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I JOHDANTO 

1.1 Tutkimustehtävä 

    Tutkimukseni kohteena on Concordia-lehti ja siinä esiintyvä teologia vuosina 

1994─2003. Tästä lehdestä ei ole aikaisemmin tehty tieteellistä tutkimusta. Tutki-

muksen metodi on historiatieteen menetelmä. Koska tutkimukseni kohde koostuu 

etupäässä luterilaisen dogmatiikan apologiasta, otan myös systemaattis-teologisen 

näkökulman huomioon. Tämä ei kuitenkaan muuta tutkimukseni kronologista, 

historiallisen jatkumon edellyttämää perusnäkökulmaa. Tutkin siis luterilaisen 

opin teologista apologiaa ja tunnustuksellista luterilaista uskonnollista ajattelua 

historiallisessa kontekstissa ottaen huomioon ajan tuomat muutokset.  

    Concordia reagoi koko ajan kirkollis-teologiseen muutokseen Suomen evanke-

lis-luterilaisessa kirkossa. Siksi on helppo pitää kiinni aikajatkumosta, vaikka tut-

kimukseni substanssi painottuu vahvasti opin ja uskonnollisen ajattelun sisältö-

analyysiin. Pyrin välttämään pelkkää deskriptiota Concordian sisällöstä. Tavoit-

teeni on analysoida lehden teologiaa ja ”uskonnollista maailmaa” kirkko-

historiallisessa jatkumossa. 

    Kirkkohistorian alueella tutkimukseni sijoittuu uskonnollisen ajattelun histori-

aan ja suomalaiseen teologianhistoriaan laajasti ymmärrettynä. Tiiviisti voi todeta, 

että nämä molemmat osa-alueet kuuluvat tutkimusalueeseen, jota voi kutsua kir-

kolliseksi aatehistoriaksi.
1
 Tutkimukseni sijoittuu Suomen kirkkohistorian tutki-

muskentässä uskonnollisten herätysliikkeiden historiaan, sillä Concordia-lehti 

edustaa omalla painoarvollaan yhtä virtausta evankelisessa uskonnollisessa kan-

sanliikkeessä. Lisäksi tutkimukseni edustaa kirkollista lehdistöhistoriaa, siis kir-

kollisen viestinnän historiaa. 

    Tutkimusote on deskriptiivis-analyyttinen. Lähteinä käytän tarvittaessa myös 

haastatteluja ja tutkimuksen aihepiiriä sivuavia teologisia teoksia ja muita lähteitä. 

Teen seuraavanlaisia kysymyksiä aineistolle ja haen niihin lähteitä käsittelemällä, 

niistä päättelemällä ja niitä tulkitsemalla vastauksia. Mitkä opilliset aiheet ovat 

olleet keskeisiä lehdessä tutkittavana aikana ja miten niitä on käsitelty? Millaista 

kritiikkiä ja arviointia lehdessä esiintyi esim. ekumeniaa, muita kirkkokuntia, eri 

teologeja ja luterilaista kirkkoa kohtaan? Mikä oli lehden käsityksen mukaan tun-

                                                 
1
 Talonen (2/2006) on pohtinut ”kirkkohistorianfilosofisessa” artikkelissaan Onko kirkkohistoria 

teologinen tiede? tätä problematiikkaa. 
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nustuksellista luterilaisuutta ja mikä ei? Miten karismaattisuutta käsiteltiin ja arvi-

oitiin?  

    Tutkin toimituskunnan ja neuvottelukunnan pysyvyyttä, sillä vuosien varrella 

niiden vaihtuvuus on ollut melkoinen. Tarkastelen keskustelua lehteä lähellä ol-

leessa evankelisessa liikkeessä ja muualla kirkossamme. Mielenkiintoisia tutki-

muskohteita ovat esim. tietyt aina ajankohtaiset moraaliset ja eettiset kysymykset, 

herätysliikkeiden tilanne sekä se, millaista raamatuntutkimusta lehti kannatti ja 

millaista oli vaikkapa evoluution ja luomisopin käsittely lehdessä.  

     Päälähteeni on Concordia-lehti. Lisäksi käytän muita aihepiiriä sivuavia pai-

nettuja lähteitä, mutta en vertaa Concordiaa muihin kristillisiin lehtiin järjestel-

mällisesti, koska se on työekonomisesti liian vaativa tehtävä. Koska tutkimukseni 

sivuaa luterilaisen ortodoksian ja pietismin kohtaamisen problematiikkaa, selvitän 

johdannossa näiden kirkkohistoriallisten virtausten juuret. Samalla määrittelen 

käsitteet ortodoksia ja pietismi. 

    Evankelisen liikkeen historiaa on määrätietoisesti tutkittu jo ennen toista maa-

ilmansotaa. Viime vuosikymmenten merkittävimpiä liikkeen tutkijoita ovat olleet 

Lauri Koskenniemi
2
, Reijo Arkkila

3
 ja Seppo Suokunnas

4
. 

1.2 Luterilainen ortodoksia ja pietismi ─ vanha taisteluase-
telma? 

    Puhdasoppisuuden eli luterilaisen ortodoksian aikakauden katsotaan alkaneen 

luterilaisessa kirkossa noin vuonna 1580. Silloin uskonpuhdistuksen aikana synty-

neet tunnustuskirjat koottiin yhteen Sovinnonkirjaksi. Tunnetuin Yksimielisyyden 

ohjeen laatijoista oli Martin Chemnitz (1522–1586). Tämän suuntauksen teologit 

katsoivat olevansa täysin oikeassa opin suhteen, ja muiden kirkkokuntien, kuten 

katolilaisten, reformoitujen ja ortodoksien, olevan väärässä. Puhdasoppisuuden ai-

kana haluttiin pitää luterilainen usko puhtaana vieraista vaikutteista. Tähän pyrki-

misestä on kyseinen aika saanut nimensä.
5
 

    Ruotsi─Suomessa puhdasoppisuus alkoi melko yhtenäisenä ja säröttömänä lu-

terilaisuutena. Upsalan kokouksessa 1593 hyväksyttiin Augsburgin tunnustus, 

                                                 
2
 Koskenniemi 1967 ja 1984. 

3
 Arkkila 1975. 

4
 Suokunnas 1982. Myös Teemu Kakkuri tekee Joensuun yliopistossa väitöskirjaa evankelisen 

liikkeen kehityksestä toisen maailmansodan jälkeen. Esimerkiksi Voitti Huotari on tutkinut kirjan-

sa yhtenä osana evankelisuutta. Huotari 1981, 29─35. 
5
 http://www.suol.fi/raamattunet/puhdoppi.html. Ks. puhdasoppisuuden ja luterilaisen ortodoksian 

määrittelystä ja luonnehdinnasta esimerkiksi Arffman 2004, 152─153. 

http://www.suol.fi/raamattunet/puhdoppi.html
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mutta ei vielä Formula Concordiaeta oppiperustaksi.
6
 Täysortodoksian katsottiin 

alkaneen FC:n hyväksymisen yhteydessä 1663. Pietismiä alkoi esiintyä jo piispa 

Johannes Gezelius vanhemman kaudella (1664─1690), vaikka sen käsittely liittyy 

myöhäisortodoksian tutkimukseen. Pentti Laasonen katsoi saman ajanjakson kat-

tavan kohtalaisen tarkkaan suomalaisen täysortodoksian.
7
 

    Kun Augsburgin tunnustus hyväksyttiin, samalla hylättiin muut kirkkokunnat ja 

uskonnolliset suuntaukset, kuten kalvinilaiset, zwingliläiset ja uudestikastajat. 

Samoin Ruotsi─Suomessa katsottiin tämän tunnustuksen täsmennetyssä muodos-

sa hyväksyvän ainoastaan luterilaisen uskon. Upsalan kokouksessa valtion edusta-

ja Kaarle-herttua (1550─1611, myöhemmin Ruotsin kuningas Kaarle IX 

1604─1611) taipui papiston vaatimuksiin tiukasta rajauksesta kalvinilaisuuden 

suhteen, vaikka hän aluksi reformihumanistina selitti Raamatun sellaisenaan riit-

tävän opin perustaksi.
8
  

    Puhdasoppisuutta edustavina teologeina amerikkalainen professori Robert D. 

Preus piti seuraavia teologeja: D. Jacob Heerbrand (1521─1600), Aegidius Hun-

nius (1550─1603), Matthias Haffenreffer (1561─1619), Friedrich Balduin (1575─ 

1627), Leonhardus Hutterus (1563─1616), Johann Gerhard (1582─1637), Nicho-

las Hunnius, (1585─1652), Johann Georg Dorsch (1597─1659), Johann Hül-

semann (1602─1661), John Conrad Dannhauer (1603─1666), Hieronymus Kro-

mayer (1610─1670), Abraham Calovius (1612─1686), Sebastian Schmidt (1617─ 

1696), Johann Andreas Quenstedt (1617─1688), Johann Friedrich König (1619─ 

1664), Johann Adam Scherzer (1628─1683), August Pfeiffer (1640─1698), Jo-

hann Wilhelm Baier (1647─1695) ja David Hollazius (1648─1713).
 9

 Viimeisen 

ortodoksian suurmiehen katsottiin olleen pääasiassa 1700-luvulla vaikuttaneen 

Valentin Löscherin (1673─1749)
10

 

    Valentin Löscher kirjoitti toimiessaan Dresdenin superintendenttinä 

1711─1712 puhdasoppisen luterilaisuuden kannalta merkittävän pietismiä kriti-

koineen teoksen.
11

 Hänelle vastasi pietisti ja professori Joachim Lange 

(1670─1744) 1713 puolustaen pietismin keskuspaikassa Hallessa toteutettua teo-

logian opintojen uudistusta. Jo kirjan nimi, Die Gestalt des Kreuzreichs Christi in 

seiner Unschuld mitten unter den falschen Beschuldigungen und Lästerungen 

                                                 
6
 Laasonen 1977, 9. 

7
 Laasonen 1977, 15. 

8
 Laasonen 1991, 16. 

9
 Preus 1999, 18. 

10
 Concordia 5/2001, 11. 

11
 Teoksen nimi oli Timotheus Verinus (Todellinen Timoteus). 



 5 

(Kristuksen ristin valtakunnan hahmo viattomuudessaan keskellä vääriä syytöksiä 

ja solvauksia), kertoi hänen käsityksensä Löscherin teoksesta. Löscher ja Lange 

kirjoittivat molemmat vielä toisen teoksen, joissa he väittelivät pietismin ja puh-

dasoppisuuden teologian paremmuudesta.
12

 Löscher tunnetaan ja muistetaan par-

haiten juuri pietismin kritiikistään. 

    Uusimmassa pietismintutkimuksessa katsotaan varhaisen pietismin oppi-isän 

olleen Johan Arndtin (1555─1621), eikä niinkään toisen tunnetun pietistin Philipp 

Jakob Spenerin (1635─1705), vaikka myös häntä on kutsuttu ”pietismin isäksi”.
13

 

Tunnettu on Arndtin teos ”Totisesta kristillisyydestä”, joka ilmestyi vuosina 

1605─1610. Pietismille oli tyypillistä yksilöllinen, koettu, ihmistä sisäisesti 

muokkaava uskonnollisuus eli kuten Spener luonnehti ”elävään uskoon” ja ”toti-

seen aktiiviseen kristillisyyteen” pyrkiminen.
14

 Pietismi ”sai aikaan perusteellisia 

muutoksia teologiassa ja kirkon elämässä”. Eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja 

kulttuuriin se jätti siksi pitkään säilyneet jäljet.
15

 

    1500─1600─lukujen vaihteessa tapahtui hengellisessä elämässä painopisteen 

siirtyminen ”opista elämään” ja ”vanhurskauttamisuskosta uudestisyntymis- ja 

pyhityshurskauteen”. Arndtista Wallman totesi, että hän korosti antautumista sille 

pelastukselle, joka on jo tosiasia. Tyypillisiä ilmauksia ja käsitteitä on pietismissä 

ollut muun muassa ”itsensäkieltäminen”, ”nöyryys” ja ”armon makeuden mais-

telu”.
16

 Wallmannin mukaan pietismi alkoi Saksassa uudistusliikkeenä luteri-

laisessa kirkossa lähinnä Spenerin teoksen Pia desiderian (Hurskaita toivomuksia) 

julkaisusta 1675.
17

  

 

                                                 
12

 Wallmann 1997, 112─113. 
13

 Wallmann 1997, 23,53. 
14

 Wallmann 1997, 23. 
15

 Wallmann 1997, 11. 
16

 Wallmann 1997, 15,28. 
17

 Wallmann 1997, 53. 
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II EKUMEENISET DOKUMENTIT JA TUNNUSTUK-
SELLINEN LUTERILAISUUS 1994─1996 

2.1 Concordia-lehden perustaminen 

    2000─luvun alussa kristityiksi laskettiin noin kolmasosa maapallon väestöstä. 

Kansainvälissä kirkollisessa tilanteessa ekumeeninen liike saavutti näkyviä tu-

loksia 1900─luvun loppuvuosina. Hyväksytyistä ekumeenisista asiakirjoista mai-

nittakoon Leuenbergin konkordia (1973) ja Porvoon sopimus (1996). Euroopassa 

jopa eräät protestanttiset kirkot yhdistyivät. Samalla täytyi todeta, että kaikkiin 

kirkkoja todella erottaviin opillisiin ongelmiin ekumeeninen liike ei kyennyt löy-

tämään ratkaisuja.
1
     

    Concordia-lehden perustamisen aikoihin Suomessa tapahtui yhteiskunnallisesti 

ja poliittisesti suuri muutos, kun maa liittyi Euroopan Unioniin kansanäänestyksen 

jälkeen. Jäsenyys alkoi vuoden 1995 alusta.
2
 Perustuslakiin kuuluvaa kansalais-

ten uskonnonvapautta uudistettiin 17.7.1995 annetulla hallitusmuodon muu-

toksella. Laissa todettiin muun muassa, että ”jokaisella on uskonnon ja oman-

tunnon vapaus … kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastai-

sesti uskonnon harjoittamiseen”.
3
  

    Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vuoden 1991 lopussa 87,5 % 

väestöstä, kun prosenttiluku vuoden 1995 lopulla oli enää 85,6 %.
4
 Moni luuli 

1960─luvun lopulla 1800─luvulla syntyneiden herätysliikkeiden ajan olevan ohi 

vuosituhannen lopulla. Näin ei kuitenkaan käynyt.  

    Esimerkiksi heränneiden ja vanhoillislestadiolaisen liikkeen (SRK) toiminta oli 

tavoittanut uusia seurakuntia, ja liikkeiden kesäjuhlat kokosivat enemmän väkeä 

kuin vielä muutamia vuosia aikaisemmin. Evankelisen liikkeen toiminta oli säily-

nyt saman laajuisena viimeiset vuosikymmenet. Sen säännöllistä toimintaa esiin-

tyi vuoden 1995 lopussa 46 %:ssa kirkon seurakunnista. Uudemmista liikkeistä 

sekä Suomen Raamattuopiston että karismaattisen liikkeen säännöllinen toiminta 

kaksinkertaistui vuodesta 1979 vuoteen 1995.
5
  

    Vuonna 1988 alkoi kokoontua evankeliseen liikkeeseen kuuluneiden teologien 

Simo Kivirannan ja Sakari Korpisen kodeissa teologipiiri, jota kutsuttiin nimellä 

Concordia-piiri. Osallistujat edustivat kirkkomme herätysliikkeistä lähinnä evan-

                                                 
1
 Arffman 2004, 248─249. 

2
 SELK 1992─1995, 15─16. 

3
 SELK 1992─1995, 41. 

4
 SELK 1992─1995, 62. 

5
 SELK 1992─1995, 283─284. 
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kelisuutta, vaikka myös muista liikkeistä oli mukana useita teologeja. Illoissa käy-

tiin läpi luterilaisen kirkon Tunnustuskirjoja siten, että opiskelijat vuorotellen te-

kivät ja pitivät alustuksia eri artikloista, joista sen jälkeen keskusteltiin yhdessä.
6
 

Kysymyksessä oli eräänlainen dogmatiikan kollokvio, joka toteutettiin Helsingin 

yliopiston teologisen tiedekunnan opetuksen ulkopuolella. 

    Teol. lis. ja rovasti Simo Kiviranta syntyi 28.11.1936 ja kuoli 29.1.2004. Hä-

nestä tuli teologian kandidaatti 1963 ja teologian lisensiaatti 1969. Papiksi hänet 

vihittiin 1964. Ura jatkui Helsingin yliopistossa uskonto- ja lähetystieteen lai-

toksen sekä ekumeniikan arkiston assistenttina ja sen jälkeen systemaattisen teo-

logian laitoksen ekumeniikan jaoston assistenttina 1966─1992. Evankelisen Yli-

oppilasliiton puheenjohtajana Kiviranta oli 1966─1976. Elämänsä loppuvuodet 

hän vaikutti Suomen Luther-säätiön palveluksessa. Säätiö perustettiin 1999.
7
 

    Toinen Concordia-piirissä keskeisesti vaikuttanut teologi Sakari Korpinen syn-

tyi 16.2.1946. Teologian kandidaatiksi hän valmistui 1971 ja teologian lisensiaa-

tiksi 1977. Papiksi hänet vihittiin 1971. Kutsumustehtävä jatkui SLEY:n Raamat-

tu-tutuksi luentojen kouluttajana 1982─1985. Luennot saavuttivat aikoinaan suu-

ren suosion monessa seurakunnassa. Saman liikkeen koulutussihteerinä hän oli 

1985─1991. Sen jälkeen seurasivat tehtävät SLEY-kirjojen toimitusjohtajana ja 

SLEY:n valtakunnallisessa julistustyössä 1994─2001. Viime vuodet Korpinen on 

ollut Suomen Luther-säätiön palveluksessa.
8
 

    Simo Kiviranta totesi Concordia-piirillä olleen kaksi lähtökohtaa. Siihen osal-

listuvien teologinen ajattelu oli vielä keskeneräistä ja silti piirin jäsenet luottivat 

yhteisen tunnustusperustan voimaan ja käyttöarvoon. Työskentely tapahtui ”juuri-

en kasvamiseksi syvälle Raamatun jumalalliseen ilmoitukseen”. Kivirannan mie-

lestä näet Kristuksen kirkko ei riudu autiomaassa. Kristityt omistavat Sanan ja 

elämän. Vuosituhannen vaihtuessa ”Jumalan totuus pysyy ja kestää”. Vielä oli 

”toivoa ja runsaasti jaettavaa” ihmisille, totesi Kiviranta.
9
  

    Lapuan Esantuvalla kesällä 1993 osa entisistä piiriläisistä tapasi toisiaan. He 

olivat löytäneet paikkansa ja töitä luterilaisen kirkon seurakunnista. Pastori Halvar 

Sandell ehdotti tapaamisessa oman lehden perustamista. Idea jäi hautumaan, ja 

teol. yo. Hannu Halonen kehitti ja vei asiaa eteenpäin. Piiriläiset suunnittelivat 

                                                 
6
 Nämä tiedot perustuvat tämän gradun tekijän omiin kokemuksiin, sillä allekirjoittanut kävi alku-

vuosina säännöllisesti piirin tapaamisissa. 
7
 Syttyneitä sydämiä 1996, takakansi; Suomen teologit 1999, 326. 

8
 Syttyneitä sydämiä 1996, takakansi; Suomen teologit 1999, 352.  

9
 Concordia-lehti 1/1994 pääkirjoitus, uudelleen 5/2003, 31 (Simo Kiviranta in memoriam). Simo 

Kivirannan ”dogmatiikka”, ks. Kiviranta 2006. 
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lehden saamista esille vuoden 1994 Paavalin Synodin kirkkopäiville, mikä nope-

asta aikataulusta huolimatta onnistui. Tiimi Halonen, Jouni Mensalo ja Hannu 

Lehtonen vastasivat aluksi lehden linjasta ja sisällöstä. Ensimmäisen lehden koko-

si painokuntoon teol. yo Jouni Mensalo. Toimittajilla oli kiire saada julkaistua 

lehti kirkkopäiville. Käytännön asiat hoiti kuntoon Halonen ja ensimmäisen nu-

meron lopullisesta toimittamisesta vastasi Mensalo.
10

 

    Pääkirjoituksessaan Kiviranta kirjoitti, että Concordia-lehti perustettiin piirin 

innoittamana. Tärkeänä pidettiin yhteyden vaalimista ja rakentamista tunnus-

tuksellisten saarnaajien ja maallikoiden välillä. Lehti halusi välittää hengellistä 

tietoa ja opetusta, ja samalla yhdistää edellä mainittuja. Lopuksi Kiviranta toivotti 

rohkaisevasti kirjoituksessaan tulokkaalle Jumalan siunausta,
11

 mikä kuvaa hänen 

vahvaa uskonnollislähtöistä intoaan lehden tavoitteille. Myös itse piirin toiminta 

jatkui lehden perustamisen jälkeen entiseen tapaan vielä muutamia vuosia. 

    Concordia-lehden joka numeron takakannessa oli eräänlaisena tunnuslauseena 

Raamatunjae: ”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puo-

lesta.” (2. Kor. 13:8) Toinen tunnuslause kiteytettiin muotoon: ”Herran sana py-

syy iankaikkisesti.” (1. Piet. 1:25) Lehti määritteli itsensä kuusi kertaa vuodessa 

ilmestyväksi teologis-saarnaopilliseksi lehdeksi, julkaisijanaan Concordia ry. Leh-

den tavoite oli pysyä ”yksin Raamatussa” ja siitä johdetussa ”puhtaassa lute-

rilaisessa opissa”. Samoin uskonpuhdistuksessa ja kirkon uudistamisessa pysy-

minen olivat lähtökohta ja ohjelma. Lehti halusi toimia luterilaisen tunnustuksel-

lisuuden hyväksi seurakunnissamme. Nämä periaatteet kerrottiin jokaisessa nume-

rossa. Lehti halusi edustaa ns. luterilaista ortodoksiaa, jota olen jo aikaisemmin 

esitellyt. 

    Jouni Mensalo oli lehden perustamiseen liittyvissä vaiheissa näkyvästi mukana. 

Lisäksi hän toimi alussa lehden toisena päätoimittajana. Mensalo kertoi lehden 

syntymisen nostattaneen melkoisen myrskyn SLEY:n väen keskuudessa. Hänen 

mukaansa tähän liittyi ilmeisesti järjestön silloinen linjakriisi. Tällöinhän ero-

tettiin luottamustehtävistä Sakari Korpinen ja Simo Kiviranta. Pastori Hannu Leh-

tosen virkasuhdetta ei haluttu jatkaa. SLEY:ssä todettiin Concordia ry:n aihe-

uttaneen vahinkoa sen toiminnalle.
12

 

    SLEY:n toiminnanjohtajana 1990─luvun kriisivaiheessa toiminut Seppo Suo-

kunnas arvosti myöhemmin lehden esillä pitämää luterilaista opetusta. Samalla 

                                                 
10

Jouni Mensalon haastattelu 07.11.08.  
11

 Concordia-lehti 1/1994 pääkirjoitus, uudelleen 5/2003, 31( Simo Kiviranta in memoriam). 
12

 Jouni Mensalon haastattelu 07.11.08. 
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hän kuitenkin moitti omasta mielestään lehden ”kapea-alaisuutta”. Hän väitti leh-

den perustamisen tapahtuneen salassa ja ilman yhteyden ottoa joihinkin SLEY:n 

näkyvimpiin teologeihin, kuten teol. tri. Erkki Koskenniemeen ja teol. tri. Reijo 

Arkkilaan.
13

 

    Suokunnas koki lehden olevan SLEY:n ja vielä enemmän Suomen ev. lut. kir-

kon ”kritiikkilehti”. Hyvänä hän piti sitä, että lehti myöhempinä vuosina on to-

della keskittynyt ”opilliseen näkyyn markkinoida luterilaista oppia”.
14

 Näiden 

kannanottojen perusteella Suokunnaksella oli sekä hyvää että huonoa sanottavaa 

Concordia-lehdestä. Erityisen ikäväksi ja kiusalliseksi hän ilmeisesti koki omaan 

henkilöönsä ja toimintaansa kohdistuneen kritiikin tai arvostelun. 

    Alusta saakka lehden päätoimittajana ollut Hannu Lehtonen totesi kerran tämän 

tutkielman tekijälle: ”Jos olisin arvannut, mitä tuleman pitää, olisin paennut jon-

nekin kauas, ennen kuin olisin ruvennut lehden päätoimittajaksi.”
15

 Lehtonen tar-

koitti lähinnä sitä, että hän oli joutunut vuosien varrella niin moneen teologiseen 

kiistaan, väittelyyn ja vieläpä taisteluun lehden artikkelien johdosta. Eräässä toi-

sessa haastattelussa Lehtonen arveli koko lehden ilmestymisen olevan vain kol-

men vuoden projektin.
16

 

2.2 Porvoon sopimus herättää kritiikkiä 

    Pohjoismaiden ja Baltian luterilaisten sekä Britannian ja Irlannin anglikaanisten 

kirkkojen oppineuvottelut (1989─1992) tuottivat ns. Porvoon asiakirjan. Sopimus 

hyväksyttiin 1995.
17

 Vuoden 1995 ensimmäisestä numerosta alkaen alettiin Con-

cordia-lehdessä arvioida ns. Porvoon sopimusta ja sen syntyvaiheita. Hannu Leh-

tonen totesi ongelmakentän keskittyvän oppiin ehtoollisesta. Anglikaaninen eh-

toollisoppi edustaa reformoitua käsitystä. Kirkko tunnustaa Kristuksen olevan 

siinä läsnä vain hengellisellä tavalla. Luterilaisen kirkon Tunnustuskirjoissa Lut-

her opetti toisin. Lutherin mukaan ”ehtoollisessa Herran leipä on hänen oikea 

luonnollinen ruumiinsa”, jonka myös jumalattomat nauttivat. Lehtonen kirjoitti, 

ettei ollut todellisia perusteita kirkolliselle yhteydelle anglikaanien kanssa.
18

 

     Englanti hyväksyi aikoinaan Calvinin tunnustuskirjan, jonka teol. kand., lääket. 

lis. Ahti Honkola katsoi opettavan, että väline, jolla ehtoollinen otetaan vastaan, 

                                                 
13

 Seppo Suokunnaksen haastattelu 08.11.08. 
14

 Seppo Suokunnaksen haastattelu 08.11.08. 
15

 Hannu Lehtosen haastattelu 09.06.08.  
16

 Hannu Lehtosen haastattelu 16.01.09. 
17

 Concordia 3/95, 4. Latvian ja Tanskan kirkot eivät ole jäseniä. 
18

 Concordia 1/95, 5. 
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on vain usko eikä myös suu. Vapahtajamme sanoi molempien olevan mukana.
19

 

Honkola kysyi, miten oli yleensä mahdollista päästä molempia tyydyttävään tu-

lokseen? Siten, ettei otettu erimielisyyksiä esille. Lisäksi ehtoollista käsittelevä 

sanamuoto tavallaan salli molempien kirkkojen oppikäsitykset. Julkilausuman 

hyväksyjät eivät olleet enää kirjoittajan mukaan luterilaisia.
20

 Tämä edellinen lau-

se tässä kappaleessa tuo hyvin esiin lehden torjuvan sellaiseen ekumeniaan, jossa 

luovutaan yhteyden saamiseksi omasta raamatulliseksi koetusta perustasta. 

Lehti kritisoi myös Porvoon julkilausuman opetusta vanhurskauttamisesta. 

Ensiksi todettiin sopimuksessa käytettävän preesens-muotoa ”Jumala rakastaa ja 

armahtaa maailman”, vaikka Kristus on tosiasiassa jo armahtanut ja lunastanut 

maailman. Lisäksi lehti väitti tästä määritelmästä puuttuvan Raamatun sovi-

tusopin. (Ks. esim. 2. Kor. 5:19) Samoin lehti totesi Lutheria lainaten Kristuksen 

olevan oikean Daavidin, ”joka on taistellut synnin, kuoleman ja perkeleen kanssa 

ja voittanut ne”.
21

 Keskeiset raamatunkohdat olivat jääneet pois asiakirjasta. 

Julkilausuman opetuksen siitä, että uskovat ihmiset sekä luetaan ja tehdään 

vanhurskaiksi, artikkelin kirjoittajat Lehtonen ja Honkola, hylkäsivät painok-

kaasti. Lehti siteerasi Yksimielisyyden ohjetta, jossa todetaan ”Raamatun kielen 

käytön mukaan sana ”vanhurskauttaminen” merkitsee samaa kuin absoluutio, 

synneistä vapaaksi julistaminen”. (TK 1990, 435) Kirjoittajien mukaan julki-

lausuma kauttaaltaan sekoitti vanhurskauttamisen pyhitykseen, ja on sen vuoksi 

sukulainen JD:lle (Joint Declaration on the Doctrine of Justification).
22

 Asiakirjas-

sa kirjoitettiin hämärästi ja erilaisille tulkinnoille alttiisti, että ”elävä usko ja rak-

kaus uskovassa ovat toisistaan erottamattomat”. Usko ja rakkaus kuuluvat yhteen, 

mutta rakkaus on aina uskon seurausta.
23

 

Marraskuussa 1995 Suomen ev. lut. kirkko hyväksyi Hannu Lehtosen ilma-

usta käyttäen ”kalvinilaissopimuksen”. Hän päätteli, että kirkon ratkaisuissa on 

käytännössä hyvin vähän painoarvoa Raamatulla ja luterilaisella tunnustuksella. 

                                                 
19

 Concordia 3/95, 5. 
20

 Concordia 3/95, 6─7. 
21

 Concordia 4/95, 4. 
22

 Concordia 4/95, 5. Ks. myös luku 2.2, jossa määritellään ja käsitellään JD:tä tarkemmin. Simo 

Kiviranta piti Concordia- yhdistykseen kuuluvan Juhani Viitalan organisoimilla Raamattu- ja Tun-

nustuspäivillä Karkun evankelisessa opistossa 18.7.1995 kaksi luentoa, joissa pohdittiin, onko 

meillä luterilaisilla yhteinen vanhurskauttamisoppi Rooman kanssa. (Päivien ohjelma julkaistiin 

Concordia- lehden numerossa 3/95, 30.) Tietoa neuvotteluista alkoi tulla julkisuuteen jo näihin 

aikoihin, vaikka alkuvaiheessa tietty ”salamyhkäisyys” liittyi prosessiin. Näin Kivirantakin opetti. 

Allekirjoittanut osallistui päiville. 
23

 Concordia 4/95, 6. (Katso Gal. 5:6, mutta vain vuoden 1938 käännös, vuoden 1992 käännös 

kääntää kohdan väärin.) Concordia 4/95, 7. 
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Päätoimittaja jopa vaati piispoja ja kirkon johtoa ”tilille” päätöksestä.
24

 Samassa 

numerossa oli useita Porvoon asiakirjaa käsitteleviä artikkeleita. Ruotsalainen 

kirkkoherra ja teologian tohtori Tom G. A. Hardt (1933─1998) arvioi kriittisesti 

asiakirjaa kahdessa kirjoituksessaan.
25

 

Hardt osoitti sopimuksessa esiintyvän kaksimerkityksisiä ilmauksia. Hän 

katsoi tämän reformoitujen taktiikaksi. Samoin hän otti esiin lainauksia Englannin 

kirkon virallisista oppitunnustusartikloista ja luterilaisen kirkon tunnustuskirjoista 

ja näki niiden opettavan eri tavoin ehtoollisesta. Missään nimessä kukaan todel-

linen luterilainen ei saisi osallistua yhteiselle ehtoolliselle, vaikka sopimuksen 

allekirjoittaneet niin suosittelivat. Tästä seremoniasta puheen ollen kirjoittaja ve-

tosi raamatunkohtaan: ”ovat ottaneet pois minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat 

hänet panneet” (Joh. 20:13).
26

 

Hardt kirjoitti valittaen nykyajan teologien saavan vapaasti kieltää kaikki tai 

lähes kaikki kristinuskon totuudet, (esim. Kristuksen ruumiillisen ylösnouse-

muksen historiallisuuden). Porvoon yhteisen julkilausuman allekirjoittajat edus-

tivat hänen mukaansa tällaista teologiaa ja siihen liittyvää pluralismia (moni-

arvoisuutta). Kun näin toimittiin, oli, Lutheria lainaten, mahdotonta keskustella 

teologisista kysymyksistä, jos pyhä Raamattu ei ollut ainoa normi ja lähde. Todel-

linen Raamatun arvovalta puuttui.
27

 

Hardt halusi osoittaa artikkelissaan sopimuksessa olevan useita muitakin 

ongelmakohtia kuin ehtoolliseen liittyvät. Pitkässä kirjoituksessaan hän otti esille 

kirkko-opin, käsityksen Raamatusta, käsityksen pelastuksesta, käsityksen kristo-

logiasta, käsityksen pyhästä kasteesta, synninpäästön (ripin) ja käsityksen pyhästä 

virasta.
28

 Lopuksi Hardt oli sitä mieltä, että meitä on lähestynyt ”väärän eku-

menian kiusaus”, ja sitä täytyi vastustaa kasteessa saadulla Pyhällä Hengellä. Sa-

moin hän painotti että, joka tietoisesti ja sisällön tuntien allekirjoittaa Porvoon 

asiakirjan, oli luterilaisen kirkon ulkopuolella.
29

 

2.3 Miksi JD oli täysin ”mahdoton” asiakirja? 

      JD (Joint Declaration on the Doctrine of Justification) oli Luterilaisen Maail-

manliiton ja Vatikaanin Kristillisen ykseyden edistämisen neuvoston laatima asia-

                                                 
24

 Concordia 6/95, 2. 
25

 Concordia 6/95 ja 1/96. 
26

 Concordia 6/95, 6─7. 
27

 Concordia 1/96, 5. 
28

 Concordia 1/96, 6─15. 
29

 Concordia 1/96, 15. 
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kirja, joka tähtäsi laaja-alaiseen muutokseen luterilaisten ja roomalaiskatolisen 

kirkon välillä 1997.
30

 

Concordia-lehden näkemys vanhurskauttamisesta tuli tiivistetysti esille 

amerikkalaisen Wisconsin synodin teologin John F. Brugin artikkelissa jo vuonna 

1996. Concordia-yhdistyksen julkaisemassa juhlakirjassa ”Syttyneitä sydämiä” oli 

kansilehdillä lainaus kirkkoisä Ambrosiukselta. Siinä hän totesi lain tehneen kaik-

ki syntisiksi, mutta Herran Jeesuksen verellään antaneen tämän synnin kaikille 

anteeksi.
31

 Tähän opetukseen myös Brug liittyi. Wisconsin-synodi, samoin kuin 

toinen luterilainen kirkko, Missouri-synodi, on periaatteessa opettanut yleistä 

vanhurskauttamista, josta seuraa uskonvanhurskaus.
32

 

Suomessa paljon luettu, evankelisessa liikkeessä arvostettu ruotsalainen 

1800-luvun herätyssaarnaaja C. O. Rosenius (1816─1868) opetti syntien anteeksi-

antamuksesta samalla tavoin. Koko maailman synnit heitettiin Jeesuksen päälle. 

(Jes. 53:5-6) Rosenius päätteli, että jos esine siirretään toiseen paikkaan, se ei ole 

enää entisessä paikassa. Näin on käynyt maailman synneille.
33

 Luther selitti pääsi-

äisen sanomaa seuraavasti. Pääsiäisenä Kristuksen ylösnoustua synnit eivät enää 

ole hänelläkään. Missä ne sitten ovat? Profeetta Miika sanoo niiden olevan heite-

tyt meren syvyyteen, josta kukaan ei niitä löydä. (Miika 7:19)
34

 Tietysti pelastu-

akseen ihmisen tulee tunnustaa syntinsä ja ottaa vastaan hänelle kuuluva anteek-

siantamus. (1. Joh. 1:9)
35

 

    Augsburgin tunnustuksessa todettiin painokkaasti, että ”uskonvanhurskautta on 

kristillisessä kirkossa eniten tähdennettävä”.
36

 Samoin Luther totesi Schmal-

kaldenin uskonkohdissa opin ja opetuksen uskonvanhurskaudesta olevan se, jon-

ka varassa seurakunta seisoo tai kaatuu. Ainakin hän opetti kaiken makaavan 

maassa siellä, missä vanhurskauttamisoppi makaa maassa.
37

 Siten vanhurskautta-

misoppi on articulus stantis et cadentis ecclesiae (opinkohta, jonka varassa seura-

kunta seisoo tai kaatuu).
38

 Luther kirjoitti esipuheessaan latinankielisten teostensa 

julkaisuun 1545
39

, löytäneensä odottamatta myös kirkkoisä Augustinukselta 

(354─430) saman opetuksen Jumalan vanhurskaudesta kuin mikä hänellä itsellään 

                                                 
30

 Concordia 5/95, 2. Kiviranta & Laato 1998, 10. 
31

 Tunnustuskirjat 1948, 80. 
32

 Syttyneitä Sydämiä, josta löytyvät Missouri-synodin vanhurskauttamisteesit, ks. 45─64. 
33

 Rosenius 1976, 86. Jos ne olivat Kristuksen päällä, maailma on niistä vapaa. 
34

 Concordia 1/96, 35. Luther 1910, 321. 
35

 Rosenius 1976, 87─88. 
36

 Tunnustuskirjat 1948, 46. 
37

 Luther-tekstien kokoelmat. Ole turvallisella mielin 1951 ja Väsyneille matkamiehille 1963. 
38

 Laato & Kiviranta 1998, 60. ks. myös Pieper 1961, 251,381 ja Preus 1995. 
39

 Luther 1983, 10. 
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oli.
40

 Ortodoksian ajan teologeihin kuuluva Johann Gerhard opetti uskosta seuraa-

vasti: ”Elävä ja voittoisa on usko, kunhan se vain on aito” (Viva est et victrix, si 

modo viva, fides.)
41

 

    Concordia-lehti käytti vuonna 1995 kokonaisen numeron sanamuodoltaan sen 

hetkisen JD:n (Joint Declaration on the Doctrine of Justification) käsittelyyn ja 

selittämiseen. Samoin lehti halusi kääntää tekstin mahdollisimman sanatarkasti 

asiantuntijoilla eikä ollut siten tyytyväinen viralliseen suomennokseen. Asia oli 

lehden kirjoittajien mukaan elintärkeä. Hannu Lehtonen, Sakari Korpinen ja pas-

tori Halvar Sandell kysyivät tähän liittyen, miten JD:ssä vastataan kysymyksiin: 

”Minkä perusteella Jumala ottaa syntisen armoihinsa? Mitä meidän tarkkaan otta-

en on Jeesuksesta Kristuksesta uskottava?” Kysymyksessä oli sielujen autuus eli 

ihmisten pelastuminen.
42

 

    JD selitti vanhurskauttamisen olevan sekä vanhurskaaksi julistamista että teke-

mistä (kohdat 15, 21 ja 30). Concordia-lehti sanoi tämän olevan vastoin Raamatun 

opetuksia. (Ps. 32:1,2; ks. myös Room. 4:3, 5─8)
43

 Rovasti Matti Väisänen osoitti 

yhtäpitävästi edellisen kanssa Paavalin käyttävän Roomalaiskirjeen neljännessä 

luvussa vanhurskauttamisesta opettaessaan sanaa ”lukea” (λογίζομαι, lukea, las-

kea) yksitoista kertaa. Syntinen vain ja pelkästään luetaan vanhurskaaksi.
44

 

    Edellä mainittu ”kolmikko” puolusti vielä vanhurskauttamisen forenssisuutta 

(oikeudellista vapauttavaa tuomiopäätöstä) mm. seuraavilla raamattuargu-

menteilla: Ps. 51:11, Joh. 3:18, Ap. t. 2:38, Mark. 16:16, Matt. 18:18. Daniel ru-

koilee: ”Sillä me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan 

vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen”. (Dan. 9:18) Täten ih-

minen ei voi vedota mihinkään omaansa Jumalan edessä.
45

 

    Teol. tri. Olli-Pekka Vainio näki väitöskirjassaan joidenkin tunnustuksellisten 

luterilaisten teologiassa yksipuolisuuden vaaran, koska he eivät hänen mukaansa 

esimerkiksi Chemnitz-tutkimuksissaan ota tarpeeksi huomioon sitä, että usko 

merkitsee yhteyttä Kristukseen (ns. unio).
46

 Tuskin he kuitenkaan kiistivät Kris-

tuksen asumista uskovaisessa. (Joh. 14:23, Ef. 3:17) Mutta asuminen (inhabitaa-

tio) ei varsinaisesti kuulu vanhurskauttamiseen. Pastori Reima Jokinen siteerasi 

                                                 
40

 Augustinus 1982, 49, Room. 1:14─17 ja Ps. 3:9: ”Herrassa on pelastus”. 
41

 Gerhard 1995, 61. 
42

 Concordia 5/95, 4. 
43

 Concordia 5/95, 12─13. 
44

 Laato & Kiviranta 1998, 36. 
45

 Concordia 5/95, 13─14. 
46

 Vainio 2004, 194─195. 
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Concordiassa Martin Chemnitziä, joka hänen mukaansa osoitti Lutheria tuntevan 

teologin voivan tunnustaa Kristuksen asuvan uskovassa, vaikka samalla piti kiinni 

vanhurskauttamisen forenssisuudesta
47

 eli hyväksilukemisesta. 

    Uudemmassa suomalaisessa Luther-tutkimuksessa (jota myös Vainio edustaa) 

eräänlaiseksi tunnus-ja iskulauseeksi on muodostunut ilmaus: ”itse uskossa on 

Kristus läsnä”. Tämän koulukunnan uranuurtaja, professori Tuomo Mannermaa 

julkaisi jo 1981 tutkimuksen, In ipsa fide Christus adest. Samankaltaisia ilmauk-

sia löytyy kyllä Lutherilta.
48

 Concordia-lehdessä oli ajoittain kuitenkin varsin pal-

jon kritiikkiä Mannermaan muita teologisia johtopäätöksiä kohtaan.
49

 

    Luterilaisilla ja katolilaisilla on ollut kautta aikojen eri käsitys siitä, onko kas-

teen jälkeen jäävä paha himo (konkupissenssi) syntiä vai ei? JD väitti, että ”se ei 

sanan varsinaisessa merkityksessä ole syntiä” (26). Concordian kirjoittajien mu-

kaan kristitty joutui jatkuvasti tunnustamaan ja pyytämään syntejään anteeksi 

(esim. 1. Joh. 1:8, Ps. 19:13 ja Luuk. 11:4). Ytimekkäästi todettiin synnin olevan 

aina syntiä.
50

 

    Kirjoittajat todistivat tuttujen sanojen ”armo ja usko” saavan luterilaisuudessa 

ja katolisuudessa todellisuudessa eri merkityksen. Katolilaiset puhuivat ”otolli-

seksi tekevästä armosta” (gratia gratum faciencis). Se tarkoitti samaa kuin ”luotu 

armo” eli Jumalan ihmiseen vuodattama rakkaus (ks. 29). Raamatussa sana ”ar-

mo” tarkoitti aina tässä yhteydessä ”pelkästään Jumalan suosiota, armollisuutta 

syntisiä kohtaan Kristuksen ansion tähden”. Lehden mukaan armo ei siten tarkoita 

”ihmiseen vuodatettua uutta mielenlaatua, rakkautta, hyvettä jne., jonka perus-

teella Jumala vanhurskauttaisi ihmisen”. Opetusta perusteltiin useilla raama-

tunkohdilla, (Mm. Ps. 51:3, Hoos. 2:19, 2. Tim. 1:9 ja Room. 5:1─2).
51

 

    Julistuksen kohdassa 30 myönnettiin, ettei kirkkojen vanhurskauttamisoppi ole 

sama. Niiden väitettiin kuitenkin olevan vain erilaisia korostuksia ja painopisteitä. 

Julistuksessa tuli esiin käsite ”koko evankeliumi”. Katolilaisten tapaan siihen kat-

sottiin kuuluvan sekä syntien anteeksiantamuksen että elämän uudistuksen (pyhi-

tyksen). Ei siis luterilaisten käsityksen mukaan ainoastaan syntien anteeksianta-

mus. Kirjoittajien mukaan Jeesus tunsi vain yhdenlaisen evankeliumin, joka tuli 

esille Raamatussa (Luuk. 24:47 ja Ap. t. 13:38).
52

 

                                                 
47

 Concordia 4/95, 13. 
48

 Concordia 4/95, 16. 
49

 Concordia 4/95, 8─12, (Hannu Lehtosen artikkeli). 
50

 Concordia 5/95, 15. 
51

 Concordia 5/95, 16─17. 
52

 Concordia 5/95, 18. 
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    Pelastusvarmuuden ollessa kysymyksessä katolilaiset opettivat Trenton dek-

reetin 9. mukaan, ettei ”kukaan voi olla varma uskossa siitä, että hän on armossa”. 

Luterilaisten mukaan ihminen sai ja hänen piti olla tästä varma. Hän sai pitää itse-

ään Jumalan lapsena (Room. 8.16).
53

 JD oli samoilla linjoilla kuin Trento. Kohta 

37 kuului: ”uskova ei ole varma pelastuksestaan”. Vastapainoksi tälle opetukselle 

vedottiin Raamatun kohtiin Hebr. 10:22, Jaak. 1:6─7 ja Hebr. 11:1.
54

  

    Vielä Concordiassa torjuttiin JD:n opetus hyvien tekojen ansiollisuudesta (40). 

Katolinen osapuoli ymmärsi uskon Jumalan ja ihmisen yhteistyöksi. Vastoin tätä 

käsitystä Jeesus kehotti opetuslapsia sanomaan: ”Me olemme ansiottomia palveli-

joita”, (Luuk. 17:10). Samoin Paavali opetti: ”Jumalan armolahja on iankaikkinen 

elämä”, (Room. 6:23). Tiivistetysti todeten luterilaiset sitoutuivat tässä sopimuk-

sessa lehden mukaan tunnustuskirjojen tuomitsemaan ja hylkäämään oppiin,
55

 

Asiakirjasta kävi ilmi sen allekirjoittajien melko torjuva asenne sopimuksen vas-

tustajia ja kriitikoita kohtaan. 

2.4 Luther ja luterilaiset isät opettajina 

    Reformaattori Martti Lutheria (1483─1546) pidettiin merkittävänä teologina 

aikalaisten ja myöhempien teologien keskuudessa. Otan tästä muutamia esi-

merkkejä. Eräänlainen hänen edellä kulkijansa oli tsekkiläinen Jan Hus, joka pol-

tettiin harhaoppisena Prahassa 1414. Hus ennusti, että hänen jälkeensä tulee uu-

distaja, jonka ääntä hänen polttajiensa on kuunneltava. Tämän ennustuksen katsot-

tiin Lutherin toteuttaneen.
56

 

    Amerikkalaisen Missouri-synodin perustajiin kuuluva C. F. W. Walther sanoi 

1866 Lutherin olleen Jumalan Sanassa luvattu enkeli, jolla oli annettavana ian-

kaikkinen evankeliumi ja joka lentää keskitaivaalla. (Ilm. 14:6) Alkukielen sana 

”anggelos” voidaan kääntää sekä sanalla enkeli että sanansaattaja, eli se voi tar-

koittaa myös ihmistä.
57

 Niinpä ei ollut outoa, että toinen Concordia-lehden pää-

toimittaja Jouni Mensalo antoi Lutherin Vähälle katekismukselle jopa ”kansan-

                                                 
53

 Concordia 5/95, 20. 
54

 Concordia 5/95, 21. Ks. Trento. 
55

 Concordia 5/95, 22. Myöskään Luther-säätiö ja STLK eivät ole hyväksyneet tätä dokumenttia, 

koska sen on katsottu turhentaneen tunnustuskirjat. Katolilaisellakaan puolella asiasta ei ole val-

linnut täyttä yksimielisyyttä, vaikka he ovat hyväksyneet asiakirjan. Antonin mukaan Trenton 

kirkolliskokouksen (1545─1563) painoarvo on ollut katolilaisille suurempi. Anton toteaa vielä, 

että julistus on jättänyt käsittelemättä monia soteriologisia (pelastukseen liittyviä) kysymyksiä. 

Anton ei täysin pysy tieteellisessä tyylissä käyttäessään Trenton konsiilista määritelmiä ”suuri ja 

mahtava” sekä ”erehtymätön” ilman lainausmerkkejä. Todennäköisesti subjektiivinen uskonnolli-

nen vakaumus on ohjannut näiden laatusanojen valintaa. Anton 2009, 76.  
56
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57
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raamatun” arvonimen. Siinä hän katsoi esitettävän kristinuskon totuudet lyhyesti 

ja ytimekkäästi.
58

 

    Lähes vastakkaisena näkemyksenä edellisille monet nykyiset luterilaiset teolo-

git edustivat Hannu Lehtosen käsityksen mukaan ”muodollista tunnustuksellisuut-

ta”. Lutheria ja Tunnustuskirjoja pidettiin esillä suurissa juhlissa, kuten uskon-

puhdistuksen muistojuhlissa. Mutta niiden jälkeen kaikki taas unohdettiin ”pölyt-

tymään”.
59

 

    Raamattukysymys oli erittäin keskeinen ja tärkeä Lutherille ja hänen seuraajil-

leen. He halusivat perustella harjoittamaansa teologiaa tämän kirjan jakeita käyt-

tämällä. He määrittelivät tarkasti sen totuusarvon. Lutherille ja luterilaisen orto-

doksian ajan teologeille Raamattu oli kaikilta osin luotettava ja jopa erehtymätön 

(inerrancy). Robert D. Preus otti artikkelissaan Concordiassa Lutherilta näitä to-

tuuksia tukevia lainauksia. Luther totesi, ettei Raamattu voi erehtyä eikä se kos-

kaan ole erehtynyt. Samoin hän opetti Raamatun olevan sopusoinnussa ja ristirii-

daton itsensä kanssa. Joka väittää muuta, on vain järjetön ja kovakalloinen teko-

pyhä.
60

 Otsikon teologien mielestä Raamatussa ei siis ollut mitään virheitä. Hei-

dän käsityksensä voitiin katsoa edustaneen kristikunnan perinteistä näkemystä. 

    Preussin mukaan Raamattu oli jaettavissa lakiin ja evankeliumiin.
61

 Lailla ja 

evankeliumilla oli täysin eri tehtävä. Luther piti lain ja evankeliumin erottamista 

todellisena jumaluusoppineen taitona, josta on syytä kiittää Jumalaa.
62

 Concordia 

arvosteli sitä, ettei Suomen kirkossa julisteta lakia kaikessa ”ankaruudessaan”. Jo 

Luther huomasi aikanaan, että ihmisiä loukkasi lain saarna, ja he myös valittivat 

ahdistuvansa siitä. Kuitenkin he antavat periksi ahneudelle, vihalla, himolle, syö-

mingeille ym. Oikealla tavalla menettelevät sellaiset avionrikkojat ja muut synti-

set, jotka katuvat ja sydämestään pyrkivät siihen ja toivovat sitä, etteivät tekisi 

enää vastaavaa. Nämä kauhistuneet pelastuvat tarttuessaan evankeliumin sanaan ja 

kun ”uskovat lujasti Jumalan armoon Kristuksen tähden”. Heillä on silloin syntien 

anteeksiantamus.
63

 

        Luther selitti Raamatun jaetta Joh. 5:39 sanomalla Kristuksen antavan ”ian-

kaikkisen elämän kaikille, jotka tulevat hänen tykönsä ja uskovat häneen”. Hyö-

                                                 
58
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60
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dykseen Raamattua lukee se, joka etsii siitä Jeesusta.
64

 Rukouksesta opettaessaan 

Luther sanoi Jumalan tekevän, ”mitä häntä pelkääväiset halajavat”. (Ps. 145:9) 

Rukoillessamme me saamme Pyhän Hengen ja kaiken mitä tarvitsemme. Esi-

merkkinä tästä Luther käytti Vanhan Testamentin kertomaa Joosuan tapausta, 

jonka rukous pysäytti auringon taivaalle.
65

 Yleisesti ja laajalti tunnettu on Luthe-

rin määritelmä kirkosta eli seurakunnasta. ”Seitsenvuotias lapsikin tietää, Jumalan 

kiitos, mitä kirkko on: sen muodostavat pyhät uskovaiset ja ne karitsat, jotka kuu-

levat paimenensa äänen.”
66

 

        Sakari Korpinen opetti Concordiassa tunnustuskirjojen tärkeydestä. Hän lai-

nasi herännäispappi Julius Immanuel Berghin esipuhetta vuoden 1849 tunnustus-

kirjojen laitokseen. Siinä Bergh kirjoitti haluavansa muiden tavoin pysyä tunnus-

tuskirjojen opissa, koska ”ne Pyhän Raamatun kanssa yhtä pitävät”.
67

 

    Luterilaista ortodoksiaa eli puhdasoppisuutta edustavien teologien opetusta ja 

itsenäisiä kirjoituksia vuosina 1994─1996 ei kovin monta löydy Concordiasta. 

Joskus joku toinen kirjoittaja otti mukaansa oman tekstinsä sisälle joitakin laina-

uksia edellä mainituilta. Lutherilta esiintyi eniten lainauksia Concordia-lehdessä 

tutkittavana ajanjaksona.  

        Saksalaista Stefan Prätoriusta (1536─1603) lainattiin lehden numerossa 

3/1994. Siinä hän valitti olevan useita ihmisiä, jotka eivät tiedä mitään tarjotusta 

pelastuksesta. He eivät ymmärrä kasteen merkitystä. Syynä siihen hän väitti ole-

van sen, etteivät he tutki oikealla tavalla Paavalin ja Lutherin kirjoituksia. He lu-

kivat mieluummin muiden ”epäkypsiä kirjoja”. 

        Muutamia lainauksia löytyi kahdelta 1600─luvun puhdasoppisuutta edusta-

valta teologilta. Ne liittyivät opetukseen Raamatun synnystä. Se on Johan Quens-

tedin (1617─1688) mukaan syntynyt Jumalan välittömän inspiraation tuloksena. 

Pyhä Henki saneli ja johdatti mieleen profeetoille ja apostoleille Raamatun teks-

tin.
68

 Johannes Koenig (1619─1664) opetti samoin ns. sanainspiraatiosta. Hän 

kirjoitti ”opin inspiraatiosta olevan perustavanlaatuisen asian Raamatun ymmär-

tämisessä”.
69
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    Ahti Honkola käytti kirjoituksessaan argumenttina Chemnitz- sitaattia, joka 

liittyi ehtoolliseen. Martin Chemnitz, jota kutsuttiin joskus Lutherin jälkeen toi-

seksi Martiksi, halusi pitää yllä sen oikeaa ja luonnollista merkitystä, eikä tätä 

lohdutusta saanut ottaa pois kirkolta.
70

 Ainoa Chemnitziltä itsenäiseksi tekstiksi 

otettu sitaatti vuosina 1994─1996 oli hänen arvionsa Trenton konsiilista. Tässä 

sitaatissa hän sanoi apostolien ja profeettojen opettavan vanhurskauttamisesta 

siten, että silloin ihminen hyväksytään taivaaseen vain ”Kristuksen vanhurs-

kauden hyväksilukemisella (imputatio)” tai ”uskon tarttuessa Jumalan armoon, 

joka antaa synnit anteeksi Kristuksen tähden”. Samoin hän opetti Raamatun valon 

olevan niin kirkas, että se ”valaisee pienet” ja ”vahvistaa hurskaat” ja vieläpä häi-

käisee vastustajat, tosin ”vastoin heidän tahtoaan”.
71

  

2.5 Naispappeus hiertää 

    Ruotsissa toteutettiin naispappeus 1958. Niin sanottu omantunnonklausuuli eli 

oikeus kieltäytyä yhteistyöstä naispappien kanssa poistettiin 1982. Kirkollis-

kokouksen asema muuttui radikaalisti. Jotkut ovat jopa kärjistäen todenneet, että 

tasa-arvolaki asetettiin Raamatun ja Tunnustuskirjojen yläpuolelle. Anssi Simo-

joen mielestä nämä tapahtumat vastasivat Skandinaviassa Saksan kirkkotaistelua 

1930-luvulla.
72

      

    Keskustelu pappisviran avaamisesta naisille on ollut laajemmin käynnissä 

Suomen kirkossa 1950-luvulta lähtien.
73

 Kuitenkin jo 1931 naisteologien lähe-

tystö kävi arkkipiispa Lauri Ingmanin (1868─1934) luona puhumassa asiasta. 

Arkkipiispa piti hyvänä asiana naisten työpanosta kirkossa, mutta ei silloin hyväk-

synyt naisten papiksi vihkimistä lähinnä yhteiskunnallisista syistä.
74

 Suomessa 

vuoden 1958 kirkolliskokous asetti komitean tutkimaan virkakysymystä. Komitea 

esitti piispa Aimo T. Nikolaisen (1912─1995) johdolla eksegeettisin perustein 

”naisen viran erottamista pappisvirasta ja erityisen viran perustamista naiselle”.
75

 

    Niinpä lehtorin virka perustettiin naisteologien tarpeita varten kirkollis-

kokouksessa 1963. Ilmeisesti naispappeuden kannattajat näkivät viran olevan vain 

yksi vaihe kehityksessä kohti naispappeutta. Professori Seppo A. Teinonen 

(1924─1995) merkittävässä virkateologisessa puheenvuorossaan Kirkon uudistus 

ja naispappeus kirjoitti painokkaasti 1975: ”Jos luterilainen kirkko toteuttaa nais-
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pappeuden, se ei enää voi esiintyä Raamatulle rakentavana kirkkona”. Teinonen 

jatkoi vielä: ”Kukaan vakavasti Raamattuun ja traditioon suhtautuva teologi ei voi 

suosittaa naispappeuden hyväksymistä.”
76

  

     Teol. tri Pirkko Lehtiö oli tässä kysymyksessä täysin toisella kannalla. Hän 

siteerasi ajatusta, jonka mukaan ”naispappia eivät tarvinneet vain naiset vaan 

myös miehet. Äiti ei kasvata kodissakaan vain tyttöjä ja isä vain poikia.”
77

 Tällai-

nen käsitys seurakunnasta perheenä edusti näkemystä, jossa mies ja nainen voivat 

kaikessa hoitaa samoja tehtäviä. Lehtiön mukaan tässä keskustelussa on ollut ky-

symys sekä raamatuntulkinnasta että naiskäsityksestä ja sen muuttumisesta.
78

 

    Teol. lis. Jouko Talonen käsitteli 1986 Länsi-Suomen Herännäislehdessä tutki-

musta, jossa kerrottiin naispappeuden esiintymisestä maailmanlaajuisesti luterilai-

sissa kirkoissa. Tutkimuksen mukaan Luterilaisen maailmanliiton 1984 tekemään 

kyselyyn vastanneista kirkosta 64 ei vihkinyt naisia papeiksi, 53 vihki ja yhdeksän 

ei ollut ottanut asiaa esille. Talonen totesi yleensä naispappeuden toteuttaneiden 

kirkkojen olleen suuria kansan-tai valtiokirkkoja. Talosen mielestä LML:n tutki-

mus antoi aineksia Suomessa aiheesta käytyyn keskusteluun, jonka vaarana olivat 

yksipuolisuus ja fanaattisuus. Talonen kirjoitti tällaisten tutkimusten auttavan asi-

allisessa ajatusten vaihdossa tästä ”teologien kuumasta perunasta”.
79

 

    Naispappeus päätettiin toteuttaa kaikista vastaväitteistä huolimatta marraskuus-

sa 1986 pidetyssä kirkolliskokouksessa. Paavalin synodi jakoi kaikille piispoille 

409 papin vetoomuksen, ettei naispappeutta toteutettaisi ja samalla toivottiin löy-

tyvän tilaa vielä toimia kirkossa. Vetoomuksen allekirjoitti lähes 20% luterilaisen 

kirkon papeista.
80

 

         Concordia-lehti seurasi intensiivisesti Suomen naispappeuskeskustelua. Sa-

kari Korpinen selitti ns. Herran käskyä, 1 Kor.14:33, sanomalla seurakunnan pai-

menta perheenisäksi. Samalla hän edustaa Kristusta ja kuuluu jatkeena apostoleis-

ta alkaneeseen ketjuun. Ilmeisesti tämän vuoksi, Jumalan tahdosta, vain mies voi 

olla pappi.
81

 Päiväkirjamuistiinpanoihin perustuvaan teokseensa Vanhauskoisen 

päiväkirja Korpinen otti mukaan Paavalin synodin julkilausuman maaliskuulta 

1976. Siinä selviteltiin näkemystä, jossa jotkut naispappeuden puolustajat vetosi-

vat raamatunkohtaan Gal. 3:28 kantansa tueksi. Julkilausuman mukaan ei voi pi-
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tää johdonmukaisena, jos vain vedotaan tähän jakeeseen, mutta samalla hylätään 

Paavalin kirjeisiin Timoteukselle ja Tiitukselle sisältyvä opetus.
82

  

    Edelleen julkilausumassa todettiin miehen ja naisen luomisen perusteella ole-

van samanarvoisia, mutta ei samanlaisia. Heidän erilaisuuttaan ei saa hävittää. 

Mies on kaitsija, vastuunaan erityisesti julistus-ja opetustoiminta seurakunnassa. 

Lisäksi hän hoitaa sakramentteja. Heidän rinnallaan toimivat ja ovat naiset, tehtä-

vänään uskosta todistaminen, opastaminen, kehottaminen, kasvatus sekä sielun-

hoito esim. lähetystyössä ja kaikenlainen palveleminen.
83

 

        Naispappeuden toteuttaminen jätti todennäköisesti pysyvän opillisen ja yhte-

yttä estävän vamman luterilaisen kirkon sisälle. Aina silloin tällöin julkisuuteen 

nousi erilaisia kärjistyneitä tilanteita. Concordia otti esille Luhangalla sattuneen 

tapauksen.  Pastori Reima Jokinen kieltäytyi jakamasta ehtoollista vt. kirkkoherra 

Annukka Nutolle. Jokinen olisi halunnut keskustella asiasta etukäteen Nuton 

kanssa, mutta se ei toteutunut. Jokinen perusteli toimintaansa sanomalla, ettei voi-

nut toimia toisin virassaan ja sanoi onnettomuuden tapahtuneen jo 1986.
84

 

    Päätoimittaja Lehtonen kirjoitti kommentoidessaan tapausta kirkon alusta lähti-

en käyttäneen kirkkokuria harhaoppisiin ”sulkemalla heidät ehtoollisyhteydestä 

kunnes tekevät parannuksen.”
85

 Lehtosen mielestä oli hyvä asia, kun kaikki kir-

kossamme eivät hyväksyneet syntynyttä tilannetta. Samassa numerossa Sakari 

Korpinen kysyi tulevaa tilannetta ennakoiden, vihitäänkö naispappeuden torjujia 

enää lainkaan tulevaisuudessa papeiksi?
86

 

    SLEY:n forssalainen piirisihteeri Jukka Teininen kysyi Concordia-lehden si-

vuilla: ”Saavatko naispapin toimittamassa messussa seurakuntalaiset pelkkää lei-

pää ja viiniä?” Vastaus oli myönteinen. Tämä johtui siitä, että naispapilta puuttui 

Kristuksen säätämys ja valtuutus, vaikka hän lukeekin asetussanat.
87

 Tämänkal-

tainen opetus sai arkkipiispa John Vikströmin syyttämään naispappeuden vastus-

tajia ”donatolaisiksi” harhaoppisiksi. Tämän vuoksi heitä ei vihittäsi välttämättä 

papeiksi.
88

  

    Toisaalta arkkipiispa lupasi myöhemmin Kotimaa-lehden haastattelussa 

5.1.1996 kirkon viranomaisten pyrkivän molempien näkemysten rinnakkais-
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eloon.
89

 Ilmeisesti sai siis mielessään vastustaa, mutta se ei saanut näkyä käytän-

nössä. Hannu Lehtonen lainasi Augsburgin tunnustuksen puolustusta, jossa todella 

torjuttiin donatolaisuus, jonka mukaan arvottomien tai epäuskoisten pappien hoi-

tamat sakramentit eivät ole päteviä. Lehtosen mielestä tätä opetusta ei voinut so-

veltaa naispappeuskysymykseen.
90

 

        Naispappeus aiheutti jännitteitä ja erimielisyyttä eräiden SLEY:n työnteki-

jöiden ja sen johdon välillä. Pastori Sakari Korpinen oli Inkerin kirkon pyynnöstä 

kirjoittanut traktaatin naispappeuskysymyksestä. Teininen oli levittänyt tätä kirjoi-

tusta Forssan seudulla. Kuitenkin toiminnanjohtaja Seppo Suokunnas sanoutui 

julkisesti irti traktaatista.
91

 Jatkoksi ja tähän tapaukseen liittyen Tampereen piispa 

Paavo Kortekangas oli kieltänyt Teinistä puhumasta seurakuntaneuvostossa vir-

kakysymyksestä.
92

 

    Keskustelua ja erimielisyyksiä naispappeudesta ja sen aiheuttamista käytännön 

toimista ei ollut ainoastaan evankelisten keskuudessa. Hannu Lehtonen kritisoi 

Suomen Raamattuopistoa, koska sen järjestämillä Hengellisillä syventymispäivillä 

ja sen oheistapahtumassa elokuussa 1996 oli puhumassa naispappeja. Iltaohjel-

massa 29.8. puhui Johanneksen seurakunnan vt. kirkkoherra Seija Molina. Lisäksi 

päivien oheistapahtumassa puhuivat mainoksen mukaan pastorit Marja-Liisa Hie-

tanen ja Tarja Falkenberg.
93

  

    Lehtonen kysyi: ”Miksi Raamattuopisto on lähtenyt tällaiselle kirkon virallista 

(mutta Raamatun vastaista) kantaa kosiskelevalle linjalle? Rahanko tähden?” Hän 

oli epätietoinen Raamattuopiston todellisesta kannasta ilmiöön 
94

 

   Seuraavassa numerossa toiminnanjohtaja Raimo Mäkelä vastasi Hannu Lehto-

selle otsikolla ”Raamattuopistolta pyritään ikuiseen elämään”. Mäkelä kirjoitti 

edelleen vastustavansa naispappeutta. Mutta jos seurakunta haluaa yhteisissä tilai-

suuksissa käyttää naispappia, SRO sopeutuu tähän päätökseen ja kunnioittaa sitä. 

Omissa tilaisuuksissa he eivät toimi näin. Lisäksi Mäkelä totesi, ettei Suomen 

evankelis-luterilaisessa kirkossa voi pysyä ja toimia, jos johdonmukaisesti noudat-

taisi Lehtosen edustamaa linjaa.
95
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    Vastineessaan Lehtonen totesi mm., ettei SRO luonnollisesti voi sanella miten 

seurakunnan tulisi toimia syventymispäivillä. Mutta toisaalta SRO:lla ei ole mi-

hinkään pakkoakaan. Samoin hän väitti liikkeen linjauksellaan käytännössä tun-

nustavan naispapin viran. Vielä Lehtonen kirjoitti, ettei tule tuijottaa seurauksiin 

Jumalan sanaa tunnustaessamme. (ks. Pietarin harhautuminen Matt. 16: 21─27) 
96

 

Keskustelu päättyi tähän.  

    Kuohunta Teinisen ja Suokunnaksen ympärillä jatkui. Edellä esillä olleeseen 

traktaattiin liittyen Concordia lainasi Suokunnaksen käsitystä, ettei hän ollut sa-

noutunut irti sen asiasisällöstä, vaan epäonnistuneista ilmaisuista.
97

 Koko kautensa 

SLEY:n toiminnanjohtajana hän pyrki tasapainoilemaan naispappien vastustajien 

ja kannattajien välillä. Jollakin tavoin liikkeen koossa pysymisen kannalta tämä 

oli ymmärrettävää. SLEY:n ja muidenkin herätysliikkeiden tilanteeseen liittyen, 

”liike saattaa jännittää naispappeuskysymystä niin, että siitä ei julkisesti opeteta 

mitään”, Korpinen osuvasti kirjoitti asiasta.
98

 

    Concordian numerossa 1/1996 kerrottiin erikoinen tapaus Keniasta, Nairobista, 

Uhuru Highwayn luterilaisen seurakunnan kirkkoherraan ja lähinnä Länsi-

Suomen rukoilevaisuuteen kuuluvaan Anssi Simojokeen liittyen. Simojoki erotet-

tiin tämän seurakunnan johtajan ja kirkkoherran tehtävistä ajoittain jopa väkival-

taisten ja rikollisten tapahtumien jälkeen.  

    Joukko Kenian luterilaisen kirkon ELCK:n jäseniä oli hankkinut edellä maini-

tun seurakunnan kirkon avaimet. Sen jälkeen he olivat menneet kirkkosaliin ja 

osittain hajottaneet kallisarvoisen krusifiksin. Myöhemmin he varastivat saman 

eebenpuisen Kristuksen ruumiin. Lehtosen mukaan tapahtumat liittyivät eräiden 

ELCK:n työntekijöiden ja jäsenten haluun päästä Simojoesta eroon. He olivat en-

simmäisen ”vandaaliteon” jälkeen antaneet Simojoesta vääriä tietoja ELCK:n joh-

dolle. Lehtonen halusi korostaa Uhuru Highwayn seurakuntaneuvoston tukeneen 

varauksetta kirkkoherraansa. ”Vandalismin” jälkeen neuvosto kääntyi kirkon joh-

don puoleen vaatien toimenpiteitä. Yllättäen kirkon johto päätti vapauttaa Simojo-

en tehtävistään ja hänen uudeksi tehtäväkseen määrättiin Tunnustuskirjojen kään-

täminen suahiliksi ja niin sanottu ”pioneerityö”.
99
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    Hannu Lehtosen mielestä tapaus Simojoki erottamisineen johtui SLEY:n lähe-

tysjohdon
100

 halusta päästä hänestä eroon. Simojoki oli ollut jo vuosia näkyvimpiä 

naispappeuden vastustajia Suomessa. Simojokeen ja muihin liittyen Hämeenkyrön 

kirkkoherra Sakari Virtanen kirjoitti terävästi Kotimaan yleisönosastossa ”papin 

ainoan kuolemansynnin olevan naispappeuden vastustamisen”.
101

 

        Teinisenkään tapausta ei ollut vielä loppuun käsitelty. Teinisen saarnalupa 

peruutettiin Tampereen tuomiokapitulin 2.8.1995 tekemällä päätöksellä, jonka 

allekirjoittivat piispa Paavo Kortekangas ja asessori Teppo Gummerus. Ilmeisesti 

tärkein syy oli Teinisen toiminta liian ”jyrkäksi” ja ”hankalaksi” koettuna nais-

pappeuden vastustajana. Lisäksi piispa Kortekangas sanoi SLEY:n toiminnan-

johtajan ilmoittaneen hänelle, ettei ”heillä ollut enää käyttöä Teiniselle”.
102

 Selke-

ästi ei käy tästä prosessista ilmi, miksi hänelle ei ollut enää ”käyttöä”.  Teininen 

olisi näet aivan hyvin voinut jatkaa maallikkosaarnaajana, vaikka jäikin eläkkeel-

le. Monet papit jäädessään eläkkeelle jatkavat papintyötään vapaaehtoistyön teki-

jöinä. 

2.6 Karismaattisuuden haaste 

    Concordia-lehti käsitteli 1990─luvun puolivälissä karismaattista liikettä, joka 

oli varsin ajankohtainen silloin Suomessa. Tunnustuksellista luterilaisuutta edus-

tava STLK (Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko) käsitteli virallisessa 

katekismuksessaan omana lukunaan, toisin kuin ev. lut. kansankirkko on tehnyt 

vain ohimennen uusimmassa katekismuksessaan 2000, armolahjoja ja niiden 

esiintymistä kristikunnassa. Pastori Markku Särelä teki kristinopissaan eron niiden 

armolahjojen välillä, joita esiintyy aina ja kaikkialla seurakunnassa ja niiden, joita 

ei ole aina.
103

 Toisaalta Särelä myönsi Jumalan voivan hyvyydessään tehdä ihmei-

tä vielä nykyaikana, mutta niitä ei saa vaatia Häneltä. 

    Esimerkkinä tästä kerrottiin Lutherin kirje kuolemansairaalle Friedrich My-

koniukselle vuonna 1540. Siinä hän kirjoitti ystävälleen: ” Käsken sinua Jumalan 

nimessä elämään, koska olet minulle hyvin tarpeen kirkon parantamiseksi.” Kun 

kirje luettiin, Mykonius tervehtyi ja eli vielä kuusi vuotta.
104

 Samantapaista käsi-

                                                 
100

 Lehtonen viittasi lähinnä Tuula Sääkseen, vaikka ei ollut täysin varma hänen osuudestaan ta-

pahtumiin. 
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 Concordia 1/1996, 22, Kotimaa 24.11.1995. Allekirjoittaneella on hyviä muistoja Sakari Virta-

sesta vuosilta 1982─1983, jolloin hän oli Karkun evankelisen opiston rehtorina. Allekirjoittanut 

opiskeli tuona lukuvuotena opistossa. 
102

 Concordia 6/1996, 21─22. 
103

 Särelä 1990, 279─280. 
104

 Särelä 1990, 282. Professori Antti Laadon toimittamassa teoksessa “Karismaattisuuden haaste 

kirkolle” teol. maist. Robert Ojala otti esille vielä toisen tapauksen Lutheriin liittyen. Siinä Philipp 
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tystä armolahjoista edusti Concordia-lehdessä Kurt Marquart, joka siihen aikaan 

toimi professorina amerikkalaisen luterilaisen Missouri-synodin pappis-

seminaarissa Fort Waynessa, Indianassa.
105

 Hän piti ennen kaikkea ”erikois-

tehosteina” esim. kielillä puhumista, joita Paavali kutsuu ”apostolin merkiksi” (2. 

Kor. 12:12). Ne kuuluivat apostoliseen aikaan, jolloin kirkon perustus laskettiin, 

mutta ei enää myöhempään kirkon elämään.
106

 

    Sakari Korpinen totesi tyypillistä uudelleenkastajien harhaa edustavan usein 

esitetyn kysymyksen: ”Mitä te luterilaiset aina puhutte vain siitä Jeesuksesta, tei-

dän pitää puhua Hengestä!”
107

 Hän piti Raamatun mukaisena armolahjojen esillä 

pitämistä sinänsä. Toisaalta hän käytti perusteluissaan raamatunkohtia, joissa va-

roitetaan vääristä ihmeiden tekijöistä (Matt. 7:22─23; 5. Moos. 13:1─; Mark. 

13:22).
108

 

    Concordian numerossa 2/1995 Hannu Lehtonen käsitteli kriittisesti ja tunnus-

tuksellisesta luterilaisesta näkökulmasta ns. ”Toronton siunausta”. ”Torontoon” 

liittyen Lehtosen mielestä tärkeämpää kuin tuijottaa siihen kuuluneisiin ilmiöihin, 

kuten kaatumiseen tai hysteeriseen nauruun, oli liikkeen oppiperustan tarkastelu. 

Hänen mielestään oli hurmahenkistä irrottaa Pyhä Henki Jumalan sanasta. Hän ei 

pitänyt hyvänä ilmausta, jossa liikkeen piirissä väitettiin nyt ”Jumalan ilmoittavan 

Kristuksen täydellisemmin”. Lehtonen totesi Paavalin kehotuksen ”täyttykää 

Hengellä” (Ef. 5:18), tarkoittavan tilaa, joka tapahtuu jatkuvasti.
109

 

     Pitäisi myös koetella henget, eikä uskoa automaattisesti kaikkea mitä opete-

taan, Lehtonen kirjoitti. (1. Joh. 4:1)
110

  Näiden esimerkkien valossa voi päätellä 

lehden kirjoittajien suhtautuneen kriittisesti joihinkin karismaattisiin ilmiöihin, 

mutta myöntäneen samalla ainakin tietynlaisten ”arkisempien” Pyhän Hengen 

lahjojen edelleen toimivan seurakunnassa. 

    Paavo Hiltunen, tunnettu julistaja ja tuottelias kirjailija, kysyi kirjassaan ”To-

ronto-ilmiö läpivalaisussa” vuotta myöhemmin: 

Mistä saisimme selville, mistä ovat peräisin ne eriskummalliset ja vie-

raat ilmiöt, joita massiivisesti ryöpsähti esiin tammikuun 20. päivänä 

1994 Toronton (Kanadan) Viinitarhaliikkeen seurakunnassa ja jotka 

sen jälkeen ovat ”voitelun” saaneiden saarnamiesten mukana kulkeu-

tuneet kaikkialle maailmaan, keväästä 1995 lähtien myös Suomeen.  

                                                                                                                                      
Melanchthon kertoi ”että Lutherin rukous pelasti hänet kuolemalta kun hän oli kuolemansairaana 

vuonna 1540”. Lutherin mukaan ”Philipp oli noussut kuolleista kuin Lasarus”. Ojala 2007, 140. 
105

 Concordia 2/1995, 9─10. 
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 Concordia 2/1995, 9─10. 
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 Concordia 2/1995, 3. 
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 Concordia 2/1995, 4,5. 
109

 Concordia 2/1995, 5─7. 
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 Concordia 2/1995, 5─7. 
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Hiltunen vastasi itse tekemäänsä kysymykseen yksinkertaisesti: Raamatusta.
111

 

        Uskontotieteen Pro gradu-työssään Krisse Munck lähti liikkeelle olettamuk-

sesta, jossa nauruilmiön syntyminen nähtiin pelkästään psykologisena kysymyk-

senä. Hän näki kokouksissa naurureaktion johtuvan siitä, millainen oli ilmapiiri ja 

missä elämäntilanteessa ihmiset elivät. Toisaalta hän otti esille yhden kohdan Uu-

desta Testamentista nauramiseen liittyen. Siinä sanotaan: ”Autuaita te, jotka nyt 

itkette, te saatte nauraa.” (Luuk. 6:21) Munck väitti kristinuskon pitäneen aikai-

semmin tai yleensä iloisuutta negatiivisena asiana.
112

 

     Concordia julkaisi otteen lehtori Mailis Janatuisen kirjoituksesta SRO:n Herää 

Valvomaan-lehdestä 10/94. Lainatussa otteessa Janatuinen ilmaisi huolen-

aiheensa tietynlaisesta karismaattisuudesta. Hän kysyi, että kaadettiinko ketään, 

joka sai avun Jeesukselta ja apostoleilta? Janatuinen piti raamatullisempana sai-

raan voitelemista öljyllä tämän kotioloissa kuin massakokoukseen lähtemistä. 

(Jaak. 5:14) Hän ei ollut löytänyt näistä kokouksista lain ja evankeliumin kirkasta 

julistamista. Lisäksi hän kertoi esimerkin, jossa Seppo Juntunen oli ”profetoinut” 

täysin harhaanjohtavasti naiselle, jota hän ei ennestään tuntenut. Lainauksen lo-

puksi hän totesi suoraan, että Juntunen ja Pirkko Jalovaara ovat ennemmin ”vääriä 

profeettoja” kuin ”oikeita”, vaikka voivat olla vilpittömiä uskovaisia.
113

 

    Suomesta Ruotsiin muuttanut puhdasoppista luterilaisuutta edustanut saarnaaja 

Hans Wassermann käsitteli myös kriittisesti Juntusen ja Jalovaaran käyntiä Ruot-

sissa. Hän kertoi Juntusen sanoneen, ettei hän pitänyt arvostelusta. Juntunen on 

pitänyt hengellisenä kotinaan lähinnä helluntailaisuutta. Sieltä hän sanoi oppi-

neensa ”uskon olevan kokemus”. Wassermann väitti, että jos voiman tunteet ja 

kokemus käyvät Raamatun sanan ja opin edelle, ja niillä halutaan todistaa Pyhän 

Hengen toimivan, on kysymyksessä ihmisen eikä Jumalan toiminta.
114

 

    Hannu Lehtonen arvioi karismaattista liikettä myös Concordiassa pitkässä ar-

tikkelissaan 6/1996. Aluksi hän arvioi käsitettä Pyhän Hengen kaste. Hän katsoi 

tämän opetuksen väistämättä jakavan kristityt A-ja B-luokkaan. Toisilla väitettiin 

olleen kokemus Pyhän Hengen kasteesta, toisilla ei. (vrt. 1. Kor. 12:13). Karis-

maattisuudessa katsottiin eräänlaisen kristillisyyden alkuasteen olevan yksinker-

tainen usko Jeesukseen Vapahtajana, mutta siitä oli päästävä eteenpäin. Lehtonen 
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 Concordia 2/1995, 18─19. 
114

 Concordia 6/1996, 7─8. 
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piti opetusta Pyhän Hengen ensisijaisuudesta Jeesukseen nähden epäraamatullise-

na. Jeesus itse sanoi: ”Hänen todistavan minusta ja kirkastavan minut”. (Joh. 

15:26, 16:14)
115

 

    Lehtonen kirjoitti, että ”kukaan Raamattuun uskova kristitty ei kiellä Jumalan 

ihmeitä ja voimaa”. Kuitenkaan siitä ei ilman muuta seuraa karismaattisen liik-

keen oleminen ”Jumalan erityisenä uudistusliikkeenä”. Kirjoittaja kysyi, miten 

kirkko aikaisempina vuosisatoina on tullut toimeen ilman tätä liikettä?
116

 

    Lehtonen otti vielä kaksi todistusta tunnetuilta teologeilta. Kirkkoisä Augus-

tinus katsoi selittäessään 1. Johanneksen kirjettä alkukirkon kielillä puhumisen 

muuttaneen muotoa ja merkitsevän myöhemmin evankeliumin julistamista kaikil-

la kielillä. Martin Chemnitz opetti, että kun alussa sairaat paranivat kätten päälle-

panemisen kautta ja Pyhä Henki tuli kielten ja profetian näkyvässä muodossa, niin 

myöhempinä aikoina tämä etuoikeus apostolisen opin vahvistamiseen jäi pois. 

(Mk. 16:18, Ap. t. 19:6)
117

  

    Concordia-lehti käytti sitaattia Lutherilta opettaessaan, mistä ”hurma-

henkisyyden” tuntee. Luther korosti Jumalan antavan Henkensä vain edeltävän 

Sanan välityksellä ja sen myötä. Väärin kerskuivat siis ne, jotka väittivät saa-

neensa Hengen ilman ja ennen Sanaa. Varoittavana esimerkkinä tästä Luther mai-

nitsi Saksassa 1525 talonpoikaiskapinaa johtaneen Thomas Müntzerin. Kaikki ei 

ole henkeä ja oikeutta, jos se menee ohi Raamatun, ja on ristiriidassa sen kans-

sa.
118

 

    Müntzer piti itseään uutena Danielina ja halusi saada aikansa johtavat päättäjät 

vakuuttumaan profeetallisesta näystään. Hän väitti Jumalan tahdon olevan, että 

uskovat väkivaltaisesti tuhoaisivat jumalattomat heitä siten rankaisten. Hän oli 

siinä luulossa, että talonpojat voittaisivat sodan, sillä ”mitä tykit mahtaisivat uskoa 

ja Jumalan voimaa vastaan”.
119

 Valitettavasti hän erehtyi kohtalokkaasti. Tuhansia 

talonpoikia kuoli taisteluissa ja lopuksi Müntzer itse teloitettiin. Lutherin mielestä 

talonpoikien käytös oli oikeuden ottamista omiin käsiin, eikä siinä enää luotettu 

esivallan mahdollisuuksiin rankaista pahaa ja ylläpitää oikeudenmukaisuutta.
120
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III LUTERILAINEN OPPI JA KIRKOLLINEN JÄRJES-
TYS KESKUSTELUN KOHTEENA 1997─ 2003 

3.1 Concordian laajeneva vaikutus 

   Vaikka en saanut kirjallista haastattelua Hannu Haloselta Concordia-lehden syn-

tyvaiheista, sain myöhemmin häneltä suullisesti tietoa levikki-ja tilaajamääristä. 

Lehdestä otettiin alusta alkaen vähintään tuhannen kappaleen painos. Levikki on 

aina ollut selvästi suurempi kuin maksavat tilaajat. Halonen on myös lähettänyt 

näytteitä lehdestä ylläpitämänsä Luther-divarin asiakkaille, joka on saanut joka 

lehden numerossa useita sivuja mainostilaa. Aivan alussa tilaajia oli n. 300. Han-

nu kertoi lehden levikin kasvaneen tasaisesti n. sadalla kappaleella vuodessa aina 

vuoteen 2000 saakka.
1
 Lehteä on silloin tällöin lähetetty ilmaiseksi näytenumero-

na erilaisille vastuunkantajille ja eri seurakuntien työntekijöille. 

    Hannu Halonen kertoi alusta alkaen lehdellä olleen eniten tilaajia Helsingin 

alueella ja Länsi-Suomessa. Erityisen paljon tilaajia oli Keski-Pohjanmaalla ja 

siellä paikkakunnilla, joissa Halonen ja Hannu Lehtonen ovat asuneet. Näistä 

paikkakunnista voidaan mainita Karstula, Kokkola, Veteli ja Soini. Näillä paikka-

kunnilla Halosen mukaan on ollut ”ystäviä”, jotka ovat muutenkin tukeneet hei-

dän toimintaansa.
2
  

    Merkittäväksi paikkakunnaksi tilaajien suhteen teki Helsingistä se tosiseikka, 

että siellä on teologinen tiedekunta. Monia teologian opiskelijoita siis kiinnosti 

lehden esillä pitämä teologia. Halonen mainitsi vielä suurimmista Suomen kau-

pungeista akselin Turku, Tampere ja Pori, joissa oli melko paljon tilaajia. Suuri 

tilaajien kohderyhmä löytyi myös evankelisten oto-saarnaajien eli oman toimensa 

ohella saarnaavien joukosta.
3
 

3.2 ”Puhdas” luterilainen oppi ja ”oikea” etiikka ─ mitä ne 
ovat? 

     Miten Concordia näki vuosituhannen taitteessa puhtaan luterilaisen opin ja 

oikean kristillisen etiikan? Uusitestamentillisenä lähtökohtana on syytä muistaa, 

että kun Jeesus kysyi opetuslapsilta, kuka hän on, Pietari vastasi kaikkien puolesta 

hänen olevan Kristus, elävän Jumalan Poika. (Matt. 16:13─18) Reijo Arkkila tote-

si jo 1976 samanlaista ”omakohtaista tunnustamista” edellytettävän ”nykyisiltä” 

opetuslapsilta. Aikoinaan SLEY:n toiminnanjohtajana olleen Arkkilan mukaan 

                                                 
1
 Tilaajien määrä on kasvanut taas viime aikoina. Hannu Halosen haastattelu 14.01.09. 

2
 Hannu Halosen haastattelu 01.06.09. 

3
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tunnustuksellisen luterilaisuuden avainjae ja ohjelmajulistus Raamatussa oli 

Apostolien tekojen kohta 2:42, joka kertoo Kristuksen kirkon alkuvaiheiden elä-

mästä: ”He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän 

murtamisessa ja rukouksissa.”
4
 

    Vuoden 1997 alussa Concordiassa julkaistiin prof. Robert Preussin kirjoitus. 

Siinä Robert D. Preus osoitti, ettei luterilaisilla ollut 1900─luvun loppupuolella 

yksimielisyyttä vanhurskauttamisopissa, kuten se vielä 1600─luvulla vallitsi. Hä-

nen mukaansa Luterilaisen maailmanliiton kokous Helsingissä 1963 merkitsi tässä 

suhteessa ”romahdusta”
5
. Luterilaisilla ja vieläpä Trenton kirkolliskokouksen 

(1545─1563) edustajilla oli selkeä periaate, toisin kun nykyään, kun he käsitteli-

vät väärää oppia. Tärkeysjärjestys kaikessa oli: ” jumalallisen opin totuuden us-

kollinen tunnustaminen, toiseksi yksimielisyys tuossa opissa, ja kolmanneksi rau-

ha kirkossa.” Väärä oppi täytyi ehdottomasti hylätä.
6
 

    Vanhurskauttamisopissa, etenkin kun oli kysymys yleisestä vanhurskaudesta ja 

ns. koko maailman autuudesta, luterilaisuudessa ei ole koskaan vallinnut täyttä 

yksimielisyyttä. Esimerkiksi pitkään Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan 

dogmatiikan professorina toiminut Osmo Tiililä esitti 1.6.1948 kantanaan toiveen 

”rakkaiden evankelisten veljien” alkavan puhumaan mieluummin koko maailman 

sovituksesta ja vain niiden vanhurskaudesta, jotka ottavat sovituksen Kristuksessa 

uskossa vastaan.
7
 

    Tutkimuksessaan Hannulan herätyksestä Timo Junkkaala totesi, että myös pie-

tismin mukaisesti suuntautuneet henkilöt voivat hyväksyä ilmauksen ”koko maail-

man autuus”, jos käsitteellä tarkoitetaan sitä, ”että Kristus oli kuolemallaan hank-

kinut vanhurskauden, anteeksiantamuksen ja autuuden eli pelastuksen koko maa-

ilmalle.”
8
 Mutta siitä, miten se alkaa todella hyödyttää ihmistä, oltiin eri mieltä.  

    C. F. W. Waltherilta esitettiin Concordia-lehdessä hänen opetuksensa ja op-

pinsa kirkosta yhdeksänä eri teesinä. Lainaan seuraavassa kahta ensimmäistä tee-

siä: 

Kirkko sanan varsinaisessa merkityksessä on pyhien yhteisö, so. kaik-

ki ne, jotka Pyhä Henki on evankeliumilla kutsunut kadotetusta, kiro-

tusta ihmissuvusta, jotka todella uskovat Kristukseen ja jotka tämän 

uskon kautta ovat pyhitetyt ja yhdistetyt Kristukseen. Kirkkoon sanan 

                                                 
4
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5
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6
 Concordia 1/1997, 5─6. 

7
 Junkkaala 2004, 371. 

8
 Junkkaala 1986, 55. 
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varsinaisessa merkityksessä ei kuulu yksikään jumalaton, ei yksikään 

uudestisyntymätön, ei yksikään harhaoppinen.
9
 

     

    Uskonpuhdistuksen alkuvaiheessa luterilaisessa kirkossa oli käytössä ns. suljet-

tu ehtoollinen, eikä ehtoolliselle saanut osallistua, ennen kuin oli suoritettu ehtool-

lisvieraiden kuulustelu ja synneistäpäästö ripin muodossa.
10

 Sama pyrkimys on 

ollut voimassa Missouri-synodissa. Tämä kirkko on opettanut, että osallistuja on 

kelvollinen, kun hän kuuluu ”oikeaan” ryhmään. Lisäksi on vaadittu nuhteetonta 

elämää, ehtoollisen merkityksen ymmärtämistä ja yksimielisyyttä muiden osallis-

tujien kanssa.
11

 

    Niin Missouri-synodissa kuin Wisconsin-synodissa on perinteisesti arvostettu 

Franz Pieperin (1852─1931) teologiaa. Dogmatiikassaan hän vetosi 2 Piet. 1: 

21:een ja opetti Raamatun sanainspiraatiota, ja siten Raamatun joka sanan olevan 

Jumalan ”antama”. Samoin opetti Wisconsin julkaisema TWB- asiakirja (This We 

Believe) vuosina 1967, 1980 ja 1999. Asiakirjan mukaan Raamatussa ei ole vir-

heitä. (Joh. 10:35)
12

 Nämä käsitykset vastasivat täysin Concordian esiintuomia 

opetuksia tutkimuksen kohteena olevana ajanjaksona. 

    Perusta-lehdestä 2/1998 lainattiin Concordiassa teologian tohtori Jouko Talosen 

kirja-arvostelua kahdesta Robert D. Preussin teoksesta. Talonen kirjoitti raama-

tuntutkimuksesta, joka hylkää inspiraatio-opin. Kun näin tehdään, lopulliseksi 

kritiikin premissiksi (lähtökohdaksi) jää tutkijan oma ratio (järki). Talosen mu-

kaan ”jos pidetään kiinni positivistisesta tieteellisestä paradigmasta (teoriasta tai 

viitekehyksestä) ja logiikan alkeista, klassista kristinuskoa ja historiallis-kriittistä 

raamatuntutkimusta (johdonmukaisesti toteutettuna) ei voida yhdistää”. Näin oli, 

mikäli tiede toimi johdonmukaisesti. Talonen piti historiallis-dogmaattista tutki-

musmenetelmää parempana vaihtoehtona klassiselle kristinuskolle.
13

 Helsingin 

yliopiston teologisessa tiedekunnassa kuitenkin eksegetiikassa on vallinnut pää-

asiassa historiallis-kriittinen metodi.     

    Concordia nosti 1999 esille myös Uusi Tie-lehdessä käydyn debatin, jossa pas-

tori Eero Junkkaala ja maallikko Petri Kivenheimo kävivät keskustelua luo-

miseen liittyvistä tapahtumista. Eero Junkkaala uskoi lähinnä ns. teistiseen evo-

luutioon, jossa Jumala aloitti maailman luomisen 4,5 miljardia vuotta sitten. Pe-
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rusteena Junkkaalalla oli pääasiassa Raamatun jae: ”tuhat vuotta on sinulle kuin 

yksi päivä”. (Ps. 90:4) Petri Kivenheimon mukaan opetus kuudesta luomispäi-

västä oli otettava sellaisenaan. (2 Moos. 20:11) Tällä jakeella Hannu Lehtonen 

osallistui keskusteluun ja siteerasi vielä Lutheria: ”Jos et voi käsittää, että luomi-

nen on tapahtunut kuudessa päivässä, niin osoita Pyhälle Hengelle se kunnia, että 

Hän on sinua oppineempi”.
14

 

   Concordia-lehdessä otettiin tutkittavana aikana aina silloin tällöin kantaa myös 

moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin. Hannu Lehtonen käsitteli eräässä pääkirjoi-

tuksessa aina ajankohtaista kysymystä homoseksuaalisuudesta. Hän hämmästeli 

muutoksen nopeutta ja suuruutta, koska se oli rikos vuoteen 1971 saakka, mutta 

pian lainsäädännössä hyväksytty asia. Lehtonen vetosi muutamiin Raamatun koh-

tiin, joiden mukaan homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä. (1 Kor. 6:9, 1 

Tim. 1:10). Lisäksi hän vetosi luomisjärjestykseen, jonka mukaan Jumala loi ih-

misen mieheksi ja naiseksi, ei siis mieheksi ja mieheksi tai naiseksi ja naiseksi. (1 

Moos. 1:27, Room. 1:26─27) Hän painotti, että ”Jumala rakastaa myös homoja ja 

lesboja, mutta Hän ei hyväksy heidän syntiään”. Lainsäädännön kehitys ei Lehto-

sen mukaan muutenkaan ollut oikea
15

 

     Concordia lainasi kansanedustaja Päivi Räsänen Hämeen Sanomissa 12.8.1998 

ollutta kirjoitusta Jumalan pilkasta. Jumalan pilkan kieltoa oli yritetty poistaa lain-

säädännöstä koko 1900─luvun ajan. Eräänlaisena ihmeenä on pidetty tapahtumaa 

vuoden 1970 valtiopäivillä. Ratkaisevassa äänestyksessä 19 SKDL:n kansanedus-

tajaa oli erehdyksessä kiellon säilymisen kannalla. Eräs kommunistiedustaja vit-

saili jälkeenpäin Jumalan sormen vaikutuksesta. Paavo Lipposen II hallituksen 

13.4.1995─15.4.1999 aikana jälleen äänestettiin asiasta. Tuloksena oli niukka 

jumalanpilkan kiellon säilyminen äänin 74─69. Tällöin monessa puheenvuorossa 

haluttiin kristillisen kulttuuriperinnön ja kymmenen käskyn perustan säilyvän ri-

koslaissa. Räsänen kertoi, ettei kirjailija Hannu Salaman (1968) jälkeen ketään 

oltu tuomittu Jumalan pilkasta, vaikka aihetta olisi ollut.
16

 

     Concordia siteerasi myös Ahti Honkolaa, joka otti esille eutanasian Luterilai-

sen numerossa 11─12/1998. Hänen mielestä eutanasia oli ”aina potilaiden tarkoi-

tuksellista tappamista”. Samoin hän katsoi viidennen käskyn ”Älä tapa” kieltävän 

sen. Eutanasian etenemistä olivat Honkolan mukaan vauhdittaneet mm. ateismi, 
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liberaaliteologia, evoluutiouskomus, talouskriisi, moraalisten arvojen väheksymi-

nen ja jopa vanhusten määrän lisääntyminen. Hän näki ”armomurhan” liittyvän 

myös uskomukseen lajien kehittymisestä ja luonnollisesta valinnasta, ”jossa vah-

vimmat alistavat ja tuhoavat heikot”. Honkola kirjoitti ”armomurhan” kannattaji-

en pitäneen ihmisen turvana kestämättömän tilanteen helpottamisen kärsivälle. 

Painokkaasti hän totesi ihmisen todellisena turvana olevan elämässä ja kuolemas-

sa Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa ja Jumalan huolenpidon.
17

      

    Concordia halusi selvästi pitää esillä perinteistä avioliittokäsitystä tutkittavana 

ajanjaksona. Tämä käy ilmi artikkelista, joka julkaistiin ensiksi Avec-lehdessä 

1999 ja jonka Concordia nosti esille. Artikkelissa kysyttiin, että haluaisitko todella 

nähdä, että avioliittojen tuhoutuminen loppuisi? Tilastojen mukaan yli 45% avio-

liitoista kariutui. Lehti näki monien ongelmien olevan tästä seurauksena. Samoin 

Suomessa nähtiin olleen käynnissä sodan perhettä vastaan. Piti sanoa, että ”nyt 

riittää”.
18

  

     Lopuksi ehdotettiin konkreettisia rukousaiheita avioliittojen puolesta. Näitä 

olivat mm. rakkauden, rauhan ja sopusoinnun rukoileminen perheisiin, rukous 

”saippuaoopperoiden” avioliittokäsitystä vastaan, niiden parantumista, ”jotka kär-

sivät avio-ongelmista tai avioeron takia”, ja sitä henkilöä, joka on eronnut, pyytä-

mään anteeksi Jumalalta, ja voisiko hän mahdollisesti vielä korjata tilanteen.
19

 

    Eräs Concordiassa käsitelty eettinen ongelma oli abortti-kysymys. Teol. yo. 

Ville Melasen mielestä oli myös keskusteltava tällaisista vaikeista asioista. Hän 

katsoi monen ihmisen kokevan ihmisten vihan ja tuomion, koska ei saanut syntyä 

tähän maailmaan. Melasen mukaan lähes kaikki abortit tehdään siksi, koska äiti ei 

halua ottaa vastuuta elatuksesta ja kasvatuksesta. Toisaalta isäkin voi vältellä vas-

tuun kantamista. Abortti oli Melaselle selvästi synti, jonka saa kuitenkin ”uskoa 

katumuksessa ja parannuksessa anteeksi Kristuksen tähden”, sillä tämäkin synti 

on Golgatalla sovitettu.
20

 

    Entinen iskelmälaulaja Eija Kourimo toivoi Concordia-lehteen lähettämässään 

kirjeessä seurakunnilta selkeää opetusta sakramenteista, ettei kenenkään tarvitsisi 

kastaa itseään uudesti. Hän itse oli ajautunut jossakin vaiheessa helluntaiseurakun-

taan, mutta myöhemmin eronnut siitä. Hän oli kokenut itsensä heidän joukossaan 

”huonoksi uskovaksi”. Tietynlainen karismaattisuus tuntui hänestä vieraalta, sa-
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moin esim. kovaääninen ylistys ja kielillä rukoileminen. Myöhemmin hän kertoi 

hylänneensä ”uudestikasteen” syntinä, Raamattu avautui aivan uudella tavalla, ja 

hän sai palata lapsuutensa kasteen armoon. Kuitenkin häntä oli painostettu palaa-

maan ”helluntailahkoon”.
21

 

    Vuonna 2000 Concordiassa käytiin kiivasta keskustelua lapsikasteen puolesta ja 

vastaan. Helluntailaisten puolelta keskusteluun osallistui kahdella kirjoituksella 

Ristin voitto-lehden päätoimittaja Juhani Kuosmanen. Lukijan kannalta oli epäi-

lemättä hämmästyttävää miten sama raamatunjae voitiin tulkita täysin päinvastai-

sella tavalla. Esimerkkinä tästä voidaan ottaa Ap.t. 2:38 ja Ap.t. 22:16 selitykset. 

Kuosmanen jätti näistä kohdista täysin huomiota vaille jakeiden loppuosat ja syyt-

ti luterilaisia niiden alkuosien laiminlyönnistä. Hannu Lehtonen totesi asian voita-

van kääntää helluntailaisten kohdalla myös päinvastoin.
22

 

    Kristillisellä ja luterilaisella opilla tai uskolla on positiivisia vaikutuksia koko 

ihmisen hyvinvointiin. Tampereen yliopiston psykologian professori Markku Oja-

nen vertasi keskenään uskovia tai uskonnollisesti aktiivisia ja uskonnollisesti pas-

siivisia tai vieraantuneita. Tulokset perustuivat tieteellisesti tasokkaisiin lehtiin. 

Uskovat sairastivat vähemmän, käyttivät vähemmän alkoholia ja huumeita ei-

vätkä sortuneet yhtä usein rikollisuuteen, olivat onnellisempia, tekivät vähemmän 

itsemurhia ja olivat auttavaisempia kuin epäuskoiset. Ojasen mukaan oli ”vaikea 

löytää mitään muuta tekijää, jonka merkitys olisi ihmisen hyvinvoinnin kannalta 

yhtä suuri”, kuin usko.
23

  

3.3 Paikallisseurakunta vai kokonaiskirkko? 

    Vuosien 1997 ja 1998 Concordia-lehtien sivuilla käytiin ajoittain kiivasta ja 

”repivää” keskustelua aiheesta, voiko tunnustuksellinen luterilainen kristitty vielä 

kuulua ja toimia Suomen ev. lut. kirkossa. Keskustelun käynnisti vammalalainen 

pastori Tom Nyman. Hän piti mahdottomana enää kuulua kirkkoon, joka oli hä-

nen mukaansa luopunut Raamatusta ja luterilaisista tunnustuskirjoista monessa 

kohdin. Hän katsoi tästä todistavan Raamatun kyseenalaiseksi tekevän pappiskou-

lutuksen sallimisen, naispappeuden, Porvoon julistuksen ja Yhteinen julistuksen 

vanhurskauttamisesta. Nämä mainittiin esimerkkeinä luopumuksesta.
24
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    Nyman otti esiin lukuisia raamatunkohtia, joissa kehotetaan varoittamaan, va-

romaan ja karttamaan harhaoppisia. (Tiit. 3:10─11, Gal. 1:8, Matt. 7:15, Joh. 

10:27,5,12 ja 2. Kor. 6:14) Kirkossa ei saisi Nymanin mielestä antaa tilaa min-

käänlaiseen väärään opetukseen totuuden rinnalla. Hänestä harhan saattoi välttää 

vain eroamalla ulkonaisestakin seurakuntayhteydestä.
25

 Seuraavassa numerossa 

Soinin kirkkoherra Lauri Lempinen vastasi Nymanille. Aluksi hän lainasi F. G. 

Hedbergiä (1811─1893), evankelisuuden oppi-isää, joka vertasi pappia sotilaa-

seen, joka taistelee loppuun asti vartiopaikallaan, vaikka linnoitus olisi jo osittain 

vallattu. Oli siis pysyttävä paikoillaan aina erottamiseen tai vastaavaan tilantee-

seen saakka.
26

 ”Kannamme ristiämme”, ”emmekä hylkää kirkkoäitiä” ja ”mikäli 

mahdollista hoidamme ja korjaamme sen haavoja”, Lempinen perusteli.
27

 

    Länsi-Suomen rukoilevaisiin kuuluva pastori Timo Laato liittyi mukaan kes-

kusteluun väittämällä uskonpuhdistajien halunneen vain uudistaa kirkkoa, eikä 

perustaa uutta. Samoin hän kirjoitti jatkavansa oman luterilaisen kirkon uudista-

mista. Toimitus halusi Laadolta perusteluja kannalleen Raamatusta ja tun-

nustuskirjoista.
28

 Maallikko Petri Kivenheimo löysi raamatullisen perusteen sille, 

että ”jumalattomuudenkin vallitsemaan kirkkoon (paikallisseurakuntaan) voi kris-

titty pelastustaan menettämättä tai vaarantamatta kuulua”. Ilm. 3:4:ssä mainittuun 

Sardeen seurakuntaan kuului kaikesta huolimatta muutamia harvoja uskollisia, 

joita ei kuitenkaan käsketty lähtemään pois seurakunnasta.
29

 

    Hannu Lehtosen mielestä tästä vaikeasta kysymyksestä piti käydä asiallinen 

keskustelu. Hän samaisti silloiset piispat Uudessa Testamentissa mainittuihin kir-

janoppineisiin ja fariseuksiin ja löysi kannanottoaan tukevan perustelun tunnus-

tuskirjoista. Myöskään Jeremia ja monet profeetat eivät halunneet liittyä jumalat-

tomiin Vanhan liiton kirjanoppineisiin. Apostolitkin sanoutuivat irti ylipappi Kai-

faasta.
30

 Lehtonen kirjoitti, että mahdollinen ero on vain ”vetäytymistä pois kir-

kollisesta yhteisöstä, joka ei enää ole luterilainen”. Osittain tämä vetäytyminen on 

ollut arkipäivää jo monta vuotta.
31

 Samassa numerossa STLK:n pastori Kimmo 

Närhi näki ainoaksi vaihtoehdoksi eroamisen. Hän sanoi tunnustuksellisen luteri-
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laisuuden muutenkin olevan torjuvalla kannalla suhteessaan kansankirkkoon sen 

harhojen takia.
32

  

    Närhi oli eri mieltä Laadon kanssa myös siitä, erotettiinko Luther kato-

lisuudesta vai erosiko hän siitä itse.
33

 Närhen mielestä hän siis erosi itse, Laadon 

mielestä hänet erotettiin. Laato halusi osoittaa raamatunkohtien (esim. Room. 

16:17─18) tarkoittavan kirjaimellisesti otettuna harhaoppisten karttamista. Mutta 

Laadon mielestä tämä voi tapahtua myös kirkon sisällä. Kun Paavali erotti Kris-

tukseen uskovat vastustajista (Ap. t. 19:8─9), siinä toimittiin Laadon mukaan sa-

moin kuin esim. pääkaupunkiseudulla järjestetyissä ns. vaihtoehtojumalanpal-

veluksissa, joiden suosio oli ollut ”ällistyttävä”. 
34

  

    Kaikkia Concordia-yhdistykseen tavalla tai toisella kuuluvia tämänkaltaiset 

perustelut eivät olleet vakuuttaneet, vaan jotkut erosivat kansankirkosta. Esimer-

kiksi pastori Tom Nyman kuului jonkin aikaa Suomen Vapaa Ev.-lut. Seurakunta-

liittoon, sitten hän perusti Hannu Vuortenvirran ja Mika Pirttiperän kanssa Luteri-

laisen kotiseurakunnan.
35

  

    Molemmat, sekä eroamista että pysymistä kannattavat, esittivät painavia argu-

mentteja kantansa tueksi. Monen lehden lukijan oli ilmeisesti vaikea päättää, kum-

malle puolelle lopullisesti asettuisi. Kenellekään ei ole esim. helppoa jättää ja läh-

teä pois tutusta ja turvallisesta kirkkoyhteisöstä. Kirkkokysymystä Suomessa ja 

muissa Pohjoismaissa on käsitellyt myös Ola Österbacka toimittamassaan kirjas-

saan ”Vägen fram” (Tie eteenpäin).
36

  

     Teoksen johdannossa hän kirjoitti herätysliikkeiden suuresta vaikutuksesta 

kaikissa Pohjoismaissa. Ne ovat olleet suolana kirkollisen ”pinnallisuuden” ja 

”rappion” keskellä. Vaikka monet niistä ovat joutuneet eristäytymään osasta toi-

mintaa, ovat useimmat pysyneet kansankirkkojen sisäpuolella. 1900─luvun vapaat 

luterilaiset seurakunnat ovat jääneet suhteellisen pieniksi. Österbackan mukaan: 
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Viimeisten vuosikymmenien aikana on … alettu kyseenalaistaa suhde kansan-

kirkkoon ja kysyä, miten voidaan päästä eteenpäin.
37

 

3.4 Onko kirkossa tilaa naispappeuden torjujille Rimpi-
läisen jälkeen? 

    Ruotsissa toteutettiin naispappeus kirkolliskokouksen päätöksellä vuonna 1958. 

Silloin kirkolliskokousedustaja, tuomiorovasti Gustaf Adolf Danell (1908─2000) 

katsoi kirkon sisäisen tilanteen kärjistyvän tämän päätöksen seurauksena. Tulevai-

suudessa olisi vain yhdenlaisia piispoja, jotka kaikki vihkivät naisia papeiksi.
38

 

Myöhemmin tämä johti Ruotsissa siihen, että jos halusi saada vihkimyksen, piti 

suostua yhteisvihkimykseen naisteologien kanssa. Joskus tapahtui niin ”onnelli-

sesti”, että naispappeuden vastustajia sai vihkimyksen, koska mukana ei ”sattu-

nut” olemaan naisteologeja. Myös tämä tie sulkeutui. Suomessa kirkollinen kehi-

tys oli samansuuntainen. Pitkään niiden teologian maistereiden, jotka vastustivat 

naispappeutta, piti hakea vihkimys Oulun hiippakunnan piispalta Olavi Rimpiläi-

seltä. Tämä mahdollisuus loppui, kun Rimpiläinen jäi eläkkeelle vuonna 2000. 

    Suurista luterilaisista kirkkokunnista Missouri-synodi on niitä harvoja, jotka 

eivät ole hyväksyneet naispappeutta. Kalle Kuusniemen mukaan myös siellä on 

ollut jonkin verran paineita hyväksymiseen tai ainakin nykylinjan perus-

telemiseen. Tunnetun teologin Kurt Marquartin mielestä paineet naispappeuden 

hyväksymiseen ovat tulleet raamatullisten perusteiden ulkopuolelta ja hänen väri-

kästä ilmaisua käyttäen ”militantilta sekulaarilta feminismiltä”.
39

 Samoin Suomes-

sa monet ovat nähneet asian pelkästään yhteiskuntaan kuuluvana tasa-

arvokysymyksenä ja varmaankin innokkaimmat kannattajat ovat olleet feministi-

sesti suuntautuneita henkilöitä. 

    Sakari Korpinen kirjoitti alkuvuodesta 1997 Concordiassa Norjan luterilaisessa 

kirkossa toimitettavasta kirkollisen opposition oman piispan vihkimyksestä. Pas-

tori Børre Knudsenista tehtiin eräänlainen ”vastapiispa” 6. huhtikuuta 1997 Kau-

tokeinossa. Korpinen kertoi Norjassa naispiispan ja muiden piispojen hyväksyvien 

kannanottojen esim. homoseksualismista ”herättäneen suuttumusta ja ihmetystä”. 

Uudistuksia on kirkossa ajettu läpi ilman Raamatun huomioonottamista. Tunnus-

tusrintaman puheenjohtaja oli Bergenin kappalainen Jan Bygstad. Korpinen myös 
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kyseli: ”Seuraavatko Suomi ja Ruotsi Norjan esimerkkiä?”
40

 Kautta historian jos-

sakin Pohjoismaassa tapahtunut asia tai muutos on usein toteutunut naapurimais-

sa. 

    Tukholmassa opiskeleva Teemu Haataja kirjoitti, miten Ruotsissa kirkol-

liskokous loppuvuonna 1997 hyväksyi äänin 190─47 asetuksen, jossa naispap-

peuden vastustajia estettiin pääsemästä esimiesasemaan seurakunnissa. Sama kir-

kolliskokous vahvisti jo 1994 säädetyn lain, jonka mukaan sitä, joka ei tunnusta 

kirkon virallista virkakantaa, ei vihitä papinvirkaan. ”Koinonia”-yhteisö oli perus-

tettu 4.10.1997. Se järjesti oman päämäärän mukaan Raamatun mukaisia juma-

lanpalveluksia ja muuta hengellistä toimintaa. Se halusi toimia nimenomaan Ruot-

sin kirkon sisällä. Haataja pohti, voisiko Ruotsin malli ratkaista tulevaisuudessa 

myös Suomen tilanteen.
41

 

    Concordia-lehti lainasi Sana-lehdessä 14.5.1998 ollutta Børre Knudsenin haas-

tattelua. Siinä Knudsen valitti liian liberaalien ja epäraamatullisten voimien saa-

neen vallan kirkossa. Tässä asiassa ei taistella hänen mukaansa vain Norjassa, 

vaan hän kaipasi ”pohjoismaista synodia ja yhteistä strategiaa” kirkon valloit-

tamiseksi takaisin tunnustuksellisille luterilaisille.
42

 

    Pastori Halvar Sandell pohti, voiko totuus kestää yritettäessä ylläpitää kirkol-

lista yhteiseloa naispappeuden toteuttamisen jälkeen. Hän piti ongelmallisena sitä, 

kun ajatellaan, että itse en omantuntoni vuoksi tee yhteistyötä naispappien kanssa, 

mutta muut voivat. Hänen mielestään kirkossa ei voi olla rinnakkain saman-

aikaisesti kahta vastakkaista oppia. Sandellin mielestä jopa yleensä pappis-

vihkimyksen pyytäminen harhaoppiselta piispalta oli väärin.
43

 

     Sakari Korpinen kirjoitti eräänlaisesta ennakkotapauksesta, jossa hän koki jou-

tuneensa epäoikeudenmukaisen kohtelun uhriksi hakiessaan muutamien Teuvan 

seurakuntalaisten pyynnöstä saman seurakunnan avoinna olevaa kirkkoherran 

virkaa. Lapuan tuomiokapitulin ja piispa Jorma Laulajan mukaan hän ei ollut 

”kelpoinen vaaliehdokkaaksi”, vaikka hän oli teologian lisensiaatti ja suorittanut 

arkkipiispa Martti Simojoelle (1908─1999) ”korkeimman kiitoksen pastoraalin”. 

Tällä päätöksellä kavennettiin seurakunnan ”ikiaikaista” oikeutta valita kirkkoher-
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ransa. Samanlaisen kohtelun Korpinen sanoi kohdanneen aiemmin teol. tri. Anssi 

Simojokea, kun hän haki Taivallahden seurakunnan kirkkoherran virkaa.
44

 

    Vuoden 2000 Concordian numeroissa pohdittiin vakavasti mahdollisuutta alkaa 

vihkimään ”tunnustuksellisia pappeja” paikallisseurakuntien toimesta silloiset 

kirkon piispat sivuuttaen. Hannu Lehtonen lainasi kirjoituksessaan kahta Tunnus-

tuskirjojen kohtaa, joiden pääsisältö oli, että jos ”piispoista tulee evankeliumin 

vihollisia” ja he ”muuttuvat vääräoppisiksi” tai he eivät suostu tarvittaessa vihki-

mään pappeja, seurakunta säilyttää tämän oikeuden.
45

 Lehtosen mielestä oli väärin 

sallia kirkossa elintilaa naispappeuden kannattajille. Hän vetosi raamatunkohtaan, 

jossa sanotaan: ”Rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden 

kanssa” (1 Kor. 13:6). Hän kritisoi myös Paavalin synodin julkaisemia teesejä, 

koska niissä aneltiin tilanteeseen syypäiltä piispoilta naispappeuden vastustajille 

mahdollisuutta vihkimyksiin.
46

 

    Samoilla linjoilla oli Halvar Sandell, jonka mukaan tunnustukselliset eivät pys-

ty tarjoamaan ”luopiopiispoille” mitään sellaista, että nämä ”viitsisivät vastapal-

veluna suostua erillisvihkimyksiin”. ”Kaupankäynti” olisi lopettava ajoissa.
47

 

Norjassa piispa Børre Knudsen vihki 30.1.2000 teol. kand. Einar Brynin papiksi, 

koska Bryn ei ollut löytänyt hengellistä ja opillista yhteyttä valtion palkkaamien 

piispojen kanssa. Lehden mukaan tämä olisi varteenotettava vaihtoehto myös 

Suomessa, koska Suomen piispat olivat hylänneet Herran sanan Sandellin mieles-

tä.
48

 

    Pääkirjoituksessa Hannu Lehtonen katsoi pappisvihkimyksestä tulleen vaikean 

ongelman Suomen kirkossa. Rimpiläisen jälkeen ei enää käytännössä vihitty van-

halla virkakannalla olevia juuri valmistuneita teologian maistereita. Lehtonen lai-

nasi tässäkin kirjoituksessa kohtia luterilaisista tunnustuskirjoista. Pappeus niiden 

mukaan kuului vain tosi kirkolle, sanoihan Pietari: ”Te olette kuninkaallinen pa-

pisto” (1 Piet. 2:9). Lainauksen mukaan kansa ennen valitsi kirkkoherrat ja piis-

pat. Sen jälkeen yksi piispoista ”kätten päällepanemisella vahvisti valitun miehen 

virkaan”. Tämä hyväksyminen merkitsi vihkimystä. Samoin meidän tunnustuskir-

jojen mukaan tulisi menetellä ”vanhan kirkon ja sen isien esimerkkiä noudatta-

en”.
49
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    Lehtonen käsitteli pääkirjoituksessaan tammikuussa 2002 myös Valkealan seu-

rakunnan tapahtumia. Siellä kirkkoherra, teol.tri. Petri Hiltunen kieltäytyi alttarilla 

jumalanpalvelusyhteistyöstä naispappien kanssa. Vilkkaassa keskustelussa esitet-

tiin näkemys, että pappi on seurakunnan palvelija ja hänen tulisi seurata sen oi-

keana pitämää Raamatun tulkintaa eli hyväksyä naisten pappeus. Lehtosen mu-

kaan pappi on ennen kaikkea Kristuksen palvelija ja Kristus on myös seurakunnan 

Herra. Raamattu on kaiken yläpuolella. Sen oikea tulkinta löytyi tunnustuskirjois-

ta. Lehtonen muistutti vielä vuoden 1986 kirkolliskokouksen ponnesta, jonka mu-

kaan yhteistyöhön naispappien kanssa ei tarvinnut vastoin omaatuntoaan ryhtyä.
50

 

    Samassa numerossa lainattiin Petri Hiltusen kirjoitusta Kotimaa-lehdestä 

9.8.2002. Siinä ihmeteltiin, ovatko kaikki menneet sukupolvet olleet väärässä 

naispappeusasiassa? Hiltunen valitti joutuneensa ”hirvittävän” painostuksen koh-

teeksi virkakantansa takia. Hän oli kokenut nolaamista, mustamaalaamista, herjaa-

mista, panettelua, kiristystä, jumalanpalveluksen häiritsemistä, ”kakkakirjeitä” ja 

tappouhkauksia. Hän epäili kenenkään naispapin joutumista samanlaisen häirin-

nän kohteeksi. 

    Hiltunen kirjoitti vielä samassa artikkelissa: 

Nyt olisi jo jokaisen veljen ja sisaren korkea aika avata silmänsä sille 

tilanteelle, missä me Suomessa elämme … Toisella puolen on maallis-

tunut yhteiskunta humanistisine ideologioineen … suuri joukko kirkon 

uskosta ja elämästä vieraantuneita kansalaisia sekä kirkon liberaalit ja 

salonkikelpoisuutta vaalivat tahot. Toisella puolen taas on joukko 

Kristuksen pieniä lampaita, jotka tahtovat kuulla Hänen ääntään ja 

noudattaa Hänen tahtoaan. Toki on niitäkin, jotka koettavat tasapai-

noilla välimaastossa; vielä.
51

 

 

    Lähinnä rukoilevaisuuteen kuuluva lääketieteen tohtori Markus Halminen kir-

joitti taistelussa virkakysymyksestä kärsivän, ei vain virassa olevat papit, vaan jo 

virkoja hakevat papit. Esimerkkinä mainittiin Turun Mikaelin seurakunnan paik-

kaa hakenut teol. tri. Pekka Huhtinen. Myös lestadiolainen teologian maisteri Ro-

ger Pettersson Larsmosta oli lähettänyt kirjeen Concordia-lehteen. Siinä hän valit-

ti, ettei ollut saanut vihkimystä papiksi ”vallitsevan kirkollisen tilanteen takia”, 

vaikka oli anonut sitä Porvoon tuomiokapitulilta. Hän olisi saanut vihkimyksen, 

jos olisi suostunut saamaan sen yhdessä erään naisen kanssa. Hänellä oli ollut 

jonkin verran kontakteja Luther-säätiöön. Lopuksi hän totesi Suomen ruotsinkieli-

                                                 
50

 Concordia 1/2002, 2. 
51

 Concordia 1/2002, 20─21. 



 39 

sessä seurakuntaväessä olevan useita henkilöitä, joille ehdottomuus virkakysy-

myksessä oli tärkeä kysymys.
52

 

    Ruotsissa ei enää haluttu tyytyä vallitsevaan kirkolliseen tilanteeseen. Siellä 

aiottiin perustaa ns. lähetysprovinssi (missionsprovins), jossa olisi omat piispat.  

Concordiassa otettiin esille lainauksia tunnustuksellisten piirien tekemästä hiippa-

kuntaa koskevasta toimintasuunnitelmasta. Siinä katsottiin sisälähetyksen tarpeen 

olevan Ruotsissa suuri. Samoin kirkon politisoitumista pidettiin valitettavana. 

Suunnitellun lähetysprovinssin haluttiin kokoavan yhteen eritaustaisia kristittyjä. 

Suunnitelman laatijat Hannu Lehtosen mukaan tiesivät hyvin, ettei piispa tunnus-

tuskirjojen mukaan ollut ehdottoman välttämätön pappisvihkimyksiä varten. Kui-

tenkin pidettiin tärkeänä noudattaa Ruotsin kirkossa kauan käytössä ollutta käy-

täntöä, jossa piispa vihkii tulevat papit.
53

 

    Vertailun vuoksi todettakoon, että Paavalin Synodin tiedotuslehdessä Sisaren-

poika-lehden päätoimittaja Timo Laato pohti Suomen kirkon tilannetta. Suomessa 

ei enää haluttu papin valintaa jättää vain ”yksinkertaisen” kirkkokansan vastuulle. 

Tuomiokapituli halusi ”liputtaa ulos” ne papin paikkaa hakevat ei-toivotut hen-

kilöt, jotka olivat vanhalla virkakannalla. Samoin piispa saattoi Laadon mukaan 

sanoa suoraan pian valmistuvalle teologian opiskelijalle: ”Kuule, ei kannata. 

Vaihda alaa!”
54

 

    Norjalainen piispa Børre Knudsen oli jälleen esillä Concordiassa 1/2003. Leh-

dessä lainattiin päätoimittaja Stig Kankkosen artikkelia Kyrkpressenissä 

30.4.2003, joka oli otsikoitu ”norjalaisen kapinapiispan ”lähetysmatkaksi” Suo-

messa”. Knudsen selitti, että ”osa Norjan kirkon papeista ja jäsenistä ei hyväksy 

kehitystä kirkossa, mutta he eivät myöskään jätä kirkkoa.” Knudsenin mainitsi 

kolme aiheryhmää, jotka todistivat luopumuksesta. Näitä olivat kirkon suhtautu-

minen aborttiin ja homoseksuaalisuuteen sekä naispappeus.
55

 

     Knudsenin piispaksi vihkimisen jälkeen häneltä oli otettu ”kappa ja kaulus” 

pois myöhäiskesällä 2002. Knudsenin oli kutsunut Suomeen Paavalin synodi. Hän 

näki paljon yhtäläisyyttä kehitykselle Norjassa ja Suomessa. Knudsen sanoi usko-

vansa Norjan mallin voivan olla hyvän Suomelle, mutta toivoi samalla, että se 

saisi enemmän laajuutta kuin Norjassa oli tapahtunut kaiken alkaessa.
56
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    Concordiassa kerrottiin suunnitteilla olleen Lähetysprovinssin perustamisesta. 

Tämä vaihtoehtoinen kirkkorakenne muodostettiin Ruotsissa 6.9.2003. Concordia 

julkaisi yhteisön toimintaperiaatteista kertovan esitteen. Siinä yhdessä kohdassa 

”oltiin tietoisia” Ruotsissa vallitsevasta ”onnettomuudesta”, koska kansa ei tunne 

Jeesusta Kristusta. Samoin todettiin provinssin tarjoavan kirkollisen järjestyksen, 

”jonka piirissä miehiä voidaan asettaa saarnavirkaan ja jolta syntyvät jumalan-

palvelusyhteisöt voivat saada piispallisen valvonnan suomaa tukea”. Perustajat 

kertoivat olevansa yhtä mieltä siitä, että seurakunnat tarvitsevat pappeja/paimenia, 

jotka ”uskovat kaikki mitä on kirjoitettu” Raamatussa. Perustamisasiakirjan alle-

kirjoittajina oli yhdeksän eri jumalanpalvelusyhteisöä ympäri Ruotsia.
57

 

    Concordiassa uutisoitiin lyhyesti myös Ruotsin Lähetysprovinssissa järjes-

tetystä piispanvaalista 2003. Siinä eniten ääniä saivat Arne Olsson, Göran Beijer 

ja Lars Artman. Nämä kaikki kolme henkilöä valittiin samalla kertaa piispoiksi. 

Lehden toimitus ilmoitti seuraavansa jatkossa näitä tapahtumia ja kehotti samalla 

rukoilemaan, ”että Jumala johtaisi tätäkin hanketta!”
58

 

3.5 Evankelisen liikkeen jännitteet 

    Evankelisessa liikkeessä käsitys ja opetus Raamatusta jakoivat liikkeen teologe-

ja ja pappeja vuosituhanten vaihteessa. Hannu Lehtonen arvosteli teol. tri. Lauri 

Thurenin opetusta, jonka mukaan Raamattu sisältäisi sekä Jumalan puhetta että 

ihmisten omia kirjoituksia. Lehtonen löysi muitakin ”hämmentäviä” ajatuksia 

Thurenin teologiassa, esimerkiksi käsityksen luomistapahtuman pitkäkestoisuu-

desta ja Israelin kansan sodista. Luominen Thurenin mukaan ei tapahtunut kuu-

dessa päivässä. Kyseiset sodat eivät välttämättä ole todellisia historian tapahtu-

mia. Lehtonen perusteli ”koko Raamatun” totuudellisuutta useilla jakeilla (mm. 

Snl. 30:5, Ps. 119:160 ja 2. Tim. 3:16).
59

 

Eräässä lehden pääkirjoituksessa Lehtonen otti kantaa SLEY:n sanee-

raukseen, jossa erotettiin useita työntekijöitä. Hän oli tullut siihen tulokseen, että 

erityisesti Tuula Sääksen irtisanominen oli saanut aikaan esim. joidenkin seura-

kuntien SLEY:n taloudellisen tukemisen lopettamisen. Hän päätteli kirkon enem-

mistön haluavan palauttaa yhdistyksen ”ruotuun”, eli sopeutumaan nais-
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pappeuteen. Kristuksen omien paras tie olisi kuitenkin ”ristin tie”, johon kaikesta 

huolimatta on kätkettynä siunaus, totesi Lehtonen.
60

 

SLEY piti ylimääräisen jäsenkokouksen Tampereella 29.5.1999. Concordia- 

lehdessä siteerattiin useita puheenvuoroja, joita käytettiin kyseisessä kokouksessa. 

Lehden linjan kannalta oli ymmärrettävää, ettei mukaan oltu otettu yhtään lai-

nausta naispappeuden kannattajilta. Tasapuolisuuden vuoksi olisi voinut ottaa 

heiltä muutaman kommentin lehteen. Kokouskutsun esittäjien toive oli ollut tilan 

antaminen SLEY:ssä tässä asiassa eri tavoin ajatteleville. Huittislainen maan-

viljelijä ja maallikkovaikuttaja Juhani Forma piti kuitenkin tärkeimpänä oman-

tunnon yhtä pitämistä Jumalan Sanan kanssa. Kirkkoherra Lasse Marjokorven 

mukaan heidät oli kutsuttu koolle vastaamaan kysymykseen, miten SLEY kel-

paisi seurakunnille? Olennaisempi kysymys on, miten me voisimme kelvata Ju-

malalle?
61

 

Pastori Pauli Huhtinen kyseli, mitä ”kirkollisuus” oli, koska sitä pidettiin 

SLEY:n johtokunnan toiminnan kriteerinä. Kirkkohistoriasta valitettavasti löytyi 

väärinkäytöksiä, esimerkiksi anekauppa, joka oli toisaalta kirkollista, mutta ei 

todellisuudessa ”oikeaa kirkollisuutta”. Oikea mittari on aina ollut Jumalan Sana 

”kirkollisuuden arvioinnissa”. Simo Kiviranta sanoi tutkineensa kirkon toimeksi-

annosta kymmenen vuotta virkakysymystä. Tuloksena oli, että se ei ole Raamatun 

pohjalta hyväksyttävissä. Diakonissa Katja Rask esitti apostolisen virkakannan 

saavan piispa Olavi Rimpiläisenkin mukaan oikeutuksensa Raamatun lisäksi kirk-

kolain ensimmäisestä pykälästä, jossa sanotaan kirkon perustavan oppinsa ”Pyhän 

Raamatun Sanaan”.
62

 

    Teologian maisterin ja psykiatri Topi Jääskeläisen mielestä kannatti pysyä van-

halla kannalla. Hän toivoi vielä: ”Jäädään sanan varaan ja jäädään armon varaan. 

Kristus on kuollut kaikkien puolesta”. Mielenkiintoinen asia kokouksen osanotta-

jia tarkasteltaessa oli havaita usean henkilön kuuluminen lähinnä Länsi-Suomen 

rukoilevaisuuteen.
63

 

    Eräässä Concordian kirja-arvostelussa pastori Sakari Korpinen arvioi evan-

kelisessa liikkeessä hyvin tunnetun professori Lauri Koskenniemen (1917─2009) 

muistelmateosta ”Unohtumattomia aikoja ja ihmisiä”. Kirjassaan Koskenniemi 

kirjoitti oppineensa ”luottamaan varauksettomasti Raamattuun Jumalan sanana”. 
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Samoin hän totesi, ettei kirkossa läheskään aina enemmistö ole oikeassa. Harvat 

pysyvät Jumalan sanan totuudessa. Nämä käsitykset tai arviot olivat Korpisen 

mukaan kiitoksen ansaitsevia.
64

 

    Jatkaessaan kirjan arviointia Korpinen koki, että eräät asiat oli unohdettu tai 

unohtuneet kirjasta. Hän hämmästeli, miksi Koskenniemi ei kerro mitään SLEY:n 

toiminnanjohtajan kaudestaan, 1960─luvun lopun SLEY:n nuorisotyön noususta 

ja 1970─luvun kasvavasta opiskelija- ja koululaistoiminnasta, 1980─luvun laajas-

ta seurakunnissa toteutetusta Raamattu-tutuksi koulutuksesta ja Sanansaattajan ti-

laajamäärän suuresta kasvusta 1980─luvulla.
65

 

     Samoin Korpinen ihmetteli Koskenniemen pohdintaa siitä, kuka kuului 

SLEY:n ”oikeistoon”, ”vasemmistoon” ja ”keskustaan”. ”Oikeistoon” katsottiin 

kuuluvan lähinnä Concordia ry:n kanssa tekemisissä olevat ja ”vasemmistoon” 

innokkaimmat naispappeuden kannattajat. ”Keskustaan” kelpuutetut vaikuttajat 

Aimo Kymäläinen, Seppo Suokunnas, Koskenniemi itse ja Kyllikki Tiensuu halu-

sivat SLEY:ssä olevan tilaa sekä naispappeuden kannattajille että vastustajille. 

Tätä Korpinen ei pitänyt hyvänä toimintana. Korpinen mietti myös Koskenniemen 

”paheksuvia ajatuksia Concordia-lehdestä”. 

     Korpisen mukaan kirjassa jatkuvasti korostettiin ”maltillista” toimintaa. Luther 

toimi toisin, ja toimintamallit pitäisi etsiä Jeesukselta ja hänen apostoleiltaan. Kor-

pisen mielestä meillä oli hyvin vähän kiivautta Jumalan sanan puolesta. Pienikin 

ärähtäminen leimattiin taitamattomuudeksi ja lakihenkisyydeksi. Korpinen pelkäsi 

etenkin pelkuruutta ja väärää vetäytymistä, jotka johtuivat juuri maltillisuudesta ja 

varovaisuudesta.
66

 

     Hannu Lehtonen otti kantaa Sanansaattajassa 22.3.2001 julkaistuun kirjoi-

tukseen, jonka oli tehnyt SLEY:n toiminnanjohtaja Seppo Suokunnas. Sen mu-

kaan oli syytä pohtia, mikä voisi olla teologinen ja hengellinen peruste olla mene-

mättä yhteisvihkimykseen. Samoin oli löydettävä syyt, miksi tässä tilaisuudessa 

saatu virka olisi pätemätön. Lehtosen tulkinnan mukaan Suokunnas koetti ”kepillä 

jäätä”, tavoitteena kokeilla, miten evankelinen kenttä reagoi yhteisvihkimys-

ajatukseen. Lehtonen kirjoitti esteenä siihen olevan yksinkertaisesti pyhä Raa-

mattu, esimerkkinä otettiin kaksi jaetta. (1 Tim. 5:22, Tiit. 3:10) Toisaalta Suo-

kunnas oli ilmeisesti oikeassa, kun näki vaihtoehtoina olevan lopulta vain omat 
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vapaakirkkomaiset vihkimykset tai ”täysillä” kansankirkossa mukana oleminen ja 

säilyminen ”riittävän” kirkollisena.
67

 

    Lehtonen totesi voimakkaasti ilmaisten, että viimeisellä tuomiolla ei hyödytä 

yhtään se, jos olimme ”kirkollisia”. Päinvastoin Jumalan sanan vastaisuus voi 

merkitä uskon menettämistä ja siten jopa ”iankaikkista onnettomuutta”. Vielä 

Lehtonen kaipasi harhan ajamista ulos kirkosta eli uutta uskonpuhdistusta.
68

 

    Vuoden 2001 Concordian numeron pääkirjoituksessa Hannu Lehtonen kirjoitti 

SLEY:n silloisesta tilanteesta. Hän palautti mieleen tapauksen, jolloin SLEY-

kirjojen toimitusjohtaja Sakari Korpinen erotettiin 1994. Lopullisesti Korpinen 

erotettiin SLEY:n palveluksesta 2001 kustannussäästöihin vedoten. Lehtosen mu-

kaan johtokuntaan valitut naispappeuden kannattajat ”epäilemättä” halusivat py-

syvästi eroon tunnetusta naispappeuden vastustajasta. Vielä Kokkolan valtakun-

nallisilla evankeliumijuhlilla 2000 Korpiselle oli myönnetty puheenvuoro. Pu-

heessaan hän arveli sen olevan viimeisen esiintymisen valtakunnallisilla juhlilla.
69

 

Lehtonen kirjoitti vielä, seurattuaan keskustelua SLEY:n ympärillä, vakuut-

tuneensa, ettei naispappeus perustu Raamattuun eivätkä kannattajat yleensä edes 

pyri perustelemaan kantaansa Raamatulla. Rovasti Esa Santakari oli esittänyt suo-

raan eräässä mielipidekirjoituksessa, ettei usko eräitä kohtia Raamatussa. ”Juuri 

tästä on kyse koko asiassa!”, Lehtonen painotti.
70

 Samassa numerossa käsiteltiin 

eräitä Kokkolan vuosijuhlilla käytettyjä puheenvuoroja.  

Imatralainen oto-saarnaaja Aarre Kiveinen oli huolissaan ”tähän maailman-

aikaan” mukautumisesta. (Room. 12:2) Ikävää oli hänen mielestään se, jos Kris-

tinopin mukaan Raamattu ei saa enää olla ”kristillisen uskon ja elämän korkein 

ohje”. Toinen oto-saarnaaja Asko Ruotsalainen katsoi naispappeuden kan-

nattajien yleensä argumentoineen ”kelvottomasti”. Pelkkä omalla ja ihmisten ar-

vovallalla perusteltu kanta oli ”luvattoman kevyttä tavaraa”. Hän kritisoi vielä 

näkemystä, jossa eräs kannattaja väitti hyväksyessään naisen pappeuden usko-

vansa edelleen Raamatun olevan Jumalan sana. Ikään kuin Paavalin opetukset 

eivät kuuluisikaan siihen, Ruotsalainen huomautti. Kolmannen maallikon Helge 

Virtasen mukaan oli Jeesuksen Pietarille antaman opetuksen mukaisesti kunnolla 

”ruokittava minun karitsoitani”. (Joh. 21:15)
71
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Helsingin kirkkopäiville 2003 oli puhujavieraaksi kutsuttu episkopaali-

kirkon piispa John Shelby Spong Yhdysvalloista. Tämä kielsi kristinuskon keskei-

set opit, kuten syntiinlankeemuksen historiallisuuden ja Kristuksen sovitustyön. 

Myöskään hän ei uskonut persoonallisen Jumalan olemassaoloon. Halvar Sandell 

totesi värikkäästi tässä tapauksessa ”suden näyttävän avoimesti kulma-

hampaansa”. Vaikka jotkut konservatiivit, mukana oli mm. SLEY:n toiminnan-

johtaja Seppo Suokunnas, ilmaisivat vastalauseen Spongin kutsumiselle, toimen-

pide ei ollut Sandellille tarpeeksi ”radikaali”.
72

 

Jos vasta tällaisen ”suden” esiintyessä huomataan jotain olevan pahasti vi-

nossa, todistaa se pikemminkin teologia vastaan kuin hänen puolestaan, Sandell 

kirjoitti. Hänen mukaansa kenenkään teologin ei enää pitäisi olla sakraalissa yh-

teydessä ”sellaisten piispojen ja tuomiokapitulien kanssa, jotka sietävät Räisäsen, 

Sandelinin, Myllykosken ja Kylliäisen oppeja”. Näin kuitenkin protestin tehneet 

konservatiivit ovat tehneet. Seppo Suokunnas antoi myöhemmin
73

 Sandellin mie-

lestä ikävän kommentin. Suokunnasta ”piinasi”, että oli tullut sanoneeksi piispo-

jen olleen vastuussa Spongin kutsumisesta. Tässä protestin allekirjoittajat olivat 

kuitenkin oikeassa. Sitten Sandell kysyi, mitä mieltä STI:n (Suomen Teologisen 

Instituutin) kritiikissä oli? Sandell katsoi, ettei tällaisesta mielipideilmaisusta ollut 

todellista hyötyä, koska jatkossakin sallittiin sekä ”spongien” että konservatiivien 

toimia kirkossa yhdessä.
74

 

3.6 Mitä Luther ja luterilaiset isät oikein opettivat? 

    Concordia siteerasi Lutheria koskevia arviointeja 2000─luvun alussa. Vaikka 

Luther oli kiistelty henkilö, myös jotkut hänen vastustajistaan saattoivat antaa 

hänestä arvostavia ja kunnioittavia lausuntoja. C. F. W. Walther (1811─1887) toi 

esiin tärkeänä pitämiään arviointeja ja todistuksia Lutherista sekä luterilaisia että 

muita teologeja lainaten. Philipp Melanchthon (1497─1560), Doctor Germaniae, 

sanoi Lutherin olleen tutkija, joka tutki syvällisesti tekstin sanat. Luther oli dialek-

tikko, joka tarkkaili Raamattua tutkiessaan järjestystä, asiayhteyttä, yksityisiä 

osasia ja johtopäätöksiä. Hän puhui asioita ymmärtäen asettaa ne valokeilaan ”re-

torisella huolellisuudella”. Häneen ei kukaan hänen työtovereistaan (Melancht-
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hon, Johannes Bugenhagen (1485─1558) ja Justus Jonas (1493─1555)) voinut 

verrata itseään. Tämän Melanchthon sanoi ilman pyrkimystä imarteluun.
75

 

Melanchthon piti yksityisrippiä suuressa arvossa.
76

 Augsburgin tunnus-

tuksen 11. kohdassa hän opetti, että seurakunnissa piti säilyttää yksityinen syn-

neistäpäästö.
77

 Ripin tärkeydestä Melanchthonille kertoi myös hänen teoksensa 

Ydinkohdat (Loci communes), jonka katsotaan olleen ensimmäinen luterilainen 

dogmatiikan kokonaisesitys. Siinä hän totesi yksityisen synneistäpäästön tuntuvan 

joskus henkilökohtaisemmalta kuin seurakunnan yhteisen evankeliumin saarnan.
78

 

Kun Luther vuonna 1544 oli kirjoittanut poleemisen kirjoituksen ”zwingli-

läisiä” vastaan, jotkut sveitsiläiset halusivat jopa tappaa hänet. Silloin reformoitu 

Jean Calvin (1509─1564) kehui mm. Lutherin voimakkaasti levittäneen pelas-

tuksen oppia. Calvin sanoi myös, että, vaikka hän nimittäisi häntä itseään perke-

leeksi, hän kunnioittaen tunnustaisi Lutherin ”erinomaiseksi Jumalan palve-

lijaksi”.
79

 

Englantilainen baptisti John Bunyan (1628─1688), joka tunnetaan erityisesti 

kirjastaan ”Kristityn vaellus”, halusi asettaa Lutherin Galatalaiskirjeen selityksen 

kaikkien kirjojen yläpuolelle, lukuun ottamatta Raamattua. Humanisti Erasmus 

Rotterdamilainen (1465 t. 1466─1536) sanoi ”Lutherin olleen liian suuri, että mi-

nä osaisin kirjoittaa häntä vastaan”. Katolilainen oppinut Masius (1514─1573) 

kirjoitti, että yhdellä Lutherin kirjoittamalla lehdellä lienee ”enemmän perusteel-

lista teologiaa kuin toisinaan jonkun kirkkoisän koko kirjassa”.
80

 

    Lutherille Raamatun keskipisteenä esiintyi Jeesus Kristus ja hänen elämänsä, 

opetuksensa sekä ennen kaikkea hänen pelastava kuolemansa ja ylösnousemi-

sensa. Luther selitti tätä totuutta vertauksella: ”Kristus on kauttaaltansa Pyhään 

Raamattuun käärittynä aivan kuin ruumis vaatteeseen.”
81

 Kristus löytyy siis sekä 

Uudesta että Vanhasta Testamentista. 

     Norjalainen pappi, teologian tohtori ja Oslon Seurakuntatiedekunnan kirkko-

historian professori Carl Fr. Wisløff (1908─2004) katsoi kirjassaan ”Tätä Luther 

opetti” Lutherin uskonpuhdistuksen keskittyneen kristinuskon keskeisimpiin ai-
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heisiin. Niitä voi luonnehtia kolmella ydinsanalla: ”Kristus yksin, usko yksin, 

Raamattu yksin”.
82

 

   Concordia-lehdessä kerrottiin puhutteleva ja rohkaiseva tapaus Lutherin elä-

mästä vuodelta 1529. Luther murehti vaikeaa kirkollista tilannetta, koska valtava 

enemmistö, paavi ja keisari mukaan lukien, oli häntä ja hänen ystäviään vastaan. 

Lutherin vaimo Katariina von Bora keksi laittaa Raamatun masentuneen miehensä 

työpöydälle. Luther huomasi ”kirjojen kirjan” ja luki lohdutukseksensa 46. psal-

min. Sen toisessa jakeessa on teksti: ”Jumala on turvamme ja voimamme, apum-

me hädässä aivan taattu”.
83

 

   Samoin Luther toisteli useamman kerran lausetta: ”Herra Sebaot on kanssamme, 

Jaakobin Jumala on linnamme!” Seuraavana päivänä Katariina ihmetteli hänen 

iloisuuttaan. Luther kertoi nähneensä unen taistelusta, jossa ”loistava” ritari aset-

tui johtamaan evankelisten pientä joukkoa. Luther tarkoitti tällä henkilöllä ilman 

muuta Jeesusta Kristusta. Sitten hän totesi heidän asiansa ja uskonsa, evanke-

liumin lopulta voittavan, koska Jumalan sana ja autuus kuitenkin jää heille, vaikka 

monta heistä tapettaisiin. Vielä Luther kertoi kokemusten johdosta kirjoit-

taneensa tunnetun virren: ”Jumala ompi linnamme”. (VK 170)
84

 

    Concordia esitteli myös muita luterilaisuuden ”isiä”. Lutherin jälkeen sekä ni-

mekkäin että tuotteliain luterilainen virsirunoilija oli Paul Gerhardt (1607─1676). 

Hänen ”elävästä” kristillisyydestään kertoivat sellaiset virret kuin: ”Kas Karitsata 

Jumalan”, ”Riemuitse, sydämeni”, ”Heräjä, sielu, mieli” ja ”Nyt kaikki päättää 

työnsä”, jotka löytyivät vuoden 1647 laitoksesta.
85

 Tunnetuin Gerhardtin ”evanke-

linen” kärsimysvirsi on: ”Oi rakkain Jeesukseni”. Se on julkaistu Siionin Kante-

leessa no. 34, vuoden 1961 painoksessa. Virsi heijastaa vanhurskauttamisen läh-

tökohtaa: 

Naulain jäljet peittyy vereen – katso, katso Golgataa! Pohjattomaan 

armon mereen synnit kaikki uppoaa. Hyljännyt et pyyntöä, soit mun 

kuulla ristiltä: Sinut myös on armahdettu, olethan sä lunastettu. Jeesus, 

verihaavas paina sydämeeni tuskaiseen, että muistaisin sun aina puo-

lestani kärsineen. Mitään ei sen suurempaa kuin on sua rakastaa. Ris-

tis, vaivas, kipus kovat pyhityksenäni ovat.
86
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Pastori Paul Gerhardtin voidaan katsoa teologialtaan edustaneen puhdasoppi-

suutta.     

    Johann Quenstedt opetti puolestaan voimakkaita ilmaisuja käyttäen pahojen 

ihmisten olevan pahoja nesteitä, jotka aivan kuin paiseet ruumiista ilman vahinkoa 

voidaan poistaa kirkosta. Samoin hän lisäsi vielä tähän liittyen: ”Jumalattomat ja 

teeskentelijät voivat olla tosi kirkon osia, mutta ei millään muotoa JÄSENIÄ sa-

nan varsinaisessa merkityksessä”.
87

 

        Lutherille ominaisesti puhdasoppisuuden ajan teologi Martin Chemnitz opetti 

kasteen olevan ”Jumalan sanaan yhdistettyä vettä”. Kasteen hän kirjoitti olevan 

puhdas vesi, (Hes. 36:25) elämän vesi (Hes. 47:9; Sak. 14:8) ja uudestisyntymisen 

peso. (Tiit. 3:5)
88

 Kasteen hyödystä ja voimasta opettaessaan hän jälleen liittyi 

Lutherin näkemykseen tämän Vähässä katekismuksessa. ”Kaste vaikuttaa syntien 

anteeksiantamuksen, päästää kuolemasta ja paholaisesta ja antaa iankaikkisen pe-

lastuksen kaikille, jotka uskovat tämän”.  Tämän Chemnitz perusteli mm. seuraa-

villa raamatunkohdilla: Mark. 16:16; Ap.t. 2:38; 22:16; Ef. 5:25- 26; Joh. 3:5 ja 1 

Piet. 3:21.
89

  

    Samanaikaisesti Chemnitz painotti parannuksen tekemistä ja hyvien hedelmien 

merkitystä. Missä näitä ei ole seuraamassa kastetta ja kasteeseen ei uskolla tartuta, 

pätee tuomio: ”se, joka ei usko, tuomitaan kadotukseen”.
90

 Lapsien kastamisesta 

hän totesi tämän käytännön periytyvän apostoleilta. Tästä todistivat sellaiset kir-

kon edustajat kuin Irenaeus, Cyprianus, Origenes, Ambrosius, Augustinus ja 

Khrysostomus.
91

 

    Concordia-lehti lainasi taas Johann Gerhardia (1582─1637) vuonna 2000 seu-

raavasti: ”Raamatussa ilmoitettujen jumalallisten salaisuuksien pelastusta tuotta-

vaan ymmärtämiseen vaadittavan Pyhän Hengen valaisu”. Luonnostaan ihminen 

on pimeydessä. Gerhard käytti perusteluissaan runsaasti raamatunkohtia. Kol. 

2:12 mukaan usko on Jumalan vaikutusta, joka saa voimansa Kristuksen ylösnou-

se-misesta. Hebr. 12:2 sanotaan Jeesuksen, Jumalan Pojan, olevan ”uskomme pe-

rus-taja ja täydelliseksi tekijä”. Pyhä Henki ”antaa ymmärrystä” (Job. 32:8), ja 
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hän on ”ovenvartija, joka avaa” (Joh. 10:3) Raamatun tarkoituksen. Tämän vuoksi 

hän on myös ”viisauden ja ymmärryksen Henki”. (Jes. 11:2)
92

 

    Gerhardin mukaan hurskaat ovat anoneet rukoushuokauksin itselleen ja toisille 

Jumalalta valaisua. (Ps. 25:4,5; Ps. 86:11 ja Ef. 1:16─18) Selvä esimerkkitapaus 

Pyhän Hengen valaisusta olivat tapahtumat, jotka sattuivat kahdelle opetuslapselle 

Emmauksen tiellä, jolloin Kristus avasi heidän mielensä ja ymmärryksensä. 

(Luuk. 24:32,45) Toinen esimerkki siitä, miten kristinuskon totuudet tulivat ym-

märrettäviksi, on kertomus tyatiralaisesta Lyydia purppuranmyyjästä. (Ap. t. 

16:14)
93

 

    Teuvalainen maallikkosaarnaaja Pekka Nisula kirjoitti Raamatun tulkitsemises-

ta lainaten Lutheria ja useita ortodoksian ajan teologeja vuonna 1998. Luther opet-

ti, että jos jokin Raamatun kohta tuntuu hämärältä, sama asia ilmaistaan toisessa 

paikassa selvästi. Gerhard sanoi Kristuksen olevan uskomme korkein ja oikea 

mestari (Matt. 23:8). Nisula lainasi myös teologisia auktoriteetteja, kuten Pfeiffe-

ria ja Baieria. Pfeiffer puolestaan katsoi Raamatun alkutekstin arvioinnin ratkaise-

van sanojen merkityksen. ”Alkuteksti on normi, käännökset normitettuja”. Saman 

teologin mielestä ”Raamattu ei ole kaksimielinen” (Ps. 19:8─9), eli sen kirjoittaja 

ristiriidassa itsensä kanssa. Baier selitti, ettei yksittäiselle Raamatun kohdalle saa 

antaa sellaista merkitystä, joka ei täsmää pääkohtien kanssa.
94

 

    Concordia-lehden kirjoittajat lainasivat joskus ruotsalaisen ortodoksian ajan 

arkkipiispa Olaus Svebiliuksen (1624─1700) katekismusta artikkeleissaan. Perin-

teisesti tätä katekismusta on arvostettu sekä evankelisessa että rukoilevaisessa 

liikkeessä. Reijo Arkkila otti esille tunnetun evankelisen liikkeen maal-

likkosaarnaajan Kalle Jokisen (1914─2001) muistokirjoituksessa Jokiselle rak-

kaan kohdan Svebiliukselta, joka käsittelee kastetta. Siinä Svebiliuksen mukaan: 

”Isä ottaa lapsekseen, Poika pukee vanhurskaudellaan ja Pyhä Henki uudesti-

synnyttää.”
95

 Tällainen kasteopetus on ollut tyypillistä Concordian linjalle. 

    Kasteen lisäksi ihminen tarvitsee uskon. Concordia-lehti siteerasi 2002 rovasti 

E. A. Lundqvistia (1856─1920). Tämä oli vedonnut Raamattuun (Mk. 16:16) ja 

siteerannut Svebiliukselta kohtaa, jossa kysytään: ”Minkä tähden sinua kristityksi 

kutsutaan?” Vastaus kuului näin: 
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Sen tähden, että minä olen kastettu nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän 

Hengen ja olen kasteessa päälleni pukenut Kristuksen, jonka minä us-

kon ja tunnustan Vapahtajakseni ja autuaaksitekijäkseni.
96  

 

    Lehden vuoden 2000 toiseksi viimeisessä numerossa oli useita kirjoituksia, 

jotka tavalla tai toisella käsittelivät ehtoollista. Hannu Lehtonen pääkirjoituksessa 

siteerasi Lutherin opetuksia tästä aiheesta Vähässä katekismuksessa. Refor-

moiduille kristityille ehtoollinen on pelkkä muistoateria. Lutherin mukaan asetus-

sanat: ”Tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni”, on otettava kirjaimel-

lisesti, sillä ne ovat läsnä oleva Kristus. Lisäksi se on anteeksiantamuksen ateria 

Vähän katekismuksen lauseen mukaisesti. Lehtonen korosti vielä Lutheriin liitty-

en kelvollisesti uskoen nautitun sakramentin merkitystä (1 Kor. 11:27─30).
97

 

    Samassa numerossa oli kaksi ehtoollista käsittelevää Lutherin kirjoitusta. Niistä 

jälkimmäinen oli otettu Isosta katekismuksesta. Sen mukaan sakramentti oli an-

nettu jokapäiväiseksi ravinnoksi, joka antaa uskolle voimaa ja virkistystä, ja vah-

vistaa taistelussa ihmisen lihaa ja verta, maailmaa ja perkelettä vastaan. Tämän 

tekee vain leipä ja viini, johon Kristuksen ruumis, veri ja sana ovat yhdistyneet.
98

 

    Stefan Prätorius opetti Jumalan lasten lohdutuksesta heidän kantaessaan risti-

ään. Heidän täytyy kärsiä moninaisissa murheissa ja vastoinkäymisissä. Silloin 

paras lohdutus on se, ”että meillä on sovitettu, armollinen Jumala taivaassa”. Me 

olemme kaikesta huolimatta Jumalan rakkaita ystäviä ja lapsia. Daavidin kanssa 

voimme sanoa: ”Jumalan armo on minun lohdutukseni”. Vaikka teemme joka 

päivä syntiä, Jesajan kautta Jumala vakuuttaa: ”Vuoret siirtyvät ja kukkulat liik-

kuvat, mutta minun armoni ei siirry sinusta eikä rauhani liitto liiku”. (Jes. 54:10) 

Näin Herra on luvannut. Vaikka Jumala on sallinut ”niin monen myrskyn ja rajun 

tuulen meitä kohdata”, rakastaa hän kuitenkin meitä. Hän on auttaja hädässä ja 

turva hädän aikana. (Dan. 6:27, Ps. 9:10)
99

 

3.7 Concordia-lehden opetus karismaattisuudesta 

         Lutherin ja Concordia-lehden opetus Jumalan vaikutuksesta poikkesi hel-

luntailaisten opista, jotka opettavat Jumalan voivan toimia muitakin välineitä kuin 

Raamattua käyttäen.
100

 Helluntailaisille oli tärkeää korostaa, että Pyhän Hengen 
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lahjat ovat oikeita vasta toimiessaan seurakunnan yhteydessä ja niiden tähdätessä 

ihmisen pelastumiseen.
101

 Vaikka nykyajan karismaattiset liikkeet ovat korosta-

neet erityisesti kielillä puhumisen ja profetoimisen lahjoja, he haluavat myös kiin-

nittää huomiota yleisemmin Hengen lahjoihin.
102

 

    Pyrkimys parantaa sairauksia on ollut erittäin keskeistä nykyajan karismaat-

tisuudessa. Luterilaisen näkemyksen tähän käytäntöön toi aikoinaan SLEY:n yli-

asiamiehenä eli käytännössä toiminnanjohtajana toiminut Johannes Bäck (1850─ 

1901). Concordia siteerasi Bäckiä, joka käsitteli sairaiden parantamista Raamattu 

pohjatekstinään. (Fil. 2:25─27) Jo Bäckin aikana jotkut ”lahkolaiset” eivät halun-

neet tietää muista tavoista parantaa sairaita, kuin rukouksella ja öljyllä voitelemi-

sen kautta tapahtuvasta. He saattoivat väittää: ”Jumala ei tahdo, että kukaan sai-

rastaa”. Bäckin mukaan apostolit eivät kuitenkaan parantaneet ”käsityöntapaisesti 

tai tehdasmaisesti”, koska esim. Paavali jätti Trofimuksen sairastamaan Miletoon 

ja kehotti Timoteusta käyttämään vähän viiniä vaivoihinsa. (2 Tim. 4:20, 1 Tim. 

5:23)
103

 

    Concordia siteerasi vielä Bäckiä, joka kehotti sairasta jättäytymään Herran kä-

siin ja rukoilemaan. Pääasia tässä rukouksessa oli, että Herra voi parantaa, jos se 

on hänen tahtonsa. Mutta on käytettävä myös lääkäreitä apuna. Kun sitten sairas 

paranee, on syytä sanoa ja kiittää: ”Jumala auttoi minua niin ihmeellisesti sen tai 

sen lääkärin tai niiden ja niiden lääkkeiden kautta”.
104

 

    Oman erityisen ryhmänsä sairaiden joukossa ovat muodostaneet enemmän tai 

vähemmän psyykkisesti sairaat ihmiset. Tampereen yliopiston psykologian pro-

fessori Markku Ojanen onkin muussa yhteydessä ottanut esille väitteen, että us-

konnot tuottaisivat psykoottisia häiriöitä. Hänen mukaansa tämä on kuitenkin hy-

vin harvinaista. Päinvastoin monelle henkilökohtainen usko on auttanut selviyty-

mään suuristakin vaikeuksista. Tässä yhteydessä Ojanen käsitteli erityisesti skitso-

freniaa tai psykoosia, mutta tässä opetettu pätee moniin muihinkin henkisiin sai-

rauksiin.
105

 

    Sielunhoito ja lääketieteeseen ja psykologiaan kuuluva hoito kuuluivat Ojasen 

mukaan yhteen. Pyhä Henki tekee työtään monien ammattiauttajien kautta. Psy-
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koosissa oleva saattaa joidenkin mielestä olla pahojen henkien ja riivaajien vallas-

sa, koska ei välttämättä hallitse itseään. Mutta samankaltainen tila voi aiheutua 

myös myrkytyksestä, huumeiden käytöstä tai aivovaurioista, eikä silloinkaan pu-

huta henkivalloista. Tässäkin yhteydessä rukous sairaan puolesta on paikallaan. 

Rukouksen lisäksi tarvitaan hoitoa, tukea ja huolenpitoa. Ojanen otti vielä esille 

Jeesuksen omat sanat: ”Minä olin koditon, alasti ja sairas, ja te kävitte minua kat-

somassa.”
106

 

     Concordiassa 3/1999 oli erittäin kriittinen arvio eräänlaisena profeettana, unis-

sasaarnaajana ja karismaatikkona tunnetusta uukuniemeläisestä Helena Konttises-

ta (1871─1916). Hän saattoi esimerkiksi etukäteen tietää hänen luoksensa tulevan 

henkilön synnit. Saarnaaja Unto Virtanen (1922─1996) arvosteli ankarasti erityi-

sesti hänestä kertovaa kirjaa ”Eräs meidän ajan profeetta”. Virtanen ei halunnut 

puuttua Konttisen historiallisuuteen ja muuhun elämään, vaan arvioi hänen julis-

tuksensa sisältöä. Virtanen katsoi vanhurskauttamisopin olleen hänelle ”aivan 

vieraan”. ”Taivaan tiellä” Konttisen mukaan olivat kaikki suunnat ja lahkot, tosin 

toiset lähempänä, toiset kauempana. Kuitenkin juuri evankeliset olivat hänen mie-

lestään kaikkein kauimpana.
107

 

    Jotkut jumalankieltäjät esittivät Konttiselle useita kysymyksiä, sillä ehdolla, jos 

hän pystyy niihin vastaamaan, hekin silloin uskoisivat. Näihin kysymyksiin, joihin 

Raamattu ei vastaa, hän koetti saada selvyyden. Virtasen mielestä tällöin ”sivu-

asioista tuli pääasioita ja pääasia jäi taka-alalle”. Esimerkkeinä ”haksahduksista” 

mainittiin opetukset paratiisin hyvän ja pahan tiedon puusta, Saalemin kunin-

kaasta Melkisedekistä, josta muka syntyi ilman perisyntiä oleva suku ja ns. kaksi-

mielisistä enkeleistä eli ”pitkäisen pojista”. Lopuksi Virtanen kehotti polttamaan 

Konttisesta kertovan kirjan, jos sellaisen omisti.
108

 

    Edelleen Concordia nosti esille sen Vammalan kirkkoherran Johannes Bäckin 

(1850─1901) opetuksen, että jo syntymisen yhteydessä saamme monta jaloa lah-

jaa. Mutta niiden lisäksi saamme myös Hengen armolahjoja: ”uskon, toivon, rak-

kauden, viisauden, taidon, kärsivällisyyden ja muuta senkaltaista”. Näistä on hyö-

tyä Jumalan valtakunnassa ja kansalaisyhteiskunnan jäseninä.
109

  

     Lutherin mukaisesti kaikki Kristukseen uskovat ovat myös profeettoja, vaikkei 

heillä kaikilla ole ennustamisen lahjaa. Näin siksi, koska he tietävät, ”mitä kuuluu 
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autuuteen, Jumalan kunniaan ja kristilliseen elämään”. Tulevista asioista he tietä-

vät esimerkiksi sen verran, että viimeinen päivä on tuleva ja me nousemme kuol-

leista. Pääasia Lutherille oli evankeliumin valossa vaeltaminen, jossa me näemme 

kulkea eteenpäin.
110

 

    Concordian numerossa 5/2001 Hannu Lehtonen arvioi Roger Stronstadin kirjaa 

”Luukkaan karismaattinen teologia”. Suomessa kirjaa käytettiin kurssikirjana hel-

luntaiherätyksen opistossa Keuruun Isossa kirjassa. Kirjan esipuheessa sitä suosit-

telee professori Clark Pinnock. Lehtonen löysi hänen teologiastaan puutteita ja 

virheitä. Esimerkkeinä mainittiin oppi, jonka mukaan ne sielut, jotka eivät pääse 

taivaaseen, häviävät lopulta olemattomiin. Toinen harha oli väite, että Jumala ”tie-

tää menneen ja nykyisen mutta ei tulevaa”.
111

 

    Lehtonen oli aikaisemmin luullut helluntaiherätyksen torjuvan ns. historiallis- 

kriittisen tutkimusmetodin. Kuitenkin Stronstadin teos rakentuu tälle metodille. 

Tämän koulukunnan edustajat puhuivat usein erikseen vaikkapa Luukkaan, Johan-

neksen ja Paavalin omasta teologiasta. Kriittisimmät heistä väittivät näiden olevan 

myös ristiriidassa keskenään. Mutta tämän vastaisesti Raamattu on yhden ainoan 

tekijän, Pyhän Hengen, vaikuttama, ihmisten välityksellä. Miten Stronstadin mu-

kaan Pyhä Henki saadaan? Tähän ei hänen mukaansa voitu antaa selvää vastausta. 

Ainakin sen hän kiisti jyrkästi, että saaminen voisi Apostolien tekojen mukaan 

liittyä kasteeseen. Jo nämä ja muut opetukset riittivät Lehtosen mukaan osoitta-

maan kirjan olevan Raamatun vastaisen.
112

 

     Concordian kirjoittajat suhtautuivat kautta linjan kriittisesti yhteis-

kristillisyyteen, joka usein yhdistetään karismaattisuuteen. Pastori Mikko Palojoen 

mielestä tällä pohjalla toimivissa raamattupiireissä saatetaan esimerkiksi sopia 

etukäteen, ettei lainkaan käsitellä kastetta tai naispappeutta.
113

   Kokkolalainen 

entinen helluntailainen Aki Finnilä kannatti yhteiskristillisyyttä, kunhan se perus-

tuu yksimielisyyteen evankeliumissa. Kuitenkin hän katsoi yhteistyötä usein käy-

tännössä tehtävän totuuden kustannuksella. Hän väitti toiminnan olevan ”lakihen-

kistä” kristillisyyttä, jossa pelastusta etsittiin rukouksesta, pyhitysteoista, tunteista 

ja kokemuksista eikä uskon kautta tapahtuvasta vanhurskaudesta, niin kuin pitäisi. 
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Hän vetosi myös Paavalin opetukseen: ”Vähäinen hapatus hapattaa koko taiki-

nan”, opin kokonaisuudessa esiintyvästä harhasta puhuttaessa. (Gal. 5:9)
114

 

3.8. Lopun ajat eli ns. viimeiset tapahtumat     

    Raamatun arkeologian tutkija, professori Aapeli Saarisalo (1896─1986) antoi 

kirjassaan ”Raamatun sanakirja” maailman lopputapahtumille kolme erilaista seli-

tystä ja näkökulmaa. Ensiksi se merkitsee maailman kehityksen päättymistä (Matt. 

24:3, 1 Kor. 15:24), toiseksi sinänsä viimeisiä tapahtumia ja erityisesti niitä, jotka 

edeltävät Kristuksen toista tulemista (Matt. 24:6; 13:39, 49; 1 Piet. 4:7), kolman-

neksi maailmankautta Kristuksen syntymisestä alkaen (Hebr. 9:26).
115

 

    Hannu Lehtonen käsitteli erilaisia suhtautumistapoja lopunaikoihin Concordias-

sa 2003. Joillakin teologeilla nämä asiat jäivät taka-alalle. Kirkko saattoi katsoa 

päätehtäväkseen ihmisoikeudet, luonnonsuojelun tms. Toinen ääripää oli askaroi-

minen miltei kokonaan näissä kysymyksissä. Tällöin erilaisia tapauksia maailman 

historiassa koetetaan sovittaa yksityiskohtaisesti Raamatun ennustuksiin. Lehto-

nen kirjoitti, ettei kumpikaan linja ollut täysin oikea. Kristikunta kyllä odottaa 

Kristuksen paluuta, ja mitä ”elävämpi” usko on ollut, sitä innokkaampaa on ollut 

tämän lupauksen täyttymisen odotus. Lehtonen viittasi lähinnä kahteen Raamatun 

jakeeseen: ”Tule, Herra Jeesus!” ja ”Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, 

älköön siihen, mikä on maan päällä”. (Ilm. 22:20, Kol. 3:2)
116

 

    Silti Raamatun pääopetus on ”Jeesus Kristus ja pelastus hänen lunastustyönsä 

kautta”. Esimerkiksi Roomalaiskirjeessä Paavali käsitteli seikkaperäisesti van-

hurskauttamisoppia. Lehtonen vetosi Lutheriin, joka oli sanonut vanhurskaut-

tamisoppiin ajatustensa aina palaavan ja siitä lähtevän. Tähän pitäisi myös meidän 

kaikkien teologian keskittyä.
117

 

    Vuosituhannen vaihde ja milleniumvuosi nosti eskatologisia spekulaatioita esil-

le laajasti kristillisissä piireissä. Liikkeellä oli vääriä odotuksia ja ennustuksia, 

jotka eivät toteutuneet. Hannu Lehtonen mainitsi Concordiassa 1997 niistä kaksi. 

Monet odottivat jotakin suurta ja merkittävää tapahtuvan vuonna 2000. Lehtonen 

lainasi sanomalehti Keskisuomalaisen artikkelia 4.6.1997. Lehden esille ottama 

ensimmäinen teologinen tulkinta oli, että Messiaan tulo tapahtuisi vuonna 2000 ja 

juutalaisten täytyisi kääntyä ennen sitä. Toisen tulkinnan mukaisesti tuhatvuotinen 

valtakunta alkaisi vuonna 2000, perustanaan Israelin valtio. Lehtonen sanoi, ettei 
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ole lupa laskea aikoja (Ap. t. 1:7). Kristityt odottavat Jeesuksen takaisin tulemista, 

vaikka eivät tiedä tarkkaa aikaa, milloin se tapahtuu.
118

 

    Yhdysvaltalainen teol. tri. C. M. Zorn (1871─1928) käsitteli Concordiassa 

ruumiin ylösnousemista ja hiukan oppia tuhatvuotisesta valtakunnasta. Hän lähti 

liikkeelle raamatunkohdasta, jossa puhutaan hyvää tehneiden elämän ylösnouse-

muksesta ja pahaa tehneiden tuomion ylösnousemuksesta. (Joh. 5:28─29) Zorn 

siteerasi apostolista uskontunnustusta: ”Minä uskon ruumiin ylösnousemisen”. 

Järki ei tätä käsitä, mutta Jumalalle, joka on kaikkivaltias, tämä on mahdollista. 

Zornin mielestä ajatus, että pyhät nousisivat tuhat vuotta ennen viimeistä päivää, 

oli pelkkää unennäköä. Sanoilla ”ensimmäinen ylösnouseminen” oli hänestä toi-

nen merkitys. (Ilm. 20:4─5) Hän perusteli opetustaan myös jakeella, jossa Kristus 

sanoi vanhurskaiden loistavan taivaassa kuin aurinko. (Matt. 13:43) Lopuksi hän 

kehotti kristityitä pitäytymään uskossa Jeesukseen Kristukseen ja viittasi kahteen 

raamatunkohtaan: (Joh. 11:25, Joh. 6.40).
119

 

    Pastori Juhani Viitala kirjoitti Concordiassa vuonna 1997 kirkkoisä Augus-

tinuksesta, jolla ensin oli ”kiliastisia” näkemyksiä. Myöhemmin hän teoksessaan 

”Jumalan kaupunki” näki Ilmestyskirjan 20. luvun 1000 vuotta tarkoittavan kris-

tillisen kirkon vaikutusaikaa. Luku piti hänen mukaansa ymmärtää symbolisesti, 

siis vertauskuvana. Pyhien tuhatvuotinen hallitseminen ”on hengellistä ja toteutuu 

Kristuksen ensimmäisen tulemuksen ja maailmanlopun välillä”.
120

 

    Viitalan mukaan Uuden testamentin aikakautena saatana on sidottu ja hänen 

valtansa rajoitettu, niin ettei hän voi ”mieleisellään tavalla pettää kansoja eikä 

estää evankeliumin leviämistä”. (Ilm. 20:1─3) Perkeleellä on kuitenkin jonkin 

verran valtaa myös Uuden liiton aikana. Hän on kuin kahlekoira, joka voi suuresti 

vahingoittaa hänen alueellaan olevia. Silti hän ei voi tuhota ”Jumalan kansaa, Ju-

malan valittuja, oikeata kirkkoa”. Viitala siteerasi lisäksi Jeesuksen voitosta ker-

tovia raamatunkohtia, kuten Joh. 12:31─32, Hebr. 2:14, Kol. 2:15 ja 1. Joh. 3:8. 

Ensimmäinen ylösnouseminen tapahtui Viitalan mukaan jo uskovien käänty-

myksen hetkellä, jolloin heidät ”tehtiin eläviksi” ja silloin he alkoivat hallita Kris-

tuksen kanssa evankeliumia käyttäen. (Ilm. 20:4─6)
121

 

    Concordia siteerasi Hedbergin ja Lutherin käsityksiä tuhatvuotisesta valtakun-

nasta. F. G. Hedberg torjui ajatuksen, että Jumalan valtakunta jo täällä maan pääl-
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lä voittaisi yleisesti ja kaikki epäuskoiset siten kukistettaisiin. Hänen mukaansa, 

niin kauan kuin maailma pysyy pystyssä, uskottomien lukumäärä on uskovaisia 

suurempi. (Luuk. 18:8, Matt. 24:37─39)
122

  

    Concordia käytti Luther-sitaattia kiliasmin torjunnassaan 1997. Sitaatti oli otet-

tu hänen esipuheestaan Ilmestyskirjaan. Tämä lainaus löytyy myös Bibliasta. Sen 

mukaan tuhat vuotta alkoi silloin, kun Ilmestyskirja kirjoitettiin. Luther kallistui 

tässä siihen näkemykseen, että luku tuhat vuotta on symbolinen. Sen ei ainakaan 

voi katsoa ilmaisevan sellaista tarkkaa aikaa kuin me tällä luvulla tavallisessa kie-

lenkäytössä ymmärrämme.
123
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IV JOHTOPÄÄTÖKSET 
    Luterilaisessa ortodoksiassa haluttiin varjella luterilainen oppi puhtaana muiden 

kirkkokuntien vaikutuksilta. Etenkin Augsburgin tunnustuksen katsottiin täsmen-

netyssä muodossa hyväksyvän ainoastaan luterilaisen uskon. Myöhemmin pietistit 

syyttivät ortodoksian edustajia lähinnä ”kuolleesta uskosta” ja vastaavasti orto-

doksit väittivät pietistien sekoittavan uskon ja pyhityksen ja lähes sivuuttaneen us-

konvanhurskauden. 

Tässä tutkimuksessa käsitellyn Concordia-lehden syntyvaiheet vuonna 1994 

olivat eräällä tavalla myrskyisät. SLEY:ssä tähän lehteen suhtauduttiin ristiriitai-

sesti. Siihen aikaan erotettiin luottamustehtävistä Sakari Korpinen ja Simo Kivi-

ranta. Samoin Hannu Lehtosen virkasuhdetta ei haluttu jatkaa. Sen aikainen 

SLEY:n toiminnanjohtaja Seppo Suokunnas sanoi haastattelussa arvostavansa 

lehden esillä pitämää luterilaista opetusta, vaikka totesi Concordian olleen 

SLEY:n ja vielä enemmän Suomen ev. lut. kirkon ”kritiikkilehti”. 

Concordiassa käsiteltiin paljon ja kriittisesti kahta ekumeenista sopimusta, 

Porvoon sopimusta vuodelta 1995 ja Yhteistä julistusta vanhurskauttamisesta sen 

aikaisessa sanamuodossa 1995. Jälkimmäinen sopimus allekirjoitettiin lopullisesti 

1999. Porvoon sopimuksesta todettiin kaiken keskittyvän kysymykseen ehtoolli-

sesta. Anglikaanit eivät ole koskaan hyväksyneet kirjaimellisesti Kristuksen ruu-

miillista läsnäoloa ehtoollisessa. Lehtonen ja Ahti Honkola näkivät sopimuksessa 

myös puutteita mitä tulee opetukseen vanhurskauttamisesta ja sanoivat sen tältä 

osin olleen sukulainen JD:lle. Lehtonen kirjoitti Raamatulla ja tunnustuksella ole-

van enää käytännössä vähän merkitystä kirkon päätöksissä. 

Concordia-lehti opetti yleistä vanhurskauttamista, josta seuraa uskon-

vanhurskaus. Näin asian näki esimerkiksi yhdysvaltalainen John F. Brug. Luther 

on opettanut uskonvanhurskauden olevan opinkohta, jonka varassa seurakunta 

seisoo tai kaatuu. Täsmällisesti tätä ilmausta ei tosin löytynyt, mutta muita saman 

ajatuksen sisältäviä lausahduksia löytyi monta. Kysymys katolilaisten ja luterilais-

ten JD:ssä neuvottelemasta sopimuksesta oli Lehtosen, Korpisen ja Halvar San-

dellin mielestä elintärkeä. Niin tärkeä, että se oli kristinuskon tärkein ja perustavin 

oppi tai totuus. Edellä mainitut kirjoittajat puolustivat voimakkaasti vanhurskaut-

tamisen forenssisuutta. YJ:n nähtiin opettavan siitä epäselvästi ja eri tulkinnoille 

alttiisti sekä sekoittavan vanhurskauden pyhitykseen. 

Raamatusta Concordian kirjoittajat, esimerkiksi Robert D. Preus, opettivat 

Lutheria lainaten, ettei se ole ristiriidassa itsensä kanssa, eikä ole koskaan ereh-
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tynyt. Vain järjetön tekopyhä väitti muuta. Siis tässä kirjassa ei ollut heidän mu-

kaansa virheitä. Tämä näkemys oli ollut pitkään kristikunnan perinteinen kanta 

lukuun ottamatta aivan paria viimeistä vuosisataa. Tietyssä mielessä tämä ajatus 

tuli lähelle fundamentalismia, vaikka tämä termi ei kaikilta osin riittävästi kuvaa 

Concordian opetusta Raamatusta. Myös tässä lehdessä siteeratut luterilaiset orto-

doksit opettivat sanainspiraatiosta ja Raamatun selkeydestä. 

         Lutheria ei missään nimessä nähty Concordiassa antinomistina eli lain hyl-

kääjänä. Tästä on hyvänä esimerkkinä hänen lehdestä löytyvät kymmenen käskyn 

selitykset. Muutenkin Luther uskalsi tarttua yleisiin paheisiin. Concordia siteerasi 

hänen tunnettua määritelmäänsä seurakunnasta, joka tuntee paimenensa, Jeesuk-

sen Kristuksen äänen, ja noudattaa hänen tahtoaan. Rukouksesta uskonpuhdistaja 

opetti Jumalan kuulevan rukoukset ja vastaavan niihin tavalla tai toisella. Concor-

dia käytti monia muitakin Lutherin rakentavia opetuksia hengelliseen elämään 

liittyen. Martti Luther oli tutkittavana aikana eniten käytetty ja siteerattu teologi 

Concordiassa. Seuraavaksi eniten käytettiin toista Marttia, Martin Chemnitziä. 

Kuitenkin lyhyempiä lainauksia muiden kirjoittajien tekstien yhteydessä löytyi 

melko paljon myös muilta ortodoksian ajan teologeilta.  

Philipp Melanchthon kehui Lutheria teologina, ilmeisesti kuitenkaan pyrki-

mättä imarteluun. Lutherin tapa tutkia Raamattua oli tarkkaa, systemaattista ja 

yksityiskohtaista. Jopa Jean Calvinin mielestä hän oli levittänyt voimakkaasti pe-

lastuksen oppia. Carl Fr. Wisløff tiivisti Lutherin teologian kolmeen ydinsanaan: 

Kristus yksin, usko yksin, Raamattu yksin. Toinen tunnettu tiivistelmä, jota us-

konpuhdistajat ja ortodoksit käyttivät, oli syntisen pelastuminen armosta, Kristuk-

sen tähden, uskon kautta. He uskoivat Jumalan auttavan kaikissa tilanteissa ja hä-

dän hetkellä. 

Quenstedtin mielestä kirkko saattoi tarvittaessa käyttää kirkkokuria erot-

tamalla julkisyntiset yhteydestään. Chemnitz opetti Lutherin tavoin kasteen vai-

kuttavan syntien anteeksiantamuksen sekä päästävän kuolemasta ja paholaisesta ja 

antavan iankaikkisen elämän tämän uskoville. Gerhardin mukaan vain Pyhä Henki 

avasi oikealla tavalla Raamatun totuudet. Sakramenttien tärkeyttä tutkimani lehti 

painotti voimakkaasti siteeraamalla esimerkiksi Svebiliuksen katekismusta. Myös 

ehtoollinen oli anteeksiantamuksen ateria, joka tuli nauttia kelvollisesti. Vaikka 

Concordiassa sakramentit olivat runsaasti esillä, voidaan katsoa sen linjan edusta-

neen sellaista luterilaista herätyskristillisyyttä, jossa parannus, oikeastaan jokapäi-

väinen parannus ja usko ovat välttämättömät kasteen lisäksi. 
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Naispappeuskysymyksessä Concordia edusti ja puolusti kristikunnassa alus-

ta alkaen pitkään vallinnutta käytäntöä. Kantaa perusteltiin pääasiassa apostoli 

Paavalin kirjeistä otetuilla jakeilla. Siinä seurattiin ja kommentoitiin tarkasti tästä 

kysymyksestä Norjan ja Ruotsin luterilaisissa kansankirkoissa käytyä kirkko-

taistelua. Pohjoismailla on ollut yhteiset historialliset juurensa, ja moni tietyssä 

maassa tapahtunut asia on ulottanut pian vaikutuksensa muihin Pohjoismaihin. 

Teol. lis. Jouko Talonen näki käydyssä naispappeuskeskustelussa vaarana 

yksipuolisuuden ja fanaattisuuden. Concordiassa kommentoitiin ja otettiin esille 

useita konfliktitilanteita, joita seurakunnissa ja evankelisessa liikkeessä esiintyi 

edellä mainitussa kysymyksessä. Vakaumuksensa tähden vaikeuksiin joutuneita 

henkilöitä olivat esimerkiksi piirisihteeri Jukka Teininen, pastori Reima Jokinen, 

kirkkoherra Anssi Simojoki, pastori Sakari Korpinen, kirkkoherra Petri Hiltunen 

ja teol. tri. Pekka Huhtinen. Korpinen opetti miehellä olevan seurakunnassa vas-

tuu julistustoiminnasta ja sakramenttien hoitamisesta. Muita tehtäviä voisi hänen 

mukaansa myös nainen hoitaa. 

Concordian kirjoittajien suhde karismaattisuuteen on mielenkiintoinen eikä 

aivan yksiselitteinen. Vaikka toisaalta katsottiin kielilläpuhumisen, profetoimisen 

ja sairaiden parantamisen armolahjojen kuuluneen ennen kaikkea alkukirkon ai-

kaan ja olleen erityisiä apostolien tunnustekoja, näin esimerkiksi Kurt Marquart, 

samalla todettiin painokkaasti Jumalan voivan tehdä ihmeitä vielä nykyäänkin. 

Elävä usko näkyy aina jollakin tavoin rakkaudessa, toivossa, rauhassa, ilossa, kär-

sivällisyydessä, pitkämielisyydessä, laupeudessa ym. Hengen lahjoissa. 

 Lehtosen mielestä karismaattisuutta arvioitaessa pitäisi kiinnittää huomio 

sen oppiperustaan, ei ihmisten käyttäytymiseen hengellisissä tilaisuuksissa. Hänen 

mielestä kristitty voi rukoilla ”Hengellä täyttymistä” jatkuvasti. Samalla hän kat-

soi ”yksinkertaisen uskon Jeesukseen” riittävän, eikä sen vuoksi pitäisi tavoitella 

tätä ”parempaa” tai ”korkeampaa” hengellistä elämää tai kristillisyyttä. Johannes 

Bäck opetti Concordiassa Herran voivan parantaa, jos se on hänen tahtonsa. Mutta 

on käytettävä myös lääkäreitä. 

Concordiassa Lutherin mukaisesti profeettoja olivat kaikki uskovat, koska 

he tietävät tulevista tapahtumista esimerkiksi sen, että me nousemme kuolleista ja 

viimeinen päivä tulee. Oppi tuhatvuotisesta valtakunnasta torjuttiin jyrkästi Con-

cordiassa epäraamatullisena oppina, koska sen katsottiin liittyvän seurakunnan 

aikaan maailmassa, näin esimerkiksi Augustinus, eikä sen nähty tarkoittavan kir-

jaimellisesti tuhatta vuotta. 
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Moraalisista ja eettisistä kysymyksistä olen tutkimuksessani käsitellyt ennen 

kaikkea Concordia-lehden suhdetta homoseksuaalisuuteen, Jumalan pilkkaa-

miseen, eutanasiaan, avioliittoon ja aborttiin. Yhteiskunnassamme nämä ja muut 

vastaavat asiat halutaan yleensä hoitaa ja selittää muilla kuin Raamatusta ja kris-

tinuskosta nousevilla argumenteilla ja vastauksilla. Monella ihmisellä ja teologilla 

on varmasti vaikea yhtyä ainakaan kaikkiin Concordian näistä asioista opettamiin 

kannanottoihin. Kun on ”mukauduttu tämän maailmanajan mukaan” ja yleiseen 

mielipiteeseen, muuta ei oikeastaan voi odottaakaan. Concordian näkemykset etii-

kassa ja moraalisissa kysymyksissä edustivat selvästi vähemmistöä kirkossamme 

ja varsinkin yhteiskunnassamme. 

Concordian teologialle oli ominaista pitää esillä vanhaa evankelisen liikkeen 

oppia koko maailman autuutta. Kaikki riippui kuitenkin siitä, millainen merkitys 

tälle käsitteelle annetaan. Tietyllä tavalla selitettynä myös pietismiä edustavat 

teologit saattoivat hyväksyä tämän ilmauksen. Lehdessä luomisesta ja evoluutios-

ta käydystä keskustelusta hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Petri Kivenheimon ja 

pastori Eero Junkkaalan väittelyä aiheesta. Junkkaala uskoi Jumalan luoneen maa-

ilman evoluutioprosessin kautta, Kivenheimo taas näki luomisen tapahtuneen 

kuudessa päivässä kaikkien olemassa olevien lajien tullessa silloin valmiiksi. 

Concordia suhtautui erittäin kriittisesti historiallis-kriittiseen menetelmään tutkia 

Raamattua. Etenkin tämä koski niitä johtopäätöksiä, joihin usein tullaan tätä me-

netelmää käytettäessä. 

Concordiassa käytiin myös kiivaita oppikeskusteluja esimerkiksi kasteesta 

helluntailaisen Ristin voitto-lehden päätoimittaja Juhani Kuosmasen kanssa. Sa-

moin entinen iskelmälaulaja Eija Kourimo lähetti toimitukselle kirjeen, jossa hän 

avoimesti kuvasi varoittavana esimerkkinä omia kokemuksiaan helluntailaisten 

kanssa ja menostaan uudestikasteelle. Edes yhteiskristillisyyttä ei pidetty hyvänä, 

koska katsottiin tässä toiminnassa vaiettavan tietyistä opinkohdista ja sen tapahtu-

van lahkolaisten ehdoilla. 

Evankelisessa liikkeessä vaikuttanut teologi Lauri Thuren, myöhemmin Jo-

ensuun teologisen tiedekunnan dekaani, sai palautetta Lehtoselta hämmentävästä 

teologisesta ajattelusta. Lehtosen mielestä Thuren vähintäänkin epäili joitakin 

Raamatun välittämiä tietoja. Tutkittavana aikana evankelisen liikkeen piirissä pi-

dettiin repiviä ja riitaisia jäsenkokouksia. Samoin johtokunta oli tavallaan jakau-

tunut kahtia. Concordia seurasi tiiviisti näitä tapahtumia. Tietynlaista kirkollista 

sopeutumista ajanut ryhmä oli siis vaikuttanut SLEY:n sisällä. 
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Concordian mielestä heidän itsensä puolustamansa linja halusi enemmän pe-

rustaa toimintansa myös käytännössä Raamatun sanaan kuin kaikessa esimerkiksi 

kirkollisen johdon hyväksyntää tavoitellut linja. Esimerkiksi professori Lauri Kos-

kenniemen muistelmateoksessa oli hyvää Korpisen mukaan luottaminen Raa-

mattuun ja sen havaitseminen, ettei enemmistö aina ole kirkossa oikeassa. Samalla 

Korpinen pelkäsi Koskenniemen edustamaa maltillisuutta, jonka hän koki joskus 

olevan pelkuruutta, jossa ei uskalleta puolustaa kristinuskon totuuksia tarpeeksi 

rohkeasti. 

SLEY:n kirkollisen ryhmän suurin ongelma voitiin katsoa olleen halu mu-

kautua yleiseen kirkolliseen käytäntöön, jotta saavutettaisiin turvallinen toimin-

taympäristö, vaikka se merkitsisi Raamatun selittämistä aiemmasta poikkeavalla 

tavalla tai sen joidenkin selvien kohtien väittämistä aikaan sidonnaisiksi. Concor-

diassa Sandell piti esimerkiksi STI:n protestia piispa John Shelby Spongin kutsu-

misesta Suomeen puhumaan käytännössä turhana, koska kuitenkin sallittiin jat-

kossakin konservatiivien ja ”spongien” toiminta samassa kirkossa. Yksi protestin 

allekirjoittajista oli Seppo Suokunnas. 

Vuosina 1997 ja 1998 Concordian sivuilla käytiin ankaraa taistelua kirkko-

kysymyksestä. Oikeastaan koko historiansa aikana tässä lehdessä on pohdittu ky-

symystä, voidaanko vielä kuulua ev. lut. kansankirkkoon, ja jos voidaan, millä 

ehdoilla. Innokkaimmin asiasta keskustelivat pastorit Laato, Nyman ja Närhi. Laa-

to halusi vielä toimia kirkkomme uudistuksen puolesta, Nyman taas näki ainoaksi 

vaihtoehdoksi eroamisen. Nyman erosikin, mutta palasi myöhemmin takaisin 

kirkkoon. Merkittävää tutkittavana aikana Concordiassa on ollut ainakin epäsuorat 

yhteydet Yhdysvaltojen tunnustuksellisiin luterilaisiin kirkkokuntiin, lähinnä Mis-

souri-synodiin ja Wisconsin-synodiin. Viime aikoina nämä kirkkokunnat ovat 

suhtautuneet Suomeen lähetyskenttänä ja koettaneet järjestää tänne omia seura-

kuntiaan. Useita heidän teologiensa kirjoituksia julkaistiin kymmenen vuoden 

aikana. 

Concordiassa on siis käyty vilkasta keskustelua erilaisista teologisista tee-

moista. Samoin on esiintynyt melko paljon lainauksia muista lehdistä, myös niin 

sanotuista ”maallisista”. Maallikkojen osuus kirjoittajista on ollut merkittävä. Yli-

voimaisesti eniten artikkeleja on tehnyt päätoimittaja Lehtonen. Kun on otettu 

lainauksia luterilaisen puhdasoppisuuden edustajilta, heidän on nähty opettavan 

tärkeimmistä asioista yhtäpitävästi uskonpuhdistaja Lutherin kanssa.  
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Raamattusitaattien runsas käyttäminen tutkimuksessa on ollut tietoinen va-

linta, koska Concordian kirjoittajat ovat pyrkineet perustelemaan samoilla kohdil-

la omaa opetustaan. Pääsääntöisesti on käytetty Vanhan Testamentin osalta vuo-

den 1933 käännöstä ja Uuden Testamentin osalta vuoden 1938 käännöstä. Tämä 

tutkimus on osaltaan tuonut esille Concordia-lehden vaikutuksen merkittävyyden 

kirkossamme. Lehden vaikutushistoriaa voidaan lopullisesti toki arvioida vasta 

historiallisessa jatkumossa. Tällä hetkellä näen lehden olleen taustavaikuttaja eri-

laisissa ajankohtaisissa teologisissa kysymyksissä.    
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V LIITTEET 

5.1. Concordia-lehden toimituskunta ja neuvottelukunta 
1994–2003.  

Toimituskunnan ja neuvottelukunnan välillä on tapahtunut vuosien varrella joita-

kin sisäisiä muutoksia. Ne eivät näy taulukossa. Taulukon selitys: esim. 

5x=kyseinen henkilö on mukana numerosta 5 alkaen nimiluettelossa. Esim. 

x2=kyseinen henkilö ei ole enää mukana nimiluettelossa numerossa 2. 

                                 

                                  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003                  

Aaltonen, Raino                   5x       x       x       x       x       x       x       x       x  

Asikainen, Pekka                                                                                           2x                

Berts, Tommi                        2x      x       x       x       x       x       x       x       x              

Carlström, Tord            x       x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Dahlbacka, Magnus                                                                                      1x 

Forma, Juhani               x       x       x       x       x       x       x       x      x2 

Halonen, Hannu           x       x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Hanhiniemi, Petri                                                                                         1x 

Heikkinen, Jouko          x       x2 

Helkkula, Johan            4x      x       x       x       x      x4 

Herronen, Esko                                                                                             1x 

Hilden, Helge                x       x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Huhtinen, Pauli             x       x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Huhtinen, Teuvo           3x     x       x       x       x       x       x       x       x       x1 

Hyökyvaara, Esa           x       x       x       x       x       x       x       x       x       x1 

Iivonen, Ahti                                                                                        1x      x         

Jaatinen, Pekka             x       x       x       x       x       x       x       x       x       x1     

Jokinen, Kalle               x       x       x       x       x       x       x       x2 

Jokinen, Reima             4x     x6          

Juupaluoma, Ari           x       x       x       x2 

Jäntti, Jukka                           5x     x       x       x       x       x       x       x       x  

Jääskeläinen, Topi        4x      x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Kemppainen, Kari        x5  1x23x   x       x       x       x       x       x       x   x12x 

Kitunen, Timo              x       x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Kivenheimo, Petri                                                     4x     x       x       x       x 
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                                  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Kiviranta, Antti            x23x4 

Kiviranta, Simo            x       x       x       x       x       x      x5  

Koponen, Ilkka            4x      x       x       x4 

Korpinen, Sakari          5x6   1x      x       x       x       x       x      x       x       x1 

Kuusisto, Jarkko           x       x       x       x       x       x4  

Laato, Timo                  x       x       x       x       x       x       x       x       x      x2 

Lammi, Jari                  4x      x       x      x3 

Lehtonen, Hannu         x        x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Lehtonen, Heikki                   2x   x56x   x1   

Levomäki, Olli             4x      x       x       x2             

Lumme, Johan                       5x      x       x       x       x       x       x       x      x1        

Löppönen, Ville                                                                                             1x 

Melanen, Ville                                                                                               1x 

Mensalo, Jouni             x        x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Muukkonen, Juha         4x      x       x       x       x       x       x4 

Niemistö, Ossi                       5x      x       x5 

Niemistö, Tapio            x       x       x       x5 

Nisula, Pekka                x       x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Nyman, Tom                4x5               

Palojoki, Mikko           5x      x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Pettersson, Roger                                                                                          1x 

Pienimäki, Heikki                                                                                         1x 

Pylkkänen, Martti         x       x1        

Rannila, Arto               4x      x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Rantanen, Mika                                                                                            1x 

Rimpiläinen, Olavi      2x      x       x1 

Sandell, Halvar             x       x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Salovirta, Keijo             x       x       x       x       x       x       x       x       x      x1 

Seppänen, Arto             x       x       x2 

Silvola, Janne                                           1x     x       x      x4      

Simojoki, Anssi             x       x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Simojoki, Tapani          4x      x       x       x       x       x4 

Sinkko, Ilpo                                                                                                   1x  

Teininen, Jukka                     1x      x       x       x       x       x       x       x       x 
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                                  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Toepfer, Elias               4x      x       x3 

Toepfer, Johannes                  1x      x3 

Toepfer, Tom               2x      x       x3         

Turunen, Veikko                                                                                            1x 

Vaahtoranta, Martti      x       x       x       x       x       x       x       x       x1 

Vannasmaa, Niko                                                                                           1x 

Viisteensaari, Vesa               1x      x       x       x       x       x       x       x       x 

Viitala, Juhani               x       x       x       x       x       x       x       x      x3 

Vuorio, Isto                                                                                                    1x 

Wassermann, Hans                2x      x       x       x       x       x       x      x3 
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5.2. Lehden varsinaiset kirjoittajat 1994–20031 

                                 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Aho, Gustaf A.                                                                           1       1       2             

Aimonen, Anton                                     1 

Arkkila, Reijo                                                                              1               

Augustinus                                                                                  1 

Becker, Siegberg W.                                                 1                         3       1 

Berts, Tommi                                                            1 

Biblian rekisteri                   1 

Brug, John F.                                 1       1 

Brunn, Friedrich                                               1 

Bäck, Johannes                                                 1       1                1  

Danell, G. A.                                                                                        1                 

Diestelmann, Jürgen                                                           1 

Fernström, Stig-Olof                                                                                     1 

Finnilä, Aki                                                                         1       1 

Forma, Juhani                                                            1 

Haataja, Teemu                                       1                                                     1 

Hanhiniemi, Petri                                             1 

Hardt, Tom G. A.                  2       1                2                         1       1       1     

Hedberg, F. G.             2                         1       3        1       1       1       2       1 

Heikkilä, Risto                      1 

Hilden, Helge                                 1       1 

Honkola, Ahti                       2 

Iivonen, Ahti                                                                      1 

Imberg, Rune                                                                                                 1 

Jalonen, Aulis                                                                              1 

Jokinen, Kalle                                                            1                2 

Jokinen, Reima                      1 

Junkkaala, Eero                                                          2 

Jäntti, Jukka                           1 

Kinnunen, Olavi                                                                           1 

Kiveinen, Aarre                                                                            1 

Kivenheimo, Petri                                             3                                           1 

Kiviranta, Simo              4                        1                                                    1 

Knudsen, Børre                                                2       1 

Korpinen, Sakari            4       6      3       1                1                1 

Koskenniemi, A. E.                1                        1                                   1 

Koski-Homi, Raimo       1 

Kourimo, Eija                                                                              1 

Krauth, Charles Porterfield                                                1  

Laakso, Mauri                                                                              1 

Laato, Timo                    1       1       2 

Lamminen, Janne                                                                                  1  

Lax, Hjalmar                                                                                1 

Lehtonen, Hannu            6      13     17    16     18     9       9       10     7       8   

                                   

                                                 
1
 Joskus samalla kirjoituksella on voinut olla useampia kirjoittajia. Liitteessä he kaikki näkyvät 

erikseen. Tämä pätee myös muihin kirjoittajiin, ks. liite 3. Tässä luettelossa en ole ottanut huomi-

oon lehden toimituksen tuottamia kannanottoja ja vastaavia tekstejä, joita oli eri vuosina. 
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                                  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Leisola, Matti                                                             1 

Lumme, Johan                        1       1 

Lundqvist, E. A.                                                                                   5 

Lyytinen, Emerik                                                                                           1 

Lähteenmaa, Jaakko               1 

Marquart, Kurt                       1                                          1 

Meinilä, Sakari                                                                            1                1 

Melanen, Ville                                                                             1       1       1 

Mensalo, Jouni              1 

Mickwitz, Leena                    2 

Mäkelä, Raimo                                1 

Muukkonen, Juha                                                                                 1 

Möller, Christian                                                                1 

Niemelä, Markku                                                                                  1 

Nisula, Pekka                                  2       1       2       2       3       1 

Nyman, Tom                                            3                1   

Palojoki, Mikko                                                                  1                         1 

Parvio, Lauri                                   1 

Petersson, Roger                                                                                   1       1 

Pieper, Franz                                                     1                                                        

Pirttiperä, Mika                                                          1 

Preus, Robert D.                              1       1                3               1       2 

Rantanen, Mika                                        1       1       1       1 

Rauta, Hanna                                                                      1               1 

Roininen, Matti                                        1       1                1 

Rosenius, C. O.                                                                                    1 

Ruotsalainen, Asko                                                                      1 

Römer, Jurgen                                                                                                1 

Saari, Lennart                                                             1 

Sandell, Halvar              1       4       1       2       1       1       2                         2 

Sasse, Hermann                      1                                                    1 

Scaer, David                                                                        1 

Schurb, Ken                                                                                                    1 

Seppänen, Arto              1                                                                    1 

Silvola, Janne                                           1 

Simojoki, Anssi             5       1 

Simojoki, Marja            1 

Sinkko, Ilpo                                                                                                    2 

Siponkoski, Arvi                                                                           1 

Stephenson, John                                                                                            2 

Stöckhardt, Georg                                                      1 

Suokunnas, Seppo                  1       1   

Särelä, Markku                                                                                                1 

Teigen, Erling                                                             1 

Teininen, Jukka             1       2                                   1       1       1         

Toimitus, JL                           1 

Vainio, Olli-Pekka                                                               1 

Vannasmaa, Niko                                                                         1       1 

Viitala, Juhani                        1       1       3 

Virtanen, Helge                                                                            1 

Virtanen, Jorma                                                                                     1       1 
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                                  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Voipio, Martti                                                                                                1 

Väisänen, Matti                                                                           1 

Vuortenvirta, Hannu                                                 1 

Walther, C. F. W.                                     2               2       1                2       2 

Wassermann, Hans                          1       1 

White, Laurence                                                        1                1 

Ylisuutari, Olli-Pekka                                                        1 

Zorn, C. M.                                                                                           1 

Österbacka, Ola                                       1                                           1 
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5.3. Concordia-lehden muut kirjoittajat2 

 

                                  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ahonen, Antti                                                                                               1             

Antturi, Kai                                                      1 

Arvonen, Margit          1 

Berts, Tommi                                           1 

Finnilä, Aki                                                                        1           

Finnilä, Pirkko                                                                    1 

Förars, Joakim                                                                                      2 

Haataja, Henri                                 1 

Haataja, Teemu                               1       1 

Hakamies, Ahti                                                 1 

Halminen, Einari                             1 

Halminen, Markus                                                                                1 

Hallbjörner, Sture                                                      1 

Hanhiniemi, Petri                                     1 

Hautakoski, Simo                                                                                 1 

Heinonen, Jorma                                      1 

Helenius, August                                                       1 

Hellstrand, Kurt                                                                                    1 

Herronen, Esko                               1 

Hilden, Helge               1 

Hiltunen, Petri                                                                                      1 

Honkola, Ahti                                                   1 

Hujanen, Jari                                                                      1 

Janatuinen, Mailis                1 

Jauhiainen, H. J.                                                                                            1 

Jokinen, Kalle              1                                                                      1 

Junkkaala, Eero                    1 

Kankkonen, Stig                                                                                            1 

Keisala, Tauno                                                                                     1 

Kellinsalmi, Jari                                                1 

Kero, Osmo                                                                        1 

Kiveinen, Aarre                                                                                    1 

Kivenheimo, Petri                                    2               1 

Korpinen, Sakari         2       1                                   1       2                  

Koskenniemi, Heikki  1       1 

Koski- Homi, Raimo                                                                   2 

Kuosmanen, Juhani                                           1               2 

Kuusisto, Jarkko         1 

Laato, Timo                                    1       1       2                                           1 

Lammi, Jari                                    1 

Lax, Hjalmar                          1 

Lehto, Frans                                                                        1 

Lehtonen, Antti                                        1 

                                   

                                   

                                                 
2
 Sisältävät kirja- arvostelut, muut lehdet, saarnaajien todistuksia, keskustelua, lukijoilta ja pyhien 

muistoja 1994- 2003. 
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                                  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

Lehtonen, Hannu          3                1       1       2       1 

Leino, Esko                                              1 

Leisola, Matti                                                                              1 

Lempinen, Lauri                                      1 

Lusa, Teijo                    1 

Läspä, Hannu                                                             1 

Malinen, Ismo                       1   

Markula, Erkki                                                  1 

Nieminen, Jorma                                               1 

Niemistö, Tapio            1 

Nummela, Leif                                1 

Nyman, Tom                                            1                1 

Närhi, Kimmo                                          1       1                1   

Pettersson, Roger                                                                                  2 

Pienimäki, Heikki                                                                        1 

Pirttiperä, Mika                                                 1 

Pälikkö, Kimmo                              1 

Rankinen, Jari                                 1 

Roininen, Matti                                        1                1       1                1 

Ruotsalainen, Asko                                                    1 

Räsänen, Päivi                                                   1 

Salo, Boris                                                                                             1 

Sandell, Halvar                     1                                                    2 

Saviluoto, Tuomo                                    1 

Sillanpää, Heikki                                              1 

Storbacka, Vesa                                                         1 

Suokunnas, Seppo                           1 

Särelä, Markku                                                          1 

Taipalharju, Hannes                                                  1 

Talonen, Jouko                                                 1 

Tast, Juha-Lassi                                                                                   1 

Teininen, Jukka                     1                                   1 

Varila, Toivo                                                                      1                      

Viisteensaari, Pirkko                                                 1 

Viisteensaari, Vesa                                 1 

Viitala, Ilkka                                                                               1 

Viitala, Juhani                                                  1 

Virkkula, Simopekka                              1 

Virtanen, Helge                                       1 

Virtanen, Unto                                                          1 

Wegelius, Hannu                                              2 

Wärn, Daniel                                                                                                 1 

Öörni, Tarja                                                                                 1  
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5.4. Lutherin ja 1600-luvun dogmaatikkojen kirjoitukset (si-
taatit) Concordiassa 1994─2003.  

 

MARTTI LUTHER: 

1/1994 s.15─17, Miten on ymmärrettävä tämä lause: laki ja profeetat olivat olleet 

Johannekseen asti? Luuk. 16:16, Laki ja evankeliumi, SLEY-kirjat 1983; s.19 

Joh.5:39, Mannaa Jumalan lapsille; 4/1994 s.18 Kun opin Henki poistuu, ote Ge-

nesis-luennoista 6:3 WA 42, s.275─276; s.19 Mark. 16:16, Iso Katekismus, 

SLEY-kirjat 1979, s. 144─145; 5/1994 s.19, Noan aika ja lopun aika, 1. Moos. 

7:1, Genesis luennot WA 42, 321─322, otteita; 6/1994 s.23, Ilmestyksistä, Otteita 

1. Moos. 17:22 selityksestä WA 42, s.667─668. 

 

1/1995 s.23 Laki, Otteita Genesis-kommentaarista 1. Moos 18:19 WA 43, 33─36; 

2/1995 s.27 Ihminen, Suuri Genesis-kommentaari WA 42, 289─291, otteita; 

3/1995 s.31 Rukouksesta, Genesis-kommentaari WA 43, s.81─82. Selityksiä 1. 

Moos.19:17. Otteita. 4/1995 s.27 Jumalan ajatus, 1. Moos. 15:6 Genesis-

kommentaari WA 42, s.562─567, otteita; 6/1995 s.27 Tunnustus, Suuri ehtoollis-

tunnustus WA 26, 506 osa Tunnustuskirjat 1990. 

 

1/1996 s.34, Kristuksen ylösnousemisen hyöty, Huonepostilla, Ensimmäinen 

saarna pääsiäisenä, SLEY, 1910, s.320─321; 2/1996 s.35 Matt. 5:18 Lutherin 

Vuorisaarnan selityksistä vuosina 1530─1532. Walch2 VII, 424:159; 3/1996 s.27 

Mk. 16:16 Matkaevästä; 4/1996 s.35, Pysy sanojen kirjaimellisessa merkityksessä, 

En minä kuole─vaan elän 1967, 201─202 WA 6, 509; 5/1996 s.31 Joh. 16:15 

Mannaa Jumalan lapsille, 1981, s.319; 6/1996 s.2 Gal. 4:6 Galatalaiskirjeen seli-

tys, 2.p., 1957, ss.446─447, 449; s.27, Hurmahenkisyydestä, Tunnustuskirjat, 

Schmalkaldenin opinkohdat III, 8 TK 1990, 275─276. 

 

1/1997 s.31 Jes. 53:6, Kristus kantoi syntimme, Jesaja 53; 2/1997 s.3─8 Seura-

kunnan oikeudesta ja vallasta arvostella kaikkea oppia sekä kutsua, ottaa ja erottaa 

opettajia, Hämeenlinna 1924, Dass ein christliche Versammlung oder Gemaine 

Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen usw., Grund und Ursache aus der 

Schrift, 1523. WA 11, 408─416; s.35, Kristuksen seurakunta, Ef. 4: 4:4─6,  Kirk-

kopostilla III, 500, Helsinki 1994; 3/1997 s.12 Tuhatvuotisesta valtakunnasta, 

Esipuhe Ilmestyskirjaan, Biblia; s.31, Joh. 10:16, Kirkkopostilla II, 453; 4/1997 

s.31, Evankeliumin sauva 2 Moos. 14:16, Autuuden lähteillä, s.126,128; 5/1997 

s.27 Runsas lunastus Ps. 130:7, Psalmin 130 selitys, Syttyneitä sydämiä 1996, 

87─88. 6/1997 s.31, 1 Moos. 24:3─4 Saarnoja Ensimäisestä Moseksen kirjasta 

1915 näköispainos Panelia 1989, s.265─266.  

 

1/1998 s.3─7, Joh. 10:1─11 Saarnavirka ja sen käyttäminen, julkaistu Paimenessa 

5─6, 1922; s.27, Viimeinen aika, 1 Joh. 2:18 Johanneksen ensimmäisen kirjeen 

selitys, s.81─82. Helsinki 1902; 2/1998 s.27 Miksi nimi luterilainen? Dr. Martin 

Luthers Meinung von beider Gestalt des Sacraments zu nehmen und anderer Neu-

erung 1522 W´´ 20, 91─92; 3/1998 s.27 Kristuksen seurakunnan pyhyys, Ef. 

5:25─27 Häälaulu eli psalmin 45 selitys. Helsinki 1907, s.68─71. 4/1998 s.3─13 

Antinomisteja eli lainhylkääjiä vastaan 1539 Luther´s Works vol. 47 Walch´´ 20, 

1610─1623; s.27 Varoitus zwingliläisten opista, Warnung fur zwingl. Lehre, vuo-

delta 1532. St. L. XVII, 2011, 2016s. WA XXX, Band III, 561, 564s. Sitaatti te-

oksesta C.F.W. Walther, Kirkko ja virka s.121─122. Jyväskylä 1998. 5/1998 s.31, 

Siionin vuori, Jes. 2:2─5, Autuuden lähteillä, s.50─51. Helsinki 1917. 6/1998 
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s.31, Uskon oikea luonne, 2 Moos. 14:22 Toisen Mooseksen kirjan selitys. W2 3, 

894─895. 

 

1/1999 s.27, Enkelit─parhaat ystävämme, 1 Moos. 24:7, 1. Mooseksen kirjan seli-

tys, W´´ 1, 1687─1689; 2/1999 s.25, Jeremian kirjan opetus ajallemme, Esipuhe 

Jeremian kirjaan, W´´ 14, 43. 3/1999 s.25 Pyhä kaste, Lohdutussanoja elämän 

taistelussa, Leväsjoki 1999, s.75─76, Näköispainos. 4/1999 s.3─4 Käskyt päh-

kinänkuoressa I Mannaa Jumalan lapsille, Pieksämäki 1981; s.27, Raamatun hyö-

ty, 2 Tim. 3:16─17 Biblia W´´ 9, 1850- 1851. 5/1999 s.3─4 Käskyt pähkinänkuo-

ressa II Mannaa Jumalan lapsille, Pieksämäki 1981; s.4─8 Kuolleitten ylös-

nousemus Apostoli Paavalin 1. Korinttolaiskirjeen 15. luvun selitys, Johdanto; 

s.27 Kristus täytti lain meidän sijastamme, Luuk. 2:21, Uudenvuodenpäivän saar-

na vuodelta 1531, sitaatti teoksesta Kristuksen kuuliaisuus s.42, Jyväskylä 1999; 

6/1999 s.3─4 Käskyt pähkinänkuoressa III Mannaa Jumalan lapsille. Pieksämäki 

1981; s.31 Herran kirkkauden ilmoittaminen, Matt. 2:1─2, Selityksiä eräisiin Mat-

teuksen evankeliumin lukuihin. W´´ 7, 8─10. 

 

1/2000 s.35 Kristuksen veri ja pyhä kaste, Kaksi saarnaa Matteuksen evanke-

liumin 3. luvusta, W2 7, 707─708; 2/2000 s.3-9 Jumala ole minulle armollinen 

hyvyytesi tähden, Psalmin 51 selitys, johdantoa WA 40. 2, 317─328; s.31 Joona 

kalan vatsassa, Joona 2:1, Profeetta Joonan kirjan selitys, W2 14, 873─874; 

3/2000 s.3─8 Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä, Ps. 2:4 seli-

tys, St. L. 5, 99─107; s.31 Harhaoppista ihmistä karta, Elämän taisteluissa, Hel-

sinki 1946, s.184─185; 4/2000 s.31, Oikea uskonpuhdistus, 1 Moos. 35:2, 1. 

Mooseksen kirjan selitys, St. L. II, 910; 5/2000 s.3─5, Asetussanat ja ehtoollinen, 

Uskonpuhdistusta koskevia kirjoja 1898, 30─35. Käännöstä tarkastettu Walchin ja 

Clemenin laitosten mukaan; s.27, Ehtoollinen─sielun ravinto, Iso katekismus, 

Tunnustuskirjat s.412, Jyväskylä 1990; 6/2000 s.31, Usko Jumalan Poikaan, 1 

Moos. 26:9 selityksestä, St. L. II, 179. 

 

1/2001 s.31, Jeesus─ylimmäinen pappimme, Luuk. 23:34, Hengellinen virvoittaja 

s.214─215. Helsinki 1952. 2/2001 s.3─5, Anna minun kuulla iloa ja riemua, Ps. 

51:10:n selitys WA 40.2, 408- 412; s.25─27, Kaksi kirjettä Simon Wolferinuksel-

le, Julkaistu Luterilainen-lehden numerossa 3- 4, s.102─102; s.31, Kristuksen 

kallis lunastustyö, Galatalaiskirjeen selitys s.336─337. Helsinki 1957. 3/2001 

s.3─6, Kaste on Jumalan teko, Uudestikastamisesta. Martti Lutherin kirje kahdelle 

papille, Kaste ja usko, Jyväskylä 1991, s.102─107; s.31, Jumalan ratkaisu, Sidottu 

ratkaisuvalta, Helsinki 1982, s.321─322; 4/2001 s.3─6, Aabrahamin rukous So-

doman ja Gomorran puolesta, 1. Moos. 18:20─33; s.6─10, Jumala johtaa omiaan 

ihmeellisesti, Autuuden lähteillä, Helsinki 1917, s.312─324; s.31, Profeetallinen 

sana, Valituille muukalaisille, Sortavala 1931, s.194; 5/2001, s.2, Luuk. 2.10─11, 

Huonepostilla, Helsinki 1910, s.73; s.31, Usko ja tunnustus, Ps. 16:2; 69:8, Man-

naa Jumalan lapsille, Pieksämäki 1981, s.207; 6/2001, Tiit. 3:4, Kirkkopostilla I, 

477─478, Turku 1941. 

 

1/2002, s.27, Ehtoollisella käymisestä, Iso katekismus, Jyväskylä 1979, 

s.162─163; 2/2002 s.31, Paras rukous, Mannaa Jumalan lapsille, Pieksämäki 

1981, s.28; 3/2002 s.27, Pysykäämme katekismuksen oppilaina, Iso katekismus, 

Evankelis- luterilaisen kirkon tunnustuskirjat, Jyväskylä 1990, s.327─328; 4/2002 

s.27, Joulutähti, Matt. 2:10, Kirkkopostilla I, Helsinki 1941, s.584─585; 5/2002 

s.2, Matt. 13:33, Matkaevästä, Porvoo/Juva 1996; s.3─9, Isä meidän-rukous, Te-

oksesta LW 43, s.29─38, Personal Prayer Book, Luther 1522, osa, Käännöksen 



 72 

vertailu: W2 10, 166─175; s.39, Jumalan voima, Luuk. 1:51, Mannaa Jumalan 

lapsille, s.55, Pieksämäki 1981; 6/2002 s.35, Kristus─oikea Daavid, Esipuheet 

Uuteen testamenttiin, s.11─12, Valitut teokset II, Juva 1983. 

 

1/2003 s.31, Kristuksen kirkko, Matt. 28:18─20, Että eläisimme, Helsinki 1984, 

s.52; 2/2003 s.27, Oikea parannus, Matt. 26:75, Ahtisaarnoja, Tampere 1900, 

s.104─105; 3/2002 s.43, Viimeisen päivän odottaminen, Tiit. 2:11, Mannaa Juma-

lan lapsille, Pieksämäki 1981, s.340; 4/2003 s.27, Kristuksen syntymän hyöty, 

Joh. 1:14, Sana ja armo, Hartauskirja vuoden joka päivälle, Helsinki 1946, s.38─ 

39; 5/2003 s.35, Valvokaa, Huonepostilla, s.32─33, Turku 1945; 6/2003 s.35, 

Hänen kanssaan ristin tiellä, Luuk. 18:31, Sana ja armo, s.130─131, Helsinki 

1946. 

 

MARTIN CHEMNITZ: 

5/1995 s.35 Trento 13.1.1547 Examen Concilii Tridentini; 5/1997 s.7─10 Minä 

uskon yleisen kirkon. Ministry, Word, and Sacraments An Enchiridion, ss.154─ 

156, Concordia Publishing House 1981; 2/1998 s.9─10 Mitä Jumala vaatii uskol-

liselta palvelijaltaan? Virka, Sana ja sakramentit; 3/2000 s.8─16 Ministry, Word 

and Sacraments An Enchiridion; 4/2000 s.3─13 Uuden Testamentin kirjoitusten 

alkuperästä, niiden kirjoittamisen syystä ja niiden käytöstä Examination of the 

Counsil of Trent, Part I s.49─63, Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. 

1971, Latinankielinen laitos Examinis Concilii Tridentini per D.D. Martinum 

Chemnicium scripti …, Francofurti ad Moenum, anno MDLXXVII, 1578, 

s.8─13; 1/2001 s.3─8 Salaisista avioliitoista, Secunda Pars Examinis Decretorum 

Concilii Tridentini … Authore Martino Chemnicio, D. Francofurti ad Moenum 

M.D.LXXVII, 1578, De clandestinis matrimoniin, p. 268─270; 

 

STEFAN PRÄTORIUS 

3/1994 s.19, Viranhoidon vakavuus, Hengellinen aarreaitta Ev. lut. todistajaseura 

1986 s. XIX─XX. 1/2001 s.22─24, Lohdutuksesta ristiä kantaessamme, Usko-

vaisten hengellinen aarreaitta s.468─472. Helsinki 1925. 

 

JOHANN GERHARD 

3/2000 s.20─21, Pyhän Hengen valaisu, Oppi Jumalan sanasta, SLEY-kirjat 2000, 

s.420─422; 4/2002 s.15, Käykäämme seimelle! Paimen 12/1923. 

 

VALENTIN LÖSCHER 

5/2001 s.30, Puhdas evankeliumi, The Complete Timotheus Verinus, osa 1. 

Northwestern Publishing House 1998, s.4, 113.  

 

LAURENTIUS PETRI NERICIUS (1499─1573, Ruotsi-Suomen ensimmäinen 

luterilainen arkkipiispa 1531─1573) 

3/1997 s.18─20, Otteita: Om sakrament och ämbete. Pro Veritate 1993.  

     

 

 

 



 73 

Lähde- ja kirjallisuusluettelo 

Päälähde 

Concordia-lehti vuosina 1994─2003. 

Haastattelut 

Halonen, Hannu, teol. kand. Suullinen haastattelu 01.06.09. 

 

Lehtonen, Hannu, Concordia-lehden päätoimittaja. Suulliset haastattelut 09.06.08  

          ja 16.01.09. 

 

Mensalo, Jouni, teol. yo. Kirjallinen haastattelu 07.11.08. 

 

Suokunnas, Seppo, entinen SLEY:n toiminnanjohtaja. Kirjallinen haastattelu 

          08.11.08. 

 

Sanoma- ja aikakauslehdet 

Länsi- Suomen Herännäislehti 1986.  

 

Sanansaattaja 2003 

 

Sisarenpoika 2002. 

     

Lähteet ja apuneuvot 

Arkkila, Reijo, Tunnustuskirkollisuus. SLEY-Kirjat. Vaasa. 1976. 

 

Augustinus, Henki ja kirjain. SLEY-Kirjat. Helsinki. 1982. 

 

Bäck, Johannes, Ilo Herrassa. Suomen luth. evank.-yhdistys. Helsinki. 1920. 

 

Gerhard, Johann, Uskon pyhä salaisuus. SLEY-Kirjat. Jyväskylä. 1995. 

 

Heino, Harri, Salonen, Kari, Rusama, Jaakko, Ahonen, Risto, Suomen Evankelis- 

luterilainen kirkko vuosina 1992─1995. Kirkon Tutkimuskeskus. Tampere. 1997. 

 

Hiltunen, Paavo, Toronto-ilmiö läpivalaisussa. Länsi- Suomen ev. lut. Kirjakus-

tannus. Lappi TL. 1996. 

 

Korpinen, Sakari, Vanhauskoisen päiväkirja 1975─1999. Helsinki. 1999. 

 

Luther, Martti, Huonepostilla. SLEY. Helsinki. 1902. 

 

Luther, Martti, Kirkkopostilla II. SLEY. Helsinki. 1942. 

 

Luther, Martti, Melanchthon, Philip, Evankelis-luterilaisen kirkon Tunnustus-

kirjat. SLEY. Turku. 1948. Lähteenä on käytetty myös uudempaa Tunnustuskirjo-

jen laitosta vuodelta 1990. 



 74 

Luther, Martti, Ole turvallisella mielin. Helsinki. 1951. 

 

Luther, Martti, Pyhän Paavalin Galatalaiskirjeen selitys. SLEY. Helsinki. 1957. 

 

Luther, Martti, Väsyneille matkamiehille. Turku. 1963. 

 

Luther, Martti, Valitut teokset I. WSOY. Porvoo-Helsinki-Juva. 1983. 

 

Luther, Martti, Saarnoja Ensimäisestä Moseksen kirjasta. Näköispainos vuoden 

1915 painoksesta. Panelia. 1989. 

 

Melanchthon, Philipp, Ydinkohdat. SLEY-Kirjat. Hämeenlinna. 1986. 

 

Pieper, Franz, Kristillinen Dogmatiikka. Lyhennetty laitos. SLEY-Kirjat. Helsin-

ki. 1961. Kirjasta on julkaistu uudempi painos 1995. 

 

Reinikainen, Pekka, Unohdettu Genesis. Uusi Tie. Helsinki. 1994. 

 

Rosenius, C.O., Vanhurskaana Jeesuksessa. SLEY-Kirjat. Vaasa. 1976. 

 

Suomen kirkon pappisliitto, Suomen teologit. Lahti. 1999. 

 

Syttyneitä sydämiä, Kansilehti, Ambrosius, Simo Kivirannan 60- ja Sakari Korpi-

sen 50- vuotisjuhlakirja. Teemana vanhurskauttaminen. Veteli. 1996. 

 

Särelä, Markku, Vähä Katekismus sekä Kristinoppi. STLK. Lahti. 1990.  

 

Walther, C. F. W., Oikea näkyvä kirkko. STLK. Lahti. 1999.  

Internet-lähteet 

2009       Puhdasoppisuuden määritelmä. 

               http://www.suol.fi/raamattunet/puhdoppi.html Katsottu 5.10.09.       

Kirjallisuus 

Anton, Emil 

2009      Katolinen Paavali. Katolinen tiedotuskeskus. Helsinki. 

 

Arffman, Kaarlo 

1981 Yliopistot ja kirkon magisterium reformaation alkuvaiheissa 1, 1517─ 

1521. Diss. Helsinki. 

 

1985 Yliopistot ja kirkon magisterium reformaation alkuvaiheissa 2, 1521─ 

1528. Helsinki. 

 

1993 Sanan jäljet: Kirkon historian merkitys Martti Lutherin teologiassa. 

               STKSJ 185. Helsinki. 

 

1994 Reformaatio vai restituutio? Suomen kirkkohistoriallinen seura. Tiede-

kirja. Helsinki. 

 

1996 Mitä oli luterilaisuus? Yliopistopaino. Helsinki University Press. 

 

http://www.suol.fi/raamattunet/puhdoppi.html


 75 

2002       Artikkeli Virpi Mäkisen toimittamassa kirjassa Lasaruksesta  

                leipäjonoihin. Atena. Jyväskylä. 

 

2004       Kristinuskon historia. Edita. Helsinki. 

 

2008       Auttamisen vallankumous. Suomen Kirjallisuuden Seura. Suomen 

                kirkkohistoriallinen seura. Helsinki. 

 

Arkkila, Reijo 

1975 Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen suhde Suomen evankelis-

luterilaiseen kirkkoon 1917─1939. Diss. Helsingin yliopisto. Helsinki. 

 

Bainton, Roland 

1982 Tässä seison. Martti Lutherin elämä. SLEY-Kirjat Oy. Helsinki. 

 

Burgers, Stanley, M. 

2006 Encyclopedia of Pentecostal and charismatic Christianity. New York: 

Routledge. 

  

Huhtinen, Pekka 

1984 Naispappeuskeskustelun teemat 1950─luvulla.─Herran käsky. Toim. 

Anssi Simojoki. SLEY-Kirjat Oy. Helsinki.  

 

Huotari, Voitto 

1981       Kirkkomme herätysliikkeet tänään. Pieksämäki. 

 

Junkkaala, Timo 

1986 Hannulan herätys. Suomen kirkkohistoriallinen seura. Diss. Kirjaneliö. 

Helsinki. 

 

2004       Osmo Tiililä- protestantti. PerusSanoma Oy. Kauniainen. 

 

Kittelson, James M. 

1996 Uskon puolesta. PerusSanoma Oy. Kauniainen. 

      

Kiviranta, Simo 

1997      Lukijalle.─Turhentuuko uskonpuhdistus? Toim. Kiviranta, Simo ja Laa- 

              to, Timo. Perussanoma Oy. Kauniainen. 

 

2006       Salattu ja ilmoitettu Jumala. Toim. Juhana Pohjola ja Olli-Pekka Vainio.  

               Suomen teologinen instituutti. Helsinki. 

 

Koskenniemi, Lauri 

1967 Suomen evankelinen liike 1870─1895. Diss. Helsingin yliopisto. Hel-

sinki. 

 

1984 Suomen evankelinen liike 1896─1916. SLEY-Kirjat Oy. Helsinki. 

 

Kuusniemi, Kalle 

2007 Missouri-Synodin käsityksiä kirkosta, virasta ja ehtoollisesta. Helsingin 

yliopisto. Systemaattisen teologian laitos. Pro gradu. Helsinki. 

 



 76 

 

Laasonen, Pentti 

1977 Johannes Gezelius vanhempi ja suomalainen täysortodoksia. Suomen 

kirkkohistoriallinen seura. Helsinki. 

 

1991      Suomen kirkon historia 2. Vuodet 1593─1808. WSOY. Porvoo-    

               Helsinki-Juva. 

 

Lehtiö, Pirkko 

2004      Nainen ja kutsumus. Naisteologien tie kirkon virkaan 1800─luvun                 

                lopulta vuoteen 1963. Kirjapaja. Helsinki. 

 

Manns, Peter, Loose, Helmuth Nils 

1982      Martti Luther. SLEY-Kirjat Oy. Helsinki. 

 

Munck, Krisse 

2006 Nauru Toronton siunauksessa. Helsingin yliopisto. Uskontotieteen laitos. 

Pro gradu. Helsinki. 

 

Ojala, Robert 

2007 Karismaattisuuden haaste kirkolle.─Karismaattisuuden haaste kirkolle. 

Helsingin kristillisen opiston seminaari 5.2.2007. Toim. Laato, Antti. 

Åbo. 

 

Ojanen, Markku 

1998       Terapia ja sielunhoito. Uusi Tie. Helsinki. 

 

2000       Hyvään elämään. Terapia ja sielunhoito II. Uusi Tie. Helsinki. 

 

Pirinen, Kauko 

1984       Seitsenpäinen Luther. Martti Lutherin kuva eri aikoina. SLEY-Kirjat 

               Oy. Helsinki. 

 

Preus, Robert 

1995 Vanhurskauttamisoppi klassisen luterilaisen ortodoksian teologiassa. 

Helsinki. 

 

1999 Raamatun inspiraatio. Tutkimus 1600─luvun luterilaisten dogmaa-

tikkojen teologiasta. Diss. Concordia. Veteli. 

 

Rödding, Gerhard 

1982       Paul Gerhardt elämä ja laulut. Sley-Kirjat Oy. Helsinki.   

 

Saarisalo, Aapeli 

1965       Raamatun sanakirja. WSOY. Porvoo-Helsinki. 

 

Simojoki, Anssi 

1984 Miksi tämä kirja?─Herran käsky. Toim. Anssi Simojoki. SLEY-Kirjat 

Oy. Helsinki. 

 

1997 Luther tulkitsijoidensa uhrina.─Turhentuuko uskonpuhdistus? Toim. 

Kiviranta, Simo ja Laato, Timo. Perussanoma Oy. Kauniainen. 



 77 

Suokunnas, Seppo 

1982      Siionin Kannel 1874─1892: tutkimus Suomen evankelisen liikkeen 

               laulukokoelman synnystä, lähteistä ja rakenteesta sekä tekstien ja  

               sävelmien alkuperästä. Diss. Helsingin yliopisto. SLEY-Kirjat. Helsinki.  

 

Talonen, Jouko 

1996       Hus lestadiolaisuudessa. –Asein, aattein, oppein. Scripta Historica XXII. 

Oulu. 

 

2005 Carl Fr. Wisløff (1908─2004), norjalainen kirkkohistorian professori. 

Suomen kirkkohistoriallisen seuran Vuosikirja 95. Helsinki. 

 

2006       Onko kirkkohistoria teologinen tiede? Teologinen aikakauskirja. Helsin- 

               gin yliopisto. Helsinki.  

                 

Teinonen, Seppo A. 

1975 Kirkon uudistus ja naispappeus. Kirjapaja. Helsinki. 

 

Vainio, Olli-Pekka 

2004 Luterilaisen vanhurskauttamisopin kehitys Lutherista yksimielisyyden 

ohjeeseen. Suomen teologinen kirjallisuusseura. Diss. STKSJ 240. Hel-

sinki. 

 

Väisänen, Matti 

1997 Vanhurskaaksi Kristuksen tähden uskon kautta.─ Turhentuuko uskon-

puhdistus? Toim. Kiviranta, Simo ja Laato, Timo. Perussanoma Oy. 

Kauniainen.. 

 

Väkeväinen, Ville 

2007 Wisconsin evankelis- luterilaisen synodin opillinen itseymmärrys inter-

net-materiaalissa. Helsingin yliopisto. Systemaattisen teologian laitos. 

Pro gradu. Helsinki. 

 

Wallman, Johannes 

1997 Totinen kääntymys ja maailmanparannus. Pietismi kirkkohistoriallisena 

ilmiönä. Kirjaneliö. Helsinki. 

 

Williams, Cf. George H. 

1992 The Radical Reformation. Kirksville. 

 

Wisløff, Carl Fr. 

1966 Norsk kirkehistorie I. Luther Förlag. 

 

1971 Norsk kirkehistorie III. Luther Förlag.   

 

1985 Tätä Luther opetti. Suomen Raamattuopiston kustannus Oy. Kauniainen. 

 

Öberg, Ingemar 

2002 Bibelsyn och bibeltolkning hos Martin Luther. Skellefteå. 

 

 

 



 78 

Österbacka, Ola 

2001 Förord. Författarna.─ Vägen fram. Lutherska väckelserörelser i uppbrott. 

Redigerad av Ola Österbacka. OF system. Vasa. 



 79 

Henkilöhakemisto 

Ambrosius, kirkkoisä  12, 47 

Anton, Emil  15 

Arffman, Kaarlo  26, 32, 49 

Arkkila, Reijo  3, 9, 27, 48 

Arndt, Johan  5 

Artman, Lars  40 

Augustinus, kirkkoisä  12, 26, 47, 54, 58 

Baier, Johann Wilhelm  4, 48 

Balduin, Friedrich  4 

Beijer, Göran  40   

Bergh, Julius Immanuel  17 

Bora von, Katariina  46 

Brug, John F.  12, 56 

Bryn, Einar  37 

Bugenhagen, Johannes  45 

Bunyan, John  45 

Bygstad, Jan  35 

Bäck, Johannes  50─51, 58 

Calovius, Abraham  4 

Calvin, Jean  9, 45, 57 

Chemnitz, Martin  3, 13─14, 18, 26, 47, 57  

Cyprianus, kirkkoisä  47   

Danell, Gustaf Adolf  35 

Dannhauer, John Conrad  4 

Dorsch, Johan Georg   4 

Falkenberg, Tarja  21 

Finnilä, Aki  52 

Forma, Juhani  41 

Gerhard, Johann  4, 13, 47─48, 57 

Gerhardt, Paul  46─47 

Gezelius, Johannes  4  

Gummerus, Teppo  23 

Haataja, Teemu  36 

Haffenreffer, Mathias  4 

Halminen, Markus  38 

Halonen, Hannu  7─8, 27 

Hannula, Frans  28 

Hardt, Tom G. A.  11 

Hedberg, F. G.  33, 54 

Heerbrand, D. Jacob   4  

Hietanen, Marja-Liisa  21 

Hiltunen, Paavo  24─25  

Hiltunen, Petri  38, 58 

Hollazius, David  4 

Honkola, Ahti  9─10, 18, 30─31, 56 

Huhtinen, Pauli  41 

Huhtinen, Pekka  38, 58 

Huhtinen, Teuvo  34     

Hunnius, Aegidius  4  

Hunnius, Nicholas  4 



 80 

Huotari, Voitto  3  

Hus, Jan  15 

Hutterus, Leonhardus  4 

Hülsemann, Johann  4 

Ingman, Lauri  18 

Irenaeus, kirkkoisä  47 

Jalovaara, Pirkko  25 

Janatuinen, Mailis  25 

Jokinen, Kalle  48 

Jokinen, Reima  13, 20, 58 

Jonas, Justus  45 

Junkkaala, Eero  29─30, 59 

Junkkaala, Timo  28 

Juntunen, Seppo  25 

Jääskeläinen, Topi  41 

Kaarle-herttua, Kaarle IX  4 

Kakkuri, Teemu  3 

Kankkonen, Stig  39 

Khrysostomus, kirkkoisä  47 

Kiveinen, Aarre  43 

Kivenheimo, Petri  29─30, 33, 59 

Kiviranta, Simo  6─8, 10, 41, 56 

Knudsen, Børre  35─37, 39 

Koenig, Johannes (ks. König, Johann Friedrich) 

Konttinen, Helena  51 

Korpinen, Sakari  6─8, 13, 17, 19─22, 24, 35─37, 41─43, 56, 58, 60 

Kortekangas, Paavo  21, 23  

Koskenniemi, Erkki  9  

Koskenniemi, Lauri  3, 41─42, 60 

Kourimo, Eija  31, 59 

Kromayer, Hieronymus  4 

Kuosmanen, Juhani  32, 59 

Kuusniemi, Kalle  35 

Kylliäinen, Antti  44 

Kymäläinen, Aimo  42 

König, Johann Friedrich  4, 17 

Laasonen, Pentti  4 

Laato, Antti  23 

Laato, Timo  33─34, 39, 60 

Lange, Joachim  4─5  

Laulaja, Jorma  36 

Lehtiö, Pirkko  19 

Lehtonen, Hannu  8─10, 13, 16, 20─27, 30, 32─33, 37─43, 49, 52─53, 56, 

58─60 

Lempinen, Lauri  33 

Lipponen, Paavo  30 

Lundqvist, E. A.  48 

Luther, Martti (Martin)  9─12, 14─18, 23─24, 26─27, 30, 34, 38, 42, 44─49, 

51─55, 56─58, 60 

Löscher, Valentin  4─5 

Löytömäki, Arvi  22 

Malmivaara, Väinö  36   



 81 

Mannermaa, Tuomo  14 

Marjokorpi, Lasse  41 

Marquart, Kurt  24, 35, 58 

Masius, Andreas  45 

Melanchthon, Philipp  23─24, 44─45, 57 

Melanen, Ville  31 

Mensalo, Jouni  8, 15 

Molina, Seija  21 

Munck, Krisse  25   

Müntzer, Thomas  26 

Mykonius, Friedrich  23 

Myllykoski, Matti  44 

Mäkelä, Raimo  21 

Mäkinen, Virpi  26 

Nikolainen, Aimo T.  18 

Nisula, Pekka  48 

Nuto, Annukka  20 

Nyman, Tom  32─34, 60 

Närhi, Kimmo  33─34, 60 

Ojala, Robert  23, 49 

Ojanen, Markku  32, 50─51 

Olsson, Arne  40 

Origenes, kirkkoisä  47 

Palojoki, Mikko  52 

Pettersson, Roger  38 

Pfeiffer, August  4, 48 

Pieper, Frantz  29 

Pinnock, Clark  52 

Pirttiperä, Mika  34   

Preus, Robert D.  4, 16, 28─29, 56 

Prätorius, Stefan  17, 49 

Quenstedt, Johann Andreas  4, 17, 47, 57 

Rask, Katja  41 

Rimpiläinen, Olavi  35, 37, 41 

Rosenius, C. O.  12 

Rotterdamilainen, Erasmus  45 

Ruotsalainen, Asko  43 

Räisänen, Heikki  44 

Räsänen, Päivi  30 

Saarisalo, Aapeli  53 

Salama, Hannu  30 

Sandelin, Karl-Gustav  44 

Sandell, Halvar  7, 13, 36─37, 44, 56, 60   

Santakari, Esa  43 

Scherzer, Johann Adam  4 

Schmidt, Sebastian  4 

Simojoki, Anssi  18, 22─23, 37, 58 

Simojoki, Martti  36 

Spener, Philipp Jakob  5  

Spong, John Shelby  44, 60 

Stronstad, Roger  52 

Suokunnas, Seppo  3, 8─9, 21─22, 42, 44, 56, 60 



 82 

Svebilius, Olaus  48, 57 

Särelä, Markku  23 

Sääksi, Tuula  23, 40 

Talonen, Jouko  2, 19, 29, 58 

Teininen, Jukka  20─23, 58   

Teinonen, Seppo A.  18─19 

Thuren, Lauri  40, 59 

Tiensuu, Kyllikki  42 

Tiililä, Osmo  28 

Vainio, Olli-Pekka  13─14 

Viitala, Juhani  10, 34, 54 

Vikström, John  20 

Virtanen, Helge  43 

Virtanen, Sakari  23 

Virtanen, Unto  51 

Vuortenvirta, Hannu  34 

Väisänen, Matti  13 

Wallmann, Johannes  5 

Walther, C. F.W.  15, 28, 44  

Wassermann, Hans  25 

Williams, George H.  50 

Wisløff, Carl. Fr.  45, 57 

Zorn, C. M.  54 

Öberg, Ingemar  50 

Österbacka, Ola  34 


