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Tiivistelmä:  
Tutkimukseni aiheena on Perusta-lehden kritiikki Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista -asiakirjaa 
(YJV) kohtaan vuosina 1995–1999. Pyrin vastaamaan kysymykseen siitä, miksi YJV nähtiin Perusta-
lehden toimituksen parissa ongelmallisena, eikä sen hyväksymistä toivottu. Selvitän tutkimuksessani 
myös sitä, onko kritiikin kohteissa havaittavissa muutoksia asiakirjan eri versioiden kohdalla. Lisäksi 
arvioin vielä, oliko toimituksen linja yhtenäinen YJV:hen suhtautumisessa. 

Siihen, miksi Perusta-lehden toimitus, itse asiakirjaan ja sen sisältöön kohdistuneista syistä, 
piti YJV:tä ongelmallisena, eikä selvästikään toivonut sen hyväksymistä, on nähtävissä useita eri syitä. 
Ne voidaan hyvin pitkälti jakaa neljään erilaiseen kategoriaan: selkeyteen, oppiin, 
johdonmukaisuuteen ja arvovalta-asemaan liittyviin syihin. 

Perustan toimitus olisi toivonut YJV:ltä suurempaa ilmaisun tarkkuutta. Kun määritelmien 
katsottiin jääneen sumeiksi ja liian joustaviksi, oltiin huolissaan siitä, että käytännössä niihin 
mahtuisivat molempien osapuolten opinkäsitykset. 

Keskeisin julistuksesta löydetty opillinen ongelma näyttää toimituksen mielestä olleen 
pyhityksen sekoittuminen osaksi vanhurskauttamista. YJV:tä kritisoitiin myös monista muista asioista, 
kuten siinä esiintyvän roomalaiskatolisen näkökulman sisältämästä synergismistä, roomalaiskatolisen 
osapuolen pitäytymisestä käsitykseen hyvien tekojen ansiollisuudesta, ja syntiopillisista asioista, kuten 
konkupisenssin käsittämisestä synnittömäksi, sekä siitä, ettei kristittyä käsitetty olemuksellisesti 
syntiseksi.  

Julistuksesta löydettiin sekä sisäisiä, että ulkopuolelle ulottuvia ristiriitoja. YJV:n ja muualla 
esiintyneen roomalaiskatolisen opin välillä nähtiin jännitteitä ja osapuolten vanhojen tuomioiden, sekä 
tunnustusten voimaanjättämisessä nähtiin monenlaisia loogisia ongelmia. 
YJV:n katsottiin myös käytännössä peräänkuuluttaneen itselleen asemaa osapuolten aiempien 
tunnustusten yläpuolelta. Erityisesti sen, että julistuksessa jätettiin vanhat tuomiot voimaan 
eräänlaisen varoituksen roolissa niitä kohtaan, jotka poikkeaisivat siinä esitetystä yksimielisyydestä, 
katsottiin viestivän tällaista asemaa. 

Pääasiassa kritiikki YJV:tä kohtaan pysyi varsin samanlaisena. Joitakin uusia aiheita esiintyi 
myöhempien versioiden kohdalla, mutta yleensä niissä ei ollut havaittavissa minkäänlaista linjan 
muuttumista YJV:hen kohdistetun kritiikin suhteen. Lähinnä selkeyttä koskeneessa palautteessa 
esiintyi merkittävää muutosta. 

Tutkimukseni perusteella toimituksen suhtautuminen YJV:hen oli yleensä sopusointuista, 
mutta myös joitakin jännitteisyyksiä ilmeni. Eriävyyttä ilmeni käsityksissä siitä, löytyikö julistuksesta 
lainkaan forenssista vanhurskauttamisoppia, missä määrin Würzburg I -version kohta 15 oli 
luonteeltaan kristologinen ja millaista samaisen version raamattuargumentaatio oli laadultaan. 
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I Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimukseni aiheena on Perusta-lehden kritiikki Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista -

asiakirjaa (YJV) kohtaan vuosina 1995–1999. Pyrin vastaamaan kysymykseen siitä, miksi 

YJV nähtiin Perusta-lehden toimituksen parissa ongelmallisena, eikä sen hyväksymistä 

toivottu. Toimitus esitti runsaasti kritiikkiä myös niitä tapoja kohtaan, joilla asiakirjaa 

koskenutta kirkkopoliittista prosessia hoidettiin, mutta tässä tutkimuksessa keskityn kuitenkin 

itse asiakirjaan ja sen sisältöön kohdistuneisiin huomioihin. En siis myöskään tarkastele tässä 

tutkimuksessani sellaista kritiikkiä tai huolta, joka liittyi julistuksen hyväksymisen 

mahdollisiin seurauksiin, ellei niitä suoraan kytketty johonkin julistuksen sisältöön liittyvään 

tekijään. Määrittämäni ajallisen rajauksen sisään sijoittuu kolme eri versiota YJV-asiakirjasta. 

Toinen kysymys, johon pyrin vastaamaan, onkin se, onko kritiikin kohteissa havaittavissa 

muutoksia eri versioiden kohdalla. Lisäksi arvioin sitä, oliko toimituksen linja yhtenäinen 

suhtautumisessa YJV:hen.  

YJV näyttäytyy eräänä merkittävimmistä roomalaiskatolis-luterilaisen ekumeenisen 

dialogin aikaansaannoksista. Siihen ovat tutkimusajankohtani jälkeen ottaneet osaa myös 

Metodistien maailmanneuvosto (World Methodist Council), Anglikaanien neuvoa-antava 

neuvosto (Anglican Consultative Council), sekä reformoitujen kirkkojen maailmanyhteisö 

(World Communion of Reformed Churches), eli sen merkitys on suuri jopa maailmanlaajan 

ekumenian kentässä.1 YJV:n vaikutus jatkuu edelleen yhteyspyrkimysten laajentumisessa ja 

uusissa asiakirjoissa myös luterilais-roomalaiskatolisen dialogin saralla. Tästä ovat 

esimerkkeinä muun muassa asiakirjat Vanhurskauttaminen kirkon elämässä, sekä Declaration 

on the Way – ensin mainittu vuodelta 2009, jälkimmäinen vuodelta 2015.2  

YJV ei kuitenkaan ole herättänyt ainoastaan positiivista huomiota, vaan se on saanut 

osakseen myös kritiikkiä.3 Oman maamme kirkkohistoriassa tällaista suhtautumista esiintyi 

tietyn, erityisesti herätysliikkeiden edustajista koostuneen ”tunnustusrintaman”4 parissa. 

Mutta miksi tämä historiallisesta opillisesta lähentymisestä toivoa herättänyt asiakirja ei 

kyseisen tahon parissa nauttinutkaan estotonta suosiota? Eikö olisi voinut kuvitella, että 

signaali hyvin konservatiivisena tunnetun, jäsenmäärältään massiivisen Rooman kirkon 

 
1 Lane 2018, 315. 
2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 20 vuotta – mikä on julistuksen merkitys tänään? s.a. 
3 Kriittisestä suhtautumisesta muualla kuin Suomessa esimerkkinä Saksan kielisten teologien kannanotto: 

Radano 2009, 147; Saksan evankeliset yliopistoteologit torjuvat Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisesta 1998, 

35–36; Räsänen 2000, 1; Kiviranta & Laato 1998, 8. 
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lipumisesta kohti lähempää yhteyttä luterilaisen kirkon kanssa olisi saanut tämän, itsekin 

konservatiivisessa maineessa – ja siksi Suomen kirkossa varsin ahtaalla – olleen ryhmittymän 

suorastaan hykertelemään innostuksesta? Tähän mielenkiintoiseen kysymykseen tutkimukseni 

tarjoaa näköalan kohdistuessaan tunnustusrintamaan vahvasti kytkeytyneen Perusta-lehden 

toimituksen kannanottoihin.  

 Yhteistä julistusta vanhurskauttamisopista ovat Suomen osalta käsitelleet 

tutkimuksissaan ainakin Marko Sagulin pro gradu -tutkielmassaan Keskustelu yhteisestä 

julistuksesta: YJV-asiakirja hyväksyminen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuodelta 

2005, sekä Ville Hakala pro gradu työssään "Dokumentum Christi in fide praesentis”: 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon anti asiakirjan Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 

valmistelu- ja hyväksymisprosessissa vuodelta 2011. Essi Tuomala on niin ikään tehnyt pro-

gradu työnsä melko läheisestä aiheesta vuonna 2013: Ekumeeniset sopimukset Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen käsittelyssä 1976–1998. Mikään näistä 

tutkimuksista ei kuitenkaan ole keskittynyt tarkastelemaan Perusta-lehden suhdetta kyseiseen 

asiakirjaan, eikä myöskään tunnustusrintaman näkökulmaan laajemmin. Niinpä tutkimukseni 

sijoittuu aiemman tutkimuksen joukossa erityisesti Perusta-lehden ja sitä kautta välillisesti 

tunnustusrintaman YJV-näkökulmaan tarkentuvaksi katsaukseksi. 

  Aloitan aiheeni tarkastelun vuodesta 1995 jolloin YJV:n ensimmäinen kirkkojen 

käsiteltäväksi lähetetty versio saapui Suomen evankelis-luterilaisen kirkon (tästä lähtien: 

”Suomen kirkko”) työpöydälle. Päätän tarkasteluni vuoteen 1999, jolloin YJV allekirjoitettiin. 

Keskityn tutkimuksessani tutkimaan Perustan toimituksen linjaa, eli sen toimitukseen 

kuuluneiden henkilöiden kirjoittamia artikkeleita. Eräs kysymys, joka tutkimukseni 

toteuttamiseen liittyy, on tämän seurauksena se, miten suhtautua sellaisiin toimituksen 

artikkeleihin, joiden sisällössä kylläkin annetaan tilaa tietyille ajatuksille, mutta ei ole selvää, 

kuinka pitkälti – jos lainkaan – toimittaja näihin ajatuksiin itse yhtyy. Tällaisia tilanteita ovat 

esimerkiksi seuraavat: Eräs toimituksen artikkeli sisälsi lähinnä suomennoksen 

ulkomaalaisten teologien julkilausumasta. Tälle julkilausumalle on siis annettu lehdessä tilaa, 

mutta mihin sen sisältämistä kritiikeistä toimitus itse liittyy? Tätä ei kerrota, vaikka onkin 

periaatteessa luontevaa ajatella, että lausuma oli toimitukselle pääasiassa mieleinen, kun sille 

on kerran annettu lehdessä tilaa. Toisessa tilanteessa eräs toimituksen artikkeli sisälsi 

runsaasti erään kirjan artikkelien referointia. Silti useimmissa tapauksissa ei ollut täysin 

selvää, kuinka pitkälti toimittaja itse näihin ajatuksiin liittyi. Sekä suomennosten, että 

 
4 ”Tunnustusrintama” -käsitteen määrittelen myöhemmin tutkimustehtävä -osiossani. 
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referointien kohdalla kyse on tavallaan hieman samanlaisesta tilanteesta kuin niiden 

artikkelien kohdalla, jotka eivät ole toimituksen kirjoittamia tai edes suomentamia, mutta 

joille nämä ovat kuitenkin antaneet lehdessään tilaa. Kuitenkaan en tässä tutkimuksessani 

keskity näihinkään artikkeleihin, sillä kohteenani pyrin selvärajaisesti pitämään toimituksen 

edustajien omia mielipiteitä ja arvioita. Muista lehteen otetuista kirjoituksista puolestaan olisi 

melko vaikea yrittää seuloa sitä, liittyykö toimitus johonkin tiettyyn kritiikkiin, joka niissä 

esiintyy, vai ei. Näiden asioiden vuoksi en ole ottanut tutkimuksessani toimituksen esittämänä 

kritiikkinä huomioon sellaisia ajatuksia, joiden kohdalla on edellä mainituilla tavoilla 

epäselvää, kuinka pitkälti toimitus niihin itse liittyy. 

Hankalia rajatapauksia ovat julkilausumat, jotka on julkaistu lehdessä ja joiden 

allekirjoittajiin on merkitty mukaan myös toimituksen jäseniä. Tällaisten julkilausumien 

kohdalla herää kysymys, pitäisikö niiden katsoa edustavan toimituksen linjaa? Yhdessä 

tällaisessa tapauksessa ilmoitetaan vieläpä, että lausumaan liittyneet ovat allekirjoittaneet sen 

yksityishenkilöinä, mikä sekoittaa asioita entisestään. Kumpaakaan niistä eivät ole 

allekirjoittaneet kaikki Perustan toimituksen jäsenet, eikä päätoimittaja Timo Junkkaala ole 

kummankaan allekirjoittajien joukossa. Tämä johtunee kuitenkin siitä, että molempien 

julkilausumien kaikki allekirjoittajat ovat jonkinlaisessa järjestön tai yhdistyksen 

johtotehtävässä olevia henkilöitä: lähinnä herätysliikejärjestöjen pääsihteerejä, päätoimittajia, 

lähetysjohtajia ja vastaavia johtohenkilöitä. Niinpä kaikkia toimituskunnan jäseniä ei ole 

välttämättä edes pyydetty allekirjoittajiksi, mikäli on pyritty muotoilemaan erityisesti 

järjestöjen johtotehtävissä olevien henkilöiden kannanottoa. Päädyin siihen, että sisällytän 

tällaiset julkilausumat tutkimukseeni, sillä ne ovat ainakin joidenkin toimituksen jäsenten 

allekirjoittamia ja esiintyvät Perustassa, mikä tekee vaikeaksi ajatella niiden jäävän 

toimituksen kannan ulkopuolelle. Sen sijaan Suomen Teologisen Instituutin (STI) nimiin 

laitettua julkilausumaa, joka sekin esiintyy Perustassa, en ole sisällyttänyt tutkimukseeni, 

vaikka senkin laatimisessa on tosin mitä luultavimmin ollut mukana Perustan toimitukseen 

kuulunut STI:n tutkija Timo Eskola. Tätä ei kuitenkaan ole ilmaistu julkilausuman 

yhteydessä, vaan se on ainoastaan laitettu STI:n nimiin. 

Hankala on myös Simo Kivirannan artikkeli Onko luterilaisella kirkolla tulevaisuutta? 

Muuten artikkeli on kyllä aiheen kannalta keskeinen ja sijoittuu vieläpä hyvin ratkaisevan 

vaiheen äärelle YJV-prosessissa, mutta siihen liittyy kuitenkin ongelma: kyseisessä 

lehtinumerossa Kiviranta ei enää kuulunut Perustan toimitukseen. Asiaa vaikeuttaa vielä 

sekin, että Kiviranta kuului tuolloin kuitenkin Perustan neuvottelukuntaan, eikä hän siis 

tavallaan ollut aivan pelkkä vieraileva kirjoittaja. Säilyttääkseni johdonmukaisen otteen 
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tutkimuksessani, en kuitenkaan sisällytä tätä Kivirannan artikkelia lähteisiini, koska en ole 

muissakaan tapauksissa ottanut mukaan neuvottelukuntaan kuuluneiden artikkeleita.  

Perustan tutkiminen on YJV-aiheen kohdalla kiinnostavaa siksi, että kyseistä lehteä 

voidaan pitää yhtenä keskeisesti tunnustusrintamaan liittyneistä lehdistä. Tunnustusrintama 

yhdisti muun muassa monia kirkon konservatiivisista herätysliikejärjestöistä. YJV-prosessin 

edellä se oli käynyt tiivistä taistelua naisten papiksi vihkimisen hyväksymistä vastaan, eikä 

sen asema kirkon sisällä – kyseisen käytännön tultua 1980-luvun lopulla hyväksytyksi – ollut 

edelleenkään myrskytön. Roomalaiskatolinen kirkko puolestaan vastusti tuolloinkin jykevästi 

naispappeutta ja muutenkin sitä luonnehti konservatiivisuus. Pintapuolisesti katsottuna näiden 

kahden olisi siis voinut kuvitella löytävän yhteisen sävelen luontevasti. Tunnustusrintaman 

olisi siis saattanut ajatella riemuitsevan lähenevästä yhteydestä roomalaiskatolisen kirkon 

kanssa. Yksi oleellisimmista erottavista tekijöistä luterilaisten ja roomalaiskatolilaisten välillä 

oli jo uskonpuhdistuksesta saakka ollut vanhurskauttamisoppi. Kun sitten julkisuuteen tuli 

luonnos asiakirjasta, joka herätti toivoa historiallisesta lähentymisestä luterilaisten ja 

roomalaiskatolilaisten välillä juuri kyseisessä opissa, ei tunnustusrintaman parissa kuitenkaan 

yleisesti ratkettu riemusta. Sen sijaan YJV:tä vastaan nousi huolestuneen kritiikin aalto. Tätä 

nopealla katsauksella erikoiselta vaikuttavaa asetelmaa kohtaan herää mielenkiinto – mistä 

tunnustusrintaman parissa herännyt reaktio johtui? Yksittäisessä pro gradu -työssä 

näkökulmaa täytyy tosin rajata, eikä voida tutkia kaikkia tunnustusrintamaan kytkeytyviä 

lehtiä tai kirjoja. Perusta-lehti tarjoaa kuitenkin yhden huomattavan ja runsaasti aihetta 

käsittelevän näköalan kyseisen ryhmän sisään ja on siksi varsin mielekäs tutkimuskohde 

tämän kiinnostavan tilanteen valottamiseksi. 

Perusta-lehti alkoi ilmestyä vuodesta 1974 lähtien. Tällöin se oli Ylioppilaslähetyksen 

vastuulla, mutta YJV:n tullessa keskustelun aiheeksi sen sivuilla vuonna 1995, oli lehden 

julkaisijoihin liittynyt myös Suomen Raamattuopiston Säätiö. Perustan alkuperäistä tehtävää 

voisi kiteyttäen kuvata kristittyjen vahvistamiseksi uskossa sellaisen teologian kautta, joka on 

tunnustukselle uskollista ja luonteeltaan herätyksellistä.5 

Tutkimusta tehdessäni selasin lähdemateriaalini läpi kartoittaen sieltä aiheeseen liittyviä 

artikkeleita tarkempaa lukemista varten. Tarkemman lukemisen myötä tutkimukseeni 

sisällytettävien artikkelien määrä karsiutui vielä jonkin verran – keskeisimpinä pitämiini 

artikkeleihin. Tutustuttuani näihin artikkeleihin, havaitsin, että kritiikin voi jakaa neljään 

keskeiseen kategoriaan: selkeyttä, oppia, johdonmukaisuutta ja statusta koskeviin huomioihin. 

 
5 Junkkaala 2014; Perusta 5/95 (sisällysluettelosivu). 
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Ensimmäisessä kategoriassa on luonnollisesti kyse asiakirjan selkeydessä, ja toisessa 

puolestaan opissa nähdyistä ongelmista. Johdonmukaisuus -kategoriaan puolestaan kuuluvat 

huomiot julistuksen sisäisistä ristiriidoista, tai ristiriidoista julistuksen ja lähinnä 

roomalaiskatolisen osapuolten muualla esiintyvän opin tai vakaumuksen kanssa. Status -

kategoriaan puolestaan kuuluu sellainen kritiikki, joka koskee sitä, millaista arvovalta-asemaa 

YJV-asiakirjan katsottiin viestivän. Tutkimukseni etenee pää- ja alalukujen tasolla 

kronologisesti, ensimmäisen pääluvun keskittyessä asiakirjaluonnoksiin ja toisen lopulliseksi 

tarkoitettuun asiakirjaan. Alalukujen sisällä tutkimukseni etenee lehtinumeroittain, eli 

edelleen kronologisesti, mutta lehtinumerojen sisällä materiaali jaksottuu kritiikki 

kategorioiden mukaan järjestyksessä: selkeys, oppi, johdonmukaisuus, status. 

Lähdemateriaalini löytyy kokonaisuudessaan STI:n kirjastolta, jossa varsinkin 

tutkimukseni alkuvaiheilla siihen perehdyin. Tutkimukseni edetessä sain kuitenkin hankittua 

itselleni kotiin kaikki oleelliset Perustan numerot, minkä vuoksi olen suurimmalta osalta 

käyttänyt tutkimuksessani tätä omistamaani materiaalia. 

Käytän tutkimuksessani termiä ”tunnustusrintama”. Kyseisellä termillä tarkoitan 

ryhmää, joka koostui moninaisesta, lähinnä herätysliikkeisiin kytkeytyvästä joukosta kirkon 

sisällä. Tunnustusrintaman ääriviivoja ei ole aivan helppoa hahmottaa. Se ei ensinnäkään sulje 

piirinsä kokonaisia herätysliikkeitä, eikä sitä aivan yksinkertaisesti voi esittää 

herätysliikejärjestöjenkään tasolla. Kaksi selkeintä tunnustusrintamaa edustanutta 

kokonaisuutta olivat Paavalin synodi ja Suomen Teologinen Instituutti. Helpoimmalta tavalta 

hahmottaa tunnustusrintaman rajoja voisikin tuntua niiden vetäminen STI:hin kuuluvien 

järjestöjen mukaisesti. Tämä menetelmä ei kuitenkaan ole täysin aukoton. Esimerkiksi 

Paavalin synodissa vaikutti nimittäin sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät kuuluneet järjestöihin, 

joista myöhemmin tuli STI:n jäseniä. Samoin myös STI:n perustamisvaiheessa ja toiminnassa 

oli mukana henkilöitä, joita ei voisi identifioida minkään sen jäsenjärjestöistä edustajiksi, 

kuten esimerkiksi herännäistaustainen piispa Olavi Rimpiläinen. Tästä huolimatta 

kattavimman kuvan tunnustusrintaman ydinjoukosta saa kuitenkin STI:n 

perustajajäsenjärjestöjen kautta6. Termiä ”tunnustusrintama”, tai sitä läheisesti muistuttavaa 

käsitettä ovat aikaisemmin käyttäneet ainakin Hanna Salomäki tutkimuksessaan 

Herätysliikkeisiin sitoutuminen ja osallistuminen7, Reijo Arkkila kirjassa Minne menet 

 
6 STI:n perustamisvaiheen kokoonpanoon ja tunnustusrintaman historiaan perehdytään myöhemmin 

taustaluvussa ”Suomen kirkon tilanne 1990-luvun alussa”. 
7 Hanna Salomäki viittaa pitkälti samaan ryhmään juuri termillä ”tunnustusrintama” kertoessaan 

herätysliikkeiden välisistä verkostoista. Yhteys, jossa hän termiä käyttää koskee itseasiassa juuri 1990-luvun 

roomalaiskatolis-luterilaista keskustelua vanhurskauttamisopista ja herätysliikkeiden vastarintaa sitä kohtaan. 
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Suomen kirkko?8 ja Eero Junkkaala STI:n Kulmakivi-tiedotuslehden pääkirjoituksessaan, Että 

he yhtä olisivat9 vuodelta 1995.  

Tutkimukseni kannalta on oleellista määritellä joitakin teologisia termejä. Tällaisia ovat 

erityisesti forenssinen ja efektiivinen vanhurskauttaminen. Forenssisen vanhurskauttamisen 

yhteydessä selitän myös siihen liittyvän termin ”imputaatio”. 

Forenssisella, eli oikeudellisella vanhurskauttamisella tarkoitetaan vanhurskaaksi 

lukemista tai julistamista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan katsotaan lukevan 

ihmisen edessään vanhurskaaksi. Tämän puolestaan nähdään perustuvan Kristuksen 

ansaitsemaan vanhurskauteen, joka tässä käsityksessä nimenomaan on se vanhurskaus, joka 

ihmiselle oikeudellisesti luetaan. Imputaatio puolestaan tarkoittaa yksinkertaisesti hyväksi 

lukemista, eli kun puhutaan imputoidusta vanhurskauttamisesta, tarkoitetaan siis käytännössä 

forenssista vanhurskauttamista.10  

Efektiivisen vanhurskauttamisen, eli vanhurskaaksi tekemisen kohdalla asiat 

mutkistuvat.11 Kyseisen käsitteen yksiselitteisen määrittelemisen vaikeutta kuvaa sekin, että 

Roosa Tahkola ja Hanna Nurminen ovat kummatkin tutkimuksissaan havainneet kyseisen 

tehtävän monimutkaisuuden.12  Termillä voidaan tarkoittaa ihmisen elämässä tapahtuvaa 

uudistusta, eli käytännössä pyhitystä, mutta esimerkiksi myös sitä, että Kristuksen 

vanhurskauden lukeminen ihmiselle saa tässä aikaan uskon.13 Se, mitä termiin 

vanhurskauttaminen sisällytetään, vaihtelee. Esimerkiksi Günther Gassmann katsoo 

luterilaistenkin tarkoittavan vanhurskauttamisella sekä forenssista, että efektiivistä 

vanhurskauttamista.14 Robert Preus puolestaan sisällyttää vanhurskauttamiseen forenssisen 

vanhurskauttamisen.15 Efektiivinen vanhurskauttaminen ei sisälly vanhurskauttamisen osaksi 

myöskään tunnustusrintamaan vahvasti kytkeytyvän Matti Väisäsen kuvauksessa, joka sen 

 
Salomäen mukaan: ”Tähän niin kutsuttuun tunnustusrintamaan liittyi viidennen herätysliikkeen, 

rukoilevaisuuden ja evankelisuuden lisäksi osa lestadiolaisista ryhmistä.” Salomäki 2010, 284. Korostus minun.  
8 Reijo Arkkilan ja Eero Parvion Minne menet Suomen kirkko? -kirjassa termiä käytetään oikeastaan kaikkien 

viiden herätysliikkeen (siis myös lestadiolaisten ja körttien) parista edustajia saaneen ryhmän merkityksessä. 

Arkkila 2009, 56. 
9Eero Junkkaala arvelee otsikon ”Yhteys tunnustusrintaman kesken” (korostus minun) alla seuraavaa: ”STI:n 

taustalla oleva osa kristikansaa tuntenee kuuluvansa lähinnä herätyskristilliseen tai tunnustukselliseen rintamaan 

kirkossamme.” (Korostus minun.) Junkkaala E. 1995, 5. 
10 Teinonen 2015, ”forenssinen”; ”iustificatio”; Gassmann 2005, 107; Kiviranta et al. 2006, 98–99; Preus 2017, 

111, 113; Teinonen 2015 ”imputatiivinen vanhurskauttaminen”; Väisänen 2004, 278. 
11 Kiviranta et al. 2006, 111; Teinonen 2015, ”iustificatio”; (Vainio muuten samaistaa vanhurskaaksitekemisen ja 

uudistuksen: Vainio 2004, 28.) 
12 Tahkola 2016, 7; Nurminen 2016, 51 (nootti 345). Ks. Myös Petri Revon tutkimusta, jossa huomioidaan 

efektiivisen vanhurskauttamisen kytkeytyminen pyhitykseen. Repo 2015, 12. 
13 Gassmann 2005, 107; Kiviranta et al. 2006, 111–112; Vaahtoranta 1995, 189; Junkkaala 2017, 204. 
14 Gassmann 2005, 107. 
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sijaan liittää sanan ”efektiivinen” nimenomaan vanhurskauttamisen seurauksiin, eli 

pyhitykseen.16 Niin ikään tunnustusrintamaan selvästi assosioituva Simo Kiviranta kuitenkin 

katsoi, että efektiivisellä vanhurskauttamisella voitiin tarkoittaa sitä, että forenssinen 

vanhurskaaksi lukeminen vaikuttaa ihmisessä uskon, mutta toisaalta hän selvästi tiedosti 

olemassa olevan mahdollisuuden, että efektiivisellä vanhurskauttamisella voitaisiinkin 

tarkoittaa tämän sijasta pyhitystä.17 Timo Junkkaala, joka oli tutkimusaikavälilläni Perusta-

lehden päätoimittaja, puolestaan yhdistää vuonna 2017 julkaistussa teoksessaan Oikein väärin 

ymmärretty Luther efektiivisen vanhurskauttamisen uudistukseen, eli mitä ilmeisimmin 

pyhitykseen.18 Myös Olavi Peltola selvästi samaistaa efektiivisen vanhurskauttamisen ja 

pyhityksen.19 Tutkimukseni lähteiden osalta on joka tapauksessa mielekkäintä tulkita 

efektiivisellä vanhurskauttamisella yleensä tarkoittavan käytännössä pyhitystä. Muuten 

lähteissä esitetty kritiikki kävisi usein varsin vaikeasti ymmärrettäväksi. Miksi kriittistä 

huomiota kiinnitettäisiin esimerkiksi siihen, että julistuksessa samaistetaan forenssinen ja 

efektiivinen vanhurskauttaminen, jos efektiivisellä vanhurskauttamisella tarkoitettaisiin vain 

uskon syntymistä forenssisen vanhurskauttamisen myötä? Silloin kun itse käytän 

tutkimuksessani termiä efektiivinen vanhurskauttaminen, käytän sitä synonyymina ihmisessä 

tapahtuvaan muutokseen, eli käytännössä pyhitykseen, perustuvalle prosessiluontoiselle 

vanhurskauttamiskäsitykselle. 

Oma taustani on varsin vahvasti tunnustusrintaman parissa. Myös nykyään olen 

teologisessa mielessä hyvin lähellä tätä verkostoa. Luultavasti olen siis henkilökohtaisesti 

monessa myötämielinen sen kritiikin suhteen, jota lähteissä esitetään YJV:tä kohtaan. Lisäksi 

tutkimuksessani esiintyvä Simo Kiviranta on minulle sukua. Olisi siis ymmärrettävää, mikäli 

jonkun mielestä olisi olemassa vaara, että omaksuisin varsin puolueelliseen tutkimusotteen.  

Tuomalla nämä seikat esiin voin kuitenkin nähdäkseni vähentää riskiä 

subjektiivissävytteiseen käsittelyyn. Onhan lukijaa tämän myötä informoitu taustastani. 

Pyrkimykseni on joka tapauksessa käsitellä tätä aihetta siten, että annan tutkimuskohteestani, 

sekä aiheeni taustoista autenttisen ja edustavan kuvan.  

 
15 Preus 2017, 122; Ks. Myös Vainio 2004, 20. (Preus voidaan muuten kytkeä tunnustusrintamaan ainakin siten, 

että hänen SLEY:n teologikokouksessa pitämänsä luento vanhurskauttamisesta julkaistiin Perustan numerossa 

5/95. Preus 1995, 195–199. 
16 Väisänen 2004, 278. 
17 Kiviranta et al. 2006, 111–112. Ks. myös Kiviranta 1996, 9–10 ja Lausunto ekumeenisesta asiakirjasta 

”Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista” 1996, 28. 
18 Junkkaala 2017, 204. ”Uudistus” ja ”elämän uudistus” pyhityksen (vähintään suppeasti ymmärretyn) 

synonyymina: Junkkaala 1996, 2; Vaahtoranta 1995, 189; Kiviranta 1996, 9–10. 
19 Peltola 2015, 137. 
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 Tutkimukseni kannalta oli oleellista selvittää Suomen kirkon tilannetta niihin aikoihin, 

kun YJV saapui Suomeen, sekä kyseisen asiakirjan taustahistoriaa ja sisältöä. Suomen kirkon 

tilanteen suhteen keskeisiin selvitettäviin asioihin kuului erityisesti se, millainen oli 

tunnustusrintaman tilanne ja asema kirkossa, sekä se, miten kirkossa suhtauduttiin 

ekumeniaan.  

YJV:n historiaa olen lähestynyt erityisesti John A. Radanon Lutheran & Catholic 

Reconciliation On Justification -kirjan20 kautta. YJV:n sisältöä koskevan osion laatimisessa 

olen käyttänyt YJ1:den ja Würzburg I:den osalta tekstejä, jotka minulla on ollut käytössäni 

kirkkohallituksen arkiston kautta. Suomen kirkon tilannetta olen taustoittanut useiden teosten 

avulla. Keskeisiä ovat olleet Eino Murtorinteen Suomen kirkon historia: Sortovuosista 

nykypäiviin 1900–1990, Suomen kirkon nelivuotiskertomus Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko vuosina 1992–1995, Jaakko Antilan Kansankirkko ristipaineessa, Reijo Arkkilan ja 

Eero Parvion Minne menet Suomen kirkko?, Timo Junkkaalan artikkeli Raamatun ja 

tunnustuksen puolesta, Lauri Vartiaisen artikkeli Mikä on ollut Suomen teologisen instituutin 

merkitys?, sekä jo aiemmin mainittu Essi Tuomalan pro gradu -tutkielma. Lisäksi 

kirkkohallituksen arkistosta käyttöön saamani materiaali on ollut keskeisessä roolissa työni 

historiallisen kontekstin taustoittamisessa. 

 Tutkimukseni alkaa kahdella aihettani taustoittavalla alaluvulla. Ensimmäinen niistä 

käsittelee YJV-asiakirjaa sekä sen taustahistoriaa ja toinen puolestaan Suomen kirkon 

tilannetta tutkittavan ajankohdan edellä. Tutkimukseni etenee päälukujen ja alalukujen tasolla 

kronologisesti siten, että ensimmäinen pääluku käsittelee YJV-asiakirjan luonnoksia: 

Ensimmäistä Suomessa käsittelyyn tullutta luonnosta, eli YJ1:tä21, sekä sitä seurannutta 

Würzburg I22 -luonnosta. Kolmas pääluku käsittelee asiakirjan lopulliseksi tarkoitettua 

tekstimuotoa, joka tunnettiin myös nimellä Würzburg II23. Alalukujen sisällä tutkimukseni 

jäsentyy vielä kronologisesti lehtinumeroittain. 

 
20 Koko nimi: Lutheran & Catholic Reconciliation on Justification: A Chronology of the Holy See’s 

Contributions, 1961–1999, to a New Relationship between Lutherans & Catholics and to Steps Leading to the 

Joint Declaration on the Doctrine of Justification. 
21 Nimitys esiintyy muun muassa Turhentuuko uskonpuhdistus? -kirjan jatko-osassa. Kiviranta & Laato 1998, 

18. 
22 Nimitys esiintyy muun muassa Kati Räsäsen tutkielmassa. Räsänen 2000, 14. 
23 Nimitys esiintyy muun muassa Kati Räsäsen tutkielmassa. Räsänen 2000, 16. 
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1.2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 

Vatikaanin toinen kirkolliskokous näyttäytyy keskeisenä vaiheena siinä taustatekijöiden 

sarjassa, joka johti Yhteiseen julistukseen vanhurskauttamisopista24. Itse kokous pidettiin 

neljässä osassa vuosina 1962–1965 ja yksi sen merkittävimmistä aiheista oli juuri kristittyjen 

yhteyden edistäminen. Jo ennen varsinaista kokousta perustettiin vuonna 1960, paavi 

Johannes XXIII:n aloitteesta Paavillinen kristittyjen yhteyden edistämisen neuvosto 

(Pontificial Council for Promoting Christian Unity. Tästä lähtien: ”Vatikaanin 

ykseysneuvosto”, tai: ”ykseysneuvosto”.), joka tuolloisessa vaiheessa oli tosin vielä nimeltään 

Kristittyjen yhteyden edistämisen sihteeristö (Secretariate for Promoting Christian Unity). Se 

perustettiin nimenomaan pitäen silmällä sitä aikomusta, että kokouksessa keskusteltaisiin 

myös kristittyjen yhteydestä. Johannes XXIII:n myötävaikutuksella päätettiin jo vuonna 1961 

hyväksyä toisiin kirkkokuntiin kuuluvien tarkkailijoiden kutsuminen suunniteltuun 

kirkolliskokoukseen. Kokoukseen saapuikin lopulta 152 ulkopuolista tarkkailijaa, joista 

kymmenen edusti Luterilaista maailmanliittoa (LML). Vielä kirkolliskokouksen ollessa 

käynnissä vuonna 1965, LML:n ja roomalaiskatolisen kirkon välillä käynnistettiin yhteinen 

työryhmä (joint working group), jonka ensimmäisen kokouksen tarkoituksena oli pohtia 

osapuolten välillä alkaneiden suhteiden jatkoa. Siinä suunniteltiin myös keskeisiä teemoja 

tuleviin keskusteluihin.25 

 Vanhurskauttamisoppi tuli keskustelun aiheeksi jo aivan osapuolten välisen dialogin 

aluilla. Jo vuonna 1972 julkaistiin ”Maltan raportti”, viralliselta nimeltään Evankeliumi ja 

kirkko (The Gospel and the Church), jota voidaan pitää perustana myöhemmin käydylle 

keskustelulle osapuolten välillä. Raportissa arvioitiin laaja-alaisen yksimielisyyden 

saavuttaminen vanhurskauttamisopista mahdolliseksi ja sellaisen katsottiin myös olevan 

kehittymässä.26 

Dialogin toinen vaihe sijoittui vuosiin 1973–1984 ja sen yhteensä kuudesta raportista 

viimeinen julkaistiin vuonna 1985. Toisen vaiheen raporteissa ei kuitenkaan keskusteltu 

vanhurskauttamisesta kovinkaan laajasti. Maltan raportin lausumaa vanhurskauttamisopin 

alalla kehittyvästä yksimielisyydestä tuotiin kuitenkin esiin myös tämän vaiheen raporteissa.27 

Dialogin toisen vaiheen kanssa samoihin aikoihin käydyissä paikallisissa keskusteluissa, 

erityisesti Yhdysvalloissa ja Saksassa, puolestaan syvennyttiin vanhurskauttamisoppiin. 

 
24 Esimerkiksi John A. Radano on valinnut YJV-prosessin historiaa käsittelevän teoksensa käsittelemän aikavälin 

alkupisteeksi aivan Vatikaanin toista kirkolliskokousta edeltäneen vuoden 1961. 
25 Radano 2009, xxi, xxv, 3–5, 23–25, 216. 
26 Radano 2009, 40–42. 
27 Radano 2009, 57. 
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Vuosina 1978–1983 Yhdysvaltain luterilais-roomalaiskatolinen dialogi keskittyi nimenomaan 

vanhurskauttamiseen. Tämä dialogi tuotti 1980-luvun puolella raportin nimeltä 

Uskonvanhurskaus (Justification by Faith), jossa pyrittiin selkeyttämään vanhurskauttamisen 

merkitystä.28 Raportissa itsessään arvioitiin sen myötä lähennytyn vanhurskauttamisopissa, 

sekä käsityksessä kyseisen opin roolista eräänlaisena mittapuuna sille, oliko kirkon julistus ja 

elämä luotettavaa.29 Kyseinen raportti päätyi lopulta myös olemaan tärkeä taustavaikute 

YJV:lle ja se sai muutaman muun dokumentin ohella peräti erityismaininnan YJV:n itsensä 

johdannossa.30 

Saksassa käynnisti vuonna 1980 toimintansa roomalaiskatolisten ja protestanttien 

välinen ekumeeninen tutkimusryhmä, jonka keskittymisen kohteisiin kuului myös 

vanhurskauttaminen. Ryhmän oli määrä selvittää kysymystä siitä, kohdistuivatko 

reformaatioajan tuomiot myös nykyhetken osapuoliin. Ryhmän perustamista seuranneena 

vuonna aloitetun tutkimuksen raportti Erottavatko oppituomiot? (Lehrverurteilungen –

kirchentrennend?)31 julkaistiin vuonna 1986.32 Vanhurskauttamisopin kohdalla työryhmä ei 

katsonut oppituomioiden löytävän riittävissä määrin kohdetta nykyaikaisista osapuolista, jotta 

kirkkojen olisi syytä jatkossakin olla erillään toisistaan.33 Muun muassa väärinymmärryksien, 

epäluottamuksen, sekä erilaisten ilmaisu- ja ajattelutapojen arvioitiin aikanaan vaikuttaneen 

osan erimielisyyksistä syntyyn osapuolten välillä.34 Myös tästä saksalaisen 

paikalliskeskustelun tuloksena syntyneestä raportista tuli keskeinen YJV:n laatimisessa 

tukena käytetty resurssi.35  

Vuonna 1986 alkoi kolmas vaihe kansainvälisessä luterilais-roomalaiskatolisessa 

dialogissa. Tässä vaiheessa käsiteltiin oleellisena osana myös vanhurskauttamisoppia, 

erityisesti sen ja kirkko-opin suhdetta. Päätettyään työnsä yhteinen komissio julkaisi vuonna 

1994 raporttinsa Kirkko ja vanhurskauttaminen36. Siihen johtaneessa esityöskentelyssä 

hyödynnettiin runsaasti myös edellä käsiteltyjä Saksan ja Yhdysvaltain paikallisten 

 
28 Radano 2009, 61. 
29 Radano 2009, 62; Saarinen 1994, 102. 
30 Radano 2009, 62. Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1997 (Lopullinen ehdotus), 2–5. 
31 Lehrverurteilungen – kirchentrennend? Rechctfertigung, Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformation 

und heute. Suom. “Erottavatko oppituomiot? Vanhurskauttaminen, sakramentit ja kirkon virka reformaatioaikana 

ja tänään”. Saarinen 1994, 102. 
32 Radano 2009, 62–63. 
33 Saarinen 1994, 102. 
34 Radano 2009, 63. 
35 Radano 2009, 63; Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1997 (Lopullinen ehdotus), 2–5. 
36 Koko nimitys englanniksi: Church and Justification: Understanding the Church in the Light of the Doctrine of 

Justification. 
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keskustelujen raportteja.37 Myös tätä kansainvälisen dialogin kolmannen vaiheen tuottamaa 

Kirkko ja vanhurskauttaminen -asiakirjaa hyödynnettiin lopulta YJV:tä laadittaessa.38 

 Maaliskuun alkupäivinä vuonna 1994, Luterilaisen maailmanliiton ja Vatikaanin 

ykseysneuvoston aiempana vuonna perustama työryhmä piti ensimmäisen tapaamisensa 

Genevessä. Tässä tapaamisessa syntyi varsinaista YJV:tä edeltänyt luonnos. Se lähetettiin 

tarkasteltavaksi monille tahoille, ja jo saman vuoden kesäkuussa se oli LML:n Pysyvän 

ekumeenisten asian komitean (Standing Comittee on Ecumenical Affairs) käsiteltävänä. 

Saadun palautteen perusteella siitä laadittiin kuitenkin vielä uusi versio, joka katsottiin 

soveltuvaksi molempien osapuolten kirkoille lähettämistä varten. Vuoden 1995 alkupuolella 

näin myös tehtiin. Kirkoilta odotettiin vastauksia kyseiseen asiakirjaan noin vuoden 

kuluessa.39 Näin Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista oli syntynyt ja sen hyväksymistä 

koskenut prosessi oli nytkähtänyt käyntiin. 

YJ1:den esipuheesta käy hyvin ilmi, että asiakirjan keskeisenä päämääränä on vanhojen 

oppituomioiden toteaminen kohteettomiksi suhteessa julistuksen osapuoliin. Esipuheen ovat 

allekirjoittaneet kardinaali Edward Idris Cassidy ja LML:n pääsihteeri Ishmael Noko. 

Asiakirjan keskeisin sisältö voidaan jakaa johdantoon, sekä viiteen päälukuun.40 

Pääluvuista ensimmäisessä pyritään kuvaamaan sitä, millaisena vanhurskauttaminen 

näyttäytyy Raamatussa. Se käsittää julistuksen kohdat 8–11, joita edeltävät kohdat puolestaan 

kuuluvat johdantoon. Toinen pääluku sisältää vain yhden kohdan, jossa esitellään luterilaisten 

ja roomalaiskatolisten välille historiassa syntynyt, vanhurskauttamisoppiin kiinteästi 

kytkeytynyt vastakkainasettelu ja todetaan lähiaikojen ekumeenisissa keskusteluissa löydetyn 

yksimielisyyden vanhurskauttamisopista, minkä pohjalta pidetään tarpeellisena arvioida 

vanhojen oppituomioiden osuvuutta suhteessa nykyisiin osapuoliin. Kolmas luku on 

nimeltään ”Yhteinen käsitys vanhurskauttamisesta” ja se sisältää kohdat 13–17. Nimensä 

mukaisesti se esittää lyhyesti osapuolten jakaman käsityksen vanhurskauttamisesta ja sen 

asemasta muiden oppien joukossa. Asiakirjan keskeisen sisällön pisin osio on sen neljäs luku 

”Miten osapuolet ymmärtävät vanhurskauttamisen”. Se kattaa kohdat 18–41 ja jakautuu 

muista luvuista poiketen alalukuihin, joita on yhteensä 7. Alaluvut käsittelevät ihmisen 

vaikutusmahdollisuuksia pelastumisessa (4.1), vanhurskauttamisen luonnetta (4.2), 

vanhurskautetun syntisyyttä (4.3), vanhurskauttamista uskosta ja armosta (4.4), lain ja 

evankeliumin suhdetta (4.5), pelastusvarmuutta (4.6), sekä hyvien tekojen roolia 

 
37Radano 2009, 63–65, 131. 
38Radano 2009, 65; Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1997 (Lopullinen ehdotus), 2–5. 
39Radano 2009, 137–139. 
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vanhurskautetun elämässä (4.7). Suurin osa alaluvuista sisältää kolme kohtaa, jotka 

noudattavat seuraavaa kaavaa: ensimmäinen kohta sisältää osapuolten yhdessä tunnustaman 

opin vanhurskauttamisesta, loput kaksi kohtaa puolestaan toinen luterilaisen ja toinen 

roomalaiskatolisen erityisnäkökulman kyseiseen erityiskysymykseen. Poikkeuksen 

muodostavat alaluvut 4.4 ja 4.5. Alaluvussa 4.4 on yhteensä kuusi kohtaa, joista kolme 

ensimmäistä noudattavat samaa kaavaa kuin suurin osa muista alaluvuista. Neljäs kyseisen 

alaluvun kohdista, eli kohta 30, pyrkii osoittamaan, etteivät efektiivinen ja forenssinen 

vanhurskauttamiskäsitys ole luonteeltaan yhteensovittamattomia. Tätä seuraavat kohdat 31–

32 sisältävät jälleen toinen luterilaisen ja toinen roomalaiskatolisen erityisnäkökulman, mitä 

ilmeisimmin kohdassa 30 esitettyyn asiaan liittyen. Alaluvussa 4.5 puolestaan myös toinen 

kohta käsittelee molempien tunnustamaa näkemystä ja kolmatta kohtaa ei ole selkeästi 

omistettu kummallekaan osapuolelle. Viides luku ”Saavutetun konsensuksen merkitys” 

koostuu kohdista 42–46 ja sen jälkeen alkaa lähteitä käsittelevä osio. Viidennessä luvussa 

muun muassa todetaan nykyisten osapuolten välttävän vanhat oppituomiot, katsotaan 

selvitettäviä opillisia asioita edelleen jäävän kirkkojen välille ja ilmaistaan kirkkojen jatkavan 

työskentelyään niiden parissa. Lopulta käy myös ilmi, että julistusta pidetään askeleena kohti 

näkyvää ykseyttä kirkkojen välillä.41 

Myöhemmät YJV-versiot, joista ensimmäistä kutsutaan nimellä Würzburg I ja 

seuraavaa, lopulliseksi tarkoitettua muotoa nimellä Würzburg II, noudattavat keskeisimmän 

sisältönsä jäsentämisen osalta varsin pitkälti samaa kaavaa kuin YJ1. Joitakin eroja tosin on. 

Würzburg I versiossa on yhteensä 45 kohtaa, eli yksi kohta vähemmän kuin aiemmassa 

versiossa. Neljännen luvun alaluvuissa aiheet eivät ole aivan samassa järjestyksessä, vaan 

Würzburg I:ssä 4.3 ja 4.4 alalukujen aiheet ovat vaihtaneet paikkaa keskenään. Würzburg 

I:ssä alaluku 4.5 noudattaa samaa konsensus–erillisnäkökulma–erillisnäkökulma-kaavaa kuin 

suurin osa muista alaluvuista, eikä enää muodosta poikkeusta. Kyseisessä versiossa 4.4 

alalukuun, joka vastaa aiheeltaan YJ1:den lukua 4.3, on kuitenkin ilmaantunut normaalin 

kolmen kohdan kaavan lisäksi hyvin lyhyt neljäs kohta, jossa käsitellään molempien 

osapuolten käsitystä kastetun tilasta suhteessa Jumalaan. YJ1:ssä alaluku 4.4 

”Vanhurskauttaminen uskosta ja armosta” sisälsi kuusi kohtaa, mutta Würzburg I:ssä 

aiheeltaan saman suuntainen alaluku 4.3 ”Vanhurskauttaminen uskon kautta ja armosta” 

noudattaa tavallista kolmen kohdan kaavaa. Neljännen luvun sisäinen järjestys näyttää siis 

myöhemmässä versiossa muuttuneen systemaattisemmaksi. Würzburg II on puolestaan 

 
40 KHA KH KUO Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1995 suomennos, 3–14. 
41 KHA KH KUO Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1995 suomennos, 5–14. 
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pääsisältönsä rakenteen suhteen hyvin lähellä edeltäjäänsä. Lopulliseksi tarkoitetusta versiosta 

ei kuitenkaan löydy neljättä kohtaa alaluvusta 4.4. Tämän vuoksi Würzburg II -versiossa on 

kohtia yhteensä 44, eli jälleen yksi vähemmän kuin aiemmin.42 

1.3 Suomen kirkon tilanne 1990-luvun alussa  

Kun nyt on käsitelty sitä, millainen oli se ekumeeninen asiakirja, joka saapui Suomeen 1990-

luvulla, on syytä luoda katsaus siihen, millainen oli se kirkko, jonka työpöydälle tämä 

dokumentti saapui. Kenelle kuului päätösvalta ekumeenisista suhteista? Oliko tämä kirkko 

yhtenäinen, vai kiehuivatko sen sisällä kipeät erimielisyydet? Millainen oli tunnustusrintaman 

asema kirkon sisällä? Entä millainen oli kirkon yleinen suhtautuminen ekumeeniseen 

kanssakäymiseen? Ennen näiden kysymysten käsittelyä on kuitenkin paikallaan lyhyt 

yleiskatsaus 1990-luvun alussa vallinneeseen tilanteeseen Suomen kirkossa. 

 1990-luvun alkua värittivät Suomen kannalta Neuvostoliiton romahtaminen vuonna 

1991, sekä taloudellinen lama.43 Tämän tutkimuksen kannalta erityisen huomion arvoinen 

poliittinen kehityskulku on kuitenkin Euroopan yhdentymiskehitys. Suomi otettiin 1990-

luvun alussa ensin Euroopan talousaluesopimukseen ja pian sen jälkeen myös Euroopan 

unioniin. Tämä Euroopan yhdentymiskehitys lähensi myös Suomen evankelis-luterilaista 

kirkkoa Länsi-Euroopan kirkkoihin. Vuoden 1995 lopulla Suomi oli tehnyt virallisen 

päätöksen Euroopan unioniin liittymisestä, ja Suomen osalta varsinainen EU-jäsenyys tuli 

voimaan jo vuoden 1995 alkupuolella.44 Edeltävänä vuonna Suomen kirkossa oli alettu 

käsittelemään muun muassa Britannian ja Irlannin anglikaanikirkkojen kanssa lähentymiseen 

tähdännyttä ekumeenista julkilausumaa, minkä lisäksi YJV saapui Suomen kirkon käsittelyyn 

saman vuoden alussa, jona Suomen EU-jäsenyys astui voimaan.45 Ei olekaan ihme, että 

Euroopan yhdentymiskehityksessä nähtiin myös liitekohtia ajankohtaisiin ekumeenisiin 

tapahtumiin.46 EU kehityksen pelättiin muun muassa ajavan luterilaisuutta roomalaiskatolisen 

kirkon otteeseen.47 

 YJV:n saapuessa Suomeen vuonna 1995, kirkon ekumeenisia suhteita koskevien 

päätösten tekeminen kuului kahdesti vuodessa kokoontuneen kirkolliskokouksen 

 
42 KHA KH KUO Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1996 suomennos, 1–10; KHA KH KUO Hcc2 

Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1995 suomennos, 9–11; Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1997 

(Lopullinen ehdotus), 1–32. 
43 McFaul 2006, 355–357; Heino et al. 1997, 13, 19–22. 
44 Heino et al. 1997, 15–16, 182. 
45 Antila 2017, 228–229; Tuomala 2013, 52–53; Heino et al. 1997, 185. 
46 Antila 2017, 229. (Vuodelta 1998, kun YJV-prosessi oli ollut Suomessakin jo hyvän aikaa käynnissä, löytyy 

Perusta -lehden sivuilta mielenkiintoista pohdintaa ja arviointia EU:n ja ekumeenisten yhdentymiskehitysten 

suhteista. Vaahtoranta 1998, 96; Kiviranta 1998, 87.) 
47 Heino et al. 1997, 16–17. 
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toimivaltaan. Kirkolliskokouksen tehtäviin kuului tuolloin myös Kirkon ulkoasiain neuvoston 

(KUN) nimittäminen. Kyseisellä neuvostolla, johon myös arkkipiispa kuului, oli puolestaan 

tehtäviä ekumeenisia suhteita koskevien asioiden työstämisen vaiheissa, kuten niihin 

liittyvässä pohjatyöskentelyssä. Kirkolliskokous koostui tuohon aikaan 108 jäsenestä, joista 

noin 60 % oli maalikoita ja noin 30 % pastoreita. Suurin osa lopusta noin kymmenesosasta 

kirkolliskokouksen jäsenistöä koostui kahdeksasta piispasta, sekä yhdestä kenttäpiispasta.48 

YJV:n Suomeen saapumista edeltäneeltä vuosikymmeneltä pistää esiin kaksi kirkon 

tilanteen kannalta mielenkiintoista tapahtumaa. Ensin, vuonna 1986, hyväksyttiin naisten 

vihkiminen pappisvirkaan pitkän asiaa koskeneen taistelun jälkeen, mitä seuraavana vuonna 

puolestaan perustettiin Suomen teologinen instituutti (STI).49 Nämä tapahtuvat indikoivat 

hyvin sitä, millainen sisäinen tilanne Suomen kirkossa vallitsi.  

STI:tä oli vuonna 1987 perustamassa seitsemän Suomen kirkon sisäistä 

herätysliikejärjestöä. Nämä järjestöt olivat Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, 

Opiskelija- ja koululaislähetys, Kansanlähetys, Suomen Raamattuopiston Säätiö, Kylväjä, 

Sanansaattajat ja Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys.50 Instituutti oli erityisesti 

eksegetiikan alaan liittyvää teologista rinnakkaiskoulutusta tarjoava taho, jonka tarkoituksena 

oli antaa vaihtoehtoista näkökulmaa yliopistoteologian opetukselle.51 STI:n perustaminen 

ilmentää hyvin 1990-lukua kiinteästi edeltäneitä kehityksiä, minkä vuoksi sen synnyn 

ymmärtäminen avaa mainion näköalan tuolloiseen kirkolliseen tilanteeseen. 

Ensinnäkin STI:n perustaminen heijastaa historialliskriittisen 

raamatuntutkimuksen nousua polttavaksi keskustelun aiheeksi kirkon sisällä. Sinänsä huoli 

kyseisen virtauksen esiintymisestä yliopistoteologian alueella ei ollut mitään uutta, vaan sitä 

oli esiintynyt 1900-luvun alkupuolelta – jopa 1800-luvulta saakka.52 1970-luvulla 

historialliskriittinen eksegetiikka kuitenkin nousi pintaan uudella intensiteetillä, erityisesti 

Helsingin yliopiston eksegeetin, Heikki Räisäsen, hahmossa. Räisänen asetti julkisesti 

Raamatun arvovallan kyseenalaiseksi muun muassa väittämällä sitä ristiriitaiseksi ja useita 

sen kuvaamia tapahtumia epätosiksi.53 Räisäsen väitteitä koskeva keskustelu roihusi edelleen 

1980-luvulla, jolloin hän myös toi jälleen esiin mielipiteitään, muun muassa kehottaen 

kirkkoa tieteen tulosten valossa lopettamaan Raamatun tunnustamisen Jumalan sanaksi.54 Kun 

 
48 Heino et al. 1997, 179, 222. 
49 Arkkila 2009, 56, 61; Murtorinne 1995, 401, 433; Vartiainen 2018, 14. 
50 Murtorinne 1995, 433; Vartiainen 2018, 14; Junkkaala 1990, 24. 
51 Vartiainen 2018, 15. 
52 Junkkaala 1990, 12–13. 
53 Junkkaala 1990, 18–20; Huttunen 2017, 77. Arkkila 2009, 58–59. 
54 Junkkaala 1990, 22; Huttunen 2017, 77. 
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kirkon virallinen johto ei ryhtynyt ratkaiseviin toimenpiteisiin kirkon pappisvirassa ollutta 

Räisästä kohtaan, herätysliikejärjestöt kokoontuivat keskustelemaan yhteisestä teologisesta 

rinnakkaiskoulutuksesta. Näiden oppikeskustelujen myötä syntyi lopulta STI.55  Sen 

perustaminen oli siis seurausta kirkkoa kuohuttaneesta raamattukeskustelusta, jonka yhä 

radikaalimpana esiin noussut historialliskriittinen eksegetiikka oli 1970-luvulla tuonut 

Suomen kirkollisen keskustelun näyttämön keskelle.  

 Toinen asia, josta STI:n perustaminen kertoo, on 1990-luvua edeltänyt 

herätysliikejärjestöjen yhteistoiminnan kehittyminen. Viimeistään 1970-luvulla perustettu 

Paavalin synodi piirsi jo esiin jonkinlaista, erityisesti herätysliikeväestä koostunutta 

rintamaa.56 Paavalin synodin taustalla oli Raamattua ja tunnustusta koskeneen 

kysymyksenasettelun lisäksi myös kysymys naisten pappisvihkimyksestä, joka oli alkanut 

ravistelemaan kirkkoa 1960-luvulla. Synodi asemoitui vastustamaan pappisviran avaamista 

naisille.57 1970-luvulla kirkolliskokouksen selvä enemmistö oli tosin jo naisten papiksi 

vihkimisen toteuttamisen puolella, mutta tämä ei vielä riittänyt sen viralliseen hyväksymiseen 

Suomen kirkossa, mihin olisi tarvittu kolmen neljänneksen enemmistö kirkolliskokouksessa.58 

Samana vuonna 1976, jolloin edellä mainittu kirkolliskokous pidettiin, järjestäytyi myös 

Paavalin synodi59.60 Sitä oli edeltänyt vuonna 1975 useiden eri herätysliikkeiden parista 

osanottajia kerännyt kokoontuminen. Tuossa kokouksessa oli mukana heränneitä, 

lestadiolaisia, evankelisia, rukoilevaisia ja viidesläisiä.61 Kaikkien näiden liikkeiden parista 

oli lopulta edustajia myös Paavalin synodissa.62 Paavalin synodi järjesti vuosittain niin 

sanottuja paastonajan kirkkopäiviä, jotka kokosivat yhteen tunnustuksellisesti orientoitunutta 

väkeä, sekä julkaisi myös omaa lehteään.63  

Synodin historia kietoutui yhteen STI:n historian kanssa siten, että se kokosi saman 

suuntaista kannattajakuntaa kuin STI. Viimeksi mainitun perustaneet herätysliikejärjestöthän 

edustivat evankelisuutta, rukoilevaisuutta ja viidesläisyyttä, joiden kaikkien parista oli 

edustajia myös Paavalin synodissa. STI:n syntyhistoriaan kiinteästi liittyneiden, 1980-luvun 

alussa pidettyjen, teologian opiskelijoille tarkoitettujen luentojen pitäminen puolestaan 

suunniteltiin ja toteutettiin alun perin Paavalin synodin puitteissa, mistä se tosin siirtyi pian 

 
55 Junkkaala 1990, 23–24. Arkkila 2009, 59–61. 
56 Arkkila 2009, 55–58. Salomäki 2010, 283. 
57 Murtorinne 1995, 351–352,400; Arkkila 2009, 55; Salomäki 2010, 283. 
58 Murtorinne 1995, 400. 
59 Ei tosin ole selvää, oliko liikehdinnän nimeksi tänä vuonna jo vakiintunut ”Paavalin synodi”, mutta kyse on 

joka tapauksessa samasta liikehdinnästä, jota alettiin myöhemmin kutsua Paavalin synodiksi. Arkkila 2009, 56. 
60 Murtorinne 1995, 400; Arkkila 2009, 55–56. 
61 Arkkila 2009, 55–56. 
62 Arkkila 2009, 57–58; Salomäki 2010, 283. 
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neljän myöhemmin STI:n perustajajärjestöihin kuuluneen tahon toiminnaksi.64 Vuonna 1986 

naisten pappisvihkimykset lopulta hyväksyttiin kirkolliskokouksen toimesta 87 edustajan 

äänestäessä puolesta ja 21:n vastaan.65 Vaikka STI:n perustamiseen johtanut kehitys 

liitetäänkin erityisesti raamattukysymykseen, oli myös kysymyksellä naisten ordinaatiosta 

osansa kyseisen järjestön syntyhistoriassa, sillä tämän polttavan aiheen äärellä STI:n 

perustaneet tahot olivat hitsautuneet lähemmin yhteen.66 Lisäksi kysymykseen naisten 

pappisvihkimyksestä toisaalta kietoutui instituutin perustajien näkökulmasta myös 

raamattukysymys.67  

On syytä mainita vielä, että Perusta-lehti näytteli sekin osaa herätysliikkeiden 

yhdentymiskehityksessä.68 Sen, ja sitä edeltäneen Raamattu ja seurakunta -lehden sivuilla 

otettiin 1970-luvulla ahkerasti kantaa raamattukysymykseen, minkä lisäksi Perustan 

järjestämillä vuoden alun teologipäivillä keskusteltiin kyseisestä aiheesta.69 Näille päiville 

kutsuttiin myös taustaltaan evankelisia puhuja, vaikka lehti olikin viidesläisten järjestöjen 

hallinnassa.70 Huomion arvoista on sekin, että juuri Perustan teologipäiviltä lähetettiin 

Räisäsen toiminnan aiheuttamaa huolta koskenut viesti Helsingin piispalle.71 Perusta-lehden 

tunnustusrintamaa yhdistänyttä roolia kuvaa myös se, että lehden toimittajiin ja 

neuvottelukuntaan kuului vuoden 1995 alussa viidesläisten lisäksi myös evankelisen liikkeen 

väkeä.72 Näihin yhteyksiin kuului myös huomattavan monia sellaisia henkilöitä, jotka ottivat 

keskeisesti osaa STI:n perustamista edeltäneisiin neuvotteluihin.73 Lisäksi STI:n tutkija Timo 

Eskola kuului mainittuna ajankohtana Perustan toimitukseen.74 

 1990-luvulla oli siis jo olemassa pitkälle muotoutunut tunnustuksellinen rintama, jota 

STI ja Paavalin synodi, sekä suuressa määrin myös Perusta-lehti, ilmensivät. Tämän 

tunnustusrintaman ja virallisen kirkon, sekä radikaalin yliopistoteologian välillä oli puolestaan 

aiemmin esitellyistä syistä johtuva, syvä juopa. Kirkkopoliittisista voimasuhteista näiden 

tahojen välillä voi antaa jonkinlaista kuvaa se, millä enemmistöllä naisten ordinoiminen 1980-

 
63 Arkkila 2009, 56. 
64 Junkkaala 1990 21–22; Vartiainen 2018, 14. 
65 Murtorinne 1995, 401. 
66 Junkkaala 1990, 25–26; Murtorinne 1995, 433. 
67 Junkkaala 1990, 23–24. 
68 Arkkila 2009, 59. 
69 Arkkila 2009, 58; Junkkaala 1990, 16–17. 
70 Arkkila 2009, 59. 
71 Arkkila 2009, 59; Junkkaala 1990, 22. 
72 Perusta 1/95 (sisällysluettelosivu). Toimituskuntaan kuuluvan Simo Kivirannan ja neuvottelukuntaan 

kuuluvan Reijo Arkkilan taustasta: Arkkila 2009, 57.  
73 Perusta 1/95 (sisällysluettelosivu). Arkkila 2009, 60. Tällaisia henkilöitä olivat ainakin päätoimittaja Timo 

Junkkaala, toimittajat Simo Kiviranta ja Raimo Mäkelä, sekä neuvottelukunnan jäsenet Reijo Arkkila, Olavi 

Peltola ja Erkki Ranta. 
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luvun lopulla hyväksyttiin, sekä se, että myös piispainkokous oli näihin aikoihin asemoitunut 

kyseistä toimintamallia tukevalle kannalle75. Kuten edellä on esitetty, kirkon johto ei ryhtynyt 

mihinkään merkittäviin toimenpiteisiin Heikki Räisäsen tapauksessa, joten mitään vahvaa 

tukea ei tunnustusrintamalla juuri näytä tässäkään tapauksessa olleen virallisen kirkon 

puolelta. Niinpä tunnustusrintaman kirkkopoliittinen asema aivan 1990-luvun edellä 

näyttäytyy melko heikkona. 

 Oleellinen tarkastelun aihe on myös se, millainen oli Suomen kirkon tilanne 1990-

luvun alussa suhteessa ekumeeniseen liikehdintään. Tätä voidaan lähestyä jälleen muutamien 

kyseisen vuosikymmenen lähiaikoihin osuneiden tapahtumien kautta.  

Porvoon yhteinen julkilausuma, jossa oli kyse pyrkimyksestä pohjoismaisten ja 

Baltian alueen luterilaisten, sekä Britannian ja Irlannin anglikaanien välisten suhteiden 

tiivistämiseen, tuli Suomen kirkon piispain kokouksen käsittelyyn vuonna 1994.76 Jo vuonna 

1992 valmistuneessa julistuksessa käsiteltiin muun muassa piispan virkaa, jonka kohdalla 

osapuolten käsityksissä esiintyi eroavuuksia. Julistuksen tähtäimessä oli muun muassa 

osapuolten välinen kirkollisten virkojen, uskonkäsityksen apostolisuuden ja evankeliumin 

julistamisen tunnustaminen. Lisäksi se sisälsi myös erilaisia sitoumuksia, kuten osapuolina 

olleiden kirkkojen jäsenten vastavuoroisen käsittämisen omankin kirkon jäseniksi.77 Keväällä 

1995, missä vaiheessa YJV:kin oli aivan äskettäin ehtinyt saapua Suomeen, piispainkokous 

esitti parhaillaan Porvoon sopimusta hyväksyttäväksi kirkolliskokoukselle, joka puolestaan 

otti asian samana keväänä käsittelyyn.78 Porvoon sopimuksen äärellä käytiin tiheää 

keskustelua, jossa esiin nousi myös kriittisiä äänensävyjä.79 Kirkolliskokouksen 

lähetekeskustelussa torjuvaa suhtautumista esiintyi erityisesti herätysliikkeiden suunnalta. 

Nekään eivät tosin esiintyneet täysin yhtenäisenä rintamana. Esimerkiksi tunnustusrintaman 

parissa merkittävä hahmo, piispa Olavi Rimpiläinen, kannatti Porvoon sopimuksen 

hyväksymistä.80 Ekumeenisten asiakirjojen käsittely ei Porvoon julkilausuman tapauksessa 

ollut aivan uutta Suomen kirkon kirkolliskokoukselle. Aiemmin se oli käsitellyt reformoitujen 

ja luterilaisten välistä kirkollista yhteyttä tavoitellutta Leuenbergin konkordiaa 1970-luvulla, 

 
74 Perusta 1/95 (sisällysluettelosivu), Kulmakivi 1/95, 12. 
75 Murtorinne 1995, 401. 
76 Tuomala 2013, 53; Heino et al. 1997, 185. 
77 Tuomala 2013, 52–53; Heino et al. 1997, 185. 
78 Tuomala 2013, 54. 
79 Tuomala 2013, 54–55; Heino et al. 1997, 186. 
80 Tuomala 2013, 54–55. 
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sekä ekumeenisen liikkeen kannalta merkittävää Kaste, ehtoollinen ja virka -asiakirjaa 1980-

luvulla.81 

 Roomalaiskatolisen kirkon suuntaan Suomen kirkolla oli 1990-luvun alulla 

vivahteikkaita yhteyksiä. Piispat tekivät vierailuja Roomaan ja neuvottelujen 

käynnistämisestä Ruotsin ja Suomen roomalaiskatolisten ja luterilaisten välillä valmisteltiin 

myös vakavissaan. Mukana tässä projektissa olivat Helsingin ja Tukholman 

roomalaiskatoliset hiippakunnat sekä Vatikaanin ykseysneuvosto roomalaiskatoliselta 

puolelta, ja luterilaiselta puolelta Suomen ja Ruotsin kirkot.82 Nämä seikat antavat kuvaa siitä, 

että Suomen kirkon välit roomalaiskatoliseen kirkkoon olivat 1990-luvun alussa jo varsin 

lämpimät.  

Viimeistään Vatikaanin toinen kirkolliskokous 1960-luvulla oli alkanut muuttaa 

Suomen luterilaisen kirkon parissa esiintyvää suhtautumista roomalaiskatoliseen kirkkoon. 

Kyseisen konsiilin myötä roomalaiskatolinen kirkko astui uuteen, avoimempaan aikaan 

suhtautumisessaan ekumeniaan.83 Suomen kirkon parista ainakin piispa E.G Gulin alkoi 

työskennellä laannuttaakseen roomalaiskatolisuuden vastaisia asenteita Suomessa.84 

Roomalaiskatolisella puolella Helsingin piispana 60-luvun lopulla aloittanut Paul Verschuren 

oli puolestaan keskeinen roomalaiskatolinen hahmo luterilaisten ja katolilaisten välien 

lämpenemisen taustalla.85 Verschuren toimi piispana vuoteen 1998 saakka, eli hänen 

piispankaudelleen osui myös YJV-prosessin käynnistyminen Suomessa.86  

 1990-luvulle jatkuivat niin ikään Venäjän ortodoksikirkon kanssa käydyt 

oppikeskustelut, jotka olivat alkaneet jo 1970-luvulla. Niistä yhdeksännet pidettiin Suomessa 

vuonna 1992. Myös Suomen ortodoksisen kirkon kanssa käytiin keskusteluja opista 1990-

luvun taitteessa ja vuonna 1993 oli vuorossa näiden keskustelujen neljäs kierros. Muillakin 

tavoin Suomen kirkko oli tekemisissä hyvin monenlaisten kirkkojen kanssa 1990-luvun 

edellä, ja sen alussa.87 

Mainittujen asioiden perusteella lienee helppo havaita, että 1990-luku oli Suomen 

kirkon kannalta ekumeenisesti aktiivista aikaa. Tilanne ei myöskään ollut mitenkään uusi. 

Suomen kirkko on ollut tekemisissä ekumenian kanssa aina 1800-luvun lopulta alkaen ja jo 

ennen toista maailmansotaa ekumeniakriittinen arkkipiispa Gustaf Johansson vaihtui 

 
81 Tuomala 2013, 2, 11, Saarinen 1994, 103, 162; Antila 2017, 67–68, 145–146. 
82 Heino et al. 1997, 184. 
83 Anton 2017, 40; Tuomala 2013, 7–8. 
84 Tuomala 2013, 7–8. 
85 Huovinen 1995, 11; Anton 2017, 40. 
86 Anton 2017, 40. 
87 Heino et al. 1997, 180–183, 187.  
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ekumeenisessa World Alliance järjestössä itsekin mukana olleeseen Lauri Ingmaniin.88 1930-

luvulla Suomen kirkko otti osaa useisiin keskeisiin ekumeenisiin kokouksiin, minkä lisäksi 

Englannin anglikaanikirkon kanssa sovittiin jo tällöin ehtoollisyhteydestä.89 Toisen 

maailmansodan jälkeen Suomen kirkko oli pian mukana perustamassa keskeisiä 

kirkkojenvälisiä toimielimiä Luterilaista maailmanliittoa (LML) ja Kirkkojen 

maailmanneuvostoa (KMN).90 Noista ajoista lähtien Suomen kirkon osallistuminen 

ekumeeniseen toimintaan on ollut hyvin vilkasta aina 1990-luvulle saakka.91 

Tämän tutkimuksen aiheen kannalta on vielä syytä luoda lyhyt katsaus ekumeniakritiikin 

historiaan Suomessa. Ekumeniaan kohdistuvaa arvostelua on esiintynyt Suomen kirkossa 

miltei siitä asti, kun yleiskirkollisen liikehdinnän laineet ovat alkaneet lyödä Suomen 

rannoille. Jo 1900-luvun alussa arkkipiispa Gustaf Johansson näki ongelmia ekumeenisessa 

liikkeessä.92 Gustafsson oli kyseisen liikkeen kohdalla huolissaan liberaaliteologiasta, kirkon 

sekularisoitumisesta, sekä sen haitallisuudesta luterilaiselle orientaatiolle.93 Viimeiseksi 

mainitusta oli samoihin aikoihin huolissaan myös evankelinen liike, jonka riveihin 

Gustafssonia itseään ei tosin voi lukea.94 Lisäksi nationalismilla oli vahva sija Suomalaisessa 

aateilmastossa, mikä ei ollut omiaan lisäämään yhteiskirkollisten pyrkimysten suosiota.95  

Toisen maailmansodan jälkeen elettiin, kuten on käynyt ilmi, ekumeenisen vilkastumisen 

aikaa. Näinä aikoina, ja etenkin 1960-luvulla, myös evankelisen liikkeen suhtautuminen 

ainakin osaa ekumeenisesta liikkeestä kohtaan pehmeni.96 Sodan jälkeen uuspietistinen 

liikehdintä alkoi kuitenkin saada kannatusta Suomessa ja sen parissa esiintyi kirpeää kritiikkiä 

Kirkkojen maailmanneuvostoon liittynyttä ekumeniaa kohtaan. Urho Muroma ja Uuras 

Saarnivaara esittivät jyrkkiä kannanottoja kyseistä liikehdintää kohtaan, jossa he näkivät 

yhteyden liberaaliteologiaan.97 1960-luvulla syntyivät ensin Ylioppilaslähetys, pian sen 

jälkeen Uusi Tie -lehti ja lopulta vielä Kansanlähetys, joiden kaikkien syntyyn vaikutti 

keskeisesti huoli ekumeenisen liikkeen vaikutuksesta.98 

 
88 Tuomala 2013, 4–5. 
89 Tuomala 2013, 52; Murtorinne 1995, 193–194. 
90 Murtorinne 1995, 332; Räsänen 1985, 15. 
91 Murtorinne 1995, 332–335, 424–427. 
92 Murtorinne 1995, 191–192; Tuomala 2013, 5; Räsänen 1985, 10. 
93 Murtorinne 1995, 191–192; Tuomala 2013, 5. 
94 Räsänen 1985, 12. 
95 Räsänen 1985, 11; Murtorinne 1995, 192. 
96 Räsänen 1985, 15. 
97 Räsänen 1985, 19–20, 109–110. 
98 Murtorinne 1995, 319–321; Räsänen 1985, 111–113; Salomäki 2010, 61. 
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II Julistuksen luonnokset käsittelyssä 1995–1996 

Ensimmäinen luonnos ilmaantuu Perustan otsikoihin 

YJV saavutti Suomen vuoden 1995 alussa, asiakirjan toisen luonnoksen (tästä lähtien käytän 

termiä YJ1) tultua saman vuoden tammikuun lopulla lähetetyksi LML:n toimesta sen 

jäsenkirkoille.99 Saatekirjeessä LML:n pääsihteeri ohjeisti, että kirkkojen tulisi vastata 

kysymyksiin siitä, voitaisiinko julistuksen sisältämän osapuolten välisen konsensuksen todeta 

olevan linjassa Raamatusta nousevan, luterilaisen tunnustuksen puoltaman apostolisen 

evankeliumin kanssa ja voitaisiinko tämän konsensuksen pohjalta julistaa, ettei 

roomalaiskatolista kirkkoa enää tulisi pitää tunnustuskirjojen hylkäystuomioiden kohteena.100 

Suomessa YJ1 saapui kirkon ulkoasiain keskukselle 6.2.1995, minkä jälkeen sitä alkoi 

käsittelemään Kirkon ulkoasiain neuvosto (KUN).101 KUN:on alainen Teologisten asiain 

neuvottelukunta (TAN), sai tehtäväkseen laatia ehdotus Suomen kirkon vastauksesta 

kyseiseen asiakirjaan.102 TAN on saanut asian käsiteltäväkseen viimeistään maaliskuun 

alkupuolella 1995, sillä ensimmäinen sen YJV:tä koskeva muistio on päivätty 10.03.1995.103 

YJ1:tä ei alkuvaiheessa ollut tarkoitettu julkaistavaksi, mitä perusteltiin ainakin sillä, että kyse 

oli vielä työn alla olevasta asiakirjasta.104 Huhtikuussa 1995 näyttää jonkinlaista tietoa 

asiakirjasta kuitenkin päätyneen tunnustusrintaman pariin, sillä 26.4.1995 Sanansaattaja-

lehden kirjoituksessaan Seppo Suokunnaksella oli selvästi ainakin jonkinlaista yleisluontoista 

vihiä YJV:stä.105 Syvällisempää tietoa asiakirjasta löytyi puolestaan Uusi Tie -lehden 

numerosta tismalleen samalta päivämäärältä. Kyseisessä lehdessä oli Leif Nummelan 

pääkirjoitus, jossa käsiteltiin Porvoon julistuksen ohella lyhyesti myös YJV:tä, sekä 

kokonaisen aukeaman mittainen artikkeli, niin ikään Nummelalta, jossa keskeisenä aiheena 

oli juuri YJV-asiakirja. Lehdessä julkaistiin myös osia kyseisestä asiakirjasta, ilmeisesti 

Uuden tien toimesta suomennettuina. Suomennettujen kohtien yhteydessä tiedettiin kertoa, 

ettei asiakirjaa ollut vielä tuotu julkisuuteen.106 

 
99 KHA KH Hcc5 Noko LML:n jäsenkirkoille ja kansalliskomiteoille 30.01.1995, 1; Cantell 1997, 1; Räsänen 

2000, 12. 
100 Cantell 1997, 1–2. 
101 KHA KH KUO Hcc5 Noko LML:n jäsenkirkoille ja kansalliskomiteoille 30.01.1995, 1; KHA KH KUO 

Hcc2 Forsberg hiippakuntien pääsihteereille 5.6.1995; Sagulin 2005, liite 2; Antila 2017, 232. 
102 Cantell 1997, 2; Sen että TAN oli Kirkon ulkoasiain neuvoston alainen, voi päätellä ainakin siitä, että TAN:n 

asiakirjoja löytyy Kirkon ulkoasiain osaston (entinen KUN) arkistoluetteloista. Kirkon ulkoasiain osaston 

arkistoluettelo s.a. 
103 KHA KH KUO Hcc3 TAN:n työryhmän muistio 1/1995 10.03.1995. 
104 KHA KH KUO Hcc2 YJV:n jakelun yhteyteen tarkoitettu Forsbergin ja Cantellin kirje 30.05.1995; Räsänen 

2000, 13; Sagulin 2005, 23. 
105 KHA KH KUO Hcc6 Miksi aineistoja ei julkaista? 26.4.1995. 
106 Nummela 1995a, 2; Nummela 1995b; 4–5; Genevestä uusi ekumeeninen asiakirja 1995, 4–5. 
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Näyttää siltä, että YJ1:tä jaettiin KUN:on toimesta useille merkittäville tahoille Suomen 

kirkossa, muun muassa monille herätysliikkeille, tuomiokapituleille, sekä hiippakuntien 

pääsihteereille kesäkuussa 1995.107 Timo Junkkaalan108 mukaan asiakirja tuli julkisuuteen 

kevään kirkolliskokouksen jälkeen, mikä saattaa viitata kesäkuun oletettuun asiakirjan 

jakeluun KUN:n toimesta.109 Heinäkuun 1995 Perusta-lehdessä ei tosin ollut jälkeäkään YJV-

aiheesta, tai edes sitä sivuavista ekumeenisista teemoista. Myöskään STI:n Kulmakivi-

tiedotuslehdessä ei vielä kesäkuun alussa ilmestyneessä numerossa kerrottu mitään YJV-

aihepiiriin liittyvää. Vasta seuraavaan, elokuun lopulla julkaistuun Kulmakivi-lehteen, oli 

ilmaantunut jonkinlainen merkki YJV:n tulosta STI:n tietoisuuteen, kun STI:n syksyn 

ohjelmaan liittyen kerrottiin, että instituutissa tultaisiin käsittelemään myös vireillä ollutta 

keskustelua katolisen kirkon kanssa.110 Tässä yhteydessä todettiin myös, että tietoa 

asiakirjoista ja niiden sisällöistä oli vain harvoilla. Herätysliikkeiden alkuun vähäisessä aiheen 

käsittelyssä saattoi tosin olla kyse siitäkin, että herätysliikkeillekin lähetettäväksi tarkoitetussa 

saatekirjeessä, jonka kanssa KUN:n oli YJV-luonnoksia tarkoitus jakaa, kerrottiin, ettei 

asiakirjaa ollut vielä tarkoitettu julkaistavaksi.111 Joka tapauksessa viimeistään lokakuussa 

1995 YJV osui kunnolla tunnustusrintaman tutkaan, sillä Perustan viidennessä numerossa 

jyrähti ilmoille suorastaan yhtenäinen tulenavaus sitä kohtaan, kun peräti viisi lehdessä 

esiintynyttä kirjoitusta käsitteli keskeisesti YJV:tä.  

Lokakuun 1995 Perustan artikkeleista Simo Kivirannan112 Olemmeko saamassa uuden 

tunnustuskirjan?, oli toimituksen kirjoittama. Lisäksi myös kyseisen lehden sisältämä 

Julkilausuma uudesta ekumeenisesta asiakirjasta ”Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista”, 

oli kolmen113 Perustan toimituskunnan jäsenistä allekirjoittama ja on siksi myös tarkastelun 

kohteena. Viittaan jatkossa tähän julistukseen nimityksellä Lokakuun julkilausuma. 

Artikkelinsa alussa Kiviranta toi esiin sen, että YJV oli jossain määrin ollut jo esillä 

muun muassa lehdistössä, mutta kiinnitti kuitenkin huomiota sen niukkaan saatavuuteen jopa 

 
107 KHA KH KUO Hcc2 YJV:n jakelua koskeva luonnos 22.09.1995. 
108 Teologian tohtori Timo Junkkaala toimi tutkittavana aikavälinä Perustan päätoimittajana. Perusta 5/95 

(sisällysluettelosivu). Junkkaalan väitöskirja Hannulan herätys: tutkimus Lounais-Suomen lähetysherätyksestä 

1894–1914 (Helsinki: SKHS) julkaistiin vuonna 1986, minkä perusteella hän on ollut tohtori jo kauan ennen 

YJV:n saapumista Suomeen. 
109 Junkkaala 1995, 178. 
110 Eskola 1995, 8. 
111 KHA KH KUO Hcc2 YJV:n jakelun yhteyteen tarkoitettu Forsbergin ja Cantellin kirje 30.05.1995. 
112 Teologian lisensiaatti Simo Kiviranta työskenteli muun muassa useissa erilaisissa assistentin tehtävissä ennen 

eläkkeelle jäämistään vuonna 1992. Kiviranta oli merkittävä hahmo tunnustusrintaman muodostumisessa niin 

STI:n kuin Paavalin synodinkin osalta. Simons 2009, 9–10; Rimpiläinen 1996, 4; Arkkila 2009, 55, 58, 60–61; 

Arkkila 1996, 25. 
113 Timo Keskitalo, Juhani Lindgren ja Raimo Mäkelä. 
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papiston keskuudessa. YJV-prosessin hoitoon, erityisesti LML:n osalta, hän suuntasi runsaasti 

kritiikkiä, mutta myös asiakirjan varsinaisesta sisällöstä hän löysi runsaasti moitittavaa.114 

Kiviranta katsoi julistuksen olevan useissa kohdin harmillisen moniselitteinen. YJV:n 

kohdassa 18 hän arvioi olevan mahdollista tulkita käsite ”armo” myös perinteisen 

roomalaiskatolisen käsityksen mukaisesti. Tällä tavalla tulkittuna kohta olisi hänen mukaansa 

syvässä ristiriidassa luterilaisen vanhurskauttamisopin kanssa.115  

Kivirannan mukaan julistuksessa toisteltiin usein ajatusta vanhurskaaksi tekemisen ja 

vanhurskaaksi julistamisen yhteenkuulumisesta116. Tätäkään lausetta ei kuitenkaan hänen 

mukaansa määritelty kunnolla. Hän ei ainoastaan arvellut, että tähän muotoiluun saisi 

sijoitettua myös roomalaiskatolisen käsityksen, vaan peräti, että kyseisen tunnustuskunnan 

armo-oppi, ja sen myötä myös ihmiskäsitys, olivat taustalla tämän lauseen muodostamisessa. 

Kiviranta katsoi vanhurskaaksi julistamisen ja tekemisen suhteen ylipäätään olevan YJV:ssä 

varsin epäselvä.117 

Kiviranta arvioi roomalaiskatolisen opin saaneen runsaat vaikutusmahdollisuudet, ja 

päässeen jopa hallitsevaan asemaan YJV:n peruskonsensuksen määrittelyssä. Erityisesti hän 

katsoi roomalaiskatolisella opilla olleen mahdollisuuden vaikuttaa YJV:n armo-oppiin. Jo 

edellä mainitun epäselvyyden vanhurskaaksi tekemisen ja lukemisen suhteessa Kiviranta 

katsoi osittain johtuneen roomalaiskatolisesta ihmiskäsityksestä, jonka sisältöjä hän kuvaili 

seuraavasti: ”Ihmisellä on vapaata tahtoa, ratkaisuvaltaa, kykyä myötävaikuttaa, olla 

yhteistyössä, jopa - kuten 26. § asian sanoo - ihmisen itsekäs himokkuus (concupiscentia) ei 

kristityssä enää ole varsinaisesti syntiä.”118 Kiviranta ei kuitenkaan selittänyt sitä, miksi tämä 

ihmiskäsitys olisi yhtenä syynä YJV:n epäselvyyteen forenssisen ja efektiivisen 

vanhurskauttamisen suhteen kohdalla. Mahdollisesti hän ajatteli, että kyseinen suhde olisi 

voitu esittää selkeämmin, ellei olisi ollut painetta laatia asiakirjan muotoilut sen verran 

joustaviksi – ja samalla epämääräisemmiksi – että niihin voitaisiin sovittaa myös 

roomalaiskatolinen ihmiskäsitys. 

 
114 Kiviranta 1995, 179–185. 
115 Kiviranta 1995, 183. 
116 Vuoden 1995 YJV suomennoksen kohdasta 15: ”Jumala kutsuu kaikki ihmiset vastaamaan uskossa Jumalan 

vanhurskauttavaan tekoon Kristuksessa. Vain sillä tavalla heidät sekä julistetaan että tehdään vanhurskaiksi”. 

Kohdasta 21: ”Nämä Jumalan armoteon kaksi puolta eivät ole erotettavissa: Jumala sekä julistaa että tekee 

uskovan vanhurskaaksi.” Kohdasta 30: ”Luterilaisen ja katolilaisen käsityksen ero ilmaisee erilaista korostusta ja 

painopistettä. Tätä eroa on kuvattu käsiteparilla ’forenssinen’ ja ’efektiivinen’, tai nykyisin myös ’vanhurskaaksi 

julistaminen’ ja ’vanhurskaaksi muuttaminen’. Mutta nämä eivät ole toisensa poissulkevia vastakohtia --- sillä 

molemmat osapuolet myöntävät toisen korostukset oikeutetuiksi ja pyrkivät säilyttämään koko evankeliumin, 

johon kuuluu syntien anteeksiantamus ja elämän uudistus ---” (Korostukset kaikissa kohdissa minun.) KHA KH 

KUO Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1995 suomennos, 7, 9, 11. 
117 Kiviranta 1995, 183–184. 
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 Myös Lokakuun julkilausumassa kiinnitettiin huomiota YJV:n antropologiaan. 

Käsitystä kristityn olemuksellisesta syntisyydestä pidettiin julkilausumassa luterilaisen 

vanhurskauttamisopin kannalta perustavanlaatuisen oleellisena, mutta tällaista ihmiskäsitystä 

ei sen mukaan kuitenkaan YJV:stä välittynyt.119 Luultavasti kyseinen kritiikki kytkeytyi simul 

iustus et peccator120 oppiin, jonka mukaan kristitty on Jumalan silmissä vanhurskas 

oikeudellisesti luetun Kristuksen vieraan vanhurskauden perusteella, mutta itsessään 

kuitenkin edelleen syntinen. Mikäli kristittyä ei ymmärretä olemuksellisesti syntiseksi, ei voi 

luonnollisesti myöskään olla simul iustus et peccator -opin mukaista käsitystä 

vanhurskauttamisesta. Lokakuun julkilausuman kritiikki kristityn olemuksellista syntisyyttä 

koskevan käsityksen puuttumisesta viittasi siis luultavasti siihen suuntaan, ettei YJV ollut 

sopusoinnussa simul iustus et peccator -opin kanssa.  

 Roomalaiskatolisen antropologian ohella Kiviranta katsoi epäselvyyden forenssisen ja 

efektiivisen vanhurskauttamisen suhteessa liittyvän kristologiaan. Hän arvioi YJV:ltä 

puuttuvan kristologisen perustan, minkä seurauksina hän piti vanhurskauden ymmärtämistä 

joksikin muuksi kuin Kristuksen vanhurskauden hyväksi lukemiseksi, ja toisaalta union121 

ymmärtämistä ihmisen muutokseksi, eikä uskon alaan kuuluvaksi tosiseikaksi. Jälkimmäisen 

seurauksia hän puolestaan kuvaili seuraavasti: ”Näin lopulta täyteen evankeliumiin kuuluu 

meidän pyhityselämämme ja tekojemme vanhurskaus.” Vaikka Kiviranta käyttikin ilmaisua 

”täysi evankeliumi”, eikä puhunut vanhurskauttamisesta, olisi kuitenkin vaikea tulkita hänen 

edellä esitettyä päätelmäänsä muuten, kuin että hän tarkoitti sillä pyhityksen sekoittamista 

vanhurskauttamiseen. Jos hän nimittäin olisi siinä tarkoittanut evankeliumia laajemmassa 

merkityksessä, kuten siten, että käsite sisältäisi myös alkavan elämän uudistuksen, tämä hänen 

johtopäätöksensä ei soveltuisi osaksi kriittistä puheenvuoroa, millaisesta tässä tapauksessa 

kuitenkin selvästi oli kyse. Joka tapauksessa on selvää, että Kiviranta arvioi YJV:ssä 

sekoitettavan pyhityksen ja vanhurskauttamisen, sillä hän katsoi YJV:n ja luterilaisiin 

tunnustuskirjoihin kuuluvaan Yksimielisyyden ohjeen olevan ristiriidassa toistensa kanssa 

juuri tässä suhteessa.122 

 
118 Kiviranta 1995, 182, 184. 
119 Julkilausuma uudesta ekumeenisesta asiakirjasta ”Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista” 1995, 206. 
120 Kyseisen opin mukaan ihminen on samaan aikaan syntinen, mutta kuitenkin vanhurskas. Tämä perustuu 

oikeudellisesti luettuun Kristuksen vanhurskauteen, jonka perusteella ihminen on Jumalan edessä vanhurskas, 

vaikka ei olekaan omalta olemukseltaan synnitön. Kiviranta 2006, 109; Gassmann 2005, 107; Väisänen 1997, 

31; Teinonen 1971, 109. 
121 Simojoen mukaan uniolla tarkoitetaan uskossa tapahtuvaa kristityn yhdistymistä Kristukseen. Simojoki 1997, 

54. Samanlainen kuvaus esiintyy muissa lähteissä termille unio cum Christo. Vainio 2004, 15; McKim 2014, 

”union with Christ”. Ks. myös: Vaahtoranta 1998, 97–98; Repo 2015, 96. 
122 Kiviranta 1995, 181–182, 184.  
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 Lokakuun julkilausumassa puolestaan esitettiin kritiikkiä siitä, ettei julistuksessa 

vanhurskauttamisen merkitystä kunnolla määritelty, ja että siinä oikeastaan painottuikin 

efektiivinen vanhurskauttamiskäsitys. Tällaista näkemystä pidettiin ominaisempana 

roomalaiskatolilaisuudelle. Sen sijaan luterilaisten käsitykseen ei nähty kuuluvan pyhityksen 

sisällyttämistä vanhurskauttamiseen. Vanhurskauttamisen olemusta koskevan ongelman 

katsottiin kärjistyneen siinä, että roomalaiskatoliset pitäytyivät YJV:ssäkin hyvien tekojen 

ansiollisuuteen, minkä linjan puolestaan nähtiin olevan sovittamattomassa jännitteessä 

luterilaisen käsityksen kanssa.123  

 Roomalaiskatolisen opin lisäksi Kiviranta kiinnitti huomiota myös eräisiin 

protestanttiselta suunnalta tulleisiin vaikutteisiin, joita hän katsoi YJV:ssä olevan. Nämä 

vaikutteet eivät kuitenkaan olleet hänen silmissään positiivisia, vaan hän katsoi kyseen olleen 

eksistentialistis-personalistisen Luther koulukunnan aatteista, joiden ansioksi hän luki ainakin 

sen, ettei julistuksesta löytynyt aitoa forenssista vanhurskauttamiskäsitystä, eikä myöskään 

Lutherin käsitystä uniosta.124 

 Kiviranta piti ongelmallisena myös sitä, että YJV-asiakirjan lähdeosiossa samaistettiin 

toisiinsa roomalaiskatolinen käsitys konkupisenssista125, jonka mukaan kristittyyn kasteen 

jälkeen jäävä himo ei varsinaisessa mielessä ole syntiä, ja luterilainen käsitys hallitusta 

synnistä. Sitä, miten jännitteisenä hän tätä toimintamallia piti, kuvaa seuraava Kivirannan 

lausahdus:126  

Siis luterilainen määritys, joka sanoo asiantilan olevan syntiä (joskin hallittua) ja roomalaiskatolinen 

määritys, joka sanoo asiaintilan olevan synnittömyyttä tarkoittaisivat samaa… (”Niin lentelee täällä 

miehen aatos, ken taitaisi panna verkkoja sen tielle…”) 

On syytä mainita, että vaikka Kiviranta löysikin tämän samaistuksen nimenomaan YJV:n 

lähdeosiosta, löytyy samantapainen ratkaisu oikeastaan myös luterilaista erityiskorostusta 

sanoittavan kohdan 25 ja roomalaiskatolista korostusta esittelevän kohdan 26 väliltä.127 

Lokakuun julkilausumassa kiinnitettiin huomiota kahteen keskenään jännitteiseen 

seikkaan, jotka liittyivät vanhurskauttamisoppia koskevan ekumeenisen ongelmaan 

ratkaisumetodiin YJV:ssä: Aiemmat tuomiot oli tarkoitus julistaa kohteettomiksi tapahtuneen 

opillisen muutoksen perusteella, mutta sitten julistuksessa ei kuitenkaan edes pyritty 

 
123 Julkilausuma uudesta ekumeenisesta asiakirjasta ”Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista” 1995, 206. 
124 Kiviranta 1995, 182–183; 185. 
125 Konkupisenssilla tarkoitetaan roomalaiskatolisessa käsityksessä järkeä ja tahtoa vastaan kamppailevaa himoa, 

tai toisin ilmaistuna taipumusta pahaan. Teinonen 1971, 66; Katolinen kirkko Suomessa 2011, 116. 
126 Kiviranta 1995, 184. 
127 Kiviranta 1995, 184; KHA KH KUO Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1995 suomennos, 9–10, 

19. 
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muuttamaan kummankaan osapuolen aiempaa tunnustusta.128 Julkilausumassa ei siis 

varsinaisesti kohdistettu kritiikkiä kohteettomuudentunnistamismetodiin itsessään, vaan 

siihen, ettei katsottu olevan johdonmukaista perustaa ekumeenista ratkaisua ajatukseen 

muutoksesta ilman, että kyseistä muutosta vahvistettaisiin tapahtuneen aiempia tunnustuksia 

muuttamalla.  

Myös YJV:n tunnustusstatus oli pohdinnan aiheena lokakuun 1995 Perustassa. 

Kiviranta katsoi asiakirjan pykälän 44 sisältäneen varoituksen entisten oppituomioiden 

jäämisestä voimaan niitä kohtaan, jotka eivät suostuisi YJV:n esittämään 

perusyksimielisyyteen129. Tämän myötä hän teki seuraavan johtopäätöksen:130 

JD esittää molemminpuolisen oppituomion mahdollisille roomalaiskatolisille vuoristosisseille tai 

takametsien aarnioissa asuville luterilaisille, jotka vielä ottavat kirkkojen tunnustukset sellaisinaan 

todesta. 

Kun Kiviranta siis katsoi tämän YJV:n ilmaisun tarkoittavan perinteisissä tunnustuksissa 

pitäytyvien joutumista ikään kuin kirkollisiksi lainsuojattomiksi, hän teki siitä johtopäätöksen, 

että asiakirjalla oli jonkinlainen ylitunnustuksellinen rooli, aiempien tunnustusten joutuessa 

asiakirjan ”tossun alle”. YJV:ssä esiintyneisiin varoituksiin liittyvistä syistä myös Lokakuun 

julkilausumassa arvioitiin asiakirjan näyttävän käytännössä saavan ”tunnustuksia ohjaavan 

tunnustusluonteen”.131 

Suomen kirkko antaa vastauksensa 

Saatuaan Teologisten asiain neuvottelukunnalta ehdotuksen pyytämästään lausunnosta, KUN 

antoi siihen läheisesti perustuvan vastauksensa Luterilaiselle maailmanliitolle 30.01.1996. 

Vastauksessa ei otettu kantaa saatekirjeessä olleisiin kysymyksiin, joihin kirkkojen odotettiin 

reagoivan, vaan ehdotettiin erilaisten parannusten tekemistä luonnoksen tekstiin.132 Samassa 

kuussa ilmestyneessä Perustassa keskustelu YJV:stä sai jatkoa, kun kyseinen asiakirja jälleen 

sai merkittävän roolin ainakin viidessä artikkelissa, samaan teemaan yleisemmin liittyvien 

kirjoitusten ohella. Toimituksen kirjoittamia näistä viidestä olivat Timo Junkkaalan 

pääkirjoitus Lutherin kuolemasta luterilaisuuden hautajaisiin, sekä Simo Kivirannan 

 
128 Julkilausuma uudesta ekumeenisesta asiakirjasta ”Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista” 1995, 206. 
129 Kyseisen pykälän sisältö kuuluu: ”Tällä ei oteta pois mitään vanhurskausoppia koskevien tuomioiden 

vakavuudesta. Ne eivät menneet yksikertaisesti ja kauttaaltaan harhaan. Ne osuvat vieläkin kohteeseensa siellä, 

missä perustavassa yksimielisyydessä ei pysytä. Tältä kannalta molemminpuoliset oppituomiot säilyttävät 

merkityksensä ’terveellisinä varoituksina’.” KHA KH KUO Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 

1995 suomennos, 13. 
130 Kiviranta 1995, 181. 
131 Kiviranta 1995, 181–182. Julkilausuma uudesta ekumeenisesta asiakirjasta ”Yhteinen julistus 

vanhurskauttamisopista” 1995, 206. 
132 Cantell 1997, 1–2; Kiviranta 1996, 3. 
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Erillislausunto (eriävä mielipide) Teologisten asiain neuvottelukunnan esitykseen Kirkon 

ulkoasiain neuvostolle. Kuten jälkimmäisen artikkelin nimestä voi päätellä, se liittyi alun 

perin Teologisten asiain neuvottelukunnan Kirkon ulkoasiain neuvostolle antamaan 

ehdotukseen, joka puolestaan luonnollisesti sijoittui aikaan ennen Suomen kirkon vastausta 

ensimmäiseen YJV luonnokseen. Kuitenkin kyseinen lausunto ilmestyi Perustassa vasta 

Suomen kirkon annettua vastauksensa. 

Kiviranta kiinnitti erillislausunnossaan jälleen huomiota YJV:n kohdan 18 

moniselitteisyyteen. Erityisen huomion kohteina olivat kyseisen kohdan keskeiset käsitteet 

”ihmisen kyvyttömyys” ja ”Jumalan armo”. Ihmisen kyvyttömyyden suhteen Kiviranta 

kiinnitti huomiota siihen, että roomalaiskatolisen standardikäsityksen mukaan ihminen ei ollut 

lankeemuksen myötä täysin turmeltunut suhteessaan Jumalaan, vaan ainoastaan heikentynyt. 

Tämä käsitys poikkesi Kivirannan mukaan luterilaisesta käsityksestä, jossa ihmisestä oli 

lankeemuksessa tullut olemuksellisesti syntinen ja kyvytön palvelemaan Jumalaa. YJV:ssä 

näiden näkemysten välistä eroa ei hänen mielestään kuitenkaan voinut havaita:133  

Tämä perustava ero tulee YJ:ssa ihmisen kyvyttömyyttä käsiteltäessä peitellyksi siten, että sivuutetaan 

kysymys laista ja sen tehtävästä (officium) vanhurskauttamisessa viittaamalla vain yleisesti ihmisen 

tuomionalaiseen tilaan. Ihmisen todellinen kyvyttömyys sekä vapaan ratkaisuvallan ja 

myötävaikuttamisen puuttuminen voivat tulla ilmi vain, kun Jumalan ilmoitettu laki paljastaa perisynnin 

luonteen --- 

Kiviranta kritisoi tässä YJV:n esitystapaa peräti tahallisesta epärehellisyydestä – hänhän 

katsoi roomalaiskatolisen ja luterilaisen näkemyksen tulleen ”peittelyksi”, eikä esimerkiksi 

vain jääneen hämäräksi. Samoin hän tässäkin piti ongelmana myös vähäisesti määriteltyjä 

muotoiluja, jotka eivät antaneet eväitä sulkea pois tiettyjä mahdollisia tulkintamalleja. Myös 

kohdan 18 käsitettä ”Jumalan armo” Kiviranta piti moniselitteisenä.134  

Erillislausunnossaan Kiviranta huomioi jälleen myös sen, ettei forenssisen ja 

efektiivisen vanhurskauttamisen suhde ollut YJV:ssä selkeä. Kyseiset termit kaipasivat hänen 

mukaansa sekä opillista, että Raamattuun nojautuvaa määrittelyä.135 

YJV:n riittämättömästä selkeydestä oli huolissaan myös Perusta-lehden päätoimittaja 

Timo Junkkaala vuoden pääkirjoituksessaan Lutherin kuolemasta luterilaisuuden hautajaisiin. 

Siinä Junkkaala kommentoi vastausta, jonka Suomen kirkko oli äskettäin antanut YJV:n 

ensimmäiseen luonnokseen, seuraavasti:136 

 
133 Kiviranta 1996, 7–8. 
134 Kiviranta 1996, 8. 
135 Kiviranta 1996, 9. 
136 Junkkaala 1996a, 1. 
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Suomen kirkon lausunto herättää kuitenkin kysymyksiä. Ensinnäkin herää kysymys, onko riittävästi 

otettu huomioon se, että eri osapuolet saattavat samoilla käsitteillä tarkoittaa eri asioita. Miten voidaan 

taata, ettei saavutettu yhteisymmärrys ole vain suuri käsitesekaannusten savuverho? 

Junkkaala oli siis huolestunut YJV:ssä käytettyjen käsitteiden riittämättömästä tarkkuudesta. 

Tämän epätarkkuuden sisältämänä riskinä hän puolestaan piti sitä, että termit voitaisiin tulkita 

osapuolten tahoilla eri tavoin, minkä seurauksena saattaisi olla se, että asiakirjan kautta 

saavutettaisiinkin vain näennäinen yksimielisyys. 

Kiviranta huomautti erillislausunnossaan, että kun tuli kysymykseen armon toiminta ja 

kohdistuminen ihmiseen, käsite jaoteltiin monin tavoin ja se sai erilaisia merkityksiä. Mitä 

ilmeisimmin hän kuvasi roomalaiskatolista näkemystä, kun hän kertoi ongelmallisena 

pitämästään asiasta siinä, miten käsite ”armo” ymmärrettiin:137 

--- käsite irtautuu välittömästä yhteydestään Kristuksen lunastus- ja sovitustyöhön ja muuttuu Jumalan 

käyttelemäksi ’armotoiminnaksi’ Pyhän Hengen välityksellä ihmisessä. Kristuksen sijaissovitus on 

oikeastaan vain edellytys, joka mahdollistaa Jumalan toiminnan. YJ:n eräitä useimmin esiintyviä 

käsitteitä ovatkin: Jumalan ’armotoiminta’ (Gottes Gnadenhandeln) tai pelastustoiminta (Heilshandeln), 

jolloin juuri antropologinen näkökulma on hallitsevana. 

Kiviranta katsoi tässä näkemyksessä armon siis tulevan käsitetyksi ensisijaisesti ihmisessä 

tapahtuvana Jumalan toimintana, milloin armoa ei keskeisesti liitettykään siihen, mitä Kristus 

teki ihmisten puolesta, vaan siihen, mitä ihmisessä tapahtuu. Esiteltyään välissä 

roomalaiskatolista armo-oppia Kiviranta kritisoikin YJV:tä vähän myöhemmin seuraavasti:138 

Edellä kuvattu käsitys armosta tehnee ymmärrettäväksi, että kristologia eli Kristus ja hänen 

kertakaikkinen armotekonsa samoin kuin Kolmiyhteisen Jumalan toiminta, joka yksin on meidän 

pelastumisemme vaikuttava tekijä (monergismi), eivät tule YJ:ssa esiin kuin korkeintaan 

marginaalisesti. 

Kristologia ja monergismi139 jäivät siis Kivirannan mielestä YJV:ssä sivurooliin, minkä voi 

kontekstin perusteella päätellä olleen hänen silmissään ihmiskeskeisen 

vanhurskauttamisnäkökulman seurausta. Koska hän oli juuri edellä kuvannut 

roomalaiskatolista käsitystä armosta, mutta kohdisti silti kritiikkinsä YJV:n, syntyy tästä 

myös jälleen vaikutelma, että Kiviranta katsoi YJV:n muotoilujen takana vaikuttavan 

roomalaiskatolisen armo-opin.140  

 
137 Kiviranta 1996, 8. 
138 Kiviranta 1996, 9. 
139 Monergismilla tarkoitetaan sitä, että ihmisen kääntyminen kristilliseen uskoon on yksin Jumalan 

aikaansaamaa. Teinonen 2015, ”monergismi”; Preus 2017, 116. 
140 Kiviranta 1996, 8–9. 



 

28 

 

Kivirannan erillislausunnosta kävi edelleen ilmi, että hän katsoi YJV:ssä elämän 

uudistuksen tulevan sisällytetyksi Jumalan edessä kelpaavaan vanhurskauteen.141 Saman 

lausunnon nooteissa hän lisäksi kritisoi asiakirjan kohtaa 14 virheelliseksi luterilaisen 

vanhurskauttamisopin osalta. Tämän arvionsa syytä hän luonnehti seuraavasti:142 

--- siinä [YJV:n kohdassa 14] ei sanota, että syntinen ihminen vanhurskautetaan Jumalan edessä yksin 

Kristuksen pelastustyön tähden eikä opeteta Pyhän Hengen lahjoittavan uskon ja sen myötä Kristuksen 

vanhurskauden sekä uuden ja ikuisen elämän. Sitä vastoin mainitaan Pyhä Henki vasta sydämen 

uudistajana ja varustajana hyviin tekoihin, mikä näin tulee tarkoituksellisesti sekoitetuksi 

vanhurskauttamiseen. 

YJV:n kohdassa 14 kylläkin sanotaan, että ihminen otetaan Jumalan yhteyteen yksin armosta 

ja uskosta Kristuksen pelastustekoon, mutta ainakaan suoraan siinä ei puhuta 

vanhurskauttamisesta. Yhteyteen ottamista ei myöskään kohdassa selitetä tarkemmin, mutta 

ikään kuin sen kanssa samaan  pakettiin sisältyvänä asiana mainitaan Pyhän Hengen saaminen 

uudistamaan sydäntä, sekä varustamaan hyviin tekoihin.143 Ilmeisesti Kiviranta siis katsoi, 

ettei kohdassa oleva yhteyteen ottaminen tarkoittanut vanhurskauttamista, ja ettei armosta ja 

uskosta Kristuksen pelastustekoon saatavien asioiden joukossa muutenkaan mainittu tässä 

kohtaa sellaisia asioita, jotka olisivat osoittaneet, että kohta puhuisi syntisen 

vanhurskauttamisesta. Ainoastaan Pyhän Hengen pyhittävän toiminnan mainitseminen tässä 

kohdassa näytti puolestaan Kivirannan mielestä tarkoitukselliselta pyhityksen sekoittamiselta 

vanhurskauttamiseen. Tätä voi auttaa ymmärtämään se, että kyseinen kohta 14 esiintyy 

julistuksessa ”Yhteinen käsitys vanhurskauttamisesta” otsikon alla144, minkä perusteella kohta 

kuitenkin selvästi liittyy vanhurskauttamiseen. Lisäksi Kiviranta olisi selvästi nähnyt 

tarpeelliseksi, että kyseisessä kohdassa olisi kerrottu myös Pyhän Hengen roolista uskon 

lahjoittajana ja tämän lahjaksi saadun uskon myötä saatavasta Kristuksen vanhurskaudesta ja 

pelastuksesta. 

Samassa numerossa esiintyneessä pääkirjoituksessaan Timo Junkkaala puolestaan 

ihmetteli, miksei Suomen kirkon YJ1:tä koskeneessa vastauksessa puututtu siihen, että 

julistus yhdistää vanhurskauttamisen ja pyhityksen toisiinsa, kun sen mukaan 

vanhurskauttamiseen kuuluvat uskon lisäksi myös rakkaus ja toivo, sekä syntien 

anteeksiantamuksen lisäksi elämän uudistus. Junkkaala katsoi myös, että YJV:ssä 

samaistettiin oikeudellinen vanhurskaaksi julistaminen sekä elämältään vanhurskaaksi 

tekeminen, minkä toimintamallin Junkkaala katsoi Suomen kirkon pääasiassa hyväksyvän 

 
141 Kiviranta 1996, 10. 
142 Kiviranta 1996, 10–11. (Nootti 1.) 
143 KHA KH KUO Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1995 suomennos, 7.  
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antamansa vastauksen perusteella.145 Kiviranta ei siis selvästi ollut Perustan toimituksessa 

yksin käsityksessään vanhurskauttamisen ja pyhityksen sekoittumisesta YJV:ssä. 

Kiviranta kiinnitti erillislausunnossaan huomiota YJV:ssä esitetyn yhteisen käsityksen 

sisäiseen jännitteisyyteen:146  

Jo konsensuslauseissa on liitetty yhteen siinä määrin erilaisia vanhurskauttamista koskevia teologisia 

väitteitä, että niiden sisälle muodostuu ratkaisemattomia jännitteitä. Myös kummankin osapuolen 

käsitykset, jotka on ilmaistu perinteisin ilmaisumuodoin ja joita luonnehditaan vain erityiskorostuksiksi, 

ovat teologisesti ristiriidassa keskenään. 

Hän siis katsoi, että niiden YJV:n lauseiden sisällä, joissa pyrittiin ilmaisemaan yhteinen 

käsitys, oli teologisia jännitteitä, jonka lisäksi myös asiakirjassa ilmaistut osapuolten 

”erityiskorostukset” olivat hänen mielestään yhteensopimattomia.  

Kiviranta nosti jälleen esiin myös kysymyksen YJV:n tunnustuksellisesta statuksesta. 

Hän katsoi, että siinä esitetyt konsensuslauseet viestivät tunnustuksellista asemaa. Tässä 

yhteydessä tuli jälleen ilmi hänen arvionsa YJV:n ylitunnustuksellisesta luonteesta, sillä hän 

päätteli, että mikäli sen konsensuslauseet hyväksyttäisiin, ne saisivat paikkansa aiempien 

tunnustusten yläpuolelta.147 

YJ1:den muotoiluja ei siis ainakaan kaikin osin pidetty riittävän yksiselitteisinä. 

Kiviranta ja Junkkaala, sekä Lokakuun julkilausuma olivat kaikki tavalla tai toisella 

tyytymättömiä siihen, kuinka löyhäksi asioiden määritteleminen julistuksessa jäi. Kiviranta 

asetti tässä suhteessa luupin alle erityisesti kohdan 18, jossa vallitsevaa epäselkeyttä hän piti 

peräti tahallisena osapuolten välisten erojen peittelynä. Lisäksi hän katsoi efektiivisen ja 

forenssisen vanhurskauttamisen välisen suhteen jääneen julistuksessa epäselväksi. 

Puutteelliseksi oli näiden termien kohdalla jäänyt hänen mielestään sekä opillinen, että 

Raamattuun nojaava määrittelytyö. Sekä Junkkaala, että Kiviranta pitivät mahdollisena sitä, 

että molemmat osapuolet voisivat sijoittaa julistuksen löyhiin muotoiluihin omat 

näkemyksensä. 

Junkkaala ja Kiviranta katsoivat YJ1:ssä vanhurskauttamisen osaksi sekoitettavan 

pyhitystä. Molemmat edellä mainitut toimituksen jäsenet, sekä Lokakuun julkilausuma 

nostivat kaikki esiin myös ongelmia siinä, miten vanhurskauttamista ei YJV:ssä riittävissä 

määrin ymmärretty oikeudellisesti. Lokakuun julkilausuman mukaan efektiivinen merkitys 

painottui YJV:ssä, kun taas Junkkaalan mielestä julistuksessa efektiivinen ja forenssinen 

 
144 KHA KH KUO Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1995 suomennos, 7. 
145 Junkkaala 1996a, 1–2. 
146 Kiviranta 1996, 6. 
147 Kiviranta 1996, 6. 
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näkökulma peräti samaistettiin keskenään. Kiviranta puolestaan katsoi, ettei vanhurskautta 

ymmärretty YJV:ssä imputatiivisesti saatavaksi Kristuksen vanhurskaudeksi. Tämän 

ongelman hän liitti kristologisen pohjan puuttumiseen YJV:ltä. Lisäksi hän katsoi aidon 

forenssisen vanhurskauttamisen puuttuvan YJV:stä myös eksistentialistis-personalistisen 

koulukunnan vaikutteiden vuoksi. Kiviranta epäili YJV:ssä vaikuttavan ihmiskeskeisen 

vanhurskauttamisnäkökulman, jonka seurauksina hän piti kristologian sekä monergismin 

vähäisiä rooleja asiakirjassa. Myös julistuksen käsitystä uniosta hän piti ongelmallisena. Hän 

katsoi sen edustavan jotakin muuta kuin Lutherin käsitystä kyseisestä asiasta, minkä hän luki 

jälleen eksistentialistis-personalistisen koulukunnan vaikutuksiin. Toisaalta hän arvioi union 

tulleen ymmärretyksi antropologisena muutoksena, minkä hän puolestaan liitti kristologisen 

pohjan puuttumiseen. On syytä mainita vielä, että myös union käsittämisestä antropologiseksi 

muutokseksi hän ajatteli seuraavan pyhityksen sekoittumisen vanhurskauttamiseen. Kuten on 

käynyt ilmi, Kiviranta selvästi piti kristologisia puutteita keskeisenä ongelmana YJV:ssä. 

Efektiivisen ja forenssisen vanhurskauttamisen yhteenkuuluvuutta julistaneen kohdan, jota 

hän myös piti puutteellisesti määriteltynä, taustalla Kiviranta katsoi vaikuttaneen 

roomalaiskatolisen opin. Lokakuun julkilausuman perusteella YJV:stä ei puolestaan välittynyt 

käsitystä kristityn olemuksellisesta syntisyydestä. Tämän lisäksi julkilausumassa arvioitiin 

roomalaiskatolisen osapuolen pitäytyvän myös YJV:ssä näkemykseen hyvien tekojen 

ansiollisuudesta. 

YJ1-versioon liitettiin myös erilaisia loogisia ristiriitoja. Kiviranta katsoi sen 

sisältämien osapuolten erityiskorostusten olevan toistensa kanssa yhteensopimattomia. Lisäksi 

hän arvioi osapuolten yhteisymmärrystä kuvaavien kohtien sisältävän teologisia ristiriitoja. 

Lokakuun julkilausumassa kiinnitettiin puolestaan huomiota siihen, ettei osapuolten 

tunnustuksia pyritty muuttamaan, vaikka tuomioiden kohteettomaksi julistamisen piti 

kuitenkin perustua opilliseen muutokseen. 

Kiviranta ja Lokakuun julkilausuma päätyivät molemmat arvioimaan, että YJ1:den 

sisällön perusteella oli vaarana, että kyseinen asiakirja saisi ylitunnustuksellisen roolin. 

Tämän kumpikin perusti siihen, että julistuksessa kohdistettiin vanhat oppituomiot YJV:n 

linjasta poikkeaviin. 

 Toimituksen linja YJ1:den suhteen näyttäytyy tässä vaiheessa varsin yhtenäisenä. 

Vaikka jotkin kritiikin aiheista esiintyivät vain yhdellä toimitusta edustaneista tahoista, ei 

tästä ole syytä vetää johtopäätöksiä siitä, etteivät myös muut olisi nähneet ongelmaa samassa 

asiassa. Esimerkiksi Kivirannan osuus toimituksen YJ1:tä koskevasta käsittelystä on 

huomattavasti laajempi kuin Junkkaalan ja Lokakuun julkilausuman, minkä vuoksi ei ole 
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ihme, että jotkin kritiikin aiheista löytyivät vain häneltä. Lokakuun julkilausuma sijoittuu 

yhdelle sivulle, Junkkaalan pääkirjoitus puolestaan kahdelle. Sen sijaan Kivirannan kaksi 

artikkelia vaativat toinen ilman viitteitä 8 sivua, toinen 7. Eri tahojen kritiikin aiheissa ei 

myöskään ollut tässä vaiheessa havaittavissa keskinäistä jännitteisyyttä, eikä tällaisenkaan 

perusteella siis ole aihetta epäillä toimituksen olleen erimielinen jonkin kritiikin aiheen 

kohdalla. 

Toinen luonnos laaditaan 

Kesäkuun 1996 alussa LML:n ja Vatikaanin ykseysneuvoston asettama työryhmä kokoontui 

Würzburgissa työstämään YJ1:den tekstiä kirkoilta saatujen vastausten pohjalta.148 Työryhmä 

päätyi yksimielisesti hyväksymään laatimansa uuden tekstin (Würzburg I149) 7.6.1996, tosin 

jo saman kuun lopulla LML:n neuvonantajaryhmän kokouksessa Genevessä päädyttiin 

suosittamaan, että tekstiä vielä muokattaisiin.150 Myös KUN viestitti syyskuussa 1996 

LML:lle näkemyksensä, että Würzburg I: kaipaisi vielä työstämistä ja että YJV-prosessin 

aikataulua olisi tämän vuoksi myös syytä muuttaa.151 Lokakuun 1996 kokouksessaan LML:n 

neuvosto, joka oli saanut eri suunnilta palautetta uuden asiakirjaversion muutostarpeista, 

päättikin muuttaa YJV:n käsittelyaikataulua.152 Würzburg I tuli julkisuuteen kristillisen 

lehdistön välityksellä – virallisesti sitä ei ollut saatettu yleiseen tietoon.153 Huolimatta siitä, 

että Würzburg I:n ymmärrettiin varsin pian jäävän vain välivaiheeksi YJV-prosessissa, 

Perustan toimituksesta ehdittiin kuitenkin kommentoimaan myös tätä versiota.154 

Ensimmäisen kerran näin teki päätoimittaja Timo Junkkaala lokakuun 1996 

pääkirjoituksessaan: Jos vanhurskauttamisopista päästään yhteisymmärrykseen… 

Kyseisessä artikkelissaan Junkkaala kiinnitti huomiota vanhurskauttamisen ja 

pyhityksen suhteeseen, kuten hän oli tehnyt myös YJ1:den kohdalla. Hän arvioi niiden tulleen 

uudessa luonnoksessa – luterilaisen tunnustuksen vastaisesti – samaistetuiksi. Tämän 

 
148 Cantell 1997, 2–3; KHA KH KUO Hcc6 Askel eteenpäin luterilaisten ja katolilaisten neuvotteluissa 

vanhurskauttamisopista. 8.7.1996. 
149 Nimitys esiintyy mm.: KHA KH KK Cd19 Kirkolliskokouksen keskustelupöytäkirja - syysistuntokausi 1997, 

75. 
150 Saarelma 1996, 15; Peura 1996, 41. 
151 KHA KH KT 5.3.1.1.46 Suomalaiset toivovat jatkoaikaa vanhurskauttamisasiakirjan käsittelyyn. 12.09.1996; 

KHA KH KUO Hcc6 Julistus vanhurskauttamisopista tarvitsee lisäaikaa 20.09.1996; Sagulin 2005, liite 2; 

Cantell 1997, 3. 
152 Cantell 1997, 3; KHA KH KT 5.3.1.1.46 Vanhurskauttamisopin käsittelylle lisäaikaa, asiakirja valmistuu 

aikaisintaan joulukuussa 1998. 01.10.1996, 1; Agenda: Meeting of the LWF Council 1996, 1. 
153 Räsänen 2000, 15. 
154 Saarelma 1996, 12, 22. 
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ongelman hän katsoi kuuluvan samaan yhteyteen sen kanssa, että forenssinen käsitys 

vanhurskauttamisesta oli hänen mukaansa saanut asiakirjassa lähes mitättömän sijan.155  

Junkkaala nosti Würzburg I:n sisällöstä esiin myös syntiopillisen ongelman. Kyse oli 

näkemyksestä, jossa kristityssä olevaa ”pahaa himoa”156 ei kunnollisessa mielessä pidetty 

syntinä. Tällaisen ihmiskäsityksen Junkkaala katsoi myös johtavan ongelmiin 

vanhurskauttamisopin alalla, kun ihmisen syntistä tilaa ei kuvattu yhtä radikaaliksi kuin 

Raamatussa.157 Selvennykseksi sanottakoon, että kun Junkkaala puhui lainausmerkeissä 

pahasta himosta, oli ilmiselvästi kyse konkupisenssista. Roomalaiskatolisen opin mukaan 

konkupisenssi jää kastettuun, mutta sitä ei pidetä varsinaisena syntinä158. 

Junkkaala kiinnitti huomiota myös samalla vuosikymmenellä YJV:n kanssa 

ilmestyneiden roomalaiskatolisten kirjojen: paavin Uskalla toivoa -teoksen, sekä katolisen 

kirkon katekismuksen, suhdetta YJV:n159. Hän ihmetteli sitä, ettei niiden sisältö viitannut 

muuttuneeseen linjaan esimerkiksi paaviuden, mariologian, kuolleiden 

auttamismahdollisuutta koskevan opetuksen, kiirastuliopin, eikä edes vanhurskauttamisopin 

alalla. Viimeiseksi mainitun kohdalla hän katsoi näiden teosten ja YJV:n välillä vallitsevan 

suorastaan huomattavan opillisen eron. Kontekstin perusteella vaikuttaa siltä, että Junkkaalan 

mukaan olisi saattanut olettaa, että mikäli roomalaiskatolinen osapuoli olisi omaksunut 

ajatuksen vanhurskauttamisopin ensisijaisesta kriteriologisesta asemasta, kuten YJV:ssä näytti 

tapahtuvan, olisi edellä lueteltujen oppien kohdalla voinut odottaa havaitsevansa tuoreessa 

opetuksessa linjamuutoksia. Mielenkiintoista on, että viitattuaan YJV:n ja tuoreiden 

roomalaiskatolisten teosten väliseen eroon, Junkkaala näytti asettavan tästä erosta esimerkiksi 

erityisesti paavin kirjassa esiintyvän, pelastuksen alaan liittyvän synergismin160.161 Tästä 

syystä syntyy vaikutelma, ettei Junkkaala olisi katsonut YJV:n roomalaiskatolisen 

 
155 Junkkaala 1996b, 237. 
156 Termi esiintyy lainausmerkeissä jo lähteessä, silloin tosin muodossa: ”paha himo”. 
157 Junkkaala 1996b, 237. 
158 Teinonen 1971, 67; Katolinen kirkko Suomessa 2011, 116, 368, 333; McGuiness 2003, 149; Coppens 1903, 

kohta 174. 
159 Johannes Paavali II:n Uskalla toivoa -kirja on julkaistu suomenkielisenä vuonna 1996. Katolisen kirkon 

katekismuksesta puolestaan kerrotaan katolinen.fi -sivustolla seuraavaa: ”Katolisen kirkon katekismus julkaistiin 

alun perin vuonna 1992, ja sen latinankielinen tyyppieditio valmistui 1997. Suomenkielinen käännös saatiin 

valmiiksi vuonna 2005.” Katolisen kirkon katekismus s.a. On siis hieman epäselvää, mitä versiota kyseisestä 

katekismuksesta Junkkaala on käyttänyt, kun hän ei voinut ainakaan tarkoittaa suomenkielistä laitosta. Kyseessä 

on voinut olla englanninkielinen versio, jota ainakin Eskola on mitä ilmeisimmin käyttänyt vuoden 1998 

artikkelissaan Katolilaisten katekismus – uskon varma normi. Kyseisessä artikkelissa Eskola kertoo 

englanninkielisen pokkariversion olleen saatavilla jo vuonna 1995. Eskola 1998b, 235. Käytän kuitenkin kirjasta 

nimitystä ”katolisen kirkon katekismus”, mutta en kursivoi tekstiä, sillä kyse ei ole suomenkielisestä versiosta, 

jolla olisi tarkalleen tuo nimi. 
160 Synergismillä tarkoitetaan sitä, että Jumalan toiminnan ohella myös ihmisellä itsellään olisi mahdollisuus 

vaikuttaa omaan kääntymykseensä. Teinonen 2015, ”synergismi”; Preus 2017, 119.  
161 Junkkaala 1996b, 237–238. 



 

33 

 

näkökulman sisältäneen synergismiä – ainakaan yhtä paljoa, kuin teokset, joihin hän sitä 

vertasi. Junkkaalan YJV:n myöhempää versiota koskenut käsittely kuitenkin näyttäisi 

viittaavan toisenlaiseen suuntaan. Palaan tähän seikkaan myöhemmin tässä tutkielmassa. 

On syytä mainita, että Würzburg I -version kohdalla Junkkaala löysi myös kehumisen 

aihetta. Hän katsoi uudessa luonnoksessa vanhurskauttamista lähestyttävän aiempaa 

paremmalta pohjalta niin Raamatun, kuin kristologiankin suhteen. Julistuksessa nojauduttiin 

nyt Junkkaalan mukaan tukevammin Raamattuun. Kristologiasta hän puolestaan lausui 

seuraavaa: ”Myös vanhurskauttamisopin liittyminen kristologiaan --- on uudessa versiossa 

huomattavasti edellistä parempi: ’Kristus itse on meidän vanhurskautemme’.” 162 Tästä 

voidaan päätellä, että asiakirjan kristologinen kehitys liittyi Junkkaalan silmissä siihen, että 

ihmisen vanhurskaudeksi olisi Würzburg I:ssä käsitetty itse Kristus. Jos Junkkaala ajatteli, 

että YJV:n uudemmassa luonnoksessa ihmisen vanhurskaudeksi käsitettiin Kristus, eikä 

ihmisen muuttumista omalta olemukseltaan vanhurskaaksi, on tämän kanssa tosin vaikea 

sovitta yhteen sitä, että samassa artikkelissa hän heti perään kritisoi YJV:tä pyhityksen ja 

vanhurskauttamisen sekoittamisesta. Junkkaala siis katsoi kristologian kylläkin parantuneen 

YJV:ssä, mutta ei kuitenkaan ole mielekästä ajatella hänen arvioineen tämän parannuksen 

johtaneen johdonmukaisiin seurauksiin vanhurskauttamiskäsityksen suhteen. On syytä panna 

vielä merkille, että Junkkaalan esittämä lainaus ”Kristus itse on meidän vanhurskautemme” 

sisältyy YJV:n kohtaan 15, jossa käsitellään osapuolten yhteistä käsitystä 

vanhurskauttamisesta163. Niinpä Junkkaala näyttää löytäneen tämän kristologisena 

kehityksenä pitämänsä kohdan osapuolten yhteisestä käsityksestä, eikä esimerkiksi vain 

luterilaisten erityiskorostusten joukosta. 

Würzburg I -asiakirjaa kommentoitiin Perustan toimituksen riveistä vielä saman 

vuoden joulukuussa, Timo Eskolan164 kirjoituksessa: Uhkaavatko metodikysymykset kaataa 

vanhurskauttamisneuvottelut katolilaisten kanssa? Mainittakoon, että myös Eskola näytti 

havainneen jonkinlaista kehitystä Würzburg I:n kohdalla. Ainakin asiakirjassa esiintyneiden 

sanamuotojen Eskola katsoi muuttuneen parempaan suuntaan. Hän havaitsi myös Raamattuun 

nojaavan argumentaation alueella tapahtuneen uudistuksia.165 Kuten jatkossa kuitenkin käy 

ilmi, hänen suhtautumisensa niihin ei ollut ainakaan yksiselitteisen positiivista. 

 
162 Junkkaala 1996b, 237. 
163 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista (Lopullinen ehdotus) 1997, 12–13. 
164 Tutkittavana aikavälinä Timo Eskola oli teologian tohtori ja STI:n tutkija. Perusta 1/96 (tietolaatikko 

takakannen sisäosassa). 
165 Eskola 1996, 305. 
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Eskolan suhtautumista Würzburg I:n tapaan käyttää Raamattua kuvaa se, että hänen 

artikkeliinsa sisältyi alaotsikko ”Raamattuperustelujen outo käyttö”.  On syytä alkuun 

huomioida, että kyseisen alaotsikon alla Eskola näyttäisi puhuvan Würzburg I -version lisäksi 

myös YJ1:stä, sillä osion alussa hän sanoi raamattuargumentaatioon liittyneen problematiikan 

olleen läsnä ”myös” päivitetyssä luonnoksessa. Mainitun raamattuperusteluja koskevan 

alaotsikon puitteissa Eskola käsitteli muun muassa ongelmallisena pitämäänsä toimintaa 

käsitteiden käytössä:166 

Asiakirjassa ei keskitytä vanhurskauttamisen käsitteeseen (dikaiosis), eikä tarkastelua sidota edes 

dikaiosyne-sanueeseen yleisemmin. Sen tilalla on yleiskäsite ”evankeliumi”, jota eksegetiikan 

näkökulmasta ei voi samastaa vanhurskauttamisterminologiaan. 

Eskolan mukaan yksi YJV:n ongelmista oli siis väärään käsitteeseen paneutuminen. 

Kontekstin perusteella Eskola näyttäisi pitäneen mahdollisena motiivina tälle toiminnalle 

pyrkimystä antaa hyväksyttävä kuva teologisista poikkeavuuksista kirkkojen välillä 

vetoamalla ”evankeliumi” -käsitteen moninaiseen käyttöön Raamatussa. Mitä ilmeisimmin 

Eskola ajatteli, että vanhurskauttamista tarkoittavan sanaston tapauksessa tällaiseen 

puolestaan olisi vaikea vedota, ja että juuri siihen sanastoon olisi kuulunut perehtyä 

vanhurskauttamisopin ollessa kysymyksessä.167  

Se, miten Eskola suhtautui Raamatun käyttöön YJV:ssä on kiintoisaa, kun sitä 

tarkastellaan suhteessa Junkkaalan arvioon. Kuten on käynyt ilmi, Junkkaala piti uuden 

luonnoksen ansiona juuri sen tiiviimpää suhdetta Raamattuun. Kyseisen mielipiteensä 

Junkkaala oli ilmaissut seuraavin sanoin:168 

Erityisesti vanhurskauttamisopin raamattuperustelu on asiakirjassa vahvistunut. Enää ei puhuta uuden 

eksegetiikan saavutuksista, joiden varassa vanhurskauttamisopista ei juuri mitään rakentavaa olisikaan 

sanottavissa, vaan ”yhteisestä tavasta kuunnella Jumalan sanaa P. Raamatussa”. 

Junkkaala siis katsoi raamattuperustelujen kehittyneen positiiviseen suuntaan, kun Eskola 

puolestaan piti niiden käyttötapaa eriskummallisena. Tässä kohtaa Eskola ja Junkkaala 

vaikuttavat siis nähneen YJV:n tilanteen erilaisena.169  

Eskola katsoi synergistisen käsityksen vaikuttaneen merkittävästi YJV:n sisältöön. Se 

oli näet hänen mukaansa vahvasti taustalla asiakirjan konsensusosiossa. Kohtaan 15 sisältyi 

Eskolan mukaan ”katolinen, antropologinen vanhurskauttamiskäsitys”, jonka esittämiseen oli 

vain käytetty luterilaisia ilmaisuja. Hieman myöhemmin Eskola puolestaan kuvasi juuri 

ihmiskeskeisestä, roomalaiskatolista vanhurskauttamistulkintaa käytännössä efektiiviseksi 

 
166 Eskola 1996, 306. 
167 Eskola 1996, 305–306. 
168 Junkkaala 1996b, 237. Korostus minun. 
169Junkkaala 1996b, 237. 
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vanhurskauttamiseksi.170 Niinpä voidaan päätellä, että Eskola piti myös YJV:n esittämää 

konsensuskäsitystä vanhurskauttamisopista luonteeltaan efektiivisenä. On mielenkiintoista, 

että samasta kohdasta 15, johon Junkkaala näytti liittävän julistuksen kehittymisen 

kristologiseen suuntaan, Eskola puolestaan löysi ihmiskeskeisen vanhurskauttamiskäsityksen. 

Tämän perusteella vaikuttaa siltä, että Eskolan ja Junkkaalan arviot kohdasta 15 poikkesivat 

toisistaan – Junkkaalan löytäessä kohdasta kristologista edistystä ja Eskolan pikemminkin 

silmänlumetta ja sen alta roomalaiskatolisen käsityksen vanhurskauttamisesta. 

Edellä esitetyn valossa, ei ole yllättävää, että Eskola havaitsi ilmeisen synergististä 

sävyä myös niistä asiakirjan kohdista, joissa esiteltiin roomalaiskatolisia erityiskorostuksia. 

Tätä hän piti johdonmukaisena ja harmonisena katolisen kirkon katekismuksen ja Trenton 

konsiilin kanssa.171 

Eskola kiinnitti huomiota myös siihen, että vanhurskauttaminen yksin uskosta oli 

päätynyt YJV:ssä vain eräänlaiseen tunnustuskunnallisen erityispiirteen asemaan. Kohdassa 

15, jossa kyseinen ajatus esiintyi172 myös osana osapuolten välistä yhteisymmärrystä, se ei 

Eskolan mukaan ollut yhteydessä vanhurskauttamiseen, vaan pyhitykseen ja ”Jumalan 

’hyväksyntään’”.173 Sitä Eskola ei lähtenyt arvioimaan, mitä tällaisella hyväksynnällä 

oikeastaan tarkoitettiin, mutta ainakin on selvää, ettei hän pitänyt sitä synonyymisena 

vanhurskauttamiselle. 

Eskola kritisoi YJV:tä myös johdonmukaisuussyistä. Tämän kritiikin ymmärtämiseksi 

on syytä ensin esitellä, mitä Würzburg I:ssä sanotaan niin kutsutuista ”perustotuuksista”:174 

Pyhässä Raamatussa julistetun hyvän sanoman yhteinen kuunteleminen eikä vähiten viime vuosien 

teologiset keskustelut luterilaisten kirkkojen ja roomalaiskatolisen kirkon välillä ovat johtaneet yhteiseen 

käsitykseen vanhurskauttamisesta. Se sisältää konsensuksen perustotuuksista; erilaiset korostukset 

yksittäisissä määritelmissä ovat sovitettavissa yhteen sen kanssa. 

Würzburg I -version mukaan perustotuudet ovat siis sellaisia linjauksia jostakin asiasta, jotka 

molemmat osapuolet voivat hyväksyä huolimatta joistakin keskinäisistä ajatuseroista 

kyseisessä asiassa – kunhan perustotuus vain on harmoniassa kummallekin osapuolelle 

ominaisten tarkennusten kanssa. Eri osapuolten ominaistarkennusten välistä 

ristiriidattomuutta sen sijaan ei tässä YJV:n kohdassa varsinaisesti perätä. Tämän selvityksen 

 
170 Eskola 1996, 306. 
171 Eskola 1996, 306.  
172 Kohdasta 15: ”Me tunnustamme yhdessä: Yksin armosta, uskossa Kristuksen pelastavaan työhön eikä oman 

ansiomme perusteella Jumala hyväksyy meidät ja me saamme Pyhän Hengen, joka uudistaa sydämemme ja 

varustaa ja kutsuu meidät hyviin tekoihin.” KHA KH KUO Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1996 

suomennos, 5. Korostukset minun. 
173 Eskola 1996, 306. 
174 KHA KH KUO Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1996 suomennos, 6. 
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pohjalta voidaan luoda katsaus Eskolan kritiikkiin, joka kuului seuraavasti: ”Oletetun, 

yhteisenä pidetyn perustotuuden --- varjolla asiakirjassa rinnastetaan keskenään ristiriidassa 

olevia vanhurskauttamisnäkemyksiä.” YJV:n kohtien 26 ja 27 Eskola katsoi puolestaan 

olevan peräti ”järkyttävässä ristiriidassa keskenään”. Niissä taas on kyse juuri yksittäistä 

osapuolta koskevista ominaistarkennuksista, joita edeltää yhteisymmärryksen esittely.175 

Edellä esitetystä voidaan päätellä ainakin kaksi asiaa. Ensinnäkin Eskola selvästi piti 

riittämättömänä sitä, jos kummankin osapuolen tarkennetut näkemykset sopivat yhteen vain 

perustotuuksien kanssa, mutta eivät toisen osapuolen tarkennettujen näkemysten kanssa. 

Toiseksi voidaan havaita, että Eskola myös katsoi tällaisia yhteensopimattomuuksia löytyvän 

osapuolten tarkennettujen näkemysten väliltä. 

 Toinen johdonmukaisuuteen liittyvä seikka, johon Eskola kiinnitti huomiota, koski 

YJV:n ja osapuolten vanhojen oppituomioiden välistä suhdetta. Epäjohdonmukaisuuden 

Eskola näki siinä, että julistus sisälsi hänen mukaansa näiden oppituomioiden tulilinjalle 

jääviä oppeja, eikä tuomioita myöskään ollut purettu.176 

Myös osapuolten tunnustusten säilyttäminen entisellään oli Eskolan silmissä 

problemaattista:177 

Toisaalta myöskään oppituomioita ei kumota, vaan ne jätetään voimaan (§43). Tähän liittyy looginen 

ristiriita, jota ei ole ensimmäisen version jälkeen ratkaistu. Yhteisessä julistuksessa edellytetään muutosta, 

mutta vanhat tunnustukset jätetään muuttumattomina voimaan. Silloin on mahdotonta purkaa myöskään 

oppituomioita. Negaatioiden poistaminen ei ole mahdollista muuttamatta affirmaatioita. 

Eskola siis katsoi YJV:n nojaavan välttämättä ajatukseen tapahtuneesta muutoksesta. Tämän 

rinnalla oli puolestaan hänen mukaansa epäjohdonmukaista, että tunnustukset säilytettiin 

entisellään.178 Mitä ilmeisemmin Eskolan ajatus siis oli, että ennallaan säilyneet tunnustukset 

viestivät kiusallisesti muutoksen – jota nimenomaan olisi vaadittu – puutteesta. Vaikuttaa 

myös siltä, että Eskolan mielestä ratkaisu olla kajoamatta tunnustuksiin pakotti samalla 

jättämään tuomiotkin rauhaan, minkä hän näyttäisi perustaneen loogiseen 

seuraamussuhteeseen tuomioiden ja tunnustusten positiivisten opinmuotoilujen välillä. 

Ristiriitaista oli Eskolan mukaan vielä sekin, että julistuksen kohdassa 24 yritettiin 

vakuuttaa roomalaiskatolisen osapuolen edustavan vanhurskauttamisessa monergismia, kun 

kuitenkin muualla julistuksessa puhuttiin ihmisen myötävaikutusmahdollisuutta viestivään 

sävyyn. Samasta syystä hän piti ongelmallisena myös kiirastulioppia ja ajatusta hyvien 

tekojen ansiollisuudesta. Viimeksi mainittua käsitellään tosin Würzburg I:n kohdassa 39, 

 
175 Eskola 1996, 306; KHA KH KUO Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1996 suomennos, 8–9. 
176 Eskola 1996, 307. 
177 Eskola 1996, 307. 



 

37 

 

mutta kiirastulta puolestaan ei kyseisessä luonnoksessa ainakaan suoraan mainita.179 Näin 

ollen syntyy vaikutelma, että osa tästä julistuksen ristiriitaisuuteen liittyneestä kritiikistä 

koskettaisi pikemminkin asiakirjan ja muualla esiintyneen roomalaiskatolisen opetuksen 

suhdetta. Mahdollisesti Eskola ajatteli ainakin kiirastuliopin kohdalla YJV:n väitteen 

roomalaiskatolilaisten monergistisesta vanhurskauttamiskäsityksestä olevan ristiriidassa 

katolisen kirkon katekismuksen kanssa, johon hän ainakin viittasi artikkelissaan varsin 

tiheään180. 

Würzburgin neuvottelujen luonteen vuoksi Eskola katsoi, ettei YJV:tä voinut luokitella 

tunnustusasiakirjaksi. Tästä syystä hän ihmetteli sitä, että julistukseen kuitenkin sisältyi 

muotoiluja, jotka viestivät juuri sellaista statusta. Eskola peräänkuulutti tällaisten muotoilujen 

karsimista asiakirjasta.181 

Eskola kritisoi Würzburg I:tä myös samasta ongelmasta, johon Kiviranta ja Lokakuun 

julkilausuma olivat tarttuneet YJ1:den kohdalla: asiakirja sai liian merkittävän roolin. Eskolan 

luonnehdinta, jonka mukaan julistus sai ”tunnustuksia ohjaavan tunnustusluonteen”, oli 

itseasiassa sanasta sanaan sama, jota käytettiin Lokakuun julkilausumassa – tarkalleen ottaen 

Eskolan kommentti kyseisestä aiheesta oli laajemminkin lähes identtinen Lokakuun 

julkilausuman kannanoton kanssa182. Kivirannan ja Lokakuun julkilausuman tavoin 

Eskolallakin julistuksen statusta koskevan huolen taustalla oli selvästi YJV:n vanhoille 

oppituomioille osoittama varoittava merkitys, jonka muotoilua oli tosin hieman muutettu183 

Würzburg I:ssä.184 Toimitus siis jakoi huolen YJV:n ylitunnustuksellisesta asemasta varsin 

laajasti ja varsin yhteneväisin perustein. 

 
178 Eskola 1996, 307. 
179 Eskola 1996, 306–307; KHA KH KUO Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1996 suomennos, 6–

7, 9. 
180 Eskola 1996, 306. Siitä, että katolisen kirkon katekismuksessa opetetaan kiirastulta, ks. Katolinen kirkko 

Suomessa 2011, 272–273. 
181 Eskola 1996, 305. 
182 Julkilausuma uudesta ekumeenisesta asiakirjasta ”Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista” 1995, 206. 

Eskola kirjoitti: ”Tällä hetkellä näyttää lisäksi siltä, että asiakirja saa tunnustuksia ohjaavan tunnustusluonteen, 

kun oppituomiot suunnataan niitä kohti, jotka eivät pysy löydetyssä yksimielisyydessä. Pelkkä julistus ei voi 

saada tällaista asemaa.” Eskola 1996, 307. Korostus minun. Lokakuun julkilausumassa oli muuten täysin 

samanlainen osio, mutta sen alusta puuttui sana ”lisäksi”, jonka olen korostanut Eskola -sitaatissa. Tästä herää 

kysymys, oliko Eskola mahdollisesti ollut mukana laatimassa Lokakuun julkilausumaa, vai oliko sen ilmaisutapa 

vain tarttunut hänen käyttöönsä jostakin muusta syystä. 
183 YJ1:den muotoilu, sen kohdasta 44: ”Tällä ei oteta pois mitään vanhurskauttamisoppia koskevien tuomioiden 

vakavuudesta. Ne eivät menneet yksinkertaisesti ja kauttaaltaan harhaan. Ne osuvat vieläkin kohteeseensa siellä, 

missä perustavassa yksimielisyydessä ei pysytä. Tältä kannalta molemminpuoliset oppituomiot säilyttävät 

merkityksensä ’terveellisinä varoituksina’.” Würzburg I:n vastaava muotoilu, sen kohdasta 43: ”Tällä ei 

ensinkään vähennetä vanhurskauttamisoppia koskevien oppituomioiden vakavuutta. Muutamat niistä eivät olleet 

aiheettomia. Niillä on meille ’terveellisen varoituksen merkitys’, joka meidän on otettava huomioon opissa ja 

elämässä.” KHA KH KUO Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1995 suomennos, 14; KHA KH KUO 

Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1996 suomennos, 11. 
184 Eskola 1996, 307. 
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Kokonaisuudessaan Würzburg I -versioon kohdistettu kritiikki ei juuri liittynyt asiakirjan 

selkeyteen. YJ1:tä koskeneessa arvioinnissa selkeysongelmat olivat sen sijaan olleet 

keskeisemmässä roolissa. Kun lisäksi Eskola arvioi Würzburg I:n parantuneen laajalti 

sanamuotojen osalta, syntyy vaikutelma, että asiakirjan todella katsottiin kehittyneen 

ilmaisutavan osalta merkittävästi. Eskola tosin huomautti, että vanhurskauttamiseen 

suoremmin liittyvän sanaston sijaan julistuksessa tarkasteltiinkin käsitettä ”evankeliumi”. 

Tämä kritiikki näyttäisi liittyneen myös YJ1:teen. Eskola ei suoraan syyttänyt YJV:tä tietystä 

päämäärästä mainitulle toiminnalle, mutta hän vaikutti pitävän mahdollisena sitä, että 

menettelyllä olisi pyritty mahdollistamaan kirkkojen välisten opillisten erojen merkityksen 

vähätteleminen. 

 Vanhurskauttamisen ja pyhityksen välisessä suhteessa Junkkaala katsoi myös 

Würzburg I:n kohdalla tapahtuvan samaistamista. Eskola ei tosin suoraan esittänyt samaa 

kritiikkiä, mutta yhdessä Junkkaalan kanssa hän piti uudemman luonnoksen ongelmana 

vanhurskauttamisen käsittämistä väärällä tavalla: Kun Junkkaala katsoi, että forenssinen 

vanhurskauttamiskäsitys oli siinä joutunut marginaaliin, Eskola puolestaan arvioi luonnoksen 

vanhurskauttamista koskevan konsensuskohdan 15 välittävän efektiivisen käsityksen 

vanhurskauttamisesta. Samaisen kohdan vanhurskauttamiskäsitystä Eskola lisäksi piti 

ihmiskeskeisenä ja synergistisenä – käytännössä roomalaiskatolisen opin mukaisena. Eskola 

löysi synergismiä myös asiakirjan roomalaiskatolisista kohdista. Junkkaala piti uutta 

luonnosta kristologian osalta aiempaa parempana, kiinnittäen huomiota lauseeseen, jossa 

ihmisen vanhurskaudeksi näytettiin nyt määritettävän Kristus. Tämä vaikuttaa jonkin verran 

riitasointuiselta suhteessa Eskolan näkemykseen siitä, että kohdasta 15 löytyisi 

antropologinen vanhurskauttamisoppi. Toinen ero näiden toimitusten jäsenten huomioissa 

ilmeni siinä, että Junkkaala katsoi raamattuargumentaation kehittyneen Würzburg I:ssä 

positiiviseen suuntaan, kun taas Eskola piti sitä – ilmeisesti molempien versioiden osalta – 

ainakin osin kummallisena. Kysymys konkupisenssin syntisyydestä oli noussut esiin jo 

YJ1:den parissa. Kiviranta oli tällöin nähnyt ristiriidan siinä, että käsitys konkupisenssin 

epävarsinaisesta syntisyydestä rinnastettiin käsitykseen, jossa sitä pidettiin todellisesti syntinä. 

Tämän kanssa linjassa oli Junkkaalan kritiikki Würzburg I:tä kohtaan, jossa hän piti 

ongelmallisena juuri konkupisenssin täyden syntiluonteen kieltämistä. Eskola kiinnitti 

huomiota myös siihen, että sola fide -käsitys185 oli joutunut julistuksessa sekundaariseen 

asemaan, kun se ei ollut päässyt perustotuuksien piiriin. 

 
185 Sola fide, eli ”yksin uskosta”, -käsityksen mukaan ihminen saa vanhurskauden yksin uskon, eikä siis 

tekojensa kautta. Teinonen 2015, ”sola fide”; Preus 2017, 118; Kiviranta 2006, 99. 
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Myös Würzburg I:tä kritisoitiin epäjohdonmukaisuudesta erilaisilla alueilla. Eskola 

kiinnitti huomiota merkittäviin jännitteisiin julistuksessa esiintyneiden luterilaisten ja 

roomalaiskatolilaisten erillisnäkemysten välillä. Kyseessä oli siis sama ongelma-alue, johon 

myös Kiviranta oli kiinnittänyt huomiota jo YJ1:den kohdalla. Eskola näki ongelman myös 

siinä, ettei osapuolten tunnustuksiin tehty muutoksia, vaikka YJV:lle ajatus muutoksesta oli 

oleellinen. Tämän ongelman hän selvästi liitti jo YJ1:teen. Käytännössä Eskolan kritiikki 

olikin tässä asiassa pitkälti samaa kuin se, jota Lokakuun julkilausumassa oli esitetty. 

Vanhojen tunnustusten säilyttämisen lisäksi Eskola näki YJV:n kannalta jännitteisenä myös 

vanhojen oppituomioiden jäämisen koskemattomiksi. Eskola nimittäin katsoi, että YJV itse 

sisälsi sellaisia oppeja, jotka eivät välttäneet osapuolten vanhoja oppituomioita. Junkkaalan 

kritiikki kohdistui johdonmukaisuuden osalta YJV:n ja muualla esiintyneen 

roomalaiskatolisen opin väliseen jännitteisyyteen. Se käsitys vanhurskauttamisopin 

keskeisestä asemasta, johon roomalaiskatoliset näyttivät YJV:ssä suostuvan, ei hänen 

mielestään heijastunut odotetulla tavalla heidän uudesta katekismuksestaan, eikä paavin 

Uskalla toivoa -kirjasta. Myös edellä mainitun kirjallisuuden ja YJV:n välittämiä 

vanhurskauttamiskäsityksiä Junkkaala piti erilaisina. On mielenkiintoista, että Junkkaala piti 

tästä esimerkkinä paavin kirjassa esiintynyttä synergismiä. Eskola näki 

epäjohdonmukaisuuden siinä, että eräässä YJV:n kohdassa roomalaiskatolinen osapuoli 

esitettiin vanhurskauttamisen suhteen monergistisena, mikä käsitys kuitenkin oli hänen 

mukaansa ristiriidassa toisaalla asiakirjassa esiintyvän synergistisen vireen, sekä hyvien 

tekojen ansiollisiksi käsittämisen ja kiirastuliopin kanssa. Viimeksi mainitun opin tapauksessa 

saattoi tosin olla kyse ennemmin jännitteen näkemisestä YJV:n ja muualla esitetyn 

roomalaiskatolisen opetuksen välillä. 

Würzburg I:n statukseen kohdistui lähes identtistä kritiikkiä, kuin mitä YJ1:den kohdalla 

oli esitetty. Eskola näet katsoi julistuksen saavan peräti aseman aiempien tunnustusten 

yläpuolelta. Tämän taustalla oli hänen mukaansa se, että asiakirjassa uhattiin sen 

konsensuksesta poikkeavia vanhoilla oppituomioilla. Eskola katsoi myös, ettei Würzburg I:tä 

voitu sitä koskeneiden neuvottelujen perusteella pitää tunnustusluonteisena, ja että tästä 

huolimatta siinä oli nähtävissä juuri tunnustuksellista asemaa heijastavia piirteitä. 
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III Lopulliseksi tarkoitettu asiakirja 1997–1999 

Syksyn kirkolliskokousta odoteltaessa 

Vuoden 1997 alussa Würzburgiin kokoonnuttiin jälleen LML:n ja Vatikaanin 

ykseysneuvoston asettaman työryhmän toimesta laatimaan uutta versiota YJV:stä.186 Tämän 

työskentelyn myötä valmistunut tekstiversio todettiin pian lopulliseksi sekä LML:n että 

Vatikaanin ykseysneuvoston taholta ja jo helmikuun 1997 lopulla se lähetettiin LML 

jäsenkirkoille.187 Jäsenkirkkojen lopullisia kannanottoja asiakirjaan odotettiin LML:n taholta 

vuoden 1998 kesäkuuhun mennessä.188 Perustan toimituksen reaktiota uuteen asiakirjaan ei 

tarvinnut odottaa kauaa. Jo helmikuun 1997 numerossa Timo Junkkaala suuntasi 

pääkirjoituksensa: Kirkolle teemavuosi vanhurskauttamisesta, uusinta asiakirjaversiota kohti. 

 Selkeyden suhteen Junkkaala ajatteli julistuksen parantuneen suhteessa edelliseen 

versioon. Tämä edistysaskel ei Junkkaalan silmissä kuitenkaan juuri ollut eduksi julistuksen 

ajaman asian uskottavuudelle, sillä hän katsoi siitä käyvän entistä paremmin esille, ettei 

tavoiteltua yksimielisyyttä tosiasiassa ollut saavutettu. Hänen mukaansa kielelliset 

ilmaisutyylit olivat aiemmassa versiossa piilottaneen tämän yksimielisyyden puutteen 

taakseen.189 

Junkkaala katsoi, että luterilaisten tunnustuskirjojen ja YJV:n väliltä löytyi siinä määrin 

jännitteitä, että näihin tarvittiin edelleen jonkinlaista ratkaisua. Hän oli huolissaan siitä, ettei 

hän löytänyt YJV:stä oppia jumalattoman vanhurskaaksi julistamisesta. Tällaisen tilanteen 

seurauksia Junkkaala arvioi seuraavasti:190 

Samalla kun ihmisen jumalattomuus ja vanhurskauttamisen julistusluonne hämärtyvät, hämärtyy myös 

uskonpuhdistuksen ”yksin -linja” - yksin Kristuksen tähden, yksin armosta, yksin uskon kautta -, jonka 

tilalle tulee Trenton kokouksen ”ja-linja” - vanhurskaus ja uudistus, usko ja rakkaus. 

Selvästi Junkkaala katsoi siis puutteen olevan varsin oleellisessa kohdassa. Trenton linjan 

kuvaus jäi melko iskulausemaiseksi, mutta oletettavissa on, että ”vanhurskaus ja uudistus, 

usko ja rakkaus” -tiivistelmällä Junkkaala kiinnitti huomiota siihen, että Trentossa oli hänen 

mielestään sisällytetty vanhurskauttamiseen myös pyhitys. Ainakin hän jatkoi artikkeliaan 

kiinnittämällä huomiota siihen, että julistuksen luterilaiseksi määritellyssä käsityksessä 

tapahtui hänen mukaansa juuri näin.191 

 
186 Räsänen 2000, 16; Saarelma 1997, 3. 
187 Cantell 1997, 4–5; Sagulin 2005, liite 2; Räsänen 2005, 18; Saarelma 1997, 16. 
188 Räsänen 2000, 18. 
189 Junkkaala 1997a, 1. 
190 Junkkaala 1997a, 1. 
191 Junkkaala 1997a, 1–2. 
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 Ilmeisesti Junkkaala arvioi jo tässä artikkelissaan opillisia ongelmia löytyvän myös 

YJV:n roomalaiskatolisia käsityksiä kuvaavista kohdista, mutta näihin hän ei lähtenyt 

syventymään. Erikseen hän viittasi syntioppiin ja synergismiin, mutta ei täsmentänyt, 

minkälaisia näihin asioihin liittyviä ongelmia hän mahdollisesti oli YJV:ssä havainnut.192  

 Junkkaala kiinnitti huomiota myös YJV:n oppituomioiden ongelmanratkaisumetodin 

johdonmukaisuuteen. Koska Junkkaala arvioi Trenton tuomioiden osuvan Augsburgin 

tunnustuksessa ilmaistuun vanhurskauttamiskäsitykseen, hän katsoi, että luterilaisuus saattoi 

olla Trenton kohteiden ulkopuolella vain, mikäli se oli lipunut eroon kyseisestä 

tunnustuskirjastaan. Hieman hämmentävästi Junkkaala puhuu pariin otteeseen artikkelissaan 

oppituomioiden kumoamisesta, aivan kuin sellainen olisi ollut YJV:n tavoite, vaikka hän 

samaan aikaan tuntui ymmärtävän, että kyse kuitenkin oli vain pyrkimyksestä julistaa tuomiot 

kohteettomiksi. Joka tapauksessa hän tästä huolimatta asiallisesti kiinnitti huomiota juuri 

kohteettomaksi julistamisen ongelmallisuuteen.193 

 Junkkaala nosti artikkelissaan jälleen esiin myös YJV:n ja ajankohtaisen 

roomalaiskatolisen opetuksen välisen suhteen, mitä hän kommentoi seuraavasti:194 

Tuntuu kummalliselta, että tämän julistuksen painotukset eivät mitenkään näy uudessa katolisessa 

katekismuksessa eivätkä paavin tuoreessa kirjassa. Niissä opetetaan edelleen ihmisen yhteistyötä 

Jumalan kanssa vanhurskauttamisessa ja toistetaan kaikki perinteiset katoliset opit kiirastulesta aneisiin. 

Äkkiseltään tämän kommentin pohjalta voisi ajatella Junkkaalan yksinkertaisesti 

kontrastoineen YJV:ssä ilmentyvät roomalaiskatolisen kirkon opilliset uudistukset ja saman 

kirkon parista nousseissa tuoreissa julkaisuissa esiintyneet traditionalistiset käsitykset. 

Tarkemmalla katsauksella tämä ei kuitenkaan vaikuta luultavalta. Junkkaala näet puhui siitä, 

etteivät YJV:n painotukset näy paavin kirjassa ja katekismuksessa. Esimerkeiksi hän tosin 

nosti asioita, joita on hieman vaikea pitää painotuksellisina eroina, kuten synergismin 

vanhurskauttamisessa. Asiaa monimutkaistaa vielä se, että samassa artikkelissa Junkkaala itse 

näytti vihjaavan, että myös YJV:ssä roomalaiskatolisiin näkemyksiin sisältyi synergismiä.195 

Miten synergismi voisi siis olla edes painotusero YJV:n ja kyseessä olevien 

roomalaiskatolisten kirjojen välillä? Näiden seikkojen pohjalta pidän luultavana, että 

Junkkaala tarkoitti eroja YJV:n ja roomalaiskatolisen katekismuksen, sekä paavin kirjan 

välillä lähinnä asioiden ilmaisutyylissä. Viimeksi mainituissa perinteisissä opeissa 

pitäytyminen olisi siis Junkkaalan mukaan ollut avoimempaa, kun puolestaan YJV:ssä 

 
192 Junkkaala 1997a, 1. 
193 Junkkaala 1997a, 1–2. 
194 Junkkaala 1997a, 2. 
195 Junkkaala 1997a, 1–2. 
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huomaamattomampaa. Joka tapauksessa Junkkaala siis näki jonkinlaisen, vähintään 

näennäisen epäjohdonmukaisuuden ajankohtaisen roomalaiskatolisen opetuksen ja YJV:n 

välillä. Mahdollisesti hän kuitenkin itse arveli tämän epäjohdonmukaisuuden olevan vain 

tavassa esittää asiat, milloin se pikemminkin osoittaisi roomalaiskatolisen kirkon oleellisina 

uudistuksina YJV:ssä pidettyjen asioiden olleen vain silmänlumetta. 

 Junkkaala kiinnitti huomiota myös YJV:n asemaan liittyvään kysymykeen. Kritiikin 

luonne oli varsin samanlaista kuin se mitä Perustan toimitus oli aiemmin varsin yksimielisesti 

esittänyt – Junkkaala näet piti uhkana sitä, että julistus saisi tunnustuskirjojen tulkintaa 

määrittelevän roolin ja siten päätyisi oikeastaan käytännössä niitä merkittävämpään 

asemaan.196 

 Yhden lehtinumeron hiljaiselon jälkeen YJV nousi jälleen keskeiseksi aiheeksi 

yhdessä vuoden 1997 kesäkuun Perusta-lehden kirjoituksista: Ikuinen Rooma – ikuinen riita? 

Ns. 9. oppituomion ongelma, jonka oli laatinut Timo Eskola.  

Eskola kiinnitti kirjoituksessaan huomiota lähinnä YJV:n tavoitteeseen julistaa vanhat 

oppituomiot kohteettomiksi. Tätä tavoitetta hän piti epäjohdonmukaisena, koska molempien 

osapuolten tunnustukset, sekä niiden sisältämät oppituomiot oltiin kuitenkin jättämässä 

voimaan. Erityisesti hän nosti esiin Trenton konsiilin uskonvanhurskautta käsittelevän 

oppituomion, jonka hän selvästi ajatteli edelleen osuvan luterilaiseen vanhurskauttamisoppiin. 

Tätä taustaa vasten Eskola pohti, miten YJV:ssä suhtauduttiin mainittuun oppituomioon, 

todeten seuraavaa:197 

Asiakirjan periaate on se, että tuomio ei enää osu kohteeseensa. Luterilainen oppi on muuttunut tai 

ainakin tarkentunut niin paljon, että vanha vastakkainasettelu on poistunut. Tämä on ainutlaatuinen ja 

uutisarvoinen väite. 

Hän siis näyttää ajatelleen, että ainoa mahdollinen tapa, jolla voitaisiin katsoa luterilaisen opin 

välttävän Trenton tuomion, olisi se, että luterilainen oppi olisi muuttunut. Itseasiassa Eskola 

ei, ainakaan saksalaisen teologian osalta, näytä pitäneen tällaista tilannetta mahdottomana. 

Tähän liittyen hän kuitenkin jatkoi seuraavasti:198 

Mutta mihin suuntaan muutos on tapahtunut? Suomalaiset tutkijat ovat vakuuttuneita siitä, että 

saksalaisen teologian muuttuminen on tapahtunut radikalisoitumisen seurauksena. Silloin on samalla 

luovuttu uskonpuhdistuksen keskeisistä periaatteista. Siten ei ole suinkaan selvää, voidaanko tuollaista 

muutosta tervehtiä ilolla. 

Mikäli oppituomioiden kohteettomuus siis olisi perustunut luterilaisen osapuolen opin 

muutokseen, Eskola näyttäisi arvelleen tällaisen muutoksen olleen suunnaltaan negatiivista, 

 
196 Junkkaala 1997a, 1–2. 
197 Eskola 1997a, 128. 
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tai vähintään arveluttavaa. Eskola kiinnitti kuitenkin edelleen huomiota siihen, ettei 

kumpikaan osapuoli ollut valmis muuttamaan omaa tunnustustaan. Kun molempien 

osapuolten tunnustukset kerran oltiin jättämässä voimaan, oli Eskolan mukaan käsillä tilanne, 

jossa yksimielisyys yritettiin perustaa sellaiseen muutokseen, jonka tapahtumista ei 

kuitenkaan tunnustettu.199 

Sen lisäksi että Eskola piti YJV:n tavoitetta epäjohdonmukaisena, hän katsoi julistuksen 

myös sisältävän sellaisia ristiriitoja, jotka muodostivat esteen uskottavalle väitteelle 

yksimielisyydestä osapuolten välillä. Näitä ristiriitoja hän ei kuitenkaan kyseessä olevassa 

artikkelissaan eritellyt tarkemmin.200 

Eskola oli huolissaan myös siitä, että YJV saattaisi jollakin tapaa tuoda ainakin 

uskonvanhurskautta koskevan Trenton oppituomion Suomenkin kirkkoon. Mitä luultavimmin 

hän viittasi tässä YJV:n kohtaan 42, jossa puhutaan muutamien oppituomioiden 

aiheellisuudesta ja niiden tietynlaisesta varoittavasta tehtävästä.201 Eskola lienee ajatellut, että 

mikäli YJV hyväksyttäisiin Suomen kirkon taholta, sen kohta 42 asettaisi Trenton 

uskonvanhurskautta koskevan oppituomion varoitukseksi Suomenkin kirkossa. Tällöin YJV:n 

asemaan liittyvä huoli olisi jälleen kerran kummunnut kyseisestä YJV:n 

”varoitusartiklasta”202. 

Syyskuussa 1997, marraskuun kirkolliskokouksen lähestyessä kovaa vauhtia, useat 

herätysliikejohtajat esittivät lausunnon YJV:n allekirjoittamista vastaan.203 Hieman 

myöhemmin samassa kuussa pidettiin myös piispainkokous, joka hyväksyi uuden YJV-

version yksimielisesti ja esitti sen hyväksymistä kirkolliskokoukselle.204 Seuraavan kuun 

Perustassa Timo Eskola otti jälleen kantaa YJV:hen artikkelissaan Yhteisen julistuksen 

sisäinen epäjohdonmukaisuus.  

 
198 Eskola 1997a, 128. 
199 Eskola 1997a, 128–129. 
200 Eskola 1997a, 129. 
201 Eskola 1997a, 129; Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1997 (Lopullinen ehdotus), 31. 
202 Käytän kyseisestä kohdasta tässä yhdistävää nimitystä ”varoitusartikla”, sillä pelkkä kohdan numeroon 

viittaaminen ei olisi toimiva ratkaisu. Tämä johtuu siitä, että kun YJ1:ssä saman suuntainen artikla oli 

numeroltaan 44 ja Würzburg I:ssä puolestaan 43, Würzburg II:ssa se oli jälleen vaihtanut paikkaa, ollen siinä 

artikla nro. 42. KHA KH KUO Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1995 suomennos, 14; KHA KH 

KUO Hcc2 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1996 suomennos, 11; Yhteinen julistus 

vanhurskauttamisopista 1997 (Lopullinen ehdotus), 31. 
203 KHA KH KT 5.3.1.1.48 Kannanotto vanhurskauttamisjulistukseen. 11.09.1997, 1–2. KHA KH KT 5.3.1.1.48 

Kristillisten järjestöjen johtajat ottaneet kantaa ekumeeniseen asiakirjaan. 18.09.1997. Kyseisen lausunnon piti 

ilmestyä myös lokakuun Perustassa 5/97, mutta siinä julkaistiin vahingossa jo aiemmin ilmestynyt kannanotto 

1995 vuoden YJV-versioon. Vuoden 1997 versiota koskeva lausunto, josta nyt on kyse, päästiin julkaisemaan 

vasta joulukuun Perustassa 6/97 (s.274–275). 
204 Junkkaala 1997b, 241; KHA KH KT 5.3.1.1.48 Piispainkokous Kuusamossa 16.-17.9.1997: Luterilais-

katolinen asiakirja "Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista" esitetään hyväksyttäväksi. 17.09.1997, 1–3; 

Sagulin 2005; 30, liite 2. Tuomala 2013, 71. Antila 2017, 232. 
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Tuotuaan alkuun esiin sen tilanteen, että piispat olivat hyväksyneet YJV:n, Eskola 

kuitenkin totesi, että keskustelua asiakirjasta on silti jatkettava.205 Hän kiinnitti artikkelissaan 

huomiota erityisesti asiakirjan epäjohdonmukaisuuteen suhteessa Trenton kirkolliskokouksen 

oppiin, mutta nosti esiin myös kohtia, joita hän piti opillisesti ongelmallisina juuri sen vuoksi, 

että ne olivat hänen mukaansa linjassa Trenton kanssa. 

Eskola katsoi, että roomalaiskatoliset tunnustivat YJV:ssä edelleen sellaisen 

vanhurskauttamiskäsityksen, jossa tukeuduttiin ajatukseen rakkauden vuodattamisesta 

sydämeen. Tämän käsityksen Eskola katsoi juontuneen Trenton vanhurskautta koskevan 

dekreetin206 kohdasta 11, ja hänen mukaansa se oli ollut uskonpuhdistajille keskeinen kritiikin 

kohde. Hän pitikin tätä osiota YJV:stä luterilaisten oppituomioiden kohteena ja arvioi siinä 

esiintyneen käsityksen olevan ”suorastaan luterilaisen opin vastakohta”.207 

Trenton kokouksen vaikutuksen Eskola katsoi näkyvän myös YJV:n hyvien tekojen 

ansiollisuutta käsittelevässä kohdassa. Hänen mukaansa roomalaiskatoliset sitoutuivat 

tässäkin kohden edelleen perinteiseen oppiinsa. Tällaisen opin, jossa Eskolan mukaan hyvät 

teot edelleen käsitettiin ansiollisiksi, hän puolestaan katsoi olevan räikeässä ristiriidassa 

luterilaisen vanhurskauttamiskäsityksen kanssa, ja hänen mukaansa se piti uskonpuhdistuksen 

ajan varmuudella hylätä.208 

Kolmas opillinen ongelma, jonka Eskola nosti esille artikkelissaan, koski kiirastulta. 

Hän katsoi, että vaikka kiirastulioppia ei YJV:ssä mainittukaan, se oltiin kuitenkin asiakirjan 

kohdan 40 valossa hyväksymässä, kun kerran kyseisessä kohdassa ei ajateltu jäljelle jäävien 

erojen kumoavan yksimielisyyttä perustotuuksista209. Eskola toi esiin näkemyksensä, että 

luterilaisen käsityksen mukaan ihminen saa syntinsä täysin anteeksi yksin Kristuksen tähden, 

mutta roomalaiskatolisen käsityksen mukaan kastetun kristityn tekemät synnit oli niiden 

tekijän sovitettava katumuksella ja hyvitysteoilla, tai lopulta kiirastulessa, jos jotain jäi 

sovittamatta. Hän katsoi luterilaisen käsityksen joutuvan myös kiirastuliopin kohdalla Trenton 

konsiilin hampaisiin ja piti mahdottomana sovittaa yhteen luterilaista oppia 

 
205 Eskola 1997b, 217. 
206 Dekreetillä tarkoitetaan konsiilin tekemää päätöstä. Teinonen 1975, ”decretum”. Tässä tapauksessa on kyse 

konsiilin kuudenteen istuntoon sisältyvästä dekreetistä nimeltä Dekreetti vanhurskauttamisesta. Asia selviää 

Eskolan tekstistä. Eskola 1997b, 217. Dekreetti, sekä tieto, että se kuuluu osaksi kuudetta istuntoa, puolestaan 

löytyvät lähteestä: Katolinen kirkko Suomessa 2016, 47–69. 
207 Eskola 1997b, 218. 
208 Eskola 1997b, 219. 
209 Kohdassa 40 puhutaan YJV:ssä esitetystä konsensuksesta huolimatta jäljelle jäävistä eroista ”---kielessä, 

teologisissa muotoiluissa ja korostuksissa siitä, miten vanhurskauttaminen ymmärretään---”, jotka voitaisiin 

sallia, ja jotka eivät johtaisi perustotuuksia koskevan yksimielisyyden kumoutumiseen. Yhteinen julistus 

vanhurskauttamisopista 1997 (Lopullinen ehdotus), 30. 



 

45 

 

vanhurskauttamisesta ja kiirastulta.210 Kun Eskola oli Würzburg I:n kohdalla pitänyt 

epäjohdonmukaisena julistuksen yritystä esittää roomalaiskatolinen osapuoli monergismin 

edustajana, yhtenä syistä tähän hän oli nähnyt kiirastuliopin. Kiirastulioppia ei kuitenkaan 

Würzburg I:ssä esiinny, joten syntyi vaikutelma, että Eskola näki tässä kohtaa 

epäjohdonmukaisuuden pikemminkin YJV:n ja sen ulkopuolisen roomalaiskatolisen opin 

välillä. Edellä esitetty Eskolan kritiikki näyttää vahvistavan tätä tulkintaa. Hänhän näet 

kiinnitti itsekin huomiota siihen, ettei asiakirjasta löytynyt kiirastulioppia ja sen sijaan katsoi 

sen ikään kuin pujahtavan sisään julistukseen kohdan 40 kautta. 

Eskola asetti kontrastiin luterilaisen ja roomalaiskatolisen käsityksen siitä, mitä ihmisen 

olemuksellinen vanhurskauden ajateltiin olevan. Luterilaiseksi hän esitteli sen käsityksen, 

jonka mukaan Kristus on ihmisen olemuksellinen vanhurskaus. Roomalaiskatolista näkemystä 

hän puolestaan kuvaili seuraavasti: ”Katoliselle kirkolle ei riitä se, että Kristus on ihmisen 

olemuksellinen vanhurskaus. Katolisen opin mukaan ihmisestä itsestään pitäisi tulla 

olemuksellisesti vanhurskas.” Tämän Eskola selvästi ymmärsi tarkoittavan efektiivistä 

vanhurskauttamista, sillä hieman aiemmin hän aivan suoraan samaisti edellä kuvatun 

vanhurskauttamismallin ja efektiivisen vanhurskauttamisen. Eskola ei kuitenkaan syyttänyt 

YJV:tä siitä, että siinä luterilaisen osapuolen näkemys olisi edustanut efektiivistä 

vanhurskauttamiskäsitystä. Sen sijaan hän huomautti, että Trenton kirkolliskokous tuomitsi 

juuri sen käsityksen, jonka hän oli esitellyt luterilaiseksi ja joka luterilaisella osapuolella 

YJV:ssäkin hänen mukaansa oli. Sen lisäksi, että Eskola piti YJV:tä tällä tavoin ristiriitaisena 

Trenton kanssa, hän katsoi myös, että YJV:n sisällä esiintyvät roomalaiskatolinen ja 

luterilainen vanhurskauttamiskäsitys olivat keskenään perustavanlaatuisesti jännitteiset, niistä 

ensin mainitun ollessa edelleen linjassa Trenton kanssa.211 Asiakirja oli siis hänen mukaansa 

myös sisäisesti ristiriitainen. Mielenkiintoista on, että Eskola katsoi YJV:ssä luterilaisen 

osapuolen käsittävän ihmisen olemuksellisen vanhurskauden mainitulla tavalla kristologisesti. 

Roomalaiskatolisen kirkon hän puolestaan kertoi hylkäävän tämän käsityksen, ja pitäytyvän 

ihmisessä itsessään tapahtuvan vanhurskaaksi tulemisen edellyttämiseen, joka käytännössä 

tarkoitti vanhurskauttamisen ymmärtämistä luonteeltaan efektiiviseksi. 

Eskola kiinnitti huomiota siihen, että YJV:ssä esiintyi luterilaisten erityiskorostuksena 

sola fide -käsitys, jonka Trenton konsiilin yhdeksäs oppituomio tuomitsi. Kuten aiemmassa 

artikkelissaan, nytkin hän tähdensi sitä, ettei YJV:ssä kumottu aiempia tuomioita. Siksi olikin 

 
210 Eskola 1997b, 218–219. 
211 Eskola 1997b, 217–218. 
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hänen mukaansa mahdotonta, ettei luterilaisten sola fide -käsitys enää erottaisi kirkkoja, kuten 

YJV:ssä ajateltiin.212 

Sisäisen ristiriidan Eskola löysi YJV:n kohdasta 20, jossa esitellään roomalaiskatolinen 

näkökulma ihmisen roolista vanhurskauttamisessa. Siinä puhutaan ihmisen 

myötävaikuttamisesta vanhurskauttamisen valmistautumis- ja vastaanottamisvaiheissa. Tämä 

myötävaikuttaminen selitetään kyseisessä kohdassa kuitenkin armon vaikutukseksi. Eskola toi 

ensin esiin sen, että Lutherin käsitys ihmisen vapaasta valinnasta oli Trenton oppituomioiden 

kohde. Sitten Eskola kommentoi sitä, soveltuiko edellä mainitun konfliktin ratkaisuksi 

ihmisen myötävaikuttamisen pitäminen armon vaikutuksena, kuten YJV:n kohdassa 20 

tehtiin: ”Ongelman ratkaisu ei ole uskottava. Samaa asiaa ei voi sekä myöntää että kieltää. 

Puhe myötävaikuttamisesta eli vanhalla kielellä vapaasta valinnasta tulee hylätä.”213 

Kommentista voidaan päätellä, että Eskola piti YJV:n kohtaa 20 sisäisesti ristiriitaisena, sen 

puhuessa ihmisen myötävaikutuksesta, eli Eskolan mukaan samalla vapaasta valinnasta, mutta 

kuitenkin katsoessa, ettei tämä vapaa valinta oikeastaan ollut ihmisen omista kyvyistä 

nouseva teko. 

Pelastusvarmuuskysymyksen kohdalla Eskola piti YJV:tä jälleen epäjohdonmukaisena 

suhteessa Trenton kirkolliskokoukseen. Siitä huolimatta, että roomalaiskatolista 

uskonvarmuusnäkökulmaa esittelevässä YJV:n kohdassa 36 vedottiinkin toiseen Vatikaanin 

konsiiliin, jonka mahdollista läheisempää yhteneväisyyttä luterilaiseen käsitykseen Eskola ei 

kieltänyt, hän osoitti jälleen Trenton konsiilin tuomioita, joiden hän katsoi myös 

pelastusvarmuuden kohdalla osuvan YJV:n sisältöön. Hieman epäselväksi jäi, katsoiko hän 

niiden kenties osuvan myös YJV:ssä esiintyvään roomalaiskatoliseen näkökulmaan, mutta 

siltä kylläkin vaikuttaa, sillä se kohta, jota Eskola pelastusvarmuuden kohdalla käsitteli214, oli 

nimenomaan roomalaiskatolisen näkökulman esittävä kohta.215 

Artikkelinsa loppuvaiheilla Eskola käsitteli vielä erästä ristiriitaa. Hän piti jännitteisenä 

sitä, että luterilainen teologi, kuten myös hän itse, saattoi edelleen havaita olevansa Trenton 

oppituomioiden tulilinjalla, vaikka YJV:ssä väitettiinkin, etteivät nämä tuomiot enää 

kohdistuisikaan luterilaiseen osapuoleen.216 Tämä huomio oikeastaan kiteyttää sen kritiikin, 

jota Eskola artikkelissaan esitti YJV:n ja Trenton välisestä ristiriidasta: Mitä merkitystä sillä 

on, vaikka YJV:ssä kuinka todettaisiin luterilainen osapuoli Trenton kohteiden ulkopuolelle 

 
212 Eskola 1997b, 217. 
213 Eskola 1997b, 218. Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1997 (Lopullinen ehdotus), 15. 
214 Kyseessä oli kohta 36. Kohdan luonteesta ks. Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1997 (Lopullinen 

ehdotus), 27. 
215 Eskola 1997b, 218. 
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jääväksi, jos Trenton tuomiota lukiessa tällainen toteamus osoittautuu virheelliseksi ja 

luterilaisen teologian edustaja voi edelleen havaita olevansa Trenton oppituomioiden 

kohteena? 

Aivan Syksyn kirkolliskokouksen edellä217 valmistui tunnustusrintamalta varsinainen 

YJV:n suuntaan tähdätty täyslaidallinen: Turhentuuko uskonpuhdistus? -kirja, joka sisälsi 

useita aiheeseen liittyviä artikkeleita, kirjoittajinaan laaja valikoima teologeja218 läpi 

herätysliikekentän. Kirja jaettiin kirkolliskokoukseen kuuluville henkilöille aivan kyseisen 

kokouksen alla. Sen taustalla oli STI:hin liittyvien järjestöjen yhteinen, useamman julkaisun 

sisältänyt toimintasuunnitelma, jota oli laadittu jo kuluneesta talvesta saakka.219  

 Syksyn 1997 kirkolliskokous pidettiin vihdoin 3.–7.päivä marraskuuta. Tällöin käytiin 

lähetekeskustelu YJV:stä, jossa käytettiin yhteensä noin kolmekymmentä puheenvuoroa. Noin 

kolmannes puheenvuoroista oli vähintään kriittisiä julistusta kohtaan, loput taas selvästi 

julistuksen kannalla. Kriittisiä puheenvuoroja käyttäneiden kirkolliskokousedustajien 

joukossa oli monia taustaltaan viidesläisiä, sekä ainakin muutamia vanhoillislestadiolaisia.220 

Eero Junkkaala, joka itsekin oli käyttänyt kriittisen puheenvuoron kyseisessä 

kirkolliskokouksessa, arvioi 7.11.1997 Kulmakivi-lehdessä, että suurin osa hiljaisiksi jääneistä 

olisi piispojen kanssa hyväksyvällä linjalla suhteessa julistukseen.221 Tunnustusrintaman 

keskeisiin hahmoihin kuulunut piispa Olavi Rimpiläinen ei käyttänyt puheenvuoroja YJV:tä 

koskeneessa lähetekeskustelussa.222 Muiden piispojen ohella myös hän oli hyväksynyt 

YJV:n.223 

Ennen ratkaisevaa kevään kirkolliskokousta 

Kirkolliskokouksen jälkeen ei kuitenkaan ollut nähtävissä vastarinnan hiljentymistä, vaan 

yhteensä kolme224 joulukuun 1997 Perustan artikkeleista käsitteli edelleen YJV-aihetta. Kaksi 

 
216 Eskola 1997b, 219. 
217 Kiviranta & Laato 1997, ”Lukijalle” -osio. Päivämääräksi ilmoitetaan 15.9.1997 ja paikaksi Espoo. Kuitenkin 

Kulmakivi -lehdessä puhutaan selvästi kyseisen kirjan julkistamistilaisuudesta, mutta päivämääräksi 

mainitaankin lokakuun viimeinen päivä ja tapahtumapaikaksi STI. Kulmakivi 5/97, 4. 
218 Teologikaartin laajuudesta: Arkkila 2009, 64. 
219 Kiviranta & Laato 1998, 7–8; Kiviranta & Laato 1997, ”Lukijalle” -osio. Mainittu toimintasuunnitelma oli 

näkyvissä myös seuraavissa lähteissä: STI:n uutisia 1997a, 5; STI:n uutisia 1997b, 5. 
220 Tuomala 2013, 76–77. 
221 KHA KH KK Cd19 Kirkolliskokouksen keskustelupöytäkirja – syysistuntokausi 1997, 1; 345; 75–111; 113–

136; Junkkaala E. 1997, 5. 
222 Tuomala 2013, 74. 
223 Rämö 1998, 8. Rimpiläinen kertoi allekirjoittaneensa YJV:n tosissaan ja katsoi, että se ilmaisi 

vanhurskauttamisopin riittävän selvästi. Hän kuitenkin ajatteli, ettei hänen vanhurskauttamisoppinsa eronnut 

YJV:tä vastustaneiden vanhurskauttamisopista. 
224 Kolmas artikkeli oli itseasiassa jo aiemmin mainittu herätysliikejohtajien kannanotto uusimman YJV-

luonnoksen hyväksymistä vastaan, joka oli laadittu jo syyskuussa, mutta joka oli erehdyksen vuoksi jäänyt 

julkaisematta lokakuun 1997 Perustassa, jossa sen alun perin oli pitänyt ilmestyä. 
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niistä oli päätoimittaja Timo Junkkaalan käsialaa: lehden pääkirjoitus Tulisiko Suomen kirkon 

hyväksyä yhteinen julistus vanhurskauttamisopista?, sekä toinen hänen kirjoittamansa 

artikkeli: Yhteinen julistus hämärtää vanhurskauttamisopin. Kolmas artikkeli, Kannanotto 

vanhurskauttamisjulistukseen (tästä lähtien käytän nimitystä Syyskuun julkilausuma), oli 

julkilausuma, jonka allekirjoittajien joukossa olivat samat kolme Perustan toimituksen 

jäsentä, jotka olivat allekirjoittaneet myös vuoden 1995 Lokakuun julkilausuman225. Syyskuun 

julkilausuma oli alun perin päivätty jo vuoden 1997 syyskuulle ja se oli pitänyt julkaista 

lokakuun 1997 Perustassa, mutta kyseiseen lehteen oli vahingossa laitettu mainittu aiempi 

julkilausuma vuodelta 1995. Niinpä Syyskuun julkilausuma voitiin julkaista Perustassa vasta 

joulukuussa 1997226. 

Pääkirjoituksessaan Junkkaala kertoi ratkaisevan kirkolliskokouksen lähestymisestä, 

sekä uutisista, joita muiden kirkkojen hyväksyvistä päätöksistä YJV:n suhteen oli kuultu. Hän 

nosti esiin myös piispojen muutaman kuukauden takaisen hyväksynnän asiakirjalle. 

Junkkaalan tilannearvio heijastui hänen sanoistaan toukokuun kirkolliskokoukseen liittyen: 

”Näyttää siltä kuin asia olisi jo ennakkoon selvä.”227 Tilanne ei siis näyttänyt suotuisalta 

YJV:n kriitikoiden kannalta. Sen sijaan ajankohtaiset tapahtumat viittasivat ainakin 

Junkkaalan silmissä siihen, että asiakirja tulisi keväällä saamaan ratkaisevan hyväksyntänsä 

Suomen kirkon päättävässä elimessä. 

 Varsinaisessa kritiikissä Junkkaala ei pääkirjoituksessaan sukeltanut suuriin 

syvyyksiin. Kirjoituksessa kävi lähinnä ilmi, ettei hän katsonut YJV:ssä todella löytyneen 

opillista yhteyttä, ja että hän piti epäselvänä sitä menettelytapaa, ettei entisiä tunnustuskirjoja 

pyritty kumoamaan, vaikka katsottiin jonkinlaisen uuden yhteyden löytyneen 

vanhurskauttamisopin perustotuuksissa. Junkkaala itsekin viittasi YJV:n ekumeenisen 

kantokyvyn perusteita koskevan kritiikin löytymiseen toisaalta samassa lehdessä.228 Edellä 

mainituitten seikkojen vuoksi on syytä luoda tarkempi katsaus lähinnä Junkkaalan samassa 

lehdessä esiintyneeseen laajempaan artikkeliin, sekä Syyskuun julkilausumaan. 

Mainittu laajempi Junkkaalan artikkeli Yhteinen julistus hämärtää 

vanhurskauttamisopin perustui pitkälti Turhentuuko uskonpuhdistus -kirjaan, minkä 

Junkkaala itse toi aivan avoimesti esiin. Alussa Junkkaala lähinnä referoi useita edellä 

mainitun kirjan artikkeleita, minkä jälkeen hän loi katsauksen roomalaiskatoliseen 

 
225 Timo Keskitalo, Juhani Lindgren ja Raimo Mäkelä. 
226 Kirkon tiedotuskeskus näyttäisi kuitenkin julkaisseen kyseisen julistuksen jo syyskuussa 1997. KHA KH KT 

5.3.1.1.48 Kannanotto vanhurskauttamisjulistukseen 11.9.1997, 1–2. 
227 Junkkaala 1997b, 241. 
228 Junkkaala 1997b, 241–242. 
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vanhurskauttamisoppiin tarkastelemalla Trenton kokouksen oppia. Lopuksi hän käsitteli vielä 

unio -oppia, missä vaiheessa hän jälleen referoi tiheään Turhentuuko uskonpuhdistus? -kirjan 

artikkeleita.229 Suuri osa Junkkaalan artikkelissa esiintyneestä YJV kritiikistä ei siis ollut 

suoraan hänen omaansa. Periaatteessahan Junkkaala saattoi vain esitellä niitä näkemyksiä, 

joita Turhentuuko uskonpuhdistus? -kirjassa esiintyi, allekirjoittamatta niiden kritiikkiä itse. 

Tästä syystä kiinnitän huomiota erityisesti sellaisiin kohtiin, joissa Junkkaala selvästi osoittaa 

itsekin liittyvänsä johonkin referoimaansa kritiikkiin, tai joissa kritiikki ei selvästi esiinny 

osana referointia. 

YJV:n syntiopin suhteen Junkkaala näytti selvästi liittyvän artikkelissaan 

referoimaansa Kivirannan kritiikkiin aiheesta, sillä Junkkaala sanoi: ”Eniten hämmennystä 

herättää syntioppi, jonka sisältöä en enää tässä toista, koska Kivirannan huolellinen analyysi 

siitä on edellä referoitu.”230 Tämän vuoksi olen ottanut Junkkaalan artikkelin sisältämää YJV 

kritiikkiä esitellessäni huomioon sen, mitä hän referoi Kivirannan artikkelista syntioppiin 

liittyen. 

 Junkkaala nosti esiin Kivirannan Turhentuuko uskonpuhdistus? -kirjan artikkelissa 

esiintyvän kritiikin, josta osa kohdistui asioiden puutteelliseen määrittelemiseen YJV:ssä. 

Junkkaala referoi Kivirantaa seuraavasti:231 

Kiviranta toteaa, että (1) kysymystä synnistä ei asiakirjassa varsinaisesti lainkaan määritellä. Tämä on 

vakava puute, koska kun ryhdytään määrittelemään yhteistä käsitystä pelastuksesta olisi kai ensin 

määriteltävä, mistä pitäisi pelastua. Sillä (2) jos luotuisuuden ja langenneisuuden eroa ja niiden suhdetta 

ei määritellä selvästi, puuttuvat yksikertaisesti edellytykset vanhurskauttamisen perustotuuksien 

ilmaisemiseen. (3) Erityisen hämmentävää on, ettei asiakirja lainkaan mainitse perisyntiä. Juuri sillä 

kohtaa on kuitenkin perinteisesti ollut erimielisyyksiä. 

Junkkaalan referoinnin perusteella on vielä hieman vaikea ymmärtää, mitä Kiviranta mahtoi 

tarkalleen ottaen tarkoittaa sillä, ettei ”kysymystä synnistä” tai ”luotuisuuden ja 

langenneisuuden eroa ja niiden suhdetta” määritelty riittävän hyvin. Sen Kivirannan artikkelin 

avulla, jota Junkkaala referoi, voidaan nämä Kivirannan näkemykset ymmärtää seuraavasti: 

YJV:ssä oli sellainen ongelma, ettei siinä määritelty, mitä synti on, eikä sitä, millainen 

ihmisen tila oli ennen syntiinlankeemusta ja millainen puolestaan sen jälkeen232. Voidaan siis 

päätellä, että Junkkaala näki YJV:n ongelmina edellä mainitut synti- ja ihmiskäsitykseen 

liittyvät määrittelytyön puutteet, sekä lisäksi sen, ettei perisynnin käsittely saanut siinä 

lainkaan tilaa. 

 
229 Junkkaala 1997c, 252–261. 
230 Junkkaala 1997c, 258. 
231 Junkkaala 1997c, 254. 
232 Kiviranta 1997, 131–132; 134–135. 
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Junkkaala kiinnitti huomiota myös toiseen Kivirannan arvioon. Kyse oli 

konkupisenssin ja synnin väliseen suhteeseen liittyvästä määrittelystä. Tämän suhteen 

määrittelyä Kiviranta piti YJV:n roomalaiskatolisen näkökulman osalta perusteellisen 

epäselvänä. Vanhurskautetun syntisyyttä käsittelevässä, roomalaiskatolisen erityiskorostuksen 

ilmaisevassa YJV:n kohdassa 30 konkupisenssia ei pidetä varsinaisena syntinä, vaan sen 

sijaan jumalanvastaisuutena.233 Juuri tätä seikkaa Kiviranta artikkelissaan selvästi pitikin 

huomattavan erikoisena, mikä käy ilmi hänen kommentistaan:234  

”---katolilaiset selittävät, että konkupisenssi ei muka olisi syntiä, mutta kylläkin ’jumalanvastaisuutta’. 

Tuskinpa enkeli taivaasta pystyy selittämään sellaista mielettömyyttä, jossa jumalanvastaisia voitaisiin 

olla ilman syntiä noin vain harjoittelumielessä!”  

Tätä Kivirannan kommenttia Junkkaalakin siteerasi Kivirannan kritiikkiä esitellessään, mistä 

voidaan päätellä, että konkupisenssin ja synnin välisen suhteen epäselvyys liittyi molempien 

edellä mainittujen henkilöiden silmissä nimenomaan siihen, ettei konkupisenssin syntisyyden 

määritelmä ollut selkeä tai myöskään johdonmukainen. 

Junkkaala itse katsoi, että YJV:n muotoiluista saattoi helposti saada sellaisen 

mielikuvan, että yksimielisyys todella olisi löytynyt. Hän siteerasikin monia julistuksen 

kohtia, jotka äkkiseltään kuulostavat sisällöiltään varsin luterilaisilta. Niissä esiintyivät 

ajatukset, kuten pelastuksen täysi riippuvaisuus Jumalan armosta, syntien lukematta 

jättäminen Kristuksesta osalliselle ihmiselle, vanhurskaaksi tuleminen uskosta evankeliumiin, 

eikä lain teoista jne. Junkkaala ei kuitenkaan ollut näiden kohtien valossa vakuuttunut 

yksimielisyyden löytymisestä. Hän kiinnitti huomiota siihen, että myös uskonpuhdistuksen 

aikaan roomalaiskatolisen osapuolen oli mahdollista kuvata vanhurskauttamista armosta, 

uskosta ja Kristuksen tähden tapahtuvana. Tähän liittyen hän totesi:235 

On siis oikeastaan virheellistä sanoa, että tämän asian sanominen yhteisessä julistuksessa olisi sinänsä 

uutta, puhumattakaan että se ratkaisisi vuosisataisen erimielisyyden. Erottava tekijä ei siis oikeastaan 

ollutkaan se, minkä nyt sanotaan yhdistävän. Koko ajatus yhteisen julistuksen vallankumouksellisesta 

askeleesta näyttää tässä suhteessa muuttuvan paikallaan kävelyksi. 

Ilmeisesti Junkkaala siis ajatteli julistuksen saattavan saada lukijansa haltioitumaan läheisiltä 

kuulostavista muotoiluista, joihin ei kuitenkaan sisältynyt mitään merkittävää uutta 

lähentymistä. 

Aivan artikkelinsa loppuvaiheilla Junkkaala sanoi selvästi Yhteiseen julistukseen 

liittyen: ”Yhteisten sanamuotojen löytäminen ei ratkaise tosiasiallisia eroja.”236 Tämä 

 
233 Junkkaala 1997c, 254; Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1997 (Lopullinen ehdotus), 23–24. 
234 Kiviranta 1997, 142. 
235 Junkkaala 1997c, 258 
236 Junkkaala 1997c, 261. 
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kommentti on sinänsä mielenkiintoinen, että aiemmin Junkkaala oli arvioinut Würzburg II -

version selkeytyneen niin, että opilliset erot oli entistä helpompi havaita. Ilmeisesti täyttä 

kielellistä läpinäkyvyyttä ei siis kuitenkaan ollut YJV:ssä Junkkaalan mielestä saavutettu, 

koska hän selvästi ajatteli yhteisten sanamuotojen takaa löytyvän opillisia eroja. 

Perisyntiin liittyen Junkkaala huomioi Kivirannan arvion siitä, että luterilaisella 

puolella oli esiintynyt teologista hämmennystä perisynnin kohdalla, kuten sen suoranaista 

kieltämistä Ritchlin teologiassa. Perisyntiin liittyi myös Junkkaalan referoima Kivirannan 

arvio roomalaiskatolisen teologin, Theodor Schneiderin, näkyvästä vaikutuksesta YJV:ssä:237 

Tähän liittyy myös kiintoisa havainto. Monet yhteisen julistuksen muotoilut ovat miltei sanasta sanaan 

luettavissa Schneiderin dogmatiikasta. Schneider tulee lähelle Ritschliä siinä, että perisynti on 

kummallekin mahdoton. Kiviranta toteaa, että yhteisen julistuksen vaikeneminen perisynnistä johtuu 

siitä, että klassinen perisyntioppi on syrjäytynyt kummankin osapuolen teologiassa. 

Näin siis jo aiemmin esiin tulleeseen perisynnin käsittelyn uupumiseen liittyi myös arvio 

asian taustalla olevasta opillisesta kysymyksestä: perisyntioppia koskevasta radikaalista 

muutoksesta sekä luterilaisten, että roomalaiskatolisten teologiassa. 

Tuttuun tapaan Junkkaala päätteli julistuksessa pyhityksen tulevan sekoitetuksi 

vanhurskauttamisen osaksi. Näin hän katsoi tapahtuneen ainakin asiakirjan kohdissa 15, 16, 

22 ja 25, joita hän piti vanhurskauttamisopiltaan roomalaiskatolisina.238 

Yksin uskon kautta imputoidun vanhurskauttamisen Junkkaala puolestaan katsoi 

puuttuneen YJV:stä kokonaan, samoin kuin myös simul iustus et peccator -opin239. Tältä 

pohjalta hän päätyi siihen, että vanhurskauttaminen tuli asiakirjassa käsitetyksi prosessina, 

eikä imputaationa.240 Kyse oli siis oikeastaan forenssisen ja efektiivisen 

vanhurskauttamisnäkemyksen välisestä problematiikasta. 

Samaan kysymyksenasetteluun liittyi lopulta myös hänen epäilynsä union 

ymmärtämiseen liittyvistä ongelmista YJV:ssä. Arvioituaan ensin unio-ajatuksen muuttuneen 

asiakirjassa epäselkeäksi pyhitykseen liittyvän sanaston käytön vaikutuksesta, hän näet totesi 

hieman myöhemmin seuraavaa:241 

Unio-ajatus, joka ei luterilaisessa opissa ollut forenssisen vanhurskauttamisen vastakohta tai sen kanssa 

ristiriidassa, nähdään nyt toisin. Katolinen muuttumisoppi on uinut sisään unio-ajatukseen tavalla, joka 

ei joudu ristiriitaan vain Yksimielisyyden ohjeen vaan koko luterilaisen opin kanssa--- 

 
237 Junkkaala 1997c, 254. 
238 Junkkaala 1997c, 258–259. 
239 Kyseisen opin mukaan ihminen on samaan aikaan syntinen, mutta kuitenkin vanhurskas. Tämä perustuu 

oikeudellisesti luettuun Kristuksen vanhurskauteen, jonka perusteella ihminen on Jumalan edessä vanhurskas, 

vaikka ei olekaan omassa olemuksessaan synnitön. Kiviranta 2006, 109; Gassmann 2005, 107; Väisänen 1997, 

31; Teinonen 1971, 109. 
240 Junkkaala 1997c, 259. 
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Näyttää siis vahvasti siltä, että Junkkaala epäili YJV:ssä käsityksen vanhurskauttamisesta 

pyhitysprosessina – eli käytännössä efektiivisen vanhurskauttamisen – tulleen sisällytetyksi 

unio-käsitykseen.  

 Syyskuun julkilausumassa kiinnitettiin puolestaan huomiota YJV:n jännitteiseen 

asemaan suhteessa osapuolten aiempiin tunnustuksiin. Sen, millä perusteella aiempien 

tuomioiden voitiinkin uudessa tilanteessa ajatella jääneen vaille kohteita, katsottiin jääneen 

hämäräksi, kun kummankaan osapuolen entisiä tunnustuksia ei kuitenkaan ollut kumottu ja 

kun vieläpä YJV itsekin sisälsi sellaisia käsityksiä, jotka kuuluivat aiempien tuomioiden 

kohteisiin.242 

 Julkilausumassa arvioitiin, ettei oikeudellista, lukemiseen perustuvaa 

vanhurskauttamisoppia YJV:n myötä tosiasiassa hyväksyttäisi. Näin olisi siitä huolimatta, että 

kyseinen oppi esiintyi Syyskuun julkilausumankin mukaan YJV:ssä, sen kohdassa 26. 

Julkilausuman mukaan näkemys oli kuitenkin tullut Trentossa tuomituksi, mikä teki sen 

hyväksymisestä pelkän kuvitelman.243 Koska kohta 26 kuuluu YJV:n luterilaisiin 

erityiskorostuksiin244, voidaan todeta, ettei Syyskuun julkilausumassa katsottu forenssisen 

vanhurskauttamisopin puuttuneen YJV:n luterilaisesta näkökulmasta ainakaan kokonaan. 

  Sellaisten YJV:n muotoilujen, jotka näyttivät olevan harmoniassa luterilaisen 

vanhurskauttamisopin kanssa, arvioitiin julkilausumassa menettävän merkityksensä eräiden 

roomalaiskatolista näkemystä esittelevien kohtien vuoksi. Kyseisissä kohdissa 

roomalaiskatolilaisten näet katsottiin käsittävän vanhurskauttamisen käytännössä vahvasti 

pyhityksen alaan liittyviksi vaikutuksiksi ihmisen sisällä, sekä pitävän edelleen hyviä tekoja 

ansiollisina.245 

Kun YJV:ssä luonnehdittiin sen omaa sisältöä kirkkojen opiksi246, oltiin 

julkilausumassa huolissaan myös YJV:n asemasta. Sen katsottiin asemoituvan tasa-arvoiseksi 

aiempien tunnustusten kanssa ja pelättiin voivan jopa päätyä aiempia tunnustuksia 

auktoritatiivisemmaksi ylitunnustukseksi.247 

 Vuoden 1998 alku toi mukanaan tunnustusrintaman kannalta rohkaisevan tapahtuman, 

kun lähes sataviisikymmentä protestanttista korkeakouluopettajaa Saksasta, Sveitsistä ja 

Itävallasta nousi vastustamaan YJV:n allekirjoittamista tammikuussa 1997 julkaistussa 

 
241 Junkkaala 1997c, 261. 
242 Kannanotto vanhurskauttamisjulistukseen 1997, 274. 
243 Kannanotto vanhurskauttamisjulistukseen 1997, 275. 
244 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1997 (Lopullinen ehdotus), 19–20. 
245 Kannanotto vanhurskauttamisjulistukseen 1997, 275. 
246 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1997 (Lopullinen ehdotus), 30. 
247 Kannanotto vanhurskauttamisjulistukseen 1997, 274. 
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kannanotossa.248 Helmikuun 1998 Perustassa julkaistiinkin jo suomennos tästä 

kannanotosta.249 Toimituksen parista tätä kannanottoa, ja samalla YJV:tä, kommentoi Raimo 

Mäkelä kirjoituksessaan Pikakommentteja 148 saksankielisen teologin julkilausumaan. 

Lisäksi samaisessa lehdessä esiintyi Timo Eskolan kirjoitus: Ekumeeninen keskustelu 

vuodenvaihteen konferensseissa - näkökannat Yhteisestä julistuksesta selvenevät. Mäkelän 

artikkelissa ei tosin juuri arvosteltu YJV:n sisältöä, eikä siinä YJV:n kohdistettua kritiikkiä 

johdettu asiakirjan sisällöstä, vaan muun muassa LML:n yleiskokouksessa käydystä 

keskustelusta250. Niinpä Mäkelän artikkeli ei ole tutkimukseni kannalta oleellinen. 

Eskola otti puolestaan artikkelissaan runsain määrin kantaa YJV:n sisältöön. 

Artikkelin lähtökohtana olivat tammikuussa 1998 pidettyjen Raamattuteologisten 

neuvottelupäivien, sekä teologisten opintopäivien keskustelut. 251 Eskola ilmaisi kuitenkin 

artikkelissaan tuon tuosta myös omia näkemyksiään YJV:stä. 

 Yllättäen Eskolan lähestymistapa YJV:tä kohtaan vaikutti hänen artikkelinsa 

alkupuolella jopa hieman pehmenneen, kun hän ensin arvioi, että YJV:ssä tosin oli 

johdonmukaisuuteen liittyviä ongelmia, mutta jatkoi sitten:252 

Ekumenia ei ole täydellistä, mutta sitä on tehtävä totuuden tähden. Tämä periaate täytynee yleisellä 

tasolla myöntää oikeaksi. Jos yhteyttä haetaan, on oltava valmis kompromisseihin. Tässä kohden 

omakin kantani on vuosien varrella kaiketi ollut liian tiukka. 

Tämä myönnytys ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että Eskola olisi nyt ollut valmis 

hyväksymään YJV:n, mikä käy ilmi hänen artikkelinsa kokonaisuudesta. Eskola jatkoi ensin 

myöntyvän kuuloisella linjalla, todeten muun muassa, että ekumeniaa oli tehtävä, vaikkei 

roomalaiskatolisista voitu olettaa YJV-keskusteluiden myötä tulevan luterilaisia. Tämän 

jälkeen hän kuitenkin veti hiukan jarrusta: ”Mutta emme saa unohtaa tärkeintä: kun pyritään 

”sovittuun erilaisuuteen”, on olennaista kysyä onko sille edellytyksiä. Onko ratkaisevin ero 

kirkkojemme väliltä poistunut?”253 Eskolan vastaus tähän kysymykseen kävi selväksi 

kritiikistä, jota hän artikkelinsa mittaan esitti. 

 
248 Radano 2009, 147; Saksan evankeliset yliopistoteologit torjuvat Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisesta 

1998, 35–36; Räsänen 2000, 1; Kiviranta & Laato 1998, 8. Räsänen puhuu miltei 160 teologista, kun Radano 

taas yli 140 ja Perusta 148:ta. Eroavuudessa Räsäsen ja muiden lähteiden välillä on kuitenkin mitä luultavimmin 

kyse siitä, että kannanotto sai pian lisää tukijoita: Kiviranta ja Laato mainitsevat näiden määrän nousseen noin 

160:een kirjassaan, joka on päivätty 29.4.1998, eli vain noin 3 kuukautta sen jälkeen kuin kyseessä oleva 

kannanotto julkaistiin. Kiviranta & Laato 1998, 5, 8.  
249 Saksan evankeliset yliopistoteologit torjuvat Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisesta 1998, 35–36. 
250 Mäkelä 1998, 37. 
251 Eskola 1998a, 38–39.  
252 Eskola 1998a, 39. 
253 Eskola 1998a, 39. 
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 On kuitenkin syytä ottaa välissä esiin muutama Eskolan artikkelista ilmi käyvä seikka. 

Keskeisenä erona luterilaisen ja roomalaiskatolisen vanhurskauttamiskäsityksen välillä Eskola 

piti jälkimmäisen osapuolen tapaa ymmärtää vanhurskauttaminen habituaalisen armon254 

kautta. Tällaisen habituaalisen vanhurskauttamiskäsityksen hän puolestaan katsoi tekevän 

vanhurskauttamisesta prosessin, jopa sellaisen, joka oikeastaan samaistui pyhityksen 

kanssa.255  

Toiseksi on syytä huomioida, että Eskola piti itse oikeana ja luterilaisena sellaista 

vanhurskauttamiskäsitystä, jossa vanhurskauttamiseen sisältyi myös unio. Union sisältävään 

vanhurskauttamiskäsitykseen hän viittasi termillä ”unitiivinen vanhurskauttaminen”. 

Kuitenkin myös unitiivisen käsityksen Eskola katsoi olevan ristiriidassa Trenton kanssa, eikä 

nähnyt sen silloittavan eroa luterilaisen näkemyksen ja roomalaiskatolisen näkemyksen 

välillä.256 Syytä tähän voi havainnollistaa muutamalla otteella Eskolan artikkelista. 

Osoittaessaan hyväksyvänsä unitiivisen vanhurskauttamiskäsityksen Eskola sanoi:257 

Voidaanko vanhurskauttamisesta käyttää nimitystä unio, kuten suomalaiset tutkijat sanovat? Vastaus 

tähän ensimmäiseen kysymykseen on: kyllä. Luterilaisen dogmatiikan mukaan Kristus meidän 

vanhurskautenamme on sekä Jumalan suosio (favor, joten Jumala lukee ja julistaa meidät vanhurskaiksi 

yksin Kristuksen kuoleman ja sijaissovituksen tähden) että myös lahja (donum, eli itse Kristus 

lahjoitetaan meille uskossa). 

Tämäkin vanhurskauttamiskäsitys sisälsi siis kuitenkin vanhurskaaksi lukemisen, jonka 

perusteena olivat yksin Kristuksen pelastusteot, mutta siinä Kristus käsitettiin kristityn 

vanhurskaudeksi myös ”lahjana”, millä viitattiin uskossa lahjoitettavaan Kristukseen, ja mitä 

puolta Eskola ilmeisesti myös tarkoitti puhuessaan hetkeä myöhemmin uskossa omistetusta ja 

sydämessä asuvasta Kristuksesta vanhurskaaksi lukemisen perusteena.258 Eskolan käsitystä 

Trenton ja unitiivisen vanhurskauttamisen välisestä yhteensovittamattomuudesta puolestaan 

kiteyttää hänen toteamuksensa:259 

 
254 Eskola itse kertoo tekstissään habituaalisen tarkoittavan ”ihmisessä asuvaa”. Kyse on siis ihmisessä asuvasta 

armosta. Roomalaiskatolisen käsityksen mukaan habituaalinen armo, jota voidaan kutsua myös pyhittäväksi tai 

vanhurskauttavaksi armoksi, on ihmisen sisäinen vanhurskaus, joka myös tekee ihmisestä vanhurskaan. Tämä 

vanhurskaaksi tekeminen ei tarkoita oikeudellisessa mielessä vanhurskaaksi julistamista. Pyhittävän armon 

seurauksena on käytännössä radikaali muutos ihmisen kyvyissä, joihin kuuluu jopa kyky rakastaa Jumalaa ja elää 

hänen tahtonsa mukaisesti. Sen sanotaan täydellistävän sielun, tuhoavan kaiken vakavan synnin ja tekevän 

osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Eskola 1998a, 41; Katolinen kirkko Suomessa 2011, 333, 492; Washburn 

2018, 635; Coppens 1903, kohta 217; Habitual grace s.a; Crossan et al. 2003, 86; Browne 2003, 410; Wawrykow 

2015, 405. 
255 Eskola 1998a, 41. 
256 Eskola 1998a, 40. 
257 Eskola 1998a, 40. 
258 Eskola 1998a, 40. 
259 Eskola 1998a, 41. 
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On päivänselvää, että yksimielisyyttä ei voi hakea union avulla, koska silloin tulisi samastaa lahja 

(donum, eli Kristus itse) ja ihmisen muuttaminen habituaalisen armon avulla (joka taas merkitsee 

kuuliaisuutta ja tekojen vanhurskautta). Meidän kantamme on aivan varma: donum ei voi sisältää 

tekojen vanhurskautta. 

Näiden otteiden perusteella voidaan havaita, mistä Eskolan mukaan kenkä Trenton ja 

unitiivisen vanhurskauttamiskäsityksen välillä puristi: Unitiivisessa käsityksessä ihmisen 

vanhurskaus oli uskossa lahjoitettu Kristus, jonka perusteella ihminen luettiin vanhurskaaksi, 

kun taas habituaalisessa käsityksessä vanhurskauttaminen merkitsi hänen mielestään 

pyhitykseen samaistuvaa prosessia. 

 Eskola arvioi, että roomalaiskatoliset pitäytyivät YJV:ssäkin käsitykseen 

habituaalisesta armosta. Hän katsoi tämän ilmentyvän erityisesti konkupisenssin ja hyvien 

tekojen kohdalla. Tätä hän selitti listaamalla seurauksia sille YJV:ssä ilmaistulle 

roomalaiskatoliselle käsitykselle, että konkupisenssi ei olisi syntiä ainakaan kunnollisessa 

mielessä. Tästä ajatusmallista seurasi hänen mukaansa välttämättä, että perisynnin ongelman 

katsottiin ratkenneen ilman Kristuksen vierasta vanhurskautta, miten vältettiin myös simul 

iustus et peccator -oppiin vetoaminen. Seurausten ketjun seuraava osa oli vaikeampi 

käsittää:”--- ihmisestä on siksi tullut ”synnitön” (siinä mielessä kuin katolinen antropologia 

on aina asian käsittänyt) habituaalisen armon perusteella”. Eskola ei artikkelissaan suoraan 

selittänyt, miten ihmisestä habituaalisen armon kautta tuli roomalaiskatolisessa käsityksessä 

”synnitön”. Hän tosin kertoi artikkelissaan hieman aiemmin, että kyseisessä käsityksessä 

ihmisen katsottiin tulleen synnittömäksi kasteessa. Toisista kohdista Eskolan artikkelia kävi 

puolestaan ilmi, että hänen mukaansa habituaalisen armon katsottiin poistavan 

syntiinlankeemuksen tuottaman vaurion ja avaavan ihmiselle mahdollisuuden elää Jumalan 

tahdon mukaan. Myöhemmin hän puolestaan liitti habituaalisen armon kyvyn palauttaa 

ihmiselle alun perin luomisessa annetun ylimääräisen lahjan, Jumalan kaltaisuuden, juuri 

kasteeseen.260 Tämä sopiikin hyvin yhteen roomalaiskatolisen käsityksen kanssa, jonka 

mukaan habituaalinen armo, jota ihmisillä ei enää syntiinlankeemuksen vuoksi katsota olevan, 

saadaan takaisin juuri kasteessa.261 Niinpä vaikuttaa siltä, että Eskola tarkoitti habituaalisen 

armon kautta saadulla ”synnittömyydellä” lankeemuksessa menetetyn kyvyn Jumalan tahdon 

mukaiseen elämään palauttamista. Kirjassaan Symboliikan peruskurssi Seppo Teinonen 

kertoo, että kasteessa tullaan roomalaiskatolisen käsityksen mukaan vapaiksi synnin 

rangaistuksista, vanhurskauttavan armon saamisen ja perisynnin poistamisen ohella. Kasteesta 

 
260 Eskola 1998a, 41–42. 
261 Teinonen 1971, 66–67; Coppens 1903, kohta 179; Katolinen kirkko Suomessa 2011, 333; Baptism, 

Sacrament of 2003, 65. 
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huolimatta ihmiseen jääneen konkupisenssin aiheuttamat tahtomattomat impulssit eivät 

puolestaan Teinosen mukaan ole roomalaiskatolisessa käsityksessä syntiä.262 Kun Eskola siis 

puhuu ”synnittömyydestä” hän tarkoittanee sitä, että roomalaiskatolisessa teologiassa 

ajatellaan perisynnin puuttuvan ihmiseltä, jossa kasteen myötä on habituaalinen armo, ja että 

konkupisenssin puolestaan ajatellaan olevan tietyssä mielessä synnitöntä. Tämän vaiheikkaan 

selityksen jälkeen voidaan palata seurausten ketjuun, jonka Eskola katsoi konkupisenssin 

synnittömäksi käsittämisellä olevan. Seuraava vaihe ketjussa oli se, että kun ihmisestä olisi 

habituaalisen armon kautta tullut tietyssä mielessä synnitön, jäisivät kuitenkin jäljelle vielä 

tekosynnit, minkä ongelman käsittelyyn tarvittiin hyviä tekoja ja lopulta kiirastulta263. Näin 

lopulta Eskolan huomio, että juuri konkupisenssi ja hyvät teot ilmentäisivät YJV:ssä 

roomalaiskatolisten pitäytymistä käsitykseensä habituaalisesta armosta, on saanut 

selityksensä. Voidaan näet päätellä Eskolan ajatelleen, että roomalaiskatoliselle osapuolelle 

hyvien tekojen ansiollisuus oli edelleen oleellista, koska he eivät ratkaisseet perisynnin 

ongelmaa vetoamalla Kristuksen vieraaseen vanhurskauteen, vaan tietynlaiseen 

perisynnittömyyteen, joka heidän käsityksessään saatiin kasteessa habituaalisen armon myötä. 

Ilmeisesti Eskola arvioi, että roomalaiskatoliset juuri tämän vuoksi tarvitsivat myös 

käsityksiään konkupisenssin synnittömyydestä ja hyvistä teoista, ja siten näiden käsitysten 

näkyminen YJV:ssä johti Eskolan päättelemään, että myös siinä he pitivät kiinni 

habituaaliseen armoon nojautuvasta vanhurskauttamiskäsityksestä. Ja kuten aiemmin on 

havaittu, tällaisen käsityksen hän puolestaan katsoi tarkoittavan käytännössä 

vanhurskauttamisen tulkitsemista pyhitysprosessiksi. 

 Eskola ei pitänyt uskottavana sitä, että aiemmat oppituomiot olisivat todellisuudessa 

olleet kohteettomia, mikä YJV:n oli tarkoitus osoittaa. Jotta asiakirja voitaisiin tässä suhteessa 

pitää johdonmukaisena, aiempien tuomioiden olisi Eskolan mukaan täytynyt perustua 

väärinkäsityksille siitä osapuolesta, joka oli tarkoitus tuomita. Hän tosin arvioi, ettei Trentossa 

tuomittu täysin oikein ymmärrettyä luterilaista vanhurskauttamisoppia, vaan yksipuoleisen 

forenssiseksi ymmärretty sellainen. Tämä ei kuitenkaan Eskolan mukaan oleellisesti 

muuttanut asioita, sillä vaikka hän piti oikeana luterilaisena käsityksenä unitiivista 

vanhurskauttamisnäkemystä, osui Trenton tuomio hänen mukaansa siihenkin, kuten edellä on 

käynyt ilmi.264  

 
262 Teinonen 1971, 67; 79–80. 
263 Eskola 1998a, 41. 
264 Eskola 1998a, 39–40. 
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Eskola arvioi myös, että YJV:n kautta se Trenton tuomio, joka kohdistui kiirastulen 

kieltäjiin, sai varoituksen roolin myös luterilaisissa kirkoissa. Näin oli hänen mukaansa siitä 

syystä, ettei tätäkään oppituomiota YJV:ssä kumottu. Asiaa ei muuttanut hänen silmissään se, 

että julistuksessa hän katsoi tämän tuomion saavan vain hyväksytyn erityiskorostuksen 

roolin.265 

 Kevään kirkolliskokouksen lähestyessä tunnustusrintaman väkeä kokoontui 

Perustassakin mainostetuille Paavalin synodin tunnustuspäiville huhtikuussa 1998.266 

Lopullinen ratkaisu YJV:n suhteen häämötti lähitulevaisuudessa, ja Meilahden kirkossa 

pidetyillä tunnustuspäivillä otettiin vielä kantaa kyseiseen asiakirjaan. Tunnustuspäivien 

osanotto jäi tosin heikommaksi, kuin mitä oli odotettu.267 

Samassa kuussa Perustassa voitiin vielä kerran nostaa YJV käsittelyyn ennen kuin 

käsillä olisi sitä koskeneen prosessin kohtalonhetki. Toinen kommenteista kuultiin 

toimitukselta ja toinen entiseltä toimituksen jäseneltä Simo Kivirannalta, joka oli tosin 

tuolloinkin osa Perustan neuvottelukuntaa. Mitä tapahtuu, jos yhteinen julistus 

vanhurskauttamisopista hyväksytään? Oli Junkkaalan pääkirjoituksen otsikko, eikä 

kohtalokasta sävyä puuttunut Kivirannankaan artikkelin otsikosta: Onko luterilaisella kirkolla 

tulevaisuutta? Junkkaalan pääkirjoitus jäi, kuten sanottu, näistä artikkeleista kuitenkin 

ainoaksi toimituksen linjan edustajaksi. 

Sitä, minkälaisen tilanteen äärelle oli Junkkaalan mielestä tultu YJV:tä koskevan 

äänestyksen odottaessa seuraavassa kuussa, kuvastaa hyvin hänen lausahduksensa: ”Suomen 

luterilainen kirkko268 on historiansa suurimpiin kuuluvan päätöksen edessä, kun sen 

kirkolliskokous päättää toukokuun alussa kirkkomme vastauksesta.”269 Tämän valossa on 

selvää, ettei Junkkaala katsonut kyseen olevan jostakin pienestä hienosäädöstä. Hänen 

silmissään käsillä oli suorastaan kirkkohistoriallinen käännekohta. 

 Junkkaala ajatteli, ettei YJV:n puhe yksimielisyydestä vanhurskauttamisopin 

perustotuuksissa viitannut rehellisesti tosiasioihin. Hän arveli, ettei tällaiselle puheelle ollut 

katetta, vaan että kyse oli todellisen yksimielisyyden sijaan lähinnä kirkkojen välisistä 

lähentymisen toiveista.270 

 
265 Eskola 1998a, 41–42. 
266 Tuomala 2013, 80. Arkkila 2009, 63. Suurtapahtuma Helsingissä Meilahden kirkossa 3.-5.4.1998 1998, 8 
267 Arkkila 2009, 63. 
268 Kursivointi on jo lähteessä. 
269 Junkkaala 1998a, 65. 
270 Junkkaala 1998a, 65. 
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 Junkkaala nosti jälleen julistuksen ongelmana esiin pyhityksen ja vanhurskauttamisen 

sekoittamisen. Tämän hän katsoi voivan johtaa Jumalalle osoitetun kunnian vähentymiseen, 

sekä omantunnon rauhattomuuteen.271 

 Selvästikään Junkkaala ei ajatellut YJV:n olevan harmoniassa osapuolten vanhojen 

tunnustusten ja niiden sisältämien oppituomioiden kanssa. Hän näet kiinnitti huomiota siihen, 

ettei uusimassa YJV-versiossa enää sanottu osapuolina olevien kirkkojen nykyisten oppien 

välttävän tuomiot. Sen sijaan kohteettomaksi oltiinkin julistamassa YJV:n sisältämä oppi. 

Tämän pohjalta syntyneen vaikutelman Junkkaala ilmaisi kysymyksen muodossa: 

”Tunnustettiinko näin, ettei kirkkojen opetuksessa ole yksimielisyyttä?”272 

Katolisen kirkon katekismus ja paavin tuore kirja273 tulivat jälleen vedetyksi osaksi 

Perustan YJV-keskustelua, kun Junkkaala kiinnitti huomiota puuttuvaan harmoniaan niiden ja 

YJV välillä. Junkkaala nosti esiin hyvien tekojen ansiollisena pitämisen, pelastukseen 

liittyvän synergismin, Marian välittäjänroolin, sekä kiirastulen, esittäen kysymyksen näiden 

käsitysten yhteensopivuudesta YJV:n kanssa.274  

 Junkkaala mainitsi myös asiakirjan sisältämät sisäiset jännitteet, joita hän katsoi siinä 

olevan. Niiden tarkemman selvittämisen hän kuitenkin jätti Kivirannan artikkelin 

tehtäväksi.275 

 Myös YJV:n tulevasta asemasta Junkkaala oli huolissaan. Hän arvioi sen käytännössä 

päätyvän tunnustuskirjojen yläpuolelle sijoittuessaan niitä tulkitsevan asiakirjan rooliin. Hän 

ei pitänyt selvänä, että kirkossa saisi vielä julistuksen hyväksymisen jälkeenkin opettaa 

kaikessa luterilaisen tunnustuksen mukaisesti.276 

 Toukokuussa 1998 ratkaiseva kokous oli viimein käsillä. Se pidettiin Turun 

kristillisellä opistolla 4.–8.päivä toukokuuta.277 Kokouksessa käytettiin tälläkin kertaa 

runsaasti puheenvuoroja, jotka jakautuivat määrällisesti melko tasaisesti julistuksen 

vastustajien ja puolustajien välillä, joskin ajallisesti vastustajien lausunnot päätyivät saamaan 

enemmän tilaa.278 Lopulta kokouksen päätös oli kirkkopoliittinen murskavoitto julistuksen 

puolustajille: Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista hyväksyttiin Suomen evankelis-

 
271 Junkkaala 1998a, 66. 
272 Junkkaala 1998a, 65. 
273 Mitä ilmeisimmin kyse on jälleen Uskalla toivoa -kirjasta, mutta tätä ei sanota suoraan. 
274 Junkkaala 1998a, 66. 
275 Junkkaala 1998a, 65. 
276 Junkkaala 1998a, 66. 
277 KHA KH KK Cd20 Kirkolliskokouksen keskustelupöytäkirja 5/1998, 1, 260. 

 
278 Tuomala 2013, 82–83. 
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luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa 7.5.1998, äänin 88 puolesta – 17 vastaan.279 

Kirkolliskokouksessa julistusta vastustivat erityisesti taustaltaan viidesläiset edustajat, 

vaikkakaan eivät kaikki heidän joukostaan. Lisäksi vastustajien joukossa oli jälleen ainakin 

vanhoillislestadiolaistaustaisia edustajia.280 On melko yllättävää, ettei toukokuun 1998 

Perustassa kommentoitu YJV:n hyväksymistä lainkaan. Siitä ei kyseisessä numerossa edes 

tiedotettu.   

Ratkaisun jälkeen 

Seuraavan kerran YJV päätyi Perustan toimituksen hampaisiin vasta saman vuoden elokuun 

numerossa, kun prosessissa oli tapahtunut dramaattinen käänne. Suomen kirkon ja 

enemmistön muistakin LML:n jäsenkirkoista näytettyä vihreää valoa YJV:lle, Luterilainen 

maailmanliitto oli jo kesäkuun 1998 puolivälillä ehtinyt todeta voivansa hyväksyä YJV:n. 

Kun myöhemmin samassa kuussa saapui roomalaiskatolisen kirkon vastaus, siinä ei 

hyväksyttykään YJV:tä aukottomasti. Sen sijaan sitä kohtaan esitettiin vielä merkittävää 

kritiikkiä, erityisesti simul iustus et peccator -oppia koskevaan kohtaan liittyen. 

Roomalaiskatolisen kirkon vastauksessa ei myöskään pidetty selvänä, että YJV 

kokonaisuutena välttäisi Trenton tuomiot281. Luterilaisen osapuolen parissa tämä käänne 

aiheutti järkytystä ja hämmennystä. Roomalaiskatolinen kardinaali Cassidy tosin pyrki jo 

heinäkuun lopulla rauhoittelemaan tilannetta kirjeellään LML:n pääsihteeri Ishmael Nokolle, 

selittäen siinä, että oikeastaan hänen kirkkonsa oli varauksetta hyväksynyt YJV:n ilmaiseman 

yhteisymmärryksen perustotuuksista, esittäen vain muutamia selvennyksiä koskien tiettyjä 

YJV:n liittyneitä kysymyksiä. Siitä huolimatta, että Cassidyn kirje näyttäisi huojentaneen 

jonkin verran ainakin Nokon mieltä roomalaiskatolisen kirkon vastauksen suhteen, tämä 

kuitenkin itse katsoi, ettei LML ollut valmis kyseisessä tilanteessa astumaan prosessissa 

eteenpäin, vaan kysymys julistuksen vahvistamisesta jäisi kiistanalaisena kysymyksenä 

 
279 KHA KH KK Cd20 Kirkolliskokouksen keskustelupöytäkirja 5/1998, 160; Antila 2017, 233; Tuomala 2013, 

88. Ilmaistujen äänimäärien lisäksi yksi äänesti tyhjää. 
280 Antila 2017, 234. 
281 Radano tosin tuo esiin sen, että Kardinaali Cassidy arvioi jo heinäkuisessa kirjeessään LML:n pääsihteeri 

Ishmael Nokolle, että jotkut luterilaisista olivat tulkinneet tilannetta yksipuoleisesti. Hän katsoi, että 

roomalaiskatolisen vastauksen arvioinnissa oli keskitetty huomio ainoastaan sen vähemmän merkittävään 

”Selvennyksiä” -osaan (Clarifications), vaikka oleellisemmassa ”Julistus” -osiossa (Declaration) oli YJV:n 

käsitys yksimielisyydestä vanhurskauttamisopin perustotuuksista selkeästi vahvistettu roomalaiskatolilaisten 

puolelta. Cassidyn mukaan vastaukseen ei ollut myöskään liittynyt mitään varauksia, ainoastaan eräänlaisia 

tarkennuksia. Hän korosti myös, ettei edes simul iustus et peccator -opin suhteen ollut väitetty, että Trenton 

oppituomio edelleen kohdistuisi siihen. Hän viittasi siihen, että vastauksessakin oli ainoastaan pidetty vaikeana 

nähdä, ettei Trenton dekreetin tuomio koskettaisi tätä oppia sellaisessa muodossa, jossa se YJV:n puitteissa 

ilmaistiin. Cassidy pohti kirjeessään, eikö luterilaisten selvennys kyseisestä opinkohdasta voisi ratkaista tätäkin 

dilemmaa. Hän ei kuitenkaan katsonut, että roomalaiskatolisella kirkolla tulisi olemaan mitään vaikeuksia 

hyväksyä ja allekirjoittaa YJV. Radano 2009, 157. 
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käsiteltäväksi LML:n toimeenpanevan komitean (executive comittee) marraskuiseen 

istuntoon.282  

Roomalaiskatolisen kirkon vastauksen aiheuttama dramaattinen käänne oli siis 

taustana, kun keskustelu YJV:stä sai jälleen jatkoa Perustassa. Jatkosta vastasi elokuun 1998 

numeron pääkirjoitus Junkkaalalta: Rooma käänsi vanhurskauttamiskeskustelun hymistelystä 

asiaan. 

Junkkaalan kirjoituksesta käy ilmi, että hän oli kärryillä siitä, ettei roomalaiskatolinen 

kirkko ollut vastauksessaan yksiselitteisesti torjunut YJV:tä. Hän näet ilmaisi ihmetyksensä 

juuri tätä seikkaa kohtaan seuraavasti: ”Vastaus herätti kysymyksen, kuinka on mahdollista 

yhtä aikaa sekä torjua että hyväksyä julistus, sekä esittää perusteisiin saakka ulottuvaa 

arvostelua ja kuitenkin allekirjoittaa.”283 Mikäli Junkkaala siis oli tietoinen Cassidyn 

rauhoitteluista, hän mitä ilmeisimmin piti niitä epäuskottavina. Joka tapauksessa hän piti 

ristiriitaisena roomalaiskatolisen kirkon tapaa hyväksyä YJV ja samalla kuitenkin kritisoida 

sitä varsin perusteellisesti. 

 Junkkaala nosti esiin sen, että roomalaiskatolisen kirkon vastauksessa kiinnitettiin 

huomiota osapuolten erilaisiin tulkintatapoihin tiettyjen YJV:n kohtien osalta. Tätä havaintoa 

hän selvästi piti osuvana, sillä hän katsoi tilanteen olleen samanlainen ”uskonpuhdistuksen 

ajoista alkaen”. Junkkaala kiinnitti huomiota erityisesti kolmeen käsitteeseen: armo, usko ja 

vanhurskaus. Ainakin niitä hän katsoi osapuolten käyttävän toisistaan poikkeavin 

merkityksin. Selvästi Junkkaala viittasi YJV:n todetessaan sanojen erilaisen käyttötavan 

johdosta seuraavaa: ”Siksi sellainen asiakirja, joka sanoo, että pelastumme yksin armosta, ei 

vielä ole ratkaissut vanhurskauttamisopin ongelmia.” YJV:n kohdassa 19 on osia, jotka 

muistuttavat tällaista ilmaisua läheisesti: ”---ihminen on pelastuksessaan täysin riippuvainen 

Jumalan pelastavasta armosta.” ja: ”Vanhurskauttaminen tapahtuu yksin armosta.” Oleellinen 

huomio tässä on kuitenkin se, että Junkkaala katsoi roomalaiskatolisen kirkon vastauksen 

vahvistaneen epäilyjä siitä, että tietyt avainkäsitteet jäivät YJV:ssä niin moniselitteisiksi, että 

ne voitiin kummankin osapuolen toimesta tulkita eri tavoin.284 Tämä puolestaan jälleen 

vahvistaa kuvaa siitä, ettei Junkkaala lopulta pitänytkään Würzburg II:ta niin kovin selkeänä 

asiakirjana, kuin hänen alkuvaiheen kommenttinsa perusteella olisi voinut kuvitella. 

 Junkkaala katsoi roomalaiskatolisen kirkon vastauksesta käyvän ilmi, että osapuolten 

välille jääneet erot olivat varsin keskeisiä, vaikka YJV:ssä niihin olikin suhtauduttu toisin. 

 
282 Radano 2009, 148–154, 156–159. 
283 Junkkaala 1998b, 186. 
284 Junkkaala 1998b, 185–186; Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1997 (Lopullinen ehdotus), 15. 
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Kontekstin perusteella on selvää, että Junkkaala viittasi tässä YJV:n kohtaan 40, jossa 

puhutaan jäljelle jäävien kieleen, muotoiluihin ja korostuksiin liittyvien erojen sallimisesta.285 

Hän nosti Rooman vastauksen pohjalta aiheeksi forenssiseen vanhurskauttamisoppiin liittyvän 

eron, sanoen siihen liittyen seuraavaa:286 

Rooman kirkko ei hyväksy luterilaisen vanhurskauttamisopin perusajatusta, jonka mukaan 

vanhurskauttamisessa on kysymys Kristuksen vanhurskauden lukemisesta syntiselle yksin armosta ja 

yksin uskon kautta. Roomalaiskatolinen käsitys edellyttää ihmisen sisäistä muuttumista ja yhteistyötä 

Jumalan kanssa.  

Jännite oli Junkkaalan mukaan siis jälleen pitkälti forenssisen ja efektiivisen 

vanhurskauttamiskäsityksen välisessä erossa. Tässä kohtaa Junkkaala ei kuitenkaan kritisoinut 

YJV:tä tällaisesta ongelmasta, vaan kiinnitti lähinnä huomiota siihen, että YJV:n kevyt 

suhtautuminen jäljelle jääneisiin eroihin ei tuntunut olevan linjassa sen kanssa, millä tavalla 

roomalaiskatolinen kirkko niihin tuoreen vastauksensa valossa suhtautui. 

 Siitä, että roomalaiskatolisen kirkon vastauksessa vedottiin Trenton konsiilin 

päätöksiin, Junkkaala sai aiheen kiinnittää huomiota sen menettelytavan 

epäjohdonmukaisuuteen, jossa oppituomioita ei kumottu, vaan ne yritettiin vain julistaa 

YJV:n osalta kohteettomiksi. Tällaisen toimintamallin epäuskottavuutta Junkkaalan silmissä 

kuvaa hänen siihen liittynyt kommenttinsa: ”Näin ei voi menetellä, koska vanhat asiakirjat 

ovat yhä olemassa ja ihmiset osaavat yhä lukea.” Kohteettomaksi julistamisen teki Junkkaalan 

mukaan epäuskottavaksi myös se, ettei Rooman vastauksessa hänen mukaansa katsottu simul 

iustus et peccator -opin välttävän Trenton tuomiota.287 

 Vuonna 1998 YJV:tä sivuttiin Perustassa vielä lokakuun numerossa, Eskolan 

artikkelissa, joka kuitenkin käsitteli pääasiassa katolisen kirkon katekismusta. Kyseisen 

teoksen kanssa oli Eskolan mukaan ollut huolellisesti linjassa myös se vastaus, jonka 

roomalaiskatolinen kirkko YJV:tä koskien oli kuluneena kesänä antanut. Samaisen 

katekismuksen pohjalta hän esitti seuraavat arviot roomalaiskatolisesta kirkosta: ”Luterilainen 

pystykorva-protestantti – kuten minä – kiinnittää eniten huomiota siihen, että uskonpuhdistus 

on jäänyt kokonaan vaikutusta vaille Rooman holveissa.” Ja: ”---heidän 

[roomalaiskatolilaisten] oppinsa sisältää yhä samat virheet kuin Lutherin288 aikaan.”289 Tästä 

voidaan päätellä, että Eskola katsoi myös roomalaiskatolisen kirkon vastauksen – se kun oli 

hänen arvionsa mukaan harmoniassa heidän uuden katekismuksensa kanssa – viestittävän 

 
285 Junkkaala 1998b, 185; Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1997 (Lopullinen ehdotus), 30. 
286 Junkkaala 1998b, 185. 
287 Junkkaala 1998b, 186. 
288 Sana ”Lutherin” kursivoitu jo lähteessä. 
289 Eskola 1998b, 237–238. 
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saman opillisen kuilun olemassaoloa, joka jo uskonpuhdistuksen aikaan havaittiin 

roomalaiskatolisen ja luterilaisen kirkon välillä olevan. 

Sekä LML, että Vatikaanin ykseysneuvosto alkoivat suunnitella jonkinlaista 

lisämateriaalia, joka voisi mahdollistaa YJV:n allekirjoittamisen roomalaiskatolisen kirkon 

vastauksesta aiheutuneesta kuohunnasta huolimatta. Keväällä 1999 valmistuivat lisäasiakirjat 

Yhteinen virallinen lausunto (Official Common Statement), sekä Liite (Annex)290. Saman 

vuoden toukokuun lopulla tuli puolestaan julkiseksi, että nyt oltiin valmiita ottamaan 

prosessissa seuraava askel. Ishmael Noko ilmoitti tällöin kardinaali Cassidylta saamastaan 

kirjeestä, josta kävi ilmi, että paavi oli hyväksynyt kaksi valmiiksi saatua asiakirjaa, eli edellä 

mainitut Yhteisen virallisen lausunnon, sekä Liitteen. Lisäksi Cassidyn kirjeessä kerrottiin 

hänen saaneen valtuudet allekirjoittaa sekä YJV että Yhteinen virallinen lausunto. Tilanteen 

pohjalta Noko teroitti, että nyt viimeistään oli selvää, että YJV:ssä esitetyn 

vanhurskauttamisopin voitaisiin molemmin puolin julistaa välttävän reformaation aikaiset 

oppituomiot. Kesäkuussa vuonna 1999 Noko ja Cassidy julistivat, että LML ja 

roomalaiskatolinen kirkko tulisivat allekirjoittamaan YJV:n saman vuoden lokakuun 

viimeisenä päivänä Augsburgissa. Tässäkin yhteydessä Cassidy toi esiin sen, että hän oli 

saanut paavilta valtuutuksen YJV:n, sekä Yhteisen virallisen lausunnon ja Liitteen 

allekirjoittamiselle. Cassidy ja Noko tähdensivät, ettei näissä dokumenteissa menty YJV:tä 

pidemmälle, vaan että ne muun muassa vain vahvistavat syvemmin sitä yksimielisyyttä, joka 

YJV:ssä saavutettiin.291  

Kesäkuussa 1999 myös Perustassa YJV välähti lyhyesti esiin Junkkaalan 

pääkirjoituksessa Onko luterilaisuudella tulevaisuutta? Kyseisessä artikkelissa Junkkaala 

totesi roomalaiskatolisen kirkon YJV:tä koskeneen vastauksen osoittaneen, ettei 

vanhurskauttamisopin suhteen ollut päästy yhtenevään käsitykseen. Junkkaalan arvioi 

tilannetta seuraavin sanoin: ”Johdonmukaisena seurauksena syntiopin eroista Rooma julisti, 

ettei se voi hyväksyä oppia, jonka mukaan vanhurskautettu on yhä syntinen.”292 Hän siis 

kiinnitti huomiota siihen, että YJV joutui roomalaiskatolisen kirkon vastauksen perusteella 

ristiriitaan roomalaiskatolisen opin kanssa syntikäsityksen – mitä ilmeisimmin erityisesti 

simul iustus et peccator -opin – kohdalla. Kyseinen oppi näyttää esiintyvän YJV:n 

 
290 John A. Radano mainitsee tässä yhteydessä, että jossakin vaiheessa hieman yli 240 saksalaista 

protestanttiteologia allekirjoitti lausuman, jossa nämä ilmaisivat epäröintinsä sen suhteen, oliko yksimielisyyttä 

oikeastaan saavutettu. 
291 Radano 2009, 160, 163–165. 
292 Junkkaala 1999a, 124. 
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luterilaisessa erityiskorostuksessa, YJV:n kohdassa 29293. Mielenkiintoista on, että tässä 

yhteydessä Junkkaala näytti pitävän juuri simul iustus et peccator -oppia roomalaiskatolisen 

kirkon näkemänä ongelmana YJV:ssä – hänhän oli aiemmin katsonut, ettei kyseistä oppia 

ollut löydettävissä YJV:stä. 

On merkille pantavaa, ettei Perustassa kommentoitu toukokuun lopulla julkisuuteen 

tullutta tietoa paavin hyväksynnästä uusille asiakirjoille. Kesäkuun tapahtumien suhteen on 

mahdollista, ettei Junkkaala olisi vielä pääkirjoituksen kirjoittamisajankohtana tiennyt niistä, 

mutta toukokuun lopulla julkisuuteen tulleen käänteen suhteen tämä vaikuttaa 

epätodennäköiseltä.  

Heinäkuun alussa vuonna 1999 Noko ilmoitti kirjeitse Cassidylle, että LML:n neuvosto 

oli juuri hiljattain pitämässään kokouksessa antanut täyden tukensa suunnitelmille YJV:n 

yhteisestä vahvistamisesta ja piti hyvänä suunnitelmaa sen allekirjoittamisesta 31.10.1999 

Augsburgissa.294 Syyskuun 1999 Perustassa Junkkaala tiesi kertoa tästä suunnitellusta 

tapahtumasta. Minkäänlaiseen polttopisteeseen YJV-prosessin merkkipäivä ei lehdessä 

kuitenkaan päässyt, sillä allekirjoittamissuunnitelmasta kerrottiin vain Junkkaalan 

pääkirjoituksen lopussa, ”P.S” osiossa. Pääkirjoituksen varsinainen aihe oli varsin etäällä 

YJV-aihepiiristä, sillä siinä käsiteltiin esirippikoulua.295 

Lyhyessä viittauksessaan YJV-aiheeseen Junkkaala kiinnitti edelleen huomiota 

roomalaiskatolisen kirkon vastaukseen, katsoen sen tuoneen esiin, ettei 

vanhurskauttamisopista vallinnut yhteisymmärrystä osapuolten välillä. Hän nosti esiin myös 

paavin antaman aneita koskeneen julistuksen, jonka opetuksen kiirastulessa vietetyn ajan 

lyhentämiskeinoista hän katsoi olevan ”---syvästi ristiriidassa vanhurskauttamisjulistuksen 

kanssa”.296 ”Vanhurskauttamisjulistuksella” Junkkaala lienee viitannut joko suoraan YJV-

asiakirjaan, tai sitten ylipäätään mahdollisuuteen julistaa yksimielisyys 

vanhurskauttamisopista roomalaiskatolisen kirkon kanssa. Myös jälkimmäinen mahdollisuus 

kuitenkin tarkoittaisi ristiriitaa YJV:n ja roomalaiskatolisen opin välillä. Junkkaala siis 

kiinnitti vielä kerran huomiota julistuksen jännitteisiin suhteessa muualla esitettyyn 

roomalaiskatoliseen käsitykseen. 

 
293 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1997 (Lopullinen ehdotus), 22–23. 
294 Radano 2009, 166. 
295 Junkkaala 1999b, 191–192. 
296 Junkkaala 1999b, 192. 
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Suunnitelma YJV:n allekirjoittamisesta myös toteutui, kun kyseinen toimenpide 

toteutettiin kolmipäiväisen juhlan päätteeksi, suunniteltuna lokakuun viimeisenä päivänä, 

Saksan Augsburgissa vuonna 1999297. Näin YJV-prosessi oli lopulta tullut päätökseensä. 

 Loppuvuoden kahdessa Perustan numerossa, toinen lokakuulta ja toinen marraskuulta, 

YJV-aihe ei kuitenkaan saanut enää minkäänlaista roolia. Sitä, että YJV oli tullut 

allekirjoitetuksi, ei edes mainittu näissä lehdissä. Tämä havainto sopii yhteen sen kanssa, mitä 

Reijo Arkkila sanoo vuonna 2009 julkaistussa kirjassa Minne menet Suomen kirkko?, YJV-

prosessia käsittelevän osion lopuksi:298 

Kirkolliskokous ei kuunnellut herätysliikeväen hätähuutoa, vaan hyväksyi Yhteisen julistuksen. Roomalais-

katoliset tekivät asiakirjaan vielä loppuvaiheessa simul iustus et peccator -opin torjuvan lisäyksen. 

Suomessa on oltu asiassa hiljaa. Suomessa ei ole keskustelu vanhurskauttamisopista jatkunut. 

Vaikuttaa siis siltä, että jostakin syystä myös tunnustusrintama pitkälti hiljeni YJV-aiheen 

parissa julistuksen tultua allekirjoitetuksi. Tämän mielenkiintoisen seikan syy ja se, onko 

YJV-aihe esimerkiksi vuoden 2009 jälkeen noussut uudelleen esiin tunnustusrintaman parissa, 

voisivat muodostaa kiinnostavan aiheen myöhemmälle tutkimukselle. 

 Kokonaisuutena Würzburg II -asiakirjaa kohtaan esiintyi selkeyttä koskenutta 

arviointia lähinnä Junkkaalan taholta. Hän katsoi julistuksen selkeytyneen, vaikka Würzburg 

I:tä ei juuri ollut selkeyden puutteesta arvosteltukaan, pikemminkin siinäkin oli nähty 

kehittymistä tältä osin. Selkeytymisellä oli kuitenkin Würzburg II:n kohdalla ollut Junkkaalan 

mielestä se seuraus, että aiemmin peittoon jääneet opilliset erimielisyydet olivat nyt yhä 

helpommin nähtävillä, vaikka tämäkään ongelma ei ilmeisesti ollut hänen mielestään täysin 

poistunut. Junkkaala näet kiinnitti toisaalla huomiota muotoilujen takaa löytyviin opillisiin 

eroihin, sekä käsitteiden moniselitteisyyteen myös uusimman luonnoksen kohdalla. Niin 

ikään Junkkaala nosti esiin Würzburg II:n kohdalla myös asioiden puutteellisen määrittelyn ja 

käytetyn kielen välittämän näennäisen kuvan lähentymisestä. On tosin huomioitava, että 

Würzburg I:tä käsiteltiin paljon lyhyemmän aikaa kuin lopullista versiota, mikä saattaa 

selittää sen, että viimeksi mainittua ehdittiin lopulta kritisoida selkeydestä enemmissä määrin. 

Tästä huolimatta Junkkaalan alkuvaiheessa huomioima selkeyden kehitys jäi lopulta hieman 

ristiriitaiseen valoon, kun hän kuitenkin kritisoi Würzburg II:ta pitkälti samoista 

asiakokonaisuuksista, joista YJ1:täkin oli aikanaan arvosteltu. 

 Opillisista syistä Würzburg II:ta kritisoivat sekä Junkkaala, että Eskola. Kuten 

molempien aiempienkin versioiden kohdalla, Junkkaala kritisoi julistuksen uusintakin 

 
297 Radano 2009, 167–169. 
298 Arkkila 2009, 65. 
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versiota pyhityksen sekoittamisesta vanhurskauttamiseen. Kun Würzburg I:ssä Junkkaala oli 

katsonut forenssisen vanhurskauttamisopin jääneen marginaaliin, niin uudemmasta versiosta 

hän ei puolestaan löytänyt sitä lainkaan. Tämän suhteen on johdonmukaista, että hän katsoi 

julistuksessa vallitsevan efektiivisen, prosessiluontoisen vanhurskauttamiskäsityksen. Eskola 

ei puolestaan kritisoinut YJV:tä forenssisen vanhurskauttamiskäsityksen puuttumisesta 

kokonaan, vaikka hänkin selvästi piti julistuksessa esiintyvää roomalaiskatolisen osapuolen 

näkemystä efektiivisenä. Myös simul iustus et peccator -oppi loisti Junkkaalan mukaan 

julistuksen lopullisessa versiossa poissaolollaan, tosin roomalaiskatolisen kirkon vastauksen 

äärellä hän kuitenkin näytti ymmärtävän erityisesti juuri simul iustus et peccator -opin olleen 

se, mistä roomalaiskatolisen kirkon kannalta kenkä YJV:n kohdalla puristi. Lisäksi Junkkaala 

nosti esiin Kivirannan Turhentuuko uskonpuhdistus? -kirjassa esiintyneen kritiikin, jonka 

mukaan perisyntiäkään ei asiakirjassa käsitelty – mahdollisesti molempien osapuolten 

perisyntikäsityksissä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Eskola kiinnitti Würzburg II:n osalta 

huomiota hyvien tekojen ansiollisena pitämiseen, kuten hän oli tehnyt edellisenkin version 

kohdalla, minkä lisäksi sama aihe oli noussut esiin jo Lokakuun julkilausumassa YJ1:teen 

liittyen. Kyse oli nimenomaan siitä, että Eskolan mukaan roomalaiskatolinen osapuoli pitäytyi 

YJV:ssä tällaiseen käsitykseen ja oli siten linjassa Trenton kanssa, mutta ristiriidassa 

luterilaisen käsityksen kanssa. Hän katsoi habituaalisen armon olevan osa roomalaiskatolista 

käsitystä myös YJV:ssä, minkä hän itseasiassa liitti konkupisenssin ohella hyvien tekojen 

ansiollisina pitämiseen. Myös Junkkaala havaitsi ongelmia julistuksen roomalaiskatolisessa 

näkökulmassa. Ilmeisesti hän yhdisti nämä ongelmat ainakin syntioppiin ja synergismiin. 

Eskola puolestaan arvioi julistuksen näyttävän vihreää valoa myös opille kiirastulesta, kun 

siinä ei pidetty ongelmana perustotuuksia koskevalle konsensukselle tällaisen 

yhteisymmärryksen ulkopuolelle jääviä eroja. 

 Edeltäjiensä tavoin myös Würzburg II -asiakirjasta löydettiin sisäisiä ristiriitoja. Sekä 

Junkkaala, että Eskola ja lisäksi Syyskuun julkilausuma kritisoivat YJV:tä tällaisista 

jännitteistä. Tarkempaa palautetta antoi erityisesti Eskola, joka näki ristiriidan YJV:n 

luterilaisen ja roomalaiskatolisen vanhurskauttamiskäsityksen välillä, minkä lisäksi hän katsoi 

YJV:n kohdan 20 sisältävän jo itsessään loogisen ongelman. Syyskuun julkilausumassa 

puolestaan nähtiin ristiriita luterilaisen näkökulman kannalta sopivien muotoilujen ja tiettyjen 

roomalaiskatolista näkökulmaa välittävien kohtien välillä.  

Epäjohdonmukaisuutta havaittiin myös YJV:n suhteessa sen osapuolten muualla 

esiintyneeseen oppiin. Junkkaala ja Eskola kiinnittivät molemmat huomiota osapuolten 

entisten tunnustusten voimaanjättämiseen. Tätä he selvästi pitivät erikoisena, sillä näin 
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viestittiin samalla, ettei kumpikaan osapuoli ollut muuttunut, vaikka kuitenkin katsottiin 

jonkinlaisen uuden yhteyden löytyneen. Perusta-lehden toimitus kritisoi 

kohteettomaksijulistamismetodia ahkerasti Würzburg II:n osalta. Sen ongelmallisuus liitettiin 

Junkkaalan, Eskolan ja Syyskuun julkilausuman toimesta muun muassa juuri vanhojen 

tunnustusten voimaan jättämiseen. Junkkaala ja Eskola katsoivat niiden sisältävän vanhojen 

oppituomioiden kohteita, mikä on luultavasti ollut se ongelma, joka vanhojen tunnustusten 

voimaan jättämisessä nähtiin tuomioiden kohteettomiksi julistamisen suhteen myös Syyskuun 

julkilausumassa. Trenton konsiilin tuomioiden kohteita Junkkaala ja Eskola löysivät 

luterilaisesta opista ja tunnustuksesta, minkä lisäksi Eskola katsoi Trenton tuomioiden 

ulottuvan myös YJV:n sisällä esiintyvään luterilaiseen oppiin. Myös Junkkaala selvästi näki 

ongelman vanhojen tuomioiden ja YJV:n sisällön välillä, sillä hän piti 

kohteettomaksijulistamismetodin soveltamista YJV:hen epäuskottavana. Junkkaala kiinnitti 

huomiota myös siihen, että uusimmassa YJV-versiossa oli vaihdettu kohteettomaksi 

julistamisen kohdetta: Osapuolina olleiden kirkkojen oppien sijaan oltiinkin vanhojen 

tuomioiden tähtäimestä päästämässä YJV:n oppi. Syyskuun julkilausumassa katsottiin, että 

osa YJV:n sisältämistä käsityksistä oli tuomittu osapuolten vanhoissa tuomioissa. Samaisessa 

julkilausumassa arvioitiin, että YJV:n luterilaisessa näkökulmassa esiintyi forenssinen 

vanhurskauttamisoppi, mutta kyseisen opin katsottiin kuitenkin tulleen tuomituksi Trentossa. 

Tämän puolestaan nähtiin tekevän epäuskottavaksi ajatuksen kyseisen opin hyväksymisestä 

YJV:n myötä. Junkkaala katsoi uusimman YJV-version olevan epäjohdonmukainen suhteessa 

muualla esitettyyn roomalaiskatoliseen oppiin, millaiseksi hän oli arvioinut tilanteen jo 

Würzburg I:n kohdalla. Tälläkin kertaa hän paikansi ristiriidan YJV:n ja paavin kirjoittaman 

kirjan sekä katolisen kirkon katekismuksen välille. Junkkaala piti myös YJV:n tapaa 

suhtautua julistuksen osapuolten välille jääneisiin opillisiin eroihin ristiriitaisena sen kanssa, 

miten niihin suhtauduttiin roomalaiskatolisen kirkon vastauksessa, jonka perusteella erot 

näyttäytyivät varsin merkittävinä. Lisäksi hän kiinnitti huomiota paavin kiirastuleen ja 

aneisiin liittyneen opetuksen osoittamaan ongelmaan yhteisen julistuksen antamiselle 

vanhurskauttamisopista. Eskola puolestaan katsoi YJV olevan pelastusvarmuuden suhteen eri 

linjoilla kuin Trenton kirkolliskokous. 

 YJV:n asemaan kohdistettu kritiikki ei vaiennut Würzburg II:n kohdalla. Kuten 

aiempien versioiden, myös Würzburg II:n suhteen oltiin huolissaan siitä, että se pääsisi 

käytännössä aiempien tunnustusten niskan päälle. Junkkaalan lisäksi tämän huolen nosti esiin 

myös Syyskuun julkilausuma. Eskolan kannassa kyseiseen asiaan ei myöskään esiintynyt 

minkäänlaista merkkiä muutoksesta, vaan hän puolestaan näki mahdollisena, että YJV voisi 
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päätyä toimimaan ikään kuin kanavana, jonka kautta Trenton oppituomiot pääsisivät 

vaikuttamaan myös luterilaisissa kirkoissa. Junkkaala arvioi YJV:n hyväksymisen voivan 

uhata jopa oikeutta kompromisseitta luterilaisessa tunnustuksessa pitäytyvään opettamiseen. 

IV Yhteenveto ja johtopäätökset 
Siihen, miksi Perusta-lehden toimitus, itse asiakirjaan ja sen sisältöön kohdistuneista syistä, 

piti YJV:tä ongelmallisena, eikä selvästikään toivonut sen hyväksymistä, on nähtävissä useita 

eri syitä. Ne voidaan hyvin pitkälti jakaa neljään erilaiseen kategoriaan: selkeyteen, oppiin, 

johdonmukaisuuteen ja arvovalta-asemaan liittyviin syihin. 

 Perustan toimitus olisi toivonut YJV:ltä suurempaa ilmaisun tarkkuutta. Kun 

määritelmien katsottiin jääneen sumeiksi ja liian joustaviksi, oltiin huolissaan siitä, että 

käytännössä niihin mahtuisivat molempien osapuolten opinkäsitykset. Würzburg I -version 

kohdalla näytti siltä, että selkeyteen kohdistunut kritiikki pitkälti laantui. Würzburg II:n 

kohdalla selkeyttä kommentoi lähinnä Junkkaala, joka toisaalta katsoi julistuksen 

selkeytyneen, mutta toisaalta kohdisti siihen pitkälti samaa selkeyttä koskenutta kritiikkiä 

kuin asiakirjan ensimmäinen versio oli saanut osakseen. 

 Toimitus löysi YJV:stä myös opillisia ongelmia, minkä voi luonnollisesti päätellä 

vaikuttaneen merkittävästi sen torjuvaan asenteeseen asiakirjaa kohtaan. Keskeisin tällainen 

ongelma liittyi vanhurskauttamisen olemukseen. Erityisen huomion kohteena oli pyhityksen 

sekoittuminen osaksi vanhurskauttamista. Julistusta kritisoitiin tästä asianlaidasta useita 

kertoja aivan suoraan, mutta tämän lisäksi julistusta kritisoitiin myös forenssisen ja 

efektiivisen vanhurskauttamisen suhteeseen liittyvistä ongelmista. Kun esimerkiksi Junkkaala 

katsoi, että julistuksessa forenssinen ja efektiivinen vanhurskauttaminen tulivat samaistetuiksi 

keskenään, on luontevinta päätellä, että tällöin tarkoitettiin vanhurskauttamisen olemuksen 

tulevan käsitetyksi sekä Kristuksen vieraan vanhurskauden lukemisena, että ihmisessä 

tapahtuvana elämän uudistuksena, eli pyhityksenä. Toisin sanottuna tällöinkin kritiikki 

näyttää kohdistuneen lopulta siihen, että vanhurskauttamisen olemukseen katsottiin sijoitetun 

mukaan myös pyhitystä. Forenssisen ja efektiivisen vanhurskauttamisen samaistamisen lisäksi 

esiintyi myös kritiikkiä siitä, että efektiivisen merkityksen katsottiin saaneen julistuksessa 

vahvemman aseman, ja siitä, ettei forenssinen vanhurskauttaminen ollut saanut julistuksessa 

juuri minkäänlaista sijaa. Viimeksi mainittua kritiikkiä esitti kuitenkin lähinnä Junkkaala, kun 

taas Syyskuun julkilausumassa katsottiin vähintään yhden luterilaisista erityiskorostuskohdista 

sisältävän forenssisen vanhurskauttamisopin. YJV:n vanhurskauttamiskäsitystä pidettiin myös 

antropologisena. Tällä ilmeisesti tarkoitettiin sitä, että Kristuksen vieraan vanhurskauden 
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sijaan vanhurskauttamisessa saatu vanhurskaus nähtiin ihmisen oman olemuksen tulemisena 

vanhurskaaksi. Tämä puolestaan käytännössä viittaa siihen suuntaan, että antropologisessa 

vanhurskauttamiskäsityksessä vanhurskaus on ihmisen pyhittymistä. 

Vanhurskauttamisen olemukseen liittyvien asioiden lisäksi YJV:tä kritisoitiin myös 

monista muista asioista, kuten siinä esiintyvän roomalaiskatolisen näkökulman sisältämästä 

synergismistä, roomalaiskatolisen osapuolen pitäytymisestä käsitykseen hyvien tekojen 

ansiollisuudesta, sekä syntiopillisista asioista, kuten konkupisenssin käsittämisestä 

synnittömäksi, sekä siitä, ettei kristittyä käsitetty olemuksellisesti syntiseksi. Yksin uskosta 

tapahtuvan vanhurskauttamisen ei lisäksi katsottu saaneen riittävän keskeistä roolia YJV:ssä. 

 YJV:stä löydettiin myös epäjohdonmukaisuuksia, jotka nakersivat sen uskottavuutta 

Perustan toimituksen silmissä. Jännitteitä löydettiin yksittäisten kohtien sisältä, YJV:n 

sisältämien osapuolten erityiskorostusten väliltä, sekä toisaalta YJV:n ja muualla esiintyneen 

roomalaiskatolisen opin väliltä. Viimeksi mainitussa suhteessa ongelmia nähtiin erityisesti 

YJV:n ja paavin Uskalla toivoa -kirjan, katolisen kirkon katekismuksen, sekä Trenton 

konsiiliin linjausten välillä. Lisäksi YJV:n tavoitetta vanhojen tuomioiden kohteettomiksi 

julistamisesta pidettiin ristiriitaisena erilaisiin seikkoihin nähden. Ensinnäkin tämän tavoitteen 

rinnalla pidettiin jännitteisenä sitä, ettei osapuolten aiempia tunnustuksia pyritty mitenkään 

muuttamaan, kun kuitenkin YJV:n nähtiin nojautuvan ajatukseen jonkinlaisesta muutoksesta 

sen osapuolissa. Toisaalta siinä, ettei YJV myöskään pyrkinyt kumoamaan tai muuttamaan 

vanhoja tuomioita, nähtiin ongelmia, sillä niiden puolestaan katsottiin edelleen tosiasiassa 

osuvan sekä joihinkin YJV:ssä esitettyihin käsityksiin, että osapuolten vanhoissa 

tunnustuksissa esiintyviin oppeihin. 

 Ongelmallisena puolena YJV:ssä nähtiin myös sen heijastelema käsitys omasta 

arvovalta-asemastaan. YJV:n katsottiin käytännössä peräänkuuluttaneen itselleen asemaa 

osapuolten aiempien tunnustusten yläpuolelta. Erityisesti sen, että julistuksessa jätettiin 

vanhat tuomiot voimaan varoittavaan rooliin niitä kohtaan, jotka poikkeaisivat siinä esitetystä 

yksimielisyydestä, katsottiin viestivän tällaista asemaa. 

Tutkimukseni tavoitteena oli myös selvittää sitä, tapahtuiko kritiikin kohteissa 

muutoksia eri YJV-versioiden välillä. Pääasiassa kritiikki YJV:tä kohtaan pysyi kuitenkin 

varsin samanlaisena. Joitakin uusia aiheita esiintyi myöhempien versioiden kohdalla, mutta 

yleensä niissä ei ollut havaittavissa minkäänlaista linjan muuttumista YJV:hen kohdistetun 

kritiikin suhteen. Selkeyttä koskevassa kritiikissä tosin esiintyi jokseenkin merkittävän oloista 

muutosta. Würzburg I näytti välttävän suuren osan siitä selkeyttä koskevasta kritiikistä, jota 

YJ1 oli saanut osakseen ja Eskola myös ilmaisi sen muotoilujen kehittyneen parempaan 
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suuntaan. Würzburg II puolestaan sai yhtäältä Junkkaalalta palautetta selkeytymisestä, mutta 

toisaalta juuri hän myös esitti monin osin samaa kritiikkiä uusimman version selkeyteen 

liittyen, kuin mitä oli esitetty myös YJ1:tä kohtaan. Tästä syystä julistuksen selkeyden 

kehittyminen Perustan toimituksen silmissä jäi melko ristiriitaiseen valoon. 

Lisäksi tavoitteena oli arvioida sitä, oliko toimituksella yhtenäinen linja 

suhtautumisessa YJV:n. Tutkimukseni perusteella toimituksen linja oli tässä suhteessa yleensä 

sopusointuinen, mutta myös joitakin jännitteisyyksiä ilmeni.  

Kun Junkkaala katsoi forenssisen vanhurskauttamisopin lopulta olevan täysin tiessään 

uusimmasta julistusversiosta, niin Syyskuun julkilausumassa luterilaisten erityiskorostuksen 

parista löydettiin myös forenssinen vanhurskauttamisoppi. Junkkaala vaikuttaa siis 

edustaneen hieman synkempää näkemystä forenssisen vanhurskauttamisopin YJV:ssä 

saamasta tilasta kuin Syyskuun julkilausuma.  

Myös Junkkaalan ja Eskolan näkemysten väliltä löytyi jännitteisyyksiä. Junkkaala 

näyttää katsoneen, että Würzburg I:ssä ihmisen vanhurskaudeksi käsitettiin julistuksen 

kohdassa 15 Kristus. Sen sijaan Eskola kiinnitti samassa versiossa huomiota siihen, että 

kyseisessä kohdassa esiintyi ihmiskeskeinen käsitys vanhurskauttamisesta. Eskolalla näyttäisi 

siis olleen tässä kohtaa vuorostaan synkempi käsitys kuin Junkkaalalla. 

Vielä eräässä suhteessa Junkkaala ja Eskola tekivät hieman eri suuntaisia huomioita. 

Junkkaala näet katsoi Würzburg I:n parantuneen myös raamattuargumentaation suhteen, kun 

taas Eskola vaikuttaa pitäneen Würzburg I:tä juuri kyseisessä suhteessa omituisena 

toimintamalliltaan. 
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V Lyhenteet 
 

KUN = Kirkon ulkoasiain neuvosto 

LML = Luterilainen maailmanliitto 

STI = Suomen teologinen instituutti 

TAN = Teologisten asiain neuvottelukunta 

YJ1 = YJV:n ensimmäinen Suomeen saapunut luonnos 

YJV = Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 

 

 

 



 

71 

 

VI Lähde- ja kirjallisuusluettelo 

Painamattomat lähteet 

Kirkkohallituksen arkisto, Helsinki       KHA 

 Kirkkohallitus         KH 

  Kirkon tiedotuskeskus       KT  

Tiedotteet viestimille 1996     5.3.1.1.46 

Tiedotteet viestimille 1997 7–12/1997   5.3.1.1.48 

  Kirkolliskokous       KK 

Painetut keskustelupöytäkirjat 1996–1997   Cd19 

   Painetut keskustelupöytäkirjat 1998–2000   Cd20 

Kirkon ulkoasiain osasto      KUO 

Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1995–1997 

Asiakirjaluonnokset      Hcc2 

Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1995–1996 

Teologisten asiain neuvottelukunta    Hcc3 

Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1994–2000  

Kirjeenvaihto       Hcc5 

Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1994–2000  

Esitelmät, lehtiartikkelit     Hcc6 

          

Sanoma- ja aikakauslehdet 

Systemaattisesti läpikäydyt lehdet: 

Perusta 1995–1999  

 

Satunnaisista numeroista lisätietoa saatu: 

Kulmakivi 1995–1998 

Reseptio 1995–1997 

Uusi Tie 1995 

Painetut lähteet 

Arkkila, Reijo (1996). Yhteistoiminta-asiakirja ja Suomen Teologisen Instituutin synty. 

Jumalan kansan tie: Simo Kivirannan 60-vuotisjuhlakirja. Toim. Reijo Arkkila, Erkki 

Koskenniemi, Seppo Suokunnas. Helsinki: SLEY kirjat, 23–25. 

 

Cantell, Risto (1997). Lopullisen ehdotuksen tausta. Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 

1997: Luterilaisen maailmanliiton ja Roomalaiskatolisen kirkon kristittyjen ykseyden 

edistämisen neuvoston lopullinen asiakirjaehdotus. Helsinki: Kirkkohallitus, ulkoasiain 

osasto, 1–6. 

 

Genevestä uusi ekumeeninen asiakirja  

1995  Uusi Tie 

 

Eskola, Timo 

1995  Tietoja syksyn 1995 ohjelmasta – Kulmakivi 

1996   Uhkaavatko metodikysymykset kaataa vanhurskauttamisneuvottelut 

katolilaisten kanssa? – Perusta 



 

72 

 

1997 a  Ikuinen Rooma – ikuinen riita? Ns. 9. oppituomion ongelma – Perusta 

1997 b  Yhteisen julistuksen sisäinen epäjohdonmukaisuus – Perusta 

1998 a  Ekumeeninen keskustelu vuodenvaihteen konferensseissa – näkökannat 

Yhteisestä julistuksesta selvenevät – Perusta 

1998 b  Katolilaisten katekismus – uskon vahva normi – Perusta 

 

Julkilausuma uudesta ekumeenisesta asiakirjasta ”Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista” 

1995   Perusta 

 

Junkkaala, Eero 

1995  Että he yhtä olisivat – Kulmakivi 

1997  Kirkolliskokous keskustelu vanhurskauttamisopista – Kulmakivi 

 

Junkkaala, Timo 

1996 a  Lutherin kuolemasta luterilaisuuden hautajaisiin – Perusta 

1996 b  Jos vanhurskauttamisopista päästään yhteisymmärrykseen… – Perusta 

1997 a  Kirkolle teemavuosi vanhurskauttamisesta – Perusta 

1997 b  Tulisiko Suomen kirkon hyväksyä yhteinen julistus vanhurskauttamisopista? – 

Perusta 

1997 c  Yhteinen julistus hämärtää vanhurskauttamisopin – Perusta 

1998 a   Mitä tapahtuu, jos yhteinen julistus vanhurskauttamisopista hyväksytään? – 

Perusta 

1998 b  Rooma käänsi vanhurskauttamiskeskustelun hymistelystä asiaan – Perusta 

1999 a   Onko luterilaisuudella tulevaisuutta? – Perusta 

1999 b  Esirippikoulu – vastaus varhaisnuorten haasteeseen – Perusta 

 

Kannanotto vanhurskauttamisjulistukseen 

1997  Perusta 

 

Kiviranta, Simo 

1995  Olemmeko saamassa uuden tunnustuskirjan? – Perusta 

1996  Erillislausunto (eriävä mielipide) Teologisten asiain neuvottelukunnan 

esitykseen Kirkon ulkoasiain neuvostolle. – Perusta 

1998  Onko luterilaisella kirkolla tulevaisuutta? – Perusta 

 

Lausunto ekumeenisesta asiakirjasta ”Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista”  

1996  Perusta 

 

Mäkelä, Raimo 

1998  Pikakommentteja 148 saksankielisen teologin julkilausumaan – Perusta 

 

Nummela, Leif 

1995a   Viekö ekumeeninen pikajuna Porvoon kautta Roomaan – Uusi Tie 

1995b  Palaammeko Roomaan vai Raamattuun? – Uusi Tie 

 

Preus, Robert 

1995  Vanhurskauttamisoppi vedenjakajana – Perusta 

 

Rämö, Anja 

1998  Piispa elää päivä kerrallaan – Kulmakivi 



 

73 

 

 

Rimpiläinen, Olavi (1996). Päivänsankarille. Jumalan kansan tie: Simo Kivirannan 60-

vuotisjuhlakirja. Toim. Reijo Arkkila, Erkki Koskenniemi, Seppo Suokunnas. Helsinki: 

SLEY kirjat, 3–4. 

 

Saksan evankeliset yliopistoteologit torjuvat Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisesta 

1998   Perusta 

 

STI:n uutisia  

1997 a  Kulmakivi 

1997 b  Kulmakivi 

 

Suurtapahtuma Helsingissä Meilahden kirkossa 3.-5.4.1998  

1998  Perusta 

 

Vaahtoranta, Martti 

1995  Uskonvanhurskaus puntarissa – Perusta 

1998  Johann Gerhard ja ajankohtainen vanhurskauttamisoppi – Perusta 

 

Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1997 (Lopullinen ehdotus) (1997). Yhteinen julistus 

vanhurskauttamisopista 1997: Luterilaisen maailmanliiton ja Roomalaiskatolisen kirkon 

kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston lopullinen asiakirjaehdotus.  Helsinki: 

Kirkkohallitus, ulkoasiain osasto, 1–52. 

 

Internet lähteet 

Reseptio lehdet löytyvät sivulta: 

https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/ekumenia/reseptio/reseptio-1992-1999  

 

Agenda: Meeting of the LWF Council. 

1996   Reseptio 

 

Huovinen, Eero 

1995  Suomen luterilaisen kirkon ekumeeniset suhteet – Reseptio 

 

Peura, Simo 

1996  Würzburgin dilemma – tyytyväisyyttä ja avoimeksi jääneitä kysymyksiä –

Reseptio 

 

Saarelma, Antti 

1996  Würzburgin neuvottelut vanhurskauttamisopista – Reseptio 

1997  Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista – Würzburg II. Luterilais-

 roomalaiskatolisen työryhmän kokous Würzburgissa 16.-18.1.1997. – Reseptio 

 

https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/ekumenia/reseptio/reseptio-1992-1999


 

74 

 

Kirjallisuus 

Antila, Jaakko Olavi (2017). Kansankirkko ristipaineessa: Suomen luterilainen 

kirkolliskokous 1974–2011. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1407. 

Helsinki: SKHS (e-kirja). DOI: http://dx.doi.org/10.21435/skst.1407. 

 

Anton, Emil (2017). Katolisuus Suomessa. Monien uskontojen ja katsomusten Suomi. Toim. 

Ruth Illman, Kimmo Ketola, Riitta Latvio & Jussi Sohlberg. Tampere: Kirkon 

tutkimuskeskus, 35–45.  

 

Arkkila, Reijo (2009). Herätysliikkeet yhteyttä etsimässä Suomen kansankirkossa. Minne 

menet Suomen kirkko?: luterilaisen kirkon lyhyt historia Suomessa. Reijo Arkkila & Eero 

Parvio. Helsinki: Arkki. 

 

Baptism, Sacrament of (2003). New Catholic Encyclopedia. 2. laitos, osa 2. 

https://link.gale.com/apps/doc/CX3407701082/GVRL?u=uhelsink&sid=bookmark-

GVRL&xid=6509b94f. Detroit, MI: Gale, 60–67 (e-hakuteos).  

 

Browne, J. P. (2003). Grace, the State of. New Catholic Encyclopedia. 2. laitos, osa 6. 

https://link.gale.com/apps/doc/CX3407704772/GVRL?u=uhelsink&sid=bookmark-

GVRL&xid=0cbed47c. Detroit, MI: Gale, 410–411. 

 

Coppens, Charles (1903). A Systematic Study of the Catholic Religion. 

https://maritain.nd.edu/jmc/etext/sscr.htm. St. Louis, MO: B. Herder (e-kirja).  

 

Crossan, D. M., G. H. Tavard & P. De Letter, (2003). Justification. New Catholic 

Encyclopedia. 2. laitos, osa 8. 

https://link.gale.com/apps/doc/CX3407706173/GVRL?u=uhelsink&sid=bookmark-

GVRL&xid=b92c8bfe. Detroit, MI: Gale, 75–91. 

 

Gassmann Günther (2005). Keskus: Syntisen vanhurskauttaminen. Johdatus luterilaiseen 

tunnustukseen. Günther Gassmann & Scott Hendrix. Suomentaneet Tiina Ahonen, Jaakko 

Rusama. Helsinki: Kirjapaja, 97–109. 

 

Habitual grace (s.a). Catholic Culture. 

https://www.catholicculture.org/culture/library/dictionary/index.cfm?id=33850. (luettu 

15.10.2021) 

 

Heino, Harri, Kari Salonen, Jaakko Rusama & Risto Ahonen, toim. (1997). Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1992–1995. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. 

 

Huttunen, Niko (2017). Raamatullisuus – Miten Raamattuun liittymisestä tuli teologinen 

idea? Sisäänkäyntejä Raamattuun: Tulkitsijan kirja. Toim. Petri Luomanen, Niko 

Huttunen, Kalevi Virtanen. Helsinki: Kirjapaja, 59–89. 

 

Junkkaala, Timo (1990). Raamatun ja tunnustuksen puolesta. Vaihtoehto kirkon parhaaksi: 

Suomen teologisen instituutin vuosikirja 1990. Iustitia 1. Helsinki: SLEY-kirjat, 12–28. 

 

Junkkaala, Timo (2014). Mikä Perusta-lehti? Perusta-lehden kotisivu. 

https://www.perustalehti.fi/mika-Perusta-lehti/ (luettu 12.10.2021). 

http://dx.doi.org/10.21435/skst.1407
https://link.gale.com/apps/doc/CX3407701082/GVRL?u=uhelsink&sid=bookmark-GVRL&xid=6509b94f
https://link.gale.com/apps/doc/CX3407701082/GVRL?u=uhelsink&sid=bookmark-GVRL&xid=6509b94f
https://link.gale.com/apps/doc/CX3407704772/GVRL?u=uhelsink&sid=bookmark-GVRL&xid=0cbed47c
https://link.gale.com/apps/doc/CX3407704772/GVRL?u=uhelsink&sid=bookmark-GVRL&xid=0cbed47c
https://maritain.nd.edu/jmc/etext/sscr.htm
https://link.gale.com/apps/doc/CX3407706173/GVRL?u=uhelsink&sid=bookmark-GVRL&xid=b92c8bfe
https://link.gale.com/apps/doc/CX3407706173/GVRL?u=uhelsink&sid=bookmark-GVRL&xid=b92c8bfe
https://www.catholicculture.org/culture/library/dictionary/index.cfm?id=33850
https://www.perustalehti.fi/mika-perusta-lehti/


 

75 

 

 

Junkkaala, Timo (2017). Oikein väärin ymmärretty Luther. Kauniainen: Perussanoma. 

 

Katolinen kirkko Suomessa (2011). Katolisen kirkon katekismus. 

https://katolinen.fi/katolisen-kirkon-katekismus/. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus (e-

kirja).  

 

Katolinen kirkko Suomessa (2016). Kuudes istunto. Tridentinum: Trenton kirkolliskokouksen 

reformi- ja oppidekreetit sekä kaanonit. 

https://cdn.katolinen.fi/uploads/2018/02/tridentinum06.pdf. Helsinki: Katolinen 

tiedotuskeskus (pdf dokumentti), 47–69.  

 

Katolisen kirkon katekismus (s.a). Katolinen kirkko Suomessa. https://katolinen.fi/katolisen-

kirkon-katekismus/ (luettu 11.10.2021). 

 

Kirkon ulkoasiain osaston arkistoluettelo (s.a). Suomen evankelis-luterilainen kirkko. 

https://evl.fi/documents/1327140/39488642/Kirkon_ulkoasiain_osaston_%28KUO%29_

arkistoluettelo_1954-2015.pdf/06d7bae6-1f98-95d0-1856-9f39cb3301a1 (luettu 

12.10.2021). 

 

Kiviranta, Simo & Timo Laato (toim.) (1997). Turhentuuko uskonpuhdistus: Rooman kirkon 

ja luterilaisen maailmanliiton uusi selitys vanhurskauttamisopista. Kauniainen: 

Perussanoma. 

 

Kiviranta, Simo & Timo Laato (1998). Turhentuuko uskonpuhdistus?: Rooman kirkon ja 

Luterilaisen maailmanliiton uusi selitys vanhurskauttamisopista. Eurajoki: Länsi-Suomen 

rukoilevaisten yhdistys. 

 

Kiviranta, Simo (1997). Perisynti, konkupisenssi ja vanhurskauttaminen. Turhentuuko 

uskonpuhdistus?: Rooman kirkon ja luterilaisen maailmanliiton uusi selitys 

vanhurskauttamisopista. Kauniainen: Perussanoma, 130–158. 

 

Kiviranta, Simo, Juhana Pohjola & Olli-Pekka Vainio (2006). Salattu ja ilmoitettu Jumala: 

Dogmatiikan pääkysymyksiä Jumala-opin näkökulmasta. Postuumisti luentomateriaalin 

pohjalta toim. Juhana Pohjola ja Olli-Pekka Vainio. Iustitia 21. Helsinki: Suomen 

teologinen instituutti. 

 

Lane Anthony N.S (2018) Justification. The Oxford Handbook of Ecumenical Studies. Toim. 

Geoffrey Wainwright and Paul McPartlan. Oxford: Oxford University Press, 308–324.  

 

McFaul, Michael (2006). The Russian Federation. The Cambridge History of Russia. Toim. 

Ronald Suny. Cambridge: Cambridge University Press, 352–380.   

 

McGuiness (2003). Sin (Theology of). New Catholic Encyclopedia. 2. laitos, osa 13. 

https://link.gale.com/apps/doc/CX3407710413/GVRL?u=uhelsink&sid=bookmark-

GVRL&xid=97d47399. Detroit, MI: Gale, 149–156. 

 

McKim, Donald K. (2014). The Westminster Dictionary of Theological Terms, Second 

Edition: Revised and Expanded. https://search-ebscohost-

https://katolinen.fi/katolisen-kirkon-katekismus/
https://cdn.katolinen.fi/uploads/2018/02/tridentinum06.pdf
https://katolinen.fi/katolisen-kirkon-katekismus/
https://katolinen.fi/katolisen-kirkon-katekismus/
https://evl.fi/documents/1327140/39488642/Kirkon_ulkoasiain_osaston_%28KUO%29_arkistoluettelo_1954-2015.pdf/06d7bae6-1f98-95d0-1856-9f39cb3301a1
https://evl.fi/documents/1327140/39488642/Kirkon_ulkoasiain_osaston_%28KUO%29_arkistoluettelo_1954-2015.pdf/06d7bae6-1f98-95d0-1856-9f39cb3301a1
https://link.gale.com/apps/doc/CX3407710413/GVRL?u=uhelsink&sid=bookmark-GVRL&xid=97d47399
https://link.gale.com/apps/doc/CX3407710413/GVRL?u=uhelsink&sid=bookmark-GVRL&xid=97d47399
https://search-ebscohost-com.libproxy.helsinki.fi/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=780304&site=ehost-live&scope=site


 

76 

 

com.libproxy.helsinki.fi/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=780304&site=ehost

-live&scope=site. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press (e-kirja). 

 

Murtorinne, Eino (1995). Suomen kirkon historia .4, Sortovuosista nykypäiviin: 1900–1990. 

Porvoo; Helsinki; Juva: WSOY. 

 

Nurminen, Hanna (2016). Jumala vai minä?: Kaksi käsitystä vanhurskauttamisesta 1970-

luvun vanhoillislestadiolaisuudessa. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. 

 

Peltola, Olavi (2015). Uskon vanhurskaus. Perusta 3/2015. Kauniainen: Perussanoma, 133–

139.  

 

Preus, Robert D. (2017). Sisälle tunnustukseen: lyhyt johdanto luterilaisiin tunnustuskirjoihin 

ja niiden teologiaan. Suomentaneet Jukka Huotari, Juha Huotari, Hannu Lehtonen, Petri 

Kivenheimo. Helsinki: Luther-kirjat Oy. 

 

Radano, John A. (2009). Lutheran & Catholic Reconciliation on Justification: A Chronology 

of the Holy See’s Contributions, 1961-1999, to a New Relationship between Lutherans & 

Catholics and to Steps Leading to the Joint Declaration on the Doctrine of Justification. 

Grand Rapids, MI / Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company. 

 

Repo, Petri (2015). Hän tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan: Tuomo 

Mannermaan käsitys uskon kautta Kristuksen ja ihmisen välille syntyvästä uniosta 

vanhurskauden perustana. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 

 

Räsänen, Kati (2000). Vanhurskauttamisoppi kriteerinä: saksalaisten teologien käsitys 

vanhurskauttamisopin kriteeriluonteesta Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista -

asiakirjan pohjalta Saksassa käydyssä keskustelussa vuosina 1997–1998. Pro gradu -

tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

 

Räsänen, Niilo (1985). Uuspietistien esittämä ekumeniakritiikki Suomessa 1960–1967. Pro 

gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 

 

Saarinen, Risto (1994). Johdatus ekumeniikkaan. Helsinki: Kirjaneliö. 

 

Sagulin, Marko (2005). Keskustelu Yhteisestä julistuksesta. YJV-asiakirjan hyväksyminen 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 

 

Salomäki, Hanna (2010). Herätysliikkeisiin sitoutuminen ja osallistuminen. Kirkon 

tutkimuskeskuksen julkaisuja 113. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Tampere: Kirkon 

tutkimuskeskus. 

 

Simojoki, Anssi (1997). Luther tulkitsijoidensa uhrina. Turhentuuko uskonpuhdistus?: 

Rooman kirkon ja luterilaisen maailmanliiton uusi selitys vanhurskauttamisopista. 

Kauniainen: Perussanoma, 44–68. 

 

Simons, Helena (2009). Katkelmia: Simo Kiviranta. Helsinki: Suomen Luther-säätiö; 

Macomb, MI: Lutheran Heritage Foundation. 

 

https://search-ebscohost-com.libproxy.helsinki.fi/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=780304&site=ehost-live&scope=site
https://search-ebscohost-com.libproxy.helsinki.fi/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=780304&site=ehost-live&scope=site


 

77 

 

Tahkola, Roosa (2016). Vanhurskauden vanhurskaus: vanhoillislestadiolaisen 

maallikkosaarnaaja Heikki Jussilan käsitys syntisen vanhurskauttamisesta. Pro gradu -

tutkielma. Helsingin yliopisto. 

 

Teinonen, Seppo A. (1971). Symboliikan peruskurssi. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Teinonen, Seppo A. (2015). Teologian sanakirja. Toim. Olli Hallamaa. 

http://sanakirja.teol.helsinki.fi/#/. Helsinki: Helsingin yliopisto (Verkkolaitos). 

 

Tuomala, Essi (2013). Ekumeeniset sopimukset Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

kirkolliskokouksen käsittelyssä 1976–1998. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 

 

Vainio, Olli-Pekka (2004). Luterilaisen vanhurskauttamisopin kehitys: Lutherista 

Yksimielisyyden ohjeeseen. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 240. 

Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Helsinki: STKS. 
 

Vartiainen, Lauri (2018). Mikä on ollut Suomen teologisen instituutin merkitys? Kirkon 

parhaaksi 30 vuotta. Iustitia 35. Helsinki: Suomen teologinen instituutti, 12–23. 

 

Väisänen, Matti (1997). Vanhurskaaksi Kristuksen tähden uskon kautta. Turhentuuko 

uskonpuhdistus?: Rooman kirkon ja luterilaisen maailmanliiton uusi selitys 

vanhurskauttamisopista. Kauniainen: Perussanoma, 6–33. 
 

Väisänen, Matti (2004). Pyhä evankeliumi roomalaiskirjeessä. II, Rm:n luvut 9–16: Apostoli 

Paavalin Roomalaiskirjeen selitys. Helsinki: Uusi Tie. 
 

Washburn, Christian D. (2018). The Councils of Trent and Vatican I. The Oxford Handbook 

of Catholic Theology. Toim. Lewis Ayres & Medi Ann Volpe. Oxford: Oxford 

University Press (e-kirja). DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199566273.013.46. 
 

Wawrykow, Joseph P. (2015). Grace and Justification. The Oxford Handbook of Catholic 

Theology. Toim. Lewis Ayres and Medi Ann Volpe. Oxford: Oxford University Press (e-

kirja). DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199566273.013.37. 
 

Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 20 vuotta – mikä on julistuksen merkitys tänään? 

(s.a). Suomen ekumeeninen neuvosto. 

https://www.ekumenia.fi/sen_toimii/opillinen_vuorovaikutus/yhteinen_julistus_vanhursk

auttamisopista_20_vuotta__mika_on_julistuksen_merkitys_tanaan/?hitspic=4&hitspage=

1 (luettu 11.10.2021).  

 

http://sanakirja.teol.helsinki.fi/#/
https://www.ekumenia.fi/sen_toimii/opillinen_vuorovaikutus/yhteinen_julistus_vanhurskauttamisopista_20_vuotta__mika_on_julistuksen_merkitys_tanaan/?hitspic=4&hitspage=1
https://www.ekumenia.fi/sen_toimii/opillinen_vuorovaikutus/yhteinen_julistus_vanhurskauttamisopista_20_vuotta__mika_on_julistuksen_merkitys_tanaan/?hitspic=4&hitspage=1
https://www.ekumenia.fi/sen_toimii/opillinen_vuorovaikutus/yhteinen_julistus_vanhurskauttamisopista_20_vuotta__mika_on_julistuksen_merkitys_tanaan/?hitspic=4&hitspage=1

