
Questions I get asked: Women in Church and Ministry? #1 of 2 
Kysymyksiä joita minulle tehdään: Naiset seurakunnassa ja palvelutyössä? Osa 1/2 
 
Hei kaikki, 
 
Tämä on hyvin yleinen saamani kysymys, joten aloitetaan raamatullisen perustuksen valamisella.  
 
Perustus 
 
Gal. 3: 28:ssa Paavali sanoi näin: “Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä 
vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.” 
 
Kristuksessa ei ole rotua, ei sosiaalista asemaa, ei sukupuolta tekemässä eroa meidän välillemme, 
sillä olemme kaikki yhtä Kristuksessa Jeesuksessa, koska näin on hengen ihmisemme tasolla. 
Jumalan voima sijaitsee hengen ihmisessämme, joka on syntynyt Isän Hengestä. Henkemme 
tasolla olemme tasa-arvoisia ja yhtä Kristuksessa.  
 
Mutta tuo tasa-arvoisuus hengessämme asustaa ihmisruumiissamme, joka elää luonnollisessa 
maailmassa, jossa ihmisiä arvioidaan sukupuolen, rodun ja sosiaaliekonomisen tason perusteella. 
Kysymys sitten on: Kuinka käsittelemme hengessämme olevaa tasa-arvoa Kristuksessa 
eläessämme yhteiskunnissa, jotka eivät tunnusta sukupuolten, rotujen tai sosioekonomisten 
asemien tasa-arvoa?  
 
Alkuseurakuntaa kohtasi suuri kysymys, kuten tilanne on nytkin, koskien sitä, missä määrin 
vaellamme Kristuksessa olevissa vapauksissamme, jos ne ovat vastoin paikallista kulttuuria ja 
tapoja? Koska vapaus ja tasa-arvo Kristuksessa ovat totta, ylvästelemmekö vapaudellamme 
toisten edessä? Vai pidättäydymmekö jakamasta vapaudestamme ja seuraamme paikallisia 
tapoja, jotka kahlitsevat tuota vapautta jonkinasteisesti? Ennen kuin voimme vastata tuohon, 
katsotaan, kuinka Paavali tasapainotti tasa-arvoa koskevan hengellisen totuuden paikallisten 
tapojen ja kulttuurin kanssa.  
 
Naiset Paavalin elämässä 
 
Tunnustaen, ettei Kristuksessa ole rotua, sosiaalista asemaa tai sukupuolta, Paavali eli tällä 
tavoin palvelutyössä. Room. 16:2:ssa Paavali tervehtii Kenkreassa (Korintin lähellä oleva 
kaupunki) olevaa Foibe-nimistä naista, jota hän kutsuu seurakunnan palvelijaksi siellä. 16:7:ssä 
hän kirjoittaa näin eräästä miehestä ja vaimosta: “Tervehdys Andronikukselle ja Juniaalle … 
joilla on suuri arvo apostolien joukossa, ja jotka jo ennen minua ovat olleet Kristuksessa.”  
 
(Junia oli tunnettu apostoli Room. 16:7:n ulkopuolella. Johannes Krysostomos 300-luvulla jKr. 
kirjoitti siitä, kuinka tunnettu tämä oli ollut omana aikanaan.)  
 
Filippoksen neljä tytärtä tunnustetaan profeetoiksi Apt. 21:9:ssä ja Lyydia, tuohon aikaan 
naimaton nainen, oli Filipin seurakunnan emäntä ja johtaja. Vaikka pointtini tässä ei ole 
täydellisesti dokumentoida tätä totuutta, että Kristuksessa Paavali piti miehiä ja naisia, rotua ja 
sosiaalista asemaa tasa-arvoisina, vaan kertoa riittävästi antaakseni välähdyksen 
alkuseurakunnan käytännöstä.  
 
Ehkä tunnetuin esimerkki ovat Priskilla ja Aquila, mies ja vaimo, jotka olivat johtajia ja 
(koti)seurakunnan johtajia Roomassa ja sitten Efesossa. Perimätieto kertoo Aquilan olleen yksi 
alkuperäisestä 70 opetuslapsesta, jotka mainitaan Jeesuksen lähettämiksi Lk. 10:1:ssä, ja nuo 70 
olivat perimätiedon mukaan yläsalissa olevien 120 ihmisen joukossa helluntaina. Priskilla 
mainitaan ensin neljä kertaa niistä kuudesta kerrasta, jolloin Paavali heistä kertoo, mikä 
kieliopillisesti viittaa siihen, että hän oli pääpuhuja.  



 
Nainen apostolina, nainen ‘seurakunnanpalvelijana’, ja huomattavat naispuoliset opettajat eivät 
ole poikkeuksia sääntöön, sillä Kol. 4:15:ssä Paavali tervehtii naista nimeltä Nymfas: “Tervehdys 
Laodikeassa oleville veljille ja Nymfalle sekä hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle.” 
Kuningas Jaakon englanninkielisessä Raamatunkäännöksessä naiseen viittaava persoonapronomini 
vaihdettiin mieheen viittaavaan, koska ei oltu yhtä mieltä naisista johtoasemassa silloin, kun 
Kuningas Jaakon käännös julkaistiin.   
 
Naiset olivat tunnettuja piispoina ja kaikissa muissa johtajuusrooleissa, kuten nähdään 
hautamerkeistä esineistä, joita on kaivettu esiin arkeologissa kaivauksissa, sekä kirkkohistoriasta. 
Kun seurakunta siirtyi ulos kodeista 300-luvun puolivälissä ja erityisesti tultaessa 400-luvulle, 
miehet valtasivat auditoriorakenteen ja alensivat naiset vähäisempiin rooleihin, jos niihinkään.  
 
Paavali kirjoitti kirjeensä miehille ja naisille yhteisesti  
 
Paavali kirjoitti yleiset kirjeensä koko seurakunnalle, miehille ja naisille yhteisesti tasa-arvoisina:  
 

 “kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille…” Room. 1:7 

 “Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka 
ovat kutsutut ja pyhät…” 1. Kor. 1: 2 

 “Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle ynnä kaikille pyhille…” 1. Kor. 1:1 

 “Galatian seurakunnille…” Gal. 1: 2 

 “… Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa…” Ef. 1:1 
 
Tuossa on riittävästi luetteloa sen ymmärtämiseksi, että Paavali kirjoitti sekä miehille että 
naisille. Tätä tukee myös hänen kirjeidensä sisäinen todistus. Esimerkiksi 1. Kor. 14:26:ssa 
Paavali kirjoitti näin:   
 
“Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä 
opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi.”  
 
Jokaisella teistä. Osallistumista, ilmestyksen jakamista, jonkin opitun jakamista, Hengen 
lahjojen käyttöä. Jollei ole selvää, sana ‘veljet’ voi merkitä vain miehiä, mutta yleiskäytössä se 
viittaa miehiin ja naisiin yhdessä, kuten me voisimme sanoa ‘te kaverit’, mutta tarkoittaen sillä 
miehiä ja naisia yhteisesti. Esimerkki tästä voisi olla hänen päätössanansa Gal 6: 18:ssa. “Meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa, veljet. Amen.” Hän aloitti 
osoittamalla kirjeensä Galatian seurakunnille ja lopetti samalla inklusiivisella tavalla. 
 
Mutta yhteiskunta ei näe asiaa sillä tavalla  
 
Tämä on periaate, josta on apua monilla elämän alueilla. Vaikka miehet ja naiset ovat yhtä 
Kristuksessa, elämme yhteiskunnissa ja kulttuureissa, jotka TOSIAAN näkevät eloja. Kulttuurit, 
joissa elämme, eivät tunnusta sukupuolten, rotujen tai yhteiskunnallisen aseman tasa-arvoa. 
Niinpä meidän täytyy elää niiden keskellä tämän korkeamman tiedon kanssa. Sen tähden 
palvelutyössä ja seurakunnassa Paavali salli miesten ja naisten toimia tasa-arvoisesti, mutta kun 
oli kyse sellaisessa kulttuurissa elämisestä, jossa ei ollut tätä korkeampaa tietoa, Paavali neuvoi 
varovaisuuteen ja paikallisten tapojen ja perinteiden noudattamiseen.  
 
Heti kun tiedämme että miehet ja naiset ovat Kristuksessa tasa-arvoisia, kuinka se toimii 
avioliitossa? Paavali viittaa luomisjärjestykseen, siihen että Aadam luotiin ensin, sitten Eeva. Sen 
tähden, vaikka tasa-arvoisia, aviomies on liiton hengellinen johtaja sillä ymmärryksellä, että hän 
asettaa henkensä alttiiksi vaimonsa puolesta kuten Kristus teki seurakuntaan nähden. Samalla 
kun se voi tarkoittaa kirjaimellisesti elämänsä alttiiksi asettamista, jos siihen kutsutaan, 
jokapäiväisessä elämässä se merkitsee vaimon kunnioittamista, hänen mielipiteensä 



kunnioittamista tasaveroisena miehen mielipiteen kanssa sekä hänen kohtelemistaan yhtenä 
Kristuksessa. Kyse on tasa-arvosta molemminpuolisen palvelemisen ja kunnioittamisen kautta 
kuten Ef. 5:21:ssä: “Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset.” 
 
Lisään tämän: alamaisuus on sydämen tila, totteleminen on teko. Mies tai vaimo voi totella 
toista olematta alamainen tai voi olla alamainen mutta tottelematon. Paras tilanne on, kun he 
ovat sydämessään toisilleen alamaiset, näin kumpikin tottelee Herran johdatusta avioliitossaan. 
Paavali kehottaa miehiä ja vaimoja olemaan alamaiset toisilleen, muttei sano, totelkaa toisianne. 
Hän kuitenkin kehottaa lapsia ja ’työntekijöitä’ tottelemaan vanhempiaan ja pomojaan.   
 
Tämän myötä lopetamme tältä päivältä ja aloitamme ensi viikolla hunnuista, naisista, joille 
sanotaan ‘kysykää miehiltänne kotona’, ja entäpä hiusten palmikoiminen ja opettaminen?   
 
Siihen saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 
Questions I get asked:  Women in church, women in ministry 2 of 2 
Kysymyksiä, joita minulle tehdään: Naiset seurakunnassa ja palvelutyössä, osa 2/2 
 
Hei kaikki, 
 
Valettuani perustan, että Kristuksessa ei ole miestä tai naista, juutalaista tai kreikkalaista, orjaa 
tai vapaata, sillä te kaikki olette yhtä Kristuksessa, jatketaan katsomalla sitä, kuinka Paavali 
opetti panemaan täytäntöön tätä tasa-arvoa ja vapautta sellaisissa kulttuureissa ja tavoissa, 
jotka eivät tunnusta Kristusta. 
 
Kysymys hunnuista  
 
1.Kor. 11: 1-16:ssa Paavali käsittelee kysymystä siitä, että jotkut vaimoista olivat luopuneet 
huiveistaan, kun seurakunta kokoontui yhteen kokoukseen.  Luvun 11 toisessa puoliskossa hän 
käsitteli rikkaita ihmisiä, jotka eivät halunneet ateriayhteyttä alempien luokkien kanssa. Ennen 
sitä hän käsitteli luvussa viisi miestä, jolla oli seksisuhde äitipuoleensa eikä kukaan ottanut asiaa 
miehen kanssa esille.  Luvussa kuusi kaksi miestä oli nostanut siviilioikeudelliset kanteet toisiaan 
vastaan ja Paavali käski käsitellä asia seurakunnan sisällä.  Luvuissa kahdeksan ja 10 oli kyse 
joistakuista, jotka kokivat olevansa vapaita Kristuksessa syömään lihaa, joka oli aiemmin uhrattu 
epäjumalille, kun taas jotkut pitivät syntinä tehdä niin. Luvussa yhdeksän Paavali totesi, että 
vaikka hän oli viettänyt niin paljon aikaa heidän kanssaan ja he olivat hänelle velkaa hengellisen 
elämänsä, kukaan ei ajatellut tukea hänen palvelutyötään.  
 
Luvussa 12 hän käsitteli Hengen lahjoja kokouksessa, luvussa 13 on kyse heidän rakkaudestaan 
toisiaan kohtaan, minkä tulisi ohjata kaikkia asioita. Ja luku 14 käsittelee itse kokouksen 
järjestystä sekä henkilökohtaista 'rukouskieltä'. Kaikkiin näihin kysymyksiin liittyi se, että ihmiset 
olivat vapaita Kristuksessa, mutta heillä ei ollut kuitenkaan mitään vastuun tai tilivelvollisuuden 
tunnetta tekemisistään. Se koski asiaa, jota voisimme nykyään kutsua hyperarmoksi.  Heillä oli 
niin suuri vapaus Kristuksessa, etteivät he kokeneet mitään velvollisuudentunnetta ketään muuta 
kuin itseään kohtaan.  
 
Syynä on osittain paikallinen kulttuuri. Korintilla oli kaupunginmottona: "Vapaus ja tieto". 
Pohjimmaltaan tämä merkitsi, että jos jokin asia tuntuu hyvältä, tee se. Ei ihme, että Paavalin 
täytyi käsitellä 10 eri asiaa liittyen 'vapauteen' ensimmäisessä kirjeessään heille.  
 
He kokivat tasa-arvoa Kristuksessa ja näkivät vain vapauden vailla pidäkkeitä. Paavali opetti, 
että armolla on aina rajat ja odotukset. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi 



ainokaisen Poikansa, mikä on armoa. Että kaikilla, jotka uskovat Häneen, on ikuinen elämä, on 
raja, se tapa jolla armo voidaan ottaa vastaan. Armolla on aina rakenne ja tilivelvollisuus ja 
tarkoitus.    
 
Pane vihkisormuksesi takaisin sormeesi  
 
Voitko kuvitella naimisissa olevan naisen poistavan vihkisormuksensa kulkiessaan seurakuntansa 
ovesta, kun hän 'menee kokoukseen'?  
 
Tuolla alueella tuolloin hunnut olivat naiselle vihkisormus. Korinttilaiset naiset löysivät 
vapautensa Kristuksessa ja ottivat pois huntunsa tullessaan Justuksen kotiin pyhien 
kokoontumiseen. (Ks. Apt. 18: 7-8 nähdäksesi, että juutalaiset, roomalaiset ja kreikkalaiset 
kaikki tapasivat Justuksen kodissa) 
 
Paavali käsittelee asiaa selittäen ensin luomisjärjestystä ja sitä, kuinka miehen 'peitteenä' on 
Jumala ja sen tähden se, että aviomies peittäisi päänsä rukoillessaan tai profetoidessaan, olisi 
häpeäksi Herralle, miehen 'peitteelle'. Mutta vaimo peittää päänsä kunnioittaakseen 
aviomiestään, naisen 'peitettä'.  
 
Kreikan kielessä ei ole Sanaa 'vaimo', joten luotamme asiayhteyteen tehdessämme eron yleensä 
naisten ja vaimon välillä. Tässä Paavalin puhuessa siitä, että mies 'peittää' naisen, se on selvä 
viittaus avioliittoon. Saatat muistaa muinaisen juutalaisen hääseremonian nimeltä 'morsiamen 
hunnuttaminen'. Sulhanen, seurassaan rabbi ja sulhasen ja morsiamen isä, peittää morsiamensa 
hunnulla. Se merkitsee sekä sitä, että sulhanen peittää ja suojelee morsiantaan, että morsiamen 
omistautumista sulhaselle ja heidän avioliitolleen.  
 
Sen tähden Korintin vaimot poistaessaan huntunsa seurakunnan kokoontuessa häpäisivät 
aviomiehensä, heidän perheestään vastuussa olevat enkelit ja Herran. Paavali käski vaimoja 
panemaan hunnut jälleen ylleen. Kyllä, he ovat tasa-arvoisia Kristuksessa, mutta Paavali viittaa 
huntutapaan ja –perinteeseen kahdesti. Jakeessa 13 hän kehottaa heitä päättelemään itse. 
Jakeessa 16 hän kutsuu sitä tavaksi. Kyllä, he ovat vapaita Kristuksessa ottamaan pois 
avioliittonsa merkin, mutta miksi järkyttää paikallisia tapoja?  
 
Naiset 'seurakunnan' kokouksessa  
 
1. Kor.14:26-40:ssä Paavali käsittelee järjestystä kotiseurakunnan kokouksessa. Apt. 18: 1-8 
paljastaa, että uudet uskovat olivat juutalaisia, roomalaisia ja kreikkalaisia, jotka kaikki 
kokoontuivat roomalaisen Justuksen kodissa. Nyt ensimmäistä kertaa kaikki kolme kulttuuria 
tulivat heitetyiksi yhteen saman katon alle ja aina asia, joka heillä oli yhteinen, oli Kristus heissä, 
kirkkauden toivo.  
 
1. Kor. 14:26:ssa Paavali kirjoittaa, että "on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä 
opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi." 
Sitten hän alkaa luetella joiltakuilta puuttuvia sosiaalisia taitoja, heidän kuin myös meidän 
aikanamme:   
 
Jos on kaksi tai kolme, joilla on selitystä vaativa kieli, vuorotelkaa ja varmistakaa, että on 
selitys. Jos ei ole ketään, jolla on kielen selittämisen lahja, pysy hiljaa ja pidä viesti sinun ja 
Jumalan välisenä. (Et ole tehnyt syntiä, ei vain ole tilaisuutta antaa viestiä, joten pidä se itsesi 
ja Jumalan välisenä.) Antakaa niiden puhua, joilla on inspiroituja viestejä, mutta antakaa 
toisten arvioida se, mitä he sanovat. (Tämä on varoitus, että mikä tahansa sanomasi saatetaan 
torjua, joten älä loukkaannu, olet ystävien joukossa.) 
 



Jos jollakulla toisella on sana ja myös sinulla on, anna hänen puhua. Vuorotelkaa, puhukaa 
järjestyksessä, jotta kaikki voitte tulla lohdutetuiksi. Henkesi on sinulle alamainen, yksin se 
seikka, että sinulla on jotakin Jumalalta, ei tarkoita, että sinun täytyy sen jakaa. Sillä Jumala on 
järjestyksen ja rauhan Jumala, ei hämmennyksen. Vaimot olkoot hiljaa kokouksessa ja olkoot 
alamaiset, kuten laki sanoo, jos heillä on kysymyksiä, he voivat kysyä aviomiehiltään kotona.  
 
Selvästi asiayhteytenä on järjestys ja kohteliaisuus kokouksessa siihen sisällyttäen nämä jakeet 
vaimoista. Paavali ei sano, että laki kieltää heitä puhumasta, vaan sanoo, että laki vaatii, että 
he ovat aviomiehilleen alamaiset. Jälleen näemme Paavalin puhuvan järjestyksestä, ja 
luomisjärjestyksestä avioliitossa.  
 
Muista, että synagogassa juutalaisvaimot oli erotettu miehistä eikä heidän sallittu osallistua 
kokoukseen. Tässä Kristuksessa he olivat ensimmäistä kertaa istumassa aviomiestensä vieressä 
kokouksessa. Tuloksena oli, että heillä oli monia kysymyksiä, mikä oli uhkana sille, mitä Herra oli 
tuossa kokouksessa tekemässä.  
 
Kun tasapainotamme tämän sen kanssa, että oli monia naisapostoleja, seurakunnanpalvelijoita 
ja seurakunnan johtajia, näemme asiayhteytenä tässä olevan järjestyksen kokouksessa ja sen 
varmistamisen, että asiat tehdään kunnioittavalla tavalla.  
 
Mitä näemme koskien naisia seurakunnassa ja palvelutyössä? Näemme halki historian, että 
naisilla on tärkeitä johtorooleja, kuten näemme Paavalin kirjeistä. Didakesta Clemensiin ja 
Ignatiukseen ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla, he eivät asettaneet mitään rajoituksia 
naisille johtoasemassa. Vasta puolivälissä kolmatta vuosisataa, kun kristinusko laillistettiin, 
näemme naisille asetettavan rajoituksia.  
 
Alkuseurakunta päätti johtajuuden jokaisen yksilön hengen lahjojen ja luonteen pohjalta, eikä 
nähnyt mitään eroa miesten ja naisten välillä – kyse oli vain siitä, mitä Pyhä Henki oli heille 
lahjoittanut. Mutta kun kutsuttiin pois kodeista, auditorion aiempi pakanatemppelirakenne vaati 
hierarkiaa ja yhtäkkiä maailma oli miesten. Voitolle pääsi ajatus 'virasta' yli 'lahjan', ja naisilta 
kiellettiin lahjojensa ja kutsumuksensa Kristuksessa käyttäminen.  
 
1.Tim. 2: 11-12:ssa: " Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena, mutta minä en 
salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa."  
 
Tämä on yhtäpitävää hänen korinttilaisille kirjoittamansa viestin kanssa, joka käsitteli 
avioliitossa vallitsevaa järjestystä ja sitten järjestystä kokouksessa. Ja jälleen kyse on 
oppimisesta samalla kun säilytetään jumalallinen järjestys. Joten se ei ole kaiken kattava 
opillinen lausuma siitä, että kaikkien vaimojen täytyy olla hiljaa, sillä tekstikatkelmat hunnuista, 
järjestyksestä kokouksessa, ja tässä, kaikki liittyvät vaimoihin ilman, että mainitaan 
naimattomia naisia.  
 
Sana ja Henki ovat aina yhtä mieltä, ja voimme nähdä niissä Paavalin kolmessa tekstikohdassa, 
jossa hän käsittelee naisia kokouksessa, että kyse on avioliittojärjestyksestä, ei kaiken 
kattavasta opillisesta lausumasta, että kukaan nainen, naimisissa oleva tai naimaton, tyttö tai 
teini, ei voi puhua. Tämän vahvistavat eri vuosisatojen naiset merkittävissä johtoasemissa 
apostoli Juniasta ja seurakunnanpalvelija Foibesta ja muista Paavalin aikoina, huomattaviin 
naisprofeettoihin ja opettajiin ja pastoreihin meidän aikanamme. Sana ja Henki ovat yhtä mieltä, 
olemme tasa-arvoiset Kristuksessa, mutta meidän täytyy elää kulttuureissa, jotka eivät tunnusta 
tasa-arvoa sukupuolten, rotujen tai sosioekonomisten tasojen välillä. 
 
Toivottavasti tämä auttaa – ajattelemisen aihetta ainakin. Suosittelisin myös Ank 
Kleinmeulmanin kirjaa (englanniksi), joka on saatavilla nettisivuiltamme tästä aiheesta. Se on 



hyvä ja lyhyt luettavaksi ja on paras näkemäni kirja aiheesta. Uusi aihe ensi viikolla! Siihen 
saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 


