimenttiopin tulkintoja on todettava myös, että valtion ja 
lainsäädännön itseymmärrys on nykyään oleellisesti toinen kuin reformaation ai-
kaan.442 Jos yhteiskunta pitää avoliittoa samanarvoisena avioliiton kanssa, myön-

wollen, Es gehet mich nichts an.” WA 30, III, 74.
439 ”Weil man denn bis her mit den Muenchen und Nonnen so treffl  ich gros geprenge getrieben hat 
ynn yhrem einsegenen (So doch yhr stand und wesen ein ungoettlich und lauter menschen geticht 
ist, das keinen grund ynn der schrifft   hat), wie viel mehr sollen wir diesen Goettlichen stand ehren 
und mit viel herrlicher weise segenen, beten und zieren? Denn obs wol ein welltlicher stand ist, so 
hat er dennoch Gotts wort fuer sich und ist nicht von menschen ertichtet odder gestifft  et wie der 
Muench und Nonnen stand, Darumb er auch hundert mal billicher solt geistlich geacht werden – –.” 
WA 30, III, 75.
440 ”Herre Gott, der du man und weib geschaff en und zum ehestand verordenet hast, dazu mit 
fruechte des leibs gesegenet, Und das Sacrament deines [(Eph. 5, 25 –32)] lieben sons Jhesu Christi 
und der kirchen, seiner braut, darinn bezeichent, Wir bitten deine grundlose guete, du wollest solch 
dein geschepff , ordenung und segen nicht lassen verrucken noch verderben, sondern gnediglich ynn 
uns bewaren durch Jhesum Christ unsern Herrn, Amen.” WA 30, III, 80.
441 ”– – die Ehe ist für Luther zugleich eine äussere, weltliche Einrichtung und ein Stand des Glau-
bens, daher steht sie gleichseitig unter dem weltlichen Regiment, das über der Gesetz wacht, und 
unter dem geistlichen Regiment, das das Evangelium verkündet.” Lähteenmäki 1955, 174.
442 Sami Mahkonen on arvioinut sekä Lutherin että kirkolliskokousten käsitystä avioerosta oikeus-
tieteellisessä väitöskirjassaan ”Avioero”. Hän tukeutuu Lähteenmäen ja Sundbyn tutkimuksiin, joihin 
on viitattu myös tässä tutkimuksessa. Mahkosen hahmotteleman kuvan mukaan ”Avioliiton purka-
mattomuuden periaate oli ehdoton sikäli kuin kysymys oli taivaallisesta, hengellisestä järjestelmästä. 
Tämän järjestelmän alaisia olivat vain uskovaiset henkilöt, joilla Luther tarkoitti vain kristittyjä. 
Muiden osalta tilanne oli toinen.” Mahkonen 1980, 162. Mahkosen tulkinta vastaa Lähteenmäen ja 
Sundbyn kuvauksia ja pitää yhtä myös Py 1972:n kanssa. Mahkonen kuvaa kirkollisen ja maallisen 
hallinnon välisen työnjaon muutosta 1800-luvulta. 1874 esitetty lainopillisten asiantuntijoiden kanta 
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tää avioeron ilman syytä pelkästään toisen anomuksesta eikä edellytä avioliitolta 
lähtökohtaisesti elinikäisyyttä, on syytä kysyä, toteuttaako ulkoinen järjestys tältä 
osin luomisjärjestystä. Ellei, regimenttiopin mukaisesti toimittaessa kirkon tulisi 
ilmaista tyytymättömyytensä olemassa olevaan järjestykseen. On olemassa vaara, 
että kirkko pyrkii pitämään regimenttiopista kiinni ja myöntyy samanaikaisesti 
ulkoiseen järjestykseen, vaikka se osoittautuu luomisjärjestyksen vastaiseksi. Näin 
voi tapahtuu esimerkiksi suhteessa avioeroon, jos eroamisen syitä tai esteitä käsi-
tellään vain juridisina kysymyksinä. 

Suomessa avioliittolainsäädäntöä on pidetty yhtenevänä luonnollisen 
lain kanssa ja avioliittoa yhteiskunnallisena instituutiona. Kirkon tehtävä on ol-
lut siunata yhteiskunnallisen järjestyksen mukaan solmitut avioliitot. Itse avio-
liitto on tämän käsityksen mukaan sekä järjestysmuodoltaan että sisällöltään 
yhteiskunnallinen asia.443 Tätä tulkintaa on perusteltu muun muassa jatkuvan 
luomisen ajatuksella. Se merkitsee avioliiton uudelleen muotoutumista kulttuurin 
mukana.444 Käytännössä tämä merkitsee näkemystä, jonka mukaan luomisessa 
asetettiin alati uusia muotoja saava avioliitto. 

Regimenttioppia on tällöin tulkittu siten, että avioliiton sisällön ja tarkoi-
tuksen määrittely kuuluu ensisijassa valtion lainsäädännölle, vaikka alun perin 
Luther edellytti, että avioliitto sai kristityillä erilaisen, uskonteologisen perustelun 
ja merkityksen. Ulkoinen järjestys ja lain säädäntö kuuluivat maalliselle regimen-
tille, mutta kristittyjen tuli antaa avioliitolleen hengellinen merkitys (sollen ym 
geystlichen regiment leben).445

oli vielä yhtäpitävä kirkon edustajien näkemyksen kanssa: tiukat avioeronormit katsottiin parhaaksi 
keinoksi estää avioeroja ja tukea avioliiton pysyvyyttä. Puolisoiden sopimukseen perustuvia eroja 
tahdottiin ehdottomasti välttää. Mahkonen 1980, 164–165.
443 Tähän on kiinnittänyt huomiota myös Antti Raunio kommentoidessaan kirkkohallituksen 
kannanottoa rekisteröityyn parisuhteeseen: ”On huomattava, että avioliitto yhteiskunnallisessa mer-
kityksessä on hieman eri asia kuin avioliitto teologisesti ymmärrettynä. Kirkkohallituksen kannanot-
to ei kuitenkaan tee tätä erottelua, vaan puhuu avioliitosta yhteiskunnallisena instituutiona.” Raunio 
2007, 108.
444 Sihvo 1981, 164.
445 Luther ilmaisi myös selvästi, kuinka hänen mukaansa kristittyä koskivat erilaiset normit kuin 
muita. Käsitys perustui kahdenlaiseen vanhurskauteen (iustitia) ja kahdenlaisiin käskyihin, jotka 
sinänsä voitiin jakaa kahteen ”regimenttiin”. Avioliiton sijoittaminen pelkästään maalliseen regiment-
tiin ei tee oikeutta Lutherin kirjoituksille. Lutherin käsitystä kahden regimentin suhteesta avioliiton 
kohdalla kuvaa hyvin seuraava sitaatti: ”Denn ym gesetz Mosi gab gott tzweyerley regiment und 
gepott: Ettlich geystlich, die fur gott frumkeyt lereten, als lieb und gehorsam ist, wilche diße gesetz 
hielten, die stiessen yhre weyber nit von sich und brauchten des scheydbrieff s nymer, duldeten und 
trugen yhrer weyber sitten. Etlich aber weltlich umb der willen, die die geystlichen gepott nicht 
hielten, das den selben doch auch eyn maß gesteckt wurde, das sie verfasset wurden, nicht gar nach 
yhrem muttwillen tzu thun, unnd nicht ergerß thetten, alßo gepott er yhn, wenn sie ia yhr weyber 
nicht leyden kundten, das sie sie dennoch nicht toedten oder sonst yhn zu viel leyds thetten, ßondern 
liessen sie von sich mit eym brieff e. Darumb gillt solch gesetz bey den Christen nicht, wilche sollen 
ym geystlichen regiment leben. Wo aber ettlich unchristlich leben mit yhren weybern, were es noch 
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Avioliiton teologian eri tulkinnoissa myös luomisjärjestys käsitteenä tulee 
uudelleen tulkituksi. Eronneiden vihkimisen ja avioeron tulkinta on vienyt kohti 
prosessuaalista avioliiton teologiaa, jolloin luomisjärjestys ei tarkoita enää pysy-
vää järjestystä. Yksi erilaisia avioliiton teologioita erottava rajalinja kulkee juuri 
siinä, mitkä avioliiton ominaisuudet luomisjärjestyksessä tulkitaan pysyviksi. Toi-
nen näkökulma on ymmärtää luomisjärjestys avioliiton olemassaoloksi jatkuvasti 
muuttuvassa prosessissa. Tällöin avioliitto nähdään esimerkiksi suhteen kehitys-
prosessina eikä muuttumattomana, annettuna muotona parisuhteesta.446 

Teologinen argumentaatio olisi johdonmukaista ulottaa myös siihen, mi-
ten Raamattu ja Jumalan sana ymmärretään suhteessa uuteen tilanteeseen. Ka-
tolinen käsitys447 luomisjärjestyksestä edustaa eniten pysyvien avioliiton omi-
naisuuksien ja järjestyksen tulkintaa ja luterilaiset käsitykset eniten muuttuvan 
järjestyksen tulkintaa. Englannin kirkon käsitys asettuu tässä kohdin lähemmäksi 
katolista näkemystä. Lutherin teologiassa avioliittoon luomisjärjestyksenä liittyy 
oleellisesti käsitys kutsumuksesta ja säädyistä, joita yhteiskunnallisen järjestyksen 
on ylläpidettävä ja suojattava.448 

Aikaisempien dokumenttien valossa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
oli ollut mahdollista vielä ilmaista liittyvänsä yhteiskunnan avioliittokäsitykseen. 
Avioliitto kuvattiin sekä sopimuksena että järjestyksenä.449 Näiden käsitysten kes-
kinäistä jännitettä ei silti juurikaan käsitellä.

Suomessa on jo 1970-luvulla arvioitu, ettei regimenttioppi sellaisenaan 
enää voi toteutua yhteiskunnallisen muutoksen johdosta. Yhteiskunnallisen muu-
toksen myötä regimenttiopin merkitys on väistämättä muuttunut. Regimenttiopin 
soveltamisessa nähtiin vaarana niiden käsitysten ja funktioiden siirtäminen tähän 

gutt, das man solch gesetz sie liesse brauchen, ßo fern das man sie fur keyne Christen hielte, des sie 
doch sonst nicht sind.” WA 10, II, 288. 
446 Näin esim. Kakkuri 1982, 89 sekä Sihvo 1981, 164.
447 Roomalaiskatolisen kirkon käsityksestä ks. esim. Olsen Pierre 2001, 219–224 , Witte 2001, 31 
sekä Haas 2001.
448 ”Tähän asti on munkit ja nunnat siunattu säätyynsä ylen juhlallisesti, vaikka se sääty on juma-
laton ja pelkkää ihmisten keksintöä, sillä kun ei ole mitään perustetta Raamatussa. Kuinka paljon 
enemmän meidän tuleekaan kunnioittaa pyhää aviosäätyä! Se on paljon ihanammin kaunistettava 
siunauksin ja rukouksin. Vaikka se on maallinen sääty, sillä on puolellaan Jumalan sana. Se ei ole ih-
misten keksimä eikä säätämä kuten munkkien ja nunnien sääty. Avioliittoa on sata kertaa mieluum-
min pidettävä hengellisenä säätynä kuin luostarielämää – –.” Tunn 90, 319.
449 ”Solmiessaan avioliiton mies ja nainen antavat Jumalan edessä pyhän lupauksen – –. Avioliiton 
solmiminen ei siis perustu vain heidän tunteisiinsa, vaan myös heidän tahtoonsa. Avioliitto on kirk-
komme katsomuksen mukaan miehen ja vaimon välinen sopimus, joka juhlallisin muodoin julkisesti 
vahvistetaan. Samalla tavalla käsittää avioliiton myös yhteiskunta.” Aa 66, 5. ”Kristillisen käsityksen 
mukaan avioliitto ei kuitenkaan ole pelkkä puolisoiden välinen sopimus, josta määrätyin edellytyksin 
ja muodoin voidaan vapautua. Se on järjestys, jonka Jumala itse on asettanut ihmiselämän siunauk-
seksi ja suojaksi. Sellaisena se on tarkoitettu kestämään siihen asti, kunnes kuolema sen purkaa.” Aa 
66, 6. Ks. Myös Kuusniemi 1989.
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aikaan, jotka kullekin säädylle ja viralle oli annettu Lutherin aikaan.450 Avioliiton 
kohdalla tämä merkitsee sitä, että on välttämätöntä antaa uusi teologinen tulkinta 
sille, mikä on avioliiton ”säädyn” funktio tämän hetken yhteiskunnassa. Mikäli 
regimenttioppia sovelletaan kirkossa kontekstuaalisesti, se merkitsisi myös hen-
gellisen regimentin osalta avioliiton merkityksen uudelleen sanoittamista, koska 
yhteiskunnan lainsäädäntö on jo määritellyt lainsäädännön uudistuksessa tälle 
ajalle oman tulkintansa avioliitosta. 

Regimenttiopin uusi tulkinta on siis historiallisen kehityksen vuoksi koettu 
välttämättömäksi.451 Toisaalta on esitetty, että regimenttioppi sinänsä on Lutherin 
teologiassa keskeinen tekijä tavalla, joka tekee siitä yhä edelleen toteuttamiskel-
poisen.452 Regimenttiopin tulkinnassa ei ole saavutettu tasapainotilaa, vaikka sitä 
on pidetty luterilaisen avioliittoetiikan pysyvänä lähtökohtana Suomessa. Kirkko 
joutuukin ottamaan kantaa paitsi nykyiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, myös 
siihen, onko regimenttioppi perusteltu lähtökohta, joka määrittää koko avioliit-
toa453 ja ovatko viimeaikaiset tulkinnat perusteltuja. Olisi syytä selvittää, missä 
määrin voidaan enää puhua regimenttiopista, koska koko yhteiskunnan rakenne 
on muuttunut perustavalla tavalla eikä kirkon ja valtion kesken vallitse samanlais-
ta jakoa kuin reformaation jälkeisenä aikana.454

450 Py 1972, 40.
451 Lutherin regimenttiopin tulkinnasta avioliiton kohdalla ks. esim. Lähteenmäki 1955, 174.
452 Vikström 1992, 17.
453 Esim. WA 10, II, 288: ”Denn ym gesetz Mosi gab gott tzweyerley regiment und gepott: Ettlich 
geystlich, die fur gott frumkeyt lereten, als lieb und gehorsam ist, wilche diße gesetz hielten, die 
stiessen yhre weyber nit von sich und brauchten des scheydbrieff s nymer, duldeten und trugen yhrer 
weyber sitten. Etlich aber weltlich umb der willen, die die geystlichen gepott nicht hielten, das den 
selben doch auch eyn maß gesteckt wurde, das sie verfasset wurden, nicht gar nach yhrem muttwillen 
tzu thun, unnd nicht ergerß thetten, alßo gepott er yhnwenn sie ia yhr weyber nicht leyden kundten, 
das sie sie dennoch nicht toedten oder sonst yhn zu viel leyds thetten, ßondern liessen sie von sich 
mit eym brieff e. Darumb gillt solch gesetz bey den Christen nicht, wilche sollen ym geystlichen 
regiment leben.”
454 Sundby on huomauttanut, että regimenttiopin toteuttaminen keskeytyi sekä germaanisen 
perinteen että kirkon oman toiminnan ansiosta. Ruotsin historian kuvauksessaan Sundby kiinnit-
tää huomion siihen, kuinka vuonna 1734 kirkollinen vihkiminen tuli pätevän avioliiton ehdoksi. 
Näin kirkko omasta aloitteestaan siirtyi toimimaan maallisen regimentin alueella, jolta Luther oli 
halunnut kirkon väistyvän. Toisaalta seuraavalla vuosisadalla luonnonoikeudellinen ajattelutapa 
sai monet tulkitsemaan kirkon yksittäisten ihmisten, yksilöitten muodostamaksi yhteenliittymäksi. 
Tässä vaiheessa kirkon ja valtion suhteesta tuli ”ongelma”. Valtio nähtiin eri roolissa: luonnonoikeu-
den mukaisessa maailmansisäisessä systeemissä, jolloin se ei enää edusta Jumalan valtaa maallisessa 
regimentissä. Luonnonoikeus siis merkitsee tässä alhaaltapäin tulevaa valtaa, ihmisten keskinäistä 
sopimista. Käsitys valtiosta ja myös kirkosta muuttui siten, että regimenttiopin soveltaminen oli yhä 
hankalampaa. J.H.Th omander julkaisi artikkelin 1829, jonka mukaan maallinen laki hyväksyi ero-
perusteiksi ei-kristillisiä syitä. Th omander vaati, että siviili-maallinen toiminta on tarkasti erotettava 
kirkollis-uskonnollisesta. Samalla kunnan ja seurakunnan tehtävät olisi erotettava tarkasti toisistaan, 
ja siksi kirkko tarvitsee omat itsenäiset elimet omaa toimintaansa varten. Sundby 1959, 20–25. Suo-
messa tämän ajattelutavan toteutuminen sai muotonsa vuoden 1865 kirkkolaissa ja -järjestyksessä. 
Sen jälkeisessä kehityksessä ei ole juurikaan merkkejä siitä, että valtion roolia maallisen regimentin 
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Englannin kirkon osalta Adrian Th atcher on arvioinut, ettei siellä avioliit-
toa koskien ole toteutettu regimenttiopin mukaista jakoa kirkon ja valtion välil-
lä.455 Lähteiden valossa Englannin kirkossa on käyty keskustelua kirkon ja valtion 
avioliittokäsitysten suhteesta ja sisällöstä käytännössä kuitenkin enemmän kuin 
Suomessa. Tämä liittyy siihen historialliseen taustaan, että regimenttien välinen 
suhde on säilynyt Englannissa ratkaisemattomana ja jatkuvana kysymyksenä, kos-
ka sitä ei reformaation yhteydessä Englannin kirkossa ratkaistu samoin kuin lu-
terilaisissa kirkoissa. Tämä on merkinnyt kirkon ja yhteiskunnan välisen suhteen 
kriittistä tarkastelua myös tämän tutkimuksen ajanjaksona. 

Lähteiden perusteella avioliitto on Suomen evankelis-luterilaisessa kir-
kossa yhteiskunnallinen instituutio, johon vihittävät saatetaan kirkollisen toi-
mituksen ja siunauksen myötä. Avioliitossa elämistä tarkastellaan kristillisen 
elämänkatsomuksen näkökulmasta, jolloin siitä tulee uskon soveltamisen näyt-
tämö.456 Tämän tulkinnan johdosta avioliitto näyttäytyy annettuna, maallisena 
instituutiona. Siihen ei liitetä suoranaisesti rakkauden teologiaa tai muita 
teologisia peruskäsitteitä vaan se näyttäytyy olosuhteena, jossa eletään kristittynä.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa regimenttioppi on ymmärretty ja 
toteutettu siten, että kirkko osallistuu maallisen regimentin toimintaan omalla pa-
noksellaan. Tätä luterilaista mallia on kuvannut muun muassa Antti Raunio. Sen 
mukaan maallisen regimentin alueella on kyse järjen (ratio) käytöstä, johon kaikki 
ihmiset voivat yhtäläisesti osallistua.457 Luonnollisen lakiin nojautuvan tulkinnan 
mukaan oikeudenmukainen yhteiskunta voidaan näin myös saada aikaan. Juma-
la toteuttaa hallintavaltaansa maallisessa regimentissä siinä oikeudenmukaisuut-
ta etsivässä työskentelyssä, jossa uusia lakeja säädetään.458 Tätä ilmentävät myös 
kirkon valtiolle antamien lausuntojen ilmaisut, joille on tyypillistä argumentaation 
yleiseettinen, luonnolliseen lakiin viittaava luonne. Luominen ja Jumala luomisen 
yhteydessä ovat ainoat teologiset peruskäsitteet useissa lausunnoissa. Muut pe-
rinteisesti teologiset käsitteet esiintyvät harvoin kirkon antamissa lausunnoissa.459 

haltijana olisi Suomessa tarkasteltu kriittisesti. 
455 ”Far from adopting a ’two kingdoms’ or ’two spheres’ approach to church and state, the tradition 
of ’Christian England’ assumed a near identity between them.” Th atcher 2001, 374.
456 Ky 84, 96.
457 Raunio 2002, 300, 301. 
458 Ks. esim. Vikstöm 1992, 15 ja Ky 84, 12.
459 Esim. ”Kirkon uskonkäsityksen mukaan Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi. Elinikäi-
sessä avioliitossa miehen ja naisen suhde voi parhaiten toteutua Jumalan tarkoittamalla tavalla. – – 
Toiseksi kirkko pitää tärkeänä, että yhteiskunnassa ihmisten välisissä suhteissa toteutuu oikeuden-
mukaisuuden ja kohtuuden vaatimus. Kirkko pitää kaikkia ihmisiä Jumalan luomina, ja jokaisella on 
oikeus ihmisarvoiseen elämään.” L 99, 4. 
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Voidaan päätellä, että kirkko haluaa toteuttaa näin toimiessaan maallisen 
regimentin tehtävää ja argumentoi luonnollisen lain pohjalta. Hengellisen regi-
mentin roolia kirkko ymmärtää toteuttavansa kirkollisen vihkimisen yhteydessä 
siunauksen, rukouksen ja sanan julistamisen välityksellä. Regimentit on haluttu 
pitää erillään siten, ettei kirkko hengellisen regimentin piiriin kuuluvilla argu-
menteilla pyri vaikuttamaan avioliiton ulkoiseen järjestykseen. Py 72 asiakirjassa 
mallia on toisaalta kritisoitu, koska tästä perusratkaisusta voi seurata, ettei lain 
pareneettinen merkitys tule huomioon otetuksi460, vaikka sillä on ollut muutoin 
luterilaisessa teologiassa oma merkityksensä. 

Avioliittoa koskeva regimenttiopin tulkinta Suomessa on osin ristirii-
tainen. Yhtäältä ilmaistaan, kuinka sekä Jumalan että toisen ihmisen yhteyteen 
luotuisuus toteutuu uskossa Kristukseen. Uskon yhteydestä seuraa luottamus 
Jumalaan ja uusi elämän tulkinta. Synnin turmelemassa maailmassa Kristuksen 
rakkaus ja anteeksiantamus antavat tällöin mahdollisuuden eheytymiseen ja uu-
distumiseen. Juuri tämän uskossa avautuvan uuden elämän ilmaistaan erityisesti 
koskevan avioliittoa ja perhettä.461 Kirkon jäseniä sitoo siten toisenlainen etiikka 
kuin pelkästään maallisen regimentin määräyksien noudattaminen. Kristityn tu-
lee tehdä enemmän kuin yhteiskunnan laki sinänsä vaatii sekä ”kantaa ristiä” eli 
synnin erilaisia seurauksia omassa ja toisten elämässä.462 Tämä oli myös Lutherin 
kuvaus kristillisen etiikan luonteesta. Koska uskon merkitys avioliitossa elämiseen 
eksplikoidaan merkittäväksi ja oleelliseksi, se väistämättä vaikuttaa käsitykseen 
itse avioliitosta. Se poikkeaa siitä, minkä yhteiskunnan laki formuloi.463 

Toisaalta piispojen kannanotossa todetaan, kuinka yleisen ilmoituksen pe-
rusteella kaikki ovat osallisia jumalallisen ilmoituksen valosta, joka valaisee mie-
hen ja naisen välistä suhdetta. Tällöin Jumalan sana ei tuo mitään oleellista uutta 
vaan ainoastaan tähdentää jo olemassa olevia arvoja.464 Avioliittoa kuvataan sekä 
hengellisen että maallisen regimentin näkökulmista, mistä aiheutuu sisällöllinen 
ristiriita. Kristillisen uskon ilmeiseksi todettu vaikutus avioliitossa elämiseen ja 
avioliiton institutionaaliseen sisältöön jää ilmaisematta tarkemmin.

460 Py 72, 44–45. Asiakirjassa tunnistetaan pareneesin sosiaalieettinen merkitys.
461 Ky 84, 10, 96.
462 Py 1972, 52–53. Pelastus ja yhteiskunta -asiakirjan mukaan kutsumukseen ja ristin kantami-
seen sisältyy myös lain hengellinen merkitys, joka ajaa kohti armoa ja Kristusta. Mikäli avioliittoon 
sovelletaan tätä, piispainkokouksen toimeksiannosta laaditun mietinnön kuvausta regimenttiopis-
ta ja kutsumuksesta, avioliiton teologia olisi sanoitettu merkittävästi eri tavalla kuin viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana on tapahtunut.
463 Tämä käsitys vastaa Antti Raunion tulkintaa lain ja evankeliumin suhteesta luterilaisessa etiikas-
sa. Ks. esim. Raunio 2007, 94.
464 Ky 84, 12. 
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Säätäessään avioerosta ja lapsia koskevasta vastuusta yhteiskunnan laki 
määrittelee juridiset rajat avioliiton solmimiselle ja purkamiselle. Sen sijaan avio-
liiton tarkoituksista ja ominaisuuksista laki lausuu huomattavan vähän. Koska laki 
sallii Suomessa eron ilman syytä, eron saaminen on korostetusti yksilön oikeus. 
Tämä merkitsee avioliiton ominaisuuksien ja tarkoituksien merkityksen oleellista 
vähenemistä. Esimerkiksi puolison ja lasten hylkääminen on täysin laillista eikä 
hylättyjen suojana ole kuin taloudellista vastuuta koskevia säädöksiä. Avioliitto 
miehen ja naisen suhdetta koskevana järjestyksenä jää taustalle ja menettää mer-
kitystään. Sen sijaan on tullut avioliitto miehen ja naisen välisenä vapaasti puret-
tavana sopimuksena. Elinikäisyys tai uskollisuus ei ole Suomessa eikä Englannissa 
yhteiskunnan laissa suojeltu avioliiton ominaisuus. Vain yksiavioisuus on säilynyt 
myös laissa avioliiton ominaisuutena.465 Tosin rajoitukseton seriaalinen polyga-
mia ei sekään enää vastaa monogamian periaatetta.

Regimenttiopin toteutumista avioliittoa koskevissa kannanotoissa voidaan 
arvioida esimerkiksi sen suhteen, miten kirkko on hengellisen regimentin alueella 
käyttänyt evankeliumia ja synninpäästön valtaa. Syyllisyyskysymyksen jääminen 
pois oikeudellisista perusteista avioeron kohdalla on maallisen regimentin ja käy-
tännöllisen sekä psykologisen tiedon varassa tehty päätös.466 Suomen evankelis-
luterilainen kirkko on jättänyt syyllisyyden käsittelyn avioeron jälkeen ilmeisen 
vähälle huomiolle, koska lähteissä on vain vähäisiä mainintoja asiasta.467 Tässä 
kohdin regimenttiopin mukainen intentio ei ole toteutunut, vaan maallisen regi-
mentin päätös on vaikuttanut oleellisesti koko syyllisyyskysymyksen käsittelyyn 
myös kirkon omassa toiminnassa. Näin regimenttiopin sisäinen logiikka regi-
menttien itsenäisyydestä on rikkoutunut. Nykyistä käytäntöä voidaan tältä osin 
tuskin pitää regimenttiopin mukaisena.

Englannissa BCP edustaa kirkon teologisesti perusteltua avioliittokäsitystä, 
joka ei tyhjenny yhteiskunnan lainsäädännössä ilmaistuun käsitykseen. Kirkolla 
voi olla tällöin oma, yhteiskunnan lainsäädännöstä poikkeava sisältö avioliitolle. 
Suomessa sen sijaan eduskunta säätää laissa sekä avioliiton muodosta että sisäl-
löstä, eikä kirkko ole nähnyt perusteita säätää esimerkiksi kirkkolaissa tai -järjes-

465 AL § 6.
466 Saarenpää 1992, 138: ”Syyllisyysperiaatteen hylkääminen yleisenä avioliittolainsäädäntöä muo-
vaavana periaatteena on kiistatonta. Pitkä historiallinen kehityslinja on tietoisesti ja syystä katkaistu. 
Yhteiskunnan muuttuessa syyllisyysperiaate edisti jo hylättyä arvomaailmaa. Muutos on muun ohella 
nähtävä voittona yksilön persoonallisuuden suojan kehitykselle. Aviopuolisoiden ei enää ole tarpeen 
saattaa yksityiselämäänsä julkisessa oikeudenkäynnissä arvioitavaksi avioeron yhteydessä.” Vastikään 
on jouduttu EU:ssa tarkastelemaan tätä kysymystä uudelleen, koska avioerolainsäädäntö monessa 
Euroopan maassa sisältää edelleen syyllisyysperusteisen toimintamallin.
467 Ky 84, 55.
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tyksessä avioliiton sisällöstä tai edellytyksistä teologisin perustein. Käytäntö ker-
too regimenttiopillisesta ratkaisusta, jonka mukaan avioliitto kuuluu yksinomaan 
maalliseen regimenttiin. On syytä arvioida kriittisesti, missä määrin tällainen jako 
”regimenttien” kesken vastaa Lutherin alkuperäistä intentiota. Saksan evankelis-
luterilaisten kirkkojen dokumentti468 on yksi esimerkki toisenlaisesta luterilaisesta 
tulkinnasta kuin Suomessa. 

Englannin kirkossa myös nykyisin käytössä oleva vihkikaava CW 00 viittaa 
valan sanamuodossa ”Jumalan pyhään lakiin”, jonka mukaisiin velvoitteisiin vihit-
tävä sitoutuu.469 Tämä ilmaisu esiintyy kaikissa eri tavoin muotoilluissa vaihto-
ehdoissa, mikä kertoo sille annetusta merkityksestä ja painoarvosta. Vaikka avio-
liiton katsotaan kuuluvan luomistodellisuuteen ja sellaisena koskettavan kaikkia 
ihmisiä, yhteiskunnan laki ja siviilivihkikaava eivät ilmaise niitä sisältöjä, jotka on 
ilmaistu kirkollisessa vihkimisessä. Niinpä avioliiton teologisen merkityksen kuu-
luminen kirkon toimivaltaan on haluttu säilyttää selvänä monista muista muutok-
sista huolimatta, joita BCP:n jälkeisiin vihkikaavoihin on tehty.470

Englannin kirkon lausumissa ilmenee myös avioliiton teologisen määritel-
män vastakulttuurinen ulottuvuus.471 Kun avioliitto määritellään Jumalan rakkau-

468 ”2. Voraussetzungen für die kirchliche Trauung: (1) Beide Ehepartner wünschen eine kirchliche 
Trauung. (2) Mindestens einer der Ehepartner gehört der evangelischen Kirche an – – . (3) Die stan-
desamtliche Eheschließung des Paares nach staatlichem Recht ist nachweislich rechtsgültig vollzogen. 
(4) Es bestehen keine gravierenden seelsorgerlichen Bedenkengegen das Zustandekommen der Ehe 
und den Umgang der Ehepartner miteinander. Diese können z. B. darin begründet sein, dass das 
Paar Vereinbarungen getroff en hat, die dem christlichen Eheverständnis widersprechen.” Leitlinien… 
2003, 77.
469 ”I, N , take you, N , to be my husband, to have and to hold from this day forward; for better, for 
worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part; 
according to God’s holy law.” CW 00, 108. Siviilivihkimisen kaavassa ei vastaavia velvoitteita ole.
470 Pentti Lempiäisen mukaan BCP:n ”anglikaaninen vihkikaava” on reformaation jälkeen ”säilynyt 
pääpiirteissään muuttumattomana”. Ks, Lempiäinen 2004, 175. Tämä kuvaus Englannin kirkon vihki-
kaavan muuttumisesta teoksessa Pyhät Toimitukset on epäilemättä vanhentunut. CW 2000:n jälkeen 
ei enää voida samassa merkityksessä puhua ”anglikaanisesta vihkikaavasta”, koska Englannin kirkon 
ohella useat muut kirkot ovat ottaneet käyttöön kokonaan uudelleen muotoiltuja vihkikaavoja.
471 Myös luterilaisessa teologiassa on ollut esillä vastakulttuurinen ulottuvuus. Se on kuitenkin 
keskittynyt vihkimisen ulkoisiin muotoihin ja tasa-arvon edistämiseen. ”5.3. Th ere are counter-
cultural aspects of weddings. It is important that the rite maintain and express the baptismal dignity 
of the parties to the marriage. Th us, the couple must both freely assent to the wedding, and neither 
bride nor groom should be dealt with as if ”property”. Furthermore, the status of being married must 
be seen as neither better nor worse than the status of anyone else in the assembly these all are the 
baptized. Baptism is their basic dignity and vocation, and a particular marriage will be seen as one 
wonderful unfolding of that vocation for the sake of the life of the world. It may be that such baptis-
mal dignity will come to expression by the wedding being held within the context of the Eucharist of 
the assembly. Or it may be that the nuptial blessing will express the vocation of baptized Christians 
who are married. In any case, the Church may do well to resist the spread of consumerist or dowry-
system patterns of marriage which are oft en inappropriately expensive without expressing authentic 
Christian values.” Chicago… 1998, 6. Tähän asiakirjaan viitataan mm. Kirkollisten toimitusten kirjan 
2003 perusteluissa.
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desta lähtevänä ja siihen tähtäävänä, se poikkeaa yleisestä käsityksestä, joka poh-
jautuu esimerkiksi pelkästään ihmisten keskinäiseen sopimusajatteluun. Tällöin 
kirkon avioliittokäsitys on sisällöltään toisenlainen kuin yhteiskunnan muuten 
omaksuma tai sen lainsäädännössä ilmaistu käsitys avioliitosta.472 Tämän johdosta 
Englannissa oli 1970-luvulla pohdintaa myös siitä, vastaako siviilivihkiminen 
enää avioliittoa kristillisessä mielessä.473 Tutkimuksen kohteena olevat kirkot ovat 
kuitenkin säilyttäneet lausuntojen muodossa474 vaikutusmahdollisuutensa aviolii-
ton yhteiskunnalliseen muotoon, vaikka lainsäädäntö siirtyi reformaation jälkeen 
maallisen hallinnon vastuulle.

4.7. Avioliiton kirkolliset merkitykset Englannissa ja Suomessa

Jotta tutkimustehtäväksi asetettu Englannin kirkon ja Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon avioliittoteologian analyysi tulisi paremmin näkyväksi, asetan tässä 
alaluvussa vielä rinnakkain näiden kahden kirkon lähteistä muodostuneet kuvat 
avioliiton kirkollisista merkityksistä.

Englannin kirkossa kuulutusaika on pidempi kuin Suomessa ja sen lisäk-
si kirkollisella vihkimisellä on erillisiä, kirkon asettamia, itse avioliittoa koskevia 
edellytyksiä.475 Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei nimeä valtiollisen lainsää-
dännön lisäksi omia, avioliittoa koskevia edellytyksiä kirkolliselle vihkimiselle.476 
Englannissa sen sijaan käytetään avioliitosta erikseen ilmauksia yhteiskunnallinen 
laki ja jumalallinen laki (God’s law, or the laws of this Realm)477. Englannin kirkko 
määrittelee avioliittoa koskevia periaatteita joissain kohdin toisin kuin yhteiskun-

472 ”What Christians believe Jesus to be calling for is quite radical in terms of contemporary social 
mores. It is the practice in marriage and family relationships of the kind of love which comes from 
God, a love which demands fi delity and commitment strong enough both to make the successful 
raising of children a realistic possibility and to undergird mutual care and support through the old 
age.” SC 1995, 81. ”It needed to ask whether in respect of marriage there was still suffi  cient agreement 
between Church and State, to justify the Church regarding civil marriage as marriage in the Christian 
understanding, or whether the divergence between the two standards was such that Church regar-
ding civil marriage as marriage in the Christian understanding, or whether the divergence between 
the two standards was such that Church and state should from now on each set its own standards and 
formulate its own procedures.” MCT 78, 8.
473 Toisaalta viimeaikaisessa keskustelussa on kiinnitetty huomiota siihen, että reformaation jälkeen 
avioliiton hallinta siirtyi valtiolle, vaikka sanalliset muodot tulivat aluksi suoraan kirkolta. Ks. 
Humphreys 2001, 423.
474 Esim. PA 66, CM 05, L 92, L 94. 
475 MCD 2002, 1. Englannin kirkossa ei vihitä määräaikaiseen avioliittoon, ja eron jälkeiseen, uuteen 
avioliittoon vihkiminen harkitaan kussakin tapauksessa erikseen
476 Vain vihittävien jäsenyys kristillisessä kirkossa ja vähintään toisen jäsenyys Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa ja rippikoulun käyminen ovat vihittäviin liitettäviä edellytyksiä. Ktk 03, 137.
477 BCP, 363.
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nan laki ja odottaa vihittävien liittyvän kirkollisessa vihkimisessä kirkon käsityk-
seen avioliitosta.478

Englannin kirkon mukaan on puhuttava avioliiton kristillisestä opista eikä 
kristillisen avioliiton opista, koska avioliitto on yleisinhimillinen. Kristillinen oppi 
avioliitosta sisältää perusteita, jotka antavat sille rakkaudenteologiaan, ekklesio-
logiaan sekä uskoon ja armoon liittyviä merkityksiä. Suomen evankelis-luterilai-
nen kirkko pitää avioliittoa ulkoisena, yleispätevänä järjestyksenä, jonka kristitty 
omalla elämäntavallaan voi tehdä kristilliseksi. Avioliittoon liitetyt ihanteet ja ar-
vot ovat sen kristillinen tulkinta. Siksi luterilainen teologia puhuu avioetiikasta 
eikä avioliittoa koskevasta opista.

Siunaus on kirkollisen vihkimisen keskeisin tehtävä ja tarkoitus sekä Suo-
messa että Englannissa.479 Suomessa siunaus on kuvattu sekä edellytyksettömänä 
lahjana että Jumalan tahdon mukaisen elämän seurauksena. Näiden kahden eri 
tulkinnan suhde jää jännitteiseksi. Painopiste on useammin ehdollisessa siuna-
uksessa, joka seuraa Jumalan tahdon toteuttamisesta. Kuitenkin vihkikaavoihin 
sisältyy aina myös edellytyksettömän siunauksen ilmaisuja.480

Kirkollisessa vihkimisessä annettava siunaus liitetään Englannin kirkossa 
sekä luomisen että lunastuksen yhteyteen.481 Tämä siunaus on Englannin kirkon 
mukaan Jumalan lahja, joka tekee mahdolliseksi hänen hyvän tahtonsa toteutu-
misen.482 Siunaus ei esiinny BCP.ssä siinä merkityksessä, että Jumalan tahdon 
toteuttaminen olisi siunauksen edellytys. Sama koskee myöhempiä vihkikaavoja. 
CW:n antama kuvaus siunauksesta muistuttaa enemmän Lutherin katekismuksen 
kuvaa483 Jumalasta kaiken hyvän antajana kuin suomalaisten lähteiden kuvausta 
Jumalan tahdon noudattamiseen sidotusta siunauksesta.

Suomalaisten lähteiden kuvaus puolisoiden yhteen liittämisestä on jossain 
määrin heterogeeninen. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tulkitsee puoli-
soiden yhteen liittämisen olevan sekä Jumalan työ, jonka hän toteuttaa julkisessa 
kihlauksessa, että vihittävien keskinäinen sopimus, joka vahvistetaan kirkollises-

478 MCD 02, 2–3.
479 Ktk 03, 138, Ktk 84,
480 Ktk 84, 54–58; Ktk 03, 151, 152, 191, 192.
481 Vrt. CW 00, 153: ”Eternal God, you create us out of love that we should love you and one anot-
her. Bless this man and this woman, made in your image, who today become a sign of your faithful 
love to us in Christ our Lord.” 
482 BCP 365, 366.
483 ”Sihe, Also wil uns Gott anzeigen, wie er sich alle unser not annympt und so treulich auch fur 
unser zeitliche narung sorget; und wiewol er solchs [Gott sorget teglich auch fur unsern leib.] reich-
lich gibt und erhelt auch den Gottlosen und buben, doch wil er, das wir daruemb bitten, auff  das wir 
erkennen, das wirs von seiner hand empfahen, und darynne sein veterliche guete gegen uns spueren. 
Denn wo er die hand abzeucht, so kan es doch nicht endlich gedeyen noch erhalten werden, wie man 
wol teglich sihet und fuelet.” WA 30, I, 205–206.
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sa vihkimisessä. Englannin kirkon dokumenteissa on näkyvissä vastaava käsitys, 
jonka mukaan yhtäältä vihittävä pari on vihkimisen subjekti484, toisaalta Jumala 
yhdistää puolisot. 

Käsien yhteen liittäminen osana englantilaista vihkitoimitusta symbo-
loi yhteen liittymistä,485 jossa Jumala liittää puolisot toisiinsa inhimillisen sopi-
muksen muodossa. Sakramentaalisessa tulkinnassa Jumalan rooli vielä korostuu. 
Vaikka Jumala liittää puolisot yhteen ja avioliitto on sakramentaalinen, avioliiton 
solmimisessa ei Englannin kirkon mukaan muodostu purkamatonta sidettä, ku-
ten roomalaiskatolisessa avioliiton teologiassa.486 

Anglikaanisen yhteisön ja myös Englannin kirkon käsitys avioerosta pe-
rustuu avioliiton sakramentaaliseksi ymmärretystä luonteesta huolimatta siihen 
tosiasiaan, että jotkut avioliitot lakkaavat suhteena olemasta ja valtion lainsäädän-
tö myöntää eron. Englannin kirkon mukaan avioliitto katsotaan osaksi jumalallis-
ta lakia, ja siksi kirkko ei myönnä avioeroja. 

Avioeroa ei pidetä enää niinkään normien vastaisena päätöksenä kuin 
olemassa olevan tilanteen johdonmukaisena seurauksena. Elinikäisyyden ihan-
teesta on joissakin tilanteissa luovuttava lähimmäisenrakkauden vaatimuksesta. 
Suomessa ihanteen ja todellisuuden välisen ristiriidan käsittely siirtyi käytännössä 
toimituskeskusteluihin, joita piispat suosittelevat erityisesti eronneiden vihkimi-
sen yhteyteen, jotta kirkko ei kritiikittä toteuttaisi peräkkäistä moniavioisuutta.487 

Aluksi kysymys eronneiden vihkimisestä uuteen avioliittoon näyttäytyi 
Englannissa siinä muodossa, miten toimitaan syyttömän osapuolen kohdalla.488 
Myöhemmin pohdinta laajentui käsittämään kaikki, jotka pyytävät kirkollista vih-
kimistä eron jälkeen uuteen avioliittoon.489 Englannin kirkon käsitystä eronneiden 
vihkimisestä voi kutsua pastoraalis-sakramentaaliseksi, koska ratkaisu perustuu 
yhtäältä haluun pitää kiinni avioliiton purkamattomasta ja elinikäisestä luontees-

484 LC 94, § 74. Näin tulkitsee asian myös Humphreys: ”In fact, marriage is not something that the 
church ’does’ at all. Rather it witnesses and blesses the marriage of two people who marry each other. 
Th e ASB marriage service begins ’We have come together in the presence of God, to witness the 
marriage of N and N, to ask his blessing on them and to share their joy.’” Humphreys 2001, 428–429. 
Vastaava teksti on viimeisimmässä Englannin kirkon vihkikaavassa, Common Worship 2000: ”In 
the presence of God, Father, Son and Holy Spirit, we have come together to witness the marriage of 
N and N, to pray for God’s blessing on them, to share their joy and to celebrate their love.”; ”Yet the 
working party stresses that ’this does not make the Church a primary actor in the exchange of vows’. 
Th ere is nothing magical about a church wedding that somehow leaves the couple ’more married’ 
than if they had entered into marriage elsewhere.” Humphreys 2001, 429.
485 BCP, 364.
486 MCD 00, 49.
487 Ky 84, 55–56. Tämän suosituksen toteutumista ja edellisen suhteen päättymisen käsittelyä vihki-
keskusteluissa olisi syytä erikseen tutkia.
488 LC 94, § 65–66.
489 MCD 2002.
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ta, toisaalta haluun kohdata todellisesti myös ne kirkon jäsenet, joiden avioliitto 
on rikkoutunut.490 Avioliitto ymmärretään Englannin kirkossa kutsumuksena, 
joka koskee myös eronneita. Kirkon antamien ohjeiden mukaan eronneiden toi-
mituskeskusteluun kuuluu myös keskustelu kutsumuksesta uuteen avioliittoon.491

Edelleen eronneen vihkiminen avioliittoon Englannin kirkossa on poik-
keus, jolle edellytetään löytyvän päteviä perusteluita. Toisaalta on olemassa myös 
esteitä, joiden vuoksi eronnutta ei vihitä uuteen avioliittoon.492 Vihittäviltä edel-
lytetään halua sitoutua elinikäiseen avioliittoon ja kirkon opetukseen avioliitosta 
sekä kontaktia paikalliseen seurakuntaan.493 Englannin kirkon käsitys kirkollisen 
vihkimisen luonteesta on kiinteästi sidoksissa seurakuntayhteisöön.

Eronneiden ja muiden vihkimisten välisen eron tekemisestä on Suomen 
evankelis-luterilaisessa kirkossa käytännössä luovuttu. Muutosta on perusteltu 
yhteiskunnan kirkolle antamalla tehtävällä sekä armolla, joka koskee myös eron-
neita. Eronneiden vihkimistä koskevat käytännöt kertovat myös kirkon ja valtion 
välisestä suhteesta. Englannissa kirkolla on omia, valtion lainsäädännöstä riip-
pumattomia säädöksiä avioliitosta, jotka valtio tunnustaa. Suomessa kirkko to-
teuttaa yhteiskunnan lainsäädännön asettamia periaatteita eikä ole käyttänyt nii-
den soveltamisessa omaa harkintavaltaa, vaikka avioliittolain perusteella se olisi 
mahdollista.494

Avioliittoteologian erosta näiden kahden kirkon välillä kertoo, miten Eng-
lannin kirkko määrittelee avioliiton suhteessa uskoon, armoon ja Jumalaan495 ja 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko määrittelee avioliiton yhteiselämän perus-

490 Myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko on pitänyt eronneiden vihkimistä periaatteessa 
poikkeuksena, mutta käytännössä se ei eroa mitenkään ensimmäisestä vihkimisestä.
491 M 99, 7.
492 MCD 02, 2–3. Esimerkiksi avioliiton hajoamiseen johtanutta uutta suhdetta tai useamman ker-
ran eronnutta ei vihitä kirkollisesti. Lisäksi edellytetään toimituskeskustelua, jossa eron syyt ja siihen 
liittyvien seuraukset käydään läpi. Myös ajallista etäisyyttä erosta edellytetään, vaikka aikarajaa ei ole 
asetettu. Harkinta eronneen vihkimisestä kuuluu sille papille, jolta vihkimistä on pyydetty.
493 MCD 02, 1.
494 Avioliittolaki 16 § (16.4.1987/411): ”Sen lisäksi, mitä vihkimisestä säädetään 15 §:ssä, kirkollisen 
vihkimisen muut ehdot ja muodot määrää se uskonnollinen yhdyskunta, jossa vihkiminen 
toimitetaan.”
495 ”Why is marriage important? God is love (1 John 4.16), and in creating human beings he has 
called us to love, both himself and one another. Th e love of God the Father for his Son is the ground 
of all human love, and through the Holy Spirit we may dwell in that love, which the Son has shown 
to us (John 15.9). Marriage is a pattern that God has given in creation, deeply rooted in our social 
instincts, through which a man and a woman may learn love together over the course of their lives. 
We marry not only because we love, but to be helped to love. Without the practice and disciplines of 
marriage, our love will be exhausted and fail us, perhaps very harmfully to ourselves and others.” M 
99, 5. 
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muodoksi, jossa luomistarkoitus suhteeseen luomisesta toteutuu. Jumalan siunaus 
annetaan tälle elämänmuodolle.496

Avioliiton siunaamiskaavaa koskevat lähtökohdat poikkeavat jonkin verran 
toisistaan. Suomessa kaava on tarkoitettu muiden kuin Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon käyttämän järjestyksen mukaisesti vihittyjen avioliittojen siunaami-
seen.497 Englannissa An Order for Prayer and Dedication aft er a Civil Marriage on 
tarkoitettu avioliittonsa jo solmineiden kirkollista siunaamista varten niille, jotka 
haluavat pyhittää yhteisen elämänsä Jumalalle ja erityisesti eronneiden siviilivih-
kimisen jälkeiseen siunaukseen.498 

Englannin kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittoon 
siunaamisen teologiassa on huomattavia eroja. Avioliiton elinikäisyyden ominai-
suus kuuluu Englannissa rakenteellisesti siunaamisen yhteyteen. Avioliiton siu-
naamisen kaavassa edellytetään Englannin kirkossa muutoinkin liittymistä kir-
kon opetukseen avioliitosta. Sormusrukous kuuluu Englannissa sekä avioliiton 
siunaamiseen että vihkimiseen, vaikka siunaamisessa sormusta ei enää luovuteta. 
Suomessa sormusrukousta ei käytetä avioliiton siunaamisen yhteydessä, avioliiton 
elinikäisyyttä ei mainita ja juridinen oikeus siunaamiseen riittää.

Raamatun käyttömahdollisuudet vihkikaavoissa ovat lisääntyneet molem-
missa tutkimuksen kohteena olevissa kirkoissa. Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko ei ole kuitenkaan käyttänyt vihkikaavoissa niitä kohtia, jotka on Uudessa 
Testamentissa suoranaisesti tarkoitettu aviopuolisoille.499 Efesolaiskirjeen viides 
luku on ainakin osittain mukana kaikissa Englannin kirkon vihkikaavoissa. Suo-
messa sitä ei ole ehdotettu käytettäväksi.500 Ef. 5:32:n jättäminen pois on merkin-
nyt laajemminkin avioliiton teologisen tulkinnan köyhtymistä.

Avioliittoa koskevat eettiset tulkinnat katsotaan Suomessa aikaan sido-
tuiksi, ja siksi valitut Raamatun kohdat ovat luonteeltaan yleisiä. Kristuksen ja 

496 Ky 84, 24: ”Avioliitto naisen ja miehen kumppanuuden toteutumismuotona”.
497 Ktk 03, 181. Aiemmissa kaavoissa tarkoitus ilmaistiin vielä toisin. Siunaamiskaava oli tarkoitettu 
niille, jotka oli vihitty siviiliviranomaisen edessä. Ktk 84, 70.
498 ”If, aft er a serious length of time living alone and dealing responsibly with the legacy of the past 
marriage, you are certain that God has called you to a new one, the Church will pray with you and 
your new partner. Th e Service of Prayer and Dedication aft er a Civil Marriage is one way, widely 
available, in which it can do so formally.” M 99, 7.
499 Kaanaan häistä kertova perikooppi on ensimmäistä kertaa mukana vuoden 2003 suomalaises-
sa vihkikaavassa, samoin Kol. 3:12–17, joka on kaikissa Englannin kirkon vihkikaavoissa. Mark. 
10:6–9 sekä 1. Kor. 13 ovat mukana molempien maiden vihkikaavoissa. Vanhan Testamentin osalta 
ainoastaan Ps. 121 on käytössä molemmissa kirkoissa, muut psalmikohdat ja viittaukset Vanhaan 
Testamenttiin ovat eri kohdista. 
500 Ef. 5:32, joka viittaa avioliiton sekä Kristuksen ja seurakunnan välisen suhteen yhteyteen ja on 
ollut klassinen roomalaiskatolisen avioliittoteologian peruste, ei kuulu suositeltuihin lukukappaleisiin 
Suomessa.
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seurakunnan välisellä rakkaudella ei nähdä valinnasta päätellen analogiaa avio-
liiton kanssa eikä sen salaisuusluonteeseen ole muuallakaan lähteissä viittauksia. 
Englannin kirkossa avioliitto heijastaa paitsi Jumalan armoa ja rakkautta, myös 
Kristuksen ja seurakunnan välisen rakkauden luonnetta.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ilmaisee tehtäväkseen pitää kiinni 
elinikäisyydestä avioliiton ominaisuutena, koska lainsäädäntö ei sellaisia ihanteita 
voi tarjota.501 Vihkikaavoissa elinikäisyyden ihanne on kuitenkin jäänyt taustalle.

Viitteitä ekumeenisesta yhteistyöstä Porvoon yhteisön502 sisällä on erittäin 
niukasti, korkeintaan vihkikaavan raamatunkohtien muutoksissa, vaikka vihki-
kaavojen valmistelu on tapahtunut osittain samanaikaisesti. Tämä on siinä mie-
lessä yllättävää, että Porvoon yhteisessä julkilausumassa molemmat kirkot ovat 
sitoutuneet neuvottelemaan ”uskoa, kirkkojärjestystä, elämää ja työtä koskevissa 
merkittävissä kysymyksissä” ja perustamaan sitä varten tarvittavia muotoja.503

Englannin kirkko käyttää ilmaisua kristillinen avioliitto, koska avioliitto 
pohjautuu Jumalan rakkauden luonteeseen. Toinen perustelu on, että Jumalan 
armo Pyhässä Hengessä annetaan kaikille avioituville, jotka tietoisesti halua-
vat kuulla Jumalan äänen.504 Tämä tulkinta vahvistaa, että kristillisen avioliiton 
käsitteelle annetaan Englannin kirkossa oleellinen merkitys. 

Englannin kirkko tarkentaa käsitystään siten, että kristillinen avioliitto tar-
koittaa niitä merkityksiä, joita kirkko avioliitolle antaa. Avioliitto on Englannin 
kirkossa omaksutun käsityksen mukaan merkki Jumalan rakkaudesta sekä Kris-
tuksen ja seurakunnan välisestä suhteesta.505 Kirkko myös edellyttää kirkollisessa 

501 Ky 84, 29.
502 Porvoon yhteisöstä tutkimuksen ekumeenisena kontekstina ks. alaluku 2.1.6.
503 PorYJ § 58, viii. Ks myös § 28: ”– – Se sisältää yksimielisyyden uskosta, ja yhteisen sakrament-
tien vieton, jota tukee yhteinen virka, sekä kollegiaaliset ja konsiliaariset muodot käydä neuvottelija 
uskon, elämän ja todistuksen kysymyksistä. Nämä yhteyden ilmaukset voivat vaatia myös muutoksia 
kirkon lakeihin ja sääntöihin.”
504 ”Yet it is important that those who marry know the full extent of what they are doing. And 
Christians believe that that requires an understanding of the love that God has shown mankind 
in Christ, a love which marriage is called to refl ect. Th ose who understand God’s love to them will 
understand their own love as a part of God’s work in the world, and will be better equipped for what 
they undertake. Precisely because it is a lifelong partnership, marriage is chosen by God to express 
the permanence of his love for us, which accompanies us through all the changing scenes of life not 
only until the day we die, but beyond death to resurrection. M 99, 3.
505 ”Where people consciously make their vows before God and set their married life within the 
context of the life and community of the Christ’s Church, we may confi dently hope and expect that 
they will draw upon the many means of the divine love and mercy in deepening and strengthening 
their own relationship.” MCT 78, 61. ”Here, the marital imagery used in the Old Testament – – is 
transferred to the new covenant relation between Christ and the Church. In Christian theology, this 
has contributed to a very high view of marriage and provided the basis for interpreting marriage as 
a sacrament. Human love in marriage is not to be taken for granted or demeaned, therefore. At its 
highest, it symbolizes that greater love that unites heaven and earth, Christ and the Church.” SC 1995, 
83. Näin myös Humpreys 2001, 430. 
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vihkimisessä vihittävien ottavan kirkon opetuksen avioliitosta vastaan ja myön-
tyvän siihen.506 Lisäksi se on tämän rakkauden koulu ja armon väline. Avioliitto 
nähdään yhteisöllisen liittymäkohtansa vuoksi sekä yhteiskunnan että seurakun-
tayhteisön perusyksikkönä, joka tarvitsee yhteisöllisen tuen.507 Tässä suhteessa 
Englannin kirkon kanta poikkeaa suomalaisesta avioliiton teologiasta.

Uskon merkitys avioliiton toteutumisessa perustellaan Englannin kirkossa 
siten, että avioliitolla on liittymäkohta armoon ja Jumalan rakkauteen. Tämä kir-
kon omaksuma käsitys avioliitosta on mahdollista ymmärtää vain uskossa, josta 
avautuvat rakkauden ja armon merkitykset.508

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ilmaisee uskon ja avioliiton suhteen 
siten, että usko on kristillistä elämää avioliitossa. Usko merkitsee avioliitossa sa-
maa kuin muutenkin elämässä: anteeksiantamukseen turvautumista, uudistumi-
sen ja eheytymisen mahdollisuuksia sekä hyveiden toteuttamista.509 Koti ja perhe 
ovat kristillisen elämän toteutumisympäristö, ja uskolla on siksi välitön vaikutus 
myös avioliittoon. Avioliitolla ei ole muusta elämästä poikkeavaa yhteyttä uskoon 
ja armoon, mutta siinä niiden tarve on suurempi. Tässä merkityksessä avioliitossa 
kasvetaan kristittyinä.510

Kutsumus liitetään avioliittoon sekä Suomen evankelis-luterilaisessa kir-
kossa että Englannin kirkossa. Vaikka kutsumuksella on ollut luterilaisessa teo-
logiassa keskeinen merkitys, Suomessa avioliiton kuvaaminen kutsumuksena tai 
nimenomaan Jumalan kutsuna on tämän tutkimuksen lähteissä harvinaista ja 
poikkeuksellista. Vielä vuoden 1963 vihkikaavassa tuotiin esille miehen ja naisen 
erilaiset kutsumukset511 ja kutsumusajattelu näyttäytyi osana patriarkaalista ajat-
telumallia. Käsite kutsumus ei esiinny vihkikaavoissa vuoden 1963 vihkikaavan 
jälkeen. Ainoastaan vuoden 2003 vihkikaavan morsiusmessussa avioliitto itses-
sään kuvataan Jumalan kutsuna puolisoille512. Muuten käytetään ilmaisuja ”avio-
liiton tehtävä” tai ”miehen ja naisen tehtävä”, jotka Jumala on antanut.513 

506 ”Given that the provision of careful marriage preparation should be the norm for all couples 
seeking marriage in church, do the applicants possess an understanding of the need of God’s grace in 
relationships and show a willingness to be open to Christian teaching?” MCD 02, 4.
507 ”Th e worshipping community, which is ready to welcome you in celebrating and learning of 
God’s love, is the proper supportive context for the personal relationship at the centre of your life to 
fl ourish.” M 99, 7.
508 SDC 95, 85.
509 Ky 84, 10–11, 36.
510 Ky 84, 36.
511 Ktk 63, 40.
512 Ktk 03, 171.
513 Ktk 84, 56; Ktk 03, 141, 142; Ky 84, 92. 
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Avioliiton yleisinhimillisen ja maallisen luonteen korostus on tullut val-
litsevaksi tavaksi kuvata avioliittoa. Avioliiton kutsumusluonne ja uskoon poh-
jautuva tulkinta eivät saa vastaavaa merkitystä. Myös raamatunkohdat esitetään 
argumenttina avioliiton instituutioon liittyvien ominaisuuksien, esimerkiksi 
tasaveroisuuden puolesta.514 Tehtävä- ja velvollisuusluonteen painottaminen515 
merkitsee samalla avioliiton velvollisuusetiikan korostumista uskoon perustuvan 
kutsumusetiikan sijasta. Näiden havaintojen perusteella voidaan todeta, että avio-
liiton luonne kutsumuksena on Suomessa esillä vain heikosti.

Englannin kirkossa kutsumus (calling, vocation) avioliiton teologisena mo-
tiivina on selvemmin esillä.516 Avioliitto liitetään kolmeen ulottuvuuteen: elin-
ikäisyyteen, miehen ja naisen keskinäiseen rakkauteen sekä lasten syntymään ja 
kasvatukseen. Näiden ulottuvuuksien on katsottu yhdessä muodostavan avioliiton 
olemassaolon. Näistä ulottuvuuksista kiinni pitäminen liitetään siksi käsitteeseen 
kutsumus (vocation). Jumala kutsuu avioliittoon ja kannattelee avioliitossa rak-
kaudellaan.517 Siinä avioliiton kutsumusluonne saa selvän ilmaisun. Avioliitto on 
kutsumus samoin kuin muut seksuaalisuuteen liittyvät elämänmuodot: tilapäinen 
yksin eläminen ja sitoutunut selibaatti.518 Uudelleen vihittäville suunnatussa lu-
vussa dokumentti Marriage 1999 puolestaan lupaa kirkollisen vihkimisen niille, 
jotka ovat vakuuttuneet Jumalan kutsusta avioliittoon.519 

Englannin kirkossa avioliiton julkisuutta ja yhteisöllisyyttä on korostettu 
oleellisina sekä kirkollisen vihkimisen että itse avioliiton kannalta.520 Yhteisölli-
nen tulkinta perustellaan usein rakkauden teologialla. Koska Jumalan rakkaus on 
palvelevaa, ulospäin suuntautuvaa rakkautta, myös aviollisen rakkauden tärkein 
luonne on sen suuntautumisessa kahdenkeskisyyttä laajemmalle. Rakkauden on 

514 Ky 84, 17.
515 Velvollisuus on Aatto Kuusniemen mukaan avioliiton järjestysluonteeseen kuuluva käsite, joka 
on muutoksen myötä jäänyt taustalle, kun järjestysteologisesta tulkinnasta on siirrytty tunteisiin 
perustuvaan avioliittokäsitykseen. Ks. Kuusniemi 1988, 84. Kuusniemen tulkinta tuo korostuneesti 
esiin yhden muutossuunnan, mutta ei kuitenkaan erittele, mitä velvollisuus avioliiton yhteydessä 
voisi tarkoittaa muuttuneessa tilanteessa. Antti Raunio puolestaan esittää velvollisuuden luterilaisen 
etiikan kannalta oleellisena käsitteenä, joka perustuu sekä regimenttioppiin että etiikan perusteisiin. 
Tässä kohdin Raunio viittaa Pelastus ja yhteiskunta -asiakirjaan 1970-luvulta. Ks. Raunio 2008, 2. 
Velvollisuus käsitteenä jää kokonaisuudessa ristiriitaisesti tulkituksi. Yhtäältä sitä on pidetty oleellise-
na ja välttämättömänä käsitteenä ja toisaalta sen on katsottu edustavan problemaattista tai vanhentu-
nutta lähtökohtaa.
516 MS 02, 1; LC 1969, res. 22; Sihs 03, 102; ks. myös Newey 2002, 1.
517 LC 94, E) 2.7. Vastaava käsitys avioliitosta ja naimattomuudesta kutsumuksina – korostetusti ”kä-
sitteen tarkassa merkityksessä” – löytyy tuoreesta Englannin kirkon artikkelikokoelmasta vuodelta 
2003: Sihs 03, 102.
518 Sihs 03, 105.
519 M 99, 7.
520 Ihs 91, 21.
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kasvettava itsekkäästä eroksesta kohti palvelevaa agape-rakkautta.521 Myös kirkol-
lisen vihkimisen yhteisöllisyys perustellaan rakkauden kasvulla.

Tämä merkitsee sekä lasten ja perheen että muun yhteiskunnan tulemista 
aviorakkauden kohteeksi. Avioliiton heikkeneminen merkitsee tämän tulkinnan 
mukaan huolenpidon ja yhteenkuuluvuuden heikkenemistä koko yhteiskunnas-
sa.522 Yhteisöllisellä tulkinnalla on liittymäkohta myös avioliiton tarkoitukseen 
syntiä estävänä järjestyksenä (remedium).523 Myös muuttuvassa yhteiskunnassa 
avioliiton yhteisöllinen ja tarkoituksiin perustuva luonne säilyvät. Tämä koskee 
erityisesti lasten huomioon ottamista.524 Lasten kasvatus ja turvallinen kehitys 
edellyttävät yhteisöltä avioliittoa säilyttäviä toimenpiteitä. 

Seurakuntayhteisö saa merkityksen avioliiton kasvuyhteisönä525, jossa 
kasvu armon ja rakkauden tuntemisessa on mahdollista.526 Englannin kirkon 
käsityksen mukaan avioliiton voima ja sen mahdollisuus palvella yhteisöä on rat-
kaisevalla tavalla sen varassa, kuinka luottavainen ja täysi suhde puolisoilla on 
Jumalaan ja kirkkoon yhteisönä.527

Suomen evankelis-luterilainen kirkko korostaa avioliiton yhteisöllisyyttä 
perheen perustamisena ja yhteiskunnan järjestyksen säilyttäjänä.528 Seurakun-
taa ei oteta erikseen huomioon yhteisönä, johon vihittävät liittyvät, vaan sillä on 
roolinsa esirukoilijana kirkollisessa vihkimisessä ja avioliiton aikana529 sekä per-
heenjäsenten uskon vahvistajana. Uskon mukainen elämänkatsomus puolestaan 
eheyttää ja uudistaa perheyhteisön elämää.530 Kirkollisen vihkimisen perustelut 
eivät Suomessa sisällä seurakunnallisen yhteisöllisyyden motiivia. Perhe maini-
taan vain yhteiskunnan perussoluna. Lisäksi mainitaan sukulaisten ja ystävien 
tuki yhteisön tukea kuvaavana tekijänä.531 

Kun kahdenkeskisestä parisuhteesta on tullut avioliiton ensisijainen tar-
koitus lisääntymismotiivin jäätyä ehkäisyn ja seksuaalisuhteen korostuksen vuok-
si taustalle, kahdenkeskisyys on muodostunut myös ongelmakohdaksi. Yhtei-
söllisyys on menettänyt sen myötä merkitystään. Yhteisöllisyyden merkityksen 

521 M 99, 3. 
522 M 99, 2.
523 MCD 00, App.1, 4.1.
524 M 99, 1.
525 M 99, App. 1.
526 MCT 78, 61.
527 M 99, 7.
528 Ky 84, 25.
529 Ktk 03, 146. 
530 Ky 84, 96.
531 Ktk 03, 145.
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väheneminen on koettu Suomessa uhkaksi lasten asemalle ja edulle.532 Kuitenkin 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on vihkikaavoissa korostanut erityisesti avi-
osuhteen kahdenkeskisyyttä, eikä lapsia ole niissä huomioitu.  

Regimenttioppia käytetään Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avio-
liiton teologian perusrakenteena. Yhteiskunta määrittelee avioliiton instituution 
ulkoiset muodot ja kirkon tehtävä on siunata avioliitto sekä viettää siinä yhtey-
dessä jumalanpalvelusta.533 Avioliiton tarkoitusten ja ominaisuuksien määrittely on 
jäänyt epäselväksi, koska kirkolla on niistä eri näkemyksiä kuin valtiolla ja valtion 
lainsäädäntö kuitenkin määrittelee lähtökohdat. Kirkossa on käyty keskustelua 
siitä, mikä avioliiton instituutiossa on pysyvää ja mikä muuttuvaa. Yhtäältä on 
käytetty uskon ja rakkauden kategorioita: uskon sisältöä on pidetty muuttumat-
tomana ja rakkauden tulkintaa muuttuvan etiikan alaisena. Toisaalta tätä jakoa 
on myös kritisoitu liian heikosti perustelluksi.534 Regimenttiopin tulkinnat eivät ole 
toteutuneet kaikilta osin johdonmukaisesti. Lisäksi tutkimuksessa on esitetty va-
kavia huomauksia sen rajoituksista. 

Luonnollisen lain ja kultaisen säännön lähtökohdasta luterilainen etiikka 
on korostanut toistavansa sitä, mikä muutenkin on ilmeistä.535 Toisaalta on tuotu 
Lutheriin vedoten esiin, kuinka kirkon jäseniä sitoo toisenlainen etiikka kuin pel-
kästään maallisen regimentin määräysten noudattaminen. Kristityn tulee kantaa 
ristiä eli synnin seurauksia omassa ja lähimmäistensä elämässä.536 Käytännössä 
siis kirkon jäseniltä odotetaan enemmän kuin muilta. Tämä näkemys uskon 
vaikutuksesta luonnollisen lain tulkinnassa ei kuitenkaan tule näkyväksi kirkon 
vihkikaavoissa, ja se tulee vain heikosti näkyväksi piispojen kannanotoissa. 

Regimenttiopin yksipuoliset tulkinnat ja avioliiton sijoittaminen yksin-
omaan maalliseen regimenttiin on käytännössä merkinnyt näkemystä, jonka 
mukaan luomisessa asetettiin alati uusia muotoja saava avioliitto. Teologisesti pe-
rusteltu käsitys avioliitosta saattaa jäädä tällöin tosiasiallisesti taustalle. Regiment-
tiopista muotoutunutta tulkintaa on pidetty Lutherin teologian validina kuvauk-

532 Pervkm 3/1983, 2.
533 KtO 06, 2.4.
534 Raunio 2007, 93–94.
535 ”Avioliiton solmiminen ei siis perustu vain heidän tunteisiinsa, vaan myös heidän tahtoonsa. 
Avioliitto on kirkkomme katsomuksen mukaan miehen ja vaimon välinen sopimus, joka juhlallisin 
muodoin julkisesti vahvistetaan. Samalla tavalla käsittää avioliiton myös yhteiskunta.” Aa 66, 5.
”Naisen ja miehen kumppanuuden toteutuminen elinikäisenä avioliittona kuuluu ihmisen luontova-
rustukseen, se on siis elämänmuoto, johon ihminen luonnostaan hakeutuu ja jonka yleispätevyyden 
myös tiedot erilaisista inhimillisistä yhteiskunnista näyttävät vahvistavan.” Ky 84, 24.” Tästä ns. 
yleisestä ilmoituksesta heijastuva valo antaa kaikille mahdollisuuden ymmärtää, mikä on oikein ja 
lähimmäisenrakkauden mukaista seksuaali- ja perhe-elämän alueella.” Ky 84, 11.
536 Py 1972, 52–53.
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sena, vaikka tämä käsitys on tutkimuksessa osoitettu kyseenalaiseksi. Lutherin 
mukaan ulkoinen järjestys ja lainsäädäntö kuuluivat maalliselle regimentille, mut-
ta kristittyjen tuli antaa avioliitolleen hengellinen merkitys (sollen ym geystlichen 
regiment leben).537

Avioliiton tarkastelu hengellisen regimentin näkökulmasta on ollut Suo-
messa vähäistä.538 Yleisen ilmoituksen ja luonnollisen lain korostaminen on 
johtanut näkemykseen, jonka mukaan Jumalan sanalla on roolinsa ”vääristymän 
korjaajana, oppaana ja rohkaisuna hyvään”.539 Jumalan sana tulee tulkituksi avio-
liiton yhteydessä pääasiassa lakina ja etiikan perusteena. Avioliitto sijoitetaan etii-
kan osa-alueeksi. Jumalan sanan merkitys evankeliumina ei tule osaksi avioliiton 
teologiaa. Luterilainen tulkinta uskosta vapaaehtoisen rakkauden motivoituneena 
lähteenä on harvoin ulotettu koskemaan avioliittoa sekä miehen ja naisen välistä 
rakkautta. 

Kutsumuksen yhdistäminen regimenttioppiin on yksi malli, jolla on voi-
tu yhdistää avioliitto sekä maalliseen että hengelliseen regimenttiin. Pelastus 
ja yhteiskunta -asiakirjan mukaan kutsumukseen ja ristin kantamiseen sisäl-
tyy myös lain hengellinen merkitys, joka ajaa kohti armoa ja Kristusta.540 Tätä 
piispainkokouksen toimeksiannosta laaditun mietinnön kuvausta regimenttiopis-
ta ja kutsumuksesta sekä lain hengellisestä vaikutuksesta ei ole liitetty osaksi vih-
kikaavoja tai piispojen kannanottoja.

Englannissa BCP edustaa kirkon teologisesti perusteltua avioliittokäsitys-
tä. Kirkolla on yhteiskunnan lainsäädännöstä poikkeava sisältö avioliitolle kuten 

537 Luther ilmaisi myös selvästi, kuinka hänen mukaansa kristittyä koskivat erilaiset normit kuin 
muita. Käsitys perustui kahdenlaiseen vanhurskauteen (iustitia) ja kahdenlaisiin käskyihin, jotka 
sinänsä voitiin jakaa kahteen ”regimenttiin”. Avioliiton sijoittaminen pelkästään maalliseen regiment-
tiin ei tee oikeutta Lutherin kirjoituksille. Lutherin käsitystä kahden regimentin suhteesta avioliiton 
kohdalla kuvaa hyvin seuraava sitaatti: ”Denn ym gesetz Mosi gab gott tzweyerley regiment und 
gepott: Ettlich geystlich, die fur gott frumkeyt lereten, als lieb und gehorsam ist, wilche diße gesetz 
hielten, die stiessen yhre weyber nit von sich und brauchten des scheydbrieff s nymer, duldeten und 
trugen yhrer weyber sitten. Etlich aber weltlich umb der willen, die die geystlichen gepott nicht 
hielten, das den selben doch auch eyn maß gesteckt wurde, das sie verfasset wurden, nicht gar nach 
yhrem muttwillen tzu thun, unnd nicht ergerß thetten, alßo gepott er yhn, wenn sie ia yhr weyber 
nicht leyden kundten, das sie sie dennoch nicht toedten oder sonst yhn zu viel leyds thetten, ßondern 
liessen sie von sich mit eym brieff e. Darumb gillt solch gesetz bey den Christen nicht, wilche sollen 
ym geystlichen regiment leben. Wo aber ettlich unchristlich leben mit yhren weybern, were es noch 
gutt, das man solch gesetz sie liesse brauchen, ßo fern das man sie fur keyne Christen hielte, des sie 
doch sonst nicht sind.” WA 10, II, 288. 
538 Esim. Ky 84, 10, 36, 96.
539 ”Kristinuskon käsityksen mukaan jumalallinen ilmoitus on valo, joka valaisee miehen ja naisen 
välisen suhteen ja perheen luonnollista todellisuutta. Ihmiset ovat tuosta valosta osallisia yleisen 
ilmoituksen perusteella, – – Siten ihmiskunnan yhteisissä seksuaalielämää ja avioliittoa koskevissa 
arvoissa on tuon valon heijastusta. Jumalan sana ei tuo näihin arvoihin periaatteellisesti uutta – – 
Jumalan sanaa tarvitaan vääristymän korjaajana, oppaana ja rohkaisuna hyvään.” Ky 84, 12.
540 Py 1972, 52–53.
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Suomessa. Englannissa tämä ero on ilmaistu selkeämmin. Englannin kirkossa 
myös nykyisin käytössä oleva vihkikaava CW 00 viittaa valan sanamuodossa ”Ju-
malan pyhään lakiin”, jonka mukaisiin velvoitteisiin vihittävä sitoutuu.541 Yhteis-
kunnassa muodon saanut luonnollinen laki ei ole avioliiton pääasiallinen kuva-
us, vaan sen rinnalla nähdään muuttumaton Jumalan laki, joka koskee avioliiton 
ominaisuuksia ja tarkoituksia. Tässä mielessä Englannin kirkko ei toteuta ajatusta 
avioliiton kuulumisesta pelkästään maalliseen regimenttiin. Toisaalta tämä käy-
täntö kuitenkin noudattaa regimenttiopin intentiota, jonka mukaan hengellisellä 
regimentillä on itsenäinen toimivalta. Maallinen regimentti säätää lailla järjestyk-
sestä ja kirkko antaa avioliitolle hengellisen ja teologisen tulkinnan. Tämä tapah-
tuu liittämällä avioliitto armoon ja uskoon, joiden avulla rakkaus voi toteutua.

Suomessa eduskunta säätää laissa sekä avioliiton muodosta että sisällös-
tä eikä kirkko ole nähnyt teologisia perusteita säätää esimerkiksi kirkkolaissa tai 
-järjestyksessä avioliiton sisällöstä tai edellytyksistä teologisin perustein. Käytäntö 
kertoo regimenttiopin tulkinnasta, jonka mukaan avioliitto kuuluisi yksinomaan 
maalliseen regimenttiin.

541 ”I, N , take you, N , to be my husband, to have and to hold from this day forward; for better, for 
worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part; 
according to God’s holy law.” CW 00, 108. Siviilivihkimisen kaavassa ei vastaavia velvoitteita ole.

yli-opas2010.indd   312yli-opas2010.indd   312 6.9.2010   11:40:336.9.2010   11:40:33



5. Jumalan rakkaus ja ihmisen 
rakkaus avioliitossa 

5.1. Rakkauden teologian liittymäkohta avioliittoon

5.1.1. Rakkauden käsite ja historia
Tässä pääluvussa analysoin rakkauden käsitettä ja sen tulkintaa avioliiton yhtey-
dessä. Koska rakkauden teologia on laaja ja monitahoinen kokonaisuus, olen ja-
otellut aiheen käsittelyyn alalukuihin, joista ensimmäiset käsittelevät rakkauden 
käsitettä ja sen eri tulkintoja. Lähteiden analyysi toteutetaan pääasiassa alaluvuis-
sa 5.1.3. ja 5.1.4.

Rakkauden historia on yhtä pitkä kuin ihmisen historia. Eri aikakausina 
rakkauteen liittyvät käsitteet ovat olleet erilaisia, ja ne on ymmärretty eri tavoin. 
Teologisen tulkinnan yksi tapa on ollut muodostaa rakkauden eri käsitteistä ja 
lajeista kokonaisuus, joissa kaikki rakkauden lajit ovat lähtöisin Jumalan rakkau-
desta. Rakkauden tulkinnassa aatehistoria, fi losofi an historia ja teologian historia 
ovat monin tavoin sisäkkäisiä. Rakkauden historiassa kreikkalainen fi losofi a, ju-
maltarustot ja kreikankieliset käsitteet1 ovat olleet merkittävässä asemassa: stor-
ge, vanhempien kiintymys ja perheen sisäinen rakkaus; epithymia, seksuaalinen 
vietti, halu; philia, ystävänrakkaus, veljesrakkaus, inhimillinen solidaarisuus; eros, 
yhdistävä, luova voima, ristiriitaan ja intohimoon johdattava seksuaalinen rakkaus 
sekä agape, kristinuskon Jumalan luova ja lunastava rakkaus ihmisiä kohtaan.2 

1 Käsitteet esittelee esim. Lindberg 2008, 2. Ks. myös Brady 2003 (lähdeluettelossa ei 2003), 1–3, 
52–54, 81–82.
2 Jenningsin mukaan kielellinen ja käsitteellinen köyhtyminen on oleellisesti vaikuttanut myös 
rakkauden teologiseen tulkintaan ja avioliiton ymmärtämiseen: ”Th e poverty of our language 
suggests the poverty of our thought in distinguishing various aspects of love. And this poverty of 
thought in turn impoverishes our understanding of marriage.” Jennings 2006, 1.
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Lindbergin mukaan Sokrateen vaikutus on ollut oleellinen siinä, että rak-
kaus on tulkittu myös siirtymisenä materiaalisesta todellisuudesta hengelliseen, 
kuolemattomuuden tavoittelemiseen. Tämä koskee nimenomaan eroksen tulkin-
taa. Eros tuli merkitsemään tavoittamattoman haluamista ja puuttuvan hankki-
mista tai täyttymyksen etsimistä.3 

Agape puolestaan on saanut sisältönsä ensiksi Vanhan testamentin kään-
nöksen Septuagintan myötä, jolloin siitä tuli vastine heprean sanoille ’aheb’ ja 
’hesed’4, jotka merkitsivät kahdenkeskistä, suhdetta ylläpitävää rakkautta sekä 
toisten hyvinvointia edistävää rakkautta. Sitä ennen sillä ei ollut antiikin kreikassa 
vakiintunutta sisältöä ja se esiintyi sanana vain harvoin.5 Agapesta tuli sittem-
min Uuden testamentin sanastossa vakiintunut, kristillistä rakkautta merkitsevä 
termi.6 

Vanhan testamentin rakkauskäsitteelle on tyypillistä käyttää Jumalan rak-
kaudesta inhimillisen rakkauden metaforia. Niinpä Jumalan ja hänen kansansa 
välisen, molemminpuolisen rakkauden ja liiton vertauskuvana käytetään mm. 
avioliittoa.7 Rakkaus on kuvattu useimmiten liiton yhteydessä: Jumala rakastaa 
kansaansa, koska on tehnyt liiton sen kanssa. Hesed on liittoterminologiaan kuu-
luva ilmaus, joka on rakkauskäsitteen tärkein merkitys Vanhassa testamentissa.8

Laulujen laulu on merkittävä osa Vanhan testamentin rakkauskäsitystä. 
Sen tuloa osaksi juutalaisia kirjoituksia edelsi kiista sen todellisesta merkityksestä. 
Eroottisen rakkauden kuvaus tulkittiin Jumalan rakkauden vertauskuvaksi, mikä 
tuli merkitsemään ihmisen ja Jumalan rakkauden läheistä liittymistä toisiinsa. Sa-
malla ymmärtämys ja palveleva anteliaisuus tulivat inhimillisten suhteiden tär-
keimmäksi ihanteeksi. Merkittävää Laulujen laulun rakkauskäsityksessä on eri-
tyisesti rakkauden luonne: ymmärtämys ja aulius ovat rakkauden aikaansaamia 
seurauksia, rakkauden varsinainen ydin. Rakkaus itsessään tai intohimon seksu-
aalinen täyttymys eivät ole siinä määrin rakkauden ylistyksen varsinainen kohde. 

3 Lindberg 2008, 5; Brady 2003, 52, 79.
4 Tarkemmin juutalaista ja hepreankielistä rakkauskäsitteistöä on kuvannut muun muassa Lipinski et 
al. 2007.
5 Lindberg 2008, 4–5.
6 Lipinski et al. 2007; ks. myös Brady 2003, 1–16.
7 ”In the Bible, the object of the divine love is generally the people of Israel. Th e two passages where 
Jerusalem is presented as the object of God’s love (Ps. 78:68; 87:2) are only variants of that funda-
mental aspect. Th e relation of God to His people is conceived as a union marked by love on one 
side and demanding a corresponding love on the other. Th is reciprocal love of God and the people 
is expressed in categories of familial or social unity: father-son relationship, marriage analogy, or 
covenantal love.” Lipinski et al. 2007, 227.
8 Lipinski et al. 2007, 228.
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Toinen merkittävä piirre on rakkauden liittyminen lähes poikkeuksetta avioliit-
toon. Avioliitto on rakkauden päämäärä tai motiivi, joka saa sen aikaan.9 

On arvioitu, että Aristoteleen väheksyntä aisteja ja intohimoa kohtaan 
johti myös juutalaisuudessa (Maimonides) seksuaalisen rakkauden mustamaala-
ukseen ja edelleen Jumalan rakkauden älyllistämiseen. Tähän vaikutti muun mu-
assa saksalainen, idealistinen fi losofi a. Myöhemmin rakkaus ymmärrettiin ihmi-
sen oikeaksi asenteeksi Jumalaa kohtaa ja älyllistetty rakkauden tulkinta kohtasi 
kritiikkiä. Rakkauden fyysisetkin ilmaukset tulivat sittemmin osaksi juutalaista 
rakkauskäsitystä.10

Jo lyhyt tarkastelu osoittaa, kuinka oleellista on avata rakkauden tulkinta 
avioliiton teologian yhteydessä. Rakkaus voi tarkoittaa historiallisen merkityk-
sensä puolesta lukuisia eri asioita, ja avioliiton kohdalla merkitysten moninaisuus 
vain kasvaa. Rakkaus saa niin inhimillisen kuin jumalallisen, fyysisen kuin henki-
sen ja arkipäiväisen kuin fi losofi senkin ulottuvuutensa.

5.1.2. Rakkauden reformaatio
Yksi reformaation uudistus liittyi nimenomaan avioliittoon ja seksuaalisuuteen. 
Uusi tulkinta arkisen elämän kutsumusluonteesta ja siksi myös avioliiton hengelli-
syydestä oli keskeisimpiä Lutherin ajatuksia, joilla hän korosti ”tavallisen elämän” 
merkitystä Jumalan palvelemisena. Olavi Lähteenmäki tuo esiin, kuinka Lutheril-
la avioliitto pohjautui juuri rakkauden teologiaan ja oli osa lähimmäisenrakkau-
den toteuttamista.11 Rakkaus ja usko puolestaan muodostivat Lutherilla yhdessä 
kokonaisuuden, joka vasta merkitsi toteutunutta uskoa. Luther ei pitänyt uskoa 
rakkaudesta erillisenä asenteena tai mielipiteenä vaan nimenomaan uskoa oli vas-
ta rakkaudessa toteutunut usko.12 Lutherin teologian on arvioitu olevan kokonai-
suudessaan rakkauden teologiaa, mikä näkyy kaikissa teologian lokuksissa.13 

Avioliitto ja perhe muodostavat näyttämön, jossa usko muuttuu elämäksi. 
Tämä Lutherin käsitys avioliitosta poikkesi merkittävästi siihenastisesta katolises-
ta ajattelusta. Luther liitti Jumalan rakkauden sekä miehen ja naisen välisen rak-

9 Lipinski et al. 2007, 229.
10 Lipinski et al. 2007, 229.
11 ”In besonder reichem Masse stellt das Leben in der Ehe Anforderungen an den Menschen und 
verlangt Dienste der Nächstenliebe von ihm. Denn auch den Gatten sieht Luther nur als einen 
’Nächsten’ und die Gattenliebe ist für ihn nur ein Teilfall der Nächstenliebe. Luther verwehrt sich 
ausdrücklich gegen die übliche Auff assung, die Gattenliebe off enbare sich in ’Beischlaff , Küssen und 
Umarmung’. – – Diese Nächstenliebe ist für Luther das Höchste, was es auf Erden gibt, sie erhebt sich 
noch ’über die drai stifft  ’ Pfarramt, Obrigkeit und Ehe.” Lähteenmäki 1955, 135.
12 ”Es liegt besonderer Grund vor, dieses Einswerden von Liebe und Glaube herauszustellen, weil, 
behauptet worden ist, Luther habe für den Beruf und für die Ordnungen den Glauben zur einzigen 
tragenden Kraft  gemacht.” Lähteenmäki 1955, 133.
13 Mannermaa 1991, 152.
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kauden toisiinsa. Hänen käsityksensä pohjautui myös rakkauden eri lajien erot-
tamiseen toisistaan. Kyse ei ollut yhdestä ja samasta rakkaudesta, joka ilmenee 
paitsi ihmissuhteissa myös Jumalan ja ihmisen välillä. Luther kirjoittaa kolmen-
laisesta rakkaudesta: väärästä (falscher), luonnollisesta (natürlicher) ja aviollises-
ta (ehelicher).14 Romanttisen rakkauden luonnollinen muoto, hullu nuoruuden 
rakkaus (eine tolle iugent liebe), ei ollut Sundbyn mukaan sen enempää rakkaus- 
kuin avioliittokäsityksenkään kannalta Lutherille merkittävä.15 Toisaalta Luther 
piti aviollista rakkautta miehen ja naisen välillä erittäin suuressa arvossa.16 

Lutherin käsitys aviorakkaudesta pohjautuu uskossa harjoitettuun lä-
himmäisenrakkauteen. Avioliitto on tämän rakkauden ja samalla uskon harjoi-
tusta. Aviollinen rakkaus on lähimmäisenrakkauden soveltamista puolisoiden 
kesken.17 Avioelämä ja rakkaus toteutuvat epäuskon ja uskon, Jumalan ja per-
keleen sekä lihan ja hengen välisessä kamppailussa, jossa uskolla tullaan autu-
aaksi ja teot on tarkoitettu vapaaehtoiseen lähimmäisen, avioliitossa puolison 
palvelemiseen.18 Tässä merkityksessä avioliitossa on kyse saman dynaamisen 
uskonkäsityksen soveltamisesta, jonka Luther esitti muissa yhteyksissä. Avioliitto 
on tämän uskon elämistä todeksi rakkaudessa.

Luther yhdisti edellä kuvattuun uskon ohjaamaan aviorakkauteen myös 
seksuaalisuuden. Kun katolisen teologian näkemyksen mukaan avioliitossakin 
toteutettu seksuaalisuus oli siinä ilmenevän himon (concupiscens) vuoksi syntiä, 
Lutherin käsitys merkitsi seksuaalisuusajattelun murrosta. Lutherinkin mukaan 

14 ”In seiner Ehepredigt von 1519 spricht Luther von dreierlei Liebe: von falscher, natürlicher, und 
ehelicher. Die falsche ist selbstsüchtige, auf eigene Ehre und eigenen Gewinn bedachet Liebe. Die 
Natürliche Liebe ist das vereinigende Band zwischen den nähcsten Angehörigen und der verwand-
ten, und die dritte Art der Liebe, ”dye eeliche Liebe” oder ”braut liebe”, ist die erotische Zuneigung 
zwischen den beiden Geschlechtern.” Lähteenmäki 1955, 54. 
15 Sundby 1959, 51–53.
16 ”Aber uber dye alle geht dye eheliche liebe, das ist eyn brawt liebe, die brinnet wie das fewer und 
sucht nicht mehr, dan das eeliche gemalh, dye spircht ‘Ich will nit das deyne, ich will widder golt 
noch sylber, widder dyß noch das, ich will dich selb haben, ich wils gantz odder nichts haben’. Alle 
andere liebe suchen etwas anders, dan den sie liebet, dyße alleyn will den gliebten eygen selb gantz 
haben. Und wen Adam nit gefallen were, ßo were es das lieblichste ding geweßen, brawt und brew-
tgam.” WA 2, 167. Sundby tuo esiin tämän ”morsiusrakkauden” merkityksen avioliiton aloittamisessa: 
”Luther kan förvisso tala om den äktenskapliga kärlekens, ’die Brautliebe odder Ehewille’, stora vikt 
och betydelse. Framför allt sker detta vi de tillfällen, då han förkastar varje slag av tvång i samband 
med äktenskaps ingående.” Sundby 1959, 52. 
17 ”Im neuen Ethos der späteren Schrift en Luthers ist die Liebe nicht mehr unbestimmte Emp-
fi ndungsglut, sondern die mächtige Kraft , die Paulus in seinem Korinterbrief rühmt, eine Liebe in 
Arbeit, Mühe und Gehorsam. Sie ist nicht mehr einem andersgesclechtigen Menschen überhaupt 
zugewandt, sondern einem Nächsten, an den man durch das in der Einsegnungsstunde gegebene 
Gelöbnis mit den Banden der Pfl icht gebunden ist. Diese Verpfl ichtung drückt Luther in seiner Er-
klärung zum Sechsten Gebot mit den Worten aus, jeder solle in der Ehe sein weib ehren und lieben”. 
Lähteenmäki 1955, 56. Näin myös Sundby 1959, 107. Ks. WA 12, 106–108.
18 Sundby kuvaa avioliittoa Lutherilla uskon säätynä, johon sovelletaan kaikki Lutherin keskeiset 
käsitykset uskosta, rakkaudesta ja rististä. Ks. Sundby 1959, 86–97.
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itsekäs, paha himo oli syntiä, mutta se ei tehnyt seksuaalisuuden toteuttami-
sesta avioliitossa syntiä, koska se tapahtui siinä Jumalan säätämän järjestyksen 
mukaan.19 Lutherin mukaan seksuaalisuus oli Jumalan hyvä lahja eikä se itses-
sään ollut yhteydessä syntiin vaan synnin vaikutuksesta ihminen käytti väärin 
sinänsä hyviä, luomisessa saamiaan lahjoja. Niinpä avioliittoakin saattoi käyt-
tää väärin (abusus).20 Tämä implikoi myös avioliiton oikean, kristillisen käytön. 
Seksuaalisuuden väärinkäyttö merkitsi oman itsekkään tahdon ohjaamaa toimin-
taa, jossa toisesta sukupuolesta tuli vain väline oman halun toteuttamiselle.21 Lut-
herin rakkauskäsitystä voidaan tuskin ymmärtää oikein ilman sen syntiopillista 
liittymäkohtaa.22 Tätä edellyttää myös Lutherin näkemys hyvän ja pahan välisestä 
taistelusta ja saatanan aktiivisesta toiminnasta avioelämän tuhoamiseksi.23 

5.1.3. Luonnollinen laki rakkauskäsityksen lähtökohtana Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa
Avioliitto on liitetty Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa jatkuvan luomisen 
ja luonnollisen lain lähtökohtiin, jotka sisältävät tulkinnan myös avioliiton rak-
kaudesta. Tästä syystä rakkauden teologian tarkastelu täytyy aloittaa luonnollisen 
lain tulkinnasta.24

19 Sundby 1959, 18.
20 ’Usus’ ja ’abusus’ kuvaavat Lutherin ”kielellä”, miten sekä luomisen lahjoja että sakramentteja 
voitiin käyttää oikein tai väärin. Tämä koskee myös käsitystä säädystä ja virasta. Samalla on kyse 
saatanan ja Jumalan välisestä kamppailusta. Avioliittoakin voi käyttää väärin, ylimielisesti ja etsien 
vain omaa itsekästä etuaan. Sundby 1959, 33.
21 ”Synden ligger här alltså ej i det i skapelsen givna, i den sexuella drift en i och för sig, utan i den för 
Guds verk i detta blinda, egoistiska åtrå, som i det andra könet ser allenast en möjlighet att tillfreds-
tälla sin egen lust och sina egna begärelser.” Sundby 1959, 21.
22 Suppan 1971, 41–47; Sundby 1959, 17: ”Samtidigt som Luther inskärper, att äktenskapet är ett 
gudomligt stånd, ett Gud välbehagligt stånd, ”gottis wort und werck”, kan han säga. Att äktenskapet 
på ett oupplösligt sätt är förbundet med synden, att varje äktenskapligt samliv är outplånligen fl äckat 
av synden.”
23 ”Zum Opfer dieser Verdrehung ist die Ehe dadurch geworden, dass sie im Brennpunkt des 
Kampfes zwischen Gut und Böse steht. Ansatzpunkte für ein Wirken des Teufels sind im Sexus und 
in der Ehe besonders reichlich gegeben.” Lähteenmäki 1955, 77. 
24 Jouko Sihvo on kuvannut suomalaista, luonnollisen lain tulkintaan perustuvaa avioliittoteologiaa. 
Avioliitto ei ole hänen mukaansa luonnollisen lain ilmaisuna valmis ”laitos”, joka sellaisenaan takaisi 
miehen ja naisen suhteen onnistumisen. Avioliitto on sen sijaan yhteiskunnassa jatkuvasti muuttuva 
miehen ja naisen välinen suhde, jossa he toteuttavat rakkautta ja uskollisuutta. Avioliitto dynaamise-
na suhteena nähdään samalla teologisesti Jumalan luovan toiminnan jatkuvana kohteena. Rakkauden 
sisältö kehkeytyy yhteiskunnallisen muutoksen myötä. Sihvo 1981, 164. Yhteiskunnallisen muu-
toksen prosessina kuvattu avioliiton kehityskulku merkitsee aviorakkauden ja Jumalan rakkauden 
välisen yhteyden heikkenemistä. Mies ja nainen toteuttavat avioliitossa rakkautta, jolla ei ole ilmaistu 
olevan yhteyttä Jumalan rakkauteen, Kristuksen rakkauteen tai Pyhään Henkeen. Sen sijaan luomi-
sen tarkoitus ilmaistaan vastaavasti kuin Englannin kirkossa: ihminen on luotu ja tarkoitettu elämään 
suhteessa toisiin ihmisiin.
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Suomalaisten lähteiden mukaan rakkauden ajatellaan perustuvan yleiseen 
ilmoitukseen, Jumalan ihmissydämiin piirtämään luonnolliseen lakiin. Tämä 
koskee nimenomaan lähimmäisenrakkautta.25 Raamattuun viitataan ilmaukse-
na tästä luonnollisesta laista.26 Jumalan ja ihmisen rakkauden välistä yhteyttä ei 
kuitenkaan tuoda esille.27 Vaikka taustalla olisikin ajatus kaiken rakkauden läh-
teestä Jumalassa28, Kasvamaan yhdessä -asiakirja ei eksplikoi tätä yhteyttä vaan 
rakkauden toteutumisen katsotaan olevan yleisinhimillisen ajattelun ja yhteisen 
keskustelun saavutettavissa. Luterilaisen etiikan keskeinen ajatus, jonka mukaan 
tieto hyvästä on luonnollisen lain perusteella kaikkien ulottuvilla, on vienyt joh-
topäätökseen, että myös rakkaus ja sen toteuttaminen ovat yhtä lailla kaikkien 
ulottuvilla ilman yhteyttä uskoon ja Jumalan rakkauteen erityisen ilmoituksen 
kautta.29 Siksi uskon ja armon merkityksestä ei tässä yhteydessä ole mainintoja, 
vaikka toisaalta armo on tarpeen ja sitä voi olla avioliitossa. Aviorakkaudessa kas-
vaminen ja sen toteuttaminen ovat etupäässä velvollisuus30. Kuvauksia Jumalan 
rakkaudesta ei tästä syystä esitetä eikä aviorakkauden analogiaa Kristuksen rak-
kauteen seurakuntaa kohtaan (Ef. 5:32) tässä asiakirjassa käsitellä.

Luonnolliseen lakiin ja jatkuvaan luomiseen pohjautuva rakkauskäsitys 
tulee toistuvasti esille suomalaisissa lähteissä.31 Muun muassa piispa Jorma Lau-

25 ”Yleisinhimillisen ajattelun huomioonottaminen ja yhteinen keskustelu perhe- ja seksuaalielämän 
alueella perustuvat kirkon uskon mukaan siihen, että kaikki ihmiset ovat Jumalan luomia. Jumala on 
piirtänyt jokaisen ihmisen sydämeen ’lakinsa’ (Room. 2:14–15), johon myös perhe-elämä perustuu. 
Tästä ns. yleisestä ilmoituksesta heijastuva valo antaa kaikille mahdollisuuden ymmärtää, mikä on 
oikein ja lähimmäisenrakkauden mukaista seksuaali- ja perhe-elämän alueella.” Ky 84, 10. 
26 Ky 84, 25.
27 Sen sijaan Saksan evankelis-luterilaisten (VELKD) kirkkojen yhteisessä kannanotossa miehen ja 
naisen välinen rakkaus on liitetty laajempaan rakkaudenteologiseen yhteyteen: ”Das Neue Testament 
betont, dass Mann und Frau durch die Liebe miteinander verbunden sind, die in der Liebe Gottes 
gründet: ’Ihr seid zur Freiheit berufen, – – durch die Liebe diene einer dem anderen’ (Gal 5,13). Mit 
dem Wort ’Liebe’ (agape) wird im Neuen Testament die Nächstenliebe bezeichnet. Sie beinhaltet 
gegenseitige Achtung, Anerkennung, Annahme, Fürsorge, Rücksicht und Beistand. Wenn also Altes 
und Neues Testament von Liebe reden, meinen sie mehr als die eheliche Liebe von Mann und Frau. 
Es wird damit die in Gottes Schöpfung gegründete liebevolle Bezogenheit aller Menschen bezeichnet, 
die in vielen Bildern und Vergleichen zum Ausdruck kommen kann: z. B. als Hochzeit zwischen Gott 
und seinem Volk: ’Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit – –’ (Hosea 2,21) – oder in der Be-
ziehung Christi zu seiner Gemeinde: ’Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde 
geliebt hat – –’ (Eph 5, 25).” Leitlinien… 2003, 71–72. 
28 ”Kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala. Sinä itse olet rakkaus ja siunaat niitä, jotka turvaavat 
sinuun.” Ktk 84, 56
29 ”Ihmiset ovat tuosta valosta osallisia yleisen ilmoituksen perusteella, kun Jumala puhuu heille 
kansojen historian ja oman elämän kokemusten välityksellä sekä omassatunnossa – –. Jumalan sana 
ei tuo näihin arvoihin periaatteellisesti uutta.” Ky 84, 12.
30 ”Avioliiton välityksellä Jumala rikastuttaa ihmiselämää, varjelee sitä ja antaa sille sisältöä. Hän 
tahtoo, että mies ja nainen kasvaisivat keskinäisessä rakkaudessa ja toveruudessa.” Ktk 84, 56.
31 Luterilaisen teologian eettisiä ratkaisuja on arvioinut ja analysoinut mm. Simo Knuuttila 1989, 
112–114.
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laja32 kuvaa rakkauden olemusta avioliitossa yhä uudelleen yhteyttä etsiväksi. 
Hän kuvaa rakkauden kasvun, yhteyden toteutumisen ja jatkuvan kasvun kuu-
luvan avioliiton luonnolliseen kulkuun. Jatkuvan luomisen käsite toimii perus-
teluna myös sille, että aviosuhteessa annetaan anteeksi ja aloitetaan uudelleen. 
Avioliitto toimii hänen mukaansa luonnollisen lain antamien ”laadullisten teki-
jöiden varassa”.33 Rakkauden kuvauksessa ei ole tässä yhteydessä minkäänlaista 
erittelyä eri lajeihin tai muotoihin. Rakkaus esiintyy kuin yksiselitteisenä ilmiönä, 
joka ”kasvaa”, ”ei vain odota eikä vaadi” ja rakkauden luoma yhteys ”toteutuu”. 
Viittaus jatkuvaan luomiseen antaa kuvan rakkaudesta, joka toteutuu avioliitossa 
kuin luonnonlaki. Jos näin todellisuudessa ei tapahdu, tehtäväksi jää tähdentää 
ja kirkastaa luonnollista lakia muistuttamalla sen sisällöstä ja rohkaisemalla sen 
mukaisiin valintoihin.34 Kristitylle ei osoiteta avioliitossa mitään toisenlaista vaih-
toehtoa tässä suhteessa.

Laulaja käsittelee myös sitä, miksi rakkaus ei toteudu – miksi ”luontoon 
istutettu” miehen ja naisen yhteys ei toteudu toivotulla tavalla. Hän viittaa syn-
tiinlankeemukseen, joka rikkoo alkuperäisen luomistarkoituksen. Vastaus synnin 
kuvaukseen on ”eettinen opetus ja julistus” eli lain julistaminen. Rakkauden to-
teutumiseksi selvennetään luonnollisen lain vaatimusta ja rakkauden tahtoa.35 
Laulaja edustaa etiikkaa, joka perustuu luonnolliseen lakiin ja lain vaatimuksesta 
toteutuvaan rakkauteen. Tämä kultaiseen sääntöön pohjautuva eettinen perusrat-
kaisu merkitsee sitä, ettei ihmisen ja Jumalan rakkauden välistä suhdetta ole näh-
ty tarpeelliseksi käsitellä. Avioliiton ja rakkauden kuvaus toteutetaan yksinomaan 
lain vaatimuksen ja ihmisen rakkauden pohjalta.36 Suomalainen etiikan perusrat-

32 Laulajan kirja Elämän oikea ja väärä on tehty ”Etiikan käsikirjaksi”, joka on kirkolliskokouksen 
ehdotuksen (1998) ja piispainkokouksen tehtäväksi annon (1992) mukaan toteutettu teos. Teosta voi-
daan pitää valmisteluprosessin perusteella Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kantaa edustavana.
33 Lau 94, 80–81.
34 ”Etiikan tehtävänä ei ole vain arvioida ulkopuolisen silmin ja tällä perusteella sanoa tai tietää. 
Jokaisen tulee itse vastata luonnollisesta laista nouseviin kysymyksiin: Voiko rakastamansa ihmisen 
sisimpään odotukseen vastata avoimeksi jätetyllä suhteella?” Lau 94, 85–87.
35 ”Pelkkä tieto oikeasta avioliitosta ei tee meistä ihanteen mukaisia. Elävä etiikka on elämistä rikki-
näisessä todellisuudessa ja taistelua omaa itsekkyyttä vastaan. Tästä syystä eettinen opetus ja julistus 
ovat perusteltuja. Ei ole kysymys uuden tiedon tuomisesta, vaan yhteyden vaatimuksen selkeyttämi-
sestä ja rakkauden tahdon tukemisesta.” Lau 94, 77–78. Ks. myös Ky 84, 12.
36 Vrt. Roomalaiskatolisen kirkon käsitys: ”Two aspects of this are important. First, eros is somehow 
rooted in man’s very nature; Adam is a seeker, who ’abandons his mother and father’ in order to fi nd 
woman; only together do the two represent complete humanity and become ”one fl esh”. Th e second 
aspect is equally important. From the standpoint of creation, eros directs man towards marriage, to 
a bond which is unique and defi nitive; thus, and only thus, does it fulfi ll its deepest purpose. Corres-
ponding to the image of a monotheistic God is monogamous marriage. Marriage based on exclusive 
and defi nitive love becomes the icon of the relationship between God and his people and vice versa. 
God’s way of loving becomes the measure of human love. Th is close connection between eros and 
marriage in the Bible has practically no equivalent in extra-biblical literature.” Deus caritas est 2005, 
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kaisu aviorakkauden osalta on siten oleellisesti erilainen kuin Lutherin käsitys. 
Lutherilla sovitus, armo ja katumus olivat osa kristityn toimintaa avioliitossa.37 

Rakkaus ja luonnollinen laki kuvataan Laulajan teoksessa ihmisen sisään 
rakentuneeksi, elämän omaksi laiksi. Tästä syystä esimerkiksi avioliiton rikkou-
tuminen ja avioero uhkaavat ihmisen eheyttä ja koko olemista.38 Laulaja pyrkii 
toistuvasti yhdistämään inhimillisen kokemuksen avioliitosta ja -erosta luonnol-
lisen lain sisältöön. Tämän tulkinnan mukaan jokaisen ihmisen oma kokemus 
vahvistaa luonnollisen lain olemassaolon ja sisällön. Rakkauden suhteen tämä 
merkitsee luomiseen pohjautuvaa käsitystä, jonka mukaan ihmisen luontainen 
taipumus syntiinlankeemuksen vuoksi heikentyneenäkin etsii rakkauden toteu-
tumista. Hyvä elämä toteutuu omaa itsekkyyttä vastaan käydyn taistelun väli-
tyksellä.39 Jumalan rakkauden, evankeliumin, uskon tai seurakunnan merkitystä 
aviorakkauden toteutumisessa ei tuoda esille. Niitä ei suljeta poiskaan, mutta ne 
jäävät taustalle. Laulaja perustelee tämän näkemyksen avioliiton kuulumisella 
maalliseen ja yhteiskunnalliseen järjestykseen, jonka vuoksi avioliiton pohdinta 
tapahtuu yksinomaan luonnollisen lain valossa.40 

Laulaja kuvaa luterilaisen etiikan kahta väylää, jotka eri regimentteinä-
kin ovat Jumalan toimintaa. Kummassakin on kyse sekä Jumalan rakastamisesta 
että lähimmäisenrakkauden toteutumisesta. Maallisessa regimentissä rakkaus to-
teutuu lain ja yhteiskunnan vaatimuksesta. Laulajan mukaan tämä koskee myös 
Jumalan rakastamista. Kristillinen etiikka puolestaan toteutuu hengellisen regi-
mentin välityksellä. Siihen kuuluu uskon muuttama tahto, sydämen halu, vapaa-
ehtoisuus, henkilökohtaisuus ja yli välttämättömän minimin toimiminen. Lähim-
mäisenrakkaus toteutuu Laulajan kuvauksessa uskon motivoimana eri tavoin kuin 
maallisen regimentin vaatimuksesta. Lain vaatimus ja evankeliumi saavat aikaan 
erilaisen tavan rakastaa.41

9. Luominen merkitsee tässä näkemyksessä Jumalan kuvaan ja olemukseen sisältyvän rakkauden 
saamaa muotoa avioliitossa. Se sisältää myös analogian Jumalan ja hänen kansansa sekä miehen ja 
naisen aviorakkauden välillä.
37 ”It is imperative that husband and wife exercise the ministry of reconciliation, relying on the 
grace of God to repent and renew their commitment to one another. Luther doesn’t pretend that this 
is easy, nor does he claim that it is possible in every situation. However, he does assert that for the 
Christian it is desirable.” Strohl 2008, 3.
38 Lau 94, 75, 89. 
39 Lau 94, 77.
40 ”Avioliitto on luterilaisen käsityksen mukaan maallinen ja yhteiskunnallinen järjestys. Sen eettisiä 
kysymyksiä voidaan arvioida kaikille yhteisen luonnollisen lain valossa.” Lau 94, 87.
41 ”Pakonomaisuuden asemesta kristitty tekee vapaaehtoisesti ja runsain mitoin sen mitä laki vaatii. 
Hän ymmärtää luonnollisen lain vaatimuksen ehdottomuuden. Kristitty toimii uskon avaamissa 
näkökulmissa. Hän käsittää olevansa vastuussa Jumalalle.” Lau 94, 270–272.
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Vaikka Laulajan luterilaiseksi kuvaama eettinen malli sisältää erillisen, 
kristillisen etiikan, jossa kristityn kuvataan toimivan uskonsa lähtökohdista, avio-
liittoa ei kuvata tässä yhteydessä. Miehen ja naisen välinen rakkaus tulee kuvatuk-
si vain maallisen regimentin ehdoilla. Nimenomaan avioliiton ja aviorakkauden 
yhteyttä uskon muovaamaan rakkauteen ei suljeta pois, mutta sitä ei tuoda selvästi 
esillekään. Aviorakkaus näyttäytyy siksi vain luonnollisena rakkautena. Lutherin 
jako väärään, luonnolliseen ja aviolliseen rakkauteen ei ole tullut näkyväksi tässä 
tulkinnassa. Tämä ratkaisu on ristiriidassa sekä Lutherin teologian että kahden 
regimentin opin perusintention kanssa. Luterilaisen avioliittoteologian kannalta 
on kiinnitettävä huomiota siihen, miten Lutherilla avioliitto ulkoiselta järjestyk-
seltään maallisen regimentin asiana on kuitenkin kristityille hengellinen kutsumus 
ja uskon toteuttamisen haastavin alue.42 Uskolla oli Lutherin mukaan rakkauden 
aikaansaamisessa ratkaiseva rooli, johon kristityn avioliitto perustui.

Voidaan huomata, kuinka avioliittoteologian kaksi eri lähtökohtaa on tul-
kittu Suomessa jossain määrin yksipuolisesti. Luonnollisen lain tulkinta ei sisällä 
uskon vaikutusta avioliiton rakkauteen, mikä oli Lutherille oleellista. Kannanot-
tojen valossa luonnolliseen lakiin nojaava eettinen päättely ilman uskoa on ensisi-
jainen argumentti. Regimenttioppi toimii toisena lähtökohtana. Sitä on kuitenkin 
käytetty vain maallisen hallintavallan osalta. Uskon ja armon merkitys ja vaikutus 
jää ilmaisematta. Tämä merkitsee myös sitä, ettei kirkon kanta oleellisesti eroa 
yhteiskunnan laissa ilmaistusta kannasta.43 

Hyve44 esiintyy suomalaisessa lähteessä avioliiton hedelmänä ja tavoittee-
na, tosin vain yksittäisenä mainintana. Lutherin käsityksen mukaan avioliitolla 
oli kuitenkin erityinen merkitys hyvien tekojen kasvattajana. Hänen mukaansa 
avioliitto on hyveiden alkulähde tarjotessaan mahdollisuuden paitsi lasten kas-

42 ”Die Liebe ist für Luther nicht eine grundsätzliche Haltung, sondern ein bestimmtes Tun im 
einzelnen Fall und im einzelnen Augenblick, und diese Liebe des bestimmten Tuns fi ndet nirgends 
anders ein Feld der Entfaltung als nur in den Ständen und im Beruf.” Lähteenmäki 1955, 134. ”Erst 
als solcher Fleisch gewordener Glaube, also erst in Stand und Beruf, besteht der Glaube seine Probe. 
Besonders geeignet, den Glauben auf die Probe zu stellen, ist die Ehe.” Mt., 135.
43 Tällä on ilmeinen yhteys avioliittokäsitykseen, jonka mukaan jatkuva luominen saa ilmauksensa 
jatkuvasti muuttuvassa avioliiton muodossa. Ks. esim. Kakkuri 1982, 89. Jatkuvan muutoksen alainen 
sosiaalinen instituutio on vaikeasti sidottavissa käsitykseen avioliiton pysyvästä hengellisestä tai 
kristillisestä merkityksestä. Siksi on päädytty sen tyyppiseen näkemykseen, että muuttuvan avioliiton 
solmimisen yhteydessä vietetään jumalanpalvelusta. Tästä syystä ei ole merkitystä sillä onko kyseessä 
ensimmäinen vihkiminen, eronneiden vihkiminen tai jokin muu erityistilanne. Loogisesti tämä ajat-
telumalli vihkimisestä sisältää mahdollisuuden myös samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen 
vihkimiseen, koska yhteiskunnassa jatkuvasti muuttuva avioliiton instituutio on aina kulloisessakin 
muodossaan ilmaisu jatkuvasta luomisesta. Tällaisen liiton solmimisen yhteydessä vietetään jumalan-
palvelusta, mikä muodostaa kirkollisen vihkimisen.
44 Ky 84, 36. Hyve esiintyy tässä kuten myös seuraavissa lainauksissa Lutherilla yleisessä merkityk-
sessä vailla välitöntä liittymäkohtaa hyve-etiikkaan tai Aristoteleen ajatteluun.
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vattamiseen myös puolisoiden kasvuun hyvissä teoissa45. Ison katekismuksen 
mukaan hyveisiin kasvaminen merkitsee myös kasvua Jumalan tuntemiseen 
sekä taistelua ”pahuutta ja Perkelettä” vastaan.46 Näitä hyveen merkityksiä ei 
löydy tutkimuksen suomalaisista lähteistä. Tässä suhteessa nykyinen tulkinta on 
etääntynyt luterilaisista lähtökohdistaan.

Suomalaisissa lähteissä vastuu47 aviopuolisoiden asenteena ja tehtävänä 
kuvaa samaa ulottuvuutta. Avioliiton elinikäisessä sitoumuksessa otetaan suoma-
laisten piispojen mukaan vastuu toisen elämän kehityksestä.48 Vastuuntuntoa 
pyydetään vihkikaavassa puolisoille.49 Edellisen vihkikaavan puhe-ehdotuksessa 
vastuunottoa kehotetaan harjoittelemaan kodissa50, mutta se ei ole vihkimisessä 
muuten esillä. Vastuun kuvaukset ovat lähellä rakkaudessa kasvamisen kuvauksia, 
mutta eivät sisällä samanlaista yhteyttä uskoon. Vastuu on enemmän kaikkia ylei-
sesti koskeva vaatimus uskosta riippumatta.

Antti Raunion Luther-tutkimuksessa käy ilmi, miten usko on Lutheril-
la rakkauden toteuttamisessa oleellinen edellytys eikä luonnollisen lain pohjal-
ta esitetty rakkauden käsky voi saada aikaan kuin ulkonaista, minimimääräistä 
rakkautta. Sen sijaan uskon synnyttämä ”itsensä antava rakkaus” johtaa oikeisiin 
kristillisiin tekoihin, jotka ovat enemmän kuin luonnollisen lain ulkonainen, käs-
ketty täyttäminen.51

45 ”Diß elend leben ist ein reych aller sund und boeßheyt, darynne ein herre ist der boeß geyst, aller 
boeßheyt und sund eyn anfang und haubtschalck. Deyn reych aber ist ein reych aller gnaden und 
tugend, Darynne ein herre ist Jhesus Christus, deyn lieber sun, aller gnaden und tugent ein haubt 
und anfang: Darumb ßo hilff  und gnade uns, lieber vatter. Gib uns fur allen dingen eyn rechten 
bestendigen glauben in Christo, eyn unerschrockene hoff nung – –.” WA 7, 222.
46 ”Daruemb yhn auch Gott fur allen stenden auff s reichlichste gesegnet hat, dazu [Ehestand fur al-
len stenden gesegnet.] alles was ynn der welt ist, darauff  gewand und yhm eingethan, das dieser stand 
yhe wol und reichlich versorget wuerde, Also das kein schertz noch furwitz, sondern treffl  ich ding 
und Goettlicher ernst ist umb das eheliche leben. Denn es ligt yhm alle macht daran, das man leute 
ziehe, die der welt dienen und helff en zu Gottes erkentnis, seligem leben und allen tugenden, widder 
die boesheit und den Teuff el zu streiten.” WA 30, I, 161–162.
47 Jorma Laulaja toteaa, ettei suomen kielessä useinkaan käytetä sanaa rakkaus, vaan sen sijaan 
puhutaan kiintymyksestä, vastuusta tai oikeudenmukaisuudesta. Rakkauden sijaan hän ilmaisee 
käyttävänsä useita samaa merkitseviä käsitteitä. Lau 94, 41–42. Tässä lienee yksi selitys sille huomi-
olle, että rakkauden teologiaa on vaikea havaita. Siitä syystä sille läheisten käsitteiden analyysi on 
suomalaisessa kontekstissa tarpeen.
48 Ky 84, 28.
49 Ktk 03, 151.
50 Ktk 84, 66.
51 Raunio 1989, 129–134. Esim. 132: ”– –’Usko tuo Kristuksen ihmisen omaksi kaikkine hyvineen, 
uskon mukanaan tuoma rakkaus puolestaan antaa ihmisen kaikkine hyvineen lähimmäiselleen’. 
Tällainen itsensä antava rakkaus ei käske tekemään joitakin määrättyjä tekoja ja jättämään joitakin 
tekemättä vaan olemaan kaikilla kyvyillä ja lahjoilla toisen palveluksessa aina, kun hän tarvitsee, 
olivatpa tuosta rakkaudesta seuraavat hyvät teot mitä tahansa. Itsensä antava rakkaus on luonteel-
taan juuri jatkuvaa toisen asemaan asettumista. Luther kirjoittaa: ’Niinpä jokaisen tulee rakastaa ja 
palvella toisia – –. Näin on miehen tehtävä vaimolleen ja lapsilleen – –.’” Viimeaikaisessa Luther-
tutkimuksessa saman on tuonut esiin mm. Jane E. Strohl, jonka mukaan avioituminen on Lutherin 
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Aviorakkauden tulkintoina näillä kahdella eri mallilla, Luther-tutkimuk-
sen ja Laulajan kuvaamalla luterilaisella, on kauaskantoiset seuraukset kirkon teo-
logiana. Mikäli aviorakkaus sijoitetaan pelkästään maalliseen regimenttiin ja se 
on vastaus lain vaatimukseen, esimerkiksi kirkon perheneuvonta käyttää tällöin 
pääasiassa ”maallisia” välineitä työssään. Mikäli Jumalan rakkaus ja kristityn kut-
sumus vaikuttavat oleellisesti avioliiton tulkintaan ja siinä elämiseen, se merkitsee 
myös sovituksen, anteeksiantamuksen ja rukouksen tulemista perheneuvonnan 
käyttöön.52

Käsitys rakkaudesta liittyy myös käsitykseen tahdosta ja sydämestä ihmi-
sen tahdon keskuksena. Laulajan mukaan luonnollisen lain kosketuskohta ihmi-
sen todellisuudessa on juuri sydämen tahto. ”Sydämessä voi hallita syntiin langen-
nut, itsekäs tahto tai uskon vaikuttama rakkauden tahto.” Taistelu näiden kahden 
tahdon välillä jatkuu hänen mukaansa kristityn sydämessä. Ilman uskoakin voi-
daan kyetä oikeudenmukaisuuteen ja kohtuuteen, mutta rakkauden tahto edellyt-
tää uskoa.53 Tämän kuvauksen perusteella ei käy ymmärrettäväksi, miksi avioliitto 
ei kuulu rakkauden tahdon alueelle vaan ainoastaan yhteiskunnallisen oikeuden-
mukaisuuden ja kohtuuden alueelle. Avioliiton kuuluminen uskon motivoiman 
rakkauden alueelle olisi ymmärrettävämpää kuin avioliiton kategorinen sijoitta-
minen maalliseen regimenttiin rakkaudenteologisen ratkaisun ulkopuolelle. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskeisissä lähteissä ei ole löydettä-
vissä rakkaus-käsitteen eikä sen eri merkitysten teologista kuvausta. Rakkauden 
teologia jää pääosin implisiittiseksi ilman liittymäkohtia teologian muihin, esi-
merkiksi armon ja uskon, lokuksiin. Teologisen kokonaishahmon kannalta olisi 

teologiassa kristitylle uskon teko ja avioliitossa eletään Jumalan rakkauden varassa. Siunausta ei ole 
tarkoitettu yleisesti avioliitolle vaan kristitylle, joka tarttuu Jumalan sanaan ja ottaa avioliitossaan us-
kossa vastaan Jumalan rakkauden ja siunauksen: ”Th e civil authority orders and oversees the practice 
of marriage within the community; it falls within the province of the fi rst use of the law. However, 
married life proves to be fertile ground for the second use of the law as well. Th e responsibility and 
failures of being a spouse (not to mention a parent!) constantly bring one face-to-face with the reality 
of one’s sinfulness, that quality of being incurvatus in se that is always compromising our love for our 
family. It is an act of faith to wed, taking God at God’s word that this is an estate pleasing in God’s 
eyes and supported by God’s love. It partakes of the pro me character so important to Luther. Th e 
blessing does not lie upon marriage in general. It is invoked upon me and my spouse in particular.” 
Strohl 2008, 5. 
52 Vrt. Strohl 2008, 5: ”Th e complications of married life grow over time, but so can the love. Luther 
commends our obedience to the will of God when, like besotted Jacob, we roll away a stone or two to 
impress that special someone. And then we go forth, like Adam and Eve, to be partners in an imper-
fect relationship in a fallen world, where God’s hand is leading us and God’s love supporting us. Th is 
is the stuff  of which good marital counseling is made.” 
53 Lau 94, 261–262.
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välttämätöntä ilmaista aviorakkauden liittymäkohta myös toiseen ja kolmanteen 
uskonkappaleeseen.54 

Tämä rakenne on nähtävissä myös piispojen kannanotossa Kasvamaan yh-
dessä, jossa rakkautta käsitellään avioliiton tai seksuaalisuuden yhteydessä vain 
hyvin niukasti. Uskoa käsittelevässä kappaleessa usko näyttäytyy uskona uusiin 
mahdollisuuksiin ja anteeksiantamukseen. Uskon yhteys syntien anteeksiantami-
seen ja armahtavaiseen toimintatapaan mainitaan.55 Vasta kärsimyksen kohtaa-
mista käsittelevässä luvussa mainitaan, että Kristuksessa maailmaan murtautuu 
uuden elämän voimia: ”anteeksianto, rakkaus, ilo, rauha”.56 Uskon ja aviorakkau-
den suhdetta ei varsinaisesti kuvata.

Kannanoton yleisteemaksi ilmoitetaan yhteys: yhteys ihmisten kesken 
sekä yhteys ihmisten ja Jumalan välillä. Kristuksen rakkaus on esillä ainoastaan 
tässä kohdassa: sen sanotaan osoittavan tien, jolla ”yhteydet voivat eheytyä ja 
uudistua”.57 Yhteys näin ymmärrettynä on itse asiassa ilmaus rakkaudesta ihmis-
ten kesken sekä ihmisten ja Jumalan välillä. Yhteys-käsitteen valitseminen pai-
nopisteeksi on kuitenkin johtanut sen pohjana olevan ja kattavamman rakkaus-
käsitteen jäämiseen taustalle ja vaille riittävää käsittelyä. 

Tästä pääasiallisesta lähtökohdasta esiintyy joitakin poikkeuksia, joiden 
suhdetta yleisen ilmoituksen premissiluonteeseen ei ole kuitenkaan tuotu esille. 

Katekismus mainitsee avioliiton mahdollisuutena oppia palvelevaa rak-
kautta.58 Tämä on yksi harvoista viittauksista aviorakkauden agape-luonteeseen. 
Esimerkiksi Ky 84 kuvailee miehen ja naisen rakkautta tasa-arvoisena, toisiaan 
täydentävänä kumppanuutena59, avioliittoa oman identiteetin kasvuna60, ja vas-

54 Browning pitää sakramentaalisuuden ja liiton kategorioita juuri tässä suhteessa oleellisina, koska 
niiden avulla rakkauden eri ulottuvuudet voidaan yhdistää toisiinsa. Pelkästään romanttiseen tai 
seksuaalisen rakkauteen pohjautuva avioliitto merkitsee avioliiton muiden tarkoitusten ja rakkauden 
laajemman tulkinnan jäämistä pois: ”Th e great Christian theorists of marriage, such as Augus-
tine, Aquinas and Luther, had multidimensional understandings of those goods. Sacramental or 
covenantal love was central to marriage, but mutual helpfulness (the economic aspect of marriage), 
children, sexual exchange and the values of kinship were emphasized as well. Th e theorists developed 
a view of marital love that integrated these diverse goods and held them together. To accomplish 
this, love must be thick and strong. It must be sacramental and covenantal as well as interpersonal 
and communicative. Sacramental and covenantal love can include the romantic and the sexual, but 
the romantic and sexual alone are not large enough to encompass the sacramental and covenantal.” 
Browning 2006, 4.
55 Ky 84, 94.
56 Ky 84, 95.
57 Ky 84, 10.
58 ”Aviosuhteessa voimme tuottaa toiselle iloa, oppia palvelevaa rakkautta ja kasvattaa uutta sukupol-
vea.” Kat 00, 20.
59 Ky 84, 17.
60 Ky 84, 26.
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tuun ottamisena toisen elämän kehityksestä61. Pelkkään tunteeseen keskittyvän 
rakkauskäsityksen kritiikkiä62 seuraa avioliiton eri vaiheiden kuvaus, jossa pääpai-
no on ”yhteiselämän” hoitamisessa ja vastuun jakamisessa. Tätä voitaneen pitää 
kuvauksena rakkauden muodosta, jota piispat suosittelevat ihanteeksi. Rakkaus 
on puettu suhteesta ja identiteetistä puhumisen muotoon.  

Avioliittoon vihkimisen kaavasta löytyy tästä poiketen joitakin viittauksia 
Jumalan tai Kristuksen rakkauteen. Rukouksessa vuodelta 2003 Kristusta kutsu-
taan rakkauden lähteeksi,63 avioliiton asettamista pidetään Jumalan rakkauden 
merkkinä ja puolisoille pyydetään sellaista rakkautta kuin Kristus osoitti seura-
kunnalle.64  

Luonnolliseen lakiin pohjautuvaa mallia vasten, jonka mukaan uskolla ei 
ole mitään lisäarvoa rakkauden toteuttamiseksi avioliitossa, on vaikea perustella, 
miten Kristuksen rakkaus ja anteeksiantamus voivat vaikuttaa eheytymistä ja uu-
distumista – eli parempia edellytyksiä rakkauden toteutumiselle avioliitossa.65 
Epäselväksi jää, mikä on Kristuksen rakkauden ja aviorakkauden välinen vaiku-
tussuhde. Miehen ja naisen välisen rakkauden erityisluonteesta suhteessa muihin 
rakkauden lajeihin ei ole muutoinkaan ilmauksia suomalaisissa lähteissä. Sama 
koskee yhteyttä Jumalan rakkauteen. Raamatun lukukappaleet vihkikaavoissa 
muodostavat tästä ainoan poikkeuksen.

Jumala rakkauden lähteenä mainitaan kertaalleen vuoden 2003 vihkikaa-
van toisessa allokuutiossa ja lisäksi Raamatun lukukappaleet sisältävät sanoituksia 
Isän ja Pojan välisestä rakkaudesta.66 Jumalan rakkauden kokemista siunauksena 
tai muulla tavalla ei mainita vihkikaavassa. Puolisoiden keskinäisen rakkauden 
toteuttamiseen pyydetään Jumalalta apu ja siunaus. Miehen ja naisen välisellä rak-
kaudella ei ole ilmaistu olevan yhteyttä Jumalan rakkauteen. Vihkiminen ei tuo 

61 Ky 84, 28.
62 Ky 84, 31.
63 ”Kristus, sinä rakkauden lähde. Sinä pyhitit kerran Kaanaan häät läsnäolollasi. Ole läsnä myös 
tässä hääjuhlassa, – –.” Ktk 03, 141.
64 ”Taivaallinen Isä. Rakkaudessasi olet asettanut avioliiton ja kutsunut puolisot elämään sanasi 
mukaan. Auta heitä rakastamaan toisiaan, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa.” Ktk 03, 142. Tämä 
onkin ainut muistuma katolisen sakramenttiopin ja anglikaanisen avioliittokäsityksen perusteena 
olevasta Raamatun kohdasta Ef. 5:32. Paul Jennings on tuonut esille, miten Lutherin käsitys ihmisen 
ja Jumalan rakkauden välisestä erosta merkitse avioliiton kohdalla haastavaa tilannetta. Kun inhimil-
linen rakkaus kohdistuu kauniiseen ja hyvään ja jumalallinen rakkaus epätäydelliseen ja heikkoon, 
Jenningsin mukaan nämä molemmat voivat toteutua avioliitossa. Rakkauden on kasvettava ihailusta 
toisen heikkouksien ja haavoittuvuuden tuntemiseen. Tässä merkityksessä aviorakkaus sisältää sekä 
inhimillisen että jumalallisen rakkauden. Ks. Jennings 2006, 8.
65 ”Kristuksen rakkaus ja anteeksiantamus osoittavat tien, jolla ihmisten yhteydet voivat eheytyä ja 
uudistua. Tämä koskee erityisesti avioliittoa ja perhettä, miehen ja naisen sekä vanhempien ja lasten 
välisiä suhteita, jotka ovat inhimillisessä vuorovaikutuksessa tärkeimmät.” Ky 84, 10.
66 Ktk 03, 142–146.
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mitään lisää eikä tee mistään uudesta osalliseksi rakkauden suhteen. Esirukous ja 
siunaus vahvistavat vihkikaavan mukaan olemassa olevaa, naisen ja miehen välistä 
rakkautta.67 Rakkauden teologinen merkitys tulee vain heikosti esiin vihkimisen 
yhteydessä suomalaisissa lähteissä. Vihkiminen keskittyy juridiseen toimitukseen 
ja siunauksen pyytämiseen. Kirkollisen vihkimisen erityisluonne on kirkollisten 
toimitusten oppaan mukaan rukouksessa, aviopuolisoiden ja heidän tekemänsä 
sopimuksen siunauksessa sekä mahdollisuudessa julistaa evankeliumia.68 Evanke-
liumin julistamisen mahdollisuudet vihkitoimituksessa ovat käytännössä kuiten-
kin varsin rajoitetut. 

Käsikirjan ilmaisut ovat usein vaihtoehtoisia ja allokuutiot sellaisenaan to-
teutuvat vain harvoin, koska useimmiten vihkivät papit laativat itse puheen. Allo-
kuutiot ovat kuitenkin kirkon hyväksymässä käsikirjassa ilmaisemassa yhteisesti 
hyväksyttyä käsitystä avioliitosta. Esimerkiksi vuoden 1984 vihkikaavan jälkim-
mäisessä allokuutiossa ei mainita rakkautta lainkaan. Inhimillisen ja jumalallisen 
rakkauden yhteyttä ei ole nähty oleellisena. Avioliitto perustuu Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa ensisijaisesti luomisen teologiaan, ei rakkauden teologiaan, 
jolloin miehen ja naisen väliseen, jo olemassa olevaan, luonnolliseen rakkauteen 
viittaaminen on pääasiallisin tapa kuvata rakkautta.

5.1.4. Englannin kirkon käsitys rakkaudesta avioliitossa
Englannin kirkossa Isän rakkaus Poikaa kohtaan on ymmärretty lähtökohdak-
si kaikelle inhimilliselle rakkaudelle. Asiakirjan Marriage (1999) mukaan Kris-
tuksen rakkaus seuraajiaan kohtaan on sitä rakkautta, jossa kristityn tulisi elää. 
Rakkauden teologia on trinitaarista, sillä tämän rakkaudessa elämisen ilmaistaan 
toteutuvan Pyhän Hengen kautta. Rakkauden kokonaiskuvaus on asiakirjassa vas-
taus kysymykseen, miksi avioliitto on tärkeä.69 Avioliitto ymmärretään Jumalan 
tarkoittamaksi rakkauden rakenteeksi. Sen välityksellä ja siinä rakkaus voi toteu-

67 Ktk 63, 42, Ktk 84, 55, 56; Kto 06, 2.4. 
68 ”Avioliittoon vihkimisessä vahvistetaan avioliitto, julistetaan evankeliumia, rukoillaan vihkiparin 
puolesta ja siunataan heidän liittonsa.” Kto 06, 2.4. Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä kuullaan 
Jumalan sanaa, julistetaan evankeliumia, otetaan vastaan vihittävien suostumus ja lupaus, vahvis-
tetaan ja siunataan heidän avioliittonsa sekä rukoillaan vihittävien ja heidän liittonsa puolesta.” Kto 
06, 2.4. Matti Joensuun mukaan vihkiminen on myös tunnustusteko, jolla halutaan osoittaa uskoa 
Jumalan siunaukseen ja pyytää sitä. Joensuu, 1972, 71.
69 ”Why is marriage important? God is love (1 John 4.16), and in creating human beings he has 
called us to love, both himself and one another. Th e love of God the Father for his Son is the ground 
of all human love, and through the Holy Spirit we may dwell in that love, which the Son has shown 
to us (John 15.9). Marriage is a pattern that God has given in creation, deeply rooted in our social 
instincts, through which a man and a woman may learn love together over the course of their lives. 
We marry not only because we love, but to be helped to love. Without the practice and disciplines of 
marriage, our love will be exhausted and fail us, perhaps very harmfully to ourselves and others.” M 
99, 1.
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tua kaikissa ulottuvuuksissaan. Avioliitto ei ole tällöin vain eros-rakkauden näyt-
tämö vaan liittymäkohta sekä Jumalan että ihmisen perusolemukseen.

Avioliittoteologinen näkemys pohjautuu Englannin kirkossa käsitykseen 
Jumalan muovaamasta inhimillisestä rakkaudesta. Tämä on ilmaistu selkeästi 
mainitussa asiakirjassa Marriage, jonka mukaan oman rakkauden ymmärtämi-
nen Jumalan rakkauden ja Kristuksen itsensä antavan rakkauden heijastumana 
myös vaikuttaa mahdollisuuteen toteuttaa rakkautta. Jo avioliittoa solmittaessa 
tarvitaan asiakirjan mukaan tietoisuutta siitä, mitä ollaan tekemässä, millaiseen 
rakkauteen ollaan sitoutumassa ja millaista opettelemassa. Avioliiton elinikäisyys 
tulee tällöin ymmärretyksi ja mahdollisemmaksi toteuttaa, kun ymmärretään rak-
kauden jumalallinen luonne.70 Jumalallisen ulottuvuuden ”ymmärtäminen” on 
tässä käsitettävä viittaukseksi uskoon, jonka valossa rakkaus ja koko elämä näyt-
täytyy. Tässä mielessä Englannin kirkon käsitys sisältää eettisen perusratkaisun, 
jossa uskolla on avioliiton toteutumisessa perustava merkitys. 

Tämä näkyy myös siinä, kuinka asiakirja Something to celebrate ilmaisee 
kristillisen käsityksen rakkaudesta olevan radikaalisti erilainen kuin vallitsevat ta-
vat. Asiakirjassa hahmotellaan ”kristillinen rakkaus”, jonka ominaisuudet poikke-
avat yleisestä, romanttisesta ja yksilökeskeisestä rakkauskäsityksestä. Kristillisen 
rakkauden toisenlaisuus perustuu ominaisuuksiin, jotka ovat tyypillisiä Jumalan 
rakkaudelle. Tämä merkitsee uskollisuuden ja sitoutumisen oleellista merkitystä 
rakkauden peruspiirteinä. Ne ovat asiakirjan mukaan tarpeen aviolliselle rakkau-
delle, koska perheen ja avioliiton tehtävä on tarjota lasten kasvatukselle todelli-
nen mahdollisuus ja lisäksi keskinäinen huolenpito ja tuki puolisoille vanhuuteen 
saakka.71 Kristillisen rakkauden ominaisuudet sidotaan näin avioliiton tarkoi-
tukseen ja tehtävään ja sen yhteisölliseen ulottuvuuteen huolenpitona lapsista ja 
toinen toisestaan. Kristillinen avioliitto edellyttää Englannin kirkon mukaan kris-
tillistä tulkintaa rakkauden luonteesta ja tehtävästä.

Something to celebrate -dokumentti kuvaa tätä ulottuvuutta tarkoituksena 
korostaa kristillistä tulkintaa avioliiton monenlaisten tulkintojen keskellä. Tar-
koitus on syventää ja laajentaa erityisesti rakkauden tulkintaa siten, että inhimil-
lisen rakkauden muut ulottuvuudet ja Jumalan rakkaus tulevat osaksi avioliiton 

70 ”Yet it is important that those who marry know the full extent of what they are doing. And 
Christians believe that that requires an understanding of the love that God has shown mankind 
in Christ, a love which marriage is called to refl ect. Th ose who understand God’s love to them will 
understand their own love as a part of God’s work in the world, and will be better equipped for what 
they undertake. Precisely because it is a lifelong partnership, marriage is chosen by God to express 
the permanence of his love for us, which accompanies us through all the changing scenes of life not 
only until the day we die, but beyond death to resurrection.” M 99, 4.
71 SC 1995, 81.
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todellisuutta. Samalla annetaan sisältö spesifi sti kristilliselle avioliitolle. Vastaavaa 
piirrettä ei ole näkyvissä tämän tutkimuksen lähteenä olevissa suomalaisissa asia-
kirjoissa. Niiden lähestymistapa on toisenlainen: avioliitto on yhteiskunnallisessa 
todellisuudessa toteutuva sopimus, jolle pyydetään siunaus.

Englannin kirkon käsitys rakkauden teologiasta on ilmaistu lähteissä 
toistuvasti. Se on hallitseva teema. Koska Jumalan ymmärretään olevan rakka-
us, avioliitto on luomisessa annettu malli, jonka välityksellä mies ja nainen voivat 
oppia rakkautta koko elämänsä ajan. Tämän näkemyksen mukaan ilman aviolii-
ton käytäntöä ja järjestystä rakkaus ei toteudu vaan tuhoutuu.72 Järjestysteologisen 
näkemyksen lisäksi Englannin kirkon käsitys perustuu jumalallisen ja aviollisen 
rakkauden väliseen kiinteään yhteyteen. Avioliiton ja aviorakkauden todellinen 
luonne voidaan tämän käsityksen mukaan ymmärtää vain silloin, kun 
ymmärretään rakkaus, jota Jumala on osoittanut Kristuksessa. Uskosta nouseva 
uusi ymmärrys vaikuttaa tällöin oleellisesti aviorakkauden luonteeseen. Lutherin 
käsitys avioliitosta on rakkauden ja uskon välisen yhteyden osalta hyvin saman-
lainen kuin tässä kuvattu Englannin kirkon käsitys.73 Lunastus- ja sovitustapahtu-
massa ilmenevä rakkaus on uskon keskeinen käsite. Juuri tätä rakkautta avioliitto 
heijastaa erityisesti elinikäisessä ja kestävässä luonteessaan.74

72 ”God is love (1 John 4.16), and in creating human beings he has called us to love, both himself and 
one another. Th e love of God the Father for his Son is the ground of all human love, and through the 
Holy Spirit we may dwell in that love, which the Son has shown to us (John 15.9). Marriage is a pat-
tern that God has given in creation, deeply rooted in our social instincts, through which a man and a 
woman may learn love together over the course of their lives. We marry not only because we love, but 
to be helped to love. Without the practice and disciplines of marriage, our love will be exhausted and 
fail us, perhaps very harmfully to ourselves and others.” M 99, 1. 
73 Sundby 1959, 39; WA 21, 58. ”Zum andern so ist der ehestand ein stand des glaubens, denn wer 
diesen stand annympt und anfehet, der sol yhn ym glauben anfahen, Alle Gottes werck sind also 
geordenet, das man sie mit dem glauben mus fassen, wie auch dieses, so das du wissest, das es Gottes 
werck sey, das er dir eben dis weib odder diesen man geben hat, und das die kindere, so yhr zeuget, 
Gottes gaben sind, und das dich Gott darzu erwelet hat, kinder zu zeugen und denselbigen furzuste-
hen. Wenn einer solchs mit glauben recht fasset, dem mus dieser stand wolgefallen, der wird nichts 
taddeln widder am weibe noch an den kindern, sondern wird gedencken, Gotte hats also wolgefallen, 
das du dis weib odder diesen man habest, das du kinder odder nicht kinder zeugest, denn er weys 
wol, was mir dienet, hett er mir villeicht ein ander weib, ein andern man geben, es were mehr mein 
verterbnis und schade denn mein nutz und fromen gewesen. Wer so ferne koempt ynn diesem stan-
de, der mag Got dancken, der wird auch wol froelich darynne sein, wer aber das nicht gleubet, der ist 
mit unlust und trawrigem gemuete darynne.”
74 ”Yet it is important that those who marry know the full extent of what they are doing. And 
Christians believe that that requires an understanding of the love that God has shown mankind 
in Christ, a love which marriage is called to refl ect. Th ose who understand God’s love to them will 
understand their own love as a part of God’s work in the world, and will be better equipped for what 
they undertake. Precisely because it is a lifelong partnership, marriage is chosen by God to express 
the permanence of his love for us, which accompanies us through all the changing scenes of life not 
only until the day we die, but beyond death to resurrection.” M 99, 4.
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Hyvin selkeä sanoitus avioliiton rakkaudenteologisesta perustelusta löytyy 
Englannin kirkon kannanotosta siviilivihkimiseen. Siinä on todettu sekä aviolii-
ton yleispätevyys uskonnollisista tulkinnoista riippumattomana että kristillisen 
avioliiton erityisluonne. Näin tulevat perustelluksi sekä avioliiton yleispätevyys 
instituutiona että sen erityisesti kristillinen muoto, joka kirkon käsityksen mu-
kaan parhaiten toteuttaa avioliiton tarkoitusta. Kristityille avioliiton tehtävä on 
heijastaa Jumalan rakkautta ihmiskuntaa kohtaan tavalla, joka tuli ilmi Kristuk-
sen kautta. Miehen ja naisen välisen rakkauden lupaus jumalanpalveluksessa on 
merkki Kristuksen lupauksesta rakastaa seurakuntaa. Avioliitto osana jumalan-
palvelusta on siksi kirkolle tärkeä toimitus, ja avioliitto toteutuu kirkon näkemyk-
sen mukaan parhaiten uskonnollisessa yhteydessään.75 

Kun avioliiton elinikäisyys perustellaan Englannin kirkossa rakkauden 
teologialla76, jonka juuret ovat lunastuksessa, rakkautta ei ole kuvattu vain avio-
liiton perusteena tai lähtökohtana vaan myös avioliiton tavoitteena. Avioliiton 
tarkoitus on auttaa rakastamaan. Avioliitto antaa velvoitteita ja käytäntöjä, jotka 
edellyttävät ja auttavat rakkauden toteuttamista käytännössä. Näillä ulottuvuuk-
silla on perusteltu avioliiton olevan eräänlainen rakkauden koulu, jossa rakkautta 
opetellaan ja jossa se voi toteutua. Avioliiton merkitys on sitoumuksessa elää ja 
kasvaa rakkauden toteuttamisessa.77 Vihkiminen merkitsee tällöin sitoutumista 
tähän elämänmuotoon.

75 ”For Christians, marriage has a particular distinctiveness in that it is based on an understanding 
of the love that God has shown the human race in His Son Jesus Christ. Th e Church believes that, for 
Christians, marriage is called to refl ect that love. Th e promises made between a husband and wife as 
part of a Christian act of worship are a sign of the promise of love that Christ made to his Church. 
For this reason, marriage in the context of worship is an important ministry of the Church. Th e 
Church believes fi rmly that it is best placed to approach marriage from this perspective and to put 
marriage in a religious context.” CM 05, § 3.
76 Don Browning on väittänyt joidenkin rakkauden tulkintojen olevan yksipuolisia avioliiton 
sanoituksissa. Avioliiton teologiassa on Browningin mukaan oleellista tunnistaa myös taloudelliset, 
sukulaisuuteen liittyvät ja lasten syntymiseen tähtäävät motiivit eikä avioliiton käsittäminen yksistään 
rakkauden ilmiönä ole siitä syystä toimiva ratkaisu. Browning kritisoi myös kirkkojen tapaa käyttää 
sakramentin ja liiton kategorioita pyhittämässä rakkautta, joka on irrotettu yhteydestään ja käsitetty 
liian kapeasti. Ks. Browning 2006, 1. Tähän on syytä huomauttaa, että kumpikin painotus lienee 
yhtä ongelmallinen. Monet halunnevat perheen ja lapsia, ja seksuaalipartnerin, mutta eivät kykene 
asettumaan rakkaussuhteeseen. Toisaalta on niitä, jotka haluavat kokemuksen rakastumisesta, mutta 
eivät tiedä miten olla pitempiaikaisessa suhteessa tai miten suhtautua lapsiin. Vaikka Browningin 
väite osuu kohteeseensa yksittäisten teosten kohdalla, joihin hän myös viittaa, sitä tuskin voi kohdis-
taa Englannin kirkon avioliittoteologiaan. Jumalan rakkauden yhteyteen liitetään siinä seksuaalinen 
rakkaus, lasten ja vanhempien välinen rakkaus, puolisoiden mahdollisuus osoittaa yhdessä rakkautta 
sekä avioliitto koko yhteiskunnan perusrakenteena, joka antaa mahdollisuuden kasvaa rakkauden 
ilmaisemisessa.
77 ”Marriage is a pattern that God has given in creation, deeply rooted in our social instincts, 
through which a man and a woman may learn love together over the course of their lives. We marry 
not only because we love, but to be helped to love. Without the practice and disciplines of marri-
age, our love will be exhausted and fail us, perhaps very harmfully to ourselves and others. When 
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Vihkikaavan valassa puolisoiden uskollisuuden lupaus on sidottu Juma-
lan rakkauden yhteyteen. Toisen kunnioittaminen, itsensä antaminen ja kaiken 
jakaminen tapahtuu kolmiyhteisen Jumalan rakkaudessa.78 Jo 1978 julkaistussa 
asiakirjassa Marriage and the Church’s Task aviorakkaus on kuvattu Jumalan rak-
kauden heijastumaksi. Tämä merkitsee sitä, ettei aviollista ja Jumalan rakkautta 
voi asettaa vastakkain tai siten, että ne ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Myös 
seksuaalinen rakkaus osana aviorakkautta on osallisuutta Jumalan rakkaudesta. 
Luonnollinen rakkaus on aina yhteydessä Jumalan rakkauteen.79 

Silti samassa asiakirjassa käsitellään eksplisiittisesti eros ja agape -rakkau-
den erilaisia luonteita. Ne ymmärretään toisiaan täydentäviksi siten, että niihin 
yhdistyy samalla sitoutuminen tiettyyn persoonaan. Aviollisen agape -rakkauden 
ydin nähdään persoonaan sitoutuneessa rakkaudessa, joka kunnioittaa puolison 
ainutlaatuisuutta. Kyse ei ole tyypin tai tietyn tyylin edustajasta, vaan vastapäätä 
olevasta persoonasta, johon sitoudutaan.80

Viimeisimmässä vihkikaavassa tämä agape-rakkauden ulottuvuus on sa-
noitettu siten, että Jumala on kaiken rakkauden lähde.81 Analogia ei koske ai-
noastaan Jumalan rakkauden luonnetta ja Jumalaa rakkauden alkuperänä vaan 
erityisesti myös lunastuksessa ilmenevää Jumalan rakkautta. Jumala yhdistää puo-
lisot samalla rakkaudella, joka vei Kristuksen ristille.82

publicly and lawfully we enter into marriage, we commit ourselves to live and grow together in this 
love.” M 99, 1. ”If love is to grow, it needs an explicit commitment of the couple to stay with each 
other through changing circumstances, through personal development and growth, and through the 
process of growing older and approaching death. Making promises ’before God and in the face of 
this congregation’ declares our conscious willingness to view love not merely as a comfort, but as a 
lifelong responsibility.” M 99, 2
78 ”With my body I honour you, all that I am I give to you, and all that I have I share with you, wit-
hin the love of God, Father, Son and Holy Spirit.” CW 00, 109. 
79 ”Married love – and let us not forget that this includes sexual – is not to be set over against and 
contrasted with divine love. Were such a contrast valid, the basis for the whole analogy would be 
lacking. Marriage is an order of natural love which refl ects, and its deepest participates in, the order 
of divine love.” MCT 78, 48.
80 ”Th ere may be eros if I move in with you and we share digs together, but there is little or no agape 
if I am taking you only until we have both got our degrees and go our separate ways. We need agape 
more than ever in this anonymous age, when each person is being told by society that he is not an 
individual but only a type. Th e promises of the marriage service answer to this need: I take thee: not 
just a dolly-bird, a typical specimen of twentieth-century womanhood, a bed-mate, or a serviceable 
spouse, but thee, Mary.” MCT 78, 126.
81 ”God of wonder and of joy: grace comes from you, and you alone are the source of life and love” 
CW 00, 116.
82 ”Th e Lord forgives you your sin, unite you in the love which took Christ to the cross, and bring 
you in the Spirit to his wedding feast in heaven.” CW 00, 117. John Witte on huomauttanut, kuinka 
tämä rakkauden yhteys on osittain kadotettu länsimaisessa avioliiton ja perheen teologiassa. Yhteys 
rikkaaseen avioliiton teologian traditioon on niin katolisessa kuin protestanttisessa perinteessä mene-
tetty, mikä tulee näkyväksi erityisesti siinä, ettei sen enempää yhteiskunnallinen kuin kanoninenkaan 
laki kykene teologisesti vastaamaan muutoksiin eikä ilmaisemaan avioliiton rakkaudenteologista 
ydintä. Witte 1996, 6.
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Neweyn Taylor-tulkinnan mukaan rakkaudenteologinen näkemys edellyt-
tää ”hyveen” (virtue) ja ”velvollisuuden” (duty) kategorioiden säilymistä teologi-
sessa kielenkäytössä avioliiton yhteydessä. Muuten niiden alakäsitteet, ”pyhyys” 
(holiness) ja ”vastuullisuus” (responsibility), jotka liittävät aviorakkauden lunas-
tustyössä ilmenevään rakkauteen, menettävät merkityksensä. Neweyn mukaan 
Jeremy Taylorin teologiassa 1600-luvulla nämä käsitteet näyttelivät vielä oleellis-
ta roolia.83 Ne ovat nähtävissä yhä edelleen myös Englannin kirkon avioliiton 
teologiassa.84

Rakkauden teologian analyysi edellyttää myös ontologisen ulottuvuuden 
huomioon ottamista: missä määrin inhimillinen tai erityisesti aviollinen rakkaus 
on osallisuutta Jumalan kolmiyhteyteen, sen keskeytymättömään kommuunioon 
ja rakkauteen.85 Englannin kirkon asiakirjassa Marriage (1999) kuvataan, kuinka 
ihmiseen on luotu Jumalan kaltaisuus, joka merkitsee kutsua rakkauteen. Koska 
Jumala on olemukseltaan rakkaus, hän on luonut ihmisen rakastamaan sekä itse-
ään että toista ihmistä. Kaiken inhimillisen rakkauden perusta on Isän rakkaus 
Poikaa kohtaan, ja Pyhän Hengen välityksellä ihminen voi elää siinä rakkaudessa, 
jota Poika on osoittanut ihmisille.86 Tiivis teologinen lausuma yhdistää trinitaa-
risen rakkauden, ihmisen suhteeseen luotuisuuden ja uskossa koetun Kristuksen 
rakkauden yhdeksi kokonaisuudeksi. Jumalan rakkaus on kolminaisuuden sisäis-
tä suhteessa olemista, joka on jatkuvaa antamista ja vastaanottamista, keskeyty-

83 ”In Th e Marriage-Ring Taylor focuses on chastity as the virtue and the duty which encompasses all 
others. Yet inextricably linked with it are the concomitant duties of holiness and responsibility, which 
are emphasized more prominently in Taylor’s lengthier works. In any case the three threads cannot be 
treated separately, but rather constantly intertwine with one another. Each depends on the others for 
its integrity and can only be understood in relation to the mystery of divine love of which marriage is 
a sacramental expression.” Newey 2002, 29.
84 MCD 00, 14; APA 05, 5; M 99, 2,6 ; BCP 366; Cat BCP 2; CW 00, 107; LC: 1978, res.10; 1958, res 
113, Sihs 2003, 97; LC 94, § 56.
85 Rakkauden trinitaarinen lähtökohta on tuotu esiin erityisesti katolisessa ja ortodoksisessa 
teologiassa. Adrian Th atcherin mukaan Jumalan kolmiyhteys on lähtökohtana ratkaiseva avioliiton 
teologialle. Hänen mukaansa tämän merkittävyys on löydetty vasta hiljattain protestanttisessa teolo-
giassa, mutta se on ollut yleinen piirre katolisessa ja ortodoksisessa traditiossa. Nyt olisi tarkemmin 
selvitettävä, mitä tarkoitetaan inhimillisellä yhteydellä, joka on samanaikaisesti osallisuutta kolmiyh-
teyteen. Vaikka avioliitto ei ole luomisessa annetun tarkoituksen kannalta välttämätön, yhteys silti on. 
Katolinen tulkinta vatikaanin toisessa konsiilissa perheestä lähtee liikkeelle trinitaarisesta persoo-
nien yhteydestä. Samoin ortodoksinen tulkinta avioliitosta viittaa, kuinka Jumalan kuva on naisen 
ja miehen välinen suhde. Ks. Th atcher 1999, 229–230. Aviollisen rakkauden trinitaarinen luonne 
on ekumeenisesti oleellinen näkökulma, koska se yhdistää anglikaanista, katolista ja ortodoksista 
näkemystä. Suomalaisissa lähteissä aviollisella rakkaudella ei ilmaista olevan yhteyttä intratrinitaari-
seen rakkauteen. Toisaalta luterilainen näkemys rakkaudesta voisi saada perusteensa triniteettiopista, 
ainakin Luther-tutkimuksen mukaan. Ks. esim. Mannström 2000.
86 ”God is love (1 John 4.16), and in creating human beings he has called us to love, both himself and 
one another. Th e love of God the Father for his Son is the ground of all human love, and through the 
Holy Spirit we may dwell in that love, which the Son has shown to us (John 15.9).” M 99, 1.
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mätöntä rakkautta. Tässä asiakirjassa on ilmaistu Englannin kirkon avioliittote-
ologian trinitaarinen lähtökohta.87

Englannin kirkon avioliittoteologian liittyminen roomalaiskatoliseen avio-
liittoteologiaan käy ilmi ekumeenisesta asiakirjasta Life in Christ, joka laadittiin 
bilateraalisten keskustelujen päätteeksi vuonna 1994. Tuon asiakirjan mukaan 
inhimillisellä ja aviollisella rakkaudella on välttämätön liittymäkohta intratrini-
taariseen rakkauteen. Riippumattomuutta korostava, omapäinen ja omaa etuaan 
etsivä rakkaus on asiakirjan mukaan ihmiseen luodun jumalakuvan vääristymä. 
Sellainen rakkaus on Jumalan olemuksen ja tahdon vastaisena syntiä. Rakkauden 
todellinen luonne edellyttää vastuullisuutta ja keskinäistä riippuvuutta. Yhteyteen 
ja yhteisöön luotuna ihminen on vastuullinen sekä yhteiskunnalle ja luonnolle 
että Jumalalle.88 Ekumeenisen asiakirjan teksti sanoittaa roomalaiskatolisen ja 
anglikaanisen rakkauden teologian yhteistä pohjaa. 

Jumalan kuvaksi luominen pitää tunnustusten välisiä avioliittoja käsit-
televän dokumentin mukaan sisällään ihmisen elämisen vapauden ja rakkau-
den yhtey dessä, joka saa ilmaisunsa juuri miehen ja naisen välisessä yhteydessä 
ja perheessä. Täydellisessä yhteydessä eläminen ja uuden elämän saattaminen 
maailmaan on kuva Jumalan olemuksesta ja luomistahdosta.89 Tämän asiakirjan 
laatimisessa ei ole ollut mukana anglikaanisia kirkkoja, vaan luterilaiset ja refor-
moidut kirkot sekä roomalaiskatolinen kirkko.90

87 Avioliitto trinitaarisen rakkauden kuvana ja toteutumisena on erityisesti ortodoksiselle avioliitto-
teologialle tyypillinen käsitys. Ks. esim. Fotiou 2001, 103.
88 ”– – we are affi  rming that the Being of God is a unity of self-communicating and interdependent 
relationships. Human persons, therefore, made in this image, and called to participate in the life of 
God, may not exercise a freedom that claims to be independent, wilful and self-seeking. Such a use of 
freedom is a distortion of their God-given humanity. It is sin. Th e freedom that is properly theirs is a 
freedom of responsiveness and interdependence. Th ey are created for communion, and communion 
involves responsibility, in relation to society and nature as well as to God.” LC 94, § 7.
89 ”In reality only love can explain that God is truly the Creator and that it is his plan that there 
should exist the human family, which is founded on, and lives by, love. God who desires that huma-
nity should become, at all costs, a community of freedom and love, does not want to accomplish His 
plan without the conjugal ministry of man and woman. As a project for total communion which has 
its consequence the bearing and upbringing of human beings in a human way, conjugal manifests, 
therefore, the creative plan of God for a world where human creatures are made according to, and 
live in, His image.” MM 77, 12
90 Adrian Th atcher on kiinnittänyt toistuvasti huomiota avioliiton teologian liittymäkohtiin muuhun 
teologiaan. Hänen mukaansa erityisesti jumalakäsitys liittyy oleellisesti avioliittoon. Th atcherin 
mukaan protestantit eivät ole vielä edes aloittaneet roomalaiskatolisen kirkon uudistuvan avioliiton 
teologian saavuttamista. Hän nostaa esille asiakirjat Gaudium et spes, Familiaris consortio sekä paavi 
Johannes Paavali II:n kirjeen perheille, Letter to Families. Ne tarjoavat hänen mukaansa trinitaarisen 
lähtökohdan Jumalan olemuksen ja rakkauden tulkitsemiselle olemassaolon perustaksi. Jumala on 
tämän roomalaiskatolisen käsityksen mukaan communio personarum, mikä merkitsee Jumalan ku-
vaksi luodun ihmisen, miehen ja naisen suhteen kannalta perustavaa lähtökohtaa. Avioliiton luoma 
miehen ja naisen välinen suhde, ”yksi liha”, on suorassa suhteessa Jumalan persoonien väliseen suh-
teeseen, jossa ollaan yksi mutta kuitenkin erillisiä. Koska Jumalan kuvaksi luotuisuus on teologinen 
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Skotlannin episkopaalisen kirkon uuden vihkikaavan esipuheeseen on 
liitetty hyvin selväsanainen ilmaisu avioliiton pohjautumisesta Jumalan kolmi-
yhteiseen olemukseen. Sen mukaan Jumalan rakkaus perustuu suhteessa oloon 
ja keskinäisessä rakkaudessa kasvaminen merkitsee kasvamista myös Jumalan 
rakastamisessa.91

5.1.5. Raamatun käytöstä rakkauden teologiassa
Vihkikaavoissa olevat Raamatun lukukappaleet sisältävät aineistoa, joissa Jumalan 
tai Kristuksen rakkaus ovat oleellisessa osassa. Suhteessa muuhun lähdeaineistoon 
nämä kohdat jäävät kuitenkin ikään kuin erikseen. Vaikka uudemmat käsikirjat 
antavat useita vaihtoehtoja, 1. Kor. 13 on ollut klassinen ja epäilemättä eniten 
käytetty lukukappale suomalaisissa vihkimisissä. Korinttolaiskirjeen kuvaus tässä 
yhteydessä kertoo armolahjoista, joista suurin on rakkaus. Rakkautta ei tässä lu-
kukappaleessa nimetä erikseen ihmisen tai Jumalan rakkaudeksi, mutta konteksti 
puhuu sen puolesta, että kyse on rakkaudesta Jumalan armolahjana. Armolahjoja 
kyseessä olevassa yhteydessä taas käsitellään seurakunnalle ja kristityille annet-
tuina lahjoina. Vihkimisen yhteydessä luettuna tämä kohta saattaa kuitenkin tulla 
kuulluksi miehen ja naisen välisen rakkauden kuvauksena. Samalla saatetaan jät-
tää kokonaan vaille käsittelyä kyseisen kohdan alkuperäinen tarkoitus. 

Toinen vihkimisen perinteisistä lukukappaleista92, Joh. 15:9–12, liittää 
Isän ja Pojan välisen rakkauden sekä Jeesuksen rakkauden opetuslapsiaan koh-
taan opetuslasten keskinäiseen rakkauteen. Isän rakkaus toimii lähteenä ja lähtö-
kohtana Kristuksen ja seurakunnan sekä kristittyjen väliselle rakkaudelle. Mikäli 
rakkaus kuvataan vain luonnollisen lain perusteella toteutuvana velvollisuutena, 
tämän Raamatun kohdan merkitys käy ongelmalliseksi avioliittoon vihkimisen 
yhteydessä. Väistämättä rakkaudesta muodostuu tällä tavoin kahden erillisen 
todellisuuden kuvaus. Rakkaus miehen ja naisen välillä on tällöin eettinen vel-
vollisuus, joka koskee kaikkia. Avioliittoon vihkimisessä tälle miehen ja naisen 
väliselle rakkaudelle pyydetään siunaus. Koska vietetään jumalanpalvelusta, sa-

lähtökohta ja Jumala puolestaan on itsessään persoonien välinen suhde, siitä voidaan Th atcherin 
mukaan päätellä analogia relationis, mikä merkitsee aviosuhteen ja triniteetin persoonien välisen 
suhteen vastaavuutta. Ks. Th atcher 2006, 3–4.
91 ”God as Trinity (Father, Son and Holy Spirit) reveals to us the very nature of love in relationship – 
–. Th rough the love which we have for one another, may we also grow in love for you.”
SC ML 07, 7–8.
92 ”Jeesus sanoo: ’Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää 
minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen 
noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi 
minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä: rakastakaa 
toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.’” (Joh. 15:9–12) Ktk 84, 60; Ktk 03, 145. Kohta sisältyy 
myös vihkikaavoihin ASB 80 ja CW 00.
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massa yhteydessä luetaan kuvauksia Jumalan ja Kristuksen rakkaudesta, joilla ei 
kuitenkaan ilmaista olevan liittymäkohtaa miehen ja naisen väliseen aviorakkau-
teen. Kuitenkin jumalallisen rakkauden kuvaus luetaan kuin aviorakkauden ku-
vauksena. Kokonaisuus on hämmentävä. Selittävänä tekijänä ei voida pitää edes 
sitä, että Raamattu on luonnollisessa laissa jo läsnä olevan todellisuuden ilmaus.93

Viittaukset Jumalan rakkauteen on ilmaistu vuoden 1984 käsikirjan ru-
kouksessa Jumalan ominaisuutena94 ja Raamatun lukukappaleissa jumalallisen 
rakkauden luonteena95. Ainoastaan morsiusmessun yhteydessä lausuttavassa 
ehtoollisrukouksessa on viittaus Kristuksen ja seurakunnan väliseen rakkauteen 
sekä Kristuksen rakkauden luonteeseen aviollisen rakkauden esikuvana.96 Täs-
sä on yksi oleellinen ero luterilaisen ja roomalaiskatolisen ja toisaalta myös lute-
rilaisen ja anglikaanisen avioliittoteologian välillä. Raamatun jakeeseen Ef. 5:32 
pohjautuva käsitys Kristuksen ja seurakunnan suhteesta, joka kuvastaa avioliiton 
sakramentaalisuutta, on sekä katolisessa että anglikaanisessa teologiassa hyvin 
keskeinen. Suomalaisessa, luterilaisessa avioliittoteologiassa sillä ei ole mainitta-
vaa merkitystä.97

Vuoden 2003 vihkikaavassa luettavaksi ehdotetuissa Raamatun kohdissa 
on useita erilaisia ilmaisuja Jumalan tai Kristuksen rakkaudesta, mutta niiden liit-
tymäkohta aviolliseen tai eroottiseen rakkauteen ei käy ilmi. Efesolaiskirjeen ja-
keen 5:32 kuvaus Kristuksen ja seurakunnan välisestä rakkaudesta ei ole lukukap-
paleeksi ehdotettujen joukossa. Siihen viitataan kuitenkin vihkirukouksessa, jossa 
Kristuksen rakkaus seurakuntaa kohtaan esitetään myös esikuvana miehen ja nai-
sen väliselle rakkaudelle.98 Tämä maininta vihkikaavan rukouksessa on kuitenkin 
merkittävä, koska aiemmissa vihkikaavoissa ei ole ollut mitään mainintaa Kris-

93 Ky 84, 25.
94 ”Kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala. Sinä itse olet rakkaus ja siunaat niitä, jotka turvaavat 
sinuun.” Ktk 84, 59.
95 1. Kor. 13:1, 4–7, Joh. 15:9–12. 
96 ”Sinä loit ihmisen omaksi kuvaksesi ja tarkoitit, että mies ja nainen kasvaisivat palvelemaan sinua 
ja toisiaan. Kristuksessa sinä uudistit ihmiselämän. Niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi 
henkensä sen puolesta, anna näille puolisoille valmiutta kantaa elämän taakkaa ja kyky iloita sinun 
edessäsi.” Ktk 84, 64. Morsiusmessun ehtoollisrukous. Tämän viittauksen taustalla oleva Raamatun 
kohta (Ef. 5:31–32) on roomalaiskatolisen avioliittoteologian yksi tärkeimpiä perusteluita. Myös ang-
likaanisen avioliittokäsityksen sakramentaaliset piirteet pohjautuvat samaan kohtaan. Ks. alaluku 3.4.
97 Luterilaiselle teologialle kyseinen kohta näyttää olevan hankala: saksalainen VELKD jättää sen sa-
moin pois vihkikaavastaan. Ks. Agende 1988, 29–30. Saksalaisessa käsikirjassa kahden kirkkokunnan 
yhteisessä vihkimisessä katolisen papin kanssa on lukukappaleeksi ehdolla Ef. 5:21–23, 25–26a, 30 eli 
saman luvun aiemmat jakeet. Erillisessä luettelossa vaihtoehtoisista vihkimisen lukukappaleista on 
tarjolla myös Ef. 5:19–33 erityismaininnalla, että kohdan valitseminen edellyttää tulkintaa saarnassa. 
(Agende 1988, 53.)
98 ”Auta heitä rakastamaan toisiaan, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa.” Ktk 03, 142.
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tuksen rakkaudesta seurakuntaa kohtaan. Ilmeisesti avioliiton teologiaa on halut-
tu tuoda lähemmäksi sen ekumeenisesti jaettua tulkintaa. 

Raamatun käyttäminen erikseen rakkauden teologian kuvaamiseksi on 
hyvin harvinaista suomalaisissa lähteissä. Kasvamaan yhdessä -asiakirja käyttää 
Raamatun kohtia muun muassa luonnollisen lain perusteluna99, luomiseen pe-
rustuvan avioliiton perustelussa100, perustelemaan seksuaalisuuden toteuttamisoi-
keutta avioliitossa101 ja avioliiton ulkopuolisten suhteiden torjumiseksi102. Room. 
12:14–15 toimii perusteluna luonnolliselle laille ja lähimmäisenrakkauden kaik-
kia koskevalle luonteelle. 

Kasvamaan yhdessä -asiakirja käsittelee rakkautta avioliiton perusmotiivi-
na varsin vähän. Ensinnäkin torjutaan pelkästään rakastumisen tunteeseen poh-
jautuva suhde, koska tunteiden ja elämäntilanteiden vaihtelu edellyttää toisenlais-
ta käsitystä rakkaudesta. Tämän jälkeen seuraa käytännöllinen sovellutus, miten 
tällainen ”kestävämpi” rakkaus toimii ja miten sen ei kuulu toimia.103 Kirjoittajien 
mielestä on olemassa erilaisia rakkauden lajeja, tai ainakin annetaan ymmärtää, 
että rakkauden luonne käy ilmi perheessä toteutuvasta elämäntavasta eikä pelkäs-
tään tunnetiloista. 

Rakkauden teologian puuttuminen avioliiton perusteista selittyy suurelta 
osin sillä, että Suomessa kirkon kannanotoissa viitataan yhteiskunnan avioliitto-
käsitykseen.104 Yksi harvoja ilmauksia Jumalan toiminnan ja inhimillisen rakkau-
den yhteydestä on löydettävissä vuoden 2003 vihkikaavan mallipuheesta, allokuu-
tiosta. Sen mukaan Jumalan sanan kautta Henki voi vaikuttaa vihittyjen sydämissä 
rakkauden syvenemistä ja kasvamista.105 Tämä poikkeus ei kuitenkaan muuta ko-

99 Room. 2:14–15, Ky 84, 10.
100 Matt. 19:5–6, Ky 84, 24; 1. Moos. 2:18, Ky 84, 7.
101 1. Kor. 7:3–5, Ky 84, 32.
102 1. Kor. 6:16, Ky 84, 46.
103 Ky 84, 31– 33.
104 Kuusniemi viittaa vuoden 1953 kirjaseen, jonka piispainkokous hyväksyi. Sen mukaan laillinen 
järjestys ja Jumalan tahto ovat avioliiton ulkoisen muodon osalta yhtenevät. ”Tässä oikeusjärjestys ja 
Jumalan tahtoma järjestys samaistetaan.” Kuusniemi 1989, 93. Piispojen kannanotto vuodelta 1984 
Kasvamaan yhdessä sisältää samansuuntaisen tulkinnan. Avioliitto todetaan maalliseksi asiaksi, joka 
koskettaa kaikkia ihmisiä. Siksi myös siviiliavioliitto on yhtä pätevä. Elämänkatsomukselliset ihanteet 
ovat kuitenkin avioliitolle piispojen mukaan tärkeitä ja niitä puolueeton yhteiskunta ei piispojen 
kannanoton mukaan helposti anna. Ky 84, 29. ”Elämänkatsomuksellinen ihanne” jää sisällöltään hä-
märäksi. Avioliiton elinikäisyys näyttäytyy kannanotossa merkittävimpänä piirteenä, joka määrittää 
avioliittoa kulttuurisista muutoksista huolimatta. Kirkollisen vihkimisen perusteluissa on ilmaistu, 
kuinka avioliittolupaus annetaan ”Jumalan varassa”. Tässä on viittaus uskon ja avioliiton keskinäiseen 
vaikutukseen. Sen tarkemmin tai laajemmin tuota yhteyttä ei kannanotossa ilmaista.
105 Antakaa Kristuksen tulla kotiinne. Olkoon Jumalan sana valona yhteisellä tiellänne. Silloin 
hänen Henkensä voi vaikuttaa sydämessänne, niin että rakkautenne lujittuu ja syvenee. Muistakaa 
rukouksen mahdollisuus. Ylistäkää hyvinä päivinä Jumalan hyvyyttä ja turvautukaa pahoina päivinä 
hänen apuunsa. Ktk 03, 142. 
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konaiskuvaa: Kristuksen rakkauden ja aviorakkauden erillisyys on Suomen evan-
kelis-luterilaisessa kirkossa vallitseva käsitys. Inhimillinen rakkaus liittyy Jumalan 
rakkauteen vain luomisen välityksellä.

5.2. Eros ja agape avioliitossa

Avioliittoteologian ja rakkaudenteologisten näkemysten selvittämiseksi on tut-
kittava erikseen myös käsitystä aviorakkauden sisällöstä.106 Tutkimuksessa on 
aiemmin kiinnitetty huomiota eros- ja agape-rakkauden väliseen eroon.107 Tällä 
erottelulla on koetettu rakentaa toisaalta yhteyttä rakkauden eri lajien välille, 
toisaalta se on saattanut merkitä niiden jyrkkääkin erottamista toisistaan. Huo-
mionarvoista tämän tutkimuksen kannalta on eroksen ja agapen liittyminen 
aviorakkauteen. Lutherilla aviorakkaus on nimittäin ilmaisu agape-rakkauden 
toteutumisesta.108 Tämä Olavi Lähteenmäen havainto Lutherin teologiasta antaa 
aiheen selvittää, miten käsitteiden eros ja agape109 käyttö vastaa jakoa inhimilliseen 
ja jumalalliseen rakkauteen. 

Tuomo Mannermaa on huomauttanut, etteivät eros ja agape sinänsä täydel-
lisesti vastaa käsitteitä amor dei ja amor hominis, koska amor hominis on nimen-
omaan syntiopillinen käsite. Ihmisen perustaipumus on etsiä jotakin itselleen, 
itseään varten, omaksi hyödykseen ja juuri sellaisena ihmisen rakkaus on synnin 

106 Avioliittoa ja seksuaalisen suhteen sallimista vain siinä yhteydessä on kritikoitu mm. Helsingin 
hiippakunnan apupappien julkaisussa: ”Rakkauden käskyyn perustuvan seksuaalietiikan kannalta 
avioliiton erityisasema ainoana hyväksyttävänä ympäristönä seksuaalisuuden toteuttamiselle tuntuu 
käsittämättömältä. Uuden testamentin opetuksen mukaan jokainen, joka rakastaa, toteuttaa Juma-
lan tahdon. Siksi jokaisen rakkauteen perustuvan parisuhteen tulisi olla kirkolle pyhä.” Haukattu 
hedelmä 1994, 146–147. Seksuaalisuuden ja rakkauden uusimmat tulkinnat irrottavat sen yhteydes-
tä lapsiin, perheeseen ja avioliittoon. Ehkäisyvälineiden käytön myötä seksuaalisuhde ei ole enää 
perheeseen ja lapsiin liittyvä lisääntymissuhde ja siksi sille haetaan uusia teologisia tulkintoja. Tämä 
on mahdollista myös siksi, ettei aviorakkaudessa ole nähty luterilaisessa, suomalaisessa tulkinnassa 
analogiaa Jumalan rakkaudelle.
107 Suomessa on agape- ja eros-rakkauden merkityksiä analysoitu myös fi losofi an tutkimuksessa. Ks. 
Werner 2007, esim. 30–31.
108 ”Die eheliche Liebe, ”eeliche liebe”, ”braut liebe”, ist zwar sexuelle Liebe, aber gerade als solche ist 
sie die Agape der Ehe.” Lähteenmäki 1955, 138. Roomalaiskatolinen rakkauden teologia on esitetty 
hyvin selkeästi paavin julkilausumassa Deus caritas est. Siinä kuvataan agape-rakkauden luonnet-
ta mm. näin: ”First there is the word dodim, a plural form suggesting a love that is still insecure, 
indeterminate and searching. Th is comes to be replaced by the word ahabà, which the Greek version 
of the Old Testament translates with the similar-sounding agape, which, as we have seen, becomes 
the typical expression for the biblical notion of love. By contrast with an indeterminate, ”searching” 
love, this word expresses the experience of a love which involves a real discovery of the other, moving 
beyond the selfi sh character that prevailed earlier. Love now becomes concern and care for the other. 
No longer is it self-seeking, a sinking in the intoxication of happiness; instead it seeks the good of the 
beloved: it becomes renunciation and it is ready, and even willing, for sacrifi ce.” Deus caritas est 2005, 
6.
109 Anders Nygren 1966 edustaa näiden käsitteiden tulkinnassa merkittävää vaihetta, jota seurasi 
laaja keskustelu. Ks. esim. Lindberg 2008, 158–163 sekä Brady 2003, 199–200.
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turmelema. Tämä ei Mannermaan tulkinnan mukaan merkitse esimerkiksi mie-
hen ja naisen välisen rakkauden väheksymistä.110 Jos aviollisen rakkauden tavoit-
teeksi asetetaan epäitsekäs rakkaus, jota puolison ei tarvitse jatkuvasti ansaita tai 
jolla ei pyritä omaan etuun, ei tämä ole edes mahdollista, jos inhimillinen rakkaus, 
amor hominis samaistetaan eros-rakkauteen sellaisenaan. Mannermaan mukaan 
Lutherilla Jumalan työ (actio) avaa ihmisen sydämen rakastamaan niin Jumalaa 
kuin lähimmäistä puhtaasti. Tämä Jumalan uudistama rakkaus tuntee lähimmäi-
sen todellisen tarpeen ja etsii hänen parastaan.111 

Tämä havainto on merkittävä siksi, että toisaalla Olavi Lähteenmäki on 
tutkimuksessaan todennut, kuinka Luther ymmärtää aviollisen rakkauden juu-
ri lähimmäisenrakkautena. Tällöin rakkaudenteologinen perusratkaisu koskee 
myös aviollista rakkautta. Luonnollinen rakkaus muuttuu avioliitossa uskon vai-
kutuksen vuoksi aviorakkaudeksi. Lähteenmäen tulkinnan mukaan kyse ei ole 
Lutherin teologiassa niinkään eroksen ja agapen vastakkaisuudesta kuin juuri 
itsekkään rakkauden muuttumisesta Jumalan tahdon mukaiseksi lähimmäisen-
rakkaudeksi, avioliitossa aviorakkaudeksi.112 Lähimmäisenrakkaus (Nächstenlie-
be) on Lähteenmäen mukaan Lutherin rakkauskäsityksen lähtökohta. Pelkästään 
ulkoiset, tunteeseen perustuvat rakkauden ilmaisut eivät ilmaise rakkauden yh-
teyttä lähimmäisenrakkauteen, jota Luther pitää kaikkein arvokkaimpana, jopa 
pappisvirkaa, esivaltaa ja avioliittoa ylempänä ”säätynä”. Avioliiton toteutumisen 

110 Mannermaa 1991, 153.
111 ”Die Liebe bzw. actio Gottes, die ’in dem Menschen lebt’ (WA 1, 364, 36 f), öff net das Herz des 
Menschen, Gott rein, d.h. selbstlos zu lieben, und sie öff net zugleich die Augen, den wahren Bedarf 
des Nächsten zu erkennen und sein Bestes zu suchen, mit anderen Worten, sie legt den Menschen, 
Gott und den Mitmenschen um ihrer selbst und ihrer Person willen – –.” Mannermaa 1991, 153.
112 Esimerkki lähimmäisenrakkauden kuvauksesta avioliitosssa löytyy esimerkiksi Lutherin talvipos-
tillan saarnasta, jonka aiheena on Kaanaan häät: WA 21, 60: ”Zum dritten so ist es ein stand der liebe, 
nicht der fl eischlichen liebe, sondern, darynne eines dem andern aus liebe dienen, ratten und helff en 
mus und sol, der man dem weibe, sie beyde den kindern, und mus eins nicht thuen, was yhm gefelt, 
sondern, was das andere gut duencket und yhm wolgefelt, Der man lebet nicht yhm selbs, sondern 
dem weibe und den kindern, die sol er mit muehe [Bl. lxiij v] und erbeyt erneren, widderuemb das 
weib lebet nicht yhr, sondern dem manne und den kindern, auff  die mus sie sehen und achtung 
haben, denn die werck ynn diesem stande sind also gethan und haben diese art, das sie aus glauben 
und liebe geschehen.”; ”Nicht die Geschlechtlichkeit der Liebe muss überwunden werden, nur den 
Verlockungen des Teufels gilt es zu widerstehen, dies aber ist möglich allein durch das Wunder des 
Glaubens.” Lähteenmäki 1955, 139. Vrt. Roomalaiskatolinen käsitys rakkaudesta: ”Love of God and 
love of neighbour are thus inseparable, they form a single commandment. But both live from the love 
of God who has loved us fi rst. No longer is it a question, then, of a ”commandment” imposed from 
without and calling for the impossible, but rather of a freely-bestowed experience of love from wit-
hin, a love which by its very nature must then be shared with others. Love grows through love. Love 
is ”divine” because it comes from God and unites us to God; through this unifying process it makes 
us a ”we” which transcends our divisions and makes us one, until in the end God is ”all in all” (1 Cor 
15:28).” Deus caritas est 2005, 9.
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kannalta oleellisinta on avioliiton alkuperäinen tarkoitus ja juuri siinä toteutuva 
lähimmäisen rakastaminen.113 

Sukupuolinen rakkaus ei ole tällöin agapelle vastakkainen vaan se säilyttää 
merkityksensä ja siitä voi tulla avioliiton agape. Sen sijaan väärä rakkaus (falsche 
liebe) lakkaa ja sen tilalle tulee uskon mahdollistama, Jumalan luomisessa tarkoit-
tama aviorakkaus. On oleellista huomata, että väärä rakkaus tarkoittaa Lutherilla 
nimenomaan itsekkyyttä eri muodoissaan eikä rajoitu seksuaalisuuteen tai erok-
seen. Todellinen aviorakkaus sen täydessä merkityksessä on mahdollista vain us-
kon uudistamassa ihmisessä.114 Tämä rakkaudenteologinen perusratkaisu ei ole 
juurikaan näkyvissä tämän tutkimuksen suomalaisissa lähteissä, jotka käsittelevät 
avioliittoa. Avioliittoa koskevien suomalaisten julkilausumien ja Lutherin teologi-
an välillä on selkeä ero. 

Tätä eroa selittää myös käsitys lain merkityksestä rakkauden aikaansaa-
miseksi. Lutherin tuotannossa on esillä kaksi erilaista lain tulkintaa. Ensimmäi-
nen on lain ulkonainen, maallinen merkitys ja toinen lain hengellinen merkitys, 
jonka vain kristityt käsittävät uskollaan.115 Tämä merkitsee sitä, että kristityn 
tulee noudattaa toisenlaista etiikkaa ja hän uskostaan käsin tulkitsee käskyt eri 
tavoin kuin pelkästään yleisen, yhteiskunnassa vallitsevan käsityksen mukaan. 
Luther ei jättänyt ilmaisematta, mitä tällainen uskon tulkinta rakkauden laista 
saattaa merkitä, vaan antoi laille uskon osoittaman tulkinnan.116 Tällaista uskon 

113 ”In besonder reichem Masse stellt das Leben in der Ehe Anforderungen an den Menschen 
und verlangt Dienste der Nächstenliebe von ihm. Denn auch den Gatten sieht Luther nur als einen 
’Nächsten’ und die Gattenliebe ist für ihn nur ein Teilfall der Nächstenliebe. Luther verwehrt sich 
ausdrücklich gegen die übliche Auff assung, die Gattenliebe off enbare sich in ’Beischlaff , Küssen und 
Umarmung’ – – Diese Nächstenliebe ist für Luther das Höchste, was es auf Erden gibt, sie erhebt sich 
noch ’über die drai stifft  ’ Pfarramt, Obrigkeit und Ehe.” Lähteenmäki 1955, 135.
114 Silti kaikissa avioliitoissa toteutuu jotakin Jumalan luomistarkoituksesta ja rakkaus on mah-
dollista. Siinä merkityksessä avioliitto on yhtä lailla kaikkien ulottuvilla. Samat teot ja samanlainen 
avioliitto kristityillä ja muilla on erilainen sille annetun merkityksen, sen perustelujen ja tavoitteiden 
vuoksi. Kristitty näkee Lutherin mukaan rakkautensa osana Jumalan ja Kristuksen rakkautta.
115 ”Denn ym gesetz Mosi gab gott tzweyerley regiment und gepott: Ettlich geystlich, die fur gott 
frumkeyt lereten, als lieb und gehorsam ist, wilche dißegesetz hielten, die stiessen yhre weyber nit 
von sich und brauchten des scheydbrieff s nymer, duldeten und trugen yhrer weyber sitten. Etlich 
aber weltlich umb der willen, die die geystlichen gepott nicht hielten, das den selben doch auch eyn 
maß gesteckt wurde, das sie verfasset wurden, nicht gar nach yhrem muttwillen tzu thun, unnd nicht 
ergerß thetten, alßo gepott er yhn, wenn sie ia yhr weyber nicht leyden kundten, das sie sie dennoch 
nicht toedten oder sonst yhn zu viel leyds thetten, ßondern liessen sie von sich mit eym brieff e. 
Darumb gillt solch gesetz bey den Christen nicht, wilche sollen ym geystlichen regiment leben.” WA 
10, II, 288. 
116 Ulkonaisesti ei-kristittyjen avioliitto voi siis näyttää samalta kuin kristittyjen. Ero on sille an-
netussa merkityksessä. Luther kirjoittaa samoista teoista, jotka ovat kuitenkin erilaisia: ”Denn eynn 
Christlich weßen steht nit ynn eußerlichem wandel, es wandellt auch den menschen nit nach dem 
eußerlichen stand, ßondernn nach dem ynnerlichen, das ist, es gibt eyn ander hertz, eyn andernn 
mutt, willen und synn, wilcher eben die werck thut, die eyn ander on solchen mutt und willen thutt; 
denn eyn Christen weyß, das es gar am glawben ligt.” WA 10, I, 1, 137–138.
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tulkintaa avioliiton etiikasta ei ole esillä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
dokumenteissa, koska niiden lähtökohta on luonnollisen lain tulkitseminen 
kaikkia samalla tavalla koskettavana elämän omana lakina, jonka sisältö on hah-
motettavissa kaikille yhteisen pohdinnan avulla.

Tämä johtaa kysymään, onko Lutherin tulkinnassa siis aviorakkauden 
pohjana lainkaan romanttinen rakkaus tai eros. Lutherin mukaan avioliiton tar-
koitus ei ole seksuaalisen rakkauden vaan elämän suurten tarkoitusten toteutumi-
nen. Avioliiton muut tarkoitukset ovat yhtä oleellisia kuin seksuaalisen rakkauden 
toteutuminen.117 On huomattava, että avioliiton tarkoituksissa Luther liittyy pää-
osin katolisen teologian traditioon, jonka mukaan avioliiton kolme päätarkoitusta 
ovat huoruuden välttäminen sekä lasten synnyttäminen ja kasvattaminen.118

Suomalaisista lähteistä Ktk 84 sanoittaa viimeisessä rukousvaihtoehdossa 
rakkautta, joka sen mukaan on väkevämpi kuin kuolema. Tämä rukous on muu-
tenkin rikkain ilmaisuiltaan. Siinä ilmaistaan, että rakkaus on Jumalan lahja, ja 
kuvataan puolisoiden välistä rakkautta.119 Tätä kuvausta voi sisällöllisesti pitää 
viittauksena aviorakkauden agape-luonteeseen, joka muuten ei ole näkyvissä kuin 
luettavassa Raamatun kohdassa 1. Kor. 13.

Englannissa C.S. Lewis on edustanut samansuuntaista ajattelua kuin Lut-
her. Seuraavassa käytän analyysin apuna Lewisin teologiaa120, vaikka se ei sinänsä 
edusta Englannin kirkon virallista avioliittoteologiaa. Lewisin valinta tarkastelu-
kohteeksi perustuu hänen esittämäänsä rakkauden käsitteelliseen jaotteluun, joka 
auttaa tarkastelemaan rakkaudenteologisia ratkaisuja sekä Englannin kirkossa 
että Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. 

Lewisin mukaan eros sukupuolisena rakkautena voi muuntua avioliitossa 
Jumalan tahdon mukaiseksi kuvaksi Jumalan itsensä antavasta rakkaudesta. Eros 
ei ole sinänsä vastustettava rakkauden muoto vaan kunnioitettava sen yhtäläi-
syyden vuoksi, joka sillä on jumalallisen rakkauden kanssa. Eros vaatii kuitenkin 
rinnalleen rakkauden kaksoiskäskyn ohjaamaan sitä niin, ettei se toimi vastoin 
Jumalan ja lähimmäisen rakastamista.121 Muuten eros-rakkaudesta tulee demoni, 

117 Individualistisen ja persoonakeskeisen rakkauden aikakaudella on todettava, ettei avioliitto 
tyhjenny kahdenkeskisyyteen – puolison rakastamiseen tai rakastetuksi tulemiseen.
118 Lutherin käsitys on esillä mm. Genesis luennossa: WA 43, 310, 24–28.
119 ”Jumala, Isämme. Sinun suurin lahjasi on rakkaus. Siunaa N.N:ää ja N.N:ää (etunimet), jotka 
sinun edessäsi ovat solmineet avioliiton. Me kiitämme sinua siitä, että he rakastavat toisiaan, luottavat 
toisiinsa ja tahtovat pitää huolta toisistaan läpi elämänsä. Suo, ettei mikään erottaisi heitä. Auta heitä 
kaikissa elämänsä vaiheissa rakastamaan toisiaan ja olemaan toisilleen uskollisia – –. Anna heille 
rakkautta, joka on väkevämpi kuin kuolema.” Ktk 84, 61.
120 Myös Carter Lindberg on kiinnittänyt huomiota Lewisin rakkausanalyysin merkittävyyteen. Ks. 
Lindberg 2008, 5, 168, 169. Samoin Jeff rey E. Ford, ks. Ford 1999, 4.
121 Tässä on näkyvissä yhteys Lutherin käsitykseen rakkauden eroottisesta luonteesta, jota tulkitsee 
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joka epäjumalana tuhoaa miehen ja naisen suhteen.122 Eros sisältää Lewisin mu-
kaan rakkauden lajeista eniten Jumalan kaltaisen luonteen, ja sillä on pyrkimys 
tulla palvottavaksi ja muodostua jopa uskonnoksi.123

Lewis edustaa rakkauden tulkinnassaan ohjatun eroksen teologiaa. Eros 
sisältää ilman ohjausta mahdollisuuden tuhoon, mikä saa miehen ja naisen joko 
syyttämään toisiaan tai erosta. Tällöin eros on tullut tulkituksi pelkästään tunteek-
si. Eros ei tosiasiallisesti pääse toteutumaan tässä palvotussa muodossa vaan muut-
tuu tuhovoimaksi. Se ”tarvitsee” säännöt ja Jumalan tahdon noudattamista, että se 
voisi toteutua.124 Lewisin tulkinta eros-rakkaudesta on positiivinen ja dynaami-
nen. Eros on miehen ja naisen suhteessa sekä yhteen liittävä voima että yhteys 
Jumalan rakkauteen.125 Tämä käsitys on sikäli merkittävä, että sen mukaan myös 
Jumalan rakastaminen on intohimoista – koko sydämestä, sielusta, mielestä ja 

Lähteenmäki: ”Nicht die Geschlechtlichkeit der Liebe muss überwunden werden, nur den Verlo-
ckungen des Teufels gilt es zu widerstehen, dies aber ist möglich allein durch das Wunder des Glau-
bens.” Lähteenmäki 1955, 139. ”Wenn ein gatte in der Ehe seinen gefährten liebt, so ist das Subjekt 
nicht der Mensch, sondern der Geist. Gott liebt, denn er ist die Liebe. Gott liebt auch in der ehelichen 
Liebe, die deshalb für Luther trotz ihrer verknüpfung mit dem Sexus nicht niedriger steht im Wirt als 
eine sonstige Liebe.” Mt., 138. Tässä ilmenee Lutherin seksuaalisuus- ja avioliittokäsityksen reforma-
tiivisuus: katolinen käsitys oli hyvin toisenlainen.
122 ”Siinä määrin kuin erosta kunnioitetaan tekemättä väkivaltaa rakkaudelle Jumalaa kohtaan ja 
lähimmäisenrakkaudelle kanssaihmisiämme kohtaan, siitä voi tulla meille tapa lähestyä Jumalaa. Sii-
hen kuuluva varaukseton itsensä antaminen on meidän luontoomme rakennettu kuva tai esimerkki 
rakkaudesta, jota meidän olisi osoitettava Jumalaa ja ihmistä kohtaan.” Lewis 1982, 126. ”Jos erosta 
sen sijaan kunnioitetaan varauksetta ja totellaan ilman ehtoja, siitä tulee demoni.” Lewis 1982, 127.
123 ”Tuollainen uskonto nousee itse eroksen luonnosta. Se on korkeimmillaan ollessaan kaikista rak-
kauksista eniten jumalankaltainen. Tästä syystä se on kärkkäin vaatimaan palvontaamme. Ollessaan 
omassa varassaan se pyrkii aina muuttamaan rakastuneisuuden eräänlaiseksi uskonnoksi.” Lewis 
1982, 127.
124 ”Vakava vaara, mahdollisesti tuho, uhkaa siellä, missä aviopari on palvonut erosta epäjumalana. 
Pari oli luullut, että eroksella olisi jumalan voima ja totuudellisuus. He olivat odottaneet, että pelkkä 
tunne hoitaisi jatkuvasti heidän suhteeseensa liittyvät asiat. Kun tämä odotus pettää, he syyttävät 
erosta tai vielä tavallisemmin toisiaan.” Lewis 1982, 132.”Täten eros paljastaa asemansa kuten muut-
kin rakkaudet, mutta voimansa, suloisuutensa ja hirmuvaltansa vuoksi se tekee sen muita hätkäh-
dyttävämmin. Se ei itsessään voi olla sitä mitä sen kuitenkin pitäisi olla, jos sen tulee säilyä eroksena. 
Se tarvitsee apua; siksi se tarvitsee sääntöjä. Ellei eros tottele Jumalaa, jumala kuolee tai muuttuu 
demoniksi.” Lewis 1982, 133.
125 Roomalaiskatolisen käsityksen mukaan eros-rakkaus on myös pyrkimistä kohti jumaluutta ja 
kutsuu siksi luopumiseen, puhdistumiseen ja parantumiseen: ”Here we are actually dealing with 
a debasement of the human body: no longer is it integrated into our overall existential freedom; 
no longer is it a vital expression of our whole being, but it is more or less relegated to the purely 
biological sphere. Th e apparent exaltation of the body can quickly turn into a hatred of bodyliness. 
Christian faith, on the other hand, has always considered man a unity in duality, a reality in which 
spirit and matter compenetrate, and in which each is brought to a new nobility. True, eros tends to 
rise ”in ecstasy” towards the Divine, to lead us beyond ourselves; yet for this very reason it calls for a 
path of ascent, renunciation, purifi cation and healing.” Deus caritas est 2005, 5. Lewisin näkemys on 
tässä kohdin hyvin samankaltainen: ”Siinä määrin kuin erosta kunnioitetaan tekemättä väkivaltaa 
rakkaudelle Jumalaa kohtaan ja lähimmäisenrakkaudelle kanssaihmisiämme kohtaan, siitä voi tulla 
meille tapa lähestyä Jumalaa. Siihen kuuluva varaukseton itsensä antaminen on meidän luontoomme 
rakennettu kuva tai esimerkki rakkaudesta, jota meidän olisi osoitettava Jumalaa ja ihmistä kohtaan.” 
Lewis 1982, 126. 
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voimasta – ja silloin naisen ja miehen välinen eros on analoginen Jumalan rakasta-
miselle. Tätä taustaa vasten mystikoiden kokemukset tulevat ymmärrettävämmik-
si.126 Luterilaisessa rakkauskäsityksessä Jumalan rakastaminen ei varsinaisesti ole 
mahdollista vaan se saa muotonsa aina lähimmäisen rakkautena, palveluna tässä 
maailmassa.127 Siinä mielessä eros luterilaisittain rajoittuu inhimillisiin suhteisiin.

Eros ei ole siis Lewisilla agapen vaihtoehto tai sitä alempiarvoinen tai ne-
gatiivisempi vaan kuvastaa miehen ja naisen välisen rakkauden erityisluonnetta ja 
samalla sen liittymäkohtaa Jumalan uhrautuvaan, itsensä antavaan rakkauteen.128 
On huomattava, että Lewis antaa erokselle jo lähtökohdassaan erilaisen sisällön 
kuin esimerkiksi Anders Nygren. Eros on Lewisille sukupuolinen rakkaus miehen 
ja naisen välillä, Nygrenille eros oli ennen muuta koko inhimillisen rakkauden 
ilmaisu, joka on fi losofi sesti arvolatautunut.129

Lewisin avioliittoetiikassa on viittaus eettiseen perusratkaisuun: tun-
teen lisäksi tarvitaan hyvyyttä ja lopulta koko kristillistä elämää ”tietyssä 

126 Lindberg 2008, 85–87.
127 Lindberg 2008, 123.
128 Mielenkiintoisella tavalla myös ortodoksinen Stavros S. Fotioun tulkinta eroksesta ja agapesta 
noudattelee samaa tulkintalinjaa. Hänen mukaansa eroksen muuttuminen agapeksi on kestävälle rak-
kaudelle välttämätöntä. Muuten eros muuttuu inhimillisen lyhytkestoisena itsekkääksi, seksuaalisuus 
irtautuu persoonasta ja persoonien välisen agape-rakkauden tilalle tulee kahden ihmisen yksityisyys, 
joka voi ”muuttua helvetiksi”. Eroksen muuttuminen agapeksi on Fotioun mukaan toisaalta Jumalan 
rakkauden, jumalallisen armon avulla tapahtuva ihme, toisaalta ihmisen oman vapaan valinnan 
mahdollisuus. Avioliitto asetetaan samalla seurakunnalliseen kontekstiin, kirkon yhteyteen: ”Th us, 
through the church, a biological drive is transformed into the love that is a divine gift , and the natural 
family is transformed into the ecclesiastical family.”Fotiou 2001, 93–98. Avioliitossa agapeksi muun-
tautuva eros näyttää olevan Fotioun ja Lewisin tulkintaa yhdistävä piirre.
129 Mannermaa 1991, 153. Roomalaiskatolista tulkintaa agapen ja eroksen keskinäisestä suhteesta 
tulkitsee paavin ensyklika: ”Yet eros and agape –ascending love and descending love – can never be 
completely separated. Th e more the two, in their diff erent aspects, fi nd a proper unity in the one rea-
lity of love, the more the true nature of love in general is realized. Even if eros is at fi rst mainly coveto-
us and ascending, a fascination for the great promise of happiness, in drawing near to the other, it is 
less and less concerned with itself, increasingly seeks the happiness of the other, is concerned more 
and more with the beloved, bestows itself and wants to ”be there for” the other. Th e element of agape 
thus enters into this love, for otherwise eros is impoverished and even loses its own nature. On the 
other hand, man cannot live by oblative, descending love alone. He cannot always give, he must also 
receive. Anyone who wishes to give love must also receive love as a gift . Certainly, as the Lord tells 
us, one can become a source from which rivers of living water fl ow (cf. John 7:37–38). Yet to become 
such a source, one must constantly drink anew from the original source, which is Jesus Christ, from 
whose pierced heart fl ows the love of God (cf. John 19:34).” Deus caritas est 2005, 7; ”Th e second 
important element now emerges: this God loves man. Th e divine power that Aristotle at the height 
of Greek philosophy sought to grasp through refl ection, is indeed for every being an object of desire 
and of love – and as the object of love this divinity moves the world – but in itself it lacks nothing and 
does not love: it is solely the object of love. Th e one God in whom Israel believes, on the other hand, 
loves with a personal love. His love, moreover, is an elective love: among all the nations he chooses 
Israel and loves her – but he does so precisely with a view to healing the whole human race. God 
loves, and his love may certainly be called eros, yet it is also totally agape.” Mt., 9.
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erityissuhteessa”.130 Lewis edellyttää uskon uudistamaa elämää ja rakkautta, jotta 
avioliitto voisi toteuttaa tarkoituksensa. 

Lewisin kirjoitus ilmaisee viittauksenomaisesta luonteestaan huolimatta, 
kuinka rakkauden luonnollinen muoto ilman uskoa ei hänen mukaansa kykene 
saavuttamaan rakkaudelle tarkoitettua muotoa ja päämäärää. Luonnollinen rak-
kaus ja luonnollinen laki eivät riitä järjenkään avulla tuottamaan avioliittoa, jossa 
rakkaus toteutuu. Jumalan apu on välttämätön.131 Luonnollinen rakkaus tarvitsee 
armon avukseen. Tämä havainto herättää kysymyksen, merkitseekö tämä samalla 
liittymistä katolisen teologian tomistiseen ajatukseen, jonka mukaan ”armo täy-
dentää luonnon”. 

5.3. Jumalan liittorakkaus ja avioliitto

Yksi kristillisessä traditiossa merkittävä rakkauden tulkinta on pohjautunut lii-
ton (covenant) käsitteeseen. Jumalan rakkaudelle sen vanhatestamentillisessa 
muodossa on tyypillistä liiton solmiminen. Tämän on nähty ilmaisevan Jumalan 
rakkauden uskollista, sitoutuvaa luonnetta. Avioliiton katsotaan sisältävän sa-
mankaltaisen käsityksen rakkaudesta, ja sellaisena se kuvastaa Jumalan liittorak-
kautta.132 Hän kutsuu ihmistä suhteeseen, jossa ihminen on sitoutunut jatkuvaan 
rakastamiseen ja armahtamiseen. 

Englannin kirkon dokumenteissa esiintyvässä tulkinnassa Jumalan oma 
luonto ja olemus muodostaa avaimen aviollisen rakkauden mysteeriin. Jumalan 
rakkauden valmius kärsimykseen ja sen syvyys suhteessa ihmiseen on nähtävissä 
avioliitossa, joka on analogia tällaiselle jumalalliselle rakkaudelle. Tämä näkemys 
aviorakkaudesta on todettu hyvin ”yleväksi” (exalted), koska se on kuva Jumalan 
olemuksesta.133 Tässä dokumentissa on hyvin näkyvissä aviorakkauden jumalal-

130 ”Luonnolliset rakkaudet eivät itsessään riitä, vaan pelkän tunteen avuksi on tultava jotakin muu-
ta, jos halutaan että tunne säilyttää makunsa pilaantumattomana. Tämä muu on aluksi määritelty 
”vastuullisuudeksi ja terveeksi järjeksi”. Myöhemmin on kuitenkin osoittautunut, että se tarkoittaa 
hyvyyttä ja lopulta koko kristillistä elämää tietyssä erityissuhteessa.” Lewis 1982, 134.
131 ”Rakkaudet osoittautuvat arvottomiksi astumaan Jumalan sijalle jo siitä syystä, etteivät ne 
ilman Jumalan apua voi edes pysyä omana itsenään eivätkä kantaa hedelmää. Miksi meidän pitäisi 
todistella, ettei joku pikkuruhtinas ole laillinen keisari, jos kerran hän ei voi ilman keisarin apua edes 
säilyttää omaa, alistetussa asemassa olevaa kruunuaan ja saada rauhaa säilymään pikku provinssis-
saan puoltakaan vuotta.” Lewis 1982, 137.
132 Tämä on tyypillistä erityisesti reformoidulle teologialle: ”When the Westminster Confession 
heralds marriage as an ’institution ordained by God, blessed by our Lord Jesus Christ, established 
and sanctifi ed for the happiness and welfare of mankind’, it claims marriage partnerships as public 
goods, intimating the healing of brokenness and the covenant relationship that God establishes with 
creation. Marriages are never private matters – neither between two persons nor between that couple 
and God. Rather, a marriage expresses public claims of God’s covenantal love, witnessed in mutual 
human love.” Jensen 2004, 1
133 ”Christians have come to understand this relationship as covenantal because it is seen as an 
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lista luonnetta korostava teologia, joka muodostaa vastakohdan aviorakkauden 
puhtaasti sekulaarille, luterilaisessa teologiassa tyypillisemmälle tulkinnalle. Eng-
lannin kirkossa on tässä kohdin liitytty Vanhan testamentin rakkauskäsitykseen ja 
sen hepreankieliseen ilmaisuun ’hesed’, joka kuvastaa liitossa ilmenevää, sitoutu-
nutta Jumalan rakkautta.

Seksuaalisen suhteen ja rakkauden välinen yhteys on ilmaistu Englannin 
kirkossa siten, ettei seksuaalisuuden toteuttamisessa ole kyse pelkästään miehen 
ja naisen välisestä mielihyvästä tai lisääntymisestä vaan rakkauden, uskollisuuden 
ja sitoutumisen osoittamisesta. Seksuaalisuus tulee liitetyksi liittorakkauden ka-
tegoriaan.134 Englannin kirkon eettisen ajattelun perusluonne käy samalla ilmi: 
etiikka tulee sen mukaan liittää teologiaan ja spiritualiteettiin tai muuten se ei 
ole raamatullista etiikkaa. Rakkauden käsky yksistään ei riitä vaan tarvitaan myös 
muuta Raamatun opetusta osoittamaan, mitä rakastaminen tarkoittaa.135

Avioliiton teologialle Englannin kirkossa on tyypillistä sen liittäminen 
laajempaan teologiseen yhteyteen. Jumalan liittorakkauden kohdalla se merkit-
see paitsi liittymistä ”rakkaus”-käsitteen vanhatestamentilliseen historiaan myös 
avioliiton symboliluonteen korostamista. Tällainen tulkinta tekee avioliitosta 
sekä luomiseen että lunastukseen liittyvän elämänmuodon. Avioliitto on kristityn 
identiteetin symboli Kristuksessa olemisesta, mikä merkitsee kuulumista Jumalan 
kansaan.136 Avioliiton liittoteologinen tulkinta saa näin yhteisöllisen merkityksen 
ja merkitsee individualismille vastakkaista painotusta. Avioliitto, joka on itsessään 
yleisinhimillinen instituutio, merkitsee kristitylle uskon tulkinnan vuoksi tällöin 
jotakin muuta kuin ei-kristityille. Avioliitto on kutsu elää Kristuksen hengessä ja-
kamalla yhteinen elämä.137 

expression of the more fundamental love relationship into which God calls all people. Th is implies a 
very exalted view of marriage. It is based on the belief that the nature of God is a clue to the ’mystery’ 
of marital love and, conversely, that marriage reveals something of the nature of God.” SC 1995, 86. 
Don Browning on tuonut esille, miten avioliiton merkitys liittona (covenant) voi yhdistää sekä kirk-
kojen että kirkkojen ulkopuolisten tulkitsijoiden käsityksiä. Liitto kategoriana auttaa yhdistämään 
sukulaisuuteen, lapsiin, sosiaalisen verkostoon ja talouteen liittyvät tarkoitukset toisiinsa. Juuri tähän 
avioliiton kokonaisuuden ylläpitämiseen tarvitaan Browningin mukaan sekä kirkkoa että yhteiskun-
taa. Browning 2006, 4.
134 ”It is because of the act of sexual intercourse carries these meanings that the Bible and the 
Christian tradition have seen marriage as the sole legitimate context within which sexual intercourse 
should take place, and has therefore advocated chastity outside marriage and fi delity within it. Sexual 
relationships are not meant to be solely for either procreation or pleasure, but are intended to signify 
love, fi delity and commitment, and the God-given context for the exercise of these virtues in marri-
age, the relationship given by God to symbolize his unchanging covenant love.” Sihs 03, 97.
135 Sihs 03, 57–58.
136 ”Viewed in this light, marriage is an entirely appropriate symbol of our identity in Christ. It 
points us to the mystery of who we truly are – God’s people belonging to God alone.” Sihs 03, 97.
137 ”For Christians, marriage is also an invitation to share life together in the spirit of Jesus Christ. 
It is based upon a solemn, public and life-long covenant between a man and a woman, declared and 
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Suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan tämä merkitsee radikaalisti toisen-
laista tulkintaa rakkaudesta ja avioliitosta. Toisenlaisuus tulee rakkauden liittä-
misestä uskollisuuteen ja sitoutumiseen, jotka eivät ainoastaan kuvaa vaan ovat 
juuri Jumalan liittorakkautta. Näin tulkittuna avioliitto voisi tarjota Something to 
celebrate -dokumentin mukaan riittävän vahvan perustan lasten kasvattamiselle ja 
keskinäiselle huolenpidolle halki elämän.138

Liittorakkauden yhteys avioliiton sakramentaalisuuteen on tuotu selvästi 
esille: avioliitto symboloi Kristuksen ja kirkon välistä suhdetta.139 Tämä korostus 
yhdistää roomalaiskatolista ja anglikaanista tulkintaa avioliitosta, kuten eku-
meenisessa asiakirjassa Mixed marriages on todettu.140 

Anglikaanisen avioliittoteologian liittyminen roomalaiskatolisen kirkon 
traditioon tulee toistuvasti esille. Toisaalta roomalaiskatolinen kirkko on käyttänyt 
liittoterminologiaa vasta viime aikoina avioliiton yhteydessä. Tämän on todennut 
muun muassa Adrian Th atcher, jonka mukaan kirkot ovat päätyneet liittoteolo-
gian soveltamiseen avioliiton teologiaan eri aikoina ja eri reittejä.141 Erityisesti 
Johannes Paavali II:n luoma teologia sekä Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen 
julkaisut ovat käytännössä vaikuttaneet Englannin kirkon avioliittoteologiaan 
merkittävästi.

Englannin kirkon dokumentit ovat sisällöllisesti samassa linjassa myös bi-
lateraalisten, ekumeenisten asiakirjojen kanssa. Sekä roomalaiskatolisen kirkon 
että Englannin kirkon mukaan avioliitto ankkuroituu Vanhan testamentin liitto-
rakkauteen, joka tulee näkyväksi uudessa liitossa. Kristuksen ja kirkon välinen 
suhde on ilmaus samasta liittorakkaudesta ja verrattavissa aviorakkauteen.142 Kyse 

celebrated in the presence of God and before witnesses.” CW 00, 102.
138 ”What Christians believe Jesus to be calling for is quite radical in terms of contemporary social 
mores. It is the practice in marriage and family relationships of the kind of love which comes from 
God, a love which demands fi delity and commitment strong enough both to make the successful 
raising of children a realistic possibility and to undergird mutual care and support through the old 
age.” SC 1995, 81. 
139 ”Here, the marital imagery used in the Old Testament to portray the covenant relation between 
God and his people is transferred to the new covenant relation between Christ and the Church. In 
Christian theology, this has contributed to a very high view of marriage and provided the basis for 
interpreting marriage as a sacrament. Human love in marriage is not to be taken for granted or de-
meaned, therefore. At its highest, it symbolizes that greater love that unites heaven and earth, Christ 
and the Church.” SC 1995, 83.
140 ”We are convinced that such a mystery as this is not, can not, be unconnected with the conjugal 
relationship. In fact, the Covenant that is projected forward from the world’s creation, manifested 
through Israel, realized in Jesus Christ, announced by the Church of the Apostles, and communicated 
by the Holy Spirit, reveals that God commits Himself in Jesus Christ to lead every form of love to its 
complete truth.” MM 77, 13–14.
141 Th atcher 2006, 6–7.
142 ”In uniting Himself for ever in the fl esh of Christ to our humanity, God reveals that His Co-
venant love is comparable to conjugal love. As Spouse, totally faithful to the People of Israel, God 
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ei ole ainoastaan rakkauden samanlaisesta luonteesta aviopuolisoiden kesken sekä 
Kristuksen ja kirkon välillä vaan puolisoiden välisen sopimuksen tulkitsemisesta 
vastaavanlaisena, sakramentaalisena lupausten liittona.143

Vaikka avioliitto tulee näin kuvatuksi uskon todellisuudesta otetuilla ter-
meillä ja sen katsotaan sekä sisältönsä että muotonsa puolesta ilmaisevan rakkau-
den laajempaa tulkintaa kirkossa, se ei ole silti merkinnyt avioliiton muuttumista 
pelkästään kristilliseksi avioliitoksi. Avioliiton perustuminen luomiseen ja sen 
kuuluminen kaikille ihmisille luomisen perusteella on säilytetty. Luomiseen liitty-
vä lähtökohta merkitsee avioliiton tulemista kaikille ihmisille, uskosta riippumat-
ta, liittorakkauden armon ja hyvyyden välikappaleeksi. Kristillinen avioliiton tul-
kinta keskittyy kuvaamaan ”Kristuksen mysteerin armoa”, joka voidaan ymmärtää 
kuvauksena jokaisen avioliiton sisältämästä ”todellisesta suuruudesta”.144 Teologi-
nen tulkinta avioliitosta pyrkii näin kuvaamaan aviorakkauden yleistä luonnetta, 
joka Jumalan rakkauden luonteeseen keskittyvän sisältönsä vuoksi avautuu par-
haiten kirkon uskosta ymmärrettynä. Miehen ja naisen välinen rakkaus on ”pyhää 
rakkautta”.145

Tässä ajattelumallissa aviorakkauden teologisessa tulkinnassa ei ole kysy-
mys joko–tai-asetelmasta vaan sekä–että-yhdistelmästä. Sekä eros että agape ovat 
Jumalan rakkauden ilmenemismuotoja, joiden täytyy liittyä toisiinsa avioliiton si-
toutumisessa. Sekä eros että agape ovat Jumalan rakkauden instrumentteja. Tämä 
tulkinta merkitsee samalla käsiteparin maallinen–hengellinen tulkintaa siten, että 
koko miehen ja naisen välisen rakkauden prosessi on ytimeltään hengellinen ja 

reveals himself in Christ as the Spouse par excellence, He who gives a proof of His absolute love for 
the Church and for humanity by off ering Himself up for them on the cross.” MM 77, 13.
143 ”To bring together in this way the initiative of the promise in regard to the spouses and the 
re-creative experience which the spouses are called to have of its power over them, is to speak of the 
sacramental power of marriage considered in the light of the Covenant. It also means that marriage is 
a sign of the Covenant.” MM 77, 14–15.
144 ”Th at is why we should not exclude from the benefi cial eff ects of the Covenant couples who are 
not believers. In trying to describe the relationship between Christ’s grace and Christian marriage, we 
simply wish to point out what a wealth of grace the mystery of Christ contains that may be put at the 
service of conjugal love which in this way acquires its true greatness.” MM 77, 15.
145 ”ALMIGHTY God, who at the beginning did create our fi rst parents, Adam and Eve, and did 
sanctify and join them together in marriage; Pour upon you the riches of his grace, sanctify and 
bless you, that ye may please him both in body and soul, and live together in holy love unto your 
lives’ end. Amen.” BCP, 366. Paul Jennings on kehittänyt pidemmälle tätä ajatusta, kun hän on 
käsitellyt rakastumista (falling in love) armon ja liittorakkauden näkökulmasta. Hänen mukaansa 
rakastumisessa on kysymys ”eroksen armosta” eli rakkaudesta Jumalan lahjana, joka on suorassa 
yhteydessä sitoutumisen agapistiseen rakkauteen. Vain tämän liittymäkohdan kautta ”eroksen armo” 
saa Jenningsin mukaan todellisen merkityksensä. Tällä tulkinnalla hän antaa erokselle suorastaan 
jumalallisen armon, sakramentin luonteen, joka kuitenkin voi toteutua vain rakkauden kasvamisen 
kokonaisprosessissa. Ks. Jennings 2006, 11, nootti 8. Jenningsin tulkinta liittää Jumalan rakkauden 
ja armon erokseen tavalla, joka on hyvin samansuuntainen Englannin kirkon lähteistä ilmenevän 
rakkauskäsityksen kanssa. 
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Jumalan rakkauden vaikuttama. Maallinen tarkoittaa tässä yhteydessä vain niitä 
ulkoisia järjestelyjä, joita yhteiskunta säätää avio-oikeudessa. Hengellinen tarkoit-
taa kokonaisuutta, jossa inhimillinen kokemus rakkaudesta ja rakastumisesta liit-
tyy osaksi Jumalan rakkautta. 

Rowan Williamsin sanoitus avioliitosta on ilmaus tästä samasta lähesty-
mistavasta, kun hän arvioi, ettei Englannin kirkon käsitys seksistä ole vain joukko 
kieltoja vaan kuvaus avioliitosta elämäntapana, joka viestittää Jumalan rakkauden 
luonnetta. Uskollisuus kahden totaalisesti erilaisen välisessä liitossa kuvaa sekä 
Jumalan ja hänen kansansa välisen liiton että avioliiton perustavaa luonnetta.146

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliiton teologia ei sisällä sanan 
etymologiasta huolimatta yhteyttä raamatulliseen liittoteologiaan, joka on tyypil-
linen sekä anglikaaniselle että katoliselle käsitykselle.147 Jumalan ja hänen kan-
sansa tai Kristuksen ja seurakunnan väliseen suhteeseen on huomattavan vähän 
viittauksia.148

Paul Jennings on kuvannut vihkitoimitusta liittorakkauden näkökulmas-
ta. Hänen mukaansa kirkollisen vihkitoimituksen kulku kuvastaa monin tavoin 
liiton solmimista. Molemminpuolinen suostumus (consent), valat (vows) ja sor-
musten vaihtaminen (exchange of rings) ovat solmitun liiton merkkejä. Laillisen 
sopimuksen näkökulmasta kyse on ”vain” juridiikasta, mutta armon ja rakkauden 
näkökulmasta avioliiton solmiminen on myöntymistä ja vastaanottamista: se on 
myöntymistä uuteen elämäntilanteeseen ja sitoumukseen sekä aktiivista Jumalan 
armon ja rakkauden vastaanottamista.149 Jenningsin tulkinta tuo samalla esiin lu-
terilaisen ja anglikaanisen avioliittoteologian keskeisimmän eron. Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon asiakirjojen valossa avioliittoa maallisena sopimuksena 

146 ”Very tentatively, I believe that this is how we should see our situation. Christian teaching about 
sex is not a set of isolated prohibitions; it is an integral part of what the Bible has to say about living 
in such a way that our lives communicate the character of God. Marriage has a unique place because 
it speaks of an absolute faithfulness, a covenant between radically diff erent persons, male and female; 
and so it echoes the absolute covenant of God with his chosen, a covenant between radically diff erent 
partners.” Williams 1994, 3.
147 Tämän edellä siteeratun dokumentin, Mixed marriages, laatimisessa oli mukana myös Luteri-
lainen maailmanliitto. Dokumentin teologinen sisältö ei näytä heijastuneen suomalaiseen avioliiton 
teologiaan. Tekstistä on vaikea nähdä liittymäkohtia luterilaiseen avioliiton teologiaan.
148 Vaikka liitto (covenant) on oleellinen metafora avioliitosta ja aviorakkauden liittymäkohdasta 
Jumalan rakkauteen, anglikaaninen ja roomalaiskatolinen käsitys eroavat silti selvästi reformoitujen 
kirkkojen avioliittokäsityksestä, jossa liittoteologia on perinteisesti ollut hyvin perustavassa roolissa. 
Kalvinistisen käsityksen mukaan avioliiton solminen tapahtuu siten, että kumpikin vihittävä solmii 
avioliittonsa paitsi toistensa myös Jumalan kanssa. Jumala on solmimisessa yksi osapuoli ja lisäksi 
todistaja ja tuomari. Luterilaisessa ja anglikaanisessa vihkimisessä liitto solmitaan Jumalan edessä, 
mutta reformoidun tulkinnan mukaan avioliitto solmitaan myös Jumalan kanssa. Reformoitua käsi-
tystä on kuvannut mm. Witte 2002a, 32.
149 Jennings 2006, 11.
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ei sidota kirkon omaan kieleen ja käsitteistöön, puheeseen armosta ja Jumalan 
rakkaudesta, vaan se kuvataan etupäässä maallisena sopimuksena, jolle pyydetään 
siunaus. Anglikaanisessa ja myös erikseen Englannin kirkon tulkinnassa ovat 
oleellisia armon ja rakkauden teologiat, joiden osoittamassa kehyksessä avioliitto 
ymmärretään jopa silloin, kun on kyse ei-kristittyjen avioliitosta.
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6. Loppukatsaus ja johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tehtävä oli selvittää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja 
Englannin kirkon käsitykset avioliiton teologiasta vuosina 1963–2006. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että avioliiton jumalallinen asetus luomisessa on 
monista muista kirkkojen välisistä eroista huolimatta muuttumattomana säilynyt 
lähtökohta tulkinnoille. Englannin kirkon tulkinta alkutilasta on koko avioliiton 
teologiaa jäsentävä perusratkaisu. Avioliiton sakramentaalinen luonne, sen rak-
kaudenteologinen perustelu sekä luominen ja lunastus liitetään toisiinsa siten, 
että avioliiton luonnonoikeudellinen ja kristillinen tulkinta ovat yksi kokonaisuus. 
Yhteys miehen ja naisen välillä kuvaa Kristuksen ja seurakunnan välistä yhteyt-
tä (mystical union). Tämän vuoksi kristillinen oppi avioliitosta on mahdollinen, 
vaikka avioliitto itsessään on yleisinhimillinen ja luonnonoikeuteen perustuva. 
Samasta syystä kaikki avioliitot ovat Englannin kirkon mukaan sakramentaalisia 
ja sisältävät yhteyden Jumalan rakkauteen. Sekä armo että rakkaus vaikuttavat jo 
alkutilassa, ja siitä syystä avioliitto on pyhä (holy matrimony). Kristuksen vierailu 
Kaanaan häissä tulkitaan Englannin kirkossa jo luomisessa asetetun avioliiton py-
hittämiseksi, mikä sinetöi kristillisen avioliiton olemassaolon. 

Imago dei -tulkinta osoittautui avioliiton teologiassa oleelliseksi. Sen mer-
kitys on kuitenkin hyvin erilainen tutkimuksen kohteena olevissa kirkoissa. Eng-
lannin kirkossa luotuisuus Jumalan kuvaksi tarkoittaa luomista suhteeseen, jossa 
jotakin Jumalan olemuksesta näyttäytyy. Aviorakkaus saa merkityksensä Juma-
lan olemuksellisesta rakkaudesta. Yhteyden kuvaus on samalla kuvaus Raamatun 
antropologisesta kielestä, jonka mukaan yhdeksi lihaksi tuleminen kuvaa koko 
olemuksen – hengen, sielun ja ruumiin – yhteyttä. Tällä Imago dei -tulkinnalla on 
välitön liittymäkohta Kristuksen ja kirkon väliseen suhteeseen sekä Jumalan ar-
mon (grace) tuntemiseen. Miehen ja naisen välinen suhde liitetään sekä Jumalan 
rakkauteen luomisessa että Kristuksen rakkauteen lunastuksessa.
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Englannin kirkossa avioliiton järjestysteologinen tulkinta on säilytetty 
käsitteen malli (pattern) avulla, joka tarkoittaa avioliittoa ”rakkauden kouluna”. 
Tämä rakkaudenteologinen tulkinta säilyy yhteiskunnallisista muutoksista ja yk-
silöiden odotuksista huolimatta. Samalla elinikäisyys on säilynyt Englannissa joh-
donmukaisesti avioliiton järjestysluonteeseen kuuluvana ominaisuutena.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa luomisjärjestyksen merkitys avio-
liiton tarkoitusten perusteluna on vähentynyt ja suhteeseen luomisen merkitys li-
sääntynyt. Nainen ja mies yhdessä ovat Jumalan kuva. Persoonallinen suhde on 
avioliiton keskeinen päämäärä. Avioliitolla on rakkaudenteologinen liittymäkohta 
luonnollisen lain ja sen osoittaman kultaisen säännön välityksellä. Tämä nähdään 
suhteen laatua koskevana eettisenä velvoitteena, joka saa ilmauksensa ihanteissa. 
Ihanne näyttäytyy kuitenkin ristiriitaisesti tulkittuna käsitteenä. Yhtäältä se on 
nähty menneen aikakauden jäänteenä, joka ei enää ole käyttökelpoinen nykyisessä 
yhteiskunnassa. Toisaalta ihannetta yhä käytetään ilmaisemaan kirkon käsitystä, 
koska yhteiskunta ei voi sitoutua yhteen elämänkatsomukseen. 

Jatkuvan luomisen teologia perustelee Suomen evankelis-luterilaisessa kir-
kossa avioliiton olemassaolon, mutta ei niinkään sen pysyviä tarkoituksia. Aviolii-
ton järjestysluonne tarkoittaa seksuaalisuuden toteuttamista elinikäisessä aviolii-
tossa. Elinikäisyys on kuitenkin suhteellinen käsite. Se tulee uudelleen tulkituksi, 
kun avioliiton ”rakentamistehtävä” on epäonnistunut tai suhde lakkaa olemasta 
rakkautta ilmaiseva.

Elinikäisyys on tutkimusjakson aikana menettänyt Suomessa merkitystään 
avioliiton ominaisuutena. Ilmauksena tästä kirkollinen avioliittoon vihkiminen 
tai avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa ilman mainintaa avioliiton elinikäi-
syydestä. Elinikäisyys on kuitenkin perusteltu hyvin monipuolisesti piispojen eril-
lisessä kannanotossa. Vihkikaavojen ja muun lähdeaineiston välinen ero on tässä 
kohdin merkittävä.

Painopiste on siirtynyt avioliiton järjestysluonteesta avioliiton olemassa-
olon perusteluun muuttuvana järjestyksenä sekä erityisesti kirkollisen vihkimisen 
perusteluun, joka ei ole ulkoisena järjestyksenä suoraan riippuvainen muuttuvas-
ta avioliiton teologiasta. Lutherin tarkoituksesta vähentää kirkollisen vihkimisen 
painoarvoa ja lisätä itse avioliiton arvostusta on siirrytty tilanteeseen, jossa kir-
kollisen vihkimisen säilyttäminen on ensisijaisempaa kuin avioliiton sisällöllinen 
merkitys ulkoisesti maallisena mutta sisällöltään hengellisenä ”säätynä”. Tämä tuli 
esiin erityisesti eronneiden vihkimistä käsiteltäessä. 
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Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mukaan avioliitto toteutuu luonnol-
lisen lain ja järjen avulla, koska se on osa yleispätevää etiikkaa. Etiikkaan liittyvät 
ilmaisut ja erilaiset kehotukset korostuvat. Velvollisuus ja tehtävä ovat tyypillisiä 
ilmaisuja, joilla kuvataan aviopuolisoiden oikeaa asennetta. Lutherin näkemys 
avioliitosta ja sen liittymäkohdasta uskon todellisuuteen on erilainen kuin tämä 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon regimenttiopilla perusteltu kanta. Lutherin 
mukaan avioliitto on uskon koulu ja voi varsinaisesti toteutua vain uskon luo-
massa uudessa merkityksessä, jonka se antaa niin naiselle ja miehelle kuin heidän 
suhteelleen ja avioliiton elämänmuodolle. Lutherin kuvaus lähtee liikkeelle uskon 
teologiasta: uskon silmin avioliitto, nainen ja mies sekä heidän suhteensa näyttäy-
tyvät kokonaan uudella tavalla.

Tässä tutkimuksessa voidaan yhtäältä liittyä Marc Koldenin käsitykseen, 
jonka mukaan Lutherin tulkitseminen on ollut useissa tapauksissa kaavamaista. 
Tämä on johtanut kutsumuksen yleiseen luonteeseen luonnollisen lain pohjalta 
siten, ettei erillinen kutsumus avioliittoon enää eroa yleisestä toteamuksesta, jon-
ka mukaan kaikki tehtävät ovat kutsumuksia. Yhteys Jumalaan nimenomaan avio-
liittoon kutsujana ja uskoon kutsun selventäjänä on ilmaistu Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa oleellisesti heikommin kuin Lutherin teologiassa. Toisaalta 
tämä tutkimus yhtyy niihin havaintoihin, joiden mukaan uskon merkitystä luon-
nollisen lain tulkinnassa ei ole huomioitu.

Avioliitossa toteutuva luonnollinen laki on kuvattu yksinomaan maallisessa 
regimentissä tapahtuvaksi, vaikka Lutherilla vasta vapaaehtoisessa rakastamisessa 
yli välttämättömän pakon luonnollinen laki varsinaisesti toteutuu. Luonnollinen 
laki vaatii Lutherin mukaan uskoa ja sen aikaansaamaa rakastamista enemmän 
kuin vaaditaan tai pakotetaan. 

Avioliiton risti eli Lutherin käsitys avioliiton tuomista vaikeuksista uskon 
kasvattajana ei ole tullut näkyväksi suomalaisissa lähteissä. Avioliiton katsotaan 
olevan yleispätevä ja kuuluvan maalliseen regimenttiin ja siksi avioliiton tarkoi-
tukset ja erityisesti uskossa ja rakkaudessa kasvamisen tulkinta jäävät sanoitta-
matta. Jumalan rakkauden ja aviorakkauden välinen suhde on vihkikaavoissa 
epäselvä samoin kuin uskon ja rakkauden välinen suhde, eikä niitä ole sanoitettu 
riittävästi. Sama havainto koskee piispojen kannanottoja. Luther-tutkimus ja avio-
liiton teologian kansainvälinen tutkimus ovat kuitenkin osoittaneet näiden yhte-
yksien oleellisen merkityksen.

Armo on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa osa sovitusta, Kristuk-
sen anteeksiantamus, joka vasta uskon kautta voi vaikuttaa puolisoiden elämään. 
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Armon ja avioliiton yhteyttä ei kuvata luomisen tai avioliiton tarkoitusten väli-
tyksellä. Armo vaikuttaa nykyisen tulkinnan mukaan vasta uskon kautta kristityn 
elämässä uudistumista ja eheytymistä, joilla on vaikutuksensa ulkoisessa elämän-
järjestyksessä, avioliitossa elämiseen. Avioliitto ei ole tämän käsityksen mukaan 
itsessään pyhä vaan luonnollinen elämänmuoto, mutta kristityn tulee pyhittää se 
noudattamalla kultaiseen sääntöön pohjautuvaa etiikkaa. Sekä Augustinukselta 
että Lutherilta löytyy kuitenkin armon ja luomisen yhdistäviä tulkintoja, jotka 
mahdollistaisivat armon liittämisen avioliittoon jo luomisjärjestyksessä.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa etiikka on luonteeltaan yleispäte-
vää ja kaikkien yhtä lailla saavutettavissa järjen avulla. Sekä etiikan että avioliiton 
yleisinhimillisestä perustelusta johtuen kristityille ei osoiteta näistä lähtökohdista 
poikkeavia vaihtoehtoja vastoin Lutherin näkemystä. Kun rakkaus ei toteudu kul-
taisen säännön edellyttämällä tavalla, ratkaisu on ollut selventää luonnollisen lain 
vaatimusta ja vedota jokaisen luontaisiin mahdollisuuksiin ja haluun etsiä rak-
kauden toteutumista. Tämä selittänee muun muassa runsaan kehotusten määrän 
suomalaisissa vihkikaavoissa.

Erillisessä kristillisen, luterilaisen etiikan kuvauksessa ilmaistaan, että hen-
gellisessä regimentissä rakkaus toteutuu uskon muuttaman tahdon ja sydämen va-
paaehtoisen halun vaikutuksesta. Avioliitto on kuitenkin jätetty johdonmukaisesti 
tämän kristillisen etiikan kuvauksen ulkopuolelle. Aviorakkautta ei ole liitetty us-
kon etiikkaan. 

Kihlaus on menettänyt merkityksensä erillisenä toimena kummassakin 
tutkimuksen kohteena olevassa kirkossa. Sillä ei ole enää yhteiskunnallista, ju-
ridista merkitystä, ja sen teologinen merkitys on sulautunut kirkolliseen vihki-
miseen. Kirkollisen vihkimisen merkitys on osaltaan tästä syystä korostunut 
enemmän kuin oli esimerkiksi Lutherin tarkoitus. Hän halusi itse asiassa lisätä 
kihlauksen merkitystä ja antaa kirkolliselle vihkimiselle vähäisemmän merkityk-
sen itse avioliiton kannalta. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulkinnan mukaan avoliitto ei toteu-
ta luonnollisen lain ilmaisemaa pyrkimystä pysyvään ja turvalliseen suhteeseen. 
Tätä näkemystä perustellaan sekä puolisoiden että lasten edulla. Englannin kir-
kossa suhtautuminen avoliittoon on muuttunut torjuvasta sallivammaksi siksi, 
että sen katsotaan olevan osa avioliiton muodostumisprosessia. Täyttä sitoutu-
mista edellyttävä avioliitto on sen mahdollinen ja suositeltava seuraus. Kumpi-
kin kirkko tuo esille julkisuuden ja yhteisöllisyyden oleelliset merkitykset, jotka 
perustelevat avioliiton suosittelemista avoliiton sijaan.
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Tutkimuksessa kävi ilmi, kuinka avioliiton kohdalla Suomen evankelis-
luter ilaisen kirkon argumentointi perustuu sekä regimenttioppiin että ”kansan-
kirkon” saamaan asemaan. Sen sijaan yhteys reformaatiota aikaisempaan teologi-
aan ja muiden kirkkojen avioliiton teologiaan on huomattavan vähäinen. 

Lutherin teksteihin ja Raamatun tulkintaan nojaava argumentointi puo-
lestaan on väistynyt yksilö- ja persoonakeskeisten tulkintojen tullessa yhä val-
litsevammiksi yhteiskunnassa ja kirkossa. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, 
että klassiset avioliiton tarkoitukset ovat väistyneet vihkikaavoissa yksilöllisten 
valintojen ja kahdenkeskisen, persoonallisen suhteen painotuksen alta. Avioliitto 
näyttäytyy korostetusti kahdenkeskisenä suhteena. Niinpä viimeisin suomalainen 
avioliittoon vihkimisen kaava ei mainitse mitään lapsista, heidän syntymisestään 
tai kasvatuksestaan. Kuitenkin muissa lähteissä nämä avioliiton lapsiin liittyvät 
tarkoitukset kuvataan oleellisina ja perustavina.

Vihkikaavojen ja piispojen kannanottojen välinen eroavaisuus suomalai-
sessa avioliiton teologiassa oli yksi tutkimuksessa osoitettu tulos. Niiden väliselle 
erolle voi olla monia syitä. Vihkikaava on yhtäältä tarkoitettu palvelemaan vain ly-
hyttä hetkeä, piispojen kannanotto taasen pyrkii kuvaamaan koko elämän kaarta. 
Eroavaisuutta koskeva havainto johtaa kuitenkin kysymään, mikä on vihkikaavan 
merkitys avioliiton teologian sanoittamisessa.

Avioliiton julkinen kuva rakentuu käytännössä kolmesta elementistä, jot-
ka ovat avioliiton juridis-yhteiskunnallinen muoto, vihkikaavat sekä kirkon oppi 
kirkon kannanotoissa.1 Vihkikaavat sijoittuvat sisällöltään kirkon opin ja yhteis-
kunnan säätelemän avioliittoinstituution välille ja pyrkivät siksi ilmaisemaan jo-
takin kirkon avioliittoa koskevasta opista yhteiskunnallisen instituution ja vihkiti-
lanteen asettamilla ehdoilla. Tästä on seurannut vihkikaavojen sisällön teologinen 
köyhtyminen, mikä näkyy erityisesti klassisten avioliiton tarkoitusten kohdalla. 
Lisäksi tämä rakennelma on merkinnyt sitä, että vihkikaavasta saattaa tulla muu-
tostilanteissa ratkaisun välikappale, vaikka opillista konsensusta ei ole löytynyt. 
Näin on tapahtunut esimerkiksi eronneiden vihkimistä koskevassa kysymyksessä.

Koska avioliitto on julkinen ja yhteiskunnallinen instituutio, on merkit-
tävää, millä tavoin avioliiton teologia tulee julkiseksi. Vihittävien ja seurakunta-
laisten vastaanottama viesti rajoittuu useimmiten vihkitoimituksessa ilmaistuun. 
Jos kirkon käsitys avioliitosta on usealla tavalla erilainen kuin vihkikaava sanoit-
taa, tosiasiassa vihkikaavan ilmaisu jää edustamaan ihmisten mielissä kirkon kä-
sitystä. Tässä mielessä vihkikaavan ja avioliiton teologian tulisi olla sisällöltään 

1 Luonnollisesti myös subjektiiviset kokemukset, median luomat mielikuvat ja aikaisempien sukupol-
vien välittämä tieto vaikuttavat kokonaisuuteen.
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yhteneväisiä. Jos kirkon teologinen oppi avioliitosta ilmaistaan oleellisilta osin 
vain tunnustuskirjoissa ja erillisissä kannanotoissa ja vihkikaavan tavoite on lä-
hinnä käytännöllinen, saattaa muodostua useita, toisistaan poikkeavia käsityksiä 
avioliitosta.

Vihkikaavojen ja kirkon muualla ilmaiseman avioliittoteologian ero tulee 
näkyväksi myös seksuaalisuuden kohdalla. Seksuaalisuuden toteuttaminen avio-
liiton tarkoituksena on menettänyt Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa luo-
miseen perustuvan merkityksensä vihkikaavoissa, vaikka piispat antavat sille kan-
nanotoissaan oleellisen merkityksen. Vihkikaavoissa seksuaalisuudesta ei mainita 
mitään.

Lutherilla lasten kristillinen kasvatus oli oleellinen avioliiton tarkoitus, joka 
tulee selkeästi ilmi esimerkiksi kuudennen käskyn selityksessä. Nykyinen suoma-
lainen, luterilainen teologia sen sijaan liittää kristillisen kasvatuksen yksinomaan 
kasteeseen. Avioliitolla ei nähdä olevan sen yleispätevyyden vuoksi kristilliseen 
kasvatukseen liittyvää tehtävää. Lutherin mukaan avioliitolla sen sijaan oli selvästi 
hengelliseen valtaan liittyviä tehtäviä, se on ”oikea kirkko, luostari ja paratiisi”.

Viimeisin suomalainen vihkikaava vuodelta 2003 on teologisilta ilmaisuil-
taan huomattavasti köyhempi verrattuna anglikaanisen kirkon vihkikaavoihin. 
Avioliiton perusteluista ja tehtävistä on jätetty kokonaan pois useita aiemmin 
merkittäviä ja avioliittoa konstituoivia tekijöitä. Lasten synnyttämisen, lasten 
vastaanottamisen ja kasvattamisen motiivi sekä seksuaalisuuden ja ruumiillisen 
yhteyden motiivi ovat jääneet kokonaan pois, samoin uskossa ja rakkaudessa kas-
vamisen tarkoitukset.

Myös Englannin kirkossa on tapahtunut selvä muutos avioliiton tarkoitus-
ten tulkinnassa. Kun BCP:ssä lapsiin liittyvät avioliiton tarkoitukset mainitaan en-
sin, CW:ssä lapset mainitaan vasta kahden, ensisijaisemman tarkoituksen jälkeen. 
Persoonallisen aviosuhteen merkitys on selvästi lisääntynyt Englannin kirkossa, 
ja siitä on tullut lapsia perustavampi avioliiton tarkoitus. Lapset ja perhe ovat kui-
tenkin edelleen kristillisen kasvatuksen ohella välitön osa lisääntymistä aviolii-
ton tarkoituksena. Kristillinen kasvatus perustellaan avioliiton tarkoituksena sekä 
rakkauden teologialla että avioliiton yhteydellä Kristuksen ja seurakunnan väli-
seen suhteeseen.

Englannin kirkossa Jumalan armon tunteminen avioliiton ensimmäisenä 
tarkoituksena (CW:ssa) vaikuttaa kaikkien muiden avioliiton tarkoitusten tulkin-
taan. Sen perusteella avioliitto saa ekklesiologisen ja rakkaudenteologisen perus-
telun. Suhteessa BCP:hen uusi korostus on tulkittava painopisteen muutokseksi. 
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Tämä korostus merkitsee paitsi muutosta Englannin kirkon teologiassa, myös 
merkittävää eroa luterilaiseen avioliiton teologiaan.

Avioliiton remediaalinen, syntiä ehkäisevä tarkoitus, joka oli vielä BCP:ssä 
oleellinen, on Englannin kirkon vihkikaavoissa korvattu kahdenkeskistä suhdetta 
kuvaavilla tarkoituksilla. CW 2000 ei sisällä enää suoria viittauksia avioliiton re-
mediaaliseen tarkoitukseen. Tämä havainto muodostaa jännitteen sen periaatteen 
kanssa, jonka mukaan BCP on edelleen normatiivinen opin ilmaisu. Toisaalta vie-
lä 1999, juuri ennen CW:n vihkikaavan julkaisua, Englannin kirkko ilmaisi yhä 
ankkuroituvansa avioliiton pysyvään ytimeen sen kolmessa tarkoituksessa, jotka 
ovat lasten syntyminen ja hoivaaminen, luonnollisten vaistojen ja kiintymyksen 
pyhittäminen ja oikea ohjaus sekä keskinäinen ystävyys, apu ja lohdutus. Näin 
avioliiton remediaalinen tarkoitus on yhä säilynyt, vaikka se ei näy CW:n vih-
kikaavan sanoituksissa. Tässä kohdin Englannissa on toteutunut lievemmin vas-
taava ilmiö kuin Suomessa: vihkikaavan uudistus ei ilmaise aina sitä avioliiton 
teologiaa, joka muualla käy ilmi.

Avioliiton remediaalinen tarkoitus kätkeytyy Suomessa ihanteisiin, jotka 
on liitetty avioliittoon, sekä mahdollisuuksiin, joita avioliitto suo. Avioliiton syntiä 
ehkäisevää tarkoitusta ei mainita eksplisiittisesti, mutta se on ilmaistu selvästi esi-
aviollisia suhteita ja avioliiton ulkopuolisia suhteita käsiteltäessä. Remediaalisen 
tarkoituksen ilmaisumuoto on muuttunut, ja siitä on tullut kätketympi.

Miehen ja naisen välisen kumppanuuden tulkinnassa on tapahtunut tut-
kimuksen ajanjaksona huomattava muutos, joka näkyy erityisesti vihkikaavoissa. 
Kahdenkeskisen, persoonallisen suhteen korostaminen näkyy kumppanuuden 
siirtämisessä ensimmäiseksi ja perustavimmaksi avioliiton tarkoituksena. Tämä 
muutos on toteutunut erityisen selvästi Englannissa, jossa se on toteutettu tar-
koitusten keskinäisen järjestyksen ja painotuksen muutoksena. Sitä on perusteltu 
suhteeseen luotuisuuden perustavuudella, seksuaalisuuden itseisarvolla ilman li-
sääntymisen motiivia, suhteen laadulle asetetuilla toiveilla, rakkauden teologialla 
sekä miehen ja naisen muuttuneilla rooleilla yhteiskunnassa.

Sukupuolten erilaisuuden korostamisesta on siirrytty molemmissa kirkois-
sa miehen ja naisen roolien ja ominaisuuksien komplementaariseen tulkintaan, 
joka on puolestaan asetettu kyseenalaiseksi 2000-luvulla Englannissa. Kehityskul-
ku ennakoi edelleen jatkuvaa muutosta kumppanuuden tulkinnassa.

Augustinuksen tulkinnat ystävyydestä avioliiton tarkoituksena ja Kristuk-
sen sovitustyön ulottamisesta avioliiton restituutioon eivät ole näkyvissä luterilai-
sessa avioliiton teologiassa. Sen sijaan Englannin kirkon käsityksessä on merkkejä 
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molemmista. Augustinuksen teologiaa koskevan tutkimuksen havainto vahvistuu 
tässä tutkimuksessa: reformaatio merkitsi etäisyyden ottamista paitsi skolastiseen 
avioesteiden ja naimattomuuden teologiaan, myös Augustinuksen ja muiden 
kirkkoisien käsitykseen avioliitosta. Tältä osin reformaatio ei ole vaikuttanut sa-
malla tavalla Englannin kirkossa.

Avioliitto uskon ja rakkauden kouluna saa Englannin kirkossa oleellisen 
merkityksen, joka nähdään avioliiton tarkoituksena ja perustellaan rakkauden 
teologialla. Avioliiton sakramentaalisen tulkinnan vuoksi tämä käsitys ulotetaan 
koskemaan kaikkia avioliittoja. Kirkollinen vihkiminen sitoutuu tästä syystä kris-
tilliseen avioliiton tulkintaan, johon myös kirkollisesti vihittävien edellytetään 
liittyvän.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko antaa uskolle perustavan merkityk-
sen kristityn elämässä. Rakkauden ja uskon kasvusta avioliitossa ei sen sijaan ole 
mainintoja. Avioliitto on yhtenä elämänmuotona uskon koulu, mutta se ei ole 
avioliiton erityinen tarkoitus vaan avioliiton haastavissa tilanteissa väistämätön 
seuraus. Avioliittoa ei liitetä samalla tavoin uskon kokonaistulkintaan kuten Eng-
lannin kirkossa.

Englannin kirkossa liturgia on ollut opin ilmaisun väline myös avioliiton 
kohdalla. Tästä syystä vihkikaavojen ja kirkon opin välille ei ole muodostunut 
merkittävää sisällöllistä eroa. Sen sijaan etäisyys yhteiskuntaan ja sen lainsäädän-
töön on ollut ehkä suurempi kuin luterilaisessa, regimenttioppiin pohjautuvassa 
järjestelmässä. Tämä on vaikuttanut käytännössä siihen, että kirkon päätöksente-
ko suhteessa muuttuviin avioliittokäsityksiin on kestänyt pidempään ja esimerkik-
si eronneiden vihkimistä koskeva päätös syntyi Englannin kirkossa vasta vuonna 
2002. Kirkko on tässä pitkässä prosessissa koettanut pitää kiinni sekä teologisista 
että yhteiskunnan muutokseen liittyvistä perusteluista.

Kirkon teologia avioliitosta on nähty luterilaisessa tulkinnassa yhteiskun-
nan juridisen järjestyksen tavoin historiallisena järjestyksenä, joka arvioidaan 
kussakin tilanteessa uudelleen, eikä sitä siksi voida pitää pysyvän luomisjärjes-
tyksen ilmaisuna. Avioliitto on tässä tulkinnassa miehen ja naisen välinen suh-
de, jonka muoto muuttuu kunkin aikakauden mukaan. Tutkimuksen ajanjaksona 
esiintynyt tulkinta avioliitosta jatkuvan luomisen alaisena ja historiallisesti muut-
tuvana järjestyksenä on heikentänyt pysyvien tarkoitusten merkitystä tai merkin-
nyt niiden jättämistä pois.

Avioliiton sakramentaalinen tulkinta sisältää Englannin kirkossa erilaisia 
versioita. Nimesin sakramentaalisuuden vahvaksi tulkinnaksi roomalaiskatolista 
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teologiaa muistuttavan ratkaisun, joka korostaa avioliiton luonnetta armon vä-
lineenä ja salaisuutena. Sakramentaalisuus liittyy tällöin sekä kumppanuuden 
tulkintaan että erityisesti sen rakkaudenteologiseen perusteluun. Avioliitossa 
nähdään sakramenttiluonteinen yhteys Jumalan rakkauteen. Kristillisen ja luon-
nollisen avioliiton välinen ero korostuu. Sakramentaalisuuden heikommassa 
tulkinnassa halutaan korostaa avioliiton universaalia luonnetta ja luonnollisen 
avioliiton lähtökohtaa, joka koskee myös kristillistä tulkintaa. Avioliittoteologian 
läheistä yhteyttä yhteiskunnan järjestykseen pidetään oleellisena.

Luterilaisen sakramenttiopin kannalta avioliiton sakramenttiluonne pe-
rustuu armon tulkintaan. Mikäli armo ymmärretään korostetusti lunastuksen 
armoksi, Kristuksen ansioksi, avioliiton sakramentaalisuudelle on vaikea nähdä 
perusteita. Mikäli armo ymmärretään jo luomisessa vaikuttavaksi Jumalan toi-
minnaksi, armon ja avioliiton välinen yhteys mahdollistaa avioliiton sakramentti-
luonteen. Avioliiton asettaminen riittäisi tällöin perusteeksi sakramentille, kuten 
Melanchthon on todennut Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa. Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko ei ole sanoittanut armon ja avioliiton välistä yhteyttä.

Suomessa avioeropäätös on selvästi enemmän yksilön omaan harkintaan 
perustuva kuin yhteiskunnan juridinen prosessi. Omantunnon- ja yksilönvapau-
den periaatteet korostuvat. Elinikäisyyden ihanteen ja rikkoutuneen avioliiton vä-
linen ristiriita on siirtynyt käsiteltäväksi yksilön syyllisyyden kysymyksenä, kun 
aikaisemmin todellisuuden ja Raamatun opetuksen välistä ristiriitaa koetettiin 
ratkaista säätelemällä oikeutta eronneen kirkolliseen vihkimiseen. Ihanteen vas-
taisuudesta johtuvaa avioeron ja uuden avioliiton aiheuttamaa syyllisyyttä ei ole 
kuitenkaan käsitelty hengellisen regimentin mahdollisuuksilla toimivalla tavalla 
vaan se on jäänyt yksilöiden omantunnon sisäiseksi asiaksi.

Avioeroa kuvataan molempien kirkkojen lähteissä myös suhteen sisäisen 
dynamiikan vaiheeksi, johon on tultu ilman erillistä päätöstä. Avioliitto särkyy, se 
lakkaa toimimasta. Kun avioliitto on tosiasiallisesti päättynyt eikä se toteuta sille 
annettua tehtävää, avioeropäätös on sen toteamista käytännössä. Avioliitto tulee 
tällöin tulkituksi kuten purettava sopimus. 

Englannin kirkon käsitys avioliiton peruuttamattomasta hajoamisesta (ir-
retrievable breakdown) poikkeaa suomalaisesta käsityksestä siten, että avioliiton 
päättymisen toteaa ulkopuolinen taho. Avioliiton purkaminen ei perustu yksin-
omaan puolisoiden yhteiseen tai toisen puolison tahtoon vaan tosiasiallisen tilan-
teen vahvistamiseen. 
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Kun avioeroon on tosiasiallisesti päädytty, Englannin kirkko on kiinnit-
tänyt erityistä huomiota syyllisyyden käsittelyyn sekä avioeron jälkeen että mah-
dollisen uuden avioliiton solmimisen yhteydessä. Syyllisen selvittäminen ei ole 
avioeroprosessin tehtävä, mutta Englannin kirkossa on katsottu teologisesti pe-
rustelluksi tukea eron kokeneita kirkon jäseniä sielunhoidon keinoin. Suomessa 
on ilmaistu vastaava johtopäätös, mutta se on jäänyt periaatteelliselle tasolle eikä 
myöhemmissä lähteissä näy sen ilmaisemista.

Avioerosta ja avioliiton vaikeuksista seuraavaa syyllisyyttä on Englannin 
kirkossa käsitelty evankeliumin ja anteeksiantamuksen keinoin eli hengellisen re-
gimentin välineillä. Teologinen perustelu on pohjautunut kirkon vastuuseen jäse-
nistään ja perustehtävään, jota toteutetaan myös eronneiden kohdalla. 

Eronneiden vihkimisen muuttuminen Suomessa luonnolliseksi osaksi kir-
kollisia vihkimisiä, ilman siihen liittyvien kysymysten käsittelyä vihkikaavassa tai 
toimituskeskusteluissa, on ekumeenisten asiakirjojen pohjalta tarkasteltuna poik-
keuksellinen ratkaisu. Esimerkiksi Saksan luterilaisten kirkkojen käytännöstä löy-
tyy esimerkkejä, joissa eronneiden vihkimiseen kiinnitetään erityistä huomiota, 
vaikka se on osa vakiintunutta vihkimiskäytäntöä.

Analyysi eronneiden vihkimisestä täydensi tätä kuvaa. Kirkko toimittaa 
yhteiskunnalta saamaansa vihkimisen tehtävää regimenttioppiin nojautuen. Kir-
kollisen julistuksen yhdistäminen tähän tehtävään on tuottanut osin ristiriitaisia 
ratkaisuja erillisten eronneiden vihkikaavojen muodossa. Niistä on kuitenkin luo-
vuttu viimeisimmän liturgisen uudistuksen myötä. Eronneiden vihkimisestä on 
samalla muodostunut pysyvä käytäntö. Se on Suomen evankelis-luterilaisessa kir-
kossa oikeus, jonka käytössä ei ole merkitystä avioerojen määrällä, vihittävien kä-
sityksellä avioliiton kestosta tai luonteesta. Kirkon tehtävä on tässä mallissa julis-
taa ihannetta, joka kuitenkin näyttäytyy käytännössä hyvin erilaisissa muodoissa. 
Tämä johtuu siitä, etteivät vihkikaavan sisältö ja muoto edellytä tiettyyn avioliiton 
teologiaan sitoutumista vaan mahdollistavat edellä mainittujen avioliiton tarkoi-
tusten ohella myös elinikäisyydestä ja rakkauden teologiasta vaikenemisen. 

Yksipuolinen regimenttiopin tulkinta on tullut Suomessa merkitsemään 
kirkon itsenäisen toiminnan, oman julistuksen ja avioliiton teologian heikenty-
mistä. Erityiselle avioliiton teologialle on kasvava tarve, koska moniarvoistumi-
nen ja muut yhteiskunnalliset muutokset ovat merkittävällä tavalla muuttaneet 
käsitystä parisuhteesta ja avioliitosta. Avioliiton sijoittaminen kategorisesti maal-
liseen regimenttiin on johtanut niukkuuteen sen sanoittamisessa, miten avioliit-

yli-opas2010.indd   357yli-opas2010.indd   357 6.9.2010   11:40:396.9.2010   11:40:39



358

Avioliiton teologia

to on Lutherin teologian mukaan erillinen kutsumus sekä rakkauden ja uskon 
kasvupaikka. 

Regimenttioppi on Suomessa yhtäältä asetettu kyseenalaiseksi avioliitto-
teologian tulkinnan prinsiippinä, toisaalta se on toiminut käytännössä perusra-
kenteena, jonka merkitys on oleellinen. Avioliiton tulkitseminen ulkoisena jär-
jestyksenä on johdonmukaisesti nähty yhteiskunnan tehtäväksi. Kun kirkko on 
muotoillut oman kantansa kirkollisen vihkimisen ehdoista tai eronneiden vihki-
misestä, se on näissäkin tapauksissa käyttänyt regimenttioppia perusteluna. Regi-
menttiopin asema avioliittoteologian perustana vaatii uudelleen arviointia.

Avioliiton rakkaudenteologinen tulkinta Englannin kirkossa osoittautui 
perusrakenteeltaan samankaltaiseksi kuin Lutherin käsitys uskon ja rakkauden 
kiinteästä suhteesta. Avioliitto on itsessään yleispätevä, uskosta riippumaton insti-
tuutio, josta maallinen hallinto vastaa, mutta sen varsinainen tarkoitus voi toteu-
tua ja tulla ymmärretyksi vain uskosta, joka näkee siinä Jumalan rakkauden mer-
kin ja vaikutuksen. Tämä rakkaus on Englannin kirkon mukaan myös Kristuksen 
rakkautta seurakuntaa kohtaan, josta avioliitto on merkkinä.

Rakkauden on ilmaistu Englannin kirkossa olevan myös avioliiton pää-
määrä ja tavoite eikä pelkästään sen lähtökohta. Avioliiton tarkoitus on auttaa 
rakastamaan ja kasvamaan (grow in love) itsekkäästä eros-rakkaudesta kohti epä-
itsekästä, palvelevaa agape-rakkautta, joka sitoutuu puolison persoonaan. Nämä 
rakkauden lajit ymmärretään kuitenkin toisiaan täydentäviksi ja toisiaan edellyt-
täviksi. 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei liitä avioliiton teologiaan rakkau-
denteologisia argumentteja siinä määrin kuin Englannin kirkko. Lutherin rak-
kauskäsitystä koskevat havainnot ovat jääneet huomiotta avioliiton teologiassa. 
Väärän, luonnollisen ja aviollisen rakkauden erottaminen toisistaan oli Lutheril-
la erottelu, joka antoi aviolliselle rakkaudelle oman erityisluonteensa. Kirkko ei 
ole sanoittanut aktiivisesti omaa rakkauskäsitystään vihkikaavoissa. Kirkollisessa 
avioliittoon vihkimisessä on painotettu toimituksen jumalanpalvelusluonnetta ja 
erityinen kirkollisen vihkimisen teologia on jäänyt ilmaisematta.

Anglikaanisessa teologiassa avioliittoon liitetään enemmän teologisia pe-
rusteluita. Tämä näkyy jo vihkikaavojen perusrakenteessa. Pysyvien osien kuten 
johdantosanojen sisältö on teologisesti hyvin ladattu, kun taas suomalainen vih-
kikaava sijoittaa avioliiton teologisista perusteista suuren osan vaihtoehtoisiin 
rukouksiin. Tämä on aiheuttanut avioliiton teologian pirstoutumista siten, että 
oleellisia ulottuvuuksia jää ilmaisematta yksittäisen vaihtoehdon tullessa valituksi. 

yli-opas2010.indd   358yli-opas2010.indd   358 6.9.2010   11:40:396.9.2010   11:40:39



359

Lähteet ja kirjallisuus

Mallipuheiden eli allokuutioiden sisältö on suppea ja yksittäisinä vaihtoehtoina ne 
painottavat vain jotakin avioliiton teologian ulottuvuutta. On syytä erikseen tut-
kia, miten vihkikaavan rakennetta voidaan kehittää niin, että avioliiton teologian 
keskeiset sisällöt välittyvät vihkikaavasta kuulijoille.
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