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Miehet, Naiset ja Raamatullinen Tasa-arvo 

Raamattu opettaa miesten ja naisten täydellistä tasa-arvoa luomisessa ja sovituksessa. 
(1 Ms. 1:26_28, 2:23, 5:1_2; I Kor. 11:11_12; Gal. 3:13, 28, 5:1) 
Raamattu opettaa, että Jumala on paljastanut itsensä Raamatun kirjoitusten kokonaisuudessa, 
auktoritatiivisessa Jumalan Sanassa (Mt. 5:18; Joh. 10:35; 2 Tim 3:16; 2 Piet. 1:20_21). Me 
uskomme, että Raamattua on tulkittava kokonaisvaltaisesti ja teemoittain. Me tiedostamme 
myös, että on välttämätöntä tehdä ero inspiraation ja tulkinnan välillä: inspiraatio liittyy 
jumalallisen impulssiin ja kontrolliin, jonka kautta kanoonisten kirjoitusten kokonaisuus on 
Jumalan Sana; tulkinta liittyy inhimilliseen toimintaan, jonka kautta me pyrimme ymmärtämään 
ilmoitettua totuutta niin, että se on sopusoinnussa kirjoitusten kokonaisuuden kanssa ja teemme 
sen Pyhän Hengen ohjauksessa. Ollakseen todella raamatullisia, kristittyjen on jatkuvasti 
tutkittava uskoaan ja käytäntöään Raamatun tutkivassa valossa. 

 
Raamatullisia totuuksia 

 
Luominen  
1. Raamattu opettaa, että sekä mies että nainen luotiin Jumalan kuvaksi. Molemmilla oli suora 
suhde Jumalaan. Mies ja nainen jakoivat yhdessä vastuut, jotka liittyivät lasten synnyttämiseen ja 
kasvattamiseen ja luodun järjestyksen hallitsemiseen (1 Ms. 1:26-28). 
2. Raamattu opettaa, että nainen ja mies luotiin täyteen ja tasa-arvoiseen kumppanuuteen. Sana 
"apu" (ezer), jota käytetään kuvaamaan naista ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 2:18, viittaa 
useimmiten Jumalaan niissä kohdissa, joissa sitä käytetään Vanhassa Testamentissa (esim. 1 
Sam. 7:12; Ps. 121:1-2). Näin ollen sanasta ei välity mitään merkitystä, joka viittaisi 
minkäänlaiseen naisen alempaan hierarkiseen asemaan (subordination) tai vähempiarvoisuuteen 
(inferiority). 
3. Raamattu opettaa, että naisen luominen miehestä osoittaa ihmisten perustavaa laatua olevaa 
ykseyttä ja tasa-arvoa (1 Ms.2:21-23). Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa (2:18,20) sana 
"sopiva" (kenegdo) kuvaa tasa-arvoa ja riittävyyttä. 
4. Raamattu opettaa, että mies ja nainen osallistuivat yhdessä syntiinlankeemukseen: Aadam ei 
ollut yhtään vähemmän syyllinen kuin Eeva ( 1 Ms. 3:6; Rm. 5:12-21; 1 Kor. 15:21-22). 
5. Raamattu opettaa että se, että Aadam hallitsi Eevaa oli seurausta syntiinlankeemuksesta ja ei 
siten ollut osa alkuperäistä luomisjärjestystä. 1 Ms. 3:16 on ennustus syntiinlankeemuksen 
seurauksista - ei kuvaus Jumalan toivomasta järjestyksestä. 
 
Sovitus  
6. Raamattu opettaa, että Jeesus Kristus tuli sovittamaan naiset samoin kuin miehet. Uskon 
kautta Kristukseen meistä tulee Jumalan lapsia, yhtä Kristuksessa, ja pelastuksen siunausten 
perillisiä riippumatta rodullisista, sosiaalisista tai sukupuoleen liittyvistä eroavaisuuksista (Joh. 
1:12-13; Rm. 8:14-17; 2 Kor. 5:17; Gal. 3:26-28). 
 
Yhteisö  
7. Raamattu opettaa, että helluntaina Pyhä Henki tuli yhtälailla miesten ja naisten ylle. Ilman 
eroa, Pyhä Henki asuu naisissa ja miehissä, ja suvereenisesti jakaa lahjojaan sukupuoleen 
katsomatta (Ap.t. 2:1-21; 1 Kor. 12:7, 11, 14:31). 
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8. Raamattu opettaa, että sekä naiset että miehet on kutsuttu kehittämään hengellisiä lahjojaan ja 
käyttämään niitä Jumalan armon haltijoina (1 Piet. 4:10-11). Sekä miehet että naiset on 
varustettu jumalallisilla lahjoilla palvelemaan koko Kristuksen ruumista, hänen auktoriteettinsa 
alla (Ap.t. 1:14, 18:26, 21:9; Rm. 16:1_7, 12_13, 15; Filip. 4:2_3; Kol. 4:15; katso myös Mk. 
15:40_41, 16:1_7; Lk. 8:1_3; Joh. 20:17_18; vertaa myös Vanhan Testamentin esimerkkeihin: 
Tuom. 4:4_14, 5:7; 2 Aik. 34:22_28; Snl. 31:30_31; Miika 6:4) 
9. Raamattu opettaa, että Uuden Testamentin taloudessa, naiset samoin kuin miehet harjoittavat 
profeetallisia, papillisia ja kuninkaallisia tehtäviä (Ap.t. 2:17_18, 21:9; 1 Kor 11:5; 1 Piet. 
2:9_10; 
Ilm. 1:6, 5:10). Siksi, muutamia yksittäisiä tekstejä, jotka näyttävät rajoittavan naisten täyttä 
sovituksen tuomaa vapautta, ei tule tulkita liian yksinkertaisesti ja niin että ne ovat ristiriidassa 
muun Raamatun kanssa, vaan niiden tulkinnassa on otettava huomioon niiden suhde Raamatun 
laajempaan opetukseen ja niiden kokonaisyhteys (1 Kor. 11:2_16, 14:33_36; 1 Tim. 2:9_15). 
10. Raamattu määrittelee johtamisen tehtävän muiden palveluun vahvistamisena, ei heihin 
kohdistuvana vallan käyttämisenä (Mt. 20:25_28, 23:8; Mk. 10:42_45; Joh. 13:13_17; Gal. 5:13; 
1 Piet. 5:2_3). 
 
Perhe  
11. Raamattu opettaa, että aviomiehet ja vaimot ovat yhdessä armon elämän perillisiä, ja että he 
ovat sidottuja toisiinsa suhteessa, johon kuuluu molemminpuolinen alammaisuus ja vastuu (1 
Kor. 7:3_5; Ef. 5:21; 1 Piet. 3:1_7; Gen. 21:12). Aviomiehen "päänä" (kephale) oleminen on 
ymmärrettävä itsestään antavana rakkautena ja palveluna tämän molemminpuolisen alammaisuus 
suhteen sisällä (Ef. 5:21_33; Kol. 3:19; 1 Piet. 3:7). 
12. Raamattu opettaa, että sekä äitien että isien tulee harjoittaa johtajuutta lastensa 
huoltamisessa, kouluttamisessa, järjestyksenpidossa ja opettamisessa (2 Ms. 20:12; 3 Ms. 19:3; 5 
Ms. 6:6_9, 
21:18_21, 27:16; Snl. 1:8, 6:20; Ef. 6:1_4; Kol. 3:20; 2 Tim 1:5; ks. myös Lk. 2:51). 

Soveltaminen 
Yhteisö  
1. Kirkossa, naisten ja miesten hengelliset lahjat tulee tunnistaa, niitä tulee kehittää ja käyttää 
palvelu- ja opetustehtävissä kaikilla toiminnan tasoilla: pienryhmän johtajina, sielunhoitajina, 
huoltajina, hallinnoijina, vahtimestareina, ehtoollispalvelijoina, ja hallituksen jäseninä, ja 
paimenen tehtävissä, opetuksessa, saarnaamisessa ja ylistämisessä. 
Niin tehdessään kirkko antaa Jumalalle kunnian hengellisten lahjojen lähteenä. Kirkko myös 
täyttää Jumalan antaman hallinnan tehtävän ilman sitä kauhistuttavaa menetystä Jumalan 
valtakunnalle, joka seuraa siitä kun puolet kirkon jäsenistä suljetaan vastuutehtävien 
ulkopuolelle. 
2. Kirkossa, sekä naisille että miehille, jotka harjoittavat palvelun ja johtamisen tehtäviä tulee 
antaa julkinen tunnustus. Niin tehdessään kirkko on mallina yhteydestä ja sopusoinnusta, jonka 
tulisi olla luonteenomaista uskovien yhteisölle. Maailmassa, jonka syrjintä ja erottelu on 
pirstaloinut, kirkko erottautuu maailmallisista tai pakanallisista keinoista, jotka on tarkoitettu 
saamaan naiset tuntemaan itsensä alempiarvoiseksi naiseutensa vuoksi. Tämä auttaa estämään 
heidän poistumistaan kirkosta tai heidän kristillisen uskon hylkäämistään. 
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Perhe  
3. Kristityssä kodissa, mies ja vaimo mukautuvat toisiinsa pyrkiessään täyttämään toinen toistensa 
mieltymykset, halut ja pyrkimykset. Kummankaan puolison ei tule pyrkiä hallitsemaan toista vaan 
kummankin on palveltava toista, nöyrästi pitäen toista parempana kuin itseään. Jos ajaudutaan 
umpikujaan päätöksenteossa, heidän tulisi etsiä ratkaisua raamatullisten ongelmanratkaisu menetelmien 
avulla sen sijaan, että toinen puolisoista määrää päätöksen. 
Näin tehdessään mies ja vaimo auttavat kristittyä kotia pysymään erossa aviopuolisoiden sopimattomasta 
vallan tai auktoriteetin käytöstä ja suojelevat kotia vaimon tai lasten hyväksikäytöltä, joka joskus on 
traagisena seurauksena hierarkisesta miehen "päänä" olemisen tulkinnasta. 
4. Kristityssä kodissa, aviopuolisoiden tulee oppia jakamaan johtajuuden vastuita lahjojen, 
erikoisosaamisen ja käytettävissä olevuuden perusteella, ottaen riittävästi huomioon se osapuoli, johon 
käsillä oleva päätös eniten vaikuttaa. 
Näin tehdessään, aviopuolisot oppivat kunnioittamaan pätevyyttään ja toisiaan täydentävyyttään. Tämä 
estää yhtä puolisoa tulemasta ikuiseksi häviäjäksi, joka usein joutuu harjoittamaan mielisteleviä tai 
petollisia manipulointitapoja suojatakseen itsetuntoaan. Rakentamalla avioliittonsa kumppanuuden 
perustalle, pariskunta varjelee sitä joutumasta siihen kuolleiden tai rikkinäisten avioliittojen tulvaan, joka 
on seurausta aviollisista epäoikeudenmukaisuuksista. 
5. Kristityssä kodissa, pariskunnat joiden yhteistä elämäntapaa leimaa heidän Kristuksessa löytämänsä 
vapaus, elävät ilman, että he kokevat syyllisyyden tunteita tai turvautuvat teeskentelyyn. He ovat vapaita 
tulemaan ulos epäraamatullisesta "traditionalismista" ja voivat iloita keskinäisessä vastuullisuudessaan 
(accountability) Kristuksessa. 
Näin tehdessään, he avoimesti ilmaisevat kuuliaisuutensa Raamatulle, ovat mallina muille pariskunnille 
heidän etsiessään vapautta Kristuksessa, ja seisovat niitä hallinnan ja epätasa-arvon malleja vastaan, joita 
joskus on laitettu kirkon tai perheen päälle. 
 
 
Me uskomme, että raamatullinen tasa-arvo niin kuin se heijastuu tässä asiakirjassa on Raamatulle 
uskollinen. 
 
Me olemme yhtä mieltä vakaumuksessamme, että Raamattu kokonaisuudessaan, on vapauttava Sana, joka 
antaa tehokkaimman tavan naisille ja miehille käyttää Pyhän Hengen jakamia lahjoja ja siten palvella 
Jumalaa. 
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