
otimaa -lehden 
numerossa 13 jul-
kaistiin keväällä 
mielipidekirjoitus 
”Kirkon ei pidä tu-
kea saman suku-
puolen liittoja”. 
Kannanotossa kri-

tisoitiin piispainkokouksen asettaman 
työryhmän mietintöä ja esi-
tettiin, että ”kirkon tulee pi-
dättäytyä antamasta tukea 
samaa sukupuolta olevien 
liitoille ja ilmaista, ettei se 
ota palvelukseensa tällaises-
sa suhteessa eläviä”.

Kannanoton kahdeksan 
allekirjoittajaa edustivat kir-
kon sisällä toimivia hengel-
lisiä järjestöjä.

Jorma Hynninen kirjoit-
ti ensin muutamia hen-
kilökohtaisia kirjeitä, ja 
kun niihin ei millään ta-
voin reagoitu, hän lähetti 
”Tuomitseminen on rak-
kaudettomuutta” - tekstin 
Kotimaa-lehteen. Toimitus 
kysyi, voidaanko nimen pe-
rään lisätä ”oopperalaula-
ja”, jottei kirjoittajaa sekoi-
tettaisi muihin Hynnisiin.

”Järjestöjen johtajien teksti oli niin 
julma, että minun oli pakko reagoida, 
sanoa mielipiteeni. Meidän perheessä 
tiedetään järkyttävien kokemusten jäl-
keen, mistä oikeasti on kysymys. Ja nyt 
armoton, tuomitseva suhtautuminen 
tuli taas taholta, josta sitä kaikkein vä-
hiten odottaisi.”

Ja sitten eräänä sunnuntaina, kir-
konmenojen jälkeen, keskustelu jat-
kuu Hynnisten pöydän ääressä, jatkuu 
uskomisen ehdottomuudesta, kirkosta, 
rakkauden kaksoiskäskystä, siitä, mi-
ten ymmärtäminen ei ole mahdollista 
ilman nöyryyttä ja miten homoseksuaa-
lisuus ei ole valittu, vaan saatu osa. Täs-

sä keskustelussa Marko on nyt vahvas-
ti mukana, mukana kuvana kehyksissä, 
mutta mukana todistajana tavalla, jolla 
hän on kaiken aikaa ollut läsnä.

Ulkopuolella leirin
Marko oli aktiivinen seurakuntanuori, 
hän halusi papiksi ja koki voimakkaan 
hengellisen herätyksen rippikouluiäs-

sään. Valoisan ja positiivisen luonteen 
huomenlahjanaan saanut poika havah-
tui 15–16-vuotiaana siihen, että hän oli 
saanut jotain muutakin. Hätääntynyt 
nuori kertoi vanhemmilleen olevansa 
homo.

Hetken aikaa perheessä uskottiin, että 
kysymys on omasta valinnasta ja että tai-
pumuksensa voi halutessaan muuttaa. 
Homous ei ollutkaan terapoitavissa pois, 
eikä perheen jakamaton tuki saanut nuo-
ressa aikaiseksi ”korjaavaa” tahtotilaa.

”Kun asiat ovat riittävän rankkoja, ne 
opettavat myös suhtautumista”, Hynni-
nen sanoo.

Marko kertoi homoudestaan myös 

omassa seurakuntanuorten yhteisös-
sään. Hänet suljettiin nopeasti leirin 
ulkopuolelle helvettiin tuomittuna. 
Rakkaudettomuudesta ja armottomuu-
desta tuli hylätyksi tulleen nuoren mie-
lenkaaoksen perustekijöitä.

”Perheemme joutui jakamaan vuosi-
kymmenien ajan sen kärsimyksen, mi-
tä oma lapsi kantoi seksuaalisen suun-

tautumisensa vuoksi”, isä 
sanoo.

Markon kirkkoa koske-
vat kysymykset ovat edel-
leen ajankohtaisia. Mitä 
tehdä kirkolla, joka käyt-
tää ihmisten 2 000 vuotta 
sitten kirjoittamaa, mo-
nien valintojen ja riitelyjen 
kautta syntynyttä Raamat-
tua ihmisyyden manuaa-
lina? Jos homoja ei olisi-
kaan, niin keihin silloin 
tuomionmiekkoja hiottai-
siin, sillä oikeassa olemi-
sen tarve ei varmasti tästä 
maailmasta lopu.

Marko Hynninen erosi 
kirkosta, eli sitoutunees-
sa parisuhteessa – joka re-
kisteröitiin heti, kun se oli 
mahdollista – viimeiset 20 
elinvuottaan. Läheiset ehti-

vät siis nähdä myös arjen hyvän elämän.
Marko kuoli neljä vuotta sitten.
Jorma Hynninen tietää poikansa säi-

lyttäneen perususkonsa loppuun saakka. 
”Hän oli saanut armon jostain muualta, 
ilman välikäsiä.”

Tukahduttava ehdottomuus
Jorma Hynninen sanoo, ettei hän ole kirk-
koa vastaan, ”vaan kirkon puolesta”.

”Kuulun siihen kiinteästi ja arvostan 
sitä. Kirkko on instituutio, joka on vaikut-
tanut kaikkein eniten ihmisten elämään 
maailmassa ja vaikuttaa edelleen. Kirkko 
on ainutlaatuinen asia ja ihmisten on syy-
tä suhtautua siihen vakavasti.” E

Armon 
ikävä
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K Jorma Hynnisen

vaikenemisen pato
murtui.

kipukynnys ylittyi,

Teksti Risto Lindstedt
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”Armo, mitä se on, mikä merkitys sen 
käyttämisellä on? Armo sivuutetaan helpos-
ti fraasina. Nyt on hyvä hetki kysyä, mitä ar-
mo on ja mitä sen pitäisi olla.”

”Jeesuksen armo, armahtaminen, oli kai-
kenlaisten ihmisten hyväksymistä. Syntinen 
nainen kelpasi, ryöväri kelpasi. Nyt kirkossa 
on kuitenkin syntynyt valtava ristiriita. Tämä 
on ollut pettymys.”

”Onko luterilaisessa 
kirkossa todella pakko 
olla näinkin rajuja ero-
ja siitä, mikä moraali-
sesti on oikein tai vää-
rin.”

Hynninen ei usko, 
että jyrkkyydellä halu-
taan tuottaa pahaa tar-
koituksellisesti, mutta 
”miten ehdottomuus 
pääsee kasvamaan 
niin vahvaksi, ettei se 
voi sallia muita mieli-
piteitä?”

”Myös vanhan ajan 
fariseukset olivat var-
masti vilpittömästi 
koko sydämellään va-
kuuttuneita siitä, että 
heidän uskon käsityk-
sensä ja lakinsa ovat se 
ainoa oikea mahdollisuus toteuttaa arkielä-
män järjestystä.”

”Jeesus Nasaretilainen nousi vastusta-
maan fariseuksia, koska hän ymmärsi to-
dellisen elämän monimutkaiset realiteetit. 
Hänen mukaansa lait, säännöt ja määräyk-
set eivät riittäneet. Lakia tuli  noudattaa, 
mutta sen lisäksi tulee inhimillisen ym-
märryksen vaatimus: ole armollinen, älä 
tuomitse, rakasta lähimmäistäsi niin kuin 
itseäsi.”

Kuka saa tuomita?
Hynninen muistuttaa Helsingin Suurtoril-
la pidetystä (21.5.) torimessusta. ”Se oli kir-
kon vaikuttava voimannäyte sillä oikealla ta-
valla, osoitus siitä, miten tavallisen ihmisen 
elämää voi koskettaa ja miten keskeinen sa-
noma voi olla se, että kaikki ihmiset ovat ar-
vokkaita.”

Jyrkkiin, hievahtamattomiin tuomionju-
listuksiin tarvitaan Luojan avointa valtakir-
jaa ja jumalaisen totuuden lainavaloa. Hyn-
nistä hämmentää, miten tiukka opetus ja 
suhtautuminen perustuu vain tiettyihin Raa-
matun lauseisiin,  vaikka olisi mahdollisuus 
tukeutua myös niihin toisenlaisiin opetuk-
sen ohjeisiin.

”Miksi poimitaan lauseita, jotka ovat suo-
raan sen ajan elämään ja kulttuuriin sidon-
naisia. On helppoa ymmärtää, miten sek-
suaalinen poikkeavuus käsitettiin vaaraksi. 

Elinikä oli lyhyt, suku ei jatkunut eikä omai-
suus karttunut, jos ei oltu heteroja.”

”Se, mikä on ihmisen kirjoittamaa, siinä 
aina on myös ihminen mukana. Ihmisellä on 
oikeus ajatella eettisesti, moraalisesti ja kris-
tillisen oikeudenmukaisesti.”

Hynninen sanoo, että jyrkissä kannan-
otoissa on myös henkilökohtaiset pelot mu-

kana, ”homokammo 
sisäänrakennettuna 
asiana”. ”Mutta miksi 
ne Raamatun lauseet, 
joissa puhutaan tuomit-
semisesta, ovatkin yht-
äkkiä epäpäteviä, käyt-
tökelvottomia?”

Hynninen viittaa tun-
nettuihin lauseisiin, 
Jeesuksen sanomiksi 
ylöskirjattuihin: Minä 
en tuomitse ketään. Sitä, 
joka lähelleni tulee, minä 
en aja pois. Olkaa valmiit 
armahtamaan. Päästä-
kää vapaaksi, niin teidät 
päästetään vapaiksi. Au-
tuaita ovat ne, jotka teitä 
armahtavat.

Ja mihin on unohtu-
nut rakkauden kaksois-
käsky?  Eivätkö kaikki 

muut käskyt olekaan sille alisteisia?
”Vuorisaarna riittäisi sellaisenaan ihmi-

sen hengellisen elämän oppaaksi. Siitä ei 
löydy vajavaisten tuomitsemista, päinvas-
toin. Autuaita ovat yksinkertaiset. Eikö Jee-
sus opeta tässä, ettei pidä ajatella liikaa, 
vaan uskovan tulee omaksua vain se kaik-
kein tärkein: Rakasta lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi.”

”On ymmärrettävää, että suurinta melua 
pitävät ne, jotka jyrkästi ovat vakuuttuneita 
oman tietämyksensä tai tietämättömyyten-
sä ainutkertaisesta totuudesta. Asenteelli-
nen väittely on pohjaton suo.”

”Uskonasioihin ei ole selviä vastauksia”, 
Hynninen sanoo, ”uskossa on kysymys hen-
kilökohtaisesta sydämen ja mielen tuntees-
ta ja sen voimalla elämisestä. Se tarkoittaa 
myös lupaa ajatella, lupaa olla sitä, mitä ih-
minen on.”

”Miten tahansa”, Hynninen sanoo, ”oli-
pa seksuaalisessa suuntautumisessa kysy-
mys geenivirheestä tai ympäristön vaiku-
tuksesta, se ei ole ihmisen itsensä syy sen 
paremmin kuin Jumalan tai Jeesuksen-
kaan. Ne, jotka hylkäävät nämä ihmiset, 
tekevät rikoksen.”

Syntisille oma kirkko
Kotimaa-lehden mielipidekirjoituksessa, jo-
hon Hynninen reagoi, torjuttiin työryhmän 
mietintö, jonka mukaan piispainkokous 

laatisi ohjeet rukoushetkestä tai vastaavas-
ta toimituksesta samaa sukupuolta olevien 
parisuhteen rekisteröinnin jälkeen. Allekir-
joittajat olivat myös sitä mieltä, että tällais-
ten rukoushetkien hyväksyminen merkitsee 
jo sinällään kirkon hyväksyntää homosuh-
teille.

Sellaisella viestillä, allekirjoittajat totea-
vat, ”on vaikutuksensa muun muassa nuor-
ten vasta vakiintumassa olevalle seksuaali-
selle suuntautumiselle”. Se ajatus ei enää ole 
tästä maailmasta.

Hynninen sanoo, ettei kirkon siunausta 
pyydetä kevyistä syistä. ”Ja jos se kielletään, 
tapahtuu rikos.”

Keskustelu homoudesta ei kirkkoa hajo-
ta. Sen hajottaa, jos niin on käydäkseen, ky-
vyttömyys ja haluttomuus rajata fundamen-
talistien tilaa.

Loputtomiin venyvillä, uskonnon- ja sa-
nanvapauteen  perustuvilla joustoilla ja sor-
mienläpikatsomisella on kysymystä nais-
pappeudestakin saatu pidettyä hengissä 
puoli vuosisataa. Uskonnonvapauteen kuu-
luu, ettei kaikkea tarvitse vaatia muilta, ja sa-
nanvapauteen taas sekin, ettei kaikkea tar-
vitse sanoa.

”Lopetetaan aggressiivinen käännyttämi-
nen kirkon sisällä. Syntisimmät Jumalaan 
uskovat olkoot rauhassa. Eiköhän silloin tu-
lisi täytetyksi se perimmäinen uskon tarkoi-
tus.”

”Kirkko voisi olla jämäkämpi. Nyt jouste-
taan, annetaan tilaa, järjestellään jopa työ-
vuoroja, jottei jouduttaisi tekemisiin nais-
pappien kanssa. Se on rasismia. Ollaan 
sovittelemassa asioita, jotka ovat ristiriidas-
sa paitsi valtion lakien niin myös Jeesuksen 
oppien kanssa.”

”Jos ei ole varaa”, Hynninen kysyy, ”ym-
märtää ihmisyyttä laajemmalta kannalta, 
niin eikö silloin olisi parempi ja reilumpi, et-
tä perustettaisiin kaksi kirkkoa? Toinen olisi 
syntisten, kaikin tavoin rajallisten kirkko, se 
tavallisten ihmisten. Siihen kirkkoon ei oli-
si pääsyrajoituksia. Syntisten kirkossa olisi 
myös lupa ajatella, olla epävarma totuuksis-
ta ja etsiä totuutta myös moraalin ja yhtei-
sesti hyväksytyn lain noudattamisen kautta. 
Uskon, että tämän kirkon julistus kääntäisi 
kirkosta eroamisen virrat aivan uuteen suun-
taan.”

”Olen maallikko”, Hynninen sanoo, ”täy-
dellinen maallikko niin hengessä kuin mo-
raalissakin.” Mutta yksin hän ei ajatuk-
sineen ole. Hynninen on saanut paljon 
myötävoimaista palautetta ”Tuomitsemi-
nen on rakkaudettomuutta” -kirjoitukses-
taan. Osa hiljaisesta palautteesta olisi voinut 
olla äänekästäkin, koska se 0n tullut paino-
arvoltaan merkittäviltä kirkonmiehiltä.

Hynninen ei ole edes harkinnut kirkosta 
eroamista. ”Nyt on oltava mukana.” SK

”

”

Perustetaan 
kaksi kirkkoa. 
Toinen olisi 
syntisten, 
tavallisten 
ihmisten 
kirkko.


