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Lukioaikana minua pyydettiin opettamaan eräässä 
opiskelijoille tarkoitetussa viikon-lopputapahtumassa. 
Kun kerroin asiasta poikaystävälleni, hän taivutti 
minut luopumaan ajatuksesta vetoamalla siihen, että 
Raamatussa sanotaan ettei naisten pidä opettaa miehiä. 
Niinpä sitten kieltäydyin. Halusimme kumpikin 
olla kuuliaisia sille mitä ymmärsimme Raamatun 
tarkoittavan. Osallistuin ryhmäkokoontumiseen 
ja mies, joka opetti, oli hieno ihminen, mutta ei 
kovinkaan hyvä opettaja. Muistan istuneeni siinä 
ajatellen, “Tämä ei todellakaan tunnu oikealta”! 
Tiedätkö, miten kävi poikaystäväni kanssa? Menin 
hänen kanssaan naimisiin! Tässä loput tarinasta:

Matt ja minä aloitimme avioliittomme vuonna 
1978 ajatellen Raamatun opettavan, että 
kodissa ja seurakunnassa tulisi olla hierarkia eli 
arvojärjestys. Se tarkoitti että miehet olivat johtajia 
ja päätöksentekijöitä. Emme ajatelleet että Jumala 
arvosti miehiä enemmän kuin naisia, vaan että heillä 
oli erityiset tehtävät. Ajan mittaan huomasimme 
yhä suuremman ristiriidan siinä, miten ajattelimme 
Raamatun opettavan ja mikä oli oma kokemuksemme.

Sen jälkeen olemme huomanneet yhä useampien 
tutkijoiden esittävän toisenlaisia mielipiteitä. Tasa-arvon 
(tai yhdenvertaisuuden) kannattajat uskovat, että Raamattu 

Johdanto



2  Y h ä  y h d e s s ä  |  J A N E T  G E O R G E

opettaa kaikkien uskovien perustavaa laatua olevaa tasa-
arvoisuutta, jonka ansiosta he voivat vapaasti toteuttaa 
Jumalalta saamiaan lahjoja kodissa, seurakunnassa ja 
yhteiskunnassa. Kaikenlaisissa tehtävissä toimimisen tulisi 
siis perustua lahjoihin ja kykyihin eikä sukupuoleen. Kodin 
taas tulisi olla paikka, jossa vallitsee molemminpuolinen 
alamaisuus, rohkaisu ja johtajuus. 

Mutta edelleen joudumme tilanteisiin, joissa miehiä 
ja naisia rajoitetaan hierarkia-ajattelulla. Menin 
eräänä päivänä kristilliseen kirjakauppaan, jossa 
naisten osastolla oli kirjoja suklaasta, jumppaamisesta 
ja kodin koristelusta. Miesten osastolla oli kirjoja 
johtajuudesta, talouselämästä ja ajankohtaisista 
asioista. Minkälaisen viestin tämä välittää pojillemme 
ja tyttärillemme? Matt ja minä olimme kerran mukana 
vihkiäistilaisuudessa, jossa sanottiin alamaisuuden 
tarkoittavan että vaimon piti tehdä mitä aviomies 
sanoi, vaikka tämä olisikin väärässä. Tunnemme 
myös lähetyssaarnaajapariskunnan, jolta evättiin 
taloudellinen tuki, koska he molemmat opettivat.

Tiesitkö että…
•	 Paavali ei käytä termiä “perheen pää” 

Raamatussa.
•	 Raamattu sanoo että molempien tulee olla 

alamaisia, ei vain naisten miehille.
•	 Sama sana “apu”, jota käytetään 1. Mooseksen 

kirjassa kuvaamaan naista, tarkoittaa myös 
Jumalaa

Löytäkäämme totuus, jotta voimme palvella 
Herraamme Jeesusta rinta rinnan!
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Jumala sanoi: “Tehkäämme ihminen, 
tehkäämme hänet kuvaksemme, 
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren 
kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata 
ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä 
liikkuu.” Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, 
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja 
naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja 
sanoi heille: “Olkaa hedelmälliset, lisääntykää 
ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. 
Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja 
kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu.” (1. 
Moos. 1:26–28, kursivointi kirjoittajan.)

Tässä on kaksi selkeää valtarakennetta: Jumalan 
valta kaikkia luotuja kohtaan ja miehen ja vaimon 
yhteinen valta maata ja luomakuntaa kohtaan. Alussa 
ei ollut tarkoitus, että miehen tulisi hallita naista. 
Yhdessä heidän tuli lisääntyä ja kasvattaa lapsiaan ja 
vallita maata — mikä seikkailu!

Herra Jumala sanoi: “Ei ole hyvä ihmisen 
olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, 
joka sopii hänen avukseen.” (1. Moos. 2:18, 
kursivointi kirjoittajan.)

Sanan “kumppani” tai “apu” (KR 33) on laajasti 
tulkittu väärin tarkoittavan, että naiset on luotu 
palvelemaan miehiä ja olemaan alistettuja heille. 

Luominen

K: Raamatun 
mukaan nainen 
luotiin miehen 
avuksi. Eikö silloin 
miestä luotu 
rohkeaksi johtajaksi?

V: Mies ja 
nainen luotiin 
kumppaneiksi, 
vastaamaan yhtä 
lailla Jumalan 
luomakunnasta.
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Linda Belleville selittää: “Jokainen heprean sanan 
‘ezer’ esiintyminen Vanhassa testamentissa tarkoittaa 
sitä, että joku, jolla on voimaa, tarjoaa apuaan 
tarvitsevalle: apua Jumalalta, kuninkaalta, liittolaiselta 
tai armeijalta. Mikä vielä tärkeämpää, viidessätoista 
kohdassa yhdeksästätoista puhutaan avusta, jonka 
vain Jumala voi antaa (1).” Tässä yksi esimerkki:

Herra Jumala sanoi: “Ei ole hyvä ihmisen 
olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, 
joka sopii hänen avukseen.” (1. Moos. 2:18, 
kursivointi kirjoittajan.)

Sana “sopiva”, hepreaksi “knegdo” tarkoittaa 
kasvotusten, tasa-arvoisena tai vertaisena. 
“Kumppani, joka sopii” tarkoittaa kumppania, 
joka vastaa täysin toista! Naiselle luotiin ne kyvyt, 
joita hän tarvitsee toimiakseen Adamin kanssa ja 
toteuttaakseen Jumalan antamaa tehtävää. Jumala loi 
miehen ja naisen tasavertaisiksi kumppaneiksi, jotka 
on tarkoitettu toimimaan rinta rinnan.

On sanottu: “Valta turmelee; ehdoton valta turmelee 
ehdottomasti.” On vaarallista asettaa yksi henkilö 
(mies) johtoasemaan, mikä on ansaitsematon 
ja kontrolloimaton. Jumalan tarkoitus oli terve, 
molemminpuolinen vastuullisuus puolisoiden 
välilllä. Jos harhaudutaan pois tästä ja luodaan 
valtahierarkia ja auktoriteetti, se voi valitettavasti 
johtaa sanalliseen ja ruumiilliseen alistamiseen. On 
parasta pitäytyä alkuperäiseen suunnitelmaan.
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Naiselle hän sanoi: “Minä teen suuriksi sinun 
raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä 
lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi, ja hän 
pitää sinua vallassaan.” Ja miehelle hän sanoi: 
“Koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, 
josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon 
maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun 
on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät. 
Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja ohdaketta, 
mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. 
Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes 
tulet maaksi jälleen.” (1. Moos. 3:16–19a, 
kursivointi kirjoittajan.) 

Molemmat, sekä mies että nainen, lankesivat syntiin. 
Synnin valitseminen johti näihin seurauksiin: 
epäsuotuisa ympäristö, kivulla synnyttäminen ja 
miehen ylivalta. Nämä eivät ole ohjeita elämiseen, 
vaan maailmaan tunkeutuneen synnin vaikutuksia. 
Aviomies, joka käyttää ylivaltaa vaimoaan kohtaan, on 
kuin orjantappurat pellolla: poistettavia, ei tavoiteltavia 
asioita! Belleville selittää: “Jumalallinen tarkoitus 
oli kumppanuus — maan yhteishallinta, yhteinen 
vastuu lisääntymisessä ja lapsien kasvatuksessa ja maan 
yhteisessä viljelemisessä. Toisen hallitseminen ei ollut 
tarkoitus …[se on] suhteiden toimintahäiriö, joka 
johtui tottelemattomuudesta Jumalaa kohtaan (2).” 
Meidän on edelleen tarkoitus palvella rinta rinnan.

Syntiinlankeemus

K: Monissa 
kulttuureissa miehet 
johtavat. Johtuuko se 
siitä, että Jumala loi 
heidät sellaisiksi?

V: Miesten 
johtajuus johtuu 
syntiinlankeemuksesta, 
mikä tulisi voittaa, ei 
hyväksyä.
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Yhtä Kristuksessa

Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, 
orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa 
Jeesuksessa te kaikki olette yksi (Gal. 3:28).

Tämä jae kuvaa monien mielestä sitä, että Jumala 
rakastaa ja arvostaa sekä miehiä että naisia ja pelastaa 
molemmat (olemuksellinen tasa-arvo), mutta että 
heillä on eri tehtävät (roolien epätasa-arvo).

On esimerkkejä tehtävistä, joissa on alistussuhteita, 
kuten opettaja/opiskelija tai työantaja/työntekijä. 
Mutta nämä tehtävät perustuvat kykyihin ja ovat 
väliaikaisia. Opiskelija on alisteisessa asemassa 
luokkahuoneessa, koska opettajalla on suurempi 
pätevyys, mutta suhde on väliaikainen. Jos opettaja 
työskentelisi opiskelijan omistamassa ravintolassa, 
roolit vaihtuisivat. Roolit muuttuvat jatkuvasti, eri 
tilanteissa ja kelpoisuus-vaatimusten mukaan.

Rebecca Merrill Groothuis on esittänyt, että naisten 
alistaminen ei kuitenkaan perustu kyvykkyyteen vaan 
naisena olemiseen. Eikä se ole väliaikainen — nainen 
ei pääse naiseudestaan. Tässä sekoitetaan tehtävään ja 
olemukseen perustuva epätasa-arvoisuus. On epäloogista 
sanoa, että naisen täytyy, huolimatta kyvykkyydestään, 
olla joka tilanteessa alistettu miehen vallan alle ja toisaalta 
väittää, että häntä arvostetaan tasa-arvoisena (3).”

K: Jumala rakastaa 
ja arvostaa jokaista, 
mutta eikö miehellä 
ja naisella ole erilaiset 
tehtävät?

V: Tehtävien 
pitäisi perustua 
lahjoihin, kykyihin 
ja kokemukseen, ei 
sukupuoleen.
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Huomatkaa, ettei tämä jae puhu vain miehestä 
ja naisesta. Pitäisikö siis sanoa, että rotu tai 
yhteiskuntaluokka määräisi tehtävissä toimimisen!

Paavali ei sano, että olisimme kaikki samanlaisia ja 
siten jollakin tavalla “sukupuolineutraaleja”. Tämä 
jae julistaa, että rotu, yhteiskuntaluokka ja sukupuoli 
eivät ole olennaisia, vaan että kaikki ovat tasavertaisia. 
Monet jakeet Uudessa testamentissa vahvistavat, 
että kaikki ovat tasa-arvoisia olemukseltaan ja 
tehtäviltään: Joh. 17:20–23; Room. 12:4–5;    1. Kor. 
12:12–14; Efes. 4:4–8, 11–13.

Kirkon tulisi olla malliyhteisö tässä rikkonaisessa 
maailmassa. Mikä tahansa sana, asenne tai käytäntö, 
joka antaa millään tavalla ymmärtää naisen olevan 
miestä “alempi” estää meitä olemasta esimerkkinä 
Jumalan kaikenkattavasta rakkaudesta.

Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman 
miestä eikä miestä ilman naista, sillä niin 
kuin nainen on luotu miehestä, myös mies 
on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut 
alkunsa Jumalasta (1. Kor. 11:11–12).

Nyky-yhteiskunnassa naiset ja miehet ovat kumpikin 
yhtä sopivia ja kykeneviä järkeviin päätöksiin. 
Jos älykkäältä naiselta riistetään oikeus käyttää 
päättelykykyään, se on hänen ja hänen lähipiirinsä 
väheksymistä. Jumalan tahto on, kuten alussa, 
yhteinen johtajuus ja päätöksenteko yhteisössä. 
Meidän tulee palvella rinta rinnan.

K: Kaikkeen 
päätöksentekoon 
tarvitaan 
auktoriteettia. Eikö 
se luonnostaan kuulu 
miehelle?

V: Jotta vastuu 
jakautuisi ja jotta 
otettaisiin huomioon 
tietämys ja kokemus, 
päätöksen-teon 
pitäisi olla uskottu 
useammille.
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Joskus tulee hetkiä jolloin keskustelu joutuu umpikujaan. 
Tässä on joitakin Gilbert Bilezikianin esittämiä tapoja 
ratkaista ristiriidat (ei välttämättä tärkeysjärjestyksessä): 

1. Etsikää johdatusta Jumalalta.
2. Yrittäkää alistua toinen toisillenne, kuunnellen, 

arvostaen ja osoittaen myötätuntoa toisillenne.
3. Ottakaa käyttöön kunkin hengelliset lahjat, 

luontaiset kyvyt ja taidot kyseisessä asiassa.
4. Tehkää kompromisseja.
5. Kysykää neuvoja luotetuilta ja kokeneilta 

henkilöiltä.
6. Määritelkää raamatulliset periaatteet.
7. Selvittäkää edut ja haitat.
8. Ottakaa huomioon, että sillä jolla on 

enemmän hävittävänä, tulisi olla enemmän 
päätösvaltaa (4).

Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen 
papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, 
määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, 
joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen 
valoonsa (1. Piet. 2:9, kursivointi kirjoittajan).

Mikään ei Raamatussa viittaa siihen että mies olisi 
perheen pappi. Ei voi kyllin tähdentää: Kristuksen 
kautta jokaisella on yhtäläinen pääsy Jumalan luo ja 
vastuu Hänen edessään! Kuten John Phelan kirjoittaa 
“Temppelin väliverho repesi kahtia ja nyt kaikilla 
on pääsy Jumalan luo. Kaikki Jumalan omat ovat 
pappeja. Kaikki Jumalan omat ovat pyhiä. Kaikilla 
Jumalan omilla on Pyhä Henki (5).”

“Isä” on kielikuva, jota Jumalasta usein käytetään, 
koska isä oli tuohon aikaan se, jolta sai perinnön ja joka 

K: Vanhassa 
testamentissa vain 
miehet toimivat 
pappeina, joten eikö 
aviomies ole kodin 
pappi tai hengellinen 
johtaja?

V: Kaikilla on 
yhtäläinen pääsy 
Jumalan luokse ja 
yhtäläinen vastuu 
Hänen edessään.
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hoiti perheen suojelun. Jumala ei ole miespuolinen. 
Jumala on henki. ( Joh. 4:24.) Molemmat, sekä 
mies että nainen luotiin Jumalan kuvaksi ja 
molemmat heijastavat yhtäläisesti Jumalaa. Mimi 
Haddad on sanonut: “Jos väitämme, että Jumala on 
miespuolinen, syyllistymme epäjumalanpalvontaan, 
ja olemme tehneet Jumalasta oman kuvamme, mikä 
on vastoin Raamattua (6).

Jeesus tuli maailmaan miehenä yksinkertaisesti siksi, 
että hän pääsisi saarnaamaan synagogiin, joissa naisilla 
ei tuolloin ollut puheoikeutta.  Kristus tuli pelastamaan 
meidät Jumalana ihmishahmossa — ei miehenä. 

Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta 
kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen 
lanka katkea helposti (Eccl. 4:12).

Jos heikennät yhtä säiettä, lanka ei vahvistu. Todella 
terveessä suhteessa on molemmin-puolinen kunnioitus. 
Jos molemmat vanhemmat jakavat vastuun ja päätökset 
sen mukaan mikä on parasta perheelle, se tuottaa 
kaksinkertaisen hyödyn lapsille. Kun vanhempia 
rohkaistaan etsimään Jumalan tahtoa elämässään, 
se ei tarkoita, etteikö lapsia vaalittaisi tai pidettäisi 
tärkeinä perheessä. Päinvastoin, se antaa hyvän 
esimerkin molemmille vanhemmille, miten toista on 
kannustettava, myös tämän kutsumuksessa, olkoon se 
sitten kotona, kodin ulkopuolella tai molemmissa.

Kolmas säie on Jeesus Kristus, joka on kodin Herra. 
Missä Kristusta kunnoitetaan ja kaikkia arvostetaan, 
rakkaus vallitsee.

K: Koska Jumala on 
isämme ja Jeesus on 
mies, eikö miesten 
tulisi olla hengellisiä 
johtajia?

V: Jumala ei ole 
miespuolinen. 
Jumala on henki, 
jonka kuvaa sekä 
miehet että naiset 
heijastavat.

K: Kuinka vastata 
niille jotka sanovat, 
että revimme hajalle 
perheet kun emme 
noudata perinteisiä 
malleja?

V: Kodissa, jossa 
raamatullinen tasa-
arvo vallitsee, perhe 
vain vahvistuu.
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Huomatkaa, usein kodissa ei ole molempia, sekä äitiä 
että isää. Yksinhuoltajaa ei todellakaan auta, vaikka 
hän omaksuisi perinteisen roolin. Näitä perheitä 
auttaa Kristuksen koko ruumiin ymmärrys ja apu.
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Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan 
kanssaan lähettääkseen heidät saarnaamaan 
ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan 
saastaisia henkiä (Mark. 3:14–15).

Richard ja Catherine Kroeger selittävät, “Jeesuksella 
oli myös joukko naisia jotka palvelivat häntä ja olivat 
mukana hänen saarnamatkoillaan. Mutta se, että hän 
olisi lähettänyt heitä yksin matkaan saarnamaan ja 
parantamaan, olisi ollut mahdotonta. Talmudissa 
mainittujen opettajien ei kerrota koskaan puhuneen 
naisille julkisuudessa, ei edes vaimolleen. Heillä ei 
myöskään ollut lupaa keskustella Jumalasta naisen 
kanssa, koska se voisi olla kiusauksena syntiin… Jeesus 
ymmärsi täysin että ihmisen täytyy tulla uskoon, 
ennenkuin tuollaiset asenteet voivat muuttua (7).”

On myös huomattava, ettei opetuslasten joukossa ollut 
yhtään pakanaa. Joten, jos opetuslapset olisivat mallina 
kirkon johtajuudelle, silloin myös kaikki ei-juutalaiset 
miehet täytyisi sulkea pois.

Nainen opetuslapsena

Sen jälkeen Jeesus kulki kaupungista 
kaupunkiin ja kylästä kylään julistaen 
ilosanomaa Jumalan valtakunnasta. Hänellä 
oli seurassaan kaksitoista opetuslastaan sekä 

Jeesus ja naiset 

K: Miksi Jeesus 
ei valinnut 
yhtään naista 
opetuslapsikseen?

V: Juutalaisten 
miesten valinta 
johtui siitä, että 
vain heillä oli tuona 
aikana mahdollisuus 
tehdä lähetystyötä. 
Nykyään kaikkia 
kutsutaan 
Suuren Tehtävän 
suorittamiseen.
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muutamia naisia, jotka hän oli parantanut 
taudeista ja vapauttanut pahojen henkien 
vallasta. Näitä olivat Magdalan Maria, 
josta hän oli ajanut ulos seitsemän pahaa 
henkeä, Johanna, jonka aviomies Kuusas 
oli Herodeksen korkeita virkamiehiä, sekä 
Susanna. Lisäksi oli monia muita naisia, ja 
kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan. 
(Luuk. 8:1–3, kursivointi kirjoittajan.)”

Julkisissa kokouksissa ei naisten lukumäärää edes 
laskettu, mutta Jeesus hyväksyi heidän apunsa ja 
taloudellisen tukensa.

Jeesus opettaa naisia

Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa 
ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, 
jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. 
Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan 
Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen 
puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä 
vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: 
“Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni 
jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano 
hänelle, että hän auttaisi minua.” Mutta Herra 
vastasi: “Martta, Martta, sinä huolehdit ja 
hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on 
tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä 
oteta häneltä pois. (Luuk. 10:38–42.)”

Jeesuksen aikaan naisilla ei liiemmin ollut 
mahdollisuuksia saada koulutusta. Kun Maria otti 
opetuslapsen paikan Jeesuksen jalkojen juuressa, Jeesus 
puolusti hänen oikeuttaan oppimiseen. Huomaa että 
Jeesus sanoi hänen valinnastaan: “Sitä ei oteta häneltä 
pois”, vaikka monet ovat näin tahtoneet. 

K: Olivatko naiset 
mukana Jeesuksen 
toiminnassa?

V: Jeesuksen 
kunnioittavaa 
asennetta naisiin ja 
heidän ottamistaan 
mukaan hänen 
toimintaansa voidaan 
pitää radikaalina!
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Nainen evankelistana

Juuri silloin tulivat opetuslapset paikalle. Heitä 
hämmästytti, että Jeesus puhui naisen kanssa, 
mutta kukaan ei kuitenkaan kysynyt, mitä hän 
tahtoi ja miksi hän puhui naiselle. Nainen 
jätti vesiruukkunsa siihen, meni kaupunkiin 
ja sanoi ihmisille: “Tulkaa katsomaan, tuolla 
on mies, joka kertoi minulle kaiken mitä olen 
tehnyt! Olisiko hän Messias?” Ihmiset lähtivät 
kaupungista ja tulivat Jeesuksen luo … Monet 
tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat 
Jeesukseen kuultuaan naisen todistavan: “Hän 
kertoi minulle kaiken mitä olen tehnyt. ( Joh. 
4:27–30, 39.)”

Naisia välteltiin julkisessa tilassa ja heidän 
ajateltiin olevan kiusauksena syntiin, mutta Jeesus 
tyrmistytti opetuslapsiaan kun hän aloitti kaivolla 
keskustelun huonomaineisen naisen kanssa. Tämä 
on pisin muistiin merkitty yksityiskeskustelu 
Jeesuksen kanssa. Jeesus rohkaisi naista toimimaan 
evankelistana kaupungissaan. Naisen todistuksen 
kautta monet uskoivat Jeesukseen.

Jeesus asettaa tärkeysjärjestyksen

Jeesuksen näin puhuessa eräs nainen 
väkijoukosta sanoi kuuluvalla äänellä: “Autuas 
se kohtu, joka on sinua kantanut! Autuaat ne 
rinnat, joita sinä olet imenyt!” Siihen Jeesus 
sanoi: “Niin, autuaita ovat kaikki, jotka 
kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä. 
(Luuk. 11:27–28.)”

Naisia arvostettiin enimmäkseen lasten synnyttäjinä, 
mutta Jeesus sanoi että tärkeintä on olla opetuslapsi.
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Naiset todistavat opetuslapsille ylösnousemuksesta

Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa 
peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään 
sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Mutta yhtäkkiä 
Jeesus tuli heitä vastaan ja tervehti heitä. He 
menivät hänen luokseen, syleilivät hänen 
jalkojaan ja kumarsivat häntä. Silloin Jeesus 
sanoi heille: “Älkää pelätkö! Menkää sanomaan 
veljilleni, että heidän pitää lähteä Galileaan. 
Siellä he näkevät minut. (Matt. 28:8–10.)”

Oikeudessa ei hyväksytty naisen todistusta, mutta 
Jeesus valitsi kaksi naista todistamaan ja ilmoittamaan 
ylösnousemuksestaan.

Jeesus ei koskaan opettanut naisen alistamisesta. Hän 
tuli kumoamaan syntiinlankeemuksen seuraukset ja 
hänen asenteensa naisiin heijasti tätä. Jeesus lunasti 
naiset synnistä ja ennakkoluuloista ja vapautti heidät!
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Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on 
ilmoitettu: “Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, 
minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin. 
Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, 
nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset 
ennusunia. Näin teen: palvelijoihini ja 
palvelijattariini minä vuodatan Henkeni niinä 
päivinä, ja he profetoivat. (Apt. 2:16–18, 
kursivointi kirjoittajan.)”

Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin 
erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi.…Kaiken 
tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka 
jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. 
(1. Kor. 12:7, 11, kursivointi kirjoittajan.)

Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia 
armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen 
lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin 
hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut 
palvelkoon, opetustehtävän saanut 
opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut 
rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon 
pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon 
tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon 
iloisin mielin. (Room. 12:6–8.)

Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, 
jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen 
armon hyvinä haltijoina. (1. Piet. 4:10, 
kursivointi kirjoittajan.)

Hengen lahjat

K: GJumala antaa 
henkilahjoja 
uskoville, mutta 
eivätkö ne ole 
erilaisia miehille ja 
naisille?

V: Jumala antaa 
henkilahjoja tarpeen 
mukaan; lahjoja 
ei koskaan jaeta 
sukupuolen mukaan.
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Milloin tahansa lahjat mainitaan Uudessa testamentissa, 
missään ei ole jälkeäkään sukupuoleen liittyvistä eroista, 
ei edes auktoriteettiin liittyvissä lahjoissa. Evankeliumin 
työtä haittaa vakavasti, kun puolta ihmiskunnasta 
estetään käyttämästä lahjojaan vapaasti.

Jeesus ohjeisti Matt. 9:37b–38:ssa “Satoa on paljon, 
mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle 
sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” Miksi 
joku haluaisi lamauttaa Jumalan ihmisiä työnteossa?

Lausannen liikkeen Maailman evankelioimisen 
foorumissa 2004 Thaimaassa 1530 osallistujaa 130 
maasta keskusteli aiheesta, miten saada “koko kirkko 
viemään koko evankeliumi koko maailmaan”. Eräs 
lausunnoista kuuluu: “Me vahvistamme kaikkien 
uskovien pappeuden ja kutsumme seurakuntaa 
varustamaan, rohkaisemaan ja voimaannuttamaan 
naisia, miehiä ja nuoria toteuttamaan kutsumustaan 
todistajina ja työtovereina maailmanlaajuisessa 
evankelioinnissa (8).”

Gilbert Bilizekian iskee todella naulan kantaan: 
“Herramme kuvaili niiden palvelijoiden hirveää 
kohtaloa jotka hautasivat talenttinsa eivätkä käyttäneet 
niitä suurimmalla mahdollisella tehokkuudella 
valtakunnan palvelukseen (Matt. 25:30). Ei voi kuin 
kauhulla ajatella, mikä rangaistus seuraa sitten siitä, 
että seurakunnan johtajat pakottavat seurakuntalaiset 
hautaamaan Jumalalta saamansa talentit sen sijaan, 
että kehottaisivat heitä antamaan kaikki kykynsä 
valtakunnan käyttöön (9).”
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Raamattu kuvaa monia johtoasemassa olevia naisia. 
Heitä mainitaan harvemmin kuin miehiä johtuen 
ajan kulttuurista. Mutta jos olisi väärin, että naiset 
johtavat tai opettavat, heidän nimittämisestään 
tai suosittelemisestaan ei olisi Raamatussa mitään 
mainintaa.
 
•	 Hanna (Luuk. 2:36–38) ja Filippoksen neljä 

tytärtä (Apt. 21:8–9) olivat profeettoja.

•	 Priscilla opetti yhdessä Aquilan kanssa 
Herran tietä Apollokselle (Apt. 18:24–26). 
He perustivat seurakunnan kotiinsa (1. Kor. 
16:19) ja Paavali kutsui Priscillaa työtoverikseen 
(Room. 16:3).

•	 Foibe oli seurakunnan palvelija ja Paavalin 
hyväntekijä (Room. 16:1–2).

•	 Lyydian kotona pidettiin uskovien kokouksia 
ja hän toivotti Paavalin ja Silaan tervetulleeksi 
(Apt. 16:13–15, 40).

•	 Junia oli apostoli (Room. 16:7).

•	 Euodia ja Syntyke olivat Paavalin työtovereita 
(Fil. 4:2–3).

Naiset Raamatussa

K: Eivätkö kaikki 
alkukirkon johtajat 
olleet miehiä?

V: Vaikka otetaan 
huomioon tuon ajan 
yhteiskunnallinen 
todellisuus, Uudesta 
testamentista löytyy 
hämmästyttävä 
määrä naisjohtajia.
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Vaikeneminen

Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin 
annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe 
kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava 
yhteiseksi parhaaksi. Jos puhutaan kielillä, vain 
kaksi tai enintään kolme saa puhua, kukin 
vuorollaan, ja jonkun on tulkittava puhetta. 
Ellei tulkitsijaa ole, puhuja olkoon seurakunnan 
parissa vaiti ja puhukoon vain itselleen ja 
Jumalalle. Samoin profeetoista saa esiintyä vain 
kaksi tai kolme, ja toiset arvostelkoot. Jos joku 
muu läsnäolijoista saa ilmestyksen, edellisen 
puhujan tulee vaieta.… sillä Jumala ei ole 
epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.

Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, 
naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. 
Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on 
oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos 
he tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä 
sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on 
sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa 
(1. Kor. 14:26b–30, 33–35).

2000-luvulla naisen ei enää ole sopimatonta 
puhua seurakunnan kokouksessa. Lisäksi monet 
ihmiset eivät halua tulla uskoon koska he näkevät 
kristinuskon miesten hallitsemana uskontona.

Tämän Korinttilaiskirjeen kohdan periaate on, 
että seurakunnan kokouksessa tulisi pysyä järjestys. 

K: Eikö Raamatussa 
sanota että naisen 
tulee vaieta 
seurakunnassa?

V: Tuo 
Korinttilaiskirjeen 
jae naisten 
vaikenemisesta 
viittaa tuon ajan 
yleiseen käytäntöön. 
Se ei liity mitenkään 
nykyajan naisten 
kykyihin tai 
soveliaisuuteen.
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Huomaa, ettei vain naisia pyydetä vaikenemaan. Ketä 
tahansa joka aikoi ruveta puhumaan kielillä, pyydettiin 
vaikenemaan jollei paikalla ollut selittäjää. Ja jos yksi 
profeetta puhui ja toiselle tuli ilmestys, ensimmäisen 
profeetan tuli vaieta. Jumalanpalveluksen tuli sujua 
järjestyksessä koska Jumala on rauhan Jumala. 

Craig Keener kirjoittaa: “Antiikin Välimeren 
alueella oli paheksuttavaa, jos muutoin kunniallinen 
nainen puhutteli sukuun kuulumattomia miehiä… 
Yleensä naiset olivat vähemmän koulutettuja kuin 
miehet, mitä tosiasiaa kukaan antiikin kirjallisuuden 
asiantuntija ei epäile… Paavali ei halua kyseenalaistaa 
hyvinä pidettyjä tapoja ja neuvoo siksi naisia 
olemaan kyselemättä miehiltä kokouksissa, mutta 
hän ei ole heidän oppimistaan vastaan… Kun he 
oppisivat enemmän, he voisivat paremmin perustella 
näkemyksiään niissä kokouksissa, joissa he voivat 
rukoilla ja profetoida. Näin ymmärtäen kyse ei ole 
sukupuolesta vaan soveliaisuudesta ja oppimisesta — 
kummankaan ei tulisi vaientaa naisen ääntä tämän 
päivän seurakunnassa (10).”

Sitä paitsi jos Paavali olisi tarkoittanut että naisten 
tulisi vaieta aina, ei hän olisi antanut heille kolme 
lukua aikaisemmin ohjetta pään peittämisestä 
rukoilemisen ja profetoimisen aikana (1. Kor. 11:5).
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Auktoriteetti ja 
opetus

Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin 
alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo 
opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan 
eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin 
ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan 
nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. 
Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen 
kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja 
pyhityksessä ynnä siveydessä. (1. Tim. 2:11–
15, kursivointi kirjoittajan.)

Tässä on periaate jolla kyseenalaistetaan väärää 
opetusta. Syy selviää välittömästi jakeessa 1. Tim. 1:3.

Niinkuin minä Makedoniaan lähtiessäni 
kehoitin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi 
eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja 
opettaisi (1. Tim. 1:3).

Paavali lisää että naiset olivat väärien opettajien kohteena:

Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin 
ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia … 
naisparkoja (2. Tim. 3:6a).

“Oppikoon nainen”

Tämän jakeen kaksi ensimmäistä sanaa ovat dramaattiset 
ja radikaalit, mutta usein ne sivuutetaan. Paavali 
sanoi että naisten tuli oppia. Hän ajatteli että paras 

K: Koska 
Raamatussa sanotaan 
ettei naisten tulisi 
opettaa miehiä 
ja olla miesten 
auktoriteettina, 
eikö se tarkoita, 
että naisten ei tulisi 
olla opettajia tai 
pastoreita?

V: Näitä naisten 
auktoriteettia 
rajoittavia 
Filippiläiskirjeen 
jakeita voidaan 
nykyaikana 
soveltaa niin, että 
kouluttamattomille 
ihmisille ei anneta 
lupaa kyseenalaistaa 
väärää opetusta.
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tapa taistella väärää opetusta vastaan oli oikea opetus. 
Ja naisten tuli oppia kuten rabbien kaikkien hyvien 
oppilaiden: hiljaisuudessa ja kunnioittaen opettajaansa. 

“En salli, että vaimo opettaa”

Paavali ilmeisesti tarkoittaa, että naisten ei sallita 
opettaa ennen kuin heidät on asiaankuuluvasti 
koulutettu, koska hän ylistää Priscillan kykyä opettaa 
(Apt. 18:24–26 ja Room. 16:3–5). Huomaa myös 
että hän opettaa yhdessä aviomiehensä Aquilan 
kanssa Efesoksessa, samassa seurakunnassa joka sai 
tämän kohdan sisältävän kirjeen.

“Enkä että hän vallitsee miestänsä”

Rebecca Merrill Groothuis toteaa: “Jakeen 12 sanan 
’vallitsee’ kohdalla on alkutekstissä ’authentein’. Se ei 
ilmaise positiivista tai juridista auktoriteettia, kuten 
’exousia’; itse asiassa, tätä sanaa ’autenthein’ ei käytetä 
missään muualla Uudessa testamentissa. Sitä paitsi 
sillä on antiikin kreikan kielessä useita merkityksiä, 
joista moni viittaa voimakkaampaan vallankäyttöön, 
jopa väkivaltaan (11).”

Paavali erityisesti kielsi aggressiivisen, hallitsevan 
asenteen, joka ei sovi kenellekään uskovalle.

“Vaan eläköön hän hiljaisuudessa”

Naisen tuli oppia hiljaisuudessa eikä hän saanut keskeyttää 
opetusta, kuten rabbien oppilailtakin odotettiin.
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“Aadam luotiin ensin”

Mooseksen ensimmäisessä kirjassa Jumala antoi 
ohjeensa, ettei “hyvän- ja pahantiedon puusta” 
saanut syödä. Hän antoi ohjeen suoraan Aadamille 
jo ennen kuin Eeva luotiin. Näin ollen Eeva ei saanut 
suoraa ohjetta Jumalalta. Rebecca Merrill Groothuis 
selittää tätä edelleen: “Niiden, joilla ei ole Jumalan 
sanan opetusta (kuten Eeva ja Efesoksen naiset) 
tulisi petetyksi joutumisen ja vakavan erehdyksen 
välttämiseksi alistua niiden asiantuntemukseen, jotka 
ovat täysin opetettuja (kuten Aadam ja miesjohtajat 
Efesoksen seurakunnassa) (12).”

“Hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta”

Tätä kohtaa on vaikea ymmärtää, mutta tässä on 
eräs selitys: Artemiin temppeli Efesoksessa oli yksi 
antiikin maailman seitsemästä ihmeestä. Se oli valtava 
ja siinä oli aarrekammio, jota vartioi 400 vartijaa. 
Artemista palvottiin laajalti hedelmällisyyden 
jumalana joka auttoi naisia, erityisesti synnytyksessä. 
Paavali viittaa tähän kulttiin ja kehottaa naisia 
olemaan turvautumatta Artemiihin synnytyksessä, 
vaan uskomaan sen sijaan Jeesukseen. Mimi 
Haddad kirjoittaa, “Haastaessaan väärää opetusta 
Efesoksessa Paavali ilmaisee että naiset pelastuvat 
lasten synnyttämisen kautta. Tarkoittaako Paavali, 
että naiset säilyvät hengissä lasta synnyttäessään, ei 
palvomalla Artemista, vaan pysymällä uskollisina 
Kristukselle? (13)”

Craig Keener tuo esille olennaisimman asian: “Raamattu 
sallii naisten palvelutyön normaaleissa tapauksissa ja 
kieltää sen vain poikkeuksellisissa olosuhteissa... Ainoa 
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Raamatun kohta, joka selvästi kieltää naisia opettamasta 
Raamattua—vastakohtana useille kohdille jotka tukevat 
monia naisia heidän välittäessään Jumalan sanomaa—
on kohdistettu sille seurakunnalle, jossa erityisesti 
tiedämme väärien opettajien tehokkaasti kohdistaneen 
opetuksensa naisille (14).”

Yhteenvetona: erityistilanteita lukuun ottamatta 
Raamatun yleinen opetus on, että kaikki lahjat on 
annettu sekä miehille että naisille ja että kaikkia tulisi 
rohkaista osallistumaan kaikkiin palvelutehtäviin. 
Emme voi olettaa toimivamme Jumalan käsinä ja 
jalkoina maailmassa jos puolet niistä on kahleissa!
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Pää

Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen 
miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja 
Kristuksen pää on Jumala (1. Kor. 11:3).

“Pää” eli “kephale” tulkitaan usein auktoriteetiksi. 
Mutta se voidaan kääntää sanalla “alkuperä”, kuten 
joen lähde.

On kaksi syytä miksi sana “pää” 1. Kor. 11:3:ssa 
voi tarkoittaa “elämän alkua” pikemmin kuin 
“auktoriteetin omaavaa johtajaa”. Ensinnäkin, 
suhteet ovat kronologisessa alkuperän osoittavassa 
järjestyksessä”. Gilbert Bilezikian osoittaa että 
“Järjestys, jota nuo kolme lausetta noudattavat, ei 
ole hierarkia vaan kronologia. Luomisen yhteydessä 
Kristus oli elämän antaja ihmisille Aadamin elämän 
alkuperänä. Mies vuorostaan antoi elämän naiselle, 
kun tämä otettiin hänestä. Jumala antoi elämän 
Pojalle, kun hän tuli maailmaan inkarnaatiossa. Kun 
pidetään nuo kolme lausetta Raamatun järjestyksessä, 
”pää”-sanalla tarkoitetaan johdonmukaisesti sitä, joka 
toimii elämän alkuperänä, jolloin ei sotketa noiden 
Raamatun kolmen lauseen peräkkäisyyttä (15).”

Tämän ajatuksen sovellus on ihmeellinen. Mimi 
Haddad kirjoittaa, “Ensimmäisessä Mooseksen 
kirjassa Jumala luo naisen miehen ruumiista. 

K: Eikö Raamatussa 
sanota selvästi että 
aviomies on kodin 
pää?

V: Raamatussa ei 
missään sanota että 
aviomies on kodin 
pää. Raamatussa 
sanotaan että 
aviomies on vaimon 
pää, ja että Jumala 
on Kristuksen pää. 
Tekstiyhteydessä 
“pää” voi tarkoittaa 
“elämän alkua” 
ihmisten kesken ja 
Kolminaisuuden 
sisällä.
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Samalla tavoin Kristus on seurakunnan alkuperä. 
Kristus kuoli saattaakseen toiset elämään. Samoin 
aviomiesten tulee rakastaa vaimoaan uhrautuvasti—
kuten omaa ruumistaan. Tämä alleviivaa ykseyden, 
intiimiyden ajatusta (16).”

Toiseksi, jos sanotaan että “pää” tarkoittaa 
“auktoriteetin omaavaa johtajaa”, merkitsisi se 
alistussuhdetta kolminaisuuden sisällä, mikä on 
tuomittu oikean opin vastaiseksi ja harhaopiksi koko 
kirkon olemassaolon ajan.

Katsotaan lähemmin mitä tapahtuu, kun tässä 
jakeessa sana “kephale” määritellään “auktoriteetin 
omaavaksi johtajaksi”, ”päälliköksi”:

•	 Jokaisen miehen päällikkö on Kristus (kyllä).

•	 Jokaisen naisen päällikkö on mies (ehkä).

•	 Kristuksen päällikkö on Jumala (ei: Jeesus ei ole 
ikuisuudessa alisteinen Jumalalle).

Kevin Giles selittää: “Käytännöllisesti katsoen kaikki 
kristityt ovat yhtä mieltä siitä että inkarnaatiossa Poika 
alistui Isälle. Hän omaksui toiminnassaan palvelijan 
aseman. Mutta useimmat kristityt eivät usko että 
Pojan alistuminen inkarnaatiossa olisi lopullinen 
Isän ja Pojan suhteessa ikuisessa tai maanpäällisessä 
Kolminaisuudessa. Fil. 2:5–11:ssa Paavali väittää että 
Poika oli samanvertainen Isän kanssa ennen kuin hän 
vapaaehtoisesti tyhjensi itsensä tullessaan ihmiseksi ja 
kuollessaan ristillä ja että sen jälkeen häntä palvotaan 
hallitsevana Herrana (17).”
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Tuo jae on käsitettävämpi kun sana “kephale” 
määritellään “elämän alkuperänä”:

•	 Jokaisen miehen elämän alkuperä on Kristus 
(kyllä).

•	 Jokaisen naisen elämän alkuperä on mies 
(kyllä—luomisessa nainen tehtiin miehestä).

•	 Kristuksen elämän alkuperä on Jumala (kyllä—
Isä Jumala lähetti Jeesuksen inkarnaatiossa). 

Seuraavaksi arvioidaan joitakin jakeita, joissa Jeesusta 
kuvataan seurakunnan päänä. Huomaa, että niissä ei 
kuvata hänen rooliaan johtajana tai auktoriteettina. 
“Pää” kuvaa Jeesusta elämän ensimmäisenä alkuna ja 
pelastajana sekä kasvun antajana.

Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle 
ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, 
joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, 
joka kaikki kaikissa täyttää (Ef. 1:22–23, 
kursivointi kirjoittajan).

Vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, 
kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, 
Kristus, josta koko ruumis, yhteen liitettynä 
ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, 
kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman 
määrän mukaan, mikä kullakin osalla on (Ef. 
4:15–16, kursivointi kirjoittajan).

Eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko 
ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa 
pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua (Kol. 
2:19, kursivointi kirjoittajan).

Bilezekian selittää: “Uudessa testamentissa on 
lukuisia viittauksia kaikilla elämän alueilla toimiviin 
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johtajiin: uskonnollisiin johtajiin, yhteisön johtajiin, 
sotilasjohtajiin, valtiollisiin johtajiin, patriarkaalisiin 
johtajiin ja seurakunnan johtajiin. Koskaan heitä ei 
määritellä ‘päänä’. Tämän yksimielisyyden ilmeisenä 
selityksenä on, ettei ‘pää’ tarkoita ‘johtajaa’ Uuden 
testamentin kielenkäytössä. Se, miten sanaa ‘pää’ 
käytetään tekstiyhteydessään 1. Korinttilais-, 
Efesolais- ja Kolossalaiskirjeessä, johtaa päätelmään, 
että Uudessa testamentissa käsite viittaa Kristuksen 
tehtävään elämän ja kasvun lähteenä sekä hänen 
palvelijanrooliinsa varustajana ja ylläpitäjänä (18).”

Ellet vielä ole vakuuttunut, haastan sinua lukemaan 
Berkeley ja Alvera Mickelsenin esseen “What Does 
Kephale Mean in the New Testament?“ (Mitä 
Kephale tarkoittaa Uudessa testamentissa?). Tässä 
on näyte: “Tähän mennessä täydellisin Kreikkalais-
Englantilainen sanakirja (joka sisältää Homeroksen, 
klassisen ja koine-kreikan) on Liddelin, Scottin, Jonesin 
ja McKenzien kokoama kaksiosainen, yli 2000-sivuinen 
teos, joka julkaistiin ensi kerran vuonna 1843… Tämä 
sanakirja luetteloi esimerkkien avulla kephale-sanan 
tavalliset merkitykset. Luettelossa ei ole merkityksiä 
‘auktoriteetti’, ‘ylempi arvo’, ‘johtaja’, ‘päällikkö’ tai 
mitään sen kaltaista (19).” Mickelsenit jatkavat 
neljäntoista sivun verran kreikan kielestä. Philip Barton 
Paynen sanoo vastineessaan Mickelsenien artikkeliin, 
“Mickelsenit itse asiassa vähättelevät väitettään 
kreikan kielen käytöstä. Vuoden 1968 liitteessä 
Liddel-Scottin sanakirja luetteloi neljäkymmentä 
kahdeksan eri englannin kielen vastinetta kephale-
sanan kuvaannolliselle merkitykselle. Yksikään niistä 
ei viittaa johtajaan, auktoriteettiin, ensimmäiseen sijaan 
tai ylivertaiseen (20).”
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Sen sijaan, että miehet siis alistuisivat 
syntiinlankeemuksen surullisiin seurauksiin, kuten 
vaimon hallitsemiseen, Jumala haluaa miehen olevan 
vaimonsa elämän lähteenä ja rohkaisijana! Aivan 
kuten Jeesus on meille!

Merrill-Groothuis laajentaa asiaa edelleen, “Ironista 
kyllä, jos ymmärretään että vaimon pää tarkoittaa 
vaimon johtajaa, kadotetaan Raamatun tarkoitus, 
jonka mukaan pää on vaimon elämän ylläpitäjä ja 
terveyden ja kasvun tarjoaja. Kukaan ihminen ei 
voi kasvaa täyteen hengelliseen, emotionaaliseen ja 
intellektuaaliseen kypsyyteen jos häneltä riistetään 
mahdollisuus ottaa vastuu omasta elämästään, tai 
jos häntä kohdellaan lapsena joka tarvitsee jonkun 
toisen tekemään päätökset hänen puolestaan… 
Hierarkkiset avioliitot estävät myös miesten luonteen 
ja pyhityksen kasvun, [jolloin ei saavuteta] kahden 
tasavertaisen kumppanin oppimista ja rakkautta 
Kristuksen valtakunnan palveluksessa (21).”
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Alistukaa toistenne tahtoon, Kristusta totellen. 
Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin 
kuin Herran tahtoon… Miehet, rakastakaa 
vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti 
seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta… 
Orjat, totelkaa maallisia isäntiänne. Pelätkää 
ja kunnioittakaa heitä ja palvelkaa heitä 
vilpittömin sydämin, niin kuin Kristusta.... Ja 
te isännät, kohdelkaa samoin orjianne älkääkä 
uhkailko heitä. Tiedättehän, että teillä ja 
heillä on taivaassa sama isäntä, joka ei tee eroa 
ihmisten välillä. (Ef. 5:21–22, 25; 6:5, 9a, 
kursivointi kirjoittajan.)

Toistemme tahtoon alistuminen on tässä avainjae, 
joka opastaa miten voimme ilmaista Pyhän 
Hengen täyteyttä (Ef. 5:18) perheessämme. Paavali 
käyttää tuossa kulttuurissa vallitsevaa vaimojen 
alistumista aviomiehelleen esimerkkinä siitä, 
miten meidän tulisi alistua toistemme tahtoon. 
Juutalainen ja Rooman laki vaati vaimojen ja 
orjien tottelevaisuutta ja oli yleisessä käytössä 
oleva kulttuurin normi. Mutta alkuseurakunnassa 
etusijalla oli evankeliumin levittäminen, ei lakien 
kyseenalaistaminen. Siten Paavali selittää, kuinka 
toimia patriarkaalisessa yhteiskunnassa, tuoden 
esille hienoja kristillisiä hyveitä—alistumista (ei 
tottelemista) ja rakkautta (ei hallitsemista).

Alamaisuus

K: Raamattu sanoo, 
että vaimojen on 
oltava alamaisia 
aviomiehelleen. Eikö 
se ole oikein, kun se 
on järkevää, aulista 
tukea?

V: Vaimojen 
alistumista ja orjien 
tottelevaisuutta 
edellytettiin 
ensimmäisellä 
vuosisadalla. 
Kuitenkin 
Paavali opetti 
kristittyjä perheitä 
käyttäytymään 
uudella tavalla: 
alistumaan toistensa 
tahtoon!
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J. Lee Grady tekee yhteenvedon: “Alistumisen, 
ei siinä mielessä, että toinen hallitsee toista, 
vaan että toinen asetetaan etusijalle eikä vaadita 
henkilökohtaista etua, tulisi olla vallitseva asenne 
koko Kristuksen ruumiissa, jotta Kristuksen 
rakkaus paljastuisi maailmalle (22).”
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Naisten ja miesten välistä tervettä suhdetta ja toimimista 
palvelutehtävissä rajoitetaan liian usein tulkitsemalla 
tietyllä tavalla joitakin Raamatun jakeita. Vastaavaa 
tapahtui Yhdysvalloissa 1800-luvulla, kun orjuuden 
kannattajat tukeutuivat voimakkaasti omaan Raamatun 
tulkintaansa. He huomauttivat, että Jeesus viittasi 
orjiin vertauksissaan, että Galatalaiskirjeen luku 4 
sisältää orjuuden kuvailua, ja että Efesolaiskirjeen luku 
6 käskee orjia tottelemaan isäntiään. Stan Gundry 
sanoo: “Tulevaisuudessa kristityt ovat samalla tavoin 
häpeissään Raamatun käytöstä patriarkaalisen hierarkian 
puolustamiseen kuin sen käytöstä 1800-luvulla orjuuden 
puolustamiseen (23).”

Raamattua pitää aina tulkita tekstiyhteyden, 
historiallisen tilanteen ja kokonaisuuden kannalta. 
Mietipä, soveltuvatko seuraavat tilanteet Raamatun 
kokonaissanomaan:

•	 Hengessä toimiva nainen osallistuu jonkun 
seurakunnan seminaariin ja saa antaa siellä 
lyhyen todistuksen, mutta vain määrätyssä 
pyhäkön kohdassa ja että hän ei saa sanoa 
mitään, minkä voisi tulkita opettamiseksi.

•	 Lapsi ei saa äitinsä tutkimaa ja toimivaksi 
todettua lääkehoitoa, koska isä kieltää sen.

•	 Virassaan ansioitunut nainen erotetaan kun 

Yhteenveto
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seurakunnan johtoon tulee uusia miehiä, 
joiden mielestä naisten ei pitäisi toimia 
johtavissa tehtävissä.

•	 Aviomies, joka toimii seurakunnan 
johtotehtävässä, pahoinpitelee fyysisesti 
vaimoaan. Hänen pastorinsa neuvoo vaimoa 
olemaan ärsyttämästä miestään ja vain 
alistumaan ja rukoilemaan.

•	 Nainen opiskelee ja tavoittelee lupaavaa uraa. 
Toiset sanovat, että Jumalan täydellinen 
suunnitelma hänelle olisi, että hän jonakin 
päivänä menisi naimisiin. Hänelle sanotaan, 
ettei hän voisi asianmukaisella tavalla palvella 
aviomiestään, jos hän työskentelisi kodin 
ulkopuolella.

Aiheesta on toki eriäviä mielipiteitä. Mutta jos 
erehdymme, älkäämme erehtykö siihen suuntaan, 
että rajoitamme Jumalan työtä. Rohkaiskaamme 
Kristuksen täyttä ruumista käyttämään kaikkia 
armolahjojaan koko maailman hyväksi. Tarpeet ovat 
suuria, ja Jumala tietää, että jokaista tarvitaan!
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Christians for Biblical Equality (CBE) on voittoa 
tavoittelematon kristittyjen miesten ja naisten järjestö, jossa 
uskotaan, että oikein tulkittuna Raamattu opettaa perustavaa 
laatua olevaa tasavertaisuutta miesten ja naisten välillä kaikissa 
kansoissa ja kaikissa ikäluokissa. Näkemys perustuu sellaisiin 
Raamatun kohtiin kuten Galatalaiskirjeen 3:28:

“Yhdentekevää, oletko juutalainen vai 
kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä 
Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.”

CBE vahvistaa ja pitää esillä raamatullista totuutta 
siitä, että kaikkien uskovien — sukupuolesta, 
kansallisuudesta tai yhteiskuntaluokasta riippumatta 
— tulee saada käyttää Jumalalta saamiaan lahjoja 
samalla samanlaisella oikeutuksella ja samanlaisella 
vastuulla seurakunnassa, kotona ja maailmassa.

CBE saa rahoituksensa pääasiallisesti yksityishenkilöiden 
lahjoituksista. Tukijat jakavat kanssamme näyn 
tulevaisuudesta, jossa kaikki uskovat voivat vapaasti käyttää 
lahjojaan Jumalan kunniaksi ja Hänen tahtonsa mukaan, 
saaden täyden tuen kristilliseltä tausta-yhteisöltään.

Keitä olemme

Olemme Raamattuun sitoutuneita kristittyjä. Uskomme, 
että Raamattu on Hengen inspiroima Jumalan Sana, joka 

CBE-järjestöstä
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on luotettava, kristillisen uskon ja toiminnan lopullinen 
auktoriteetti. Uskomme, että työnäkymme perustuu 
Raamatun uskolliseen tulkintaan ja soveltamiseen.

Olemme maailmanlaajuinen yhteisö. CBE:llä on jäseniä, 
kumppaneita ja tukijoita yli kuudessakymmenessä maassa ja 
eri puolilla Yhdysvaltoja. He puolustavat miesten ja naisten 
yhteistä auktoriteettiasemaa perheissä, seurakunnissa, 
työpaikoilla ja kulttuureissa kaikkialla maailmassa. Yhdessä 
teemme tämän työnäkymme mahdolliseksi.

Opimme koko elämämme ajan. Uskomme, 
että voimme jatkuvasti oppia Jumalasta, Jumalan 
tarkoituksesta maailmassa sekä Jumalan Sanasta. 
Tuotamme erilaisille kohde-ryhmille sukupuoleen 
ja Raamattuun liittyvää oppimateriaalia. Pyrimme 
keskustelemaan eri taustoista tulevien uskovien 
kanssa ja terävöittämään yhdessä ymmärrystämme.

Mitä teemme

CBE:n työnäky koostuu useista ydinasioista.

Julkaisut. Julkaisemme neljännesvuosittain akateemista 
aikakauslehteä Priscilla Papers, ja suurelle yleisölle tarkoitettua 
kuvalehteä Mutuality. Näitä mediapalkintoja saaneita 
julkaisuja voi tilata, ja CBE:n jäsenille ne tulevat ilmaiseksi. 
Lisäksi jaamme internetissä viikoittaista uutiskirjettä Arise, 
ja pidämme yllä keskustelua The CBE Scroll -blogissamme.

Kirjavalikoima. CBE:n valikoimissa on korkeatasoista 
miesten ja naisten tasavertaisuutta ja auktoriteettia koskevaa 
raamatullista näkökulmaa esillä pitävää kirjallisuutta. 
Kaikkien myymiemme tai suosittelemiemme kirjojen 
tulee sopia laadultaan ja merkitykseltään CBE:n 
työnäkyyn. Kirjavalikoimassamme on myös muuta upeaa 
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materiaalia mm. CBE:n tuottamia aikakauslehtiä sekä 
audio- ja videotallenteita.

Konferenssit. Joka vuosi järjestämme kansainvälisen 
konferenssin, johon kutsumme puhujiksi 
huippuasiantuntijoita. Konferenssimme kouluttavat, 
rohkaisevat ja varustavat yhteisöämme jakamaan 
yhdessä Raamattuun perustuvaa sanomaa miesten 
ja naisten yhteisestä johtajuudesta perheissä, 
seurakunnissa, työpaikoissa ja kulttuureissa.

Jäsenyys. CBE on jäsenpohjainen organisaatio, mikä 
tarkoittaa, että olemme riippuvaisia jäsenistämme, jotka 
rukoilevat, puolustavat ja antavat taloudellista tukea 
työnäkymme saavuttamiseksi. CBE:n jäsenet saavat 
tilata ilmaiseksi julkaisujamme, saavat alennusta CBE:n 
kirjavalikoimasta ja konferenssien osallistumismaksuista.

Yhteistyö. Alueosastot (Chapters) ovat CBE:n kädet 
ja jalat eri yhteisöissä ympäri maailmaa. Alueosastoissa 
CBE:n jäsenet ja tukijat pääsevät toimimaan yhteydessä 
toistensa kanssa. Niissä järjestetään usein luentoja, 
kokoonnutaan yhteistä rohkaisua varten, edustetaan 
CBE:tä alueellisissa konferensseissa ja palvellaan yhteisöä.

Julkilausuma työnäystämme

CBE:n tarkoitus on edistää raamatullista 
oikeudenmukaisuutta ja yhteisöllisyyttä opettamalla 
kristityille, että Raamattu kutsuu tasavertaiseen 
palvelemiseen ja johtajuuteen kodeissa, seurakunnissa 
ja maailmassa.

Ydinarvot

1. Raamattu on uskomme, elämämme ja 
toimintamme ohjenuora.
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2. Patriarkaalisuus (miesten hallintavalta) ei ole 
raamatullinen ihanne vaan synnin seuraus.

3. Patriarkaalisuus on vallan väärinkäyttöä, ja se ottaa 
naislta pois sitä mitä Jumala on antanut heille: 
heidän arvokkuutensa ja vapautensa, heidän 
johtajuutensa ja usein jopa heidän elämänsä.

4. Vaikka Raamattu heijastelee patriarkaalista 
kulttuuria, se ei kuitenkaan opeta 
patriarkaalisuutta ihmisten välisissä suhteissa. 

5. Kristuksen sovitustyö vapauttaa kaikki ihmiset 
miesvaltaisuudesta kutsuen naisia ja miehiä 
tasavertaiseen palvelemiseen ja johtamiseen.

6. Jumalan suunnitelma ihmissuhteissa sisältää 
aviouskollisuuden miehen ja naisen välillä, 
pidättyvyyden avioliiton ulkopuolella ja 
molemminpuolisen alamaisuuden kristillisessä 
yhteisössä.

7. Naisten lahjojen rajoittamaton käyttö on 
olennaista Pyhän Hengen työssä ja välttämätöntä 
evankeliumin eteenpäin viemisessä maailmaan. 

8. Kristuksen seuraajien tulee vastustaa 
epäoikeudenmukaisuutta ja patriarkaalista 
opetusta sekä käytäntöjä jotka syrjäyttävät ja 
hyväksikäyttävät naisia ja miehiäs 

Tulevaisuudennäkymme

CBE:n visiona on, että tulevaisuudessa kaikki uskovat 
voivat vapaasti käyttää lahjojaan Jumalan kunniaksi 
ja Hänen tarkoituksiinsa, kristillisten yhteisöidensä 
täydellä hyväksynnällä.
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