This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original
in pagination and typographic detail.
Nästankärlek som kyrkans grundval? Biskoparnas användning av begreppet
nästankärlek i anslutning till frågor kring samkönat äktenskap och asylsökanden
Jokinen, Heidi; Kejonen, Eetu
Published in:
Diakonian Tutkimus
DOI:
10.37448/dt.76909
Publicerad: 01/01/2020

Document Version
Förlagets PDF, även kallad Registrerad version
Document License
Publisher rights policy
Link to publication

Please cite the original version:
Jokinen, H., & Kejonen, E. (2020). Nästankärlek som kyrkans grundval? Biskoparnas användning av begreppet
nästankärlek i anslutning till frågor kring samkönat äktenskap och asylsökanden. Diakonian Tutkimus, (1),
51–69. https://doi.org/10.37448/dt.76909

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

This document is downloaded from the Research Information Portal of ÅAU: 20. Apr. 2021

ARTIKKELI
HEIDI JOKINEN & EETU KEJONEN

Nästankärlek som kyrkans grundval?
Biskoparnas användning av begreppet
nästankärlek i anslutning till frågor kring
samkönat äktenskap och asylsökanden

Sammanfattning
Nästankärlek är en grundläggande kristen princip som även betraktas som
en central riktlinje för den kristnes handlingar. Icke desto mindre verkar begreppet skifta i betydelse när det kommer till praktiska tillämpningar. I artikeln analyseras biskoparnas i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
användning av begreppet nästankärlek i två aktuella diskussionsämnen – asylsökanden och samkönade kyrkliga vigslar. Betraktelseperioden omfattar åren
2015–2017. Genom artikeln problematiseras nästankärlekens roll som kyrkans grundval. Analysen visade att begreppet tilldelas olika betydelser beroende på kontexten.
Nyckelord: kärlek till nästan; samkönat äktenskap, asylsökanden, kyrkan, biskopar

Tiivistelmä
Lähimmäisenrakkaus kirkon perustana? Lähimmäisenrakkauden käsite
piispojen puheessa kun aiheena on sukupuolineutraali avioliitto ja
turvapaikanhakijat.
Lähimmäisenrakkaus on olennainen kristillinen periaate, jota pidetään myös
keskeisenä käytäntöjä määrittävänä ohjeena. Käsitteen merkitys käytännön
tilanteissa vaikuttaa kuitenkin vaihtelevan. Artikkelissa analysoidaan miten
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat käyttivät lähimmäisenrakkauhttps://doi.org/10.37448/dt.76909
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den käsitettä kahden ajankohtaisen keskustelunaiheen – turvapaikanhakijoiden ja samaa sukupuolta olevien parien kirkollisen vihkimisen – yhteydessä.
Artikkelin tarkastelujakso käsittää vuodet 2015–2017 ja se perustuu piispojen
lausuntoihin. Analyysi problematisoi lähimmäisenrakkauden käsitettä kirkon
perustana. Analyysi osoitti, että käsite saa erilaisia painotuksia ja merkityksiä
kontekstista riippuen.
Avainsanat: lähimmäisen rakkaus, saman sukupuolta olevien avioliitto, turvapaikanhakijat, kirkko, piispat

Inledning
Frågan om de samkönade parens rätt att ingå äktenskap samt frågor kring
asylsökanden har under de senaste åren fått mycket publicitet i finländska
medier. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (senare: kyrka(n)) har likaså
berörts av dessa debatter. Den har också aktivt tagit ställning till dem. Med
tanke på den centrala ställning som nästankärleken har i kristendomen är
sådana uttalanden av stor principiell betydelse. Kärlek till nästan, eller ”nästankärlek”, understryker de kristnas öppna och välkomnande attityd gentemot andra människor. Det radikala i begreppet är att kärleken ska omfatta
precis alla människor, även de som är annorlunda än en själv. Föreställningen
om nästankärlek har formats teologiskt under olika kontexter, men icke desto
mindre kan den anses utgöra en bärande idé för kristendomen (Päivänsalo,
2011:86). På grund av begreppets centrala ställning är det inte oviktigt hur
det används i kyrkan.
Den här artikeln föddes av en undran. Vi undrade huruvida ”nästankärlekens teologi”, dvs. användningen av nästankärlek som argument, kan ges
olika vikt och betydelse inom ramen för två av för kyrkan viktiga diskussionsämnen – homosexualitet och asylsökanden (se även Helander 2017:85 som
talar om en spänning när kyrkan vill odla solidaritet och samtidigt behålla sin
nuvarande äktenskapssyn som exkluderar samkönade par). Det blev angeläget
för oss att närmare granska frågan. Artikeln utgår från ett teologisk-normativt grundantagande om nästankärlekens centrala roll i kyrkan och i teologin
mera allmänt. Den strävar efter att kartlägga biskoparnas användning av begreppet nästankärlek i anslutning till frågor kring samkönat äktenskap och
asylsökanden. Detta görs i syfte att reda ut om de praktiska tillämpningarna
är koherenta. Perspektivet är komparativt. Artikelns kontext är den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Därigenom kan artikeln ses som en kort
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inledning till frågor om nästankärlek utifrån två olika dagsaktuella fall i en
finländsk kontext.

Material och metod
Artikelns grundantagande angående nästankärlekens centrala roll i kyrkan
och i teologin vilar på en litteraturstudie av grundläggande finländska och
nordiska verk som har behandlat nästankärlekens teologi. Både Jeanrond
(2010) och Saarinen (2015) har relativt nyligen skrivit om den kristna kärlekstanken. En läsning av dessa i kombination med äldre bidrag, såsom Gerhardsson (1979), Martikainen (1985) och Mannermaa (1992) ger en mångsidig bild av hur nästankärleken traditionellt har framställts. Den här bilden
kompletteras genom att vissa dokument av grundläggande betydelse för kyrkan, såsom kyrkolagen, men också ett urval texter på kyrkans egna hemsidor,
presenteras. Dessa belyser hur kyrkan förhåller sig till begreppet nästankärlek.
Därmed bygger vi en uppfattning om den gängse betydelsen av nästankärlek i
kyrkan och i teologin mera allmänt, som vi därefter problematiserar.
Artikelns syfte har vi ovan definierat som en strävan efter att kartlägga biskoparnas användning av begreppet nästankärlek i anslutning till frågor
kring samkönat äktenskap och asylsökanden. Som material används först och
främst ett urval av biskoparnas offentliga inlägg i asyl- och äktenskapsfrågor.
Det handlar om officiella ställningstaganden men även om inlägg i offentliga medier i samband med intervjuer av de enskilda biskoparna. Inläggen har
valts både från sekulär och från kyrklig media tillgängliga på internet. Detta
val har gjorts i syftet att uppnå en viss bredd och samtidigt för att peka på hur
kyrkans angelägenheter får betydelse även utanför kyrkan. Det är inte oviktigt
hur och vad som sägs i kyrkan.
Den samling av inlägg som inkluderats in i den här undersökningen har
valts på basis av den relevans som det sagda har för att öka kunskap om hur
biskoparna tänker och motiverar sig.
Som tidsmässig referensram begränsar vi oss primärt till material från
hösten 2015 fram till våren 2017. Den akuta utvecklingen kring antalet asylsökanden inträffade på hösten 2015 och kyrkan aktiverades snabbt (Niemi &
Siirto, 2017:6–7). Våren 2017 hade situationen utjämnats. Samma tidsmässiga avgränsning fungerar också för analysen av äktenskapsdiskussionen. Den
nya äktenskapslagen gick igenom i riksdagen i slutet av 2014 och lagen til�DIAKONIAN TUTKIMUS 1 – 2020
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lämpades från och med mars 2017 (Biskopsmötet, 2016:1). Åren mellan 2015
och 2017 markerar därför en aktiv debattperiod i kyrkan angående båda teman. Materialet är rikt men alla möjliga inlägg har säkerligen inte varit möjliga att beakta. Med vårt materialval har vi strävat efter att analysera uttalanden
där biskoparna själva har fått ta till orda. Med hjälp av denna kartläggning
har vi velat lyfta fram och analysera vissa dagsaktuella kyrkliga diskurser från
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
I artikeln kombineras en teologisk presentation av nästankärlek med ett
diskursanalytiskt grepp som den bärande metoden. Användningen av nästankärlek i ett bestämt sammanhang öppnas med hjälp av en diskursanalys, vilket ger artikeln förutom dess teologiska utgångspunkt även en analytisk-deskriptiv prägel. Även om vi i vår betraktelse har varit deskriptiva kan
vår fokusering på vissa bestämda fall inom ett visst samfund ge artikeln även
en delvis normativ prägel som syns särskilt i våra – delvis kritiska – slutsatser.
Diskursanalys är en vetenskaplig metod som ser hur språket vid sidan om
dess deskriptivitet även har skapande och normerande drag ( Jokinen, Juhila
& Suoninen, 2016a:26–27, 47). Genom diskursanalysen fokuserar forskaren
på kulturella försanthållanden inom ett visst socialt sammanhang (Börjesson, 2003:19). Vi i vår analys utgår ifrån att det offentliga språket ter sig som
”hegemoniskt” och ”institutionaliserat” på ett sätt som konstruerar verkligheten
och skapar härskande tolkningar ( Jokinen & Juhila, 2016b:77–79). På grund
av den centrala ställning som nästankärleken har i kyrkan finns det ett antal
försanthållanden som man lägger in i det. Vi menar att diskursanalys lämpar
sig synnerligen väl som metod för syftet med den här artikeln. Olika diskurser ses som ideologiskt bestämda och de ger uttryck för aspekter som kopplar
språket till makten (se vidare Pietikäinen & Mäntynen, 2009:52–53, 59). Även
om biskoparna inte har något exklusivt mandat för att definiera hela kyrkans
linje – och de enskilda biskoparna har tagit ställning med olika intensitet – har
deras inlägg en vidare betydelse för kyrkan och representerar inte bara den enskilda biskopens personliga åsikt. Den aktuella mediala världen fungerar så att
den allmänna perceptionen om kyrkans linje formas även utifrån enskilda uttalanden. Här är det på sin plats att minnas hur biskopsämbetet och biskoparnas
kommunikation även kan ses utifrån makt (Lindström 2005:76, 88).
Vi har utfört diskursanalysen genom att läsa materialet och därefter utformat ett diskursivt ramverk, i vilket vi har samlat in sammanlagt fyra olika
diskurser gällande nästankärlekens roll i samband med samkönade par och
54
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asylsökanden. Dessa diskursiva helheter kallar vi för ”den allomfattande kärlekens diskurs”, ”diskursen om samhällets lag och ordning”, ”diskursen om kyrkans rena lära” samt ”den konkreta nästankärlekens diskurs”. Dessa diskurser
går delvis in i varandra och de kan finnas i ett och samma uttalande, men
samtidigt avslöjar de enligt vår analys hur nästankärleken får olika och även
skiftande tolkningar och betydelser i biskoparnas framställning.
I uppgiftsbestämningen här ovan har vi konstaterat att analysen görs i
syfte att reda ut om de praktiska tillämpningarna av begreppet nästankärlek i
biskoparnas tal är koherenta. Det är här som artikelns relevans kommer fram.
Biskoparna kan anses besitta en maktposition både inom kyrkan och som
kyrkans språkrör. Genom att analysera och problematisera deras tal vill vi lyfta fram i kyrkan rådande maktstrukturer och de olika diskurserna som ansluter sig till dessa. Den politiska teoretikern Ernesto Laclau (1988:254) påpekar
att så länge som ingen enskild betydelse fastslås eller inringas en gång för alla,
finns det alltid rum för en hegemonisk kamp (i ett kyrkligt sammanhang, se
Lindström, 2005:40, 43). Vi anser att just detta blir synligt genom analysen i
den här artikeln. Det intressanta är inte bara det som sägs och på vilket sätt,
utan också det som inte sägs (Pietikäinen & Mäntynen, 2009:56, 58). Hur
nästankärlek som framhävs som ett centralt rättesnöre gestaltas i praktiken i
anknytning till två sannerligen utsatta och omdiskuterade människogrupper,
homosexuella och asylsökanden, är högst intressant.

Nästankärlek som kyrkans grundval
Störst av allt är kärleken lyder det nästan slagordsmässiga bibelcitatet som
aktivt har format den kristna identiteten genom tiderna. I kristendomen
förknippas nästankärleken tydligt med en religiös referensram ( Jeanrond,
2010:48–49). I den kristna teologin betraktas nästankärleken som trons
grundval. Den är en del av Guds lag, av Guds intention med och uppgifter
för mänskligheten (Martikainen, 1985:12–13, 108).
Jesus formulerade den kristna etikens grundtanke då han sade att det inte
finns något större bud än att man ska älska sin nästa som sig själv (Mark.
12:31). En idealbild av nästankärleken är en kärlek som överstiger allt annat
och som övervinner gränser. Detta ger uttryck för nästankärlekens radikala
krav – det är enkelt att älska sina vänner medan kärleken till en främmande
människa kräver mera (Saarinen, 2015:54).
DIAKONIAN TUTKIMUS 1 – 2020
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Nästankärlekens ställning som ett avgörande handlingsideal för kyrkan
kommer till uttryck genom den plats som begreppet ges i kyrkolagen. Nästankärleken fastslås som kyrkans uppgift (2 §): ”...[kyrkan] verkar också i övrigt för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan”
(Kyrkolag, 26.11.1993/1054). För att understryka den här uppgiften påpekas
det vidare i Kyrkoordningen (4:3) att ”[f ]örsamlingen och dess medlemmar
skall utföra diakoniverksamhet, vars syfte är att ge en sådan hjälp som betingas av kristlig kärlek, särskilt till dem vars nöd är störst och vilka inte får någon
annan hjälp.”
Eftersom Jesu föredömliga nästankärlek inte bara nöjde sig med en abstrakt retorik, utan ledde till konkreta åtgärder (Gerhardsson, 1979:58), ska
även de kristna se till att nästankärleken tillämpas kontextuellt (Laulaja,
1994:42). Det finns alltså en konkret aspekt i nästankärleken. De kristna bör
sprida den här kärleken vidare till sina medmänniskor.
Nästankärlek är universellt inklusiv och partikulär till sin natur. Det
handlar om förhållandet mellan individer, men den kan samtidigt kopplas till
en religiös referensram (Saarinen, 2015:54–56, 60–62). Att den här kärleken
alltid har två former framgår också av Bibeln: utöver kärleken till nästan, ska
du ”älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och
med hela ditt förstånd.” (Matt. 22 citerad i Jeanrond, 2010:49). Att människan
sätter sin tilltro till Gud föder nästankärlek som har positiva effekter även på
de mellanmänskliga relationerna (Gerhardsson, 1979:49–50).
Det finns ett kollektivt perspektiv inbakat i begreppet nästankärlek (Laulaja, 1994:49, 51). Det handlar inte bara om enskilda individer, utan även om
organisationer som arbetar för det gemensamma goda (Saarinen, 2015:61).
Även institutioner ska verka i enlighet med nästankärleken. Kyrkan är själv
mån om att framhäva kärlekens två former. Den förklarar på sina hemsidor
(evl.fi 2020) att ”[v]i har ett ansvar för hur vi lever. Här gäller det att älska
Gud mest och vår nästa som oss själva”. Den ena kärleken existerar inte utan
det andra. Men vad detta ska betyda i praktiken är inte en enkel fråga. Till exempel kyrkan verkar i ett vidare rättsligt ramverk på ett nationellt och även på
ett internationellt plan. Att hitta sin egen röst mitt ibland dessa är en balansgång. Samtidigt som kyrkan måste känna ett visst ansvar inför sina världsliga
förpliktelser så framhäver den sin autonomi.
Det går nu att konstatera att kyrkans uppfattning om nästankärlek kan
definieras som a) att den utgår från Guds kärlek och b) att den innebär ett
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radikalt krav på att älska ens nästa som en själv, c) och att den även skyddar
särskilt de mindre lyckligt lottade. Därutöver kan nästankärleken ses d) som
en del av kyrkans uppgift, budskap och väsen, som en grundval för kyrkan.
Den här grundvalen till trots skymtar redan vissa spänningar fram. De får
sin gestaltning i det som Jeanrond (2010:113) påpekar med hjälp av Luther:
att kärleken till nästan ytterst inte handlar om ens egna preferenser, utan om
Guds kärlek uttryckt av Jesus (se även van der Watt, 2006:617–618). I enlighet med detta har man traditionellt i kyrkan gjort en distinktion mellan trons
och kärlekens sfärer. I den sistnämnda får den ovillkorliga och kontextuella
nästankärleken en stor betydelse, medan trosfrågor bedöms vara av mer stabil och principiell art. (Se bl.a. Mannermaa, 1992:223–232, i samband med
samkönade relationer Hirvonen, 2003:46–48; Biskopsmötets arbetsgrupp,
2009:183–184).
Dessa olika korgar kan förorsaka spänningar. Den här distinktionen kommer fram i synnerhet i samband med frågan om samkönat äktenskap. Kyrkan
tenderar att avvisa en diskussion om innebörden av nästankärlek i förhållande
till homosexuella med en hänvisning till den kristna äktenskapsuppfattningen, dvs. med hjälp av läran. Till exempel Audas (2017:103, 105–107) har pekat på den kyrkliga diskussionens dolda djupnivå av betydelser när det kommer till frågan om partnerskapsdiskussionen, läran och dess tolkning. Enligt
Audas är inte en sådan här mekanistisk eller reduktionistisk syn på läran alls
oproblematisk. Ändå nöjer man sig ofta med standardförklaringar om »den
rätta läran” utan en mer ingående teologisk reflexion om vad man lägger in
i begreppet »lära”. Audas pekar också på hur i samband med partnerskapsdiskussionen förhållandet mellan »läran” och »etiken” tas fram som ett slags
motsatsförhållande och hur argumentationen för samkönade partnerskap ensidigt paras med den sistnämnda (för en liknande kritik, se även Hautala,
2018).
Det är här som artikelns teologisk-normativa grundantagande om nästankärlekens centrala roll i kyrkan och i teologin mera allmänt kommer fram,
men också problematiseras. Det verkar som så att när den etiska dimensionen
och läran tilldelas olika korgar har nästankärleken inte längre någon praktisk
betydelse. Läran (eller åtminstone uppfattningen om den) verkar vara argumentativt tyngre. Detta gör begreppet nästankärlek svårförstått med tanke
på att nästankärleken i sig kan ses som en kristen lära. Medan kärlekskravet
i teorin är radikalt och konstituerande blir det tomt till innehåll i de enskilda
DIAKONIAN TUTKIMUS 1 – 2020
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situationerna. Det problematiska är att det samtidigt är just i dessa praktiska
situationer som nästankärleken kunde få sitt verkliga innehåll och sin verkliga
betydelse. I det följande analyseras hur biskoparna använder sig av begreppet
nästankärlek inom ramen för två aktuella fall. Dessa belyser konkreta situationer där man ska förhålla sig till sin nästa och där nästankärlekens roll
avvägs.

Biskoparnas användning av begreppet nästankärlek
Det går att konstatera att begreppet nästankärlek har en central roll i kristendomen, både i litteraturen som utlägger läran men också i kyrkans självförståelse, som kommer fram i offentliga dokument. Frågan lyder vilka betydelser
som begreppet tilldelas i konkreta och praktiska sammanhang. I det följande
gör vi några observationer utifrån biskoparnas offentliga utlägg. Vi har grupperat observationerna i fyra olika diskurser enligt de perspektiv som betonas.
De flesta hänvisningar till nästankärleken faller under just dessa. Efter en
presentation av de olika diskurserna har vi analyserat dem komparativt i syfte
att reda ut om begreppet nästankärlek används koherent i de två frågorna,
asylsökanden och samkönat äktenskap.
Den allomfattande nästankärlekens diskurs: Som dig själv
Nästankärlekens primära ställning kommer tydligt fram hos biskoparna, både
vad gäller frågan kring samkönat äktenskap och asylsökanden. Biskopsmötet
beredde, på beställning av kyrkomötet, år 2016 en redogörelse för att kartlägga kyrkans äktenskapsuppfattning. Den börjar med ett tydligt konstaterande
av att nästankärleken är grunden för den kristna livssynen (Biskopsmötet,
2016:1). Likaså i sitt gemensamma uttalande kring asylsökanden påpekar biskoparna (2015) att ” [i] Jesu ord: allt som ni vill att de gör åt er, gör så också
mot dem.” I den här kontexten gick vissa biskopar längre än så. Ärkebiskopen
Kari Mäkinen tillsammans med Åbobiskopen Kaarlo Kalliala (2015) kopplade den kristna traditionen till det kulturella arvet i Finland: ”Man ska hjälpa
dem i nöd. Det har alltid hört till kristenheten och den finländska tillvaron
att reagera på andras nöd.”
Diskurserna följer varandra i det stora hela även vid en betoning av nästankärlekens räckvidd, att den gäller alla. I anslutning till asylfrågan påpekar
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biskoparna (2015) att ”[e]nligt den kristna nästankärleken måste man hjälpa
andra utan någon hänsyn till vem de är.” Likadant resonerar man vid frågan
om samkönat äktenskap. I biskopsmötets (2016:2) redogörelse betonas kyrkans inklusivitet och att man borde ha öppenhet för olika levnadssätt. Dessa
ståndpunkter ger uttryck för den grundläggande kristna tanken om alla individers värde som garanteras på basis av gemenskapen med Gud oavsett ens
egenskaper eller yttre omständigheter, påpekas det.
Det går därmed att konstatera att nästankärleken i något av en klassisk
form kommer fram vid båda teman. Men diskurserna går isär på en viktig
punkt: vad som finns i förlängningen av kravet ”som dig själv”. I anslutning
till asylsökanden uppmanar biskoparna (2015) var och en att sätta sig i den
andras ställe: ”Hur skulle jag vilja bli behandlad om jag vore tvungen att lämna mitt hem? Hur skulle det kännas med förakt, skymf och hot?” Därmed
konkretiseras den gyllene regeln. Asylsökanden är inte något främmande som
kan rubriceras med en generell beteckning ”asylsökande”. Däremot är de individer, människor som ska bemötas med kärlek och med en hjälpsam attityd
(se Repo, 2015). I förhållande till homosexuella uteblir däremot alla hänvisningar till ”som dig själv”. Medan asylsökanden ska älskas för att de är som en
själv, oberoende av hur annorlunda de är, så ska de samkönade paren ”beaktas
med hänsyn” just därför att de är annorlunda. Här kommer en betydande förskjutning i attityderna till uttryck. Samtidigt framstår nästankärlekens konkreta innehåll som förvirrande.
Diskursen om samhällets lag och ordning
Angående talet om asylsökanden kommer fram en diskurs som bygger på det
människorättsliga, juridiska ramverket. Biskop Simo Peura (2016) i Lappo
stift påpekar: ”Vi måste försvara flyktingars mänskliga rättigheter och rätten till att ansöka om skydd hos oss. Annars frånsäger vi oss de förpliktelser
som tillhör en rättsstat och förnekar vår kristna övertygelse.” Här kopplas det
kristna arvet till de enskilda individernas juridiska rättigheter, och de två anses gå hand i hand.
I en annan diskurs vill man inte bara omfatta samhällets rättsliga ramverk.
Man vill gå utöver det. Enligt biskopen i Esbo – som senare blev ärkebiskop – Tapio Luoma (2017) kan kyrkan ta en kritisk ställning till det rådande samhällsklimatet och till de förhärskande värden som avspeglas genom
DIAKONIAN TUTKIMUS 1 – 2020

DT1-20.indd 59

59

3.6.2020 16.37

lagstiftningen. Han ansåg det som motiverat att kyrkan bidrar till att belysa
hurdant samhälle vill vi vara med om att utveckla. Här har biskoparna stått
eniga bakom de valda handlingslinjerna (se även Kalliala & Vikström, 2017).
Man vill kraftfullt försvara (asylsökandes) mänskliga rättigheter, i fall andra
inte skulle göra det. De konkreta handlingarna bygger på en lägeskoll på det
aktuella samhällsklimatet.
En sådan medveten samhällskritik kommer tydligt fram även i samband
med We See You MIGRI-kampanjen som fick sin början då skådespelare började läsa högt negativa asylbeslut i teatrar runtom i Finland. Flera församlingar gick med i kampanjen genom att läsa högt beslut under gudstjänsterna
(helsinginseurakunnat.fi 2017). Biskopar visade sitt försiktiga stöd för kampanjen. Tapio Luoma (2017) påpekar att den främsta avsikten inte är att kritisera myndigheter utan att ställa sig vid deras sida som är rädda. Läsandet av
myndighetsbeslut ska ses som en möjlighet att vittna om det som förorsakar
rädsla och nöd hos dem som fått negativa beslut, menar Luoma. Likadant
resonerade Irja Askola (2017) som menade att kyrkan kan göra synliga deras
berättelser som annars blir osynliga.
I förhållande till just asylsökanden gick kyrkans utmanande av det statliga
myndighetsutövandet ännu längre. Ärkebiskop Kari Mäkinen (2016) påpekade att kyrkan inte kan avvisa dem som kommer till den och att den därför
ska vara beredd att konkret skydda dem som fått ett negativt beslut på sin
asylansökan. Man ansåg att kyrkan har ett ansvar för att handla för att framhäva sina kristna värderingar. Likadant resonerade Kaarlo Kalliala och biskop
i Borgå stift Björn Vikström (2017) i frågan om asylsökanden: ”I en rättsstat bör man naturligtvis följa lagar och förordningar, men den gyllene regeln
uppmanar oss att bemöta varandra med medmänsklighet.” Det blir tydligt att
i ett möte med samhällets lag och ordning kan man vid behov överstiga dessa
för att leva ut nästankärlek. Detta görs dessutom för att uttryckligen stå vid
de marginaliserades sida. Den här diskursen som kommer fram vid talet om
asylsökanden ger uttryck för en modig samhällskritik.
Diskursen som framhäver mänskliga rättigheter kommer fram även vid
talet om samkönat äktenskap. Biskopsmötet (2016:1) försäkrar att ”[u]tifrån
sin egen tro försvarar kyrkan varje människas värde och omfattar de mänskliga rättigheter som står i centrum för den moderna internationella rätten.”
Men, då biskopar var beredda att ta till konkreta åtgärder för att skydda asylsökandens rättigheter, så är detta inte fallet vid samkönat äktenskap. Biskops60
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mötet (2016:1–2) betonar ett vänligt mötande av alla och kritiserar kyrkans
tidigare tillvägagångssätt i förhållande till homosexuella. Men det blir oklart
vilka rättigheter man avser eller vad de ska ha för praktisk betydelse då kyrkans gamla äktenskapssyn kvarstår, även om samhällets rättsliga ramverk har
förändrats (Biskopsmötet, 2016:10–11). Här är det på sin plats att minnas hur
den nya äktenskapslagen ofta motiverades utifrån en människorättslig diskurs
(se bl.a. Scheinin, 2014).
Diskurserna går isär även på en annan punkt, på betydelsen av omvärldsanalysen. I anslutning till asylsökanden menade man att då samhället har
förändrats ska även kyrkan revidera sina ståndpunkter:
Flyktingarnas ankomst utmanar den europeiska värdegrunden mycket mer än finanskrisen. Tiotusentals flyktingar har kommit till Finland.
Detta har förvånat finländare. Icke desto mindre måste vi kunna leva med
den förändrade situationen (Peura, 2016).
Vid asylsökanden är den förändrade samhällssituationen en grund för förändrade positioner, men inte vid samkönade äktenskap. Detta belyser oklarheter kring användningen av nästankärleken. Det verkar som att olika människogrupper behandlas olika.
Samtidigt kan man konstatera att det finns en diskurs med motsatta verkningar på gång. Detta handlar om kyrkans autonomi och kommer bl.a. fram
hos biskopen i St.Michels, Seppo Häkkinen som har varit mycket aktiv i att
ta ställning mot samkönat äktenskap. För honom är det rörelseutrymme som
staten genom lagstiftningen garanterar kyrkan ett argument för ett förbud
för samkönade kyrkliga vigslar (Häkkinen, 2017a). I samband med asylfrågan konstaterade Häkkinen (2017b) vidare hur kyrkan kan vara både kritisk
i förhållande till statsmakten och en ropandes röst i öknen som alltid och i alla
fall framhäver mänskliga rättigheter. Kyrkans autonomi i förhållande till samhällets rättsliga ramverk ses som en grund för den samhällskritik som kyrkan
för fram i anslutning till asylsökanden. I frågan om samkönat äktenskap är
man inte heller beredd att acceptera att samhällets lagar också skulle gälla i
kyrkan. Igen hävdar man kyrkans autonomi – men nu i en restriktiv mening.
Dessa skiftningar i betydelser bidrar till en förvirring i talesätten angående
nästankärlek.
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Diskursen om kyrkans rena lära: nästankärlek trängs undan
Diskursiva spänningar i användningen av begreppet nästankärlek (jmf. Lindström, 2005:40, 43) kommer tydligt fram i diskurser som berör kyrkans lära,
såsom i biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen. Inkörsporten i temat betonar nästankärleken: ”Den lutherska kyrkan
grundar sin etiska undervisning på principerna om människovärdet och
kärleken till nästan” (Biskopsmötet, 2016:1). Men strax därefter behandlas
teman som ”Perspektiv på äktenskapets historia”, ”Den lutherska reformationens betoningar i synen på äktenskapet”, ”Evangelisk-lutherska kyrkans
nuvarande undervisning om äktenskapet” och ”Kyrklig vigsel” såsom de följande avsnitten heter (Biskopsmötet, 2016:1–9). Detta komplicerar förståelsen av begreppet. Nästankärleken sägs vara det rättesnöre som kyrkan följer,
men de konkreta slutsatserna gror inte ur den.
Biskopsmötets redogörelse kan läsas som en ”diskursiv kamp” (Lindström,
2005:161) mellan å ena sidan nästankärleken och å andra sidan kyrkans lära
och tradition. Medan startpunkten för all reflektion i frågan ska vara just
nästankärleken så finns det en rad faktorer som förklarar och förtydligar de
konkreta handlingsvalen. Det är flera biskopar (Häkkinen, 2017a; Repo et al.,
2016; Jolkkonen, 2017; Salmi, 2017) som har avvisat tanken om samkönade
kyrkliga vigslar genom att peka på kyrkans ordning, lära, självbestämmanderätt eller andra liknande teologiska grunder. Detta innebär en intressant
reduktion av räckvidden av nästankärleken i förhållande till samkönade par.
Eller åtminstone blir det oklart vad nästankärlek konkret ska betyda. I vår läsning är det diskurser om läran som hos biskoparna kör över nästankärleken.
Det är viktigt att påpeka att vi här uppfattar läran extensivt och byråkratiskt så att den inbegriper även det handlingsutrymme som kyrkan har som
en offentlig aktör, på basis av kyrkolagen. I §1 understryker kyrkolagen att
Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland bekänner sig till den kristna
tro som, grundande sig på Bibeln, är uttalad i den äldsta kyrkans tre bekännelser samt i de lutherska bekännelseskrifterna. Kyrkans bekännelse
uttrycks närmare i kyrkoordningen.
Ännu ett tecken på den diskursiva kampen angående nästankärlekens betydelse är att biskoparna sinsemellan verkar vara oeniga i frågan. Andra bisko62
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par verkar vara mera öppna för att anta att nästankärleken gentemot homosexuella kan innebära en positiv inställning till samkönat äktenskap än andra.
Icke desto mindre, som för att understryka det komplexa i begreppet, kan
enskilda biskopar som har anammat en position som kan kallas för »pro” ändå
framhäva läran och kyrkans struktur. Till exempel Björn Vikström tyder på
sin positiva inställning till frågan: »om lagen ändrar ställer han sig positivt till
att viga samkönade par”. Samtidigt menar han att i den demokratiska institution som kyrkan är, är det »bättre att ha tålamod och påverka kyrkans linje
genom de demokratiska strukturer vi har.” (Vikström, 2017). Detta tyder på
att nästankärleken i fråga om samkönat äktenskap ses i förhållande till kyrkans byråkrati. Snabba och till och med impulsiva åtgärder och lösningar är
inte att föredra. I det följande underkapitlet betraktar vi frågan om asylsökanden som ett motsatt exempel. I samband med asylsökanden godkändes och
motiverades kyrkans snabba agerande av biskoparna just med nästankärleken
som ett bärande argument.
Det intressanta här är nästankärlekens tudelade innebörd som ett handlingsunderlag. Vid frågor om samkönat äktenskap har begreppet en minimal
praktisk betydelse. Det förblir en mer eller mindre abstrakt princip och får ge
vika för en läro-, traditions- och byråkratidiskurs. Samtidigt blir det oklart
vad nästankärleken mot samkönade par kan innebära. Kärnfrågan angående homosexuella verkar inte längre vara hur jag skulle vilja bli bemött, utan
det som teologiska dogmer eller kyrkans ordning säger om dessa människor.
Ännu mer drastisk blir den här komplexiteten i ljuset av hur nästankärleken
gestaltas i diskurser angående asylsökanden. Då gestaltas nästankärleken som
den vägande läran själv. Det går att konstatera att nästankärleken i dessa två
aktuella fall tilldelas olika tyngd. Samtidigt saknas koherensen i användningen av begreppet nästankärlek.
Den konkreta nästankärlekens diskurs:
snabba och praktiska handlingar
Den drastiska ökningen av antalet asylsökanden på hösten 2015 gav kyrkan
en anledning att tydligt framhäva de konkreta aspekterna hos nästankärleken.
Såsom Simo Peura (2016) i Lappo uttryckte det, tacklade kyrkan situationen
med diakonin i spetsen. Biskopar kom ut, både tillsammans som en enad
front och skilt för sig, med konkreta listor på åtgärder som församlingarna
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kan vidta för att få hjälpinsatserna igång (Mäkinen & Kalliala, 2015; Biskoparna, 2015). Dessutom vädjade biskopar om att församlingar runt om i Finland skulle agera snabbt i frågan (Mäkinen & Kalliala, 2015; Repo, 2015).
Den konkreta kärleken som gestaltas som en aspekt hos nästankärleken kommer fram i att man inte sitter och planerar, utan att man handlar snabbt när
ens medmänniska lider. I den här diskursen får nästankärleken en primär och
självklar plats som ett handlingsunderlag. Konkreta åtgärder förenas dessutom med snabbhet.
Tidsuppfattningen i förhållande till frågor om samkönat äktenskap ter
sig synnerligen annorlunda. Då gäller inte längre snabbhet. Under 2000-talet har kyrkans interna utredningar och diskussion om homosexualitet pågått i otaliga faser och former som en långvarig process (se t.ex. Biskopsmötets arbetsgrupp, 2009; Biskopsmötet, 2010; 2011; 2016; Kyrkomötet,
2015; Helander, 2017; Kotimaa24, 2018). Denna långsamhet i beslutsprocessen har även känts igen av biskoparna själva (se bl. Jolkkonen, 2017;
Kalliala, 2017). Man erkänner öppet att flera diskussioner, utredningar och
ställningstaganden angående förhållandet till samkönat äktenskap ligger i
framtiden. Det finns dock en viss konkreti i dessa diskurser. Men även den
här gången i en restriktiv mening.
Biskopsmötets redogörelse innehåller en konkret rekommendation angående hur samkönade par kan behandlas. Den understryker att ”prästen eller
en annan församlingsanställd [---] [kan] be med och för” samkönade par som
sköter vigseln i magistraten (Biskopsmötet, 2016: 10–11).
Men utredningen gör det tydligt att bönestunden innehåller en principiell
reservation, nämligen att ”...prästen enligt den gällande kyrkoordningen och
kyrkohandboken inte kan förrätta en vigsel eller välsignelse av ett [samkönat]
äktenskap” (Biskopsmötet, 2016:10; se även Biskopsmötet, 2011). Man kan
alltså be med och för men inte alls välsigna eller viga. Inledningen till redogörelsen (2016:2) framhäver samtidigt att ”se snett på eller stänga ute olika
minoriteter strider mot principen om kärleken till nästan”. Det blir då oklart
hur den praktiska nästankärleken ska levas ut i förhållande till samkönade par
när de ändå de facto ska utestängas både från kyrklig vigsel och från välsignelsen. Innehållet av begreppet nästankärlek blir då oklar och föremål för olika
definitioner och praktiska tillämpningar.
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Slutord
Den här artikeln utgick från ett teologisk-normativt grundantagande om
nästankärlekens centrala roll i kyrkan och i teologin mera allmänt och kartlade sedan biskoparnas användning av begreppet nästankärlek i anslutning till
frågor kring samkönat äktenskap och asylsökanden i syfte att reda ut om de
praktiska tillämpningarna är koherenta.
Avslutningsvis går det nu att konstatera att nästankärleken framhävs konsekvent som en central utgångspunkt inom ramen för båda teman. Men det
som vår undersökning har visat är att begreppet icke desto mindre används
på flera olika sätt som inte alltid ter sig som koherenta. Skillnaderna kommer
fram i synnerhet när de två frågorna betraktas komparativt. Artikelns betydelse ligger i att den lyfter fram en förvirring och komplexitet men samtidigt
ett diskursivt mönster gällande ett centralt teologiskt begrepp som ständigt
åberopas som en grundläggande argumentationsgrund, men vars ställning i
och med den här artikeln har problematiserats.
I diskussionen kring asylsökanden anmäler sig nästankärleken i sin klassiska form. Den är den primära utgångspunkten som ställs ovanför allt annat, även samhällets lagar och ordning. I diskussionen kring samkönade par
är nästankärleken däremot underställd frågor om lära och tradition och används restriktivt. Då blir innebörden av nästankärleken oklar eftersom den
sist och slutligen inte framstår som något som ställs ovanför allt annat. Vi
kan därmed konkludera att ”nästankärlekens teologi”, dvs. användningen av
argument som kan anses ha kopplingar till nästankärlek som bärande motiv
tilldelas olika vikt och betydelse beroende på sammanhanget.
Vi menar att den här analysen pekar på fortsatta forskningsbehov eftersom nästankärleken är – trots dess i praktiken oklara roll – en del av kyrkans
grundval, dess självbild och de förväntningar som kopplas med den. För det
första behövs ett mera tydligt kommunicerande av nästankärlekens betydelse
och funktion i samband med diskurser kring läran för att resultera i en koherent utläggning av det egentliga innehållet i begreppet. Så länge som meningen av ett begrepp inte är fastslagen finns det en risk för en hegemonisk kamp.
För det andra behövs mera forskning kring den människobild som hyses i kyrkan. I den här texten har vi behandlat två grupper av människor, asylsökanden
och homosexuella. När de inte omfattas av nästankärlek på samma sätt blir en
relevant följdfråga då på vilket sätt det mänskliga hos dem beskrivs.
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Tack
För Heidi Jokinens del har Svenska litteratursällskapet i Finland stött det här
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