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Diaarinumero 266
Korkeasti Pyhitetty Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa, Pyhässä Hengessä meidän
Vaatimattomuutemme rakas veli ja kanssapalvelija herra Leo; Jumalan rauha ja hyvyys olkoon
teidän piispallisen pyhyytenne kanssa.
Meidän Vaatimattomuutemme Pyhän Synodin ympäröimänä pohtiessaan papiston toisen avioliiton polttavaa kysymystä, joka voimistuu päivittäin meidän aikanamme ja vie monet
Jumalan mysteerejä toimittavat arvoisat papit traagiseen umpikujaan. Ottaen samalla vakavasti
huomioon, että Konstantinuksen kaupungin Apostolinen ja Ekumeeninen valtaistuimemme
on toistuvien epätoivoon joutuneiden diakonien ja presbyteerien pyyntöjen vastaanottaja –
jotka leskinä tai syyttään avioeroon päätyneinä hurskaasti toimittavat tuskallisen vetoomuksensa, että heille myönnettäisiin lupa toisen avioliiton solmimiselle – vastaanottaa paitsi heidän anomuksensa, mutta myös monien papiston veljien myötätuntoiset vetoomukset.
Teimme aloitteen edellä mainitun kysymyksen ratkaisemisen tarkoituksenmukaisesti, joka on
yhdenmukainen myös Pyhän ja Suuren Synodin (Kreeta, 2016) päätöksen kanssa, joka on
muotoiltu sen [päätös]tekstissä ”Avioliiton Mysteerio ja sen esteet” (II. 5. ii). Siinä painotetaan, että ”kirkollisen oikonomian soveltamismahdollisuus avioliiton esteissä on käsiteltävä
kunkin autokefalisen ortodoksisen kirkon synodissa pyhien kanonien periaatteiden mukaisesti
pastoraalisen arvostelukyvyn hengessä ihmisen pelastukseksi”. Ilmoitimme edellä mainittua
tekstiä koskevissa keskusteluissa Kreetan Synodissa aikeestamme tuoda mainittu kysymys
Ekumeenisen patriarkaatin Pyhään Synodiin käsiteltäväksi.
Edellä esitetyn perusteella meitä ohjattiin Synodissa seuraaviin päätöksiin tässä pitkään
jatkuneessa kysymyksessä koskien leskeydestä tai syyttä avioeroon päätyneistä johtuvia papiston toisia avioliittoja:
Kristuksen Pyhä Suuri Äitikirkko – vastaten aina ja noudattaen Jumalan antamaa opetusta ”ponnistelemaan sen uskon puolesta, joka kerran annettiin pyhille” (Juud. 3) ja ortodoksisen perinteen, joka on horjumaton pilari ja totuuden kiistaton perusta – säilyttää vankkumattomasti jumalalliset ja pyhän kanonit, jotka asettavat isiemme määräämät rajat: tunnustaa
kysymyksen papiston avioliiton ehdottomuudesta kuten pyhät kanonit ovat kirjanneet, erityisesti Trullon kirkolliskokouksen kuudes kanoni, joka kehottaa että: ”vastedes kenelläkään alidiakonilla, diakonilla tai presbytterillä ei ole vihkimyksensä jälkeen millään tavalla lupaa perustaa aviollista yhdyselämää itselleen” – ja asettaa ensisijaiseksi vaihtoehdoksi vapaaehtoisen yhdyselämästä pidättäytymisen Jumalan kunniaksi ja ylistää ja siunaa sitä Korkeimman papistoa,
jotka kulkevat tätä kapeaa tietä.
Samaan aikaan Kristuksen Pyhä Suuri Äitikirkko ottaa huomioon, että kanonien lainlaatija antoi varhaisessa kirkossa diakoneille mahdollisuuden avioitua vihkimyksensä jälkeen,
kunhan he ilmaisivat ennen vihkimystään aikomuksen seurata aviollista elämää. ”Diakonit,
jotka asetetaan virkaan ja he siinä tilaisuudessa sanovat haluavansa naimisiin, koska eivät kykene elämään naimattomina, ja jotka ovat sitten menneet naimisiin, pysykööt palveluksessa,
jos piispa on sen heille sallinut” (Ankyran kirkolliskokouksen 10. kanoni). Tästä kanonista
voidaan päätellä, että vihkimystä ei pidetty siihen aikaan esteenä avioliiton solmimiselle. Sen

lisäksi pätevällä piispalla oli pastoraalinen vastuu punnita jokainen tapaus, jonka jälkeen hän
antaa diakoneille luvan avioitua.
Tallainen mahdollisuus säilyi jossakin määrin tavanomaisena käytäntönä Itäisessä Kirkossa, vaikka se olikin kielletty viittaamassamme Trullon kirkolliskokouksen kanonissa. Sen
jälkeen, eli viideskuudennen kirkolliskokouksen [Penthektēn], tämä käytäntö jatkui yli kaksi
vuosisataa, kuten Leo VI Viisaan 3 Novellassa ilmaistaan: ”tällä hetkellä voimassa oleva tapa
sallii niille, joilla on aikomus solmia avioliitto, kuulua papistoon ennen kihlautumistaan, mutta
rajoittaa avioitumista aikovan mahdollisuutta toteuttaa aikeensa enintään kahden vuoden sisällä” [= Tähän saakka voimassa ollut käytäntö sallii vihkimyksen ennen avioliittoa kaikille
niille, joilla on aikomus avioitua, minkä jälkeen ne ketkä haluavat, voivat toteuttaa toiveensa
kahden vuoden sisällä] (Σπύρος Ν. Τρωιάνος, Οἱ Νεαρὲς Λέοντος ϛʹ τοῦ Σοφοῦ, Ἀθήνα:
ἐκδόσεις Ἡρόδοτος, 2007, σσ. 50–51).1

Panemme merkille, että keskeiset kanoniset periaatteet, jotka olivat hallitsevassa asemassa Idän Kirkon kanonisessa käytännössä olivat, ensinnäkin: ettei kahta mysteeriä, eli pappeutta ja avioliittoa nähty yhteensovittamattomiksi, kuten eräät äärimmäiset kiihkomieliset
ryhmät idässä päinvastoin väittivät (ks. Gangran kirkolliskokouksen tätä koskeva lainsäädäntö), ja kuten lännessä vallinnut papiston pakollinen naimattomuus. Toiseksi: että kirkko
kunnioitti ehdottomasti papiston tahtoa ja valintaa omaksua aviollinen taikka naimaton elämä.
Lisäksi on laajasti tunnettua, että leskeksi jääneen papiston toisesta avioliitosta on jo
keskusteltu tyhjentävästi – koskien sen teologista, kanonista ja pastoraalista ulottuvuutta –
viime vuosisadan alussa, kun monien naimisissa olleiden papiston jäsenten leskeytyminen ahdisti ortodoksisen Serbian maailmaa, ja pyhä Nikolaj Velimirović, kirkkonsa lähettiläänä, esitti
Kunnianarvoisalle Ortodoksisen Kirkon keskukselle tarpeen pastoraalisesti kohdata ja ratkaista kysymys. Konstantinopolin (1923) Yleisortodoksisen Kirkolliskokouksen päätökset olivat virstanpylväs tässä asianyhteydessä, joka kannatti leskeksi jääneille papiston jäsenille toisen
avioliiton mahdollisuutta.
Seisten tässä hengessä ja ymmärtäen, että luonnonlakien voima ja kaipuu avioliittoon
on voimakas – samalla kun viideskuudennen ekumeenisen kirkolliskokouksen 102 kanoni
kannustaa niitä, joille Jumala on antanut vallan sitoa ja vapauttaa ”soveltaa sairauteen sopivaa
lääkettä” – Kristuksen Pyhä Suuri Kirkko, ihmisrakkautta harjoittaen, pitää mahdollisena, oikonomiaan ja harkinnanvaraisuuteen nojaten, kun asiaankuuluvat tapaukset on tarkkaan synodaalisesti tutkittu kussakin paikassa ja toimitettu pyhimpien piispojen toimesta, suoda, erikseen ja tapauskohtaisesti, toisen avioliiton lupa leski -tai syyttään avioeroon päätyneille papiston jäsenille. Päätöksellä, joka näin ollen tehdään kyseisissä tapauksissa, ei ole yleisesti sovellettavaa oikeellisuutta. Toisaalta on tosiasia, että leskiolosuhteissa tai syyttään avioeroon päätynyt pappi ei antanut naimattomuuden lupausta, vaan pappeuden ja Jumalan siunaaman
avioliiton.
Tästä syystä tällä meidän Patriarkaalisella ja veljellisellä kirjeellä teemme teille tiettäväksi tämän Pyhän Synodimme historiallisen päätöksen, jota suuri joukko koettelemuksessa
ollutta papistoa kauan aikaa on odottanut ollen pakotettuna siihen, että heiltä on otettu pois
paitsi aviopuoliso, niin toisinaan myös pappeus, mikä on tietysti jo toinen raskas isku heille.
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Kääntäjän huomautus: suluissa oleva on nykykreikan käännös mainitusta Novellasta, joka on sisällytetty patriarkan kirjeeseen.
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Kehotamme toimimaan seuraavasti. Niissä tapauksissa, jotka koskevat tätä kysymystä, kerätkää yhteen kaikki siihen liittyvä aineisto kyseessä olevasta papistoon kuuluvasta henkilöstä ja
lähettäkää se Äitikirkolle synodin tutkittavaksi ja päätettäväksi.
Lisäksi – veljellisellä rakkaudella teitä syleillen, olemme varmoja, ymmärtäen filantrooppisen oikonomian pastoraaliset ja ekklesiologiset periaatteet asianomaisen papiston lohduttamiseksi – pysymme Herramme rakkaudessa, Kirkon Rakentajassa, ja rukoillemme teille
Jumalan laupeutta ja runsasta armoa, joka hallitsee kaikkea ihmisrakkaudessaan.

3. lokakuuta 2019
(allekirjoitus)
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