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I Johdanto 

1. Tutkimustehtävä 

Saksa 1520-luvulla ei ollut helppo paikka naiselle, joka halusi elämältään muutakin 

kuin hoitaa kotia, kasvattaa lapsikatrasta ja alistua miehensä tahtoon. Reformaatto-

rit lakkauttivat evankelisella alueella luostaritoiminnan ja sen myötä naisten ainoan 

mahdollisuuden koulutukseen ja elämään perinteisen naisen roolin ulkopuolella. 

Naiset sidottiin reformaation myötä entistä tiukemmin kotinsa ja perheensä piiriin. 

Muutama nainen onnistui kuitenkin venyttämään tuon ajan perheen, yhteisön ja nai-

selle sopivana pidetyn roolin asettamia rajoja. Näihin naisiin lukeutuvat muun mu-

assa Baijerin alueella elänyt Argula von Grumbach ja Strassburgissa toiminut Kat-

harina Schütz Zell. He eivät ainoastaan osallistuneet aktiivisesti kotiseutunsa us-

konnolliseen elämään, vaan ottivat rohkeasti kantaa siihen ja pyrkivät muuttamaan 

näkemiään ongelmakohtia kirkon piirissä. Nämä naiset hyödynsivät kirjapainon 

tuomaa mahdollisuutta levittää ajatuksiaan julkisten kirjeiden myötä. Lisäksi hiljat-

tain muodostunut reformaatioliike toi 1520-luvulla lyhyen murroksen, jossa taval-

listen kansalaisten, jopa naisten, oli mahdollista saada äänensä kuuluviin. Von 

Grumbach ja Schütz Zell saivat kirjoituksillaan niin myönteistä kuin kielteistäkin 

julkisuutta: kannattajiensa piireissä tunnustusta ja hyväksyntää, vastustajien jou-

koissa taas närkästystä ja suoranaista vihaa.  

Tutkielmani käsittelee Argula von Grumbachia ja Katharina Schütz Zellia ja 

erityisesti heidän kirjoittamiaan kirjeitä. Tutkimuskysymykseni on, miten Argula 

von Grumbach ja Katharina Schütz Zell oikeuttavat kirjeissään uskonnollisen toi-

mintansa ja toimijuutensa naisina. Tähän kysymykseen liittyvät oleellisesti myös 

seuraavat kysymykset: Millaisia strategioita von Grumbach ja Schütz Zell harjoit-

tivat toimiessaan patriarkaalisessa yhteisössä? Millaisena he kokivat naisen roolin 

ja tehtävän elämässään?  Miten he näkivät ja rakensivat identiteettinsä uskonnolli-

sina toimijoina? Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja von Grumbachin ja Schütz Zellin us-

konnollisessa toiminnassa oli? 

Naisten toimijuus on keskeinen teema tutkielmassani. Perinteisesti toimi-

juutta on pidetty sen ymmärtämisenä, millä tavalla ja missä tilanteissa naisen oli 

mahdollista toimia ja vaikuttaa itsenäisesti turvautumatta mieheen.1 Toinen tutkiel-

massani esiintyvä teema on sukupuolijärjestelmä. Tällä tarkoitan niitä rooleja, odo-

                                                 
1 Hill 2015, 192. 
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tuksia, toiveita ja rajoituksia, jotka yhdistettiin 1500-luvun Euroopassa tiettyyn su-

kupuoleen, tässä tapauksessa mieheen tai naiseen. Sukupuolijärjestelmä rakensi 

omalta osaltaan aikakauden yksilön toimintamahdollisuuksien rajoja. 

Käytän tutkielmassani viittä lähdettä, joista kolme on Argula von Grum-

bachin ja kaksi Katharina Schütz Zellin kirjoittamia kirjeitä. Kyseiset kirjeet on kir-

joitettu vuosina 1523–1524. Kirjeet olivat painettuja ja tarkoitettu julkiseen levityk-

seen kaikkien luettavaksi. Vaikka kumpikin naisista kirjoitti ja julkaisi elämänsä 

aikana useampiakin kirjeitä, rajasin lähteeni näihin viiteen kirjeeseen. Käyttämis-

säni kirjeissä käsitellään laajimmin ja parhaiten tutkielmani teemoja. Olen rajannut 

tutkielmani käsittelemään tätä aikaväliä, sillä kyseiset vuodet olivat tutkimieni hen-

kilöiden, erityisesti von Grumbachin, aktiivisinta kirjoitusaikaa. Lisäksi käsittele-

miäni teemoja on hedelmällistä peilata juuri näihin vuosiin, jolloin reformaatio liik-

keenä oli vasta saamassa muotoaan. 

Von Grumbachin kolme ensimmäistä kirjettä, Kirje Ingolstadin yliopistolle, 

Kirje Ingolstadin kapungin raadille ja Kirje Adam von Theringille, käsittelevät sa-

maa von Grumbachin elämän käännekohtaa: Von Grumbach ryhtyi puolustamaan 

hänen kotikaupunkinsa Ingolstadin yliopistossa opiskellutta nuorta miestä, Arca-

sius Seehoferia, joka vangittiin luterilaisen kirjallisuuden hallussapidosta. Von 

Grumbach näki tämän äärimmäisen epäoikeudenmukaisena vallankäyttönä ja sen 

lisäksi Jumalan ja Raamatun sanan vastaisena toimintana. Von Grumbach kirjoitti 

yliopistolle teräväsävyisen kirjeen, jossa hän yritti osoittaa, ettei Seehoferin hallusta 

löytynyt kirjallisuus ollut luokiteltavissa harhaoppiseksi. Kirjeessä hän myös moitti 

yliopiston johtajia sekä kirkon johtohahmoja pitäen heitä tietämättöminä ja Jumalan 

sanaa loukkaavina henkilöinä. 

Von Grumbach sai paljon julkisuutta kirjeensä ansiosta. Vaikka hän olikin 

toivonut avointa keskustelua ja väittelyä Ingolstadin yliopiston puolelta, yliopisto 

ei suostunut vastaamaan von Grumbachin esittämiin syytöksiin. Sen sijaan hänen 

julkilausumansa herätti hänen kotiseudullaan paheksuntaa. Von Grumbach joutui 

selvittämään ja perustelemaan toimintaansa niin yhteisöllensä (Kirje Ingolstadin 

kauoungin raadille) kuin lähisuvulleenkin (Kirje Adam von Theringille).  

Schütz Zellin Kirje Kentzingenin kärsiville naisille on osoitettu Kentzingenin 

kaupungissa asuneille evankelisen liikkeen naisille, jotka olivat joutuneet jäämään 

yksin perheidensä kanssa aviomiesten jätettyä heidät yksin paettuaan kaupungin 

uskonnollisia vainoja. Kirjeessään Schütz Zell ihaili näiden naisten rohkeutta puo-

lustaa uskoaan vaikeasta tilanteestaan huolimatta. Hän yritti tarjota kirjeensä avulla 
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vahvistusta naisten uskoon sekä lohtua ja empatiaa heidän kokemiinsa kärsimyk-

siin. 

Viides lähteenä käyttämäni kirje on Schütz Zellin Puolustuspuhe aviomieheni 

Matthäus Zellin puolesta. Siinä Schütz Zell antoi laajan teologisen perustelun ja 

selonteon, miksi hän oli mennyt kirkkoherra Matthäus Zellin kanssa naimisiin. 

Kirje oli tarkoitettu erityisesti Schütz Zellin vastustajille ja vastalauseeksi pappien 

selibaattia kohtaan. Kirjeensä avulla Schütz Zell pyrki myös omalla toiminnallaan 

näyttämään esimerkkiä muille kristityille. 

Käyttämäni von Grumbachin kirjeet löytyvät Peter Mathesonin teoksesta Ar-

gula von Grumbach – A Woman´s Voice in the Reformation.2 Schütz Zellin kirjoit-

tamat kirjeet ovat puolestaan koottuina Elsie McKeen teoksessa Church Mother: 

The Writings of a Protestant Reformer in Sixteenth-Century Germany.3 Alkuperäi-

set kirjeet on kirjoitettu saksaksi, mutta tässä tutkielmassa olen käyttänyt niitä Mat-

hesonin ja McKeen englanniksi kääntäminä versioina. Vaikka käännettyihin lähtei-

siin liittyy aina riskinsä luotettavuuden ja alkuperäisen viestin välittymisen suhteen, 

Mathesonin ja McKeen käännökset ovat tarkat ja sisältävät kääntäjien kritiikkiä ja 

huomioita sekä viittauksia vaikeammin käännettäviin ilmaisuihin. McKee avaa te-

oksessaan käännöstyötään Schütz Zellin kirjeiden parissa: Hän on korvannut joitain 

alkuperäisiä sanoja niitä paremmin kuvaavilla ilmaisuilla, jotta kirjeiden sisältö vä-

littyisi paremmin lukijalle. Mahdollisimman tarkan käännöksen lisäksi hän on 

käännöksissään pyrkinyt säilyttämään Schütz Zellin elävän ja rikkaan kielenkäy-

tön.4 Tutkielmassa käyttämäni lainaukset kirjeistä olen kääntänyt itse suomen kie-

lelle. 

Reformaation ajan naisista on tehty aikaisempaa tutkimusta, muun muassa 

Merry E. Wiesner-Hanks on tutkinut laajalti reformaation ajan sukupuolijärjestel-

mää ja naisten asemaa. Tutkimuskirjallisuutta, jotka keskittyisivät yksinomaan von 

Grumbachiin tai Schütz Zelliin, ei kuitenkaan ole paljoakaan. Peter Matheson on 

keskeisin von Grumbachia tutkinut henkilö. Hän on kirjoittanut von Grumbachin 

biografian sekä teoksen Argula von Grumbach – A Woman´s Voice in the Reforma-

tion. Teos sisältää von Grumbachin kirjeet Mathesonin englanniksi kääntäminä, 

kommentoimina ja analysoimina. Mathesonin teos on yksi keskeisimmistä von 

                                                 
2 Matheson 1995. 
3 McKee 2006. 
4 McKee 2006, 39. 
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Grumbachista tehdyistä tutkimuksista, joihin moni muu käyttämäni tutkimus viit-

taa. Sini Mikkola on tutkinut Martin Lutherin suhdetta von Grumbachiin SKHS:n 

vuosikirjassa Reformaatio 500 vuotta (2016). Mikkolan näkökulmana on erityisesti 

von Grumbachin sukupuolen merkitys Lutherin suhtautumisessa häneen reformaa-

tion puolustajana. Mikkola sivuaa aihetta myös väitöskirjassaan “In Our Body the 

Scripture Becomes Fulfilled”. Gendered Bodiliness and the Making of the Gender 

System in Martin Luther’s Anthropology (1520–1530), joka tarkastelee Lutherin 

käsityksiä ruumiillisuudesta. 

Elsie McKee on tutkinut paljon Schütz Zellia. Hänen keskeisimpiä teoksiaan 

on Church Mother: The Writings of a Protestant Reformer in Sixteenth-Century 

Germany. McKee on julkaissut kirjassa kääntämänsä Schütz Zellin kirjeet, joita hän 

analysoi ja kommentoi. Lisäksi hän avaa ja tarkastelee Schütz Zellin elämää ja sii-

hen vaikuttanutta historiallista kontekstia. Mathesonin ja McKeen teokset muodos-

tavatkin keskeisimmän tutkimuskirjallisuuspohjan tutkielmalleni. 

 Kirsi Stjerna on tehnyt kattavia teoksia, joissa hän antaa laajan yleiskuvan 

useista keskeisistä naisista reformaation kehitysprosessissa. Näissä teoksissa hän on 

myös maininnut von Grumbachin ja Schütz Zellin. Sujin Pak on tutkinut von Grum-

bachin, Schütz Zellin ja kolmannen reformaation naisen, Marie Dentierin, kirjeitä. 

Pak tarkastelee naisten kirjeitä erityisesti niiden sisältämän profetoimiseen viittaa-

van materiaalin näkökulmasta. Ulrike Ziztlspergerin artikkeli Mother, Martyr and 

Mary Magdalene. German Female Pamphleteers and their Self-images sivuaa kä-

sittelemiäni teemoja 1500-luvun naiskirjoittajien omakuvasta. Missään tutkimuk-

sessa ei kuitenkaan tarkastella rinnakkain juuri von Grumbachia ja Schütz Zellia, 

vaikka monessa teoksessa juuri nämä kaksi naista nostetaan keskeisimmiksi refor-

maatioon vaikuttaneiksi naisiksi. 

2. 1500-luvun pamfletit kirjallisuuden lajina 

Euroopassa nousi 1520-luvulla uudenlainen tiedon kulun liikehdintä. Uusi kek-

sintö, kirjapaino, mahdollisti ajatusten ja ideoiden leviämisen tavallisen kansan kes-

kuuteen. Toisin kuin aiemmin, enää ei henkilöltä vaadittu korkeaa koulutusta tai 

ylhäistä aatelistaustaa voidakseen osallistua maailmaansa koskevaan keskusteluun. 

Poliittisten, filosofisten tai uskonnollisten mielipiteiden ilmaisu ei rajoittunut vain 
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pienen eliitin etuoikeudeksi.5 Painatettuja teoksia ei suunnattu enää ainoastaan op-

pineille, vaan koko kansalle.6 Tätä on kutsuttu ”tavallisen miehen” tai ”tavallisen 

oppineen vallankumoukseksi”.7 

”Tavallisen miehen vallankumous” näkyi Saksassa painettujen lentolehtisten 

eli pamflettien runsaassa määrässä. Vuosina 1501–1530 Saksassa ilmestyi noin 

10 000 erilaista pamflettia. Erityisen paljon niitä painettiin vuosina 1517–1525.8 

Tarkastelemani von Grumbachin ja Schütz Zellin kirjeet ovatkin ilmestyneet kysei-

sen aikavälin sisällä.  

 Reformaation aikana pamfletit valtasivat painotuotteina kirjojen asemaa. 

Niistä tuli äärimmäisen tehokas väline mielipiteiden ja vakaumuksen ilmaisulle. 

Pamfletin kirjoittajalta ja julkaisijalta ei vaadittu ainoastaan terävää päätä ja kynää, 

vaan hänen piti tehdä itsestään tunnettu ja luoda kuulija- ja lukijakunta asialleen.9 

Useimmiten pamfletit levisivät ainoastaan kaupungeissa.10 

Kirjapainon kehitys antoi äänen niille, joilla ei aiemmin ollut mahdollisuutta 

tuoda esiin omia mielipiteitään. Tähän ihmisryhmään kuuluivat muun muassa nai-

set, joita ei päästetty julkisen keskustelun tai päätöksenteon piiriin. Pieni osa 1500-

luvun alkupuolella Saksassa eläneistä naisista onnistui murtamaan naisiin kohdis-

tuneen sensuurin julkaistavan kirjallisuuden piirissä.11 Saksassa 23 naista julkaisi 

ja painatti kirjoituksiaan reformaation aikana.12 Reformaatio liikkeenä organisoitui 

ja muuttui hierarkkisemmaksi niin vahvasti vuoden 1525 jälkeen, ettei tavallisilla 

kansalaisilla, etenkään naisilla, ollut sijaa reformaation päätöksenteossa. Tästä 

syystä suurin osa reformaation naisten kirjeistä oli kirjoitettu ja julkaistu 1500-lu-

vun alkupuolella, erityisesti 1520-luvulla.13 Von Grumbach oli ensimmäinen pam-

fletteja julkaissut nainen Saksan alueella. Lisäksi hän oli koko 1500-luvun evanke-

lisessa liikkeessä ensimmäinen kirjoituksiaan julkaissut nainen. Hänen tekstinsä le-

visivät ympäri Saksaa noin 30 000 kopiona, ensimmäinen kirjeensä jopa 16 edi-

tiona, mikä teki von Grumbachista aikansa sensaation.14 

                                                 
5 Arffman 1994, 15. 
6 Arnold 1990, 42. 
7 Arffman 1994, 15. 
8 Arnold 1990, 38. 
9 Arnold 1990, 42–43. 
10 Arnold 1990, 52. 
11 Matheson 1996, 97. 
12 Stevenson 2005, 205. 
13 Zitzlsperger 2003, 379–380. 
14 Matheson 1995, 2; 1996, 97–98. 
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Kirjapainon myötä naiset pystyivät osallistumaan uudella tavalla julkiseen 

keskusteluun ja alueensa asioihin vaikuttamiseen. Kirjeiden ja pamflettien kirjoit-

taminen oli naisille tehokkain ja turvallisin tapa saada omia ajatuksiaan julki, sillä 

painettuja kirjeitä ei koettu yhtä sukupuolittuneiksi kuin julkista esiintymistä. Nais-

ten kirjoittamat painotuotteet eivät rajoittuneet pelkästään pamfletteihin ja kirjei-

siin. Muun muassa naisten kirjoittamat virret saivat suuren suosion evankelisen liik-

keen piirissä ja niitä laulettiin paljon.15 Naisten kirjoittamat tekstit kohtasivat kui-

tenkin sensuuria ja vahvoja ennakkoluuloja niin kansan, kirkon kuin akateemisen 

maailman taholta.  Naisten kirjoittamia yksityiskirjeitä ei juurikaan noteerattu tai 

otettu yhtä vakavasti kuin miesten kirjeitä. Jotta naisen tekstejä olisi julkaistu, täytyi 

hänen osoittaa erityistä taitoa kirjoittamisen ja teologian saralla tai poikkeuksellista 

hurskautta ja hengellistä pääomaa. Lisäksi hänellä täytyi olla hyvät ja monipuoliset 

suhteet kirjapainon ammattilaisiin sekä kuulua mielellään ylhäiseen sukutaustaan.16 

Mikäli naisen kirje painettiin, julkaistiin ja se saavutti laajemman yleisön tietoisuu-

den, päättäjillä ja auktoriteeteilla oli suurempi paine vastata naisen kirjeeseen ja 

ottaa kirjoittajan asia tosissaan.17 

Varhaisemmassa historian tutkimuksessa kirjeitä ja pamfletteja ei luokiteltu 

varsinaiseksi kirjallisuuden lajiksi. Niiden käyttö lähteinä vaihteli suuresti riippuen 

kirjeen kirjoittajasta ja tyylistä. Historioitsijat siteerasivat ja tutkivat ainoastaan val-

taa pitävien tai muuten kuuluisten miesten kirjoittamia kirjeitä. Sen sijaan naisten 

kirjoittamat kirjeet jäivät pitkäksi aikaa vähemmälle huomiolle.18 Ylipäänsäkin 

1500-luvun naisten elämästä ei ole paljoa tietoa, sillä naisten kirjoittamia primääri-

lähteitä ei juurikaan ole säilynyt.19 Tämän takia naisten kirjoittamat lähteet refor-

maation ajalta nähdään tänä päivänä erityisen arvokkaina historian tutkimuksessa.20 

Niitä tutkimalla saadaan uutta tietoa naisten elämästä, toiminnasta ja ajatuksista. 

3. Naisen rooli ja asema 1500-luvun alun Saksassa 

Naisten kokemus reformaatiosta liikkeenä ja muutoksena vaihteli suuresti riippuen 

hänen sosiaaliluokastaan, kotinsa maantieteellisestä sijainnista sekä kaupungissa tai 

maaseudulla asumisesta. Nämä tekijät perustuivat ensisijassa miesten elämään ja 

kokemuksiin. Reformaation ajan naisia tutkittaessa on löydetty muitakin yksilön 

                                                 
15 Matheson 1996, 97; Arffman 2002, 111. 
16 Stjerna 2009, 40. 
17 Matheson 1996, 98–99. 
18 Classen 2007, 231. 
19 Sidwell 2018, 141. 
20 Wiesner-Hanks 2004, 56. 
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kokemuksiin vaikuttavia tekijöitä, kuten siviilisääty, asema perheessä ja lasten lu-

kumäärä.21 Reformaation kaltaisia pitkän ajan historiallisia muutoksia tarkastel-

lessa on syytä muistaa, että niistä jälkeen jääneet lähteet perustuivat useimmiten 

vain miesten ajatuksiin ja kokemuksiin.22 1500-luvun naisten toimintamahdollisuu-

det riippuivat aina myös asuinalueensa uskonnollisesta ja poliittisesta tilanteesta, 

sekä perheensä taloudellisesta varallisuudesta.23 

Reformaattorit, kuten Martin Luther ja Jean Calvin ottivat useasti kantaa nai-

siin ja naiseuteen yleisellä tasolla, mutta myös yksittäisiin naishenkilöihin ja -ryh-

miin.24 He näkivät miehen ja naisen tasa-arvoisina Jumalan edessä. Sukupuolten 

välinen tasa-arvo jäi kuitenkin vain teoreettiselle tasolle koskien vain miehen ja 

naisen hengellistä arvoa. Reformaatio ei kumonnut vallitsevaa sukupuolijärjestel-

mää eikä naiselle asetettuja rooleja ja malleja.25 Luther käsitteli kirjeissään naiseutta 

ja naisten tehtäviä luoden tietoisesti reformaation ihanteita vastaavaa naiskuvaa. 

Luther piti naista niin fyysisiltä kuin henkisiltä ominaisuuksiltaan yksilönä, joka oli 

erityisen altis tunteittensa vietäväksi sekä huonoille vaikutteille. Tämän takia naisen 

isän, aviomiehen tai miespuolisen sukulaisen täytyi olla naisesta vastuussa.26 

Vallitsevien arvojen ja sukupuolijärjestelmän takia naisten koulutusta ei pi-

detty tarpeellisena tai tavoiteltuna asiana. Reformaattorit kannustivat poikien kou-

luttamiseen, mutta naisten opetus liittyi enimmäkseen kodinhoidon taitoihin. Pie-

nestä pitäen tyttöjä kasvatettiin vaimoiksi ja äideiksi, ainoihin kunniallisiin naisen 

rooleihin, joita reformaatio tarjosi. Jopa naisen fysiikan nähtiin kertovan huonosta 

soveltuvuudesta oppimiseen, mutta täydellisestä soveltuvuudesta äidiksi.27 

Reformaattorit suhtautuivat seksuaalisuuteen jonkin verran avoimemmin ja 

myönteisemmin kuin kirkko aiemmin. Seksuaalinen kanssakäyminen rajoitettiin 

edelleen ainoastaan avioliittoon kuuluvaksi, mutta seksuaalisuus itsessään nähtiin 

Jumalan antaman lahjana ja ihmiselle luonnollisena toimintana. Toisin kuin aiem-

min, seksuaalinen kanssakäynti oli hyväksyttävää myös paaston aikana.28 Aviolii-

ton ensisijainen tarkoitus oli edelleen jälkeläisten saaminen, mutta aviopuolisoiden 

välistä kumppanuutta ja rakkautta korostettiin reformaation myötä enemmän.29 

                                                 
21 Wiesner-Hanks 2008, 401. 
22 Shepard & Walker 2008, 454. 
23 Leuthold 2016, 184. 
24 Wiesner-Hanks 2008, 402. 
25 Hardwick 2004, 349; Wiesner-Hanks 2007, 145. 
26 Karant-Nunn & Wiesner-Hanks 2003, 2–3, 10. 
27 Karant-Nunn & Wiesner-Hanks 2003, 10. 
28 Karant-Nunn & Wiesner-Hanks 2003, 11–12. 
29 Karant-Nunn & Wiesner-Hanks 2003, 88. 
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Naisen seksuaalisuus nähtiin kaksijakoisena: nainen oli toisaalta alisteinen objekti 

miehen seksuaalisille haluille, mutta toisaalta Luther piti naista syypäänä miesten 

viettelemiseen. Yleisesti naisia pidettiin reformaation aikana miehiä alttiimpina 

seksuaalisille impulsseille ja haluille.30 

Sukupuoli liittyi keskeisesti varhaismodernissa Saksassa valtaan, politiikkaan 

ja auktoriteettiin. Avioliittokäsityksen tuli tukea järjestystä valtakunnassa, joka 

puolestaan oli hierarkkinen ja patriarkaalinen. Avioliitto pyrittiin solmimaan samaa 

säätyä edustavien henkilöiden välille, ja puolisoiden vanhempien suostumus oli 

välttämätön.31 Avioliitossa ja perhe-elämässä toimivan hierarkian puolisoiden ja 

perheenjäsenten välillä tuli kuvastaa laajempaa maailmassa vallitsevaa järjestystä.32 

Keskeisin 1500-luvun sukupuolijärjestelmän piirre oli miehen rooli perheen julki-

sena edustajana. Perhemallin perustaksi muodostui ajatus huonekunnasta: huone-

kuntaan kuuluivat vaimon ja lasten lisäksi isovanhemmat, muut talossa asuvat su-

kulaiset sekä talon palvelusväki. Huonekuntaa johti niin sanottu huoneenherra, 

jonka auktoriteetin alaisia muut jäsenet olivat. Tämän järjestelyn tarkoituksena oli 

vahvistaa laajempaa järjestystä ja pysyvyyttä valtakunnassa.33 

Huonekunnan ylimpänä auktoriteettina huoneenherra toimi perheen edusta-

jana julkisuudessa ja juridisessa päätöksenteossa. Julkinen poliittinen ja uskonnol-

linen elämä kuuluivat ainoastaan miehelle, sen sijaan naisen toiminta rajoitettiin 

reformaation myötä tiukasti kodin piiriin.34 Huonekunnan johtajana miehen keskei-

simpinä tehtävänä oli hallita perhettään, vaimoaan, lapsiaan ja palvelusväkeään ja 

pitää heistä huolta. Hierarkkinen perhemalli ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteikö 

kiintymystä, rakkautta ja tunteita olisi saanut ilmaista.35 

Reformaattorit loivat kuvan patriarkaalisesta ihanneperheestä, jossa koti 

toimi suorastaan temppelinä perheelle. Naiset suljettiin julkisen päätöksenteon ul-

kopuolelle. Tämä näkyi muun muassa siinä, että miehet osallistuivat Saksassa jo-

kavuotiseen uskollisuuden valan vannomiseen, mutta naiset eivät. Ainoastaan les-

kiksi jääneet naiset saattoivat saada huoneenherran aseman ja siten oikeuden per-

heen edustamiseen ja sen asioista päättämiseen.36 Sukupuoli vaikutti myös vahvasti 

                                                 
30 Karant-Nunn & Wiesner-Hanks 2003, 137. 
31 Arffman 2006, 180. 
32 Cristellon 2017, 610. 
33 Arffman 2002, 103, 109. 
34 Hardwick 2004, 353. 
35 Hendrix & Karant-Nunn 2008, 71–72. 
36 Hardwick 2004, 353. 
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uskonnon harjoittamiseen ja hengellisen elämän toteuttamiseen: miehille kristin-

usko oli julkinen rituaali, naisten uskonnollinen elämä koostui lähinnä kodin us-

kontokasvatuksesta ja jumalanpalveluksiin osallistumisesta.37 

Kodin piirissä naisella saattoi kuitenkin olla käytössään huomattava valta-

asema ja auktoriteetti. Luterilaisen perheihanteen mukaan miehellä ja naisella tuli 

olla saman verran valtaa, mutta eri osa-alueilla. Muun muassa kodinhoitoon ja las-

ten kasvatukseen liittyvät tehtävät kuuluivat 1500-luvulla naisen päätäntävaltaan. 

Reformaatio korosti äitiyden roolia naisen elämässä ja näki äitiyden naisen suurim-

pana ja tärkeimpänä elämäntyönä. Äitiyteen kuuluvia tehtäviä pidettiin Jumalan sil-

missä yhtä arvokkaina kuin miehen töitä, ja äitinä olemisen nähtiin jopa peittävän 

kaikki naisen viat.38 

Avioliitot evankelisten ja perinteistä kirkkoa kannattaneiden välillä olivat 

yleisiä Saksassa reformaation alkuaikoina. Tavallisesti eri kirkkokuntiin kuulu-

mista ei nähty ongelmallisena, sillä ekonominen turva sekä perhe-elämän takaami-

nen nähtiin usein uskonkysymyksiä tärkeämpinä asioina. Evankelisilla alueilla ko-

ettiin toisinaan ongelmaksi se, jos vaimo oli evankelisen liikkeen kannattaja, mutta 

aviomies ei. Tämän kaltaiset tilanteet synnyttivät ristiriidan siitä, oliko oikean us-

kon edustaminen tärkeämpää kuin vaimon tottelevaisuus miestänsä kohtaan. Evan-

kelisilla alueilla aviopuolisoiden riitatilanteissa pyrittiin pitämään kiinni viimeiseen 

asti vaimon mukautumisesta miehensä uskoon.39 Vastakkaista uskonnkemystä kan-

nattava vaimo nähtiin harhaoppisena ja vaarallisena viettelijänä, joka johdattaisi 

miehensä, lapsensa ja koko huonekunnan väärään uskoon ja oppiin. Harhaoppisuu-

den uskottiin tarttuvan muun muassa raskauden ja imetyksen kautta lapseen, minkä 

takia hoveissa pidettiin imettäjien oikeanlaista uskoa äärimmäisen tärkeänä.40 

Avioero oli teoriassa mahdollinen ratkaisu evankelisen liikkeen alueilla, 

mutta se myönnettiin vain äärimmäisissä poikkeustapauksissa, kuten puolison im-

potenssin, vakavan mielenterveysongelman tai kuolemanvakavan parisuhdeväki-

vallan takia. Aviopuolisoa saatettiin myös kehottaa käännytystyöhön kotinsa pii-

rissä ja siten ohjata vääräksi koettuun ryhmään kuulunut puoliso takaisin oikean 

uskon pariin.41 Kaksisuuntainen suhtautuminen naisen seksuaalisuuteen tuli ilmi 

näissäkin tapauksissa: Harhaoppinen nainen nähtiin vaarallisena viettelijänä, mutta 

                                                 
37 Wiesner-Hanks 2007, 145, 148. 
38 Arffman 2002, 108. 
39 Wiesner-Hanks 2007, 149. 
40 Cristellon 2017, 606, 613. 
41 Arffman 2002, 109; Wiesner-Hanks 2007, 149. 
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toisaalta oikeaa uskoa edustava viettelevä naisen nähtiin oivana keinona harhaop-

pimisen miehen käännyttämiseen.42 Naisen merkitys kodin uskontokasvattajana ja 

hengellisen perinnön eteenpäin viejänä oli tiedossa juridisilla päättäjillä, ja he osa-

sivat käyttää tätä hyväkseen reformaation edistämisessä. 

4. Argula von Grumbachin ja Katharina Schütz Zellin henki-
löhistoria 

Argula von Grumbach syntyi korkea-arvoiseen von Stauffin aatelissukuun Ehrens-

felsin linnassa Baijerin alueella. Suku kuului vapaaherroihin, suoraan keisarin alais-

ten aatelisten joukkoon. Von Grumbachin äiti Katherina kuului von Theringin su-

kuun, joka oli yksi Baijerin vaikutusvaltaisimmista perheistä. Von Grumbachin 

syntymävuodesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta hänen arvellaan syntyneen vuonna 

1490, 1492 tai 1493, todennäköisimmin vuonna 1492. Von Stauffin perheessä oli 

Argulan lisäksi ainakin seitsemän lasta, joiden nimiä ei tiedetä.43 

Von Grumbach ei ollut ensimmäinen sukunsa jäsen, joka nousi vastustamaan 

auktoriteetteja. Hänen isänsä Bernhardin ja tämän veli Hieronymos von Stauff nou-

sivat vastustamaan paikallista kreivi Albrecht IV:ttä. Tämä on voinut hyvinkin vai-

kuttaa von Grumbachin itsetietoisuuteen ja rohkeuteen vastustaa auktoriteetteja.44 

Von Grumbachin isän ja sedän toiminnan takia von Stauffit joutuivat taloudelliseen 

ahdinkoon. Tästä huolimatta von Grumbach sai nauttia perheensä kirjallisesta ja 

hengellisestä pääomasta, muun muassa harvinaisen laajasta kirjakokoelmasta. Von 

Grumbach sai aikansa naiseksi poikkeuksellisen laajan koulutuksen sekä jo nuorena 

lapsena oman saksankielisen käännöksen Raamatusta. Reformaatioliikkeen pariin 

hän pääsi 15–16-vuotiaana työskennellessään Münchenin hovissa hovineitona hert-

tuatar Kunigundelle. Von Grumbach tutustui Münchenissä Lutherin esimieheen Jo-

hann von Staupitziin ja sitä kautta evankeliseen kirjallisuuteen.45 

Von Grumbachin vanhemmat menehtyivät vuonna 1509 ruttoon, kuten moni 

muukin tuona aikana. Nuoren von Grumbachin huoltajaksi ryhtyi tämän setä Hie-

ronymos von Stauff. Von Stauffia syytettiin kuitenkin poliittisesta juonittelusta, 

josta hänet tuomittiin kuolemaan vuonna 1516. Setänsä kuoleman jälkeen von 

Grumbach meni samana vuonna naimisiin Friedrich von Grumbachin kanssa, joka 

oli häntä 10 vuotta vanhempi.46 Tämä oli syntyjään alempiarvoista aatelissukua 

                                                 
42 Cristellon 2017, 614. 
43 Matheson 1995, 4; Stjerna 2009, 73. 
44 Matheson 1996, 100. 
45 Stjerna 2009, 73; Mikkola 2016, 45. 
46 Stjerna 2009, 73, 82; Matheson 2014, 124. 
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kuin von Stauffit, mutta von Stauffien taloudellisten vaikeuksien takia tytärtä ei 

voitu naittaa ylhäisempään sukuun.47 Pari sai neljä lasta: pojat Georgen, Hans Jör-

gin ja Gottfriedin sekä tyttären Apollonian. Lapsista kolme kuoli ennen äitiään. Vii-

meisimmät lähdelöydöt paljastavat Hans Jörgin tulleen murhatuksi, eikä murhaajaa 

koskaan löydetty äidin yrityksistä huolimatta. Ainoastaan Gottfried eli äitiään van-

hemmaksi.48 Ensimmäisen aviomiehen Friedrichin kuoltua von Grumbach nai Bu-

rian von Schlickin vuonna 1533. Myös hän kuoli ennen von Grumbachia vuonna 

1535 kahden vuoden avioliiton jälkeen.49 

Von Grumbachin kirjoitus- ja julkaisutoiminta jäivät lopulta hyvin lyhyeksi 

parin vuoden ajanjaksoksi, minkä jälkeen hän vetäytyi kokonaan julkisuudesta. 

Syyt tälle ovat jääneet arvailuksi. Toiveet evankelisen liikkeen noususta Baijerissa 

eivät toteutuneet, vaan perinteinen kirkko piti valta-asemansa. Lisäksi talonpoikais-

sodan myötä sensuuri oli tiukentunut painotuotteiden levittämisessä, minkä myötä 

maallikkojen kirjoittamien pamflettien määrä väheni yleisesti Saksan alueella. 

Myös yksityis- ja perhe-elämän vastoinkäymisten on nähty olevan syinä von Grum-

bachin kirjoitustyön loppumiselle. Miehensä kuolema pakotti von Grumbachin hoi-

tamaan aiempaa enemmän lastensa elämää ja kodin taloutta.50 Von Grumbach kuoli 

mitä todennäköisimmin vuonna 1554.51 

Katharina Schütz Zell syntyi strassburgilaiseen käsityöläisperheeseen viiden-

neksi yhteensä kymmenestä lapsesta. Hänen tarkasta syntymäajastaan ei ole varmaa 

tietoa, mutta todennäköisesti hän syntyi vuonna 1498.52 Schütz Zellin isä Jacob 

Schütz ja äiti Elisabeth Gerster edustivat hyvin toimeentulevaa käsityöläissäätyä, 

joiden toimeentulo riitti takaamaan Katharinalle mukavan elämän ja koulutuksen.53 

Vaikka Schützit eivät edustaneet ylhäistä sukutaustaa, saavutti perhe kuitenkin ar-

vostetun ja kunnioitetun maineen Strassburgissa.54 Schütz Zell ei oppinut koskaan 

latinaa, mutta hän luki ja kirjoitti sujuvasti äidinkielellään saksaksi. Aikakauden 

naiskirjoittajat edustivat useimmiten joko varakasta ja ylhäistä aatelistaustaa tai tiet-

tyä uskonnollista järjestäytynyttä yhteisöä. Oli erittäin harvinaista, että tavallisista 

                                                 
47 Mikkola 2016, 46. 
48 Matheson 1995, 7; 2014, 124–125. 
49 Matheson 1995, 9; 2014, 125. 
50 Matheson 1995, 23, 45. 
51 Matheson 1995, 9. 
52 McKee 2006, 14; 2014, 226. 
53 McKee 2006, 2. 
54 Methuen 2010, 708. 
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oloista varttunut ja tiettyyn uskonnolliseen järjestöön sitoutumaton nainen olisi pys-

tynyt niin laajaan kirjalliseen tuotantoon kuin Schütz Zell.55 

Uskonto ja hengellisyys olivat vahvasti läsnä Schütz Zellin kodissa. Hänen 

äidillään oli kytköksiä hengelliseen liikkeeseen, ja perhe osallistui aktiivisesti kir-

kolliseen toimintaan. Schütz Zellin vahva hengellisyys ilmeni jo hänen nuoruudes-

saan, jolloin hän päätti ryhtyä selibaattiin kristinuskon innoittamana.56 Katolisen 

kirkon piirissä naimattomuutta ihannoitiin, sillä sen nähtiin edistävän kristityn te-

kemää pyhiinvaellusta kohti taivaallista Jerusalemia, missä seksuaalisia haluja tai 

himoja ei enää olisi.57 Selibaattilupauksensa aikana Schütz Zell teki taulukankaita, 

aikaa ja vaivaa vaativia käsitöitä, joille vain naimattomilla oli usein aikaa. Hänen 

perheensä tuki tyttären päätöstä pysyä naimattomana, mikä kertoo perheen hengel-

lisestä ja kristillisestä arvomaailmasta. Naimattomuuspäätös saattoi johtua Schütz 

Zellin halusta lähteä luostariin, mikä ei hänen perheensä varallisuuden ja alhaisen 

säädyn takia kuitenkaan ollut mahdollista.58 

Naimattomuuslupauksen lisäksi Schütz Zellin vahva hengellisyys näkyi hä-

nen jokapäiväisessä elämässään: Hän osallistui messuihin, harjoitti hyväntekeväi-

syyttä ja luki ahkerasti saksankielistä Raamattuaan. Tästä huolimatta hän kertoi kär-

sineensä jatkuvasta hengellisestä ahdistuneisuudesta. Schütz Zell koki, ettei hän 

millään kyennyt saavuttamaan pelastusta. Schütz Zell sai kosketuksen evankeliseen 

liikkeeseen ja Lutherin teksteihin ja saarnoihin kotiseutunsa papin Matthäus Zellin 

myötä.59 Matthäus toimi Pyhän Laurentiuksen seurakunnan kirkkoherrana ja oli 

merkittävimpiä ja näkyvimpiä reformaation tukijoita Strassburgissa.60 Hän omaksui 

vahvasti luterilaisen uskonkäsityksen ytimen, jonka mukaan pelastus oli yksin Ju-

malan armosta ja Kristuksen tähden annettu lahja, eikä siten ollut saavutettavissa 

ihmistöiden kautta. Innostus evankelisesta liikkeestä ei kuitenkaan karkottanut 

Schütz Zelliä kokonaan alueensa kirkon toiminnasta, vaan ennemminkin muokkasi 

ja antoi uuden suunnan hänen hengellisyydelleen. Schütz Zell koki velvollisuudek-

seen opettaa muille pelastuksesta ja Jumalan piiriin pääsemisestä. Hän luopui nai-

mattomuuslupauksestaan ja meni naimisiin kirkkoherra Matthäus Zellin kanssa 

vuonna 1523. Pari sai kaksi lasta, jotka tosin kuolivat pian syntymänsä jälkeen.61 

                                                 
55 McKee 2006, 1–2; 2014, 226. 
56 McKee 2006, 3. 
57 Arffman 2006, 174–175. 
58 McKee 2006, 3. 
59 McKee 2006, 15. 
60 Arffman 1994, 30. 
61 McKee 2006, 15–16.  



13 

Matthäus kuoli vuonna 1548, mutta Schütz Zell jatkoi toimintaansa kirkon ja evan-

kelisen liikkeen parissa aviomiehensä kuolemankin jälkeen. Myöhemmin hän jou-

tui konflikteihin muutamien Strassburgin evankelisen liikkeen jäsenen kanssa joh-

tuen kaupungin uusista uskonnollisista ristiriidoista eri liikkeiden välillä.62 Schütz 

Zell kuoli vuonna 1562.63 

Evankelisen liikkeen puolelta von Grumbach ja Schütz Zell saivat myönteistä 

palautetta ja paikoin suorastaan kannustusta aktiivisen toimintansa takia. Muun mu-

assa Luther tunsi kummatkin naiset ja kävi heidän kanssa kirjeenvaihtoa.64  

 

  

                                                 
62 McKee 2006, 21. 
63 McKee 2006, 24. 
64 Mikkola 2016, 42. 
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II Sukupuolen rajat ja naisten uskonnollinen toiminta 

1. Von Grumbach ja Schütz Zell sukupuoliroolien ylittäjinä 

Aatelinen syntyperä mahdollisti Argula von Grumbachille laajan koulutuksen, laa-

jemman kuin monelle muulle ajan naiselle. Hänen perheellään oli poikkeuksellisen 

suuri määrä kirjallisuutta, ja von Grumbach sai ensimmäisen oman Raamattunsa jo 

10-vuotiaana. Tämä oli von Grumbachille suuri etuoikeus ja poikkeus, sillä korkeaa 

koulutusta ei nähty ensisijaisena tavoitteena naisen elämälle. Ajan sukupuoliroolit 

sitoivat naiset tiukemmin kotinsa piiriin ja miehilleen alisteisiksi. Reformaatio jat-

koi omalta osaltaan tätä perinnettä muun muassa lakkauttamalla luostarilaitosten 

myötä naisten korkeatasoisen koulutuksen. Reformaatiota kannattaneilla seuduilla 

naisille ja tytöille annetun opetuksen ainoa tarkoitus oli valmentaa heistä kunnolli-

sia vaimoja ja äitejä.65  

Von Grumbachin kirjeissä esiintyi hyvin paljon yhteiskunnallista vaikutta-

mista ja kritiikkiä vallanpitäjiä kohtaan. Kirjeissään hän pyrki purkamaan naisiin 

kohdistunutta sensuuria julkisen keskustelun ja kirjapainon saralla. Hän nosti teks-

teissään esiin myös tabuina pidettyjä aiheita, kuten ensimmäisessä avioliitossaan 

kokemansa parisuhdeväkivallan.66 

 Laukaiseva tekijä von Grumbachin julkiselle toiminnalle oli Baijerin harjoit-

tama sensuuri ja vaino evankelista kirjallisuutta kohtaan.67 Tämä henkilöityi Arca-

sius Seehoferin tapaukseen Ingolstadin yliopistossa. Ingolstadin yliopistossa toimi 

pieni, mutta erittäin vaikutusvaltainen professorien ryhmittymä, joka vastusti evan-

kelista liikettä.68 Müncheniläinen Seehofer oli ennen Ingolstadiin saapumistaan 

opiskellut Wittenbergin yliopistossa ja tutustunut siellä reformaatioliikkeeseen. 

Seehoferin kannatus reformaatioliikettä kohtaan kävi ilmi Ingolstadissa hänen tul-

kittuaan Roomalaiskirjeitä Melanchtonin oppien mukaisesti. Kotietsinnän myötä 

Seehoferin hallusta löytyi harhaoppisena pidettyä kirjallisuutta, ja hänet vangittiin 

elokuussa 1523. Tapaus sai laajalti huomiota Saksan alueella.69 Seehoferin vanhem-

mat, yliopiston nuoremmat opettajat, opiskelutoverit ja jopa Luther puolustivat van-

gittua Seehoferia. Hänet kuitenkin karkotettiin Ettalin luostariin.70 

                                                 
65 Stjerna 2009, 45–46. 
66 Matheson 1996, 99. 
67 Matheson 1996, 99. 
68 Arffman 1990, 73. 
69 Arffman 1990, 83. 
70 Arffman 1990, 84–85. 
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 Kirjeessään Ingolstadin yliopistolle von Grumbach suorastaan hyökkäsi yli-

opiston auktoriteetteja vastaan tuomiten heidän toimintansa Raamatun, järjen ja 

yleisen inhimillisyyden vastaiseksi. Hän esitti kirjeessä huolensa siitä, miltä heidän 

väärä toimintansa Seehoferin tapauksessa saisi Ingolstadin yliopiston näyttämään 

Baijerin herttuoiden silmissä:  

Mitä ruhtinaamme ovat tehneet ansaitakseen tuollaista käytöstä teiltä? Onko 

tämä kiitollisuuden osoitus heidän toistuvasta anteliaisuudestaan, varojen 

myöntämisestä keskuudessanne oleville köyhille? Miltä te saatte heidät näyt-

tämään? Miksi te teette heistä ja tästä yliopistostanne, jonka perustamisesta 

kiitos kuuluu heille, koko maailman pilkan kohteen? Ah, mitä uskollisuutta te 

annattekaan heille (ruhtinaille) siitä hyvästä, mitä he ovat teille tehneet! Mitä 

kiitollisuutta! Kuinka te kehtaatte?71  

Von Grumbachin toiminta ja kärkäs kirjoitustyyli kertoivat hänen turhautumises-

taan ja tyytymättömyydestään yliopiston auktoriteetteja kohtaan. Kirjeestä välittyi 

myös von Grumbachin vahva halu tehdä kaikkensa paremman ja oikeudenmukai-

semman maailman puolesta.72  

 Von Grumbachin toiminta oli 1500-luvun naiselle ennenkuulumatonta, sillä 

naiset suljettiin kaiken julkisen aktiivisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ul-

kopuolelle. Hän ei kuitenkaan uskonut olleensa ainoa aikansa nainen aatteensa ta-

kana. Kirjeessään Ingolstadin kaupungin raadille hän vakuutti, että sadat naiset oli-

sivat valmiita nousemaan hänen laillaan julkisuuteen reformaation ja oikeudenmu-

kaisen yhteiskunnan puolustamiseksi.73 

 Von Grumbach osasi hyödyntää ylhäistä aatelistaustaansa ja vaikutusval-

taansa, joihon hän viittasi useasti titteleidensä kautta. Hän koki, että korkea-arvoi-

sena aatelisnaisena juuri hänellä oli oikeus ja velvollisuus nostaa esiin kotiseutunsa 

ongelmakohtia. Tämä kertoo von Grumbachilla olleen syvä itseymmärrys asemas-

taan ja toiminnastaan sen nojalla. Hän kritisoi tarpeen tulleen muita Baijerin alueen 

ylimystöön kuuluvia huonosta moraalista.74 

 Ajan sukupuolijärjestelmän mukaan miehiä pidettiin naisia kyvykkäämpinä 

kontrolloimaan tunteitaan, halujaan sekä seksuaalisia impulssejaan. Sama ajatus 

esiintyi myös Lutherin teksteissä.75 Von Grumbach rikkoi tätä mieskuvaa, sillä hä-

nen kirjeissään juuri miehet näyttäytyivät alituisesti alttiina syntisille houkutuksille. 

Von Grumbach muun muassa kuvaili, kuinka papiston kokouksissa ja valtiopäivillä 
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miesten käytös oli äärimmäisen lapsellista.76 Valtiopäiville von Grumbach matkusti 

tapaamaan ruhtinaita yksin ilman miestään, mikä oli ajan naiselle harvinaista.77 

Avioliittonsa luonteesta von Grumbach kirjoitti useampaan otteeseen kirjeis-

sään. Reformaatiota kannattavan von Grumbachin uskonnolliset mielipiteet poik-

kesivat vahvasti hänen aviomiehensä perinteisestä vakaumuksesta, joka ei hyväk-

synyt Lutherin tai muiden reformaattoreiden tekstejä. Von Grumbachin aviomiehen 

uskonnollinen suuntautuminen myötäili Baijerin alueen virallista kantaa, sillä kir-

kolla ja perinteisellä uskolla oli vankka asema Baijerissa reformaationkin aikana. 

Friedrich ei hyväksynyt vaimonsa evankelisia uskonkäsityksiä ja vielä enemmän 

hän vastusti tämän julkista toimintaa reformaation puolustamiseksi. Miehensä vah-

vasta vakaumuksesta huolimatta von Grumbach kasvatti kaikki neljä lastaan evan-

keliseen uskoon.78 

 Aviopuolisoiden erimielisyys uskonnosta ei ollut harvinaista Saksassa tuona 

aikana, mutta von Grumbachin avoin ja julkinen eri mieltä oleminen miehensä 

kanssa teki avioliitosta poikkeuksellisen. Miehen oletettiin toimivan perheen päänä 

niin maallisissa kuin hengellisissä asioissa.79 Von Grumbach ei suostunut mukau-

tumaan miehensä uskonnolliseen vakaumukseen, vaan puolusti aktiivisesti ja julki-

sesti reformaatiota. Hän koki olevansa kasteensa myötä velvollinen ainoastaan Ju-

malalle, ei aviomiehelleen, maalliselle esivallalle tai kellekään muulle ihmiselle.80 

Tällainen vaimon käyttäytyminen nähtiin tottelemattomuutena ja häpeänä aviomie-

helle, perheelle ja koko suvulle. Von Grumbachin aviomiestä käskettiinkin pitä-

mään vaimonsa paremmin kurissa, missä hän kuitenkin epäonnistui. Myös von 

Grumbachin eno Adam von Thering esitti närkästyksensä von Grumbachin häpeäl-

lisenä nähdystä toiminnasta, sekä huolensa tämän vaikutuksesta suvun mainee-

seen.81 Avioliitossaan von Grumbach rikkoikin aikansa kuvaa hyvästä ihanne-

vaimosta. 

Reformaation aikana lasten uskontokasvatukseen pyrittiin kiinnittämään huo-

miota. Lapset kasvatettiin tavallisesti isän tai aluetta hallinneen ruhtinaan uskonkä-

sityksen mukaisesti. Joissain tapauksissa uskontokasvatus oli sukupuolittunutta, 

sillä pojille saatettiin opettaa isän usko ja tyttärille äidin usko.82 Sen sijaan von 

                                                 
76 AVG III 1523, 147–148. 
77 Matheson 1995, 20. 
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Grumbach kasvatti kaikki lapsensa, niin tytöt kuin pojatkin, kannattamaansa pro-

testanttiseen uskoon perheen isän perinteisistä näkemyksistä huolimatta. Von 

Grumbach piti tarkkaa huolta lastensa protestanttisesta kasvatuksesta. Hänen poi-

kansa George muun muassa asui jonkin aikaa Melanchtonin luona ja vieraili usein 

Lutherin luona.83  

Von Grumbachin vastustajat Ingolstadin seudulla kostivat von Grumbachin 

aiheuttaman skandaalin epäsuorasti tämän aviomiehen kautta: Friedrich menetti 

työnsä Lentingin kaupungin virastossa vaimonsa haitalliseksi koetun uskonnollis-

poliittisen aktiivisuuden takia. Kirjeessä Adam von Theringille von Grumbach piti 

miehensä työn menetystä valitettavana asiana, mutta omasta mielestään hän ei voi-

nut sille mitään. Kirjeessään hän vakuutti punninneensa kaikki mahdolliset mene-

tyksensä tarkoin.84 Von Grumbach antoi kirjeissään ymmärtää, että hän oli valmis 

uhraamaan avioliittonsa ja parisuhteensa evankelisen vakaumuksensa puolesta. 

Hän rakensi kirjeissään kuvaa itsenäisenä, rationaalisena ja kaikki vaihtoehdot huo-

mioonottavana naisena, joka vastasi itse omista sanoistaan ja teoistaan. 

Katharina Schütz Zell sai myös nuorena poikkeuksellisen laajan teologisen 

tietämyksen, vaikkei hänen perheensä ollutkaan aatelistaustainen. Hän otti kirjoi-

tuksissaan vahvasti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin syyttäen papistoa moraalitto-

masta elämästä ja Raamatun sanan vastaisesta toiminnasta.85 Schütz Zellin kirjeissä 

näkyi myös halu pitää huolta köyhistä ja vähäosaisista. Hän omisti kokonaisen kir-

jeen Kentzingenin kaupungin naisille, jotka olivat kärsineet kotiseudullaan vainosta 

evankelista liikettä kohtaan. Vainon seurauksena kaupungin evankelinen pappi jou-

tui lähtemään Kentzingenistä. Myös suurin osa evankelista liikettä kannattaneista 

miehistä joutui jättämään kotinsa, vaimonsa ja perheensä vainojen vuoksi.86 

Vaikkei Schütz Zell voinutkaan auttaa heitä käytännön elämässä, hän yritti valaa 

sorrettuihin naisiin uskoa ja rohkeutta sekä muistuttaa siitä, ettei heidän kärsimyk-

sensä ollut turhaa.87  

Huoli hädänalaisista naisista näkyi myös hänen avioliittonsa puolustuspu-

heessa. Schütz Zell piti pappien konkubiinien asemaa heikkona, sillä he elivät suh-

teessa ilman laillisen avioliiton tuomaa juridista ja taloudellista turvaa.88 Schütz 
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Zellin halu muistuttaa kirkon ja valtakunnan sosiaalisesta vastuusta nousi todennä-

köisesti hänen omista vaatimattomista lähtökohdistaan käsityöläisperheen tyttä-

renä. Hänen tahtonsa puolustaa sorrettuja ja vähäosaisia liittyi myös laajempaan 

kaupungistumisen aiheuttaman köyhyyden torjumiseen.89 

Schütz Zell solmi avioliiton kotipaikkakuntansa kirkkoherran Matthäus Zel-

lin kanssa 3. joulukuuta 1523. Matthäus Zell oli ensimmäisiä luterilaisuuden levit-

täjiä Strassburgissa, ja hänen kauttaan myös Schütz Zell oli aiemmin saanut kuulla 

Lutherin opeista.  Zellien elämä avioparina ja Schütz Zellin toiminta vaimona ylit-

tivät monella tapaa ajan käsityksiä sukupuolirooleista. Pappien solmimat avioliitot 

olivat erittäin harvinaisia Zellien mennessä naimisiin. Evankelinen liike ylipäänsä-

kin oli vakiinnuttanut asemansa Strassburgissa vain reilu vuosi aikaisemmin.90 To-

siasiassa Schütz Zell oli toinen papin nainut nainen Strassburgissa, mutta kirjees-

sään hän kertoi olleensa ensimmäinen. Schütz Zell todennäköisesti viittasi tällä kih-

lautumiseensa, joka tapahtui ennen ensimmäisen strassburgilaisen papin avioitu-

mista. Shütz Zell saattoi myös tarkoittaa olleensa kaupunkinsa ensimmäinen papin 

vaimo, joka ei ollut asunut pappismiehensä kanssa ennen avioliiton solmimista esi-

merkiksi papin taloudenhoitajana.91 

Zellien avioliitto oli valtava riskinotto kummallekin osapuolelle. Matthäus 

Zellin asema yhtenä Strasbourgin evankelisen liikkeen johtohahmoista teki aviolii-

tosta alttiin skandaaleille ja huhupuheille.92 Matthäus Zell julistettiin pannaan sol-

mimansa avioliiton takia, jolloin Strassburgin kaupunki ja erityisesti Schütz Zell 

nousivat puolustamaan häntä. Schütz Zell kirjoitti Puolustuspuheen aviomiehensä 

Matthäus Zellin puolesta, jossa hän puolusti avioliittoaan ja vastusti perinteistä pap-

pien selibaattia. Pamfletti julkaistiin, vaikka Strassburgin raati olikin aluksi kehot-

tanut Matthäus Zellia kieltämään vaimoaan julkaisemasta kirjettä.93 

Pappien solmimat avioliitot olivat kiellettyjä kanonisessa laissa aikana, jol-

loin Zellit solmivat avioliittonsa. Papit saattoivat kuitenkin pitää itsellään konku-

biineja, eivätkä muutkaan naissuhteet olleet heidän kohdallaan harvinaisuuksia. 

Konkubiineja esiintyi ylhäistä säätyä edustavilla hallitsijoilla ja ruhtinailla, mutta 

papiston keskuudessa nämä olivat virallisesti kiellettyjä.94 Pappien kanssa suh-

                                                 
89 Arffman 2002, 105; McKee 2006, 3. 
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teessa eläneitä naisia pidettiin aiemmin keskiajalla itsestäänselvyyksinä, mutta kui-

tenkin paheksuttavina henkilöinä.95 Ensimmäisten avioituneiden pappien vaimot, 

Schütz Zell mukaan lukien, yhdistettiin aluksi näihin moraalittomina pidettyihin 

naisiin. Alueesta riippuen reformaation ensimmäiset pappien vaimot saivat osak-

seen jopa suurempaa paheksuntaa kuin myöhäiskeskiajan pappien konkubiinit.96 

Ensimmäiset pappien vaimot kohtasivat usein taloudellisia ongelmia, sillä palkka 

oli yhtä suuri sekä perheellisillä että perheettömillä papeilla.97 Pahimmillaan pap-

pien vaimoille saatettiin asettaa sanktioita lain vastaisesta avioliitostaan. Rangais-

tuksina oli muun muassa karkotus, pakotettu avioero, vankeustuomio tai pahim-

massa tapauksessa jopa kuolemanrangaistus. Yhteisössään pappien vaimoja pidet-

tiin usein toisen luokan huonompina ja kunniattomina ihmisinä. Vahvat reaktiot ja 

toimenpiteet kertoivat siitä, että pappien avioitumisen koettiin haastavan aikansa 

sosiaalisia, juridisia ja teologisia normeja.98 

 Schütz Zell sai osansa näistä ennakkoluuloista, ja häntä syytettiin muun mu-

assa miehensä seksuaalisesta viekoittelusta avioliittoon. Schütz Zell vastasi puolus-

tuspuheessaan näihin syytöksiin: 

En näe miehessäni mitään häpeällistä, en taipumusta himoon tai muuhun vas-

taavaan – sillä minulle ei ole suotu ylivoimaista kauneutta tai rikkautta tai 

muita hyveitä, joilla saisin jonkun houkuteltua avioliittoon.99  

Puolustuspuheessaan Schütz Zell antoi laajan kuvan avioelämänsä luonteesta. 

Matthäus oli vaimoaan 20 vuotta vanhempi, mutta ikäerosta huolimatta Schütz Zell 

ja Matthäus näkivät toinen toisensa täysin tasavertaisina niin aviokumppaneina, 

teologeina kuin ihmisinäkin. Vaikka Luther piti aviopuolisoiden keskinäistä kump-

panuutta ja tasavertaisuutta tärkeänä, oli näin pitkälle jaettu opetustyö ja perhekun-

nan julkinen edustaminen harvinaista reformaation ajan perheissä. Zellien avioliitto 

oli tässä tapauksessa vastoin luterilaista ajatusta avioliitosta, jossa mies nähtiin per-

heen julkisena edustajana ja nainen kodinpiirin hoitajana. Luterilaisen sukupuoli-

käsityksen mukaan nainen oli miestä heikompi osapuoli, josta isän tai aviomiehen 

tuli olla vastuussa.100 Toisin kuin Katharina von Bora, joka toimi miehensä Lutherin 

talouden ja kodin huoltajana, Schütz Zell harjoitti huomattavasti julkisempaa roolia 

papin vaimona. Omalla esimerkillään hän laajensi luterilaista käsitystä vaimon ja 
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naisen roolista.101 Schütz Zell näki uuden asemansa papin vaimona eräänlaisena 

jaettuna virkana miehensä kanssa. Tämä ajatus näkyi muidenkin evankelisten pap-

pien vaimojen toiminnassa, mutta useimmat heistä toteuttivat papin rouvan ”vir-

kaa” tarjoamalla miehilleen kodinhoitoa ja huoltotukea. Harva heistä osallistui 

Schütz Zellin lailla aviomiehen julistus- ja opetustyöhön.102 

Schütz Zellin avioliitto kirkkoherra Matthäus Zellin kanssa oli kaikin puolin 

tasavertaista kumppanuutta. Monet reformaattorit, muun muassa Luther, näkivätkin 

hyvän avioliiton tasavertaisena liittona, jossa pariskunta rakasti ja tuki toisiaan, 

sekä pysyivät uskollisina toisilleen. Jumalan edessä mies ja vaimo nähtiin tasaver-

taisina.103 Reformaattoreiden mielestä pappien vaimojen tuli toimia tarpeen tullen 

miehensä apuna ja tukena.104 Ajan sukupuolijärjestelmän mukaisten roolien tuli py-

syä avioliitossa: julkinen toiminta kuului miehelle, kun taas naisen valta rajoittui 

kodin piiriin.105 

Schütz Zellin avioliitossa tämä jako ei kuitenkaan pätenyt, vaan Schütz Zell 

toimi myös julkisuudessa miehensä tasavertaisena työtoverina. Schütz Zell ei teh-

nyt varsinaisia papin vihkimykseen kuuluvia töitä, kuten toimittanut liturgioita tai 

kirkollisia toimituksia. Naisena hänellä ei ollut virallista lupaa saarnata, opiskella 

teologiaa tai pitää opetuspuheita.106 Schütz Zell löysi kuitenkin epävirallisia reittejä 

toteuttaakseen kutsumustaan aktiivisena toimijana kirkon piirissä. Hän muun mu-

assa piti pitkän teologisen opetuspuheen miehensä hautajaisissa ja painatti puheensa 

julkiseksi kirjeeksi. Hän hoiti myös erään protestanttisen naisen hautajaiset, joita 

muu papisto ei suostunut toimittamaan, koska vainaja oli ollut elinaikanaan harha-

oppisena pidetyn Caspar Schwenckfeldin kannattaja.107 Schütz Zell itse kertoi vas-

tanneensa miehensä kotitalouden ja papin viran hoitamisesta. Tällä hän ei tarkoit-

tanut pelkästään kodinhoitoa, vaan talon palvelusväen, vieraiden ja pakolaisten hoi-

tamista.108                                                                                                                                                                                                                                                

Avioliitosta teki aikakaudelleen poikkeuksellisen myös se, että Schütz Zellin 

mies hyväksyi vaimonsa julkisen toiminnan seurakunnassa suorastaan kannustaen 

häntä tähän. Schütz Zell kertoi myös kirjeissään, kuinka hän on paikoin toiminut 
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kysymättä aviomiehensä suostumusta. Lisäksi hän julkaisi kirjoituksia tyttönimel-

lään, jolla hänet tunnettiin paremmin. 109 Huolimatta tiiviistä yhteistyöstä miehensä 

kanssa Schütz Zell kykeni erottautumaan miehestään ja tämän auktoriteetista. Tar-

peen tullen hän teki kirjeittensä lukijoille erittäin selväksi, milloin oli kyse juuri 

hänen omista ajatuksistaan ja mielipiteistään. Samalla hän varmasti, ettei Matthäus 

joutuisi vaikeuksiin hänen mielipiteittensä ja ajatuksiensa takia.110 

Halu suojella aviomiehensä mainetta, kunniaa ja nuhteettomuutta näyttäisi 

muodostaneen keskeisimmän syyn Schütz Zellin puolustuspuheen kirjoittamiselle. 

Samasta syystä Schütz Zell kertoi halunneensa alunperinkin naimisiin miehensä 

kanssa. Puolustuspuheen loppupuolella Schütz Zell selvensi: 

En halua vastata siitä, kuinka hän (Matthäus Zell) eli ennen kuin minusta tuli 

hänen vaimonsa. Hän käyttäytyi silloin juuri niin kuin paavi ja piispa halua-

vatkin – nuo, jotka kieltävät Jumalan asettaman avioliiton ja sallivat Jumalan 

kieltämät portot. Sen takia minä halusinkin naida hänet: tarkasteltuani hänen 

ja muidenkin elämää halusin Jumalan armosta ja voimalla yrittää voittaa hänen 

ja monien muiden sielun, missä toivon onnistuneeni. Mutta tultuani hänen vai-

mokseen haluan puolustaa häntä ja riskeerata kunniani, ruumiini ja elämäni 

hänen vuokseen.111 

Schütz Zell antoi ymmärtää, että hän halusi pelastaa miehensä paheelliselta ja syn-

tiseltä elämältä menemällä tämän kanssa naimisiin. Avioliitto nähtiinkin luterilai-

sessa perinteessä Jumalan asettamana hyvänä tapana kanavoida seksuaalisia haluja 

ja impulsseja. Erityisesti nainen nähtiin herkempänä ja alttiimpana osapuolina 

näille lihallisille houkutuksille.112 Schütz Zellin kirjeessä tämä idea käännettiinkin 

päälaelleen: Schütz Zell piti juuri miehiä kyvyttöminä ja haluttomina kontrolloi-

maan seksuaalisia halujaan. Tämä Schütz Zellin näkemys noudatti osittain refor-

maation ajan sukupuolijärjestelmää, sillä miehiä pidettiin äärimmäisen alttiina sek-

suaaliselle provosoitumiselle. Siksi reformaattorit korostivatkin avioliiton tärkeyttä 

kunniallisena väylänä seksuaalisten halujen toteuttamiselle.113 Tähän sisältyi kui-

tenkin ajatus siitä, että naiset olivat syypäinä miesten seksuaaliseen provosoimi-

seen.114 Vaikka naisen tuli olla perinteisen käsityksen mukaan passiivinen ja alis-

tuva osapuoli, hän sai silti miestä herkemmin syytteet seksuaalisen synnin harjoit-

tamisesta.115 Schütz Zell ei nähnyt asiaa näin, vaan hänen mielestään miehet olivat 
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itse vastuussa halujensa kunniallisesta toteuttamisesta. Hän ei syyttänyt naisia mies-

ten houkuttelemisesta syntiin, ei edes epäsiveellisinä pidettyjä pappien konku-

biineja. Schütz Zell piti heitä ainoastaan uhreina ja kärsivinä osapuolina miesten 

vastuuttoman toiminnan takia.116 Ajan sukupuoliroolien ylitys tuli ilmi myös siinä, 

että Schütz Zell näki ensisijaisena tehtävänään vaimona suojella miestään synniltä 

ja pahalta, vaikka tuona aikana perinteisesti tämä nähtiin aviomiehen tehtävänä. 

Sekä von Grumbach että Schütz Zell toimivat sukupuolelleen asetettujen roo-

lien ja rajojen ulkopuolella. He uskalsivat olla julkisesti eri mieltä yhteisön ja esi-

vallan kanssa ja nostaa esiin näkemiään epäkohtia. Naiset toimivat myös vastoin 

ajan kuvaa hyvästä vaimosta, vaikkakin eri tavoin: Von Grumbach asettui vaimona 

avoimesti aviomiehensä vakaumusta ja tahtoa vastaan jatkaessaan kirjeittensä jul-

kaisemista miehen painostuksesta huolimatta. Schütz Zell puolestaan loi uutta, 

omanlaistaan mallia avioliitosta, jossa mies ja nainen olivat kumpikin julkisessa 

toiminnassa mukana. Schütz Zell rakensi papin rouvalle roolia ja paikkaa yhtei-

söön, jossa papin vaimoja ei häntä ennen ollut.  

2. Von Grumbach ja Schütz Zell sukupuoliroolien noudatta-
jina 

Varhaismodernissa Euroopassa naista pidettiin ominaisuuksiltaan heikompana ja 

sopimattomana yhteisön päätöksentekoon tai korkeaan koulutukseen. Monen muun 

naisen tavoin von Grumbach ei saanut nauttia niin korkeatasoisesta koulutuksesta 

kuin mitä hän olisi tarvinnut saadakseen asiansa vielä paremmin kuuluviin. Naisten 

opetus perustui useimmiten onnekkaisiin sattumiin ja olosuhteisiin ja tällöinkin se 

oli vain lyhytaikaista. Ainoastaan pappien ja saarnaajien vaimoilla oli mahdollisuus 

päästä käsiksi laajempaan teologiseen kirjallisuuteen. Sekä von Grumbach että 

Schütz Zell olivatkin pitkälti itseoppineita naisia Raamatun ja teologian tuntemuk-

sessa.117 Naisten vähäistä koulutusta perusteltiin Raamatun avulla vedoten Jumalan 

luomaan järjestykseen luomiskertomuksessa. Lisäksi Paavalin kirjeen kohtaa, jossa 

naisia kielletään puhumasta seurakunnassa, käytettiin perusteluna naisten pitä-

miseksi poissa julkisesta teologisesta keskustelusta. Reformaattorit omaksuivat tä-

män vallinneen näkemyksen ja sukupuolijärjestelmän. 

 Toisaalta naisten oli paikoin jopa miehiä helpompi levittää evankelisen liik-

keen sanomaa ja osallistua vaarallisiin hankkeisiin vakaumuksensa puolesta. Nais-

ten harhaoppisiksi luokiteltuihin mielipiteisiin ei suhtauduttu 1500-luvun Saksassa 
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niin vakavasti kuin miesten kohdalla. Esivallan silmissä ne kiinnittivät huomiota 

usein vasta silloin, jos harhaoppi levisi naisen toimesta koko huonekunnan keskuu-

teen. Mikäli naiselle asetettiin tämän takia sanktioita, olivat ne paljon lievempiä 

kuin miesten kohdalla.118 Sen sijaan miehiltä odotettiin korkeampaa moraalia ja oi-

keaoppisuutta, mikä takia heitä rankaistiin naisia ankarammin niiden rikkomi-

sesta.119 

Von Grumbach ja Schütz Zell olivat tietoisia heikommista edellytyksistään 

saada asiaansa kuuluviin miesten hallitsemassa yhteisössä. Kirjeessä Ingolstadin 

yliopistolle von Grumbach totesi, että hän tiesi Paavalin käskeneen naisia vaikene-

maan seurakunnassa. Samalla hän kuitenkin vastusti tätä näkemystä. Hän kertoi to-

telleensa Paavalin käskyä aiemmin, mutta huomatessaan, ettei hän löytänyt ainoa-

takaan kyvykästä saarnaajaa miesten parista, äärimmäisen pakon edessä hänen oli 

pakko puhua ja ilmaista teologiset mielipiteensä. 

Kuitenkin tukahdutin haluni (puhua); raskain sydämin, en tehnyt mitään. Sillä 

Paavali sanoo ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle luvussa 2: ”Naisten tu-

lee olla vaiti, eikä heidän ole lupa puhua kirkossa”. Mutta koska en näe tällä 

hetkellä ainuttakaan miestä, josta siihen olisi, joka olisi joko halukas tai kyvy-

käs puhumaan, olen velvoitettu sanoilla: ”Se, kuka tunnustaa minut”, kuten 

aiemmin sanoinkin.120  

Von Grumbach häivytti omat taitonsa ja persoonansa taka-alalle ja vetosi sen 

sijaan siihen, että hän toimii yksin Jumalan tahdosta ja suulla.121 Vetoamalla Pyhän 

Hengen puhumiseen hänen kauttaan von Grumbach yritti oikeuttaa ja normalisoida 

poikkeuksellisena pidetyn toiminnan naisena: Mikäli hän rikkoi sukupuolelleen 

asetettuja rajoja, tapahtui se ainoastaan Jumalan tahdosta ja voimasta. Hän ilmaisi 

ymmärryksensä siitä, että hän oli toiminut vastoin Jumalan ja yhteiskuntansa anta-

maa järjestystä, mutta heti tämän jälkeen hän antoi toiminnalleen perustellun syyn. 

Kirjeessään von Grumbach antoi lukijan ymmärtää, että hänen oli pakko toimia su-

kupuolensa asettamien rajojen ulkopuolella, koska miehet eivät olleet kykeneviä 

hoitamaan omia vastuualueitaan. 

Von Grumbach kertoi samaisessa kirjeessä, ettei hänellä ollut halua tulla asi-

ansa kanssa julkisuuteen tai julkaista kirjeitään vain tunnetuksi tulemisen takia. Kir-

jeessä Ingolstadin kaupungin raadille hän toivoi, että keskustelu Ingolstadin yli-

opiston kanssa olisi pidetty yksityisenä. Hänen mielestään oli täysin yliopiston syy, 

että asiasta oli tullut alun alkujaankaan julkinen. Kirjeessään hän esitti toiveen siitä, 
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ettei hänen ja yliopiston välistä debattia tuotaisi enää tämän jälkeen julkisuuteen.122 

Tällä von Grumbach halusi mahdollisesti etsiä sovittelevaa ratkaisua ja kompro-

missia Ingolstadin raadin kanssa ja vakuuttaa heidät siitä, ettei hänen toimintansa 

perustunut huomionhakuisuuteen. Kirjeestä heijastui von Grumbachin toive kään-

tää lukijoiden ja esivallan huomio hänestä itsestään ja persoonastaan hänen aja-

maansa asiaan. 

Von Grumbachin argumentointi sopi yhteen reformaation käsitykseen suku-

puolten välisistä rooleista: Äärimmäisessä poikkeustilanteessa naisten odotettiin 

hoitavan miesten velvollisuuksia.123 Esimerkiksi Luther ei lähtökohtaisesti hyväk-

synyt naisten saarnaamista, mutta näki sen hyväksyttävänä niissä poikkeuksellisissa 

tilanteissa, joissa miehet eivät siihen kyenneet. Von Grumbachin lailla evankelisen 

liikkeen naiset vetosivat tähän, ja rohkeimmat heistä hyödynsivät tätä mahdolli-

suutta puhua julkisesti.124 

Tekstin sävy Kirjeessä Ingolstadin kaupungin raadille on huomattavasti sä-

vyisämpi kuin muissa von Grumbachin kirjeissä, suorastaan aneleva tämän vastus-

tajia kohtaan. Kirjeessä hän antoi lukijan ymmärtää olevansa heikompi ja alempiar-

voisempi osapuoli suhteessa Ingolstadin yliopiston auktoriteetteihin.125 Sovinnolli-

sempi ote ja kielenkäyttö kertoivat von Grumbachin olleen todellisessa ahdingossa 

ja vaarassa protestanttisten mielipiteiden ja reformaation puolustamisen takia.126 

Antamalla itsestään heikon ja vähäpätöisen kuvan von Grumbach pyrki suostutte-

lemaan lukijoitaan ja näyttäytymään vaarattomana esivallan silmissä. Tämä toimi 

von Grumbachin tekstissä niin retorisena kuin psykologisenakin vaikuttamiskei-

nona. 

Perinteisen sukupuolijärjestelmän noudattaminen näkyi von Grumbachin 

suhteessa enoonsa Adam von Theringiin. Von Thering oli vihastunut sukulaisensa 

herättämästä skandaalista. Vastauksena tähän tunnereaktioon von Grumbach kertoi 

enolleen lähettämässä kirjeessä nöyrästi olevansa vain alempiarvoinen köyhä ja 

kurja nainen: ”Pidät minua varmasti tyhmänä naisena, ja se minä olenkin”.127 Von 

Grumbach tunnusti miespuolisen vanhemman sukulaisensa olevan häntä viisaampi 

ja korkea-arvoisempi ja antoi tälle oikeuden tuomita hänen julkisen toimintansa. 

Tämä ei silti estänyt von Grumbachia ilmaisemasta näkemyksiään ja mielipiteitään 

                                                 
122 AVG II 1523, 117–118. 
123 Arffman 2002, 115. 
124 Pak 2012, 163–164. 
125 AVG II 1523, 121. 
126 Matheson 1995, 113. 
127 AVG III 1523, 141. 



25 

enollensa.128 Kunnioittava ja nöyrä ilmaisu on nähty von Grumbachin taktiikkana 

saada asiansa paremmin hyväksytyksi miesten hallitsemassa yhteiskunnassa. Toi-

saalta Peter Mathesonin mielestä von Grumbach ei niinkään ollut kirjeissään takti-

koija, vaan hän rehellisesti sanoi juuri niin kuin ajattelikin.129 Kirjeet kuitenkin 

osoittavat, että von Grumbach osasi tarkkailla ja arvioida vallitsevaa tilannetta ja 

soveltaa toimintatapansa niiden mukaisesti. Nöyrillä ilmaisuillaan von Grumbach 

varmisti suotuisamman vastaanoton mielipiteilleen enonsa ja muidenkin lukijoiden 

keskuudessa. 

Von Grumbachin toiminta avioliitossaan vastoin miehensä suostumusta rik-

koi vahvasti 1500-luvun sukupuolirooleja. Häntä rangaistiin tottelemattomuudesta 

hänen miehensä Friedrichin kautta, joka menetti työnsä vaimonsa kirjoitusten takia. 

Vaimon rankaiseminen aviomiehen kautta oli yleistä reformaation aikana, sillä mie-

hen oletettiin olevan vaimonsa toimista vastuussa. Naisen ei tarvinnut kantaa yhtä 

suurta vastuuta teoistaan, vaan rankaisu saattoi hyvinkin kohdistua mieheen, joka 

oli epäonnistunut pitämään holhottavan naisensa kurissa.130  

Avio-ongelmistaan huolimatta von Grumbach yritti kuitenkin antaa itsestään 

kuvan hyvänä ja kunniallisena vaimona. Hän antoi ymmärtää tehneensä kaikki vel-

vollisuutensa vaimona.131 Hänen mielestään kristityn velvollisuudet oikean opin ja 

Jumalan sanan puolustajana menivät hänen avioliittonsa edelle. Kolmessa ensim-

mäisessä kirjeessään von Grumbach ei juurikaan tuonut esiin rooliaan äitinä. Jon-

kinlaista kuvaa hyvänä äitinä hän kuitenkin pyrki rakentamaan tuomalla esiin luot-

tamuksensa ja toiveensa siitä, että Jumala pitäisi hänen lapsistaan huolta, mikäli 

hänet vangittaisiin harhaoppisena.132 

Schütz Zellin kirjeissä esiintyi hänen omien taitojensa ja älykkyytensä vähek-

syntää. Puolustaessaan teologisin ja raamatullisin perustein avioliittoaan Matthäus 

Zellin kanssa hän totesi monien häntä paljon viisaampien ihmisten jo kirjoittaneen 

tästä asiasta häntä paremmin.133 Schütz Zell ei itse ottanut kunniaa teologiastaan ja 

argumenteistaan kirjeessään, vaan antoi itsestään kuvan nöyränä naisena, joka ei 

yrittänyt saada mainetta ja julkisuutta. Päinvastoin hän totesi kirjeessään, ettei alun 

perin halunnut tehdä avioliittokysymyksestään julkista keskustelua saati edes kir-
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joittaa koko asiasta. Hän olisi halunnut käsitellä avioliittoonsa liittyneet kysymyk-

set yksityisesti, mutta näki Jumalan tehneen asiasta julkisen.134 Alun perin Schütz 

Zellia olikin kielletty julkaisemasta puolustuspuhettaan avioliitostaan, mihin hän 

oli suostunut. Vasta avioliiton synnyttämien juorujen ja skandaalien lisäännyttyä 

merkittävästi Schütz Zell koki tarpeelliseksi puolustuspuheensa julkaisemisen.135 

Tällöinkin hän vetosi Jumalan tahtoon ja voimaan: yksin Jumala oli antanut hänelle 

lahjan kirjoittaa ja vaatimuksen julkaista kirjoituksensa.136 Puolustuspuheessaan 

Schütz Zell esitteli häntä ja hänen aviomiestään koskeneet juorut ja oikaisi ne yksi-

tellen. Avioliitosta kulkeneet huhupuheet koskivat muun muassa Schütz Zellin kar-

kaamista miehensä luota, Matthäusen väkivaltaista käytöstä, aviomiehen yrityksiä 

viekotella muita naisia ja jopa Matthäuksen hirttäytymistä kaduttuaan epäonnistu-

nutta avioliittoaan.137 

Schütz Zell teki puolustuspuheessaan selväksi, ettei hänen motiivinaan ollut 

halu puolustaa omaa mainettaan tai kunniaansa. Hänen halunsa julkaista kirjoituk-

sensa nousi siitä huolesta, että häntä ja hänen aviomiestään koskevat juorut saattai-

sivat järkyttää muita kristittyjä. Schütz Zell pelkäsi, että juorut johdattaisivat yksin-

kertaiset seurakunnan jäsenet harhaopin eli perinteisen uskonkäsityksen piiriin. Ku-

motessaan valheellisia huhuja hän keskittyi puolustamaan vain aviomiehensä kun-

niaa ja mainetta, ei omaansa.138 Näillä keinoin hän pyrki vakuuttamaan lukijansa 

siitä, etteivät hänen kirjoituksensa perustuneet itsekkäisiin tai julkisuuden hakuisiin 

motiiveihin, vaan huolestuneen kristityn lähimmäisenrakkauteen. 

Schütz Zell pyrki antamaan itsestään kuvan naisena, joka oli pyrkinyt pidät-

täytymään julkisesta keskustelusta ja joka olisi pitäytynyt kodin yksityisyyden suo-

jissa aikansa sukupuoliroolien mukaisesti. Von Grumbachin lailla hän vetosi äärim-

mäiseen pakkoon julkaista kirjeensä: hän itse ei olisi tätä halunnut tehdä, mutta hä-

nellä ei ollut muuta vaihtoehtoa Jumalan tahdon, totuuden puolustamisen ja kristil-

lisen kunniansa edessä. Hän kertoi julkaisseensa kirjoituksensa vaikenemisen si-

jasta, sillä vaikeneminen olisi vain ollut merkki huhujen paikkansa pitävyydestä.139 

Puolustuspuheessaan Schütz Zell pyrki rakentamaan itsestään kuvaa huoleh-

tivana, rakastavana ja kaikin tavoin kunniallisena vaimona. Hänen antamansa vai-

kutelma avioelämästään vastasi monin tavoin reformaation ihannetta avioliitosta. 
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Lutherin mielestä aviopuolisoiden tuli osoittaa rakkautta ja kiintymystä toisiaan 

kohtaan, sekä auttaa toinen toisiaan yhteisten velvollisuuksien hoitamisessa.140 

Konkreettisen avunannon lisäksi myös henkinen ja emotionaalinen tukeminen näh-

tiin tärkeänä aviopuolisoiden keskinäisessä elämässä.141 Näiden ihanteiden noudat-

taminen tuli ilmi Schütz Zellin puolustuspuheessa: 

Hänellä (Matthäuksella) ja minulla ei ole ollut varttituntiakaan, yhteenlasket-

tuna siis, ettemme olisi olleet yksimielisiä. Eikä ole ollut hetkeäkään, jolloin 

hän olisi minua loukannut, suuresti tai pienesti, sanoilla tai teoilla – ja toivon, 

etten minäkään ole loukannut häntä. Tällä hetkellä en ole muusta varma kuin 

siitä, että haluamme tyydyttää toinen toisiamme kaikin tavoin, niin kauan kuin 

ne ovat Jumalan tahdon mukaisia, ja niin me teemmekin.142  

Ensimmäisten pappien avioitumisen myötä reformaattorit loivat uudenlaista 

ihanneperheen mallia, joka koskisi myös pappien perheitä. Tämä oli alkusysäys 

varhaisen pappilakulttuurin muodostumiselle. Reformaattorit kehottivat pappeja 

menemään naimisiin nuhteettomien, hurskaiden, kunniallisten ja mielellään kor-

kea-arvoista syntyperää edustavien naisten kanssa. 143 Schütz Zell halusi vakuuttaa 

lukijansa, että hän täytti edellä mainitut hyvän vaimon tuntumerkit, vaikka hänen 

avioliittonsa olikin aikalaistensa näkökulmasta eriskummallinen. Reformaation 

varhaisen pappilaihanteen mukaan papin vaimon odotettiin toimivan miehensä kris-

tittynä apulaisena ja vastaavan tämän kotitaloudesta.144 Miehensä apulaisena 

Schütz Zell toimikin, tosin venyttäen toimintansa reformaattoreiden ja aikansa su-

kupuolijärjestelmän asettamien rajojen ulkopuolelle. Schütz Zell teki kuitenkin sel-

vän eron hänen ja miehensä töiden välillä, eikä halunnut puuttua tai tunkeutua mie-

hensä vaikutusalueelle. Tämän takia hän muistuttikin lukijoitaan siitä, että hän 

toimi ainoastaan miehensä apulaisena.145 

Evankelisen liikkeen johtajat toivoivat pappien vaimojen toimivan seurakun-

tien eräänlaisina äitihahmoina.146 Schütz Zell omaksui tämän elämässään ja toimin-

nassaan Strassburgissa. Köyhät, sairaat, vainotut tai muuten heikossa asemassa elä-

neet olivat lähellä Schütz Zellin sydäntä, mikä näkyi esimerkiksi hänen Kirjeessään 

Kentzingenin naisille. Pappien avioliittoa puolustaessaan hän esitti huolensa pap-
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pien konkubiinien ja heidän lastensa asemasta yhteisössä. Schütz Zell majoitti ko-

tonaan usein uskonnollisia levottomuuksia tai vainoja paenneita henkilöitä.147 Hy-

väntekeväisyys ja avustustyö nähtiin 1500-luvun Saksassa erityisesti naisille kuu-

luvina tehtävinä. Schütz Zell ei kuitenkaan pitänyt avustustyötä vain naisille kuu-

luvana puuhasteluna, vaan sitoi sen vahvasti papin vaimon rooliin ja ”virkaan”.148  

Schütz Zell kutsui itseään ”kirkkoäidiksi” (saks. Kirche Mutter) ja käytti pal-

jon äitiyteen ja naiseuteen viittaavia kielikuvia puhuessaan kristinuskosta ja Juma-

lasta. Schütz Zell menetti kaksi lastaan näiden ollessa hyvin nuoria. Tarkastellessa 

Schütz Zellin toimintaa herääkin kysymys siitä, oliko lasten menettämisellä vaiku-

tusta hänen vahvasti omaksumaansa rooliin seurakunnan äitihahmona. Schütz Zel-

lia tutkineen Ulrike Zitzlspergerin mielestä Schütz Zellin lasten kuolema oli kes-

keinen tekijä tämän seurakunnan äidin roolin rakentumiselle.149  

Sekä von Grumbach että Schütz Zell käyttivät kirjeissään itsensä alentamista 

retorisena keinona. He vähättelivät taitojaan ja merkitystään antaen itsestään nöyrän 

ja alistuneen kuvan. Tämän vähättelyn tarkoituksena oli kuitenkin oman merkityk-

sen lisääminen ja lukijan vakuuttaminen omasta asiastaan. Tätä retorista keinoa 

käytettiin runsaasti 1500-luvun kirjoituksissa, muun muassa Luther käytti retorista 

itsensä alentamista omissa kirjeissään.150 

Kirjeissään Schütz Zell ja von Grumbach halusivat tietoisesti antaa itsestään 

kuvan tavallisina ja kunniallisina aikansa naisina, vaikka heidän toimintansa rikkoi-

kin sukupuolijärjestelmän asettamaa naiskuvaa. He pyrkivät tällä tavoin rauhoitte-

lemaan lukijoitaan ja yhteisönsä auktoriteetteja ja vakuuttamaan heidät siitä, ettei 

heidän tarkoituksenaan ollut kumota yhteiskunnan rakenteita ja hierarkioita. Viit-

taamalla asemiinsa vaimoina ja äiteinä von Grumbach ja Schütz Zell varmistivat 

myös lukijoiden samaistuimisen heihin. Samalla he ilmaisivat olleensa tietoisia yh-

teisönsä sukupuolijärjestelmän tuomista odotuksista ja velvollisuuksista.151 Kirjeis-

sään he pyrkivät osoittamaan, että he olivat tietoisia sukupuolensa asettamista ra-

joista sekä toimintansa herättämästä närkästyksestä. Von Grumbach ja Schütz Zell 

eivät kuitenkaan kokeneet olevansa naisina poikkeuksellisia tai vallankumoukselli-

sia. Tämän takia he pyrkivät kirjeissään vakuuttamaan lukijansa siitä, että syy hei-

dän toiminnalleen kumpusi äärimmäisestä pakosta: Jumalan hengen johdatuksesta, 
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kristillisestä velvollisuudentunnosta tai esivallan ja kirkon auktoriteettien ollessa 

kyvyttömiä hoitamaan tehtäviään. Schütz Zellin ja von Grumbachin ennenkuulu-

maton toiminta peilautuikin heidän kirjeissään useasti lukijan vakuutteluun siitä, 

että he toimivat kunniallisen ja oikeaoppisen naisen roolin puitteissa. 
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III Raamattu ja evankelinen teologia naisten toimin-
nan oikeuttajina 

1. Uskon puolustaminen kristityn velvollisuutena 

Sekä von Grumbachin että Schütz Zellin kirjeiden keskiössä olivat evankelisen liik-

keen teologia ja Raamatun tulkinta. Vahvimpana niistä näkyi Lutherin käsitys ylei-

sestä pappeudesta. Sen mukaan jokaisella kristityllä oli yhteys Jumalaan ja hänen 

sanaansa ja jokaisen kristityn tuli itse lukea Raamattua. Aikansa miesten lailla myös 

reformaatioliikkeen naiset vetosivat ja puolustivat toimintaansa tällä yhteisen uskon 

tuomalla yleisellä pappeudella ja kristityn vapaudella. Tämä tuli useaan otteeseen 

ilmi von Grumbachin ja Schütz Zellin kirjeissä.152  

Yleisen pappeuden ideasta huolimatta Luther näki naisen roolin ja tehtävän 

kodin hoitajana ja alisteisena isäänsä tai aviomieheensä nähden.153 Tämä koski 

myös naisten hengellistä elämää ja uskonnon harjoittamista, eivätkä hän tai muut 

reformaattorit rohkaisseet naisia julkisiin uskonnollisiin kannanottoihin.154 Von 

Grumbachin ja Schütz Zellin kirjeissä yleisen pappeuden idea tuli ilmi kasteteolo-

giassa. Sen mukaan kasteessa kristitty siirtyi kadotuksesta Jumalan pelastuksen 

alaiseksi. Tällöin hän sai kristityille kuuluvan oikeuden pelastukseen, mutta oli sa-

malla kristillisten velvollisuuksien alainen. Velvollisuuksista tärkein oli kristinus-

kon aktiivinen harjoittaminen ja toteuttaminen.155  

Von Grumbach korosti useaan otteeseen kirjeissään, kuinka hyvin hän tunsi 

Lutherin ja tämän kirjoitukset. Tutkijoiden kesken on ollut epävarmuutta siitä, 

kuinka riippuvainen von Grumbach oli Lutherista. Tutkimuksessa on kuitenkin yk-

simielisesti todettu, että Lutherin oppi yleisestä pappeudesta oli von Grumbachin 

kirjoituksille äärimmäisen keskeinen tekijä.156 Lutherin lisäksi von Grumbachin 

teologisissa ajatuksissa oli paljon vaikutteita Melachtonilta muun muassa armon 

merkityksessä.157  

Vaikka von Grumbach tuki reformaatiota ja viittasi paljon tunnettujen refor-

maattoreiden teksteihin, hän näki heidät kuitenkin tavallisina ja erehtyväisinä ihmi-

sinä.158 Hän muistutti useaan otteeseen, että hän oli Kristuksen, ei Lutherin tai ke-

nenkään teologin seuraaja, eikä kenenkään ymmärryksen pohjana tulisi olla kukaan 
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muu kuin Jumala. Von Grumbach totesikin Ingolstadin yliopistolle, ettei häntä huo-

lettaisi, vaikka Luther kieltäisi omat näkemyksensä, sillä hänen uskonsa ja ymmär-

ryksensä pohjautuivat yksin Jumalan sanaan.159 

Keskeistä von Grumbachin argumentoinnissa oli se, että hän näki yleisen pap-

peuden koskevan jokaista kristittyä säätyyn tai sukupuoleen katsomatta. Hän ko-

rosti kirjeissään, että jokainen kristitty oli kasteensa myötä velvollinen puolusta-

maan ja tuomaan rohkeasti esiin uskoaan. Tämän nähdään olevan avain hänen raa-

matullisille perusteluilleen.160 Samanlaista oppia esiintyi myös Lutherin varhaisim-

missa teksteissä 1520-luvulla.161 Tämä osoittaa, että von Grumbach oli erittäin tie-

toinen aikansa evankelisista teologisista suuntauksista sekä teologisesta kirjallisuu-

desta. Kristityn velvollisuuksilla hän ei perustellut ainoastaan omia mielipiteitään, 

vaan hän kehotti myös Ingolstadin raadin jäseniä muistamaan kasteessaan anta-

mansa lupauksen ja pyysi heitä arvioimaan toimintaansa sen valossa. Hän muistutti, 

kuinka kasteessa kristitty lupasi puolustaa Jumalan sanaa ja paljastaa pahan vallat, 

ja kuinka tämä lupaus sitoi yhtälailla sekä häntä että kaupunkinsa päättäjiä.162 Von 

Grumbach perusteli yleisen pappeuden kasteen lisäksi myös Paavalin sanoilla, joi-

den mukaan jokainen seurakunnan jäsen on osa Kristuksen ruumista.163 

Yleisen pappeuden idean lisäksi von Grumbachin kirjeissä näkyi ajatus Raa-

matusta suurimpana auktoriteettina. Hän näki kaikki ihmiset yhtä lailla Raamatun 

sanan alaisina ja uskoi, että Jumala puhutteli Raamatun kautta kaikkia ihmisiä sa-

malla tavalla.164 Raamattu selitti ja tulkitsi hänen mukaansa itse itseään. Koska Raa-

mattu itsessään oli von Grumbachin mielestä täydellistä Jumalan sanaa, ei siitä tul-

lut poistaa mitään tai lisätä mitään ylimääräistä. Tämän takia traditiolla, filosofialla 

tai kirkon johtajilla ei ollut Raamattua suurempaa auktoriteettia. Von Grumbachin 

teologia tiivistyi ajatukseen siitä, ettei kukaan tai mikään voinut hallita Jumalan 

sanaa, vaan Jumalan sana hallitsi kaikkea.165 Von Grumbachin mielestä myös maal-

lisen lain tuli tällöin pohjautua suoraan Raamatun sanaan ja Jumalan tahtoon. Jotta 

Jumalan sana toteutuisi mahdollisimman hyvin maailmassa, täytyi maallinen laki 

ja elämä karsia kaikesta Raamattuun perustumattomasta aineksesta.166 Erityisesti 
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tämä koski von Grumbachin mielestä Rooman lakeja, joita hän ei pitänyt Raamatun 

sanan kanssa yhtenevinä.167 

Von Grumbachin mielestä Ingolstadin yliopisto sekä muut valtaa pitävät auk-

toriteetit olivat asettuneet esteiksi ihmisen ja Jumalan välille. Erityisen vääränä ja 

epäoikeudenmukaisena von Grumbach näki opiskelija Arcasius Seehoferin tuo-

mion evankelisen kirjallisuuden hallussapidosta. Hänen mielestään tätä viatonta ih-

mistä estettiin tutkimasta Jumalan sanaa. Von Grumbach syytti Ingolstadin yliopis-

toa siitä, että se oli käskenyt Seehoferia kieltämään Lutherin ja Melanchthonin teks-

tit ja saksankielisen raamatunkäännöksen. Tämä merkitsi von Grumbachin mukaan 

itse Jumalan sanan kieltämistä.168 

Von Grumbachin laaja Raamatun tuntemus tuli ilmi hänen kirjeissään ja lähes 

300 viittauksessaan eri Raamatun kohtiin. Erityisesti häntä kiinnostivat evanke-

liumit sekä Vanhan testamentin profeetat. Ymmärrys teologiasta ja Raamatusta 

osoittautui hänen tehokkaimmaksi aseekseen väittelyissä ja konfliktitilanteissa.169 

Juuri Raamatun sanalla ja auktoriteetilla hän tuomitsi vastustajiensa toiminnan vää-

räksi ja Jumalan tahdon vastaiseksi. Samoin Raamattuun viittaamalla hän todisti 

omat sanansa ja tekonsa oikeiksi ja Jumalan tahdon mukaisiksi.170 

 Kirjeessä Ingolstadin yliopistolle von Grumbach viittasi jo heti alussa Mat-

teuksen evankeliumin kohtaan, jossa Jeesus sanoo: ”Joka tunnustautuu minun 

omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni isäni edessä taivaissa”. 

Samaisessa luvussa Jeesuksen puhe jatkuu: ”Minä olen tullut nostamaan pojan 

isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan” (Matt. 10:32–35). Von Grum-

bachin liitti kyseiseen Raamatun kohtaan myös vaimon nousemisen aviomiestään 

vastaan.171 Von Grumbach muistutti myös samasta luvusta löytyvistä Jeesuksen sa-

noista, joiden mukaan Pyhä Henki saa ihmiset puhumaan ja todistamaan Jumalan 

sanaa (Matt. 10:20).172 Hän kertoi kirjeessään olleensa tietoinen Paavalin kirjeen 

kohdasta, jossa naisia kielletään puhumasta seurakunnassa. Von Grumbach löysi 

kuitenkin muita kohtia Raamatusta, joilla hän perusteli toimintaansa ja Jumalalta 

saamaansa kutsumusta. Edellä mainittu Matteuksen evankeliumin 10. luku oli 

useimmin käytetty peruste hänen kirjeissään.173  
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Kirjeessä Ingolstadin yliopistolle von Grumbach vetosi myös Hesekielin kir-

jaan, jossa Jumala sanoo, että jokainen ihminen on vastuussa lähimmäisestään, ja 

ihmisten on varoitettava toinen toisiaan vääristä opeista ja syntisestä elämästä (Hes. 

33:8).174 Vaikka von Grumbach ei itse sitä sanonutkaan, hänen ajatuksensa pohjau-

tuivat hyvin vahvasti Lutherin näkemyksiin yleisestä pappeudesta: Kirjeessä Adam 

von Theringille von Grumbach totesi, että hän oli yhtä suuressa vastuussa uskostaan 

kuin paavi tai ruhtinaat. Kasteen myötä he olivat hänen mielestään Jumalan edessä 

tasavertaisia ja heillä oli yhtä suuri oikeus tunnustaa uskoaan.175 

Von Grumbach näki nämä raamatunkohdat kehotuksina nousta valtaa pitä-

neitä vastaan Jumalan sanan puolustamiseksi. Hän kyllä tiedosti, että maallisia auk-

toriteetteja oli toteltava, mutta ei silloin, jos se tarkoitti Raamatun vastaisesti toimi-

mista. Von Grumbach teki selväksi Kirjeessä Ingolstadin raadille, ettei esivaltaa 

vastaan tullut nousta väkivallalla, vaan Jumalan sanan avulla.176 Tämän sanoessaan 

hän sanoutui irti avoimeen kapinaan yllyttämisestä. Von Grumbachin mielestä kris-

titty oli joka tapauksessa tilivelvollisempi Jumalalle kuin maallisen vallan pitäjille, 

ja hänellä oli oikeus, suorastaan velvollisuus, korjata toisen erehtyneen kristityn 

mielipiteitä.177 

Von Grumbach uskoi vahvasti siihen, ettei hän ollut ainoa, joka halusi todis-

taa evankelista uskoaan laajemmin. Kirjeessä Ingolstadin raadille hän vakuutti, että 

moni ajatteli uskosta syvällä sisimmissään samalla lailla kuin hänkin, mutta piti 

uskoaan ja ajatuksiaan piilossa muilta. Tämä ei kuitenkaan riittänyt von Grum-

bachille, vaan hänen mielestään todellisen kristityn oli tuotava julki uskonsa.178 Kir-

jeessä Adam von Theringille von Grumbach argumentoi tämän jopa niin vahvasti, 

että vaikka ihminen olisi kastettu tuhat kertaa, tämä ei voinut kutsua itseään kristi-

tyksi, mikäli hän ei tunnustanut uskoaan julkisesti. Von Grumbachille ei myöskään 

riittänyt se, että ihminen omaksui automaattisesti vanhempiensa uskonkäsitykset 

ottamatta itse Raamatun sanasta selvää.179 Hänen mielestään Jumalan sanan oli ol-

tava toimintaa ja tekoja.180 Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka von Grumbachin 

mielestä uskonnollinen ja hengellinen elämä eivät perustuneet pelkästään passiivi-
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seen vastaanottamiseen ja omaksumiseen. Von Grumbachille usko oli ennen kaik-

kea aktiivista toimintaa, tekoja, asioihin puuttumista ja niiden korjaamista. Kirjeissä 

aiemminkin esiintynyt Matteuksen evankeliumin kohta toimi myös tämän mielipi-

teen raamatullisena perusteluna (Matt. 10:32–33). 

Von Grumbachin kirjeistä heijastunut jumalakuva oli kaksijakoinen: toisaalta 

hän korosti Jumalan armoa ja pelastusta, johon jokainen kastettu oli osallinen. Von 

Grumbach uskoi, että Jumalan voima ja armo ylittivät ihmisen syntisyyden ja heik-

kouden, ja että Jumala vaikutti mitättömissä ja syntisissä ihmisissä. Von Grum-

bachin kirjeistä välittyi myös ajatus siitä, että Jumala toimi inhimillisen käsitysky-

vyn ulottumattomissa ja välillä järjenvastaisilla tavoilla jopa maallista lakia rik-

koen. Jumalalla oli hänen mielestään valta kääntää esimerkiksi naisen julkinen us-

kon puolustaminen häpeällisestä kunniakkaaksi toiminnaksi.181 Toisaalta von 

Grumbach näki Jumalan myös vihaisena ja kostavana, joka rankaisi ihmisten val-

heellisesta ja väärästä elämästä.182 

Protestanttinen teologia ja evankelisen liikkeen ideologia tulivat selvästi ilmi 

myös Schütz Zellin tuotannossa. Von Grumbachin lailla hän teki kuitenkin selväksi, 

että oli Kristuksen, ei kenenkään yksittäisen reformaation teologin seuraaja.183 Teo-

logisilta ajatuksiltaan Schütz Zell ei lokeroitunut tiettyyn protestanttiseen tunnus-

tukseen tai evankeliseen suuntaukseen. Hänen ajatuksissaan yhdistyi elementtejä 

useista eri teologeista ja protestanttisista suuntauksista. Muun muassa Schütz Zellin 

käsitys sakramenttien symboliikasta mukaili hyvin paljon Zwinglin tulkintaa ja teo-

logiaa. Schütz Zellin aktiivisimman toiminnan aikana Strassburgin evankelinen 

liike olikin jokseenkin yhtenäinen ja teki vasta myöhemmin selvemmän eron eri 

suuntauksien, kuten kalvinismin ja luterilaisuuden, välillä.184 

Schütz Zell piti kirjeissään kiinni oikeudestaan puolustaa evankelista usko-

aan. Hän perusteli toimintaansa vetoamalla muun muassa Paavalin sanoihin, joiden 

mukaan Kristuksessa ei ole miehiä tai naisia (Gal. 3:38).185 Puolustuspuheessa 

aviomiehensä Matthäus Zellin puolesta Schütz Zell totesi heti alkuun, että hän oli 

aiemmin pysynyt kunnon naisen tavoin hiljaa ja pidättäytynyt julkisista puheenvuo-

roista. Valheet ja vääryydet hänen aviomiestään, kunniallista kristittyä lähimmäis-

tään kohtaan sekä ennen kaikkea vääryydet Jumalan sanaa kohtaan olivat saaneet 
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hänet lopulta ilmaisemaan ajatuksensa julkisesti. Hänen mielestään kaste velvoitti 

häntä kunnon kristittynä puolustamaan Jumalan oikeutta ja totuutta sekä paljasta-

maan vääryydet ja valheet. Schütz Zellin mukaan kristitty ei saanut olla vaiti val-

heen edessä, minkä takia hän koki velvollisuudekseen estää väärän opin leviäminen 

kansan keskuudessa.186 Schütz Zell näki tämän myös kristillisen lähimmäisenrak-

kauden osoituksena: erehtyneen veljen tai sisaren korjaaminen oli rakkaudesta ja 

välittämisestä kumpuava teko.187 Perusteena tälle hän näki muun muassa Paavalin 

sanat siitä, kuinka jokaisen kristityn tuli auttaa hädänalaista tai horjuvaa lähimmäis-

tään, sillä kaikki kristityt kuuluivat osaksi Kristuksen ruumista (1.Kor. 12:27).188 

Kristittyjen velvollisuus osoittaa ja tunnustaa uskoaan julkisesti oli keskeinen 

teema Schütz Zellin kirjeissä. Tämän hän toi esiin varsin voimakkaasti Kirjeessä 

Kentzingenin kärsiville naisille. Schütz Zell ihaili suuresti kirjeessään uskonsa täh-

den vainottuja naisia, jotka joutuivat tulemaan toimeen ilman esivallan ja aviomies-

tensä tuomaa turvaa. Schütz Zell piti heitä todellisina Kristuksen seuraajina, sillä 

he uskalsivat tunnustaa julkisesti oman uskonsa ja kärsiä rohkeasti sen seuraamuk-

set.189 Hän nosti Kentzingenin naisten asenteen suorastaan malliesimerkiksi muille 

kristityille. 

Schütz Zell näki kristityn velvollisuuden tunnustaa uskoaan myös aktiivisena 

lähimmäisen auttamisena. Schütz Zell koki hyväntekeväisyyden ja hädänalaisten 

auttamisen tärkeänä koko hänen elämänsä ajan. Kirjeissään hän pohti usein evan-

keliumin ja kärsimyksen välistä suhdetta ja perusteli lähimmäisen auttamisen Raa-

matulla ja Kristuksen asettamalla esimerkillä.190 Konkreettisen avustustyön lisäksi 

Schütz Zell tarjosi myös sielunhoitoa sekä uskon ja teologian reflektointia kristitty-

jen elämään. Hän halusi esimerkiksi saada Kentzingenin vainojen uhreiksi joutu-

neet naiset ymmärtämään syvemmän teologisen merkityksen heidän kokemissaan 

kärsimyksissään ja vaikeassa elämäntilanteessaan.191 

Von Grumbachin ja Schütz Zellin kirjeiden teologiassa on nähtävissä selviä 

yhtäläisyyksiä ja paralleeleja. Nämä näkyvät muun muassa heidän viittauksissaan 

samoihin raamatunkohtiin. Erityisesti Matteuksen evankeliumin luku 10 oli mo-
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nessa kirjeen kohdassa perusteena heidän uskonnollisen toimintansa oikeuttami-

sessa.192 Myös luterilaisen kasteteologian ja yleisen pappeuden hyödyntäminen tuli 

kummankin naisen kirjeissä esiin. Heidän teksteissään korostuivat julkisen uskon 

tunnustamisen tärkeys sekä kristityn velvollisuudet ensisijassa Jumalaa, ei katoa-

vaista maailmaa kohtaan. Sekä von Grumbach että Schütz Zell ajattelivat, että ylei-

nen pappeus ylitti kristityn säädyn, aseman tai sukupuolen rajat. Schütz Zell muun 

muassa vastasi  hänelle ominaisella huumorilla vastustajilleen, joiden mielestä Raa-

matun tulkitseminen ei kuulunut hänelle: 

Kerran aasi puhui ja näki enkelin, jota profeetta ei halunnut nähdä. Onko sitten 

niin ihmeellistä, että minä kerron totuuden, olenhan kuitenkin ihminen?!193 

Kasteen tuoma yhteinen usko ja samanarvoisuus Jumalan edessä tulivat ilmi 

myös naisten käyttämissä sisaruuteen viittaavissa kielikuvissa. Von Grumbach ja 

Schütz Zell kutsuivat kirjeen vastaanottajia ja lukijoita sisarikseen ja veljikseen.194 

Uskon tuoman sisaruuden painottaminen oli vahva retorinen keino, jota monet 

muutkin reformaattorit käyttivät kirjeissään. Kirjoittaja loi tällä tavoin yhteyttä lu-

kijaan ja korosti yhteisen uskon merkitystä.195 Sisarelliset kielikuvat loivat myös 

toimijuutta erityisesti maallikoille ja naisille. Talonpoikaissodan jälkeen nämä kie-

likuvat jäivät pois reformaattorien teksteistä, sillä maallikkojen vaikutusmahdolli-

suuksia haluttiin rajoittaa.196 

Schütz Zellin ja von Grumbachin kirjeistä on nähtävissä selviä viitteitä heidän 

aikansa miesteologien ajatuksiin, erityisesti yleisen pappeuden, kasteen teologian 

sekä Raamatun auktoriteetin korostamisen kohdalla. Tämän kaltainen viittaaminen 

miespuolisiin teologeihin oli varsin tyypillistä reformaation ajan naisten kirjoituk-

sissa. Tämä ei tarkoittanut kuitenkaan sitä, etteikö naisilla olisi ollut omiakin ide-

oita, vaan ennemminkin sitä, että he osasivat taitavasti ja luovasti soveltaa miesten 

luomia ideologioita omiin tarkoitusperiinsä. Lisäksi von Grumbach ja Schütz Zell 

laajensivat, muokkasivat ja haastoivat miespuolisten reformaattoreiden ajatuksia ja 

teologiaa rohkeasti.197 
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2. Naiset profeetallisina ääninä 

Keskiajalla profetoiminen ja uskonnollisten näkyjen näkeminen mahdollistivat 

naisten osallistumisen hengellisiin keskusteluihin. Mikäli nainen pystyi perustele-

maan, että Jumala toimi hänen kauttaan välittömässä yhteydessä ja antoi profeetal-

lisia tai muuten mystisiä näkyjä hänelle, oli naisen julkinen toiminta hyväksyttä-

vää.198 Näyt, unet, mystiikka ja profetoiminen muodostivatkin keskiajalla yhden 

yleisimmistä muodoista ja väylistä naisten uskonnolliselle toiminnalle.199 Tämä nä-

kyi myös Saksan alueella, jossa monilla naisilla oli keskeinen rooli profeettoina ja 

hengellisten näkyjen tulkitsijoina. Aikana, jolloin ainoastaan miehet saivat käyttää 

julkista ääntä uskonasioissa, profetoimisesta tuli keskeinen keino naisille ilmaista 

julkisesti näkemyksiään uskosta. Parhaimmillaan profetointi oikeutti keskiajan nai-

sen auktoriteettiaseman ja tehtävän hengellisenä opettajana.200 

Reformaattorit omaksuivat profetoimisen myös omassa toiminnassaan, mutta 

he näkivät sen eri valossa kuin keskiajalla. Profetoimista ei nähty enää ainoastaan 

uskonnollisten näkyjen näkemisenä, vaan ennen kaikkea Raamatun tekstien oikea-

oppisena selittämisenä. Tämä sopi saumattomasti reformaatioliikkeen ajatukseen 

jokaisen kristityn perusoikeudesta lukea ja tulkita itse Raamatun sanaa. Profetoimi-

nen liitettiin myös yleiseen pappeuteen: Jumalan uskottiin puhuvan kristityille sää-

tyyn ja koulutukseen katsomatta Pyhän Hengen ja Raamatun sanan kautta. Tämä 

tuli ilmi varsin vahvana muun muassa Lutherin teoksissa.201 Luther näki Raamatun 

oikean tulkinnan profetoimisena ja muiden virheellisten käsitysten oikaisemisen 

Pyhän Hengen antamana lahjana. Hän myös linkitti profetoimisen lahjan vahvasti 

kristittyjen yhteisen pappeuden ideaan.202 Reformaattorien teksteissä näkyi myös 

profetoimiselle tyypillistä erottelua hyvän ja pahan, maallisen ja hengellisen sekä 

oikeiden ja väärien profeettojen välillä. Tätä retoriikkaa käytettiin muun muassa 

evankelisten väittelyissä perinteistä uskoa kannattavien ja kastajaliikkeiden kanssa. 

Reformaattorit samaistuivat vahvasti Vanhan testamentin profeettojen tehtävään 

paljastaa vääryys ja harhaan johtavat opit maailmassa.203 Seuraavaksi tarkastelen, 

hyödynsivätkö von Grumbach ja Schütz Zell reformaation muokkaamaa profetoi-

misen perinnettä ja sen mukanaan tuomaa oikeutta puhua naisina julkisesti. 
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Von Grumbach kertoi kirjeissään, että hänen sanansa olivat lähtöisin Juma-

lalta, ei hänestä itsestään. Hän pyrki vakuuttamaan lukijansa siitä, että hän ajoi en-

nen kaikkea Jumalan eikä omaa agendaansa.204 Hän vetosi Pyhän Hengen voimalla 

puhumiseen muun muassa Kirjeessä Ingolstadin raadille väittämällä, että hänen 

viisautensa oli peräisin täysin Pyhästä Hengestä, ei hänen omista voimistaan tai 

saavutuksistaan.205 Samassa kirjeessä hän myös sanoi, että Jumalan henki oli anta-

nut hänelle ymmärryksen oikeasta kristinuskon opista, mikä oli täysin yhteneväinen 

reformaattoreiden profetointikäsityksen kanssa.206 Vetoamalla Jumalan puheeseen 

ja voimaan hänessä von Grumbach oikeutti julkiset puheensa ja ikään kuin vapautti 

itsensä niiden vastuusta.207 Tämän kaltainen argumentointi oli varsin yleistä ajan 

profeetallisissa hengellisissä teksteissä.208 Von Grumbach ei kuitenkaan nähnyt 

profetoimista ja Jumalan sanan julistusta kaikille kuuluvana ja itsestään selvänä oi-

keutena. Ennemminkin hän uskoi, että Jumalan tahdosta Pyhä Henki puhui kenen 

tahansa suulla.209 

Von Grumbachin kirjeissä oli nähtävissä myös paljon apokalyptista tematiik-

kaa. Erityisesti hän lainasi Johanneksen evankeliumin apokalyptista ja dualistista 

ainesta. Johanneksen evankeliumin vaikutukset näkyivät varsinkin niissä von 

Grumbachin kirjeiden kohdissa, jossa mainitaan taistelu valon ja pimeyden, totuu-

den ja valheen sekä Jumalan ja paholaisen välillä. Von Grumbach lainasi kirjeissään 

myös Paavalin sanoja tyhmyyden ja viisauden välisestä vastakkainasettelusta.210 

Von Grumbachin tekstejä ei kuitenkaan pidä lukea ainoastaan apokalyptisina ja 

maailman loppuun viittaavina. Hän ei esimerkiksi koskaan puhunut suoranaisesti 

maailmanlopusta tai viimeisestä tuomiosta.211 Dualistinen taistelu hyvän ja pahan, 

totuuden ja valheen välillä ei sijoittunut hänen teksteissään kaukaiseen, mystiseen 

tuomiopäivään, vaan hän näki tuon taistelun tapahtuvan hänen ajassaan ja maail-

massaan ja koskevan jokaista kristittyä. 

Von Grumbach sitoi itsensä paikoin Vanhan testamentin profeettojen kon-

tekstiin ja näki toimintansa samankaltaisena Jumalan tahdon ilmoittamisena ja oi-

keaoppisen uskon puolustamisena. Kirjeissään hän viittasi useaan otteeseen eri pro-
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feettakirjoihin, joista Jeremia, Jesaja ja Hesekiel toistuivat useimmin. Von Grum-

bach samastui Jeremian persoonaan ja kohtaloon ja koki puhuvansa tämän sanoja 

uudessa historiallisessa kontekstissa. Hän samastui myös profeetta Jesajaan, joka 

yhteisönsä ainoana nousi vastustamaan vääryyttä ja Jumalan tahdon vastaista toi-

mintaa. 212 

Von Grumbach tulkitsi Hesekielin kirjan kautta, että Jumala oli antanut maa-

ilmaan huonoja hallitsijoita ja vääriä opettajia, koska hänen tahtoaan ei oltu toteltu 

(Hes. 20).213 Kirjeissään hän loi kuvia siitä, kuinka Rooman vallan kannattajien ja 

paavin tukijoiden kävisi Jumalan tuomiolla, jos he eivät korjaisi erehdyksiään ja 

valheitaan.214 Jeremian kirjaan viitaten von Grumbach sanoi, että kaikki pahuus ja 

syntisyys tulisivat vielä esiin Jumalan kirkkaudessa (Jer. 1:11–13). Von Grumbach 

vakuutti, etteivät paavi, Ingolstadin yliopisto tai kirkkoa johtaneet auktoriteetit voi-

neet mitenkään estää totuuden paljastumista.215 Kirjeessä Ingolstadin raadille von 

Grumbach rinnasti väärän opin levittäjät myös juutalaisiin, jotka eivät olleet suos-

tuneet vastaanottamaan Kristuksen tuomaa pelastusta.216 

Von Grumbachin kirjeissä esiintyi paljon demonisoivaa kuvaa hänen vastus-

tajistaan. Hän muun muassa piti perinteisen uskon puolustajien ja paavin tekemiä 

vääryyksiä ”paholaisen töinä”. Hänen mielestään Ingolstadin yliopisto ja kirkko 

taistelivat vain voimalla ja väkivallalla, mutta ei hänen laillaan Raamatun sanalla.217 

Von Grumbach vertasi Ingolstadin yliopiston ja kirkon toimintaa Jeesuksen ver-

taukseen hyvästä ja huonosta palvelijasta (Matt. 24:45–51). Todellisen kristillisen 

kirkon tuli olla Jumalalle kuin hyvä palvelija, joka isäntänsä poissa ollessa huolehti 

talon väestä ja piti kunniakkaasti huolta talosta. Von Grumbach näki aikansa papit 

kuitenkin Jumalan huonoina palvelijoina, jotka isäntänsä poissa ollessa löivät lai-

min velvollisuuksiaan ja pitivät huolta vain omasta hyvinvoinnistaan. Niin kuin 

isäntä, joka palasi yllättäen taloonsa rangaisten huonoa palvelijaa, samoin hetkenä 

minä hyvänsä saapuva Jumala rankaisisi niitä kirkon johtajia, jotka eivät olleet 

opettaneet Raamatun mukaisesti.218  

Myös Schütz Zellin kirjeissä on havaittavissa profetoimiseen viittaavia ele-

menttejä. Hän oikeutti kirjeittensä sisällön sillä, että Jumala puhui Pyhän Hengen 
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vaikutuksella hänen kauttaan. Schütz Zell sanoi ajavansa Jumalan asiaa, eivätkä 

hänen sanansa tulleet hänestä itsestään, vaan Jumalalta.219 Kirjeessä Kentzingenin 

kärsiville naisille hän rohkaisi muitakin naisia levittämään Jumalan sanaa ja kehotti 

naisia puhumaan rohkeasti uskosta aviomiehilleen.220 Ajatus siitä, että nainen, ja 

vieläpä aviomiehelleen alisteinen vaimo, voisi tällä lailla saarnata ja opettaa mies-

tään, oli vahvasti vastoin ajan sukupuolirooleja. 

Schütz Zellin mielestä saarnaaminen ei kuulunut yksinomaan papin virkaan, 

vaan jokaisen kristityn velvollisuuteen todistaa uskoaan ja puhua Pyhän Hengen 

johdolla. Saarnaaminen liittyi hänen mielestään vahvasti profetoimiseen ja Jumalan 

tahdon ilmaisemiseen. Schütz Zell uskoi vakaasti, että uskon tuoma kaikkien kris-

tittyjen yhteinen pappeus velvoitti ja oikeutti häntä puhumaan.221 Schütz Zell tul-

kitsi Kentzingenin tapahtumia raamatullisesta näkökulmasta liittäen naisten tilan-

teen kristinuskon ja Raamatun historian kontekstiin.222 Näiden tuntomerkkien pe-

rusteella Kirjettä Kentzingenin kärsiville naisille voidaan sisältönsä puolesta pitää 

profeetallisena tekstinä. 

Kirjeittensä perusteella Schütz Zellin ihmiskäsitys oli dualistinen. Ihmiset ja-

kautuivat hänen mukaansa hyveellisiin ja totuutta puolustaviin Jumalan sanansaat-

tajiin sekä vääryyttä ja valhetta levittäviin paholaisen sanansaattajiin. Jälkimmäi-

seen ryhmään hän luki erityisesti perinteisen uskonopin kannattajat, jotka yrittivät 

todistaa Raamatun avulla asioita, joita siellä ei mainittu.223 Schütz Zell piti perin-

teisen uskon kannattajia muun muassa susina lampaiden vaatteissa, Jumalan viini-

tarhan tuhoajina ja jopa Danielin kirjan petona.224 Näiden kahden äärimmäisen hy-

vän ja pahan ihmisryhmän väliin jäivät tavalliset ihmiset, jotka Schütz Zell näki 

jokseenkin passiivisina, yksinkertaisina ja täysin Jumalan tai paholaisen johdatelta-

vissa olevina.  

Jeesuksen vertaus hyvästä ja huonosta paimenesta yhdisti von Grumbachin ja 

Schütz Zellin kirjeiden raamatullista tematiikkaa. Sekä von Grumbach että Schütz 

Zell näkivät perinteistä uskoa puolustaneet papit Jeesuksen varoittamina huonoina 

paimenina, jotka tietoisesti ohjasivat laumansa eksyksiin kauemmas Jumalasta. 225 

Nämä kohdat naisten kirjeissä kertovat von Grumbachin ja Schütz Zellin yrittäneen 
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osoittaa yhteisönsä väärät profeetat ja harhaoppiseksi näkemänsä kohdat kirkon elä-

mässä. Samalla he pyrkivät erottautumaan Jumalan sanan oikeina julistajina ja oi-

keaoppisina Raamatun tulkitsijoina. Tämän kaltainen dualismi nähdään tyypillisenä 

piirteenä 1500-luvun profetoimiselle.226 

Schütz Zellin ja von Grumbachin tekstien yhteyttä ajan käsityksiin profetoi-

misesta ei ole juurikaan tutkittu aiemmin, mutta asia on herättänyt keskustelua tut-

kijoiden välillä. Von Grumbachia tutkinut Peter Matheson kiinnittää huomiota von 

Grumbachin käyttämiin apokalyptisiin raamatunkohtiin ja kielenkäyttöön. Sen si-

jaan Schütz Zellia tutkinut Elsie McKee ei näe Schütz Zellin tekstien viittaavan 

profetoimiseen.227 Naisten kirjeiden profeetallista sisältöä tutkinut Sujin Pak puo-

lestaan toteaa, että sekä Schütz Zellin että von Grumbachin kirjeet täyttävät 1500-

luvun profetoimiskäsityksen tunnusmerkit. Hänen mielestään esimerkiksi von 

Grumbach muokkasi tarkoituksella tekstejään ja kirjoitustyyliään profeetalliseen 

muotoon.228 Pakin mielestä profetoimisen ja Raamatun tulkinnan välistä suhdetta 

ei ole tutkittu tarpeeksi von Grumbachin kirjeissä. Hänen mukaansa von Grumbach 

ja Schütz Zell näkivät itsensä osana Vanhan testamentin profeettojen jatkumoa, jo-

hon kuuluneet kertoivat ja tulkitsivat Jumalan tahtoa kansalle. Kirjeissään he liitti-

vät aikansa tapahtumat laajempaan raamatulliseen kontekstiin, ja he löysivät Raa-

matusta yhtäläisyyksiä oman aikansa tapahtumiin. Lisäksi heidän kirjeissään näkyi 

selkeä erotus oikeiden ja väärien profeettojen ja paimenten välillä.229 

Kirjeittensä sisällön valossa von Grumbachia ja Schütz Zellia voidaan pitää 

profeetallisen perinteen jatkajina. Vaikka he eivät nähneet uskonnollisia näkyjä, 

heidän kirjeittensä sisällöt täyttävät 1500-luvun alkupuolen määritteet profetoimi-

selle: Yliluonnollisten kokemusten sijaan he harjoittivat profetoimista Raamatun 

sanan tulkitsemisessa. Schütz Zell ja von Grumbach oikeuttivat julkisen toimin-

tansa Pyhän Hengen vaikutuksella ja korostivat olevansa Jumalan asialla. Lisäksi 

he liittivät aikansa ja ympäristönsä tapahtumat Raamatun kertomusten kontekstiin. 

Profeetallisen kielen ja varhaisemman teologian omaksuminen osoittaa von Grum-

bachin ja Schütz Zellin tunteneen aikansa hengellistä ja erityisesti naisten parissa 

elänyttä kirjallisuutta ja profeetallista perinnettä. Heidän kirjeistään näkyi, että he 

osasivat hyödyntää taitavasti profetoimisen antamia mahdollisuuksia omiin tarkoi-
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tuksiinsa. Profetoimiseen viittaavilla kirjoituksillaan naiset eivät puolustaneet ja oi-

keuttaneet ainoastaan sanojaan ja mielipiteitään, vaan myös omaa persoonaansa ja 

sukupuoltaan.230 

3. Raamatun henkilöt naisten esikuvina 

Schütz Zell viittasi kirjeissään yksittäisiin Raamatun kertomuksiin, erityisesti hen-

kilöhahmoihin ja heidän luonteenpiirteisiinsä. Hän näki useat Raamatun hahmot, 

varsinkin naiset, esikuvinaan ja toimintansa innoittajina. Raamatun naishahmot 

näyttäytyivät monille naisille eräänlaisina kristittyjen arkkityyppeinä, jotka antoivat 

esimerkin Jumalan tottelemisesta ja Pyhän Hengen vaikutuksesta toimimisesta.231 

Viittaamalla henkilöhahmoihin Schütz Zell pyrki joko näyttämään esimerkkiä hy-

vän kristityn elämästä tai oikeuttamaan uskonnollisia ja julkisia mielipiteitään nai-

sena. Von Grumbachin kirjeistä vastaavanlaista Raamatun käyttöä ei löydy. Hän 

viittasi Raamatun kohdilla enemmänkin Jeesuksen ja apostolien käskyihin ja laa-

jempiin ihanteisiin kristillisestä elämästä. Hän tosin muistutti lukijoita ja esivaltaa 

siitä, että Jeesus ja Jeremia opettivat miesten lisäksi myös naisia, kuten Paulaa, Ble-

sillaa ja Magdalan Mariaa.232 Von Grumbach ei kuitenkaan tehnyt Schütz Zellin 

lailla yhtä paljon johtopäätöksiä yksittäisten Raamatun henkilöiden elämästä tai so-

veltanut niitä suoraan oman agendansa oikeuttamiseen. 

Kirjeessä Kentzingenin kärsiville naisille Schütz Zell rinnasti Raamatun ker-

tomuksen Abrahamista uskonsa tähden vainottujen naisten tilanteeseen. Hän vertasi 

tukalassa tilanteessa eläviä naisia Hagariin ja Ismaeliin.233 Hagar oli Abrahamin 

orjatar, joka poikansa Ismaelin kanssa karkotettiin Abrahamin luota autiomaahan. 

Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka Jumala pelasti Hagarin ja 

kuoleman partaalla olleen Ismaelin autiomaasta (1. Moos. 21:8–21). Kirjeessään 

Schütz Zell kertoi naisille, että samoin kuin Jumala antoi Hagarin ja Ismaelin kärsiä 

ja kuitenkin pelasti nämä lopulta, samoin naisten kärsimyksellä oli tarkoitus, ja Ju-

mala pelastaisi heidätkin.234 Yhteistä Raamatun kertomuksen ja Kentzingenin nais-

ten tilanteen välillä oli myös se, että niiden päähenkilöinä olivat lapsistaan huoleh-

tivat naiset, jotka oli jätetty kärsimään ilman miestensä apua ja tukea. Hagar ja Is-

mael ovatkin usein symboloineet maailman hylkäämiä lapsia.235 
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Schütz Zell vertasi Kentzingenin naisten tilannetta myös Abrahamiin ja Iisak-

kiin (1. Moos. 22:1–19). Kertomuksessa Jumala käski Abrahamin uhrata ainoa poi-

kansa Iisak. Juuri, kun Abraham oli valmis tappamaan poikansa, selvisikin, että Ju-

mala oli halunnut vain testata Abrahamin uskon kestävyyttä. Schütz Zellin mielestä 

Jumala halusi samalla tavalla vain koetella Kentzingenin naisten uskoa. Tämän ta-

kia heidän tulisi pysyä vahvoina ja luottaa Jumalan suojelukseen.236 

Schütz Zellille oli tyypillistä, että hän käytti erittäin feminiinisiä, kuten äitiy-

teen viittaavia ilmaisuja puhuessaan uskosta ja Jumalasta. Kirje Kentzingenin kär-

siville naisille poikkesi kuitenkin tästä.237 Schütz Zell kehotti Kentzingenissä asuvia 

naisia osoittamaan ”samankaltaista miehekkään rohkeaa uskoa kuin Abraham”. Hä-

nen mielestään tällainen maskuliinisen rohkea asenne oli suorastaan suotavaa nai-

sille.238 Tämä jäi ainoaksi kerraksi, kun Schütz Zell kuvasi tämän kaltaista miehistä 

uskoa naiselle sopivana.239 Schüzt Zellin kirjoituksesta voi päätellä, että hänen elin-

aikansa kulttuurissa miehille ja naisille oli selkeästi erilaiset roolit uskonnon har-

joittamisessa. Rohkea, aktiivinen ja julkinen uskonharjoittaminen nähtiin kuuluvan 

miehelle, kun taas naisen uskonnon harjoitus rajoittui enimmäkseen kodin piiriin.240 

Puolustuspuheessa aviomiehensä Matthäus Zellin puolesta Schütz Zell sa-

maisti itsensä apokryfikirjoissa esiintyvään Judithiin.241 Judith oli nuori ja rohkea 

israelilaisnainen, joka tappoi viholliskansan päällikön ja pelasti siten Israelin sota-

joukot vihollisen hyökkäykseltä. Samoin Schütz Zell rinnasti itsensä Vanhan testa-

mentin Esteriin, joka neuvokkuutensa ansiosta pelasti israelilaiset joukkotuholta.242 

Kirjeessään Schütz Zell näyttäisi samaistuneen näihin itsenäisiin ja päättäväisiin 

naisiin, jotka uskalsivat nousta vastustamaan valtaa pitäviä miehiä. 

Schütz Zell samaisti itsensä myös Luukkaan evankeliumin Elisabetiin, Johan-

nes Kastajan äitiin.243 Luukkaan evankeliumissa Jumala teki Elisabetin miehen Sa-

kariaan mykäksi, koska tämä ei uskonut enää saavansa lasta. Vasta Elisabetin syn-

nytettyä hän sai puhekykynsä takaisin (Luuk. 1:5–64). Tähän raamatunkohtaan viit-

taamalla Schütz Zell rakensi tietoisesti omanlaistaan naiskuvaa: Jumala oli tarkoi-

tuksella tehnyt miehet mykiksi heidän heikkoutensa ja epäuskonsa tähden, ja aino-
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astaan vaimojensa avulla he pystyivät pelastumaan. Mielenkiintoista, ja Schütz Zel-

lin kirjoituksille tyypillistä, on myös se, että hän nosti lasta odottavan äidin sanka-

riksi. 

Raamatun naishahmot tarjosivat uudenlaisia esimerkkejä ja ihanteita refor-

maation ajan naisille. Raamatun naisissa kuvastuivat kodista ja perheestä huolehti-

minen, mutta myös aktiivinen toiminta Jumalan tahdon mukaisesti. Tätä naiskuvaa 

ei ainoastaan tarjottu naisille, vaan naiset itse ottivat ja omaksuivat Raamatun nais-

ten luonteet ja elämäntarinat omaan arkeensa.244 Kirjeessä Kentzingenin naisille 

Schütz Zell viittasi valtavaan määrään eri Raamatun kohtia ja henkilöhahmoja. Hän 

ei luetellut niitä sattumanvaraisesti tai mielivaltaisesti, vaan hän käytti niitä suun-

nitellusti ja tarkoituksenmukaisesti argumentoinnin välineenä.245 Hän käytti niitä 

jopa huumoritarkoituksessa: 

En odota tulevani kuulluksi niin kuin olisin Elisabet, Johannes Kastaja tai pro-

feetta Nathan, joka osoitti Daavidille tämän synnit, tai kukaan muukaan pro-

feetta, vaan ainoastaan aasina, jota väärä profeetta Bileam kuunteli.246 

Schütz Zell pyrki kirjoittamaan mahdollisimman maanläheistä ja ymmärrettävää 

tekstiä, jonka ymmärtämiseen ei vaadittu korkeaa koulutusta tai ylhäistä sukutaus-

taa. Kansalle tutut Raamatun henkilöhahmot antoivat hyvän samaistumispinnan 

Schütz Zellin kirjeiden lukijoille. Samalla hän pyrki vakuuttamaan lukijansa siitä, 

etteivät hänen ajatuksensa olleet uusia tai vallankumouksellisia. Vetoamalla Raa-

matun pyhiin henkilöihin hän yritti kääntää ennenkuulumattomana pidetyn toimin-

tansa täysin kunnialliseksi ja Raamatun mukaiseksi. 
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IV Toimijuus von Grumbachin ja Schütz Zellin identi-
teettien rakentajana 

1. Kirjeiden antama kuva naisista kärsivinä ja rohkeina mart-
tyyreina 

Von Grumbach ja Schütz Zell yrittivät kirjeissään rakentaa itsestään kuvaa Kristuk-

sen uskollisina ja kärsivinä seuraajina, suorastaan marttyyreina. Kummankin naisen 

kirjeissä keskeinen teema oli se, miten kristityn oli oltava valmis uhraamaan kaikki 

maallinen Kristuksen tähden. Tämä koski niin omaa kuin perheenkin mainetta, ys-

tävyys- ja sukulaisuussuhteita ja jopa omaa henkeä. 

Von Grumbach koki tulleensa vainotuksi avioelämässään uskonsa tähden. 

Hänen kirjeistään kävi ilmi, että hänen ja hänen miehensä välinen suhde kiristyi 

uskonnollisten erimielisyyksien takia jopa väkivaltaiseen käytökseen asti. Von 

Grumbach kertoi kuulleensa huhuja, että hänen miehensä tai miespuolisen sukulai-

sensa tulisi lukita hänet huoneeseensa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Von Grum-

bach kuitenkin kertoi Kirjeessä Adam von Theringille, että hänen miehensä oli 

”yrittänyt tehdä kaikkensa vainotakseen hänessä olevaa Kristusta”.247 Vaikka tä-

män todellinen merkitys onkin jäänyt epäselväksi, von Grumbachia tutkinut Peter 

Matheson näkee sen viittaavan fyysiseen väkivaltaan.248 

Von Grumbach näki Seehoferin Jumalan sanaa puolustaneena marttyyrina ja 

esivallan harjoittaman sorron uhrina. Von Grumbach itsekin samaistui tähän ja ra-

kensi marttyyriudesta puolustuksen asialleen. Viittaamalla marttyyri-ihanteeseen 

hän osoitti lukijoilleen, kuinka vakavasti hän suhtautui reformaation puolustami-

seen ja kuinka pitkälle hän oli valmis menemään sen vuoksi. Von Grumbach rakensi 

tietoisesti kuvaa itsestään marttyyrina ja kärsivänä osapuolena yhteenotossa Ingol-

stadin yliopiston kanssa. Hän teki lukijalleen selväksi, että oli toivonut väittelyn 

pysyvän yksityisenä hänen ja yliopiston välillä.249 Hän syytti yliopistoa asiansa tuo-

misesta julkisuuteen ja antoi itsestään kuvan syrjään vetäytyvänä ja passiivisena 

osapuolena. Hän kertoi Kirjeessä Ingolstadin raadille kuinka yliopiston aikaansaa-

man julkisuuden takia hän oli joutunut väärinymmärryksen ja suoranaisen torjumi-

sen uhriksi monen henkilön taholta.250 Tämän kaltainen kuva uhriksi joutuneesta 

marttyyrista kääntyi von Grumbachin eduksi, sillä Ingolstadin yliopiston sortamana 
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pidetty nainen herätti laajalti sympatiaa.251 Muun muassa Luther kertoi vuonna 

1528 kirjeessään Georg Spalatinille, kuinka liikuttunut hän oli hurskaan von Grum-

bachin kokemista kärsimyksistä.252 

Marttyyri-ihanne tuli von Grumbachilla esiin erityisesti hänen Kirjeessään 

Ingolstadin raadille. Kirjoitustyyli ei ollut läheskään niin syyttävä ja terävä kuin 

hänen aiemmin kirjoittamassaan Kirjeessä Ingolstadin yliopistolle. Von Grumbach 

yritti antaa itsestään mahdollisimman hurskasta ja nuhteetonta vaikutelmaa raadille, 

joka oli kokoontunut pohtimaan von Grumbachin tapausta ja siihen reagointia. Von 

Grumbach ymmärsi, että pahimmassa tapauksessa häntä voisi kohdata kuoleman-

tuomio julkisen toimintansa seurauksena. Kirjeessään hän kuvasi, miten jotkut ih-

miset suunnittelivat hän mahdollisimman pikaista tappamistaan. Missään vaiheessa 

von Grumbach ei kuitenkaan osoittanut pelkäävänsä tuomiota tai kuolemaa. Kir-

jeessä Ingolstadin raadille hän sanoi olevansa valmis kärsimään kuolemanrangais-

tuksen toimintansa takia.253  

Vaikeudet von Grumbach näki Jumalan työnä ja mahdollisen kuolemansa 

marttyyrikuolemana. Adam von Theringille hän kertoi, että vasta kuoleman myötä 

uudessa elämässä hän voisi viimein lunastaa lopullisesti kasteessa antamansa lu-

pauksen puolustaa ja todistaa Jumalan sanaa.254 Ingolstadin raadille hän kuvaili rie-

muaan, jos hänen kokemansa vääryydet ja kärsimykset edistäisivät evankeliumia. 

Vaikka von Grumbachin kirjeissä esiintyi marttyyrikuoleman ihannointia, hän kui-

tenkin muistutti vastustajiaan siitä, ettei hänen tappamisensa estäisi evankeliumin 

ja Jumalan tahdon leviämistä maailmassa. Hän myös uskoi vakaasti Jumalan kos-

tavan hänen vastustajilleen, mikäli he surmaisivat hänet.255 

Apostolit ja profeetat olivat von Grumbachin näkemyksen mukaan antaneet 

esimerkin omassa toiminnassaan siitä, kuinka kristityn oli oltava valmis todista-

maan Jumalan sanaa hinnalla millä hyvänsä.256 Hän perusteli kristityn kärsimyksen 

tärkeyttä myös Matteuksen evankeliumin kohdalla, jossa Jeesus kertoo, miten hä-

nen seuraajiensa on kestettävä vainoja ja vihaa. Lisäksi Jeesus sanoo samassa lu-

vussa, että hän ei kelpuuta seuraansa sitä, joka rakastaa isäänsä, äitiään, poikaansa 

tai tytärtään enemmän kuin häntä (Matt. 10:16–42). Von Grumbach koki tämän 

raamatunkohdan velvoittavan heitä toimimaan perheensä ja sukunsa etua vastaan, 
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mikäli se palvelisi kristinuskon etua.257 Von Grumbachin marttyyrikuvan rakenta-

minen jatkui Kirjeessä Adam von Theringille. Von Grumbach pyysi enoaan rie-

muitsemaan ja iloitsemaan, mikäli hän joutuisi kärsimään maallisen vallan tuomion 

toimintansa tähden. Katuminen, murehtiminen ja sääliminen eivät von Grumbachin 

mielestä olleet tarpeellisia, sillä hän uskoi Jumalan pitävän hänestä huolen.258 Von 

Grumbach tiedosti, että hänen julkinen toimintansa oli herättänyt suurta pahennusta 

hänen aviomiehessään ja sukulaisissaan. Hän kuitenkin vetosi siihen, että Kristuk-

sen seuraaminen ja uskonsa noudattaminen meni perhe- ja sukulaisuussuhteiden 

edelle. Von Grumbachin kirjeet heijastivat ajatusta hengen elämän ylivertaisuu-

desta maalliseen elämään nähden.259 

Vaikka von Grumbachin toiminta saattoikin hänet todelliseen vaaraan, hän ei 

joutunut toteuttamaan marttyyri-ihannettaan käytännössä. Yliopiston ja esivallan 

vastustuksesta huolimatta häntä ja hänen perhettään siedettiin kotiseudullaan, eikä 

häntä suoranaisesti rangaistu toiminnastaan.260 Syynä tälle voi olla se, että naisia ei 

rangaistu harhaoppisena pidetystä toiminnasta niin herkästi kuin miehiä. Naisia ei 

pidetty vakavana ja suurena uhkana kirkon ja esivallan auktoriteetille, ja kuten von 

Grumbachin tapauksessa, rangaistus kohdistettiin herkemmin naisesta vastuussa ol-

leeseen mieheen. Myös von Grumbachin ylhäinen aatelistausta ja vaikutusvaltainen 

asema suojelivat häntä vakavammilta sanktioilta.261 

Schütz Zell koki vakaumuksensa tuomat vaikeudet ja kärsimykset Jumalan 

työnä ja tahtona. Tehdessään selvitystä naimisiinmenostaan papin kanssa hän kertoi 

pitävänsä uskonnollisten mielipiteiden vuoksi kuolemista kunnia-asiana. Von 

Grumbachin lailla hänkin oli valmis kohtaamaan julkisten kirjeittensä sisällön seu-

raamukset kärsivällisesti ja tyynesti hyvän kristityn tavoin.262 Puolustuspuheessa 

aviomiehensä Matthäus Zellin puolesta Schütz Zell korosti kärsivällisyyttään vas-

tustajiensa ilkeämielisten syytösten edessä ja kuinka pitkään hän oli pidättäytynyt 

puolustautumasta niitä vastaan. Hänen mielestään kärsivällisyys ja tyyneys kärsi-

mysten edessä olivat suuria kristillisiä hyveitä.263 
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Marttyyriuden ja kärsivällisyyden ihanne ilmeni Schütz Zellin käsityksessä 

pahuudesta. Hän näki pahuuden ja vääryyden johtuvan ihmisistä, jotka toimivat pa-

holaisen sanansaattajina tässä maailmassa. Kristityn oli hänen mukaansa tyynesti 

annettava näiden mekastaa ja tehdä pahoja töitään, sillä Jumala oli kovettanut hei-

dän sydämensä käännyttämiseltä. Schütz Zell kuvaili puolustuspuheessaan, kuinka 

hän pidättäytyi vääryyksiensä kostamisesta ja puolustautumisesta vastustajiaan vas-

taan, sillä Jumala kyllä rankaisisi heitä viimeisellä tuomiolla.264 Schütz Zell viittasi 

myös Jesajan kirjaan, jossa uskovien ja hurskaiden oli määrä kärsiä, mutta he saisi-

vat lopulta kokea Jumalan hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden (Jes. 57:1–2).265 Tä-

män kaltainen passiivisuus ja alistuvuus pahuuden edessä muodostavat ristiriidan 

siihen aktiivisuuteen ja palavaan haluun toimia paremman maailman puolesta, joita 

Schütz Zell usein osoitti kirjeissään.   

Kirjeessä Kentzingenin kärsiville naisille Schütz Zell teki selväksi, ettei nais-

ten kokema kärsimys ollut turhaa, vaan osa Jumalan tahtoa. Viitaten Paavalin ja 

Jeesuksen sanoihin (Hepr. 12:6–7, Luuk. 16:8) hän näki naisten koettelemukset 

suorastaan Jumalan isällisen rakkauden osoituksena ja lahjoina, jotka annettiin vain 

harvoille ja valituille.266 Schütz Zell myös muistutti, että niin kuin Kristuskin oli 

joutunut kärsimään, odotettaisiin kärsimystä myös tämän seuraajiltakin.267 

Schütz Zell vetosi kirjeissään usein samaiseen Matteuksen evankeliumin koh-

taan (Matt. 10), joka esiintyi von Grumbachinkin kirjeissä. Kirjeessä Kentzingenin 

kärsiville naisille hän tulkitsi kohtaa jopa niin pitkälle, että lisäsi edellä mainittuun 

raamatunkohtaan myös aviomiehen. Schütz Zell näki, että tarvittaessa Kristus käs-

kisi naisia jättämään aviomiehensä. Tällä argumentoinnilla hän halusi rohkaista ja 

lohduttaa niitä naisia, jotka olivat jääneet yksin uskonnolis-poliittisen konfliktin jal-

koihin miestensä paettua tai jouduttua karkotukseen.268 1500-luvun Euroopan su-

kupuolikäsityksiin kuului, ettei nainen saanut jättää miestään missään tilanteessa. 

Naisten eläminen keskenään nähtiin tuona aikana paitsi paheksuttavana, myös mo-

nella tapaa ongelmallisena ja vaarallisena. Naisten oletettiin tulevan taloudellisesti 

toimeen miestensä avulla, minkä takia ilman miestä eläneiden naisten toimeentulo 

oli usein vakaalaudalla.269 Kentzingenin naisten yksinelo, jota tuona aikana pidet-

tiin naiselle vaarallisena ja kunniattomana elämänmuotona, näyttäytyi kuitenkin 
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Schütz Zellin kirjeessä Jumalan tahtona ja siten myönteisenä ja kunniallisena 

asiana. Hän ei nähnyt naisten kotiin jäämistä merkkinä heikkoudesta, pelosta tai 

alistuneisuudesta, vaan merkkinä rohkeudesta ja varmasta uskosta.270 Schütz Zellin 

kirjeestä saa vaikutelman, että hän piti naisia jopa miehiään rohkeampina ja kärsi-

vällisempinä. 

Schütz Zell rinnasti Kentzingenin naisten kohtalon profeetta Jesajan sanoihin, 

joiden mukaan Jumalan tahto on se, että jonkun oli oltava yksinäinen, sureva leski. 

Tämä oli kuitenkin Jesajan mukaan merkki Jumalan rakkaudesta ja muistutus siitä, 

ettei Jumala hylkää leskeksi tekemäänsä ihmistä (Jes. 54:4–8). Schütz Zellin mie-

lestä Jesaja puhui tässä juuri Kentzingenin naisista.271 Hän käänsi leskeyden, jonka 

uhka oli todellinen Kentzingenin naisille, säälittävänä ja kurjana pidetystä kohta-

losta arvostettuun asemaan.  

 Schütz Zellin kirjeissä näkyi samankaltainen kahtiajako hengellisen ja maal-

lisen välillä kuin von Grumbachinkin kirjeissä: Schütz Zell vetosi Jeesuksen sanoi-

hin, joiden mukaan maailma vihaa Kristuksen omia, sillä he kuuluvat hengellisen 

maailman piiriin (Joh. 15:18–19). Hän näki naisten kärsimyksen merkkinä siitä, että 

he olivat harvinaislaatuisia Jumalan valittuja. Paavalia lainaten hän totesi, ettei us-

kon elämä ollut kaikkia varten. Näin hän antoi ymmärtää, että kärsimystensä takia 

Kentzingenin naiset erottautuivat maallisen maailman pahasta erityisinä Jumalan 

lapsina. Schütz Zell muistutti Kentzingenin naisia tästä: he olivat uskossaan ja kär-

simyksessään Hengen lapsia, kun taas heidän epäuskoiset vainoajansa kuuluivat 

maailmaan. Vaikka naiset eivät saaneetkaan tuona hetkenä nauttia maallisesta hy-

västä, heitä odottaisi Jumalan luona vielä suurempi nautinto, josta maallisen maail-

man ihmiset eivät saisi nauttia.272 Kirjeensä lopussa Schütz Zell viittasi myös Jee-

suksen autuaaksi julistamiseen (Matt. 5) ja näki Kentzingenin naisten kuuluneen 

autuaiksi lueteltujen joukkoon.273 

 Vaikka Schütz Zell muistutti kirjeessään naisia heidän onnellisesta asemas-

taan Jumalan valittuina, hän ei kuitenkaan kieltänyt tai mitätöinyt naisten henkilö-

kohtaisesti kokemaa murhetta ja surua. Hän muistutti naisia siitä, kuinka itse Kris-

tuskin oli pelännyt, surrut ja epäillyt Isän rakkautta ristillä. Samoin hän muistutti 

Abrahamin kokeneen suurta tuskaa uhratessaan poikansa.274 Schütz Zell rohkaisi 
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naisia heidän uskonsa horjumisessa vakuuttaen, ettei naisten tulisi pelätä, vaikka he 

kokisivatkin epäuskoa Jumalaa kohtaan. Koettelematon usko ei ollut hänen mieles-

tään todellista uskoa.275 Schütz Zell yhdisti Kentzingenin naisten kokemus- ja tun-

nemaailman Raamatun henkilöiden kertomuksiin. Hän yritti vakuuttaa naiset siitä, 

etteivät he olleet tunteittensa kanssa yksin: tuska, murhe ja kärsimys olivat kuulu-

neet Raamatun henkilöidenkin elämään. Samalla hän oikeutti tällä tavoin naisten 

kokemat tunteet. Kirje Kentzingenin kärsiville naisille toimii hyvänä esimerkkinä 

siitä, kuinka Schütz Zell yhdisti marttyyri-ihanteen vahvasti sielunhoidolliseen ele-

menttiin. 

 Sekä Schütz Zell että von Grumbach pyhittivät kokemansa vääryydet ja kär-

simykset Jeesuksen sanoilla, joiden mukaan hänen seuraajansa ei pidä pelätä niitä, 

jotka vahingoittavat ruumista, vaan niitä, jotka vahingoittavat sielua (Matt. 10:28). 

Schütz Zell käytti tätä raamatunkohtaa rohkaisuna Kentzingenin naisille. Hän ei 

kirjeessään toivonut naisten elämäntilanteen helpottumista, vaan ennen kaikkea 

rohkeutta ja varmuutta pysyä heidän evankelisessa uskossaan.276 Von Grumbach 

puolestaan sanoi Kirjeessä Adam von Theringille, että tämän tulisi huolestua, jos 

tämä kuulisi von Grumbachin peruneen sanansa tai luopuneen uskonkäsityksis-

tään.277 Schütz Zellin ja von Grumbachin dualistinen maailmankuva, sekä hengel-

lisen ja maallisen selkeä erottaminen toisistaan, heijastivat varhaisprotestanttista 

teologiaa. Sen mukaan kristinuskon ja hengellisyyden tärkein tehtävä on pitää ih-

minen erossa maallisista ja lihallisista houkutuksista. Tämä käsitys ei kuitenkaan 

syntynyt ainoastaan reformaation myötä, vaan sen juuret ovat varhaisemmassa kes-

kiajassa ja jopa varhaiskristillisyydessä.278 

 Von Grumbachin ja Schütz Zellin käsitykset kristityn elämästä suurena kär-

simysnäytelmänä laajenivat paikoin suoranaiseksi marttyyri-ihannoimiseksi. Von 

Grumbach esimerkiksi sanoi ihailleensa Pietarin kunniakasta marttyyrikuole-

maa.279 Schütz Zell puolestaan tunnusti jopa kadehtivansa Kentzingenin kärsiviä 

naisia ja toivoi itsekin saavansa samanlaisen ”Jumalan lahjan”.280 Marttyyrien ihan-

nointi kumpusi heidän aikansa hengellisyydestä ja uskonnollisesta elämästä. Ai-

kana, jolloin naiset suljettiin ulos julkisesta teologisesta keskustelusta ja päätöksen-
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teosta, tarjosi marttyyrin rooli naisille väylän tulla näkyviksi ja kuulluiksi. Mattyy-

rius tarjosi von Grumbachille ja Schütz Zellille valmiin ja naisten kautta kristinus-

kon historian käyttämän mallin ja roolin toiminnalleen. Myöhemmin muun muassa 

kastajaliikkeet omaksuivat samanlaisen marttyyri-ihanteen, jossa marttyyrikuolema 

nähtiin ideaalisimpana tapana kuolla, ja kastajaliikkeiden kokema kärsimys koettiin 

riemullisena kärsimyksenä Kristuksessa. Von Grumbachin ja Schütz Zellin raken-

tamat kuvat itsestään tyynesti ja passiivisesti kärsivinä marttyyreina muodostavat 

tutkimuskysymykseni kannalta hedelmällisen kontrastin suhteessa kuvaan, jonka 

he antavat itsestään itsenäisinä, oppineina ja paikoin hyvinkin kärkkäinä teologeina. 

2. Kirjeiden antama kuva naisista itsenäisinä ja oppineina 
teologeina 

Marttyyrikuvan lisäksi von Grumbach ja Schütz Zell rakensivat kirjeissään tietoi-

sesti itsestään kuvaa oppineina teologeina. Naiset osoittivat teksteissään, että he pi-

tivät tietämystään kristinuskon opeista ja Raamatusta yhtä hyvänä kuin miehilläkin, 

ellei jopa parempana. Von Grumbach ja Schütz Zell tekivät selväksi, että heidän 

ajatuksensa ja mielipiteensä oli otettava tosissaan. Tästä erinomainen esimerkki on 

von Grumbachin toteamus ensimmäisessä kirjeessään: ”Se, mitä olen teille kirjoit-

tanut, ei ole naisten juoruilua, vaan Jumalan sanaa”.281 

Von Grumbachin kirjeistä heijastui hänen suunnaton pettymyksensä maansa 

uskonnollisiin ja maallisiin johtajiin. Puolustaessaan vangittua Seehoferia hän 

syytti Ingolstadin yliopiston väkeä huonosta Raamatun tuntemuksesta, usein vie-

läpä erittäin terävillä sanavalinnoilla. Kirjeessä Adam von Theringille hän väitti yli-

opiston miesten ”tietävän Raamatusta yhtä paljon kuin lehmät shakista”.282 Sa-

massa kirjeessä hän muisteli seuraamiaan valtiopäiviä:  

Jos Jumalan sanalle olisi annettu yhtä paljon huomiota, kuin syömiselle, juo-

miselle, pidoille, uhkapeleille, näytelmille ja sen sellaisille, asiat parantuisivat 

nopeasti.283 

Von Grumbachin saama koulutus ja sivistys tulivat selvästi esiin hänen kir-

joituksissaan. Hän puolustautui vastustajiaan vastaan älyllään ja rationaalisella 

päättelyllä ja osoitti samoin keinoin vastustajiensa virheet. Kirjeessä Ingolstadin 

yliopistolle hän muistutti vastustajiaan laajasta kotikasvatuksestaan sekä siitä, 
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kuinka hän jo 10-vuotiaana luki Raamattua.284 Samassa kirjeessä hän moitti koti-

seutunsa pappien paaville myönteisiä saarnoja ja heidän heikkoa latinan osaamis-

taan. Hän totesi, ettei ollut saanut yliopistotasoista koulutusta, mutta mikäli pappien 

oli tarkoitus osoittaa hänet vääräuskoiseksi, heidän tuli perustella väitteensä parem-

min.285 Kirjeistä heijastui von Grumbachin laaja kirjallisuuden tunteminen, ja hän 

viittasi kirjeissään useisiin eri teoksiin. Hän myös esitti huolensa seudun ylimystön 

heikosta Raamatun ja muun kirjallisuuden tuntemisesta.286 Hän pyysi enoaan käyt-

tämään vaikutusvaltaansa ruhtinaiden neuvonantajana ja pitämään huolta siitä, että 

pappeina ja saarnaajina toimisi oppineita miehiä.287  

Von Grumbachin kirjeissä esiintyi laajempaakin huolta seutunsa huonosta 

opetuksesta ja kasvatuksesta. Enolleen hän muun muassa valitti, kuinka sen hetkiset 

opetukset tähtäsivät ennemminkin siihen, kuinka toimia rakastajina ja huorina.288 

Von Grumbach koki, että hänen laaja osaaminen Raamatun ja teologian saralla oi-

keutti hänet ottamaan osaa keskusteluun, johon hänellä ei alun perin ollut sijaa su-

kupuolensa ja koulutuksensa takia. Hän näki itsensä moraalin, uskonnon, politiikan 

ja Raamatun sanan opettajana.289 

Von Grumbach toivoi avointa keskustelua ja väittelyä Ingolstadin yliopiston 

kanssa ja oli valmis korjaamaan väitteensä, mikäli ne perusteltaisiin vääriksi. Lop-

puun saakka von Grumbach piti kuitenkin kiinni ajatuksesta, että hänellä oli naisena 

yhtä suuri oikeus keskustella ja saada vastauksia kysymyksiinsä kuin miehillä-

kin.290 Vaatiessaan julkista väittelyä asiansa suhteen hän samalla puolusti sananva-

pautta, kansankielisyyttä sekä avoimempaa kommunikaatiota esivallan ja tavallis-

ten ihmisten välillä.291 Ingolstadin yliopistolle hän sanoi: ”En osaa latinaa, mutta te 

osaatte saksaa”.292 Tällä hän osoitti olevansa ikään kuin samalla tasolla yliopiston 

auktoriteettien kanssa: heikommasta koulutuksesta huolimatta hän koki itsensä ja 

asemansa olevan vakavasti otettavan keskustelun arvoisia. Adam von Theringille 

von Grumbach kertoi, että hänen toiveeseensa käydä keskustelua aiheestaan vastat-

tiin vain raivolla ja kirouksilla.293 Yliopiston kieltäydyttyä keskustelusta hän väitti 
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turhautuneena, että hedelmällisempää olisi käydä kyseistä keskustelua juutalaisten 

kuin yliopiston kanssa.294 

Aktiivisella toiminnallaan ja teologisilla kannanotoillaan von Grumbach 

pyrki puolustamaan evankelista liikettä ja edesauttamaan sen toimintaa Baijerin 

seudulla, jossa esivalta ja kirkon päättäjät suhtautuivat siihen kielteisesti. Refor-

maation puolustamista von Grumbach työsti kirjeissään kahteen suuntaan: Hän ha-

lusi osoittaa, kuinka reformaation ajatukset eivät olleet hänen mielestään harhaop-

pista, vaan puhtaasti Raamatun sanaan nojaavia. Toisaalta hän halusi puhdistaa 

kristillisen kirkon harhaoppisiksi näkemistään asioista, kuten paavin vallasta. Kum-

massakin tapauksessa hän käytti aseenaan älyllistä päättelyään sekä Raamatun sa-

nan auktoriteettiin vetoamista. Tutkittuaan Lutherin tekstejä sekä muuta saksaksi 

käännettyä evankelista kirjallisuutta von Grumbach tuli siihen tulokseen, etteivät 

ne sisällä mitään harhaoppista. Hän piti niitä päinvastoin erinomaisina oppaina 

kohti Jumalan oikeaa totuutta ja kohti kristillistä kirkkoa.295 Von Grumbach vaati 

vastustajiaan Ingolstadin yliopistosta osoittamaan hänelle, mitkä kohdat Seehofe-

rilta takavarikoiduista kirjoista sisälsivät heidän mielestään Raamatun vastaista ma-

teriaalia. 

Mitä muuta Luther tai Melanchton opettavat teille kuin Jumalan sanaa? Te 

tuomitsette heidät ilman, että pystyisitte osoittamaan heidät vääriksi. Kris-

tusko teille näin opetti, vai hänen apostolinsa, profeettansa tai evankelistat? 

Näyttäkää minulle, missä näin on kirjoitettu! Te kopeat asiantuntijat, en löydä 

mistään Raamatusta, että Kristus tai hänen apostolinsa tai hänen profeettansa 

olisivat vanginneet, polttaneet tai murhanneet ketään, tai karkottaneet ke-

tään.296 

Edellä oleva lainaus toimii erinomaisena esimerkkinä von Grumbachin kärkkäästä, 

suorastaan hyökkäävästä puhuttelutyylistä yliopiston auktoriteetteja kohtaan. Hän 

ei ainoastaan osoittanut heidän näkemyksiään Raamatun vastaisiksi, vaan osoitti 

samalla tuntevansa Raamatun sisällön aina profeettakirjoista Paavalin kirjeisiin. 

Von Grumbach piti kirkon suurimpana ongelmana sitä, että se ei kaikin pai-

koin nojannut yksin Raamatun sanaan ja auktoriteettiin. Hän näki perinteisen uskon 

sisältävän monia epäkristillisiä ja Raamatun vastaisia piirteitä. Hänen mielestään 

koko Raamatun mukainen kristillinen kirkko oli korvattu käsitteellä ”roomalaiska-

tolinen kirkko”, josta ei Raamatussa mainittu sanallakaan.297 Hänen mielestään 
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myös Baijerin ruhtinaat käyttivät Raamattua ainoastaan välineenä omille tarkoitus-

perilleen sen sijaan, että he itse toimisivat välineinä Raamatun sanan toteutumi-

selle.298 Keskustelun yliopiston ja esivallan kanssa hän halusi perustaa puhtaasti 

Raamatun sanaan, ei filosofiaan tai muuhun maalliseen, josta hänen mielestään ei 

ollut mitään hyötyä.299 

Von Grumbach ei pitänyt Seehoferin tuomiota ainoastaan epäoikeudenmu-

kaisena vaan myös kristinuskon vastaisena. Hän muistutti Ingolstadin yliopistoa 

siitä, että vaikka he kutsuivat Seehoferia maisteriksi, kyse oli kuitenkin 18-vuoti-

aasta pojasta. Hän oli vahvasti sitä mieltä, että vaikka Seehofer olisikin tehnyt vää-

rin, ei Jumala siinäkään tapauksessa toivoisi syntisen kuolemaa.300  

Vahvimpana von Grumbachin teologinen ja raamatullinen kritiikki kohdistui 

paaviuteen. Hänen raamatuntulkintansa mukaan Raamattu ei maininnut mitään ka-

tolisesta kirkosta, eikä paavi voinut hänestä luvata samaa, mitä Jumala lupasi.301 

Hän näki paaviuden ja rahaliikenteen kirkon ja paavin välillä syinä kirkon ahneu-

teen ja korruptioon. Hänen mielestään ilman paavia kirkko saisi vapaammin toteut-

taa Jumalan sanan mukaista toimintaa. Von Grumbach ei nähnyt kirkon säätämiä 

lakeja Raamattuun perustuvina, minkä takia niiden noudattaminen veisi ihmisiä 

kauemmaksi Jumalasta.302  Hän oli kuitenkin tarkka siitä, että hän kohdisti syytök-

sensä harhaoppia edistäviin pappeihin ja perinteistä uskoa kannattaviin yliopiston 

auktoriteetteihin. Maallisia hallitsijoita ja ruhtinaita hän ei arvostellut, vaan piti 

heitä syyttöminä kaupungissa vallitsevaan tilaan. Kirjeessä Ingolstadin yliopistolle 

von Grumbach teki selväksi, ettei hän syytä ruhtinaita kirkon aiheuttamista vää-

ryyksistä. Hänen mielestään ruhtinaat eivät olleet tietoisia kirkon tapahtumista, sillä 

paavin tukijat olivat huiputtaneet heitä.303 

Pettymys valtaapitävien teologiseen tietämykseen heijastui myös von Grum-

bachin esille ottamissa raamatunkohdissa. Von Grumbach siteerasi vastustajilleen, 

kuinka Jumala paljastaa tietonsa yhteiskunnan vähäosaisille valtaapitävien sijaan. 

Jumalan tahdon mukaisesti tieto ja totuus oli piilotettu niiltä, joilla sen on oletettu 

olevan.304 
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Von Grumbachin toimijuutta ja rakentamaa identiteettiä voi peilata myös 

muiden aikansa teologien mielipiteisiin hänestä. Evankelisen liikkeen johtajat oli-

vat tietoisia von Grumbachin asemasta Raamatun tuntijana ja reformaation kannat-

tajana. Von Grumbach sai vaikutusvaltaisen ystävän muun muassa Andreas Osian-

derista. Osiander auttoi muutamia naisia painattamaan ja julkaisemaan evankelisia 

kirjoituksia. Hän järjesti myös von Grumbachin kirjeiden julkaisun sekä tuki ja kan-

nusti tätä von Grumbachin kirjoitusuran loppuun asti. Hän myös kirjoitti todennä-

köisesti esipuheen von Grumbachin ensimmäiseen kirjeeseen.305 Esipuheessa Osi-

ander rinnasti von Grumbachin Vanhan testamentin Johannaan, Esteriin ja Judit-

hiin. Hän piti von Grumbachin laajaa ymmärrystä Raamatusta harvinaisena ja piti 

tätä poikkeuksellisena naisena.306 Von Grumbachin kirjeiden suuri painomäärä ker-

toi siitä, että kirjeiden sanoma sekä itse kirjoittaja herättivät kiinnostusta.307 

Von Grumbach kävi kirjeenvaihtoa muun muassa Lutherin kanssa. Hänen ja 

Lutherin kesken on lähetetty ainakin kuusi kirjettä, neljä von Grumbachin ja kaksi 

Lutherin kirjoittamina. Luther mainitsi von Grumbachista myös kolmansille osa-

puolille kehuen ja ylistäen häntä.308 Spalatinille Luther kirjoitti talvella 1524 von 

Grumbachista:  

Lähetän sinulle, parhain Spalatin, Kristuksen seuraajan Argulan kirjeet, että 

näet ja iloitset enkelien kanssa kuinka eräs syntinen Aadamin tytär on käänty-

nyt ja tullut Jumalan tyttäreksi.309  

Luther käytti von Grumbachista monia arvonimiä, kuten ”Jumalan tytär”, ”Kristuk-

sen seuraaja”, ”jalosyntyisin nainen” ja ”Jumalan ainutkertainen työkalu”.310 

Se, että Luther mainitsi kirjeissään von Grumbachin nimeltä, kertoi siitä, että 

hän otti tämän toiminnan vakavissaan. Von Grumbachin korkea-arvoinen asema ja 

sääty olivat todennäköisesti syinä sille, että naisista juuri von Grumbach nostettiin 

näinkin näkyväksi hahmoksi aikakaudellaan.311 Naiset, joiden kanssa Luther kävi 

keskusteluja ja kirjeenvaihtoa, edustivatkin usein korkea-arvoista sosiaaliluokkaa 

ja aatelistaustaa.312 Ylhäisönainen oli strategisesti Lutherille ja reformaation leviä-

miselle tärkeämpi kuin alhaisempaa syntyperää oleva maallikkonainen. Kirjeissään 

Luther muistutti lukijoitaan von Grumbachin ylhäisestä aatelistaustasta käyttäen 
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tästä arvonimeä ”jalosyntyisin nainen” tai käyttämällä von Grumbachin tyttönimeä 

von Stauff viitaten tämän ylhäiseen sukutaustaan.313  

Luther tunnusti von Grumbachin rohkeutta vaatineen toiminnan tukalissa olo-

suhteissa ja ylisti tämän kärsivällistä kärsimistä evankeliumin tähden. Luther kui-

tenkin arvosti von Grumbachia enemmän kärsivänä kanssasisarena Kristuksessa 

kuin teologina. Kirjeissään hän ei eritellyt tai esitellyt von Grumbachin teologisia 

mielipiteitä tai heidän käymiään teologisia keskusteluja.314 Von Grumbach muo-

dostuikin Lutherille ennen kaikkea symboliseksi hahmoksi, joka edusti uskon puo-

lustamista ja kristityn kärsimystä. Luther rakensi von Grumbachille aikansa suku-

puolijärjestelmän mukaista roolia, jossa naisen kuului kärsiä marttyyrimaisen pas-

siivisesti ja kärsivällisesti. Omissa kirjeissään Von Grumbach näyttäytyi kuitenkin 

kaikkena muuna kuin passiivisena. Von Grumbach loi itsestään kuvaa itsenäisenä, 

aktiivisena ja rohkeana teologina.315 

Varsinkaan von Grumbachin aktiivisten kirjoitusvuosien jälkeen Luther ei us-

kaltanut nostaa von Grumbachia esille. Esimerkiksi julkisessa poleemisessa kirjees-

sään koskien Seehoferin tapausta hän ei sanallakaan maininnut von Grumbachin 

osuutta vangitun opiskelijan puolustamisessa.316 Luther piti von Grumbachia ansi-

okkaana ja poikkeuksellisena yksilönä. Hän ja muut reformaattorit eivät kuitenkaan 

olleet valmiita antamaan virallista julkista roolia naisille saarnaamisessa ja refor-

maation toteuttamisessa, vaan pitivät kiinni naisten roolin pitämisessä kodin pii-

rissä. Tämä näkyi muun muassa Lutherin kirjeessä von Grumbachille, jossa Luther 

kysyi tältä vaimolleen hyviä neuvoja heidän lapsensa vierottamiseen imetyk-

sestä.317  

Luherin ja von Grumbachin välinen suhde avaa hyvin von Grumbachin on-

gelmallista asemaa: Von Grumbachin yritys rakentaa kuvaa itsestään itsenäisenä 

teologina ei aina välittynyt hänen aikalaisilleen. Vaikka hänen tekonsa ja ansionsa 

tunnustettiinkin evankelisessa liikkeessä, ei hänen rooliaan haluttu korostaa julki-

suudessa. Siinä missä von Grumbach pyrki antamaan itsestään kuvaa aktiivisena 

teologisena toimijana, näytti Luther asettavan von Grumbachin alistuvan, kärsivän 

marttyyrin rooliin. Luther näytti tietävän von Grumbachin laajasta Raamatun tun-
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temuksesta ja aktiivisesta osallistumisesta teologiseen keskusteluun. Tästä huoli-

matta Luther pyrki asettamaan von Grumbachin naiselle sopivampaan rooliin ja 

asemaan, ennen kaikkea kodin piiriin. Vaikka von Grumbach sai yksittäisiä kiitok-

sia ja ylistyksiä evankelisen liikkeen teologeilta, hänelle ei annettu paikkaa laajem-

paan ja vakavasti otettavaan teologiseen keskusteluun. Muiden reformaattorien ar-

vostuksesta huolimatta von Grumbachia ei pidetty samanarvoisena kollegana mies-

teologien kanssa. Toisaalta aikakautensa naisena hän ei tätä odottanutkaan.318 Vai-

kutusvaltaiset tukijat evankelisen liikkeen piirissä yhdessä sukutaustan tuoman ar-

vostuksen kanssa mahdollistivat kuitenkin von Grumbachin toiminnan sukupuo-

lensa rajojen ulkopuolella.319 

Von Grumbachin toiminta ja ajatukset saivat huomiota myös perinteistä us-

koa kannattavien keskuudessa. Ingolstadin yliopiston professori Leonhard von Eck, 

joka vastusti ankarasti evankelista liikettä, kutsui von Grumbachia ”naispaho-

laiseksi”. Eräs tuntematon lukija oli puolestaan kirjoittanut von Grumbachin pam-

flettiin tämän olevan ”protestanttinen huora” ja ”helvetin portailla”. Lisäksi opiske-

lija Johannes von Landshut kirjoitti ja julkaisi runomittaisen pilkkakirjeen von 

Grumbachista.320 Se, että von Grumbachin toimintaa vastustettiin näinkin julkisesti, 

kertoi siitä, että von Grumbachin toiminta otettiin tosissaan hänen vastustajiensakin 

piirissä. Von Grumbachin ylhäinen aatelistausta teki hänestä näkyvän hahmon vai-

kutusalueellaan, minkä takia hänen mielipiteensä saivat enemmän julkisuutta kuin 

alhaisempaa syntyperää edustavan naisen taholta. Vaikka von Grumbachia vastaan 

ei asetettu oikeudellisia toimenpiteitä, hänen vastustajansa pyrkivät estämään hänen 

vaikutusvaltansa ja mielipiteittensä leviämisen ivailun, pilkkakirjeiden ja von 

Grumbachin aviomiehen avulla. 

Schütz Zell ja von Grumbach tunsivat todennäköisesti toistensa kirjoitukset 

ja näkemykset, sillä he käsittelivät kirjeissään hyvinkin samanlaisia teemoja.321 Von 

Grumbachin lailla myös Schütz Zellin laaja teologinen osaaminen ja Raamatun tun-

temus tuli ilmi hänen kirjeissään. Vaikka Kirje Kentzingenin kärsiville naisille si-

sälsikin enemmän marttyyri-ihannetta, siinä näkyi myös Schütz Zellin omaksuma 

luterilainen teologia ja tapa lukea Raamattua. Muun muassa hän muistutti naisia 

siitä, että usko on ainoa tapa miellyttää Jumalaa, mikä oli luterilaisen teologian 
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ydinajatus.322 Raamatun lisäksi Schütz Zell vetosi myös kokemukseensa, laajoihin 

verkostoihinsa ja uraa uurtavaan työhönsä Strassburgin ensimmäisen sukupolven 

evankelisen liikkeen edustajana.323 Kirjeessä Kentzingenin kärsiville naisille 

Schütz Zell puhutteli hänelle täysin tuntemattomia naisia sisarinaan. Tällä hän ha-

lusi luoda yhteyttä ja luottamusta naisiin ja osoittaa heille, että he eivät olleet kär-

simyksensä kanssa yksin. Toisaalta hän rakensi itsestään kuvaa naisena, jolla oli 

sekä tietämyksensä, sivistyksensä että asemansa tähden oikeus ja velvollisuus toi-

mia ikään kuin sielunhoitajana näille naisille, joita hän ei ollut koskaan tavannut. 

Sisarellisilla kielikuvilla Schütz Zell mahdollisti hyvinkin suoran, intiimin ja auto-

ritäärisen puhuttelun. Samalla hän loi naisille yhteisen uskon muodostamaa yhtei-

söä ja toimintaympäristöä, joka ei perustunut luostarilaitosten sisällä annettuihin 

lupauksiin.324 

Schütz Zellin avioliitto Matthäuksen kanssa oli aikanaan skandaali ja herätti 

niin paljon pahennusta Strassburgissa, että Schütz Zell joutui antamaan teologisia 

ja raamatullisia perusteluja avioliitolleen. Schütz Zell kirjoitti ja julkaisi vuonna 

1524 kirjeen, jossa hän yksityiskohtaisesti perusteli, miksi näki avioliittonsa kirk-

koherra Matthäus Zellin kanssa oikeutettuna ja oikeaoppisena. Puolustuspuhe avio-

mieheni Matthäus Zellin puolesta sisälsikin paljon Schütz Zellin kritiikkiä pappien 

selibaattia vastaan. Hän tuomitsi sen täysin Raamatun vastaisena. Schütz Zell pe-

rusteli tätä luomiskertomuksella ja avioliiton pitämisenä Jumalan asettamana elä-

mänmuotona. Lisäksi hän viittasi Paavalin sanoihin, joiden mukaan pappien avio-

liitot olivat sallittuja.325 Schütz Zellin mielestä jopa lapset ja vähä-älyisetkin ym-

märsivät, että pappien avioituminen oli perusteltavissa sekä Vanhalla että Uudella 

testamentilla.326 

  Puolustuspuheen tavoite oli oikeuttaa pappien avioliitot Raamatulla, sekä 

osoittaa pappien selibaatti Raamatun vastaiseksi. Schütz Zell halusi myös toimia 

miehensä kanssa esimerkkinä kunniallisesta ja kristillisestä avioliitosta muille sa-

massa tilanteessa oleville henkilöille. Schütz Zell vetosi muun muassa Paavalin sa-

noihin, joiden mukaan seurakunnan papin tuli olla yhden vaimon mies, ja että avio-

liitto oli oikein suotava elämäntapa papeille ja haureutta parempi vaihtoehto.327 
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Schütz Zell tulkitsi, että avioliitto oli Jumalan asettama elämänmuoto ihmisille luo-

miskertomuksessa. Hän myös uskoi, ettei Jumalan silmissä lopulta ollut miehiä ja 

vaimoja, vaan kaikki olivat tasa-arvoisina hänen edessään.328  

Puolustuspuheessaan Schütz Zell puolusti pappien avioliittoa myös moraali-

sin ja eettisin perustein: Itsekin selibaatissa aiemmin eläneenä hän myönsi, että nai-

mattomuus saattoi vaikuttaa ihailtavalta ja houkuttelevalta elämäntavalta. Se johti 

hänen mielestään kuitenkin vain kaksinaismoraalisuuteen, sillä lopulta vain hyvin 

harva pystyi selibaattiin.329 Schütz Zellia kauhistutti pappien moraaliton elämä, pa-

himmillaan jopa useampien naisten kanssa samaan aikaan. Kirjeessään hän totesi 

kärkkääseen tyyliinsä, että kirkon ainoa syy selibaatille oli se, ettei pappien tarvit-

sisi valita itselleen vain yhtä naista, vaan saisivat jatkaa syntistä elämäänsä vapaasti 

useiden naisten kanssa.330 

Schütz Zell vastusti von Grumbachin tavoin kirkon piirissä esiintynyttä kor-

ruptiota sekä väärää vallan käyttöä. Schütz Zell näki selibaatti-ihanteen perustuvan 

kirkon haluun periä veroa niiltä papeilta, jotka pitivät konkubiineja. Hän syytti pe-

rinteistä uskoa kannattavia pappeja siitä, että he yrittivät asettaa itsensä Raamatun 

auktoriteetin yläpuolelle.331 Puolustuspuheessaan hän korosti, ettei mihinkään 

maalliseen tai kehenkään ihmiseen voinut luottaa pelastuksen toivossa, vaan aino-

astaan Jumalan armoon. Schütz Zellin mielestä sen hetkinen kirkko oli rakennettu 

niin huonolle pohjalle, ettei se edes kyennyt osoittamaan Lutherin sanoja harhaop-

pisiksi.332  

Schütz Zellin teologiset perustelut avioliittonsa puolesta asettuivat myös laa-

jempaan kontekstiin pappien selibaatin vastustamisessa. Pappien ensimmäisiä avio-

liittoja ja pappien vaimoja tutkinut Marjorie Plummer jaottelee 1500-luvun argu-

mentit pappien avioitumiselle kolmeen kategoriaan. Ensimmäiseen kategoriaan 

kuuluvat argumentit vuosilta 1521–1523, aikakauteen, jonka aikana Zellit menivät 

naimisiin. Ensimmäisen kategorian argumentit keskittyivät kirkon juridiikkaan ja 

teologiaan. Toisen kategorian argumentit ovat 1520-luvun puolestavälistä. Tuona 

ajan jaksona Schütz Zell kirjoitti ja julkaisi puolustuspuheensa. Toisen kategorian 

argumentit käsittelivät Plummerin mukaan selibaatin sosiaalisia vaikutuksia ja pap-

pien vastuuttomien naissuhteiden seurauksia. Schütz Zellin puolustuspuheessa ei 
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esiintynyt vielä merkkejä Plummerin kolmannesta argumenttikategoriasta, jonka 

perustelut näkyivätkin vahvimmin vasta 1520-luvun loppupuolelta 1540-luvun al-

kuun. Tuona aikana argumentit pappien aviotumisen puolesta keskittyivät suurim-

malta osalta konkreettisiin vaimon tuomiin hyötyihin, kuten vaimon antamaan 

apuun kotitalouden hoitamisessa.333 Plummerin mainitsemat kaksi ensimmäistä ar-

gumentointityyliä näkyivät kuitenkin Schütz Zellin puolustuspuheessa, ja Schütz 

Zell asettui täten kirjeittensä sisällön perusteella historialliseen kontekstiin ja argu-

menteiltaan jatkumoon muiden aikansa evankelisten teologien kanssa. Hän puolusti 

pappien avioliittoa Raamatun ja teologian avulla sekä tuomalla ilmi selibaatin ai-

heuttamat sosiaaliset ongelmat, kuten konkubiinien heikon juridisen aseman. 

Von Grumbachin tavoin myös Schütz Zell kävi kirjeenvaihtoa Lutherin 

kanssa. Luther antoi hänelle tunnustuksen aktiivisesta työstään reformaation levit-

tämisen hyväksi. Luther osoitti kiitoksensa ja kannustuksensa Schütz Zellia kohtaan 

ainoastaan heidän yksityisessä kirjeenvaihdossaan, mutta julkisuudessa hän ei mai-

ninnut Schütz Zellia sanallakaan. Todennäköisesti Schütz Zellin edustama alhai-

sempi sääty oli esteenä sille, ettei Luther nostanut häntä julkisuuteen von Grum-

bachin tavoin.334 

Schütz Zellin kirjeet saivat sisältönsä puolesta kiitosta Saksan evankelisen 

liikkeen keskuudessa. Erityisesti Kirje Kentzingenin naisille sai paljon myönteistä 

huomiota ja sitä painatettiin lisää Schütz Zellin alkuperäisen edition jälkeen. Sen 

sijaan Schütz Zellin puolustuspuhe avioliitostaan joutui aluksi sensuurin kohteeksi 

Strassburgin kaupungin raadin toimesta, sillä he kokivat maallikkonaisen julkisen 

toiminnan haitaksi ja uhaksi evankelisen liikkeen toiminnalle. Puolustuspuheen si-

sältö itsessään oli evankelisen liikkeen ja reformaattoreiden hyväksymä. Tästä ker-

too se, että Schütz Zellin puolustuspuhe löytyi Lutherin seuraajan Felicitas von Sel-

menitzin hallusta. Schütz Zell ei kuitenkaan tuntenut von Selmenitzia. Todennä-

köistä on, että Schütz Zell oli lähettänyt puolustuspuheensa Lutherille, joka puoles-

taan oli välittänyt kirjeen von Selmenitzillle.335 Evankelista liikettä tukenut teologia 

Johannes Kessler rinnasti Schütz Zellin ja von Grumbachin Vanhan testamentin 

naissankareihin.336 

Mitä evankelisen liikkeen vastustajiin tuli, ei Schütz Zell jäänyt sanattomaksi 

heidänkään parissa. Puolustuspuheessa hän mainitsi nimeltä vastustajansa ja pyrki 

                                                 
333 Plummer 2008, 209. 
334 Mikkola 2016, 48. 
335 McKee 2006, 30. 
336 Zitzlsperger 2003, 380–381. 



61 

hyvin vahvalla retoriikalla osoittamaan heidän oppinsa vääräksi ja tietämyksensä 

Raamatusta heikoksi. Scütz Zell piti itseään tasaveroisena keskustelukumppanina 

häntä vastustavien teologien kanssa ja näki ainoana esteenään sen, ettei osannut la-

tinaa. Niinpä hän pyysikin vastustajiaan kääntämään kirjoituksensa latinasta sak-

saksi, jotta hän pystyisi arvioimaan niiden totuudenmukaisuuden.337 Schütz Zellin 

mielipide Johannes Cochlaeuksesta, perinteistä uskonoppia kannattaneesta teolo-

gista, toimii hyvänä esimerkkinä hänen asennoitumisestaan vastustajiaan nähden: 

Kutsuisin häntä (Cochlaeusta) ennemminkin puukauhaksi (saks. kochleffel), 

sillä hän on kuin kauha, joka pitää paljon ääntä tyhjässä padassa, mutta on 

tehty niin huonosta kuusipuusta, ettei sitä voida käyttää edes lapsen pöperöi-

den sekoittamiseen.338 

Schütz Zell ei osoittanut minkäänlaista nöyrtymistä tai alentumista vastustajiaan 

kohtaan, vaan pikemminkin suurta itsevarmuutta ja paikoin suoranaista ylemmyy-

den tuntoa. Edellä mainittu lainaus kertoo myös hänen erinomaisesta äidinkielen 

taidosta ja nokkeluudesta käyttää kielellä leikittelyä huumorin ja retoriikan väli-

neenä. 

Schütz Zellin rakentama kuva itsestään aktiivisena ja kantaa ottavana teolo-

gina tuli ilmi erityisesti hänen toimintansa kautta. Raamattuun perustuva lähimmäi-

sen auttaminen oli hänelle äärimmäisen tärkeää, ja hän omisti koko elämänsä hä-

dänalaisten ihmisten auttamiselle. Schütz Zellin mielestä hänen asemansa sekä pa-

pin vaimona että kristittynä velvoitti häntä huolehtimaan seurakunnan apua tarvit-

sevista. Schütz Zell vieraili usein sairaiden ja vankien luona, ja Zellien kotitalous 

oli varsin tunnettu pakolaisten vastaanottamisen keskus.339 Hän toimi myös avio-

miehensä kehitysvammaisen sukulaispojan huoltajana ja hoitajana. Vähäosaisten 

auttaminen jatkui Schütz Zellin elämässä miehensä kuolemankin jälkeen.340 Schütz 

Zell ei pitänyt hyväntekeväisyyttään vain yksityisen henkilön harjoittamana toimin-

tana, vaan näki sen eräänlaisena virkana ja kutsumuksena. Jopa Strassburgin raati 

tunnusti Schütz Zellin ansiokkaan toiminnan hädänalaisten hyväksi ja asetti sen esi-

merkiksi, kuinka pitää huolta niistä, joilla ei ollut oikeutta kaupungin antamaan ta-

loudelliseen tukeen.341 

Schütz Zellin toiminta ei rajoittunut pelkästään hyväntekeväisyyteen. Hän loi 

itselleen uudenlaista asemaa ja virkaa papin vaimona.342 Toimintansa loppupuolella 

                                                 
337 KSZ II 1524, 70. 
338 KSZ II 1524, 70. 
339 Methuen 2010, 715–716. 
340 Sidwell 2018, 143. 
341 Methuen 2010, 716. 
342 Sidwell 2018, 148. 



62 

hän kutsui itseään ”kirkkoäidiksi”. Tällä hän ei viitannut ainoastaan asemaansa ar-

vostettuna vanhempana leskenä, vaan koko elämänmittaiseen työhönsä kirkon ja 

evankelisen liikkeen hyväksi. Vaikka hänen avioliittonsa papin kanssa auttoi suu-

resti Schütz Zellia harjoittamaan toimintaansa, hän ei pitänyt ”kirkkoäidin” virkaa 

vain papin vaimoille kuuluvana. ”Kirkkoäiti” voi hänen mielestään olla kuka ta-

hansa nainen, joka halusi omistaa elämänsä Kristuksen palvelemiselle ja kirkon pa-

rantamiselle.343 

Avioliitto Matthäuksen kanssa avasi Schütz Zellille laajemmat toimintamah-

dollisuudet kuin aikakauden naiselle yleensä.344 Aviomiehen kuoleman jälkeen 

Schütz Zellin toimintamahdollisuudet ja elämäntilanne vaikeutuivat huomattavasti: 

Strassburgin evankelinen liike alkoi jakautua keskenään erisuuntaisiksi liikkeiksi. 

Erot eri suuntauksien välillä näkyivät myös Schütz Zellin elämässä, ja hän joutui 

toimintansa loppupuolella konfliktiin evankelisen teologin Ludwig Rabusin 

kanssa.345 

Naiset tiedostivat heikommat mahdollisuutensa vaikuttaa kirkon ja esivallan 

asioihin, mutta antoivat itsestään kuvan ajattelevina, sivistyneinä ja tiedostavina 

seurakuntalaisina ja yhteisönsä jäseninä.346 Schütz Zell ja von Grumbach käyttivät 

kirjeissään samankaltaisia menetelmiä antaakseen itsestään kuvan oppineina ja it-

senäisinä naisina: Kumpikin pyrki osoittamaan Raamatun kohdilla evankeliset oi-

keaoppiseksi ja todelliseksi Jumalan sanaan nojaavaksi kirkoksi. Samoin perustein 

he pyrkivät osoittamaan perinteistä uskoa edustavan kirkon ja erityisesti paavinis-

tuimen kristinuskon ja Raamatun vastaiseksi. Perinteisen uskon vastustaminen tuli 

esiin heidän kirjeissään yleisessä teologisessa ajattelussa, mutta myös reagointeina 

yksittäisiin kotiseutunsa tapahtumiin: von Grumbach nousi vastustamaan väärää 

vallankäyttöä Seehoferin tapauksen yhteydessä, Schütz Zell puolestaan vastusti 

pappien selibaattia. 

  

                                                 
343 Sidwell 2018, 153. 
344 Methuen 2010, 715. 
345 Sidwell 2018, 146–147. 
346 Zitzlsperger 2003, 384. 
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V Johtopäätökset 
Tässä tutkielmassa tarkastelin Argula von Grumbachin ja Katharina Schütz Zellin 

keinoja oikeuttaa heidän uskonnollinen toimintansa. Nämä keinot jakautuvat pää-

lukujen mukaan kolmeen eri osa-alueeseen: toiminnan suhteuttamiseen ajan suku-

puolirooleihin, Raamatusta ja evankelisesta teologiasta löydettyihin perusteisiin 

sekä naisten rakentamaan minäkuvaan.  

Aikakautensa naisiksi von Grumbachin ja Schütz Zellin toiminta oli monella 

tapaa poikkeuksellista. He venyttivät reformaation ajan sukupuolikäsityksiä ja nii-

hin kytkettyjä rooleja. Naisina he joutuivat todistamaan kyvykkyytensä ja puolus-

tamaan oikeuksiaan mielipiteittensä julkisiin ilmaisuihin, sekä murtamaan suku-

puolensa mukana tuomia esteitä. Reformaation aikana miesten tuli huoneenher-

roina vastata perheistään ja niiden taloudesta ja julkisuuskuvasta. Tämä koski muun 

muassa julkisia mielipiteitä tai uskonnon harjoittamista. Naisten tuli olla kuuliaisia 

ja tottelevaisia heistä vastuussa olevia miehiä kohtaan. Kirkon piirissä naisilla ei 

ollut 1500-luvulla juurikaan virallista päätösvaltaa, mikä perusteltiin Paavalin kiel-

lolla koskien naisten puhumista seurakunnassa. 

Von Grumbach ja Schütz Zell venyttivät naisen roolin rajoja avioliitoissaan: 

von Grumbach jatkoi julkista toimintaansa evankelisen liikkeen puolustukseksi pe-

rinteistä uskoa kannattaneen aviomiehensä kielloista ja painostuksesta huolimatta. 

Schütz Zell puolestaan venytti rajoja jakaessaan pappina toimineen aviomiehensä 

julkisen roolin Strassburgin kaupungissa.  

Schütz Zellin Puolustuspuheessa aviomieheni Matthäus Zellin puolesta hei-

jastui ajatus siitä, että miehet olivat kyvyttömiä ja haluttomia kontrolloimaan sek-

suaalisia impulssejaan. Hänen mielestään avioliiton tarkoitus oli tarjota kontrolloitu 

ja hyväksytty väylä nimenomaan miesten haluille, minkä hän mainitsi pääsyyksi 

avioitumiselleen. Tämä Schütz Zellin näkemys oli vahvasti ristiriidassa ajan käsi-

tykselle seksuaalisuudesta, jossa naisen seksuaalisuus nähtiin impulsiivisena ja 

kontrolloimisen tarpeessa olevana. Schütz Zellilla oli suuri halu suojella miestään 

syntiseltä elämältä ja puolustaa tämän moraalia ja kunniaa, vaikka ajan sukupuoli-

roolien mukaan tämä nähtiin miehen tehtävänä. Samanlainen näkymys esiintyi 

myös von Grumbachilla, joka näki miehet taipuvaisina espäsiveelliseen ja moraa-

littomaan elämään. 

Koska naisten toiminta ei mukautunut ajan sukupuolikäsityksen mittoihin, 

täytyi von Grumbachin ja Schütz Zellin jatkuvasti perustella toimintansa kunnialli-
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sen naisen rooliin kautta. He tiedostivat heikomman ja huonomman asemansa nai-

sina ja toimivansa miesten hallitsemassa ympäristössä. Heidän täytyi rauhoitella ja 

vakuutella kirjeittensä lukijoita ja kotiseutunsa päättäjiä siitä, ettei heidän toimin-

tansa ollut laitonta, sopimatonta tai vallankumouksellista. Esimerkiksi Schütz Zell 

pyrki vakuuttamaan lukijansa siitä, että hänen eriskummallisesta avioliitostaan huo-

limatta hän täytti aikansa odotukset hyvästä ja kunniallisesta vaimosta.  

Schütz Zell ja von Grumbach pyrkivät häivyttämään omat taitonsa ja kykynsä 

taka-alalle ja tarpeen tullen korostivat alemmuuttaan suhteessa miespuolisiin auk-

toriteetteihin. Erityisesti von Grumbach teki näin enonsa Adam von Theringin koh-

dalla, joka ei hyväksynyt nuoremman naissukulaisensa skandaalimaista toimintaa. 

Von Grumbach hyödynsi näennäistä alentumista retoriikan keinona, mikä oli tuona 

aikana varsin yleistä. Schütz Zellin tuotannossa retorista alentumista ei esiintynyt 

niin paljoa kuin von Grumbachilla. Tämä saattoi johtua siitä, että von Grumbachilla 

oli Schütz Zellia suurempi riski tulla toimintansa vuoksi tuomituksi Baijerin alu-

eella, jossa perinteinen kirkko oli vahvassa asemassa reformaatiosta huolimatta. 

Kielteisten reaktioiden ja rangaistusten varalta von Grumbach ja Schütz Zell 

pyrkivät antamaan perustellut ja hyväksytyt syyt sopimattomana pidetylle toimin-

nalleen. He vetosivat erityisesti siihen, että he olivat pakotettuja ottamaan kantaa 

uskonnollisiin ja kotipaikkakuntiensa asioihin. Schütz Zell ja von Grumbach väit-

tivät pitäytyneensä keskustelusta ja kommentoinnista niin pitkäksi aikaa kuin suin-

kin oli mahdollista. Heidän mielestään epäpätevät kirkon ja maallisen vallan johta-

jat olivat epäonnistuneet töissään niin pahasti, ettei heillä ollut muuta vaihtoehtoa 

kuin nousta vastustamaan vääryyttä. Von Grumbach vetosi myös siihen, ettei hänen 

kotiseudullaan ollut ainuttakaan miestä, joka olisi ollut halukas tai kyvykäs puhu-

maan näiden asioiden puolesta. Tällöin naisen julkinen toiminta nähtiin hyväksyt-

tävänä reformaattoreiden ja esivallan silmissä.  

Naiset tekivät kirjeissään selväksi, etteivät he etsi toiminnallaan julkisuutta, 

kunniaa tai omaa etuaan. Sekä von Grumbach että Schütz Zell korostivat, että mo-

tiivi heidän kannanottoihinsa oli ennen kaikkea muiden auttamisessa: von Grum-

bachilla Arcasius Seehoferin puolustamisessa harhaoppisuutta vastaan ja Schütz 

Zellillä aviomiehensä puolustaminen avioliittoa koskeneita juoruja vastaan.  

 Schütz Zell ja von Grumbach hyödynsivät paljon Raamattua ja evankelisen 

liikkeen, varsinkin Martin Lutherin, teologiaa oikeuttaessaan toimintansa. He 

omaksuivat reformaation käsitykset sola scripturasta ja sola fidestä. He uskoivat, 
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että kaste velvoitti kristittyä tunnustamaan uskonsa julkisesti ja tarpeen tullen puo-

lustamaan Jumalan sanaa maailmassa. Kaste teki myös heidän mielestään kaikki 

kristityt samanarvoisiksi keskenään. He näkivät papin ja maallikon, miehen ja nai-

sen, korkeasti koulutetun ja oppimattoman keskenään tasavertaisina ja yhtä kyvyk-

käinä toimimaan hyvinä, aktiivisina kristinuskon puolustajina. Von Grumbach ja 

Schütz Zell argumentoivat, että tasavertaisen uskon myötä jokainen oli kyvykäs lu-

kemaan ja tulkitsemaan Raamatun tekstiä. Raamattua naiset pitivät korkeimpana 

mahdollisena auktoriteettina, joka nousi valtaapitävien esivallan ja jopa paavinkin 

yläpuolelle. Heidän mielestään Raamattu tulkitsi itse itseään, eikä siihen tullut lisätä 

mitään ylimääräistä tulkintaa, joka ei siihen kuulunut. 

 Von Grumbachin ja Schütz Zellin laaja Raamatun tuntemus tuli varsin sel-

västi esiin heidän kirjeissään. He viittasivat lukuisiin yksittäisiin Raamatun kohtiin, 

joista he löysivät perusteluja toiminnalleen. Naiset olivat varsin tietoisia Paavalin 

sanoista, joissa hän kieltää naisten puhumisen seurakunnassa. Von Grumbach ja 

Schütz Zell löysivät kuitenkin muita kohtia Raamatusta, jotka he näkivät oikeutta-

van naisten julkisen puhumisen ja toiminnan. Von Grumbach vetosi useaan kertaan 

Matteuksen evankeliumin kohtaan, jossa Jeesus sanoo hänen Isänsä tunnustavan 

jokaisen, joka tunnustaa hänet (Matt.10:32). Hän viittasi myös Jeesuksen käskyyn 

nousta tarpeen tullen perheenjäseniä ja sukulaisia vastaan uskon puolustamisen täh-

den (Matt.10:35). Schütz Zell vetosi ennen kaikkea Raamatun kohtiin, joissa pu-

huttiin lähimmäisen auttamisesta. Lähimmäisen auttamisena hän näki harhaoppisen 

ja erehtyneen lähimmäisen oikaisemisen ja opettamisen, minkä takia hän piti työ-

tään oikean opin puolustamiseksi ja opettamiseksi hyväksyttynä ja Raamatun mu-

kaisena. 

 Von Grumbach ja Schütz Zell hyödynsivät myös profetoimisen perinnettä 

saadakseen hyväksyntää toiminnalleen. Perinteisesti profetoimisena oli pidetty 

mystisten näkyjen tai unien näkemistä ja tulkintaa, mikä näkyi varsinkin keskiajan 

hengellisessä elämässä. Reformaation myötä hengellisten näkyjen ja mystisten ko-

kemusten merkitys väheni uskonnollisessa kontekstissa. Sen sijaan reformaatio 

liitti profetoimiseen kyvyn tulkita ja opettaa Raamatun sanaa oikeaoppisesti. Von 

Grumbach ja Schütz Zell omaksuivat tämän näkemyksen kirjeissään. He vetosivat 

siihen, että he puhuivat ja kirjoittivat Pyhän Hengen antamalla voimalla. He koki-

vat, että Jumala puhui heidän kauttaan ja antoi heille ymmärryksen tulkita Raama-

tun sanaa oikein. Väittäessään, etteivät heidän tekonsa ja sanansa kummunneet hen-

kilökohtaisesta kyvykkyydestä tai omista motiiveista, vaan yksin Jumalan tahdosta, 
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von Grumbach ja Schütz Zell ikään kuin irrottautuivat sanojensa tuomasta vas-

tuusta. Vetoamalla Jumalaan he vetosivat korkeimpaan mahdolliseen auktoriteet-

tiin, joka jopa maallisen esivallan oli tunnustettava.  

 Profetoimisen perinne välittyi naisten kirjeissä myös siinä, että he linkittivät 

yhteisönsä tapahtumat raamatulliseen kontekstiin. He näkivät itsensä Vanhan testa-

mentin profeettoina, tai vähintäänkin heidän perillisinään, joiden oli noustava vas-

tustamaan maailmassa tapahtuvaa vääryyttä, valhetta ja pahuutta. Von Grumbach 

ja Schütz Zell uskoivat, että Raamatussa esiintynyt hyvän ja pahan välinen taistelu 

tapahtui heidän ajassaan ja elämänpiirissään, mikä heijastui heidän kirjeissään dua-

lismina. He jakoivat ihmiset äärimmäisen hyviin Jumalan sanan puolustajiin ja ää-

rimmäisen pahoihin paholaisen sanansaattajiin. Von Grumbachin ja Schütz Zellin 

kirjeissä esiintyi ajatus siitä, että tämän kaltainen dualismi oikeutti jo itsessään hei-

dän toimintansa: jos Jumala kutsui työhön ja taisteluun pahaa vastaan, oli jokaisen 

kristityn vastattava tähän kutsuun. Oman elämän suhteuttaminen Raamatun kon-

tekstiin ja historiaan näkyi von Grumbachin suhtautumisessa Arcasius Seehoferin 

tuomioon. Hän piti Ingolstadin yliopiston auktoriteetteja väärinä opettajina, joista 

Jeesus oli varoittanut. Siteeraten Vanhan testamentin profeettoja hän maalasi vas-

tustajilleen uhkakuvia siitä, miten Jumala kostaisi näille harhaan johtaville ja Raa-

matun vastaisesti toimiville henkilöille. 

 Schütz Zellin kirjeiden erityispiirteinä oli runsas viittaaminen yksittäisiin 

Raamatun hahmoihin. Hän näki Raamatun kertomuksissa yhtäläisyyksiä oman elä-

mänsä tai muiden lähimmäistensä elämän kanssa. Schütz Zell itse samaistui muun 

muassa Elisabetiin ja Vanhan testamentin profeettoihin ja jopa huumorimielessä 

Bileamin aasiin. Kirjeessä Kentzingenin kärsiville naisille hän kehotti vainon koh-

teiksi joutuneita naisia ottamaan mallia Abrahamin uskollisuudesta ja rohkeudesta 

vaikeuksien keskellä. Vetoamalla yksittäisiin Raamatun hahmoihin, varsinkin nai-

siin, Schütz Zell pyrki todistamaan, että kristinuskon historiassa oli moni nainen 

ennen häntä toiminut julkisessa roolissa todistaen ja opettaen Jumalan sanaa. Hän 

halusi tehdä selväksi, ettei hän ollut poikkeuksellinen tai vallankumouksellinen nai-

nen, vaan liittyi jo pitkään naisvaikuttajien perinteeseen. Raamatun henkilöhahmot 

toimivat myös inspiraationa ja esikuvana Schütz Zellille antaen rohkeutta ja toivoa 

hänen toimintaansa. 

Von Grumbachin kirjeistä ei löytynyt samankaltaista yksittäisiin Raamatun 

hahmoihin viittaamista. Hän samaistui kyllä Vanhan testamentin profeettoihin ja 

muistutti siitä, kuinka Jeesus ja profeetat olivat opettaneet naisia. Hän ei kuitenkaan 
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muodostanut yhtä suuria yhtäläisyyksiä ja johtopäätöksiä Raamatun henkilöiden 

kertomuksista omaan elämäänsä kuin Schütz Zell. Todennäköisenä syynä tälle on 

se, että von Grumbach pyrki perustelemaan ja oikeuttamaan toimintaansa enemmän 

yleisillä teologisilla ajatuksilla ja kristinuskon dogmeilla. Vaikka hänen kirjeensä 

olivat julkisia ja kaikkien luettavissa, olivat ne ensisijaisesti tarkoitettu vaikutta-

maan Ingolstadin yliopiston ja raadin mielipiteisiin. Kohdatessaan näitä korkeasti 

koulutettuja ja vaikutusvaltaisia henkilöitä von Grumbach pyrki käyttämään sel-

laista argumentointia ja kieltä, joka olisi heidän tasoistaan. Schütz Zellin hengelli-

nen tausta ja kielellinen tyyli olivat puolestaan maallisempaa kuin von Grum-

bachilla. Tämä näkyi Schütz Zellin kielenkäytössä ja kirjeissä, jotka oli suunnattu 

vahvemmin maallikkojen kuin akateemisesti koulutettujen luettaviksi. Tämän takia 

kaikkien tuntemat Raamatun henkilöt toimivat oivallisena tarttumapintana ja yhdis-

tävänä tekijänä Schütz Zellin ja hänen lukijakuntansa välillä. 

 Tarkastelemieni kirjeiden perusteella von Grumbach ja Schütz Zell rakensi-

vat minä-kuvaansa kahteen suuntaan: He antoivat itsestään kuvan toisaalta kärsi-

vinä ja passiivisina uhreina, mutta myös toisaalta aktiivisina ja oma-aloitteisina kir-

kon ja yhteisönsä vaikuttajina. Tämä ristiriitaiselta vaikuttava kahtiajako naisten 

itseymmärryksessä kertoi naisten harjoittamasta taktiikasta julkisen roolinsa oi-

keuttamisessa. He ymmärsivät että heidän tuli herättää lukijakunnassa sekä sympa-

tiaa ja myötätuntoa että varmuutta heidän kyvykkyyttään ja tietämystään kohtaan.  

 Sekä von Grumbachin että Schütz Zellin kirjeissä esiintyi kärsimyksen ja 

marttyyriuden ihannointia. He näkivät koettelemuksensa ja vastoinkäymisensä Ju-

malan tahtona ja edellytyksenä evankeliumin toteutumiselle. Tämän takia he ilmai-

sivat kirjeissään halukkuutensa ja valmiutensa uhraamaan ihmissuhteensa, ase-

mansa ja jopa elämänsä ajamansa aatteen vuoksi. Perusteluna tälle he pitivät Jee-

suksen käskyä uhrata kaiken tarvittavan hänen seuraamisensa tähden. Marttyyrius 

tarjosi von Grumbachille ja Schütz Zellille roolin, jota naiset kautta kristinuskon 

historian olivat jo aiemmin hyödyntäneet. Marttyyri-ihanne antoi rohkeutta ja itse-

varmuttaa Schütz Zellille ja von Grumbachille tilanteisiin, jossa he eivät pelänneet 

tekojensa seuraamuksia. Marttyyriuden ihannoiminen ilmeni varsinkin Schütz Zel-

lin Kirjeessä Kentzingenin kärsiville naisille. Schütz Zell ylisti naisten tilannetta 

pitäen sitä osoituksena Jumalan rakkaudesta ja suunnitelmasta. Kentzingenin naiset 

olivat jääneet yksin heidän miestensä jouduttua pakenemaan kaupungin evankeli-

sen liikkeen vainoa. Schütz Zell käänsi heidän surullisena ja säälittävänä pidetyn 
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tilanteen osoitukseksi naisten urheudesta ja uskon vahvuudesta. Schütz Zell ei kir-

jeessään toivonut naisten elämäntilanteen helpottumista, vaan ennemminkin heidän 

uskonsa kestävyyttä ja luonteensa lujuutta. Schütz Zell ilmaisi kuitenkin ymmärtä-

vänsä naisten kokeman tuskan ja epätoivon muistuttaen, että Raamatun henkilöt 

Abrahamista itse Kristukseen olivat jakaneet Kentzingenin naisten kokemus- ja tun-

nemaailman. 

 Von Grumbachin ja Schütz Zellin antama kuva itsevarmasta ja aktiivisesta 

teologista perustui ennen kaikkea laajaan Raamatun tuntemukseen ja kirjalliseen 

sivistykseen. Konfliktitilanteissa he puolustautuivat loogisella argumentoinnilla ja 

tarpeen tullen hyvinkin terävällä ja kärkkäällä kielenkäytöllä. Schütz Zell ja von 

Grumbach käyttivät vastustajistaan halventavia ilmaisuja, eivätkä naiset epäröineet 

puhutella heitä suoraan. Huolimatta sukupuolestaan ja vähäisestä koulutuksestaan 

Schütz Zell ja von Grumbach pitivät itseään tasavertaisina keskustelukumppaneina 

teologien ja arvovaltaisten auktoriteettien kanssa. 

Sekä passiivisen uhrin että aktiivisen toimijan rooli olivat naisille keinoja tulla 

näkyviksi ja kuulluiksi eri tilanteissa. Nämä kaksi minä-kuvaa eivät olleet toinen 

toisiaan pois sulkevia vaihtoehtoja, vaan ne esiintyvät paikoin rinnakkain saman 

kirjeen sisällä. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii von Grumbachin Kirje Adam von 

Theringille: Kirjeen alussa von Grumbach korosti alempiarvoisuuttaan ja vähäpä-

töisyyttään enoaan kohtaan ja kuvaili kärsimyksiään niin avioliitossa kuin yhteisös-

säänkin. Kirjeen edetessä sävy muuttui kuitenkin paljon voimakkaammaksi ja itse-

varmemmaksi jopa siihen pisteeseen, että von Grumbach ohjeisti varsin suoraan 

enoaan siitä, kuinka tämän tulisi hoitaa työtään ruhtinaiden neuvonantajana. Sa-

moin Schütz Zell käytti sekä marttyyri-kuvaa että teologista itsevarmuuttaan vai-

kuttamisen keinoina Puolustuspuheessaan aviomiehensä Matthäus Zellin puolesta. 

Kirjeet osoittavat, että von Grumbach ja Schütz Zell rakensivat kuvaa itsestään kul-

loisenkin tilanteen ja vallitsevan ilmapiirin mukaan. Kuva kärsivästä marttyyristä 

linkittyi naisten kirjeissä vahvasti heidän yritykseensä osoittaa toimivansa ajan su-

kupuoliroolien mukaisesti. Kuva varmasta ja aktiivisesta teologista yhdistyi puo-

lestaan von Grumbachin ja Schütz Zellin toimintaan sukupuolirajojen ulkopuolella. 

Vaikka von Grumbachin ja Schütz Zellin kirjeiden sisällöt ja teemat olivatkin 

monessa suhteessa samankaltaisia, heidän kirjeistään ja toiminnastaan paljastui 

myös merkittäviä eroja. Schütz Zell esimerkiksi otti laajemmin kantaa kotialueensa 

ja seurakuntansa asioihin, kun taas von Grumbachin kirjeet keskittyivät ainoastaan 

Seehoferin tapaukseen ja yhteenottoon Ingolstadin yliopiston kautta.  
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Yksi keskeisimmistä eroavaisuuksista oli se, että naisten aviomiesten suhtautu-

minen antoi von Grumbachille ja Schütz Zellille hyvinkin erilaiset lähtökohdat. 

Von Grumbachin aviomies ei hyväksynyt vaimonsa julkista toimintaa Seehoferin 

ja evankelisen liikkeen puolustamiseksi ja yritti estää tämän toiminnan julkisuu-

dessa. Von Grumbach jäi hyvin pitkälti yksin agendansa kanssa Ingolstadissa, joka 

alueena oli vahvasti perinteisen uskonkäsityksen puolella. Sen sijaan Schütz Zellin 

aviomies antoi vaimonsa toiminnalle täyden tukensa ja hyväksyntänsä. Vaikutus-

valtaisen papin tuki mahdollisti Schütz Zellille huomattavasti laajemmat toiminta-

mahdollisuudet. Lisäksi Strassburg alueena oli suosiollisempi evankeliselle liik-

keelle kuin Baijeri. 

Avioliitosta saadun tuen eroavaisuudet aiheuttivat myös eroja von Grumbachin 

ja Schütz Zellin tapoihin toimia julkisuudessa aikansa naisina. Von Grumbach toimi 

Schütz Zellia vahvemmin perinteisten sukupuoliroolien kautta pitäytyen ainoastaan 

kirjeiden kirjoittamisessa ja julkaisuissa. Sen sijaan Schütz Zell pyrki papin vai-

mona luomaan aivan uudenlaista roolia ja ”virkaa”, joita ei naisille vielä virallisesti 

ollut olemassakaan. Hän etsi uusia väyliä toiminnalleen, kuten opetus-, julistus- ja 

avustustyölle, löytäen niille perusteita Raamatusta ja kristinuskon historiasta. Siinä 

missä von Grumbachin toiminta oli enemmän sidoksissa ajan käsitykseen naisen 

roolista, tarjosivat kannustava aviomies ja suotuisa ympäristö Schütz Zellille mah-

dollisuuden monipuolisuuteen ja luovuuteen toiminnassaan. Von Grumbach pyrki 

kääntämään miesten asettamat säädökset ja rajoitukset hyödyksi itselleen ja löytä-

mään pienimpiäkin aukkoja niistä mahdollistamaan hänen toimintansa. Schütz Zell 

puolestaan etsi tapoja toimia täysin miesten säätämien rajoitusten ulkopuolella. 

 Tutkielmassani nousi neljä keskeistä keinoa, joilla von Grumbach ja Schütz 

Zell oikeuttivat poikkeuksellisena pidetyn toimintansa: Ensinnäkin he pyrkivät va-

kuuttamaan lukijansa siitä, ettei mikään heidän toimintansa ollut vallankumouksel-

lista, vaarallista tai naiselle sopimatonta. Heidän toimiessa annettujen roolien ja ra-

jojen ulkopuolella he antoivat sille syyn vedoten usein äärimmäiseen pakkoon tai 

kirkon johtajien kyvyttömyyteen hoitaa tehtäviään. Toiseksi von Grumbach ja 

Schütz Zell oikeuttivat toimintansa raamatullisilla ja teologisilla perusteilla vedoten 

Jumalaan ja Raamattuun korkeimpina auktoriteetteina. He löysivät perusteita toi-

minnalleen evankelisesta teologiasta, yksittäisistä Raamatun henkilöistä ja profe-

toimisen perinteestä. Kolmanneksi Schütz Zell ja von Grumbach oikeuttivat toi-

mintansa rakentamalla tietoisesti kuvaa itsestään epäsuotuisan tilanteen uhreina ja 

vakaumuksensa vuoksi kärsivinä marttyyreina. Neljäs naisten käyttämä keino oli 



70 

vetoaminen heidän teologiseen tietämykseen ja itsevarmuuteen. Tämän he perusti-

vat laajaan sivistykseensä, pitkäaikaiseen perehtymiseen Raamattuun ja muuhun 

kirjallisuuteen sekä asemansa tuomiin velvollisuuksiin ja oikeuksiin. Tutkielmani 

avaa osaltaan niitä lukuisia keinoja ja strategioita, joita 1500-luvun naiset käyttivät 

oikeuttaukseen ja perustellakseen julkista uskonnollista toimintaansa miesten hal-

litsemassa ympäristössä. 
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