PIISPAKANDIDAATIT JA RAAMATTU
Kuopiolainen Kirkko & Koti – lehti esitti (11.1.2012) piispaehdokkaille kymmenen (10) heidän
teologiaansa ja toimintaansa liittyvää kysymystä. Eräs näistä (2.) kuului: ”Mitä ongelmia on
Raamatun käyttämisestä uskon ja etiikan oppikirjana?” Heti alkuun on syytä huomauttaa, että jo
kysymyksenasettelu on väärä. Kysymys on johdatteleva, voimakkaasti asenteellinen – ja
harhaanjohtava. Kysymys edellytti Raamatun ongelmallisuutta uskon ja etiikan oppikirjana.
Raamattu sanoo: ”Sinun sanasi on kokonansa totuus” (Ps.119:160). Kirkkolaki: ”Jumalan pyhä
sana on ainoa ohje, jonka mukaan kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvosteltava” (1.§).
Luther: ”Eikä kirkossa saa esittää eikä kuunnella muuta oppia kuin Jumalan puhdasta sanaa –
muussa tapauksessa olkoot niin opettajat kuin kuulijatkin oppeineen kirotut” (Gal.kirj.sel.). Vähä
katekismus: ”Kun Jumalan sanaa opetetaan selvästi ja puhtaasti ja me myös elämme sen mukaan
pyhästi Jumalan lapsina. Siihen auta meitä, rakas taivaallinen Isä! Mutta ken opettaa ja elää toisin
kuin Jumalan sana opettaa, hän häpäisee meidän keskuudessamme Jumalan nimen. Siitä varjele
meitä, taivaallinen Isä!” Kristinoppi (1948): ”Raamattu on kristillisen uskon ja elämän korkein ohje”
(KO 6).
Kaikki torjuivat selkeästi Raamatun ”uskon ja elämän ohjenuorana”. ”Yksin raamattu” – periaate
hylättiin kuuden ehdokkaan voimalla. Kukaan ei suoraan asettunut Raamattua vastaan, mutta
kaikki halusivat käyttää sitä ainoastaan ”soveltuvin osin”.
Ehdokkaat ovat: Jaana Marjanen, Jari Jolkkonen, Miikka Ruokanen, Pauliina Kainulainen, Tapani
Nuutinen ja Sakari Häkkinen. Heidän yhteinen linjansa voidaan tässä kysymyksessä tiivistää
seuraavasti:
Vain Raamatun ”suuret linjat” ovat merkittävät. On pyrittävä hahmottamaan kokonaisuus. Tämä
on kohtuuton vaatimus niille seurakuntalaisille, jotka eivät ole vielä päässeet kristinuskon
alkeisiinkaan. Ehkä tässä piispa pyrkii tekemään itsensä raamatunselittäjänä tarpeelliseksi.
Raamatun ohjeellisuus rajoittuu Kultaiseen sääntöön (Matt.7:12) ja Rakkauden kaksoiskäskyyn
(Matt.22:37-39).
Raamattu ei ole ”oppikirja”. ”Raamattu ei ole ´oppikirja` siinä merkityksessä millaiseksi oppikirja
nykyisin ymmärretään” (Ruokanen). Perinteisesti lähetyskäsky on tulkittu sanoin ”kastamalla ja
opettamalla”. Tämä on vuosikymmenien saatossa toistettu jopa niin usein, että siitä on tullut
liturgiaa. Nyt tämä dogmi halutaan typistää ja riisua dogmatiikan professori Miikka Ruokasen
johdolla. Tästä lähtien Jeesuksen opetuslapsia tehdään pelkästään ”kastamalla”. Se, että
opetuksellinen trendi pyritään poistamaan, perustuu tietysti siihen, että liberaaliteologia on tehnyt
Raamatun historiallisesti epäluotettavaksi.
Piispa Wille Riekkinen voi nukkua yönsä rauhassa; tuli kuka tahansa ehdokkaista piispaksi,
Riekkisen linja tulee jatkumaan. Piispaehdokkaat ovat yhteistuumin vapauttamassa seurakunnan
jäsenet Raamatun ikeestä. Samalla he kuitenkin ovat myös vapauttamassa Raamattuun pitäytyvät
uskovat kirkon jäsenyydestä.
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