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T iivistelmä Referat

Tämän tutkielman tavoitteena on soveltaa kahta kognitiivista rituaaliteoriaa Vanhan testamentin
tekstin Numeri 5:11–31 tutkimukseen – arvioiden samalla kyseisten teorioiden suhdetta ja antia
muinaisten tekstien tutkimukselle. Tämä tavoite nousee osittain kognitiivisten näkökulmien
lisääntyvästä käytöstä raamatuntutkimuksessa. Hyödynnän R. N. McCauleyn ja E. T. Lawsonin
rituaalien kompetenssiteoriaa sekä P. Boyerin ja P. Liénardin teoriaa mielen varojärjestelmistä
peilaamalla niitä tekstiin Num. 5:11–31, kyseistä tekstiä koskevaan aiempaan tutkimukseen,
muinaista Lähi-itää koskevaan aineistoon sekä kognitiotieteistä, psykologiasta ja kognitiivisesta
uskonnontutkimuksesta nouseviin laajempiin näkökulmiin.
Tekstissä Num. 5:11–31 kuvataan aviorikoksesta epäillylle vaimolle suoritettavaa monivaiheista
rituaalia, jossa uhrataan Jahvelle, vannotaan vala sekä juotetaan naiselle rituaalivettä, jonka on määrä
vaikuttaa hänen sukupuolielimiin ja hedelmällisyyteen jollain tavoin. Tekstiin liittyy lukuisia
teksti- ja lähdekriittisiä kysymyksiä. Nämä ovat johtaneet osan tutkijoista esittämään, että tekstissä
Num. 5:11–31 kuvattaisiin useampaa rituaalia tai että siinä olisi yhdistelty erillisiä rituaalikuvauksia .
Tekstissä Num. 5:11–31 voidaan myös havaita monia yhtäläisyyksiä muualla Vanhan testamentissa
ja muinaisen Lähi-idän teksteissä kuvattuihin rituaaleihin sekä avioliittoa, aviorikosta ja naisia
koskeviin kuvauksiin.
Tuon työssäni esille, miten ruumiillisten prosessien, tunteiden ja näihin pohjaavan ajattelun voidaan
katsoa vaikuttaneen oleellisesti tekstissä Num. 5:11–31 esiintyviin teemoihin ja käsityksiin. Numerin
5:11–31 ja sen taustalle monesti oletetun rituaalin suhdetta on syytä problematisoida, sillä
rituaaliteorioiden ja kognitiivisten lähestymisten valossa vaikuttaa todennäköiseltä, että rituaalit eivät
ainoastaan vaikuta teksteihin, vaan tekstit vaikuttavat myös rituaaleihin ja nämä prosessit ovat
keskenään monimutkaisessa vuorovaikutuksessa. Rituaalikäyttäytymisen yhteydessä esiintyvä
ajattelu ei myöskään aina vastaa teologisesti oikeaoppiseksi miellettyjä tai ylöskirjattuja käsityksiä.
Tuon esille, miten tekstillä Num. 5:11–31 on mahdollisesti pyritty vaikuttamaan sekä
rituaalikäytänteisiin että Jahveen ja tämän tunteisiin. Arvioin kriittisesti käyttämiäni kognitiivisia
rituaaliteorioita ja kognitiivisia lähestymisiä raamatuntutkimukseen tuoden esille, miten ne voisivat
hyötyä mm. automaattisten ja kontrolloitujen ajatteluprosessien välisten erojen tarkemmasta
huomioinnista, muinaisten ja modernien ihmisten aivojen kasvu- ja kehitysympäristöjen erojen
perehtyneestä pohdinnasta sekä tekstien ja lukutaidon kognitiivisten ja kulttuurillisten vaikutusten
selkeämmästä esiintuonnista.
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1. Johdanto
Tavoitteenani ja tutkimuskysymyksenäni tässä työssä on tarkastella, miten kognitiivis et
rituaaliteoriat soveltuvat Neljännen Mooseksen kirjan eli Numerin tekstin 5:11–31 tutkimisee n?
Pyrin tuomaan uusia näkökulmia tekstin Num. 5:11–31 tutkimukseen – käyttäen samalla tekstiä
Num. 5:11–31 esimerkkitapauksena, jonka avulla arvioin kognitiivisten lähestymisten antia ja
soveltuvuutta Vanhan testamentin tutkimukseen laajemmin.
Tekstissä Num. 5:11–31 kuvaillaan aviorikoksesta epäilylle naiselle suoritetta vaa
rituaalia. Rituaaliin kuuluu tekstin mukaan muun muassa uhrilahjan tuominen (Num. 5:15),
valan vannominen (Num. 5:19–22) ja niin sanotun kitkerän veden juominen (Num. 5:24, 26).
Näiden kuvataan vaikuttavan naisen kehoon ja hedelmällisyyteen tavalla, joka paljastaa onko
nainen syyllinen vai ei.
Tutkimuksessa kuvattua rituaalia on luonnehdittu mm. maagiseksi rituaaliksi1 tai
divinaatioriitiksi,2 joka paljastaa jumalallisen tuomion.3 Osin tältä pohjalta jotkut ovat esittäneet
rituaalin toimivan naista suojelevana toimenpiteenä. Rankaisuvastuun siirtyessä rituaalin kautta
Jahvelle naisella on mm. Richard M. Davidsonin ja Diana Liptonin mukaan pienempi riski
joutua yhteisön tai mustasukkaisen aviomiehen lynkkaamaksi.4 Samalla monet tutkijat ovat
kiinnittäneet huomiota tekstin ja siinä kuvatun rituaalin patriarkaalisuuteen. Rituaali keskittyy
erityisesti aviomiehen loukatun ylpeyden ja mustasukkaisuuden tunteiden säätelyyn.5 Joidenkin
tutkijoiden mielestä rituaalin keskeisenä tavoitteena on palauttaa totuttu järjestys, jossa
aviomies voi olla varma isyydestään ja yksinoikeudestaan vaimonsa seksuaalisuuteen. 6 Lisäksi
tekstissä Num. 5:11–31 kuvattua rituaalia on verrattu mielenkiintoisella tavalla muihin VT:n
sekä muinaisen Lähi-idän aviorikosta käsitteleviin teksteihin.7
Aiemman
kykenemättömyys

tutkimuksen

erääksi

heikkoudeksi

tehdä selkeää erottelua rituaalista

voidaan

kuitenkin

mieltää

kertovan tekstin ja varsinais te n

rituaalikäytänteiden välille.8 Monesti tutkijat tuntuvat samaistavan nämä kaksi asiaa toisiinsa,
jolloin jää epäselväksi, mieltävätkö he johtopäätöstensä koskevan tekstiä Num. 5:11–31 vai
myös tekstin taustalla (mahdollisesti) vaikuttavaa rituaalikäytäntöä. Silloinkin, kun tutkijat

1

Levine 1993, 205, 208–209, 211; Brenner 2009, 4; Nissinen 2016, 56.
Lipton 2009, 111.
3 Noth 1980 [1966], 48–49; Davidson 2007, 351–352.
4 Milgrom 1990, 349; Davidson 2007, 351–352; Goldstein 2009, 81; Lipton 2009, 114.
5 Knierim & Coats 2005, 79; Frymer-Kensky 2006, 249; Davidson 2007, 349; Goldstein 2009, 81; Lipton 2009,
103–109, 114.
6 Frymer-Kensky 2006, 249; Davidson 2007, 349–364.
7 Katso luku 5. tässä työssä.
8 Gorman 2008, 96–110.
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pohtivat ja problematisoivat tekstin Num. 5:11–31 ja rituaalikäytänteiden suhdetta, heidän
johtopäätökset voivat jäädä heikosti perustelluiksi. Tämä näkyy muun muassa George B.
Grayn, Martin Nothin, Jacob Milgromin ynnä muiden teoretisoinneissa, jotka katsovat, että
tekstissä

Num.

5:11–31

kuvattaisiin

lähtökohtaisesti

hyvin

vanhaa

rituaalia.

Teksti Num. 5:11–31 on heidän mukaan pyrkimys integroida tämä Jahven kulttia edeltänyt
käytänne osaksi papiston oikeaksi mieltämää uskonnonharjoitusta.9
Kognitiiviset rituaaliteoriat saattavat tarjota uusia tapoja perustella, arvioida ja syventää
tutkimuksen tuloksia sekä tutkimuksellisia

kysymyksenasetteluja.

Muun muassa István

Czachesz on tuonut esille, miten kognitiivista uskontotiedettä hyödyntävä lähestyminen voi
rikastuttaa

eksegetiikkaa.10

Kognitiivinen

lähestyminen

tarjoaa hänen

mukaan

uusia

näkökulmia eksegetiikan klassisiin ongelmiin, kuten tekstin ja ajattelun välisen suhteen
tarkasteluun

sekä tekstin

vakiinnuttamisen

vastaanoton,

kysymyksiin.

muistamisen,

muokkauksen,

Lisäksi hän katsoo, että kognitiiviset

välittämisen
teoriat

ja

tuovat

naturalistisen, kvantitatiivisen, selittävän ja monitieteellisen lähestymisen entistä vahvemmin
osaksi eksegeettistä tutkimusta.11 Ainakin kognitiivisen uskontotieteen ja rituaalitutkimukse n
teoriat tarjoavat erään keinon tarkastella ihmisten psykofyysisten piirteiden ja Raamatun
tekstien välisiä kytköksiä.
Vaikka kognitiivisia rituaaliteorioita on alettu 1990-luvulta lähtien hyödyntää melko
aktiivisesti

Uuden

testamentin

tutkimuksessa12 ,

tutkimuksessa näyttää olleen vähäisempää.

niiden

käyttö

Vanhan

testamentin

Kaikkiaan VT:n rituaalitekstejä on tutkittu

suhteellisen vähän. Gerald Klingbeil katsoo, että tähän ovat vaikuttaneet VT:n rituaalitekstie n
pieni rooli kristillisen kirkon eri vaiheissa ja identiteetinmuodostuksessa sekä mahdollises ti
myös VT:n profeettateksteissä esiintyvä kritiikki rituaaleja – tai rituaalien ulkokultaisuutta –
kohtaan. Nämä tekijät ovat hänen mukaan johtaneet siihen, että VT:ssa kuvatut rituaalit on
helposti mielletty barbaarisiksi13 , moderneista arvoista poikkeaviksi tai yksinkertaises ti
epähohdokkaaksi tutkimusaiheeksi.14 Ithamar Gruenwald väittää puolestaan, että ruumiiseen ja

9

Gray 1903, 46–48; Noth 1980 [1966], 50–52; Milgrom 1990, 350–354; Budd 1995, 62–67; Knierim & Coats
2005, 82–83.
10 Luomanen, Pyysiäinen & Uro 2007, 1–27; Czachesz ja Uro 2013, 1–14; Czachesz 2017, 9–23.
11 Czachesz 2017, 9–23.
12 Katso esim. teokset: Explaining Christian Origins and Early Judaism (2007), Mind, Morality and Magic (2013)
tai Cognitive Science and the New Testament: A New Approach to Early Christian Research (2017). Czachesz
menee niinkin pitkälle, että puhuu teoksessaan UT:n tutkimuksen ”kognitiivisesta käänteestä”. Czachesz 2017, 9–
23.
13 Hyvä esimerkki tällaisesta suhtautumisesta löytyy R. Winterbothamin & T. Whitelawn ajoittamattomasta
kommentaarista. He katsovat tekstissä Num. 5:11–31 kuvailtavan rituaalin olevan: “only fitted for a very rude and
comparatively barbarous state of society.” Winterbotham & Whitelaw s.a., 41.
14 Klingbeil 2007, 45, 103, 123, 154.
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ruumiillisuuteen kohdistuva ylenkatse on johtanut rituaalien epähuomiointiin länsimaise ssa
akateemisessa keskustelussa.15 Thomas Kazen kirjoittaakin, että kiinnostus VT:n rituaaleja,
puhtauskäsityksiä sekä uskonnon fyysisyyttä ja ruumiillisuutta kohtaan ovat ruokkineet paljolti
toisiaan.16
Tässä työssä hyödynnän erästä varhaisinta ja monen tutkijan mielestä uraauurta vaa
kognitiivista rituaaliteoriaa 17 : Robert N. McCauleyn ja E. Thomas Lawsonin rituaalie n
kompetenssiteoriaa, jonka ensimmäinen muotoilu julkaistiin vuonna 1990 ja kehitetty versio
vuonna 2002.18 Lisäksi hyödynnän Pascal Boyerin ja Pierre Liénardin hieman myöhäisempää
teoriaa mielen varojärjestelmistä. Kumpaakin teoriaa on hyödynnetty jonkin verran Uuden
testamentin ja ajanlaskun alun juutalaisuuden tutkimuksessa.19 Ymmärrykseni mukaan tekstiä
Num. 5:11–31 ei ole vielä tarkasteltu lainkaan kognitiivisten rituaaliteorioiden keinoin.
Tavoitteenani on tuoda esille uusia näkökulmia kyseisen tekstin tutkimukseen sekä koetella ja
arvioida käyttämieni kognitiivisten rituaaliteorioiden selitysvoimaa.
Teoksessaan Bridging the Gap: Ritual Texts in the Bible Klingbeil kiteyttää hyvin
VT:n rituaalien tutkimuksen keskeisimpiä haasteita. VT:ssa kuvattujen rituaalien tutkimus ta
hankaloittaa oleellisesti se, että (1.) tutkijat joutuvat turvautumaan tekstuaaliseen aineistoo n
tutkiessaan muinaista rituaalikäyttäytymistä. Lisäksi (2.) käytettävissä oleva tekstiaineisto ei
tarjoa suoria kuvauksia tutkittavista rituaaleista, vaan teksteissä monesti oletetaan lukijan
olevan perillä joistakin peruskäytänteistä. Ne voivat myös olla ideologisesti tai teologises ti
värittyneitä tai muutoin vain kuvaukseltaan suppeita. (3.) Nämä tekstit ja niissä kuvatut rituaalit
ovat myös hyvin vaikeasti ajoitettavissa, kun taas (4.) rituaalien ymmärtäminen edellyttää
suurimmissa määrin niiden ajallisen ja kulttuurisen kontekstin tuntemusta. Klingbeil myös
katsoo vertailevan tutkimuksen tuottavan omat haasteensa, ja korostaa, että tutkimuksessa tulis i
löytää tasapaino VT:n ja Israelin lähikulttuurien välisen vertailun (”parallelomanian”) sekä
VT:n itsenäisen tarkastelun (”parallelophobian”) välillä. 20
Pyrin ottamaan nämä kaikki haasteet vakavasti lähestyessäni tutkimusaihettani. Osittain
tästä syystä tarkastelen luvuissa 3. ja 4. aktiivisesti tekstin Num. 5:11–31 yksityiskohtia ja
ajoittamisen

ongelmia.

Luvussa

5. kartoitan

puolestaan

tekstin

kulttuurista

taustaa

hyödyntämällä sekä VT:n sisäistä että sen lähikulttuureilta löytyvää aineistoa. Luvussa 6.

15

Gruenwald 2003, 148.
Kazen 2010, 1.
17 Luomanen, Pyysiäinen & Uro 2007, 1–12; Czachesz ja Uro 2013, 1–6; Czachesz 2017, 16, 114.
18 Lawson & McCauley 1990, 1–8; McCauley & Lawson 2002, ix–xiii.
19 Katso esim. Luomanen, 2013, 85–104; Biró 2013, 120–143; Jokiranta 2013, 144–163 ja Uro 2013a, 190–196.
20 Klingbeil 2007, 52–69.
16
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pureudun lopulta kognitiivisten rituaaliteorioiden tarjoamiin näkökulmiin, jonka jälkeen
analysoin 7. luvussa näiden teorioiden, tekstin Num. 5:11–31 sekä siinä kuvatun rituaalin
keskinäisiä suhteita.

2. Metodiikka
Toin johdannossa esille, miten hyödynnän työssäni keskeisesti Robert N. McCauleyn ja E.
Thomas Lawsonin ns. rituaalien kompetenssiteoriaa sekä Pascal Boyerin ja Pierre Liénardin
esittämää teoriaa mielen varojärjestelmistä ja niiden suhteesta rituaalikäyttäytymiseen. Näitä
teorioita on ennestään hyödynnetty mm. Uuden testamentin rituaalien tutkimuksessa sekä
Qumranin yhteisön rituaalien tarkastelussa.21 Tavoitteenani on soveltaa näitä teorioita
ensimmäistä kertaa tekstiin Num. 5:11–31 sekä pohtia näiden teorioiden soveltuvuutta ja
selitysvoimaa kyseisen tekstin kohdalla.
Näiden kognitio- ja sosiaalitieteellisistä lähtökohdista nousevien teorioiden lisäksi
hyödynnän

myös perinteisempiä

(erityisesti lähde-erotteluun

historiallis-kriittisen

liittyviä

menetelmiä).

raamatuntutkimuksen

menetelmiä

Katson, että tekstin Num. 5:11–31

lähitarkastelu vaikuttaa oleellisesti siihen, miten teksti ja siinä kuvattu rituaali hahmottuvat.
Tuon 4. luvussa tarkemmin esille millaisia lähde- ja tekstikriittisiä huomioita teksti Num. 5:11–
31 on herättänyt. Luvussa 5. hyödynnän puolestaan pääsääntöisesti komparatiivisia metodeja
verratessani tekstiä Num. 5:11–31 Vanhan testamentin sekä muinaisen Israelin ja sen
lähikulttuurien tarjoamiin aineistoihin. Näissä kyseisissä luvuissa tehdyn pohjatyön on tarkoitus
mahdollistaa kognitiivisten rituaaliteorioiden mahdollisimman tarkan ja antoisan soveltamise n
tekstiin Num. 5:11–31. Tässä luvussa

esittelen työni kannalta keskeisimmät käsitteet,

historiallis-kriittiset metodit, käyttämieni kognitiivisten rituaaliteorioiden pääpiirteet sekä
muita työhöni oleellisesti vaikuttavia metodisia lähtökohtia.

Käsitteet rituaali, riitti, kultti ja mieli
Rituaalin tarkasta määritelmästä ei ole tutkijoiden keskuudessa yksimielisyyttä. Siksi on tärkeää
selventää mitä tarkoitan sillä sekä sen lähikäsitteillä tässä työssä. Useimmissa rituaalin
määritelmissä

esiintyy

ajatus

toistuvasta,

rutinoituneesta

tai tarkkaan strukturoid us ta

toiminnasta. Nimenomaan toiminta mielletään monesti rituaalin keskeisimmäksi piirteeks i.
Monet tutkijat ovat myös yksimielisiä siitä, että rituaalit ovat efektiivisiä. Toisin sanoen ne

21

Katso esim. Luomanen 2013b, 85–104 tai Jokiranta 2013, 144–163.
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aiheuttavat jonkin näköisiä muutoksia
vuorovaikutus-

ja valtasuhteissa,

maailmassa; esimerkiksi ihmisten mielentiloissa,

laajemmin

heidän olosuhteissaan

tai uskonnollise ssa

todellisuudessaan. Eri tutkijat korostavat eri tavoin myös mm. rituaalien traditiota ylläpitä viä,
innovatiivisia, ongelmanratkaisuun tähtääviä sekä yliluonnolliseen liittyviä ulottuvuuksia.22
Tässä työssä hyödynnän paljolti McCauleyn ja Lawsonin rituaalin määritelmää sekä
Boyerin ja Liénardin käyttämää ritualisaation käsitettä. Esittelen tarkemmin tämän luvun
loppupuolella, miten McCauley ja Lawson mieltävät rituaalit toiminnaksi, jonka joku tekee
jonkinlaisen välineen avulla toiselle. He myös esittävät ihmisten intuitiivisesti ajattelevan
jumalan tai jumalien olevan rituaalien efektiivisyyden taustalla.23
Ritualisaation käsitteellä24 Boyer ja Liénard puolestaan viittaavat ihmisten jäykkiin,
toistoa ja pakonomaisuutta sisältäviin toimintamekanismeihin. Ritualisaatio on heidän mukaan
jossain määrin yhteydessä ihmisten rituaaliseen käyttäytymiseen,

joskaan se ei selitä

tyhjentävästi kaikkia rituaalien aspekteja, ja ritualisaatiota voi esiintyä myös yhteisöllisistä tai
kulttuurillisista rituaaleista erillään, muun muassa pakko-oireisuushäiriön yhteydessä.25
Silloin kun en käsittele McCauleyn ja Lawsonin tai Boyerin ja Liénardin teorioita
eksplisiittisesti, käytän rituaalin käsitettä hieman laajemmassa ja yleisemmässä merkitykse ssä.
Teen näin esimerkiksi luvuissa 4. ja 5. Tällöin tarkoitan rituaalilla ihmisten suoritta maa
toimintaa, jonka struktuuri tai toimintasäännöt ovat jollain tasolla ulkoa säädeltyjä (esimerkik s i
tradition, uskonyhteisön tai uskonnollisen tekstin ohjaamia). Uskonnollinen konteksti tai
maailmankuva ovat oleellinen osa rituaalin määritelmää tässä työssä, sillä käsittelemie ni
rituaalien ja rituaalitekstien kuvataan liittyvän jollain tavoin myös jumalan tai jumalie n
toimintaan. Tuon myöhemmin esille, miten VT:ssa sekä muissa muinaisen Lähi-idän teksteissä
kuvataan

monesti

rituaaleja,

joiden

odotetaan

vaikuttavan

jumalaan/jumaliin

tai

jumalan/jumalien hallitsemaan maailmaan.
Riitillä viittaan puolestaan rituaalin pienempiin osiin. Esimerkiksi tekstissä Num. 5:11–
31 kuvatusta rituaalista voidaan erotella erinäisiä (osa)riittejä, kuten naisen pään paljastamine n
(Num. 5:18), uhrilahjan käsittely (Num. 5:15, 5:25–26) ja valan vannominen (Num 5:19–22).

22

Gruenwald 2003, 2–39; Klingbeil 2007, 8–22; Stephenson 2015, 2–16.
McCauley & Lawson 2002, 1–37; Luomanen 2013b, 97–99; Jokiranta 2013, 148–150.
24 Ritualisaation käsite on kantautunut etologiasta humanistisiin tieteisiin saaden hieman erilaisia vivahteita. Alun
perin käsitteellä on kuitenkin viitattu eläinten jäykkiin, toistoa sisältäviin käyttäytymismalleihin, joiden on havaittu
esiintyvän selviytymisen kannalta tärkeissä tilanteissa, kuten parittelun, ruokinnan ja reviirin hallinnan yhteydessä.
Sen lähikäsiteenä toimii ns. fixed action patterns (FAP). Lambert & Kinsley 2011, 232–234; Stephenson 2015, 5–
16.
25 Boyer & Liénard 2006, 595–613, 635–650; Boyer & Liénard 2008, 291–294.
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Kultilla tarkoitan puolestaan jonkin yhteisön uskonnollisten rituaalien kokonaisuutta. Mukailen
riitin ja kultin määritelmissäni pitkälti Klingbeilin esittämiä määritelmiä.26
Käytän

tässä työssä

monesti

myös

mielen

käsitettä,

joka voi näennäise stä

yksinkertaisuudestaan huolimatta olla yllättävän monitulkinnallinen ja -merkitykselline n.
Czachesz kiteyttää mielen käsitteen erinomaisesti todeten seuraavasti: ”Mieli on jotain, joka
suorittaa ajattelun ja tuntemisen prosesseja.”27 Tarkoitan työssäni mielellä nimenomaan tätä
kokonaisuutta, jonka on lukuisissa

tutkimuksissa osoitettu olevan riippuvainen aivojen

toiminnasta.28

Lähde-erottelu ja muut historiallis-kriittiset metodit
Lähde-erottelulla tarkoitetaan yksinkertaisesti tekstin epäyhtenäisyyksien ja yhtenäisyyks ie n
tarkastelua.

Tekstin

epäyhtenäisyydet

saattavat näyttäytyä

mm.

sisäisinä

ristiriito ina,

jännitteinä, huomattavina tyylillisinä poikkeamina tai tarpeettomalta vaikuttavana toistona.
Lähde-erottelun keskeisenä tavoitteena on hahmottaa, mitkä osat tekstistä ovat peräisin samasta
ja mitkä eri lähdemateriaalista.29
Tällainen lähestyminen perustuu oletukseen, että useimmat Raamatun teksteistä on koottu
monivaiheisen toimitusprosessin myötä.30 Vanhan testamentin voidaan katsoa poikkeavan
monista muista antiikin lähteistä, sillä sen tekstit ovat syntyneet vuosisatojen mitta ise n
toimitustyön seurauksena.31 Tuon 4. luvussa esille, miten oletus useista toimitustasoista
todennäköisesti pätee tekstiin Num. 5:11–31.
Lähde-erottelussa voidaan havainnoida tekstuaalisten epäyhtenäisyyksien lisäksi mm.
tekstin teologisia ja opillisia ristiriitoja tai jännitteitä. Petri Luomanen on kuitenkin tuonut
esille, että tällaisten tarkastelujen tulisi olla lähde-erottelussa toissijaisia suhteessa ns. ”koviin
argumentteihin” eli tekstistä nouseviin konkreettisiin epäyhtenäisyyksiin, kuten kielellisiin ja
tyylillisiin

poikkeamiin,

juonellisiin

ristiriitoihin,

toistoihin

ja

liitäntäkeinoihin.

Liitäntäkeinoilla tarkoitetaan tapoja, joilla eri lähdetekstejä on monesti liitetty toisiinsa. Melko
yleisiä liitäntäkeinoja ovat mm. kaksinkertainen puhejohdanto (vertaa Jer. 21:9, 38:2–3),

26

Klingbeil 2007, 11, 18–19.
Oma suomennos lauseesta: “A mind is something that performs thinking and feeling.” Czachesz 2017, 9.
28 Baars & Gage 2010, 3–29, 63–92, 127–153; Czachesz 2017, 50–61.
29 Viviano 1999, 35–57; Luomanen s.a.; Pakkala s.a.
30 Viviano 1999, 35–57; Luomanen s.a.; Pakkala s.a.
31 Pakkala s.a.
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toistoliitäntä (vertaa 1. Kor. 14:33–34) ja kehäkompositio (vertaa Joh. 20:39, 21:25). Näistä
kaksi viimeisintä esiintyvät tyypillisimmin Uuden testamentin teksteissä. 32
Lähde-erottelua tehtäessä on huomioitava, että osa edellä esitetyistä epäyhtenäisyyks istä
voivat toimia myös oleellisina osina tekstiä tai kirjoittajan valitsemina tyylikeino ina.
Esimerkiksi toistoa ja kehäkompositiota esiintyy Raamatun teksteissä myös tyylillis is tä
syistä.33 On myös esitetty, ettei tekstien aikalaisilla välttämättä ollut samanlaista käsitystä
ristiriitaisuuksista kuin nykyajan tutkijoilla.34 Ristiriitaisuuksien ambivalenssia ja myyttistä
todellisuutta ilmaisevaa merkitystä ei voida ainakaan suoralta kädeltä ohittaa. Lähde-erottelua
onkin ajoittain syytetty tekstien liiallisesta pilkkomisesta omiin lähdekokonaisuuksiin, ja lähdeerottelun tuottamia kirjallisuuskriittisiä johtopäätöksiä on kritisoitu liian epävarmoiksi ja
tekstejä ylitulkitseviksi.35
Ajoittain lähde-erottelu on kuitenkin samaistettu kirjallisuuskritiikin käsitteeseen ja täten
helposti sekoitettu englanninkielisessä kirjallisuudessa kirjallisuustieteellisiin menetelmiin.
Sekaannuksen taustalla on osaltaan historialliset syyt, sillä lähde-erottelun (source criticism) ja
kirjallisuuskritiikin
tutkimuskirjallisuudessa

(literary

criticism)

1700-luvulta

käsitteitä

1900-luvulle.

käytettiin
Luomanen

synonyymises ti

edelleen

samaistaa

kirjallisuuskritiikin ja lähde-erottelun käsitteet toisiinsa artikkelissaan ”Kirjallisuuskritiikk i
menetelmänä”, vaikka Pauline Viviano katsoo, että nykytutkimuksessa nämä käsitteet on
tapana erottaa toisistaan. Käsitteellisestä epäselvyydestä huolimatta lähde-erottelu voidaan
ymmärtää nimenomaan historiallis-kriittiseksi metodiksi, joka keskittyy ensisijaisesti tekstin
lähteiden erotteluun, mutta mahdollisesti myös tekstin ajoittamiseen ja kirjoittamisproses s in
taustojen tarkasteluun. Niin sanottu ”literary criticism” viittaa nykyisin puolestaan lähinnä
kirjallisuustieteelliseen lähestymiseen, jossa tutkitaan tekstiä sellaisena kuin se on nyt, pyrkien
hahmottamaan siinä esiintyviä kerronnallisia merkityksiä. 36
Kirjallisuustieteellisten metodien sijasta lähde-erottelulla voidaan katsoa olevan läheine n
suhde historiantutkimuksessa käytettävään lähdekritiikkiin sekä muihin raamatuntutkimukse n
parissa

käytettäviin

historiallis-kriittisiin

metodeihin,

kuten

redaktiokritiikkiin

ja

tekstikritiikkiin. Lähde-erottelu voidaan kuitenkin käsittää tarkastelualaltaan näitä paljon
suppeammaksi. Lähde-erottelussa ei välttämättä pureuduta tekstin ajoituksen ja taustan

32

Luomanen s.a.
Viviano 1999, 35–57; Luomanen s.a.
34 Viviano 1999,35–57.
35 Viviano 1999, 35–57; Pakkala s.a.
36 Viviano 1999, 35–57; Aejmelaeus s.a.; Luomanen s.a.; Pakkala s.a.
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kysymyksiin.37 Tästä syystä lähde-erottelu soveltuukin hyvin tutkielmani erääksi metodiksi,
sillä vaikka tavoitteenani on hahmottaa

tekstin Num. 5:11–31 eri osia, mahdollis ia

kehitysvaiheita ja suhdetta eri traditioihin, käytänteisiin ja sosiaalisiin konteksteihin, en pyri
ottamaan lopullista kantaa esimerkiksi tekstin ajoitukseen.
Tästä huolimatta käytän työssäni myös muita historiallis-kriittisiä metodeja, joista
oleellisin on traditiohistoria ja siihen liittyvä vertaileva tutkimus.38 5. luvussa vertaan tekstiä
Num. 5:11–31 muinaisesta

Israelista

ja sen lähikulttuureista

säilyneisiin

aineisto ihin

kartoittaakseni millaisia traditioita ja sosiaalisia käytänteitä mahdollisesti vaikutti näiden
tekstien taustalla.

Kognitiiviset rituaaliteoriat
Kognitiivisten rituaaliteorioiden voidaan katsoa sijoittuvan rituaalitutkimuksen kenttään. Kuten
rituaalitutkimuskin,

nämä teoriat ovat monesti moni- tai poikkitieteellisiä ammentae n

vaikutteita

psykologiasta,

mm.

uskontotieteestä.

kognitio-

ja

Yleisesti ottaen kognitiiviset

sosiaalitieteistä
rituaaliteoriat

sekä

kognitiivises ta

pyrkivät kuvaamaan

ja

selittämään eri kulttuurien rituaaleissa esiintyviä universaaleja piirteitä ja säännönmukaisuuks ia
ihmismielen rakenteilla ja prosesseilla. Myös hyödyntämieni McCauleyn ja Lawsonin sekä
Boyerin ja Liénardin teoriat tekevät näin. Kummassakin teoriassa hahmotellaan, miten
ihmismielen rakenteet ja toiminta vaikuttavat rituaalien rakentumiseen, toteutukseen ja
tulkintaan.39
Tämän vuoksi kognitiivisia

rituaaliteorioita

– ja kognitiotieteellistä

lähestymistä

uskontoihin ylipäätänsä – on monesti kritisoitu kulttuurikohtaisten piirteiden häivyttämises tä
tai huomiotta jättämisestä.

Risto Uro on kuitenkin argumentoinut, että kognitiivise ssa

rituaalitutkimuksessa on mahdollista säilyttää herkkyys kulttuurikohtaisia eroja kohtaan.
Tutkimuksessa voidaan jopa katsoa vallinneen melko näennäinen kulttuurin ja kognitio n
välinen vastakkainasettelu40 , joka muistuttaa monin tavoin psykologiassa vallinnutta ”perimä
vs. ympäristö” -asettelua, joka on tutkimusaineistonkin valossa todettu harhaanjohtavaks i. 41
Pyrin tässä työssä hyödyntämään kognitiivisten rituaaliteorioiden tarjoamia näkökulmia

37

Luomanen s.a.; Pakkala s.a.
Marttila s.a.a; Marttila s.a.b.
39 McCauley & Lawson 2002, 1–38; Boyer & Liénard 2006, 595–613, 635–650; Boyer & Liénard 2008, 291–294;
Luomanen 2013b, 85–104; Uro 2013c, 122–138.
40 Uro 2013c, 122–138.
41 Metsäpelto & Feldt 2009, 18; Vierikko 2009, 34–48; Baars & Gage 2010, 468.
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säilyttäen samalla tietoisuuden, että kulttuurispesifit ja yksilölliset piirteet voivat esiintyä
ihmislajille tyypillisten ja yleismaailmallisten piirteiden kanssa rinnakkain.
Katson, että kognitiivisia rituaaliteorioita hyödyntämällä on mahdollista kirvoittaa
relevantteja ja tuoreita näkökulmia tekstin Num. 5:11–31 tarkasteluun ja VT:n tutkimuksee n
ylipäätänsä. Esimerkiksi Thomas Kazen on jo tuonut tämän tyyppistä lähestymistä VT:n
tutkimukseen käsitellessään mm. sitä, miten keholliset ja kognitiiviset toiminnot näkyvät VT:n
puhtaussäädöksissä
huomioiminen

ja

etiikassa.42

teksteihin

Ihmislajin

vaikuttavina

fyysisten

tekijöinä

ei

ja

psyykkisten

varsinaisesti

rakenteiden

uhkaa

tekstien

kulttuurikohtaisten tai ainutlaatuisten piirteiden huomioimista.
Toin jo johdannossa hieman esille, miten ihmisten fyysisyyden, (rituaali)käyttäytymise n
ja rituaalien voidaan esittää olleen raamatuntutkimuksessa melko sivuutettuja aiheita, joihin on
ryhdytty

kiinnittämään

enemmän

huomiota

vasta 2000-luvulle

tultaessa.

Sittemmin

rituaalitutkimuksellisten näkökulmien on havaittu tarjoavan hedelmällisiä lähtökohtia mm.
tekstien, kanonisoinnin ja rituaalien välisten yhteyksien tarkastelulle.43 Rituaalitutkimukselliset
näkökulmat auttavat tuomaan esille näiden tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja herättävät
pohtimaan mm., millä tavoin normatiivisuutta ja auktoriteettia luodaan rituaalin keinoin.
Tarkastelen näitä kysymyksiä, sikäli kuin ne liittyvät tutkimuskysymykseeni. Seuraavaksi
kuitenkin esittelen kahden käyttämäni kognitiivisen rituaaliteorian pääpiirteet.

McCauleyn ja Lawsonin rituaalien kompetenssiteoria
McCauleyn ja Lawsonin mukaan rituaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavat samat kognitiivis et
mekanismit kuin muuhunkin inhimilliseen toimintaan. Yksi tällainen mekanismi on ns.
agentintunnistusjärjestelmä eli HADD (hyperactive agency detection device), jolla tarkoitetaan
ihmisten taipumusta reagoida automaattisesti ympäristönsä toimijoihin, kuten muihin ihmis iin
ja eläimiin. Ihmisten on todettu havaitsevan tavoitesuuntautuneiden toimijoiden läsnäoloa tai
toimintaa melko helposti – ja ajoittain hypersensitiivisesti; tulkiten muita toimijoita myös
tilanteisiin, joissa sellaisia ei ole läsnä.44 Toinen kognitiivinen mekanismi, jonka Lawson ja
McCauley mainitsevat on ns. mielen teoria eli ToM (theory of the mind), jolla tarkoitetaan
ihmisten (ja monien muiden kädellisten) kykyä ymmärtää, että muilla lajitovereilla on mieli ja

Esim. artikkelit: ”Dirt & Disgust: Body and Morality in Biblical Purity Laws” (2008) ja ”Empathy & Ethics:
Bodily Emotions as a Basis for Moral Admonition” (2013). Kazen 2008, 43–64; Kazen 2013, 212–234.
43 Uro 2013c, 122–138.
44 McCauley & Lawson 2002, 11, 21, 22, 23; Czachesz 2016, 22.
42
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sisäinen todellisuus, joihin kuuluu intentioita, tunteita sekä uskomuksia, jotka voivat poiketa
huomattavasti omasta sisäisestä todellisuudesta.45
Lisäksi McCauley ja Lawson tuovat esille, miten ihmisten on havaittu tekevän monissa
yhteyksissä ns. attribuutiovirheitä eli virheellisiä päätelmiä käyttäytymisen tai tapahtumie n
syistä. Esimerkiksi fundamentaalisella attribuutiovirheellä viitataan ihmisten taipumuksee n
selittää muiden ihmisten käytöstä liiankin paljon luonteenpiirteillä ja motiiveilla, aliarvio ide n
olosuhteiden tai tilannetekijöiden vaikutukset.46 McCauley ja Lawson käsittelevät myös
intuitionvastaisia ideoita tuoden esille, miten ihmisten on havaittu olevan herkkiä muista maa n
ns. minimaalisesti intuitionvastaisia ideoita eli käsityksiä tai kertomuksia, jotka rikkovat
hieman mm. esineitä tai subjekteja koskevia intuitiivisia kategorioita olematta kuitenkaan liian
monimutkaisia tai kummallisia (esim. ruumiiton henki).47 Nämä mainitsemani sekä monet muut
inhimillisen ajattelun säännönmukaisuudet vaikuttavat McCauleyn ja Lawsonin mukaan
rituaaliseen toimintaan.48 He ovat kuuluisasti todenneet, että: ”Rituaalirumpuja rituaalises ti
soittavat rituaalirumpalit ovat yhä rumpuja soittavia rumpaleita.”49
Heidän rituaalien
määrittelevät rituaalin

kompetenssiteoriassaan
toiminnaksi,

rituaalin

jonka toimija

käsite on melko rajattu. He

(agent) tekee jonkinlaisen

välinee n

(instrument) avulla rituaalin kohteelle (patient). Heidän mukaansa yli-inhimillisten toimijo ide n
(culturally postulated superhuman agent(s) tai CPS-agent(s)) on oltava jollain tavoin
kytköksissä rituaaliin rituaaliagentin, instrumentin tai rituaalin kohteen kautta.50
Tälle määritelmälle McCauley ja Lawson rakentavat keskeisen rituaaleja koskevan
luokittelunsa, jakaen rituaalit erityisagentti- ja erityisinstrumentti/objektirituaaleihin. He
katsovat, että erityisagenttirituaaleissa rituaalin toimijalla on kaikista välittömin suhde yliinhimilliseen toimijaan eli CPS-agenttiin. Tarkemmin ilmaistuna CPS-agentin ja rituaaliage ntin
(esim. papin) välillä on pienin määrä ns. mahdollistavia rituaaleja (enabling rituals/actions).
McCauley ja Lawson pitävät mm. ympärileikkausta,

häitä ja hautajaisia esimerkkeinä

erityisagenttirituaaleista. Niin sanotut erityisinstrumentti- ja erityisobjektirituaalit muodostavat
puolestaan oman ryhmänsä, jossa joko rituaaliväline tai rituaalin kohde ovat läheisimmä llä

45

McCauley & Lawson 2002, 24; Czachesz 2017, 168–170.
McCauley & Lawson 2002, 21, 22; Reeder 2013.
47
Boyer & Ramble 2001, 535–564; McCauley & Lawson 2002, 21, 22, 25; Luomanen, Pyysiäinen & Uro 2007,
3–5; Czachesz 2013, 57–59; Luomanen 2013a, 31–32; Czachesz 2017, 17.
48 McCauley & Lawson 2002, 1–37.
49 Oma suomennos lauseesta: “Ritual drummers ritually beating ritual drums are still drummers beating drums.”
McCauley & Lawson 2002, 10.
50 McCauley & Lawson 2002, 1–37; Jokiranta 2013, 148–150; Luomanen 2013b, 97–99.
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tavalla

yhteydessä

CPS-agenttiin.

McCauley

ja

Lawson

käsittelevät

ehtoollis ta,

katumusrituaaleja ja pyhiinvaelluksia esimerkkeinä tällaisista rituaaleista.51
McCauley ja Lawson katsovat, että monet rituaalien piirteistä ja seurauksista, – kuten
rituaalien toistettavuus, peruutettavuus, aistikylläisyys52 , emotionaalinen lataus, muistettavuus
ja motivoivuus sekä rituaalielementtien korvattavuus – määräytyvät tämän luokittelun pohjalta.
Tätä he kutsuvat rituaalimuotohypoteesiksi (ritual form hypothesis). Karkeasti yleistäe n
voidaan sanoa, että McCauley ja Lawson katsovat rituaalien jakautuvan usein suoritetta viin,
aistiköyhiin erityisinstrumentti/objektirituaaleihin sekä harvoin suoritettaviin, aistikylläis iin
erityisagenttirituaaleihin.53
Tässä he mukailevat paljon Harvey Whitehousen tekemää erottelua rituaalien opillisen ja
imagistisen

moodin

välillä.54

McCauley

ja

Lawson

kuitenkin

argumentoivat

rituaalimuotohypoteesinsa olevan Whitehousen moodeja koskevaa teoriaa selitysvoimaise mp i.
He katsovat rituaalimuotohypoteesin selittävän parhaiten eri rituaalien piirteitä sekä toimiva n
uskontojen

elinvoimaisuuden

argumentoivat
vaikuttavan

erityisagenttiuskontojen

erityisagenttirituaalien

ja historiallisen

eräänä selittäjänä.

ja erityisinstrumentti/objektirituaalien

monipuolisuuteen
olevan

kehityksen

keskeisempiä

ja elinvoimaisuuteen.
uskonyhteisöjen

välisen
Lisäksi

He mm.
tasapainon

he katsovat

merkitysjärjestelmissä,

ja

ehdottavat tällaisten rituaalien olleen mahdollisesti evolutiivisesti varhaisempia ilmiö itä kuin
ns. erityisinstrumentti/objektirituaalit. 55

Boyerin ja Liénardin teoria mielen varojärjestelmistä
Liénard ja Boyer puolestaan esittävät omassa teoriassaan, että tietyt rituaalikäyttäytymise ssä
havaittavat piirteet – kuten toisto, välttämättömyyden tuntu, toimintasääntöjen jäykkyys,
toiminnan irrottaminen välittömästi havaittavista ja rationaalisista tavoitteista sekä rajattuihin
51

McCauley & Lawson 2002, 26–37, 89–220.
Aistikylläisyydellä (sensory pageantry) McCauley ja Lawson viittaavat siihen, missä määrin rituaalit stimuloivat
eri aisteja ja vangitsevat huomiota. McCauley & Lawson 2002, 1–2.
53 McCauley & Lawson 2002, 1–37, 89–220.
54 Whitehouse on esittänyt että, uskonnoissa on havaittavissa kaksi eri moodia tai tapaa käyttäytyä. Nämä eri
moodit vaikuttavat hänen mukaan myös siihen, miten uskonnolliset käsitykset ja traditiot tallentuvat ihmisten
muistiin. Opillisen moodin voidaan katsoa ilmenevän rutiininomaisina, usein toistuvina ja heikosti tunteisiin
vaikuttavina rituaaleina. Näiden kautta siirretään mm. monimutkaisia opillisia käsityksiä osallistujien semanttiseen
muistiin eli tietomuistiin. Imagistiseen moodiin liittyy puolestaan harvoin toistuvia, emotionaalisesti vaikuttavia
rituaaleja, joiden välityksellä ihmisillä tallentuu ainutlaatuisia, motivaatiota ja sitoutumista lisääviä uskonnollisia
kokemuksia episodiseen eli elämänkerralliseen muistiin. Opillinen ja imagistinen moodi erottuvat toisistaan myös
mm. niiden yhteydessä esiintyvän johtamistyylin, sosiaalisen koheesion sekä uskonnollisten käsitysten
jäykkyyden perusteella. Whitehouse kuitenkin katsoo, että käytännössä moodit esiintyvät rinnakkain tai toisiinsa
sekoittuneina. McCauley & Lawson 2002, 104–109; Luomanen 2013b, 95–97
55 McCauley & Lawson 2002, 1–37, 89–220.
52
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teemoihin, kuten puhtauteen, yhteisöön ja järjestykseen keskittyminen – ovat ikään kuin
sivutuotteita ihmislajin evoluution myötä kehittyneistä uhkien tunnistus- ja reaktiotavois ta.
Toisin sanoen he katsovat rituaalien aktivoivan ja hyödyntävän osaltaan samoja tiedonkäsitte lyja motivaatioprosesseja, jotka aktivoituvat tulkittuja uhkia käsiteltäessä. Nämä samat prosessit
aktivoituvat

myös mm. pakko-oireisissa häiriöissä

(OCD) sekä terveillä

ihmisillä eri

elämänvaiheissa, erityisesti lapsuudessa sekä raskauden ja vanhemmuuden yhteydessä.

56

Boyer ja Liénard painottavat, etteivät rituaalit heidän mukaan tyhjenny tällais iin
perusinhimillisiin taipumuksiin.

He eivät myöskään katso, että yksilötasolla esiintyviä

taipumuksia – ja häiriöitä, kuten OCD:ta – koskevaa tietoa voitaisiin suoraviivaisesti soveltaa
kulttuurillisten ja uskonnollisten rituaalien tutkimiseen. He enemminkin argumentoivat, että
heidän teoriansa auttaa kohdistamaan huomiota siihen, mikä on rituaalikäyttäytymise ssä
yleisinhimillistä. He katsovat teoriansa selittävän osaltaan myös, miksi rituaaleissa esiintyy niin
usein tiettyjä sisällöllisiä teemoja sekä toiminnan jäykkyyttä ja miksi ihmiset kokevat rituaalit
usein niin pakottavina, houkuttelevina tai uhkia ja ahdistusta lievittävinä.57
Boyerin ja Liénardin teoria perustuu käsitykseen mielensisäisistä uhkien tunnistus- ja
varojärjestelmistä, joiden voidaan katsoa palautuvan mm. aivokuoren ja aivojen sisempie n
osien, (kuten tyvitumakkeiden ja talamuksen) välisten yhteyksien toimintaan. Boyer ja Liénard
argumentoivat, että vaikka pakko-oireisuushäiriöissä tällaisten järjestelmien voidaan katsoa
olevan jotenkin ylivirittäytyneitä, niin kaikilla ihmisillä esiintyy näihin järjestelmiin pohjaavaa
ajattelua ja reagointia. Nämä järjestelmät ovat heidän mukaansa kehittyneet evoluution myötä
havaitsemaan lajin säilymisen kannalta tärkeitä ärsykkeitä, kuten puhtauteen ja epäpuhtauteen,
sosiaalisiin suhteisiin – esimerkiksi aggressioon ja sosiaalisten suhteiden katkeamiseen – sekä
jälkikasvun hyvinvointiin liittyviä uhkatekijöitä. Boyer ja Liénard tuovat esille, kuinka herkästi
ja ylikulttuurillisesti ihmiset havaitsevat tällaisia uhkia ja miten mielen varojärjestelmät
aktivoituvat pitkälti samalla tavoin, oli uhka kuviteltu tai reaalinen.58
He argumentoivat,

että reagoidessaan

tällaisiin

ärsykkeisiin

tai niihin

liittyviin

tungetteleviin ja häiritseviin ajatuksiin (intrusive thoughts) ihmiset monesti osoittavat
ritualisoitunutta

käytöstä, johon liittyy

mm. tunnetta

toimintojen

pakottavuudesta

tai

välttämättömyydestä (on vaarallista jättää jotain tekemättä), toimintamallien jäykkyyttä (asiat

56

Boyer & Liénard 2006, 595–613, 635–650; Boyer & Liénard 2008, 291–294.
Boyer & Liénard 2006, 595–613, 635–650; Boyer & Liénard 2008, 291–294.
58 Boyer & Liénard 2006, 595–613, 635–650; Boyer & Liénard 2008, 291–294.
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tulee tehdä tietyllä tapaa ja tekemiseen saattaa liittyä paljon negatiivisia sääntöjä, kuten ”älä tee
x:ää”) sekä toistoa ja turhalta vaikuttavia eleitä.59
Boyer ja Liénard esittävät, että tällaisen ritualisoituneen toiminnan yhteydessä ihmiset
lakkaavat hahmottamasta toimintaansa ns. behavioraalisina episodeina, joissa yksittäis te n
eleiden hahmotetaan

liittyvän

johonkin tavoitteelliseen

kokonaisuuteen (esim.

pöydän

puhdistaminen tai kenkien sitominen voi muodostaa behavioraalisen episodin). Sen sijaan
ihmisten huomio kiinnittyy yksittäisiin eleisiin, (kuten käden vasemmalle siirtämisee n).
Seurauksena tapahtuu ns. tavoitteiden alentumista (goal demotion), jossa yksittäisten eleiden
suhde toiminnan lopullisiin päämääriin hämärtyy ja muuttuu melko epäilmeiseksi. Huomio
keskittyy yksittäisiin eleisiin, ja toiminnan lopullinen päämäärä siirtyy ajattelussa taka-alalle.
Boyer ja Liénard argumentoivat tällaisen prosessin kuormittavan ritualisoituneesti käyttäytyvä n
ihmisen työmuistia siinä määrin, että se mahdollistaa ainakin väliaikaisesti häiritse vie n
ajatusten ja tunteiden välttelyn (thought suppression). Tämä Boyerin ja Liénardin esittämä
näkökulma

auttaa tekemään selkeämmän

erottelun

ns. ritualisoituneen

käytöksen ja

rutiininomaisen käytöksen välille. Boyer ja Liénard ehdottavatkin (mm. McCauleyn ja
Lawsonin teoriasta poiketen), että toistolla voi olla tärkeitä rituaalisia ja huomiota vangitse via
funktioita.60 Sitä ei siis tarvitse mieltää automaattisesti puuduttavana tai ihmisten huomiota ja
kapasiteettiä heikosti kuormittavana tekemisenä.
Boyer ja Liénard katsovat yksilötasolla esiintyvän ritualisoituneen käytöksen olevan
kytköksissä

kulttuurillisiin

ja yhteisöllisiin

rituaaleihin

lähinnä

seuraavalla

tavalla :

He katsovat tietyntyyppisten yhteisöllisten rituaalien säilyttävän elinvoimansa osittain siit ä
syystä,

että

ne

aktivoivat

yksilötasolla

varsin

voimakkaita

havaitsemis-

ja

toimintamekanismeja. He tuovat esille, miten yhteisöllisissä rituaaleissa monesti painotetaan
rituaalitoiminnan välttämättömyyttä sekä tietyn toimintamallin tärkeyttä. Lisäksi yhteisöllis te n
rituaalien voidaan argumentoida olevan muutosvastaisia (jäykkiä), huomiota kiinnittäviä ja
tiettyjä teemoja, kuten puhtautta,

sosiaalista

koheesiota sekä turvallisuutta korostavia.

Seurauksena ihmismielen varojärjestelmät aktivoituvat ja ihmiset kokevat (osittain tästä syystä)
tarvetta ja halua osallistua yhteisöllisiin rituaaleihin. 61

59

Boyer & Liénard 2006, 595–613, 635–650; Boyer & Liénard 2008, 291–294.
Boyer & Liénard 2006, 595–613, 635–650; Boyer & Liénard 2008, 291–294; Jokiranta 2013, 150–163.
61 Boyer & Liénard 2006, 595–613, 635–650; Boyer & Liénard 2008, 291–294.
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M uita metodisia huomioita
Rituaalin tavoittamattomuus ja emic-lähestyminen sukupuoleen
Lopuksi on tuotava vielä esille muutama metodinen huomio, jotka vaikuttavat oleellises ti
tapaan, jolla lähestyn käsittelemääni materiaalia ja tutkimuskysymystäni. Ensinnäkin on
jokseenkin

yleisesti

tiedostettu

ongelma,

että

raamatuntutkimuksessa

käytettävät

primäärilähteet ovat varsin niukkoja. 62 Viittasin jo johdannossa siihen, miten primääri- ja
sekundaarilähteiden välisen erottelun tekeminen tai säilyttäminen on osoittautunut monelle
tutkijalle kuitenkin vaikeaksi. Esimerkiksi Frank Gorman on tuonut esille, kuinka Vanhan
testamentin (erityisesti papillisia) rituaaleja tutkivat eksegeetit monesti unohtavat tehdä
erottelun rituaaleja koskevien tekstien ja varsinaisten rituaalien välillä.63 Käsittelen tässä työssä
Numerissa 5:11–31 esitettyä rituaalikuvausta ensisijaisesti tekstuaalisena ilmiönä. Tekstissä
Num. 5:11–31 kuvatulla rituaalilla saattaa tietysti olla yhteyksiä tai yhtäläisyyksiä tekstin
kulttuuripiirissä suoritettuihin rituaalikäytänteisiin. Tällaista tekstin ja käytänteiden välistä
vastaavuutta on kuitenkin ongelmallista perustelematta olettaa, varsinkin kun muina is ia
rituaaleja tai tekstin Num. 5:11–31 kirjoittamiseen vaikuttaneita prosesseja ei päästä
tarkastelemaan läheltä.
Näistä syistä käytän työssäni lähes poikkeuksetta melko monipolvisia ilmaisuja, kuten
”tekstissä Num. 5:11–31 kuvattu rituaali” tai ”tekstin Num. 5:11–31 rituaalikuvaus” – silloink in
kun erittelen tekstissä kuvatun rituaalin eri elementtejä ja vaiheita. Katson, että kognitiivis et
rituaaliteoriat, (joita on sovellettu paljon antropologiseen aineistoon) voivat kaikesta huolimatta
tarjota mielenkiintoisia lähtökohtia rituaalia käsittelevän tekstin havainnoimiseen sekä tekstien
ja rituaalien välisen vuorovaikutuksen pohtimiseen.
Toinen työni kannalta tärkeä lähtökohta koskee sitä, miten olen päätynyt käsittele mää n
sukupuolta tässä tutkielmassa. Toivon lukijan olevan tietoinen siitä, että olen valinnut emiclähestymisen64 sukupuoleen eli toisin sanoen noudatan sitä sukupuolikäsitystä, joka tuntuu
nousevan käsittelemistäni teksteistä ja niiden taustalla toimineista yhteisöistä itsestään. Teksti
Num. 5:11–31 yhdistää melko vahvasti naiseuden ja synnytyselimien omaamisen toisiinsa.
Taustoittaessani muinaisen Israelin naiskäsityksiä (5. luvussa) tulee ilmeiseksi, miten tämä tapa

62

Uro 2013c, 128–131.
Gorman 2008, 96–110.
64 Emic-lähestymisellä
tarkoitetaan ns. ”sisäpuolista” lähestymistä, jossa tutkija pyrkii hyödyntämään ja
kunnioittamaan tutkimansa yhteisön käyttämiä käsitteitä sekä kategorioita. Czachesz 2017, 123.
63
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yhdistää naiseus mm. lasten synnyttämiseen, kuukautisvuotoihin ja miehen vaimona olemisee n
on melko yleinen VT:ssa.
Osa tutkijoista, kuten Wilda C. Gafney, Martti Nissinen ja Jonathan Stökl ovat tuoneet
esille,

miten

VT:n

sukupuolibinäärisemmiksi

tekstit

voidaan

verrattuna

mieltää

joihinkin

paikoin

muihin

Israelin

mieskeskeisemmiksi
lähikulttuureilta,

ja
kuten

assyrialaisilta ja marilaisilta, löydettäviin teksteihin.65 VT:ssa esiintyvät käsitykset naiseudesta
ja sukupuolesta vaikuttavat siis siihen, millaisia luokitteluja käytän tässä työssä, mutta se ei
suinkaan ole tai ole ollut ainoa tapa ymmärtää sukupuoli.

65

Gafney 2008, 49, 53–58, 64, 71; Stökl 2010, 47–61; Nissinen 2013, 27–58; Zsolnay 2013, 81–100.
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3. Käännös tekstistä Numeri 5:11–3166
ש כִ ֹֽי־תִ שְ ֶ ֵ֣טה
ֵּאמ ֹר׃  5:12דַ ֵּב ֙ר אֶל־ב ְֵּנֵ֣י י ִשְ ראֵֵּ֔ ל וְָאמַ ְר ָ֖ת אֲ ל ֶ ֵֶּ֑הם אִ ֵּ֥יש אִ י ֙
ְהוה אֶל־מ ֶ ֵֹּ֥שה ל ֹֽ
ַ 5:11וי ְדַ בֵּ ֵּ֥ר י ָ֖
ישה ְונִסְ תְ ָ֖רה ו ִ ְֵ֣היא נִטְמֶָ֑אה
ֵּינֵ֣י אִ ֵ֔
אִ שְ ֵ֔תֹו ּומעֲלֵּ֥ה ָ֖בֹו מֹֽעַל׃  5:13וְש ַַ֨כב ִ ֵ֣איש א ֹתהּ֮ שִ ְכבַת־ז ֶַר ֒ע ְונֶ ְעלַם֙ מֵּ ע ֵּ
ְו ֵּע ֙ד ֵּ ֵ֣אין ֵ֔בה ו ְִהָ֖וא לֵּ֥ א נִתְפ ֹֽשה׃ 5:14וְע ַַ֨בר עלָ֧יו ֹֽרּוחַ־קִ נְאָ֛ה וְקִ נֵּ ֵּ֥א אֶ ת־אִ שְ ָ֖תֹו ו ְִהֵ֣וא נִטְמֶָ֑אה אֹו־ע ַַ֨בר עלָ֤יו
ֹֽרּוחַ־קִ נְָאה֙ וְקִ ֵּנֵ֣א אֶ ת־אִ שְ ֵ֔תֹו ו ִ ְָ֖היא לֵּ֥ א נִטְמ ָֹֽאה׃ ְ 5:15ו ֵּה ִַ֨ביא ה ִ ֵ֣איש אֶ ת־אִ שְ ת ֹּ֮ו אֶל־הַכֹהֵּן֒ ְוה ִֵּבָ֤יא אֶ ת־
יפה ֶ ֵ֣קמַ ח שְ ע ִ ֶֹ֑רים לֹֽא־י ִַ֨צ ֹק ע ָ֜ליו ֶׁ֗שֶ מֶן ְולֹֽא־י ֵּ ִָ֤תן עלי ֙ו לְב ֵֹ֔נה כִ ֹֽי־מִ נ ַ ְָ֤חת קְ נא ֹת֙ ֵ֔הּוא
ירת האֵּ ָ֖
ק ְרבנה֙ ע ֵֶ֔ליה עֲשִ ִ ֵּ֥
מִ נ ַ ְֵּ֥חת ז ִכ ָ֖רֹון מַ ז ְכֶ ֵֶּ֥רת עוֹֽן׃ ְ 5:16והִקְ ִ ֵּ֥ריב א ָֹ֖תה הַכ ֵֹּהֶ֑ן וְהֶ ֹֽעֱמִ ָ֖דה ִלפְנֵּ ֵּ֥י י ְהו ֹֽה׃  5:17וְל ַ ָ֧קח הַכ ֹהֵּ ָ֛ן מַ ֵּ֥ י ִם
שְכן י ִקַ ֵּ֥ח הַכ ֵֹּהָ֖ן וְנ ַתֵּ֥ן אֶל־הַמֹֽי ִם׃ ְ 5:18ו ֶהעֱמִַ֨ יד
ִי־ח ֶרש ּומִן־הֶ ֹֽע ֶׁ֗פר אֲ ֶ ָ֤שר י ִ ְהי ֶה֙ בְקַ ְר ַ ֵ֣קע הַמִ ֵ֔
קְ ד ִ ָֹ֖שים ִב ְכל ֶ֑
ת־ר ֹאש ה ֹֽאִ ֵ֔שה וְנ ַ ֵ֣תן עַל־ ַכ ֶֶׁ֗פיה ֵ֚אֵּ ת מִ נ ַ ְֵ֣חת ַהז ִכ ֵ֔רֹון מִ נ ַ ְֵּ֥חת קְ נ ָ֖א ֹת ִהֶ֑וא
הַכ ֹהֵּ ֵּ֥ן אֶ ֹֽת־האִ שהּ֮ ִלפ ְֵּנֵ֣י י ְהו ֒ה ּופ ַרע֙ אֶ ֵ֣
ש
ם־לא שכַ ֵּ֥ב אִי ֙
ְָאמר אֶל־ה ֹֽאִ שה֙ אִ ַ֨
ּו ְב ַיָ֤ד הַכ ֹ ֵּה ֙ן יִהְיֵּ֔ו מֵּ ֵּ֥י הַמ ִ ָ֖רים הַמְא ֲֹֽר ִ ֹֽרים׃ ְ 5:19ו הִשְ ִַ֨בי ַע א ָֹ֜תה הַכ ֹ ֵֶּׁ֗הן ו ַ ָ֤
ֹֽמְָאר ִ ָ֖רים האֵּ ֹֽלֶה׃  5:20וְאֶַׁ֗ תְ כִ ֵּ֥י ש ִטָ֛ית ַ ֵּ֥תחַת
ישְך הִנקִִ֕ י מִמֵּ ָ֛י הַמ ִ ֵּ֥רים הַ ֲ
ֻמְאה ַ ֵ֣תחַת אִ ֵּ ֶ֑
א ֵֹ֔תְך וְאִ ם־לֵּ֥ א ש ִ ָ֛טית ט ָ֖
ישְֹֽך׃ ְ 5:21והִשְ ִַ֨בי ַע הַכ ֹהֵּ ֵּ֥ן אֶ ֹֽת־ה ֹֽאִ שהּ֮ בִשְ ב ַ ֵֻ֣עת
ישְך ו ִ ְֵ֣כי נִט ְֵּמֶ֑את ַו י ִתֵַּ֨ ן אִ ֵּ֥יש ב ְ֙ך אֶ ת־שְכב ְֵ֔תֹו מִ ֹֽ ַב ְלע ֵּ ֲָ֖די אִ ֵּ
אִ ֵּ ָ֖
ְהוה אֶ ת־י ְֵּר ֵּכ ְ֙ך נ ֹ ֵֶ֔פלֶת וְאֶ ת־
אֹותְך לְָאלֵּ֥ה ְולִשְ ב ָֻ֖עה ב ְֵ֣תֹוְך ע ֵּ ֶַ֑מְך בְתֵַּ֨ ת י ָ֤
ְָאמר הַכ ֹ ֵּה ֙ן ל ֹֽאִ ֵ֔שה י ִתֵַּ֨ ן י ְהוֵּ֥ה ָ֛
הָאל ֒ה ו ַ ָ֤
ַמְָאר ִ ָ֤רים ה ֵּ֙אלֶה֙ בְ ֹֽמֵּ ֵַ֔עי ְִך ַלצְבֵּ֥ ֹות ֶ ָ֖בטֶן ְו ַלנ ְִפֵ֣ל י ֵּ ֶ֑רְך וְָאמְ ֵּ֥רה האִ ָ֖שה ָאמֵּ ֵּ֥ן ׀
ִבט ְֵּנְָ֖ך צב ֹֽה׃ ּּ֠ 5:22ובאּו הַמַַ֨ י ִם ה ְ
ָאמֵּ ֹֽן׃ ְּ֠ 5:23וכתַ ב אֶ ת־האלֵּ֥ ת האֵּ ָ֛ לֶה הַכ ֵֹּהָ֖ן ב ֵֶַּ֑ספֶר ּומ ָ֖חה אֶל־מֵּ ֵּ֥ י הַמ ִ ֹֽרים׃ ְ 5:24והִשְ קה֙ אֶ ת־הֵ֣אִ ֵ֔שה אֶ ת־
ֹֽמְָאר ִ ָ֖רים לְמ ִ ֹֽרים׃  5:25וְל ַ ָ֤קח הַכ ֹ ֵּה ֙ן מִ ַיֵ֣ד ה ֹֽאִ ֵ֔שה ֵּ ָ֖את מִ נ ַ ְֵ֣חת
מֵּ ֵּ֥י הַמ ִ ָ֖רים הַמְא ֲֹֽר ִ ֶ֑רים ּובֵּ֥אּו בָ֛ה הַמַ ֵּ֥ י ִם הַ ֲ
ְהוה ְוהִקְ ִ ֵּ֥רי ב א ָֹ֖תה אֶל־הַמִ ז ְבֵּ ֹֽחַ׃  5:26וְקמַַ֨ ץ הַכ ֵֹּהָ֤ן מִן־הַמִ נְחה֙ אֶ ת־
הַקְ נ ֶ֑א ֹת ְוה ִֵּנָ֤יף אֶ ת־הַמִ נְחה֙ ִלפ ְֵּנֵ֣י י ֵ֔
ְַאחר י ַשְ ֶ ֵּ֥קה אֶ ת־האִ ָ֖שה אֶ ת־הַמֹֽי ִם׃ ְ 5:27והִשְ ֵ֣קה אֶ ת־הַמֶַׁ֗ י ִם וְהי ְֵ֣תה אִ ֹֽם־
ַאז ְֵ֣כר ֵ֔תה ְוהִקְ ִ ָ֖טיר הַמִ ז ֵּ ְֶ֑בחה ו ַ ָ֛
ּובאּו ָ֜בה ה ַ ַָ֤מי ִם הַמְאֹֽ ֲר ִרים֙ לְמ ִֵ֔רים וְצב ְֵ֣תה ִבט ְֵ֔נה וְנפְלָ֖ה י ְֵּר ֶ֑כה וְהי ְָ֧תה
נִטְמְָאהּ֮ וַתִמְ ֵ֣ע ֹל ַ ֵ֣מעַל בְאִ יש ֒ה ַ֨
האִ ָ֛שה לְָאלָ֖ה ב ֶ ְֵּ֥ק ֶרב עַמ ֹֽה׃  5:28וְאִ ם־לָ֤ א נִטְמְָאה֙ ה ֹֽאִ ֵ֔שה ּוטְה ָֹ֖רה ִהֶ֑וא ְונִקְ ָ֖תה ְונִז ְְרעֵּ֥ה ז ַֹֽרע׃  5:29זֵֹּ֥את
ישה ְונִטְמ ָֹֽאה׃ ֵ֣ 5:30אֹו אִֶׁ֗ יש אֲ ַ֨שֶ ר תַ ע ֲֵּ֥ב ֹר עלָ֛יו ֵּ֥רּו ַח קִ נ ְָ֖אה
תֹורת הַקְ נ ֶ֑א ֹת אֲ ַ֨שֶ ר תִ שְ ֶ ֵּ֥טה אִ ָ֛שה ַ ֵּ֥תחַת אִ ָ֖
ַ ָ֖
ַתֹורה הַז ֹֹֽאת׃ ְ 5:31ונִקֵּ֥ה
ְהוה ו ְָ֤עשה לה֙ הַכ ֹ ֵֵּ֔הן אֵּ ֵּ֥ת כל־ה ָ֖
וְקִ ֵּנֵ֣א אֶ ת־אִ שְ ֶ֑תֹו ְו ֶהע ִ ֱָ֤מיד אֶ ת־ה ֹֽאִ שה֙ ִלפ ְֵּנֵ֣י י ֵ֔
ה ִ ָ֖איש מֵּ ע ֶ֑ון וְהאִ ֵ֣שה ַה ִֵ֔הוא תִ ָ֖שא אֶ ת־עֲונ ֹֽה׃ פ
5:11 Ja Jahve puhui Moosekselle sanoen: 5:12 Puhu israelilaisille ja sano heille: jos jonkun
miehen vaimo kääntyy väärälle tielle ja on uskoton miehelleen 5:13 ja toinen mies on maannut
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hänen (naisen) kanssa laskien siemenensä salassa aviomieheltä, ja vaimo on pitänyt itsensä
salassa ja tehnyt itsensä epäpuhtaaksi ilman todistajia ja kiinni jäämättä. 5:14 Jos epäilyksen
henki on tullut miehen ylle ja hän epäilee vaimoaan, joka on tehnyt itsensä epäpuhtaaksi – tai
jos epäilyksen henki on tullut miehen ylle ja mies epäilee vaimoaan, vaikka tämä ei ole tehnyt
itseään epäpuhtaaksi. 5:15 Niin tuokoon mies vaimonsa papin luokse ja tuokoon vaimon
puolesta uhrilahjan, joka on eefan kymmenesosa ohrajauhoja, joiden päälle hän ei saa kaataa
öljyä eikä laittaa suitsuketta. Sillä tämä on epäilysuhri, joka annetaan selvitykseksi, väärinteo n
esille tuomiseksi. 5:16 Ja pappi tuokoon vaimon ja asettakoon hänet Jahven eteen. 5:17
Ottakoon pappi pyhää vettä saviastiaan. Tomusta, jota on Jahven asumuksen lattialla, ottakoon
pappi ja kaatakoon veteen. 5:18 Asettakoon pappi vaimon seisomaan Jahven eteen ja
päästäköön vapaaksi vaimon hiukset ja antakoon vaimon käsiin selvitysuhrin, epäilysuhrin. Ja
papin kädessä olkoon kitkerä vesi, joka tuo kirouksen. 5:19 Vannottakoon pappi vaimoa,
sanoen hänelle: jos et ole antanut miehen maata sinua, jos et ole pettänyt miestäsi tulema lla
epäpuhtaaksi, sinä olet vapaa kitkerän veden tuomasta kirouksesta. 5:20 Mutta, jos sinä tosiaan
olet kääntynyt pois miehesi alaisuudesta ja tehnyt itsesi epäpuhtaaksi antamalla muun kuin
aviomiehesi maata sinut. 5:21 Pappi vannokoon vaimon ylle kirousvalan ja sanokoon pappi
vaimolle: Tehköön Jahve sinusta varoittavan esimerkin, jota mainiten kansasi vannoo ja kiroaa.
Antakoon Jahve lanteittesi pudota ja kohtusi turvota. 5:22 Menköön tämä kirousta tuottava vesi
sisuksiisi turvottaen kohtusi ja pudottaen lanteesi. Sanokoon vaimo: totisesti, totisesti. 5:23
Kirjoittakoon pappi tämän valan kääröön ja huuhtokoon sen kitkerässä vedessä.

5:24 Ja

juottakoon hän vaimolle kitkerän veden, joka tuo kirouksen, ja menköön kirousta tuottava vesi
häneen (muuttuen) kitkeryydeksi. 5:25 Ottakoon pappi vaimon kädestä epäilysuhrin ja
kohottakoon uhrin Jahven eteen vieden sen alttarin luo. 5:26 Ja ottakoon pappi kourallise n
uhrista selvitysuhriksi ja polttakoon sen alttarilla, juottaen sen jälkeen vaimolle veden. 5:27
Juotettuaan hänelle veden tapahtuu niin että, jos hän (nainen) on tehnyt itsensä epäpuhtaaksi
olemalla uskoton miehelleen, menkööt kirousta tuottava vesi häneen (muuttuen) kitkeryydeks i
ja turvotkoon hänen kohtunsa ja pudotkoon hänen lanteensa ja tulkoon vaimosta kirosana
kansansa keskuudessa. 5:28 Mutta, jos hän ei ole tehnyt itseään epäpuhtaaksi, vaan vaimo on
puhdas, olkoon hän rangaistuksesta vapaa ja hedelmällinen. 5:29 Tämä on mustasukkaisuude n
säädös, joka koskee miehensä alaisuudesta pois hairahtunutta vaimoa 5:30 tai tilannetta, jossa
miehen ylle on tullut epäilyksen henki, ja hän epäilee vaimoaan. Tällöin miehen on tuotava
vaimonsa Jahven eteen ja papin on tehtävä tämän säädöksen mukaan. 5:31 Näin vapautukoon
mies väärästä teosta, ja vaimo kantakoon väärät tekonsa.
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4. Tekstin Numeri 5:11–31 sisäinen (epä)yhtenäisyys
Tekstin tutkimuksesta ja taustasta
Aviorikoksesta epäiltyä vaimoa koskeva teksti (Num. 5:11–31) on aiheuttanut tutkijoille
lukuisia lähdekriittisiä haasteita.67 Kaikki eivät yhdy esimerkiksi Richard M. Davidsonin
näkemykseen, jonka mukaan tekstin rakenne on rikkumaton, looginen ja kiastista rakennetta
mukaileva.68 Vaikka ajatus kiastisesta eli peilikuvamaisesta rakenteesta hyväksyttäisiin,
tekstissä esiintyvien termien kirjo ja tietyt epäjohdonmukaisuudet asettavat käsityksen tekstin
täydellisestä eheydestä kyseenalaiseksi. Philip J. Budd ja George B. Gray ovat kukin tahollaa n
tuoneet esille, kuinka keskenään epäyhtenäiset termit ovat johtaneet monet tutkijat esittämään,
että tekstissä Num. 5:11–31 esiintyisi useampi toisiinsa sulautettu rituaalikuvaus.69
Tavoitteenani on tässä osiossa tarkastella tekstiä Num. 5:11–31 ja hahmottaa, miten siinä
esiintyvät

ilmaukset

ja

erityispiirteet

kytkeytyvät

kysymykseen

tekstin

yhtenäisyydestä/epäyhtenäisyydestä. Hyödynnän lähde-erotteluun liittyvää työtapoja eli tutkin,
löytyykö tekstistä sisäisiä ristiriitoja, jännitteitä, tyylillisiä poikkeamia tai tarpeetonta toistoa. 70
Olen esittänyt yllä oman käännökseni Biblia Hebraica Stuttgartensian hepreankielises tä
tekstistä. Pyrin tämän melko sanatarkan käännöksen avulla havainnollistamaan tekstissä
esiintyviä toistoja, termien vaihtelua sekä tekstin rakennetta. Avaan myöhemmin joitakin
valitsemiani käännösvaihtoehtoja, sillä tekstissä on kohtia, joiden merkityksestä tai tulkinnas ta
ei ole saavutettu tutkimuksellista yksimielisyyttä.
Numerin 5:11–31 yhtenäisyyden/epäyhtenäisyyden ymmärtämisen kannalta on oleellista
tietää myös jotain tekstikohdan kirjallisesta kontekstista ja todennäköisestä taustayhteisös tä.
Käsittelyssä oleva teksti sijoittuu Numeriin eli Neljänteen Mooseksen kirjaan, joka sisältää
muun muassa erämaavaelluksen kuvausta ja lukuisia puhtauslakeja. Puhtauslakeja löytyy
esimerkiksi jakeista 5:1–4, jossa käsitellään epäpuhtaiden poistamista leiristä, sekä jakeista
35:9–34, jossa käsitellään murhan aiheuttamaa epäpuhtautta. Num. 5:11–31 voidaan katsoa
lukeutuvan tällaisiin puhtaussäädöksiin.71 Monesti Numerin ja erityisesti siinä esiintyvie n
puhtauslakien on katsottu olevan peräisin papillisista piireistä.72 Num. 5:11–31 alussa ja lopussa
esiintyy muista papillisista lähteistä tuttuja formeleita, kuten: ”( ַוי ְדַ בֵּר י ְהוה אֶל־מ ֹשֶ הJahve puhui
67
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Moosekselle”) ja תֹור ת
ַ ”( ז ֹאתtämä on (sen) laki”).73 Tekstin voidaan katsoa ilmentävän monia
papillisille

teksteille

tyypillisiä

piirteitä,

kuten puhtaussäädösten,

uhrikultin ja muiden

pyhäkössä suoritettavien rituaalien sekä papiston roolin painottamista.74
Silti tutkimuksessa on myös nostettu esille tekstin Num. 5:11–31 irrallista suhdetta sitä
ympäröivään tekstiainekseen ja papillisiin lähteisiin ylipäätänsä. Gordon J. Wenham tuo esille,
kuinka Numeriin viidennessä ja kuudennessa luvussa esiintyvien puhtauslakien sijoittamine n
erämaavaellus-narratiivin yhteyteen näyttää ensisilmäyksellä epäloogiselta ja yllättävältä. 75
Budd puolestaan kartoittaa, kuinka jakeiden Num. 5:11–31 on esitetty olevan myöhäise mp i
lisäys (supplementary stratum) ympäröivään tekstiin. Perusteluksi on esitetty nimeno maa n
näiden jakeiden hataraa yhteyttä ympäröivään

narratiiviin sekä mahdollista

kirjallis ta

riippuvuutta Leviticuksen toisesta luvusta.76 Sen sijaan R. de Vaux on esittänyt, että Num. 5:11–
31 lukeutuisi Numerin

ensimmäiseen toimitusvaiheeseen,

ja täten runojen, papillis te n

siunausten ja Baalamin ennustusten kanssa kirjan varhaisimpaan ainekseen.77
On vaikea löytää konsensusta tekstin toimitusvaiheista ja taustasta, eikä se ole
varsinaisesti tämän tutkielman tavoitekaan. Tärkeintä on kuitenkin havaita, ettei tekstin Num.
5:11–31 suhde sitä ympäröivään narratiiviin ja Numerin muuhun ainekseen ole yksiselitteine n.
Esimerkiksi tekstin suhde papillisiin lähteisiin vaatii tarkennusta. Ottaen huomioon, että
papilliset tekstit ilmentävät usein kirjoittajiensa kiinnostusta kultillisen puhtauden ylläpitoa ja
rituaalitilojen – ja siten yhteisön ja jumaluuden – epäpuhtaudelta suojelua kohtaan78 , on
mielenkiintoista huomata, miten vaimon mahdolliseen epäpuhtauteen suhtaudutaan tekstissä
Num. 5:11–31. Vaimon epäpuhtauteen viitataan useasti varteenotettavana ja negatiivise na
vaihtoehtona

esimerkiksi

jakeissa: Num. 5:13, 14, 19, 20 ja 27. Tästä huolimatta

epäilyksenalainen vaimo tuodaan pyhään tilaan Jahven eteen. Miten tämä tulisi ymmärtää?
Erään näkemyksen mukaan Vanhan testamentin teksteissä näyttäytyy kaksi muinais essa
Israelissa vallinnutta epäpuhtauskäsitystä.79 Ensimmäinen näistä on koskenut juuri kultillista
tai

rituaalista

puhtautta/epäpuhtautta.

Rituaalisen

epäpuhtauden

–

tai

”kulttiin

sopimattomuuden”, kuten Dorothea Erbele-Küster asian ilmaisee80 – on mielletty tarttuvan
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helposti esimerkiksi kosketuksen välityksellä. Se on siten vaatinut useita varotoimenpiteitä ja
puhdistautumisrituaaleja. Papilliset piirit ovat toimineet näiden toimenpiteiden keskeisinä
säätelijöinä ja valvojina.81 VT:ssa kuvataan useasti, kuinka tämän tyyppinen epäpuhtaus tekee
henkilöstä epäkelvon astumaan pyhään tilaan tai koskemaan pyhiksi luokiteltuihin asioihin
(esim. Lev. 12:4; 13:4–5; 21:11–12; 22:4–9). Kultilliseen epäpuhtauteen ei liity varsinais ta
moraalista latausta, vaan epäpuhtautta syntyy monenlaisissa
välttämättömissä

tilanteissa,

kuten

yhdynnän

yhteisön elämän kannalta

ja raskauden

seurauksena

sekä mm.

kuukautisverta ja ruumiita käsiteltäessä.82
Toisen

puhtauskäsityksen

puhtauteen/epäpuhtauteen.83

on

Tämän

puolestaan

katsottu

kategorisoinnin

on

liittyvän
esitetty

ns.
olevan

moraalisee n
kultillista

puhtauskäsitystä nuorempi.84 Moraalista epäpuhtautta on käsitetty syntyvän mm. murhan,
aviorikoksen tai muutoin sopimattoman seksuaalisen käyttäytymisen myötä. Tällais is ta
rikkeistä koituvaa epäpuhtautta ei mielletty kultillisen epäpuhtauden tavoin väliaikaiseksi tai
kosketuksen välityksellä tarttuvaksi. Moraalista epäpuhtautta synnyttävien rikkeiden katsottiin
vaarantavan koko yhteisön suhdetta Jumalaan ja edellyttävän siksi rikkeen tekijän poistamis ta
yhteisöstä.85
Osa tutkijoista on katsonut, että jakeissa Num. 5:11–31 viitattaisiin nimeno maa n
tällaiseen luonteeltaan ei-tarttuvaan moraaliseen epäpuhtauteen. 86 Martin Noth kuitenkin
argumentoi tätä tulkintaa vastaan. Hän katsoo, että teksti Num. 5:11–31 ja siinä kuvattu rituaali
ovat alkuperältään hyvin varhaisia ja siten yhteydessä kultilliseen epäpuhtauteen eikä
moraalisen epäpuhtauteen, jonka kategoria syntyi hänen mukaan vasta myöhemmin.87 Monet
tutkijat ovat kuitenkin kritisoineet kultillista ja moraalista epäpuhtautta koskevaa jaottelua
argumentoiden, että näitä kahta puhtauskäsitystä on vaikea erottaa täysin toisistaa n tai, että
VT:n

puhtauskäsitykset

tulisi

hahmottaa

näitä kahta vaihtoehtoa

moninaisemmiks i. 88

Esimerkiksi Kazen katsoo, että VT:ssa on havaittavissa lukuisia erilaisia puhtauskäsityksiä eri
ajoilta, jotka eivät välttämättä muodosta yhtenäistä merkityssysteemiä. Hän myös katsoo osan
Numerissa

esiintyvistä

puhtaussäädöksistä

(esim.

Num.

5:2–4)

saaneen

vaikutte ita

persialaisista uskonnoista, ja puoltaa tästä syystä Numerin ajoittamista myöhäiseksi tekstiksi. 89
81
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Sen sijaan Gray ja Budd kannattavat Nothin tavoin tekstissä Num. 5:11–31 kuvatun
rituaalin ajoittamista varhaiseksi – joskin hieman eri syistä kuin Noth. He katsovat rituaalin
sisältävän joitakin muinaisisraelilaiselle uskonnolle tyypillisiä piirteitä. 90 Muinaisisraelilaise lla
uskonnolla tai uskonnoilla tarkoitetaan ennen vuotta 586 eaa. Israelin ja Juudean alueella
harjoitettuja uskomuksia ja käytänteitä, joissa esiintyi polyteistisiä piirteitä ja kirjavasti erilais ia
rituaaleja, jotka poikkesivat VT:n monesti normatiiviseksi asettamasta temppelikultista. 91 Gray
ja Budd argumentoivat, että tekstissä Num. 5:11–31 kuvattu uhrilahja ja vala sekä rituaalin
sijoittaminen Ilmestysmajaan olisivat lisätty tekstiin myöhemmin tavoitteena integroida rituaali
osaksi Jahven kulttia ja asettaa rituaalin toimittamiselle selkeät rajat ja papillinen konteksti. 92
Tämän tulkinnan arviointi edellyttää kuitenkin tekstin Num 5:11–31 termien, muodon ja
sisäisten jännitteiden tarkempaa avaamista.

Toisto ja rakenne
Numerissa 5:11–31 esiintyy lukuisia toistoja. Vaimo tuodaan kahdesti Jahven eteen (5:16, 18),
hänet laitetaan vannomaan vala kahdesti (5:19, 21), ja hänelle juotetaan rituaalivesi kahdesti –
ellei peräti kolmesti (5:24, 26, 27). Tämän lisäksi pyhättöön tuotua uhrilahjaa käsitellää n
kahdesti, ensin pirskottaen ja sitten polttaen (5:25, 26). Papin lausumassa valassa (5:21–22)
esiintyy myös toistoa: ”Antakoon Jahve lanteittesi pudota ja kohtusi turvota. Menköön tämä
kirousta tuottava vesi sisuksiisi turvottaen kohtusi ja pudottaen lanteesi.” Lisäksi tätä valaa
edeltävää jaetta (5:20) on pidetty eräänä tekstin rakenteellisena eriskummallisuutena, sillä se
tuntuu katkeavan kesken.93
Tämän kaltaisten huomioiden vuoksi monet tutkijat ovat esittäneet, että tekstiin olisi
liitetty

toisistaan

irrallisia

riittikuvauksia

tai teksti olisi muutoin

käynyt läpi useita

toimitusvaiheita. B. Stade on esittänyt, että tekstissä Num. 5:11–31 fuusioituisi kaksi erillis tä
rituaalia: niin kutsuttu ”muistouhri” sekä ”mustasukkaisuuden uhri”. H. Holzinger, R. Press ja
R. Rendtorff ovat puolestaan esittäneet, että tekstissä yhdistyisi alun perin erillään esiintyne et
vesirituaali – jossa juodaan pyhää vettä – sekä uhritoimitus, johon sisältyy valan vannomine n
ja kirous. Noth erottelee tekstistä kaikkiaan kolme rituaalia: vesirituaalin (5:17), valan
lausumisrituaalin (5:19, 21) ja valan kirjoitusrituaalin (5:23). 94
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D. Kellerman on sen sijaan eritellyt tekstistä kolme toimitustasoa. Hän katsoo, että
kyseessä on ollut alun perin maaginen rituaali, jonka keskeisimmät vaiheet on ilma istu
kohdissa: Num. 5:14a, 15a, 17, 18a, 21a ja 22–24. Myöhemmin tekstiä on laajennettu rituaalin
käyttöehdoilla,

vaimon

syyllisyyttä/syyttömyyttä

koskevilla

ilmauksilla

sekä Jahven

toimijuutta korostavilla osioilla. Kellermanin mukaan uhrilahjaa koskevat osuudet on liite tty
tekstiin vasta kolmannessa ja viimeisessä toimitusvaiheessa pyrkimyksenä liittää rituaali
tiiviimmin osaksi temppelikulttia ja Leviticuksen määräyksiä. Nämä erilaiset laajennuks et
olisivat hänen mukaansa aikaansaaneet tekstin epäjohdonmukaisen ilmeen. 95
Tekstin toistoa tarkasteltaessa on kuitenkin

huomioitava toistamisen mahdolliset

tyylilliset ja sisällölliset merkitykset. Toisto esiintyy Vanhassa testamentissa usein myös
tyylikeinona.96 Davidson on esittänyt tekstin Num. 5:11–31 toistojen toimivan ”pääotsikon” ja
”tarkennuksen” tavoin. Hänen mukaansa ensimmäinen niin sanotun avainsanan (tuoda, seistä,
vannottaa, juoda) esiintymä osoittaa mistä toiminnasta on kyse, jonka jälkeen sama sana
toistetaan tarkempien ohjeiden yhteydessä.97
Milgrom on muiden ohella argumentoinut tekstin Num. 5:11–31 muodostavan kiastisen
rakenteen. Kiastisella rakenteella tarkoitetaan peilimäistä rakennetta, jossa tekstin alku- ja
loppupuoli mukailevat toisiaan muodossa, sisällöissä ja käytetyissä ilmaisuissa. Kyse on
kirjallisesta tyylikeinosta, johon voi kuulua paljonkin toistoa. Yksinkertaisimmat kiastiset
rakenteet muodostuvat neljästä komponentista muodostaen A-B-B-A rakenteen.98
Milgrom ehdottaa Numerin 5:11–31 muodostavan A-B-X-B-A kaltaisen rakenteen, jossa
aviorikosepäilytapauksen esittelyä ja tiivistämistä koskevat jakeet Num. 5:11–14 ja 5:29–30
muodostavat toisiaan mukailevat A-osiot. Rituaalin valmistelua ja toimeenpanoa koskevat
jakeet Num. 5:15–18 ja 5:25–28 muodostavat puolestaan toisiaan jäljittelevät B-osiot. Jakeet
Num. 5:19–24, joissa esiintyy lausuttava rituaalivala, muodostavat tämän tulkinnan mukaan
tekstin rakenteellisen ja sisällöllisen keskiön. Niissä ilmaistaan rituaalin keskeiset seuraukset ja
kuvataan, kuinka kirjoitettu vala huuhdotaan rituaaliveteen ja juotetaan vaimolle.99
Milgrom katsoo tulkintansa selittävän paljon jakeiden Num. 5:11–31 epäyhtenäisyyde stä.
Muun muassa sen, miksi vaimo tuodaan Jahven eteen näennäisesti kahdesti (Num. 5:16 ja 5:18).
Milgrom katsoo, että jakeiden 5:16–18 on tarkoitus ilmaista rituaalin esivalmisteluja tavalla,
joka jäljittelee jakeiden 5:27–28 kaavaa. Hän väittää, että jakeen 5:18 toistolla on tahdottu
95
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ilmaista, että rituaaliveden valmistelun tulee tapahtua jo ennen kuin vaimo tuodaan Jahven
eteen. Milgrom myös argumentoi analyysinsa valaisevan Numerin 5:11–31 suhdetta sitä
ympäröivään tekstiainekseen. Hänen mukaansa tekstissä toistuva verbi  =( טמאsaastuttaa, liata),
joka esiintyy yhteensä seitsemän kertaa eri muodoissa (jakeissa Num. 5:13, 14, 20, 27, 29),
kytkee

tekstin

Num.

5:11–31

kokonaisuudessaan

tiivisti

muun

muassa

jakeissa

Num. 5:1–8 käsiteltävään puhtauden ja epäpuhtauden tematiikkaan.100
Lisäksi Milgrom katsoo teoriansa paljastavan, mitkä osuudet tekstistä Num. 5:11–31 ovat
varsinaisia lisäyksiä. Hän esittää jakeiden 5:21 ja 5:31 muodostavan poikkeamia Num. 5:11–
31 muutoin harmonisessa rakenteessa. Jae 5:21 seuraa ongelmalliseksi miellettävää jaetta 5:20.
Se tuntuu katkaisevan jakeessa 5:20 ilmaistun ajatuksen kesken ja sekoittaa tekstissä ilmaistuja
syy-seuraussuhteita. Ilman jaetta 5:21 teksti etenisi luontevasti jakeesta 5:20 suoraan jakeeseen
5:22, ja naiselle koituvien rangaistusten voitaisiin katsoa seuraavan kitkerän veden juomises ta.
Jae 5:21 kuitenkin antaa ymmärtää, että naisesta tulee kirous ja hänen lanteensa kuihtuvat jo
ennen veden juomista – papin lausuman kirovalan johdosta.101
On ilmeistä, minkä takia tämä jae on todennäköisesti lisätty tekstiin. Ilman sitä papin
lausuma vala ei sisältäisi mitään mainintaa Jahvesta. Milgrom katsoo papillisten toimittajie n
lisänneen jakeen Num. 5:21 tekstiin selkeyttämään, kuinka rituaalin vaikuttavuus perustuu
Jahven toimintaan eikä mihin tahansa maagiseen veteen. Hän otaksuu vesi- ja valarituaa lin
olleen jakeen Num. 5:21 lisäysvaiheessa siinä määrin vakiintunut,

etteivät suuremmat

muutokset sen kaavaan olleet mahdollisia. Milgrom osoittaakin, kuinka huomaamattomas ti
jakeen 5:21 lisäys on pyritty tekemään jäljitellen pohjatekstin kirjoittajien tyyliä ja mieltymys tä
kiasmeihin. Jakeen Num. 5:21 seurauksena tekstiin syntyy uusia paralleelisia lauseita (5:21b ja
22a välillä) ja äänteellistä samankaltaisuutta sanojen shevu’ah ( = שְ בּועהvala) ja ’alah (= אֵּ לֶה
kirous) välillä. Tästä huolimatta jae Num. 5:21 ei voi olla jättämättä tekstiin tiettyä sisällöllis tä
ja kronologista jännitteisyyttä.102
Milgrom argumentoi myös jakeen Num. 5:31 olevan lisäys, joka rikkoo tekstin
alkuperäistä kiastista rakennetta. Milgrom katsoo, että lisäyksellä on tahdottu kannustaa
rituaalia harkitsevia aviomiehiä tuomaan vaimonsa kuulusteltaviksi (jakeessa 5:31 painotetaan,
ettei mies menetä rituaalissa mitään: ”vapautukoon mies väärästä teosta ja vaimo kantakoon

100

Milgrom 1990, 351–352.
Milgrom 1990, 37–43, 350–354.
102 Milgrom 1990, 350–354.
101

23

väärät tekonsa.”) sekä hillitä aviomiestä ja muuta yhteisöä tuomitsemasta naista muilla
keinoin.103
Milgromin analyysi tarjoaa paljon aineksia jakeiden Num. 5:11–31 tarkastelulle. Hän luo
houkuttelevan viitekehyksen tekstin lähde-erottelulle, ja tuo myös esille, kuinka jakeissa
Num. 5:26b–27a esiintyvä toisto johtuu todennäköisesti dittografiasta.104 Samalla Milgrom on
kuitenkin yllättävän vaitonainen rituaaliveden termistöön liittyvistä epäselvyyksistä. Hän ei
tarjoa varsinaista selitystä sille, miksi tekstissä esiintyy niin paljon epäyhteneväisiä termejä.
Jotkut hänen päätelmistään ovat myös vaarassa kuulostaa pakotetuilta.
Mielestäni on kuitenkin varsin perusteltua esittää tekstin Num. 5:11–31 sisältävän sekä
tarkoituksenmukaista tyylillistä toistoa että tahatonta/tarpeetonta toimitusprosessin myötä
syntynyttä toistoa. Vaikeinta on erotella, milloin on kyse mistäkin, varsinkin jos lisäykset on
pyritty tekemään aiempaa muotoilua kunnioittaen. Tämän katsauksen perusteella vaikuttaa
kuitenkin todennäköiseltä, että ainakin jae Num. 5:21 on myöhäisempi lisäys, jolla on haluttu
tarkentaa, että Jahve – ei vesi – aiheuttaa kirouksen naiselle.
Useat tutkijat, kuten Milgrom, Gray ja Baruch A. Levine ovat kiinnittäneet huomiota
tekstissä Num. 5:11–31 kuvatun rituaalin maagisiin

elementteihin ja proseduraalisee n

toistoon.105 Milgrom on esittänyt Numerin 5:11–31 sisältävän kielellisen toiston lisäksi rituaalin
sisältöön ja etenemiskaavaan liittyvää toistoa. Tämä näkyy hänen mukaansa mm. jakeissa
Num. 5:15–18 ja 5:25–28 rituaalivaiheiden muodostamana symmetriana. Molemmissa osioissa
kuvataan ensin uhrilahjan ja sitten rituaaliveden käsittelyä. Jakeissa Num. 5:15–18 (ja 5:23)
kuvataan, kuinka tuodusta uhrilahjasta puuttuu kaksi sille tyypillistä ainesta (öljy ja suitsuke) ,
kun taas rituaaliveteen lisätään kaksi uutta ainesta (tomu ja kirjoitettu vala). Jakeissa Num.
5:25–28 kuvataan puolestaan, kuinka vaimo pitelee uhrilahjaa käsissään, kunnes pappi
toimittaa sen alttarilla Jahvelle, jonka jälkeen papin kuvataan pitelevän rituaalivettä käsissään
ennen sen juottamista vaimolle.106 Toiston voidaan katsoa olevan tyypillinen osa rituaaleja ja
rituaalista käyttäytymistä.107 Myös rituaalisen käyttäytymisen, maagisen ajattelun ja toiston
välillä on havaittu yhteyksiä.108 On siis mielestäni jossain määrin perusteltua olettaa, että
maagiseen rituaalikäyttäytymiseen liittynyt toisto on voinut heijastua jollain tavoin tällais ta
rituaalia käsittelevään tekstiin.
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Termit ja niiden käännösvaihtoehdot
Tekstissä

Num.

5:11–31 esiintyy

useampi

ilmaus,

joka on ainutlaatuisuutensa

tai

epämääräisyytensä vuoksi herättänyt ongelmia kääntäjille. 109 Lisäksi tekstissä käytetään
lukuisia eri termejä viitatessa näennäisesti samaan asiaan. Tämä näkyy keskeisesti rituaalivede n
kohdalla, johon viitataan ainoastaan jakeessa Num. 5:17 ”pyhänä vetenä” ()מַ י ִם קְ ד ֹשִ ים, ja
myöhemmin ”kitkeränä vetenä, joka tuo kirouksen” ()מֵּ י הַמ ִרים הַמְָא ֲר ִרים, ”kitkeränä vetenä”
( )מֵּ י הַמ ִריםsekä ”vetenä, joka tuo kirouksen ’kitkeryydeksi’” ()הַמַ י ִם הַמְ ָא ֲר ִרים לְמ ִֵ֔רים. Myös
tekstin uhrilahjaa nimitetään jakeessa Num. 5:18 kahdella eri nimellä: ”epäilysuhriks i”
(ח ת קְ נא ֹת
ַ ְ )מִ נsekä ”muistutus/selvitysuhriksi” ()מִ נְ ַח ת ַהז ִכ ֵ֔רֹון.
Rituaalivettä koskevaa sanastoa on ollut vaikea kääntää useasta syystä. Pyhää vettä
koskeva ilmaisu  מַ י ִם קְ ד ֹשִ יםon ainoa lajiaan Vanhassa testamentissa, ja vaikka siinä esiintyvie n
sanojen kääntäminen on jokseenkin yksinkertaista ( = מַ י ִםvesi,  = קדֹושpyhä), tutkijat eivät ole
varmoja, mitä näiden sanojen yhdistelmällä on käytännössä tarkoitettu. 110 Monet ovat
esittäneet, että kyseessä on todennäköisesti jokin pyhäkössä esiintynyt veden lähde, jota on
käytetty yleisesti eri rituaaleissa. Osa on esittänyt, että kyseessä olisi nimenomaan juokseva tai
”elävä” veden lähde.111 Gray tuo esille, että Septuagintassa käytetään samassa kohdin (Num.
5:17) ilmaisua ”juokseva vesi”. Hän olettaa Septuagintan heijastelevan taustallaan olevaa
hepreankielistä

tekstiä, ja ehdottaa ”pyhän veden” olevan myöhempi

variaatio

tästä

”juoksevana vetenä” tunnetusta termistä.112
Sen jälkeen, kun pyhään veteen sekoitetaan pyhäkön lattialta poimittua tomua, veteen
viitataan ilmauksilla:  מֵּ י הַמ ִרים הַמְָא ֲר ִריםja  מֵּ י הַמ ִריםsekä הַמַ י ִם הַמְ ָא ֲר ִרים לְמ ִֵ֔רים. Näiden
ilmausten perusosina on monesti nähty:  = מַ י ִםvesi,  = מַ רkitkerä ja  = מְאֵּ רהkirous.

 הַמ ִרים-sanan kääntäminen kitkeryydeksi tai katkeruudeksi (bitterness) ei ole kuitenkaan
aukotonta, sillä tutkijoiden välillä on vallinnut erimielisyyttä, siitä mikä toimii  הַמ ִרים-sanan
juurena.113 Tätä epävarmuutta ovat voimistaneet entisestään varhaiset antiikin ajan käännökset.
Septuaginta luonnehtii rituaalivettä samoissa kohdin ”tuomion vesinä, jotka kiroavat” (τὸ ὕδωρ
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τοῦ ἐλεγμοῦ τοῦ ἐπικαταρωμένου) ja samarialainen Targum puhuu ”koettelemuksen vesistä,
jotka tuovat ilmi” ()מי בורה דמבארים.114
Osin tähän perinteeseen nojaten osa tutkijoista on kääntänyt muun muassa jakeessa
Num. 5:23 esiintyvän ilmauksen ”kannanoton tai päätöksen vesiksi” tai ”vedeksi, joka
todistaa”.115  הַמ ִרים-sanan juureksi on  מַ ר-sanan sijasta esitetty esimerkiksi ”epäilyä” ja
”siunausta” – ja jopa ”aborttiin johtavaa”116 – tarkoittavia sanoja. Nämä teoriat ovat kuitenk in
edellyttäneet Vanhassa testamentissa esiintymättömien verbien postuloimista muun muassa
arabian ja ugaritin kielen perusteella. 117
Olen itse päätynyt käyttämään  מֵּ י הַמ ִרים הַמְ ָא ֲר ִרים-ilmauksesta käännöstä ”kitkerä vesi,
joka tuo kirouksen”, sillä katson, että  מַ ר-sanajuuren puolesta löytyy riittävästi perusteita. Eve
Levavi Feinstein on argumentoinut, että tälle ”traditionaaliselle tulkinnalle” riittää kieliopillis ia
ja semanttisia

perusteita,

jotka nousevat

tekstistä Num. 5:11–31 sekä VT:n muista

kirjoituksista. Hän tuo esimerkiksi esille, miten Vanhassa testamentissa esiintyy ainoastaan
kaksi makua kuvaavaa sanaa: מַ ר, joka viittaa kitkerään tai yleisesti pahaan makuun sekä מתֹוק,
joka puolestaan viittaa miellyttävään tai hyvään makuun.  מַ ר-sanan käyttöyhteydet ovat
todennäköisesti olleet laajemmat kuin moneen moderniin kieleen vakiintuneet kitkerän,
makean, suolaisen ja karvaan erottelut. Feinstein tuo myös esille,
käyttöyhteydet

ovat todennäköisesti

laajentuneet

kirjaimellisesta

miten  מַ ר-sanan

merkityksestä

kohti

metaforista, kuvaamaan kaikkea yleisesti negatiivista tai haitallista. Tämä näkyy muun muassa
profeettakirjoissa, joissa Israelin luopumusta ja ”Herran päivää” kuvataan katkerina (Jer. 2:19,
4:18; Aamos 8:10). Yhtä lailla

”kitkerän

veden” voidaan katsoa toimivan

tekstissä

Num. 5:11–31 kahdella tasolla: vesi oletettavasti maistuu pahalle, mutta se on myös mukana
aikaansaamassa jotain pahaa, mikäli nainen on syyllistynyt aviorikokseen. 118
Levine esittää tahollaan, että  מַ ר-sana on todennäköisesti sisältänyt ”myrkyllisyyde n”,
”juomakelvottomuuden” ja ”voiman” merkityksiä. Tältä pohjalta hän argumentoi  מַ ר-sanan
toimivan perusjuurena ilmauksille  הַמ ִריםja לְמ ִֵ֔רים. Hän tuo esimerkiksi esille, kuinka
hepreankielistä sanaa  עַזkäytetään VT:ssa viittaamaan sekä kitkeryyteen että voimakkuutee n
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(vertaa Tuom. 14:14, 18). Levine katsoo, että tällainen semanttinen päällekkäisyys on voinut
koskea myös muita kitkeryyteen viittaavia sanoja. Mikäli  מַ ר-sanaan on sisältynyt voiman tai
potenssin merkitys, se sopii entistä paremmin kuvaamaan naisen hedelmällisyyteen vaikutta vaa
rituaalivettä. Lisäksi Levine otaksuu veden ”kitkeryyden” olleen oleellinen osa Numerissa
5:11–31 kuvattua rituaalia, kitkerän maun viestiessä juojalle psyykkisfyysisellä tasolla vaaran
ja myrkyn mahdollisuutta.119 Väitteensä tueksi Levine vetoaa muissa kulttuureissa tavattuih in
maagisiin rituaaleihin, joissa pahanmakuisen liemen juominen on keskiössä.120
Huolimatta siitä, että  מֵּ י הַמ ִריםkääntäminen ”kitkeräksi vedeksi” voitaisiin perustella,
teksti Num. 5:11–31 jättää monia avoimia kysymyksiä. Minkä takia rituaalivedestä käytettävä
ilmaus vaihtelee niin usein tekstissä? Minkä takia  מֵּ י הַמ ִרים הַמְ ָא ֲר ִריםkorvautuu jakeissa 5:24
ja 5:27 ilmauksella: הַמַ י ִם הַמְ ָא ֲר ִרים לְמ ִֵ֔רים. Onko tämä osin selitettävissä rituaalin kululla ja
vedessä sen seurauksena tapahtuvilla muutoksilla? Muuttuuko

vesi oleellisella tavalla

joutuessaan kosketuksiin vaimon kehon kanssa, niin että siitä tulee: ”vettä, joka tuo kirouksen
’kitkeryydeksi’”? Levine on esittänyt, että kyse olisi juuri tästä: vesi muuttuu pahanmakuises ta
kitkerästä vedestä vaikutuksiltaan kitkeräksi vasta tullessaan kontaktiin syyllisen naisen kanssa.
Muutoin veden kiroava voima esiintyy vain potentiaalin tasolla.121 Levine esittääkin, että tässä
kohdin (Num. 5:24, 27) teksti tulisi kääntää: ”menkööt kirouksen vesi häneen tullen myrkyn
kaltaiseksi”.122 Osin tästä syystä olen päätynyt lisäämään omaan käännökseeni ”muuttua” sanan
sulkeisiin (katso käännöksen jakeet Num. 5:24, 27), sillä tämä on mielestäni yksi hyvä tapa
välittää tekstin merkitystä ja rituaalivesi -ilmaisuissa tapahtuneita muutoksia suomenkielise lle
lukijalle – häivyttämättä lähtökielen järjestystä ja tulkinnanvaraisuutta liikaa.
Toinen Numerin 5:11–31 termistössä keskeisesti hämmentänyt seikka liittyy tekstissä
kuvattuun uhrilahjaan. Tämä hämmennys on osaltaan B. Staden teoretisoinnin takana hänen
esittäessään, että tekstissä yhdistyy kahden erillisen uhrirituaalin kuvaukset.123 Kuten olen
edellä tuonut ilmi, uhrilahjasta käytetään jakeessa Num. 5:18 kahta eri termiä: ”epäilysuhr i ”
(ח ת קְ נא ֹת
ַ ְ )מִ נsekä ”muistutus/selvitysuhri” ()מִ נְ ַח ת ַהז ִכ ֵ֔רֹון. Tekstissä esiintyvään uhrilahjaa n
liittyy myös muita erityispiirteitä. Muun muassa Budd, Gray ja Levine ovat nostaneet esille
tekstissä kuvatun viljauhrin poikkeuksellisuuden. Toisin kuin monet VT:ssa tavatut viljauhr it,
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jakeessa Num. 5:15 kuvattu uhri on ohraa, jonka päälle ”ei saa kaataa öljyä eikä laittaa
suitsuketta”.124 Tekstissä siis mahdollisesti tiedostetaan muun muassa Leviticuksen toisessa
luvussa esiintyvä tavanomainen ruokauhri (Lev. 2:1), mutta erikseen vaaditaan poikkeamaan
tästä.
Budd katsoo, että tekstissä Num. 5:11–31 annettu uhri poikkeaa tekstissä Lev. 2:1
säädetystä viljauhrista,

koska uhrin

tuominen

yhdistyy Numerin 5:11–31 tapauksessa

mahdolliseen syntiin ja häpeään. Hän tuo esille, että ainoa hieman saman tyyppinen kuivauhr i
esiintyy tekstissä Lev. 5:11 köyhän miehen syntiuhrina. Filon on selittänyt Numerin 5:11–31
poikkeuksellista uhrilahjaa hyvin samoin tavoin jo antiikin aikana.125
Lisäksi on nostettu esiin, kuinka ohra mielletään VT:ssa vähemmän arvokkaaksi kuin
vehnä (vertaa 2. Kun. 7:1).126 Joidenkin tulkitsijoiden mukaan kuivauhri siis alleviivaa rituaalin
vakavuutta ja häpeällisyyttä.127 Kuivauhri myös yhdistyy jollain tasolla rituaalin muihin
elementteihin, kuten käytettyyn saviastiaan ja naisen avattuihin tai paljastettuihin hiuks iin.
Kyseessä on poikkeuksellinen rituaali, joka ei kuitenkaan ansaitse hienoja rituaalivälineitä.
Gray on puolestaan argumentoinut ohran olleen varsin tyypillinen viljatuote varhaisessa
Israelissa toimien kotieläinten ja köyhien peruselintarvikkeena. Hän katsoo, että ohraa
todennäköisesti käytettiin aktiivisesti osana kansan uhritoimituksia. Tältä pohjalta hän väittää,
että Numerissa 5:11–31 esiintyvä kuivauhri olisi jäänne varsin tavallisesta uhrilahjasta, joka on
vasta jälkeenpäin näyttäytynyt poikkeuksellisena ja edellyttänyt selittämistä.128 Valitettavas ti
Gray ei avaa syitään tai lähteitään tällaiselle tulkinnalle yhtään enempää. Tällaista tulkintaa on
myös vaikea sovittaa yhteen mm. Buddin ja Grayn itsensä esittämien näkemysten kanssa,
joiden mukaan Numerin 5:11–31 uhrilahjaa koskevat osuudet olisivat tekstin uusimpia osia.
Olen itse kääntänyt uhrilahjan jakeessa Num. 5:18 ja 26 selvitysuhriksi. Tämä poikkeaa
muun muassa kirkolliskokouksen vuonna 1933 hyväksymästä käännöksestä, jossa ח ת ז ִכרֹון
ַ ְמִ נ
on käännetty ”muistutusuhriksi”.129

Myös Budd korostaa käännöksessään muistamis ta

käyttäessään ilmaisua: ”the cereal offering of memorial”. 130 Tämä on luonnollista, sillä ז ִכרֹון
muodostuu juuresta זכר, ”muistaa”, ”muistella”.

Katson kuitenkin, että selvitysuhri sopii

paremmin tekstin kontekstiin. Uhrin tarkoituksena ei ole muistella mahdollisesti tapahtunutta
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aviorikosta ainakaan nostalgisessa mielessä. Varsinainen päämäärä on ilmaistu jakeessa Num.
5:15: ”Sillä tämä on epäilysuhri, joka annetaan selvitykseksi, väärinteon esille tuomiseksi.”
Gray on tuonut esille, miten muistaminen yhdistyy Vanhassa testamentissa Jahven
tuomioon; kun Jahve muistaa, hän myös tuomitsee synnintekijää (vertaa 1. Kun. 17:18; Ps.
25:7, 137:7–9; Jer. 44:21; Hesek. 29:16; Hoos. 8:13). Muistaminen ( )זכרyhdistyy siis tietyissä
konteksteissa

tuomioon

ja ”ansionsa

mukaan

saamiseen”. 131

Näistä

syistä

pidän

 מִ נְ ַח ת ז ִכרֹוןkääntämistä ”selvitysuhriksi” perusteltuna. Myös vuoden 1992 Raamatun
käännöksessä on päädytty samaan ratkaisuun. 132
Kolmas

käsiteltävä

ilmaisu,

johon

liittyy

käännöksellistä

epävarmuutta,

on:

אֶ ת־י ְֵּרכְֵּך נ ֹ ֵֶ֔פלֶת וְאֶ ת־ ִב ְטנְֵּך צבה. Ilmaisu esiintyy tekstissä kolme kertaa hieman eri muodoissa.
Se muodostuu sanoista  =( י ֵּרְךlanteet, nivuset),  =( נפלpudota),  =( ֶבטֶןvatsa, kohtu) ja צבה
(=paisua, turvota), ja voidaan siten kääntää: ”lanteesi pudotkoon ja vatsasi turvotkoon”.
Kyseessä on aviorikokseen

syyllistyneen

naisen

rangaistus,

joka mainitaan

papin

vannottamassa valassa (Num. 5:21–22) ja myöhemmin rituaalin seurausten yhteydessä jakeessa
Num. 5:27. Suomenkielisissä raamatunkäännöksissä on suosittu käännöstä: ”kuihduttakoo n
lanteesi ja turvottakoon kohtusi.”133 Budd taas kääntää ilmauksen seuraavasti: “your thigh fall
away and your body swell.”134 Itse olen päätynyt kääntämään ilmauksen: ”lanteittesi pudota ja
kohtusi turvota”.
Tutkijoiden välillä on esiintynyt erimielisyyttä ilmauksen varsinaisesta merkitykse stä.
Levine tuo esille, miten teksti ei paljasta millaisesta somaattisesta tilasta on varsinaises ti
kysymys – tai edes onko vaimoa uhkaava tila pysyvä vai väliaikainen. Hän katsoo kumma nk in
ilmaisussa esiintyvän ruumiinosan ”nivusen” ja ”vatsan” olevan kiertoilmaisuja naisen
sukupuolielimille.135 Gray puolestaan katsoo anatomisen sanaston olleen muinaishepreassa niin
kehittymätöntä, että samalla sanalla voitiin viitata kaikkiin sisäelimiin mm. vatsaan, suolistoo n
ja kohtuun.136
Antiikin aikaiset sekä myöhemmät kommentaattorit ovat tulkinneet vaimoa uhkaavan
rangaistuksen tarkoittavan mm. kohtuprolapsia, keskenmenoa tai yleistä hedelmättömyyttä. 137
Kohdun laskeuma – eli tila, jossa synnytyselimet laskeutuvat lantionpohjan kudosrakenteide n
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heikkenemisen myötä – voi edetä prolapsiksi, jossa kohtu pullistuu kokonaan emättimes tä
ulos.138 Vaiva on yleisempi synnyttäneillä naisilla, ja ilmiönä se tunnettiin jo muinaisessa
Egyptissä ja antiikin Kreikassa.139 Pidän näillä perustein mahdollisena, että Numerissa 5:11–31
viitataan juuri tällaiseen ilmiöön,

kun kerran tekstissä puhutaan naisen vatsanseudun

”putoamisesta” ja ”pullistumisesta” tavalla, joka aiheuttaa hedelmättömyyttä.
Levine

on

puolestaan

argumentoinut,

että

jakeissa

viitattaisiin

nimeno maa n

keskenmenoon tai aborttiin. Hän katsoo, että tekstissä kuvatun rituaalin eräs ennakkoehto on,
että nainen on raskaana, sillä teksti ja siinä kuvattu rituaali keskittyvät ratkaisemaan saako
nainen säilyttää siemenensä vai ei. 140 Levine siis tyrmää ajatuksen, että aviomiehen epäilys
voisi syntyä tyhjästä toteamalla seuraavasti: ”On syytä olettaa, että aviomiehen epäilykset
heräsivät tämän huomattua vaimonsa raskauden.”141 Tekstissä Num. 5:11–31 kuitenk in
nimenomaan sanotaan, että epäilyksen henki voi tulla miehen ylle silloinkin, kun vaimoa
vastaan ei ole mitään todistusaineistoa (katso Num. 5:13) tai vaimo on syytön (katso Num. 5:14
ja 5:30). Aviomieheltä ei siis edellytetä mitään konkreettista syytä epäillä vaimoaan.
Samalla on kiistämätöntä, että teksti kiinnittää paljon huomiota mahdolliseen raskauteen.
Tämä näkyy jakeen Num. 5:13 alussa, jossa käsitellään miehen siemensyöksyä. Suorimmillaa n
teksti kääntyy seuraavasti: ”ja toinen mies on maannut hänen (naisen) kanssa laskien
siemenensä salassa aviomieheltä”.142 Tämä osio on käännetty kirkkoraamatuissa vähemmä n
eksplisiittisesti.143 Kohta kuitenkin paljastaa tekstin keskeisen huolenaiheen, jota puidaan myös
myöhemmin vaimon mahdollista aviorikosta ja hedelmällisyyttä koskevissa kohdissa (Num.
5:19–22, 5:27). Frymer-Kensky onkin esittänyt, että Numerissa 5:11–31 esiintyvän rituaalin
eräs tarkoitus olisi palauttaa miehen oikeus aviolliseen seksiin aviorikosepäilyjen jälkeen.
Muutoin

epäilyksenalaisen

vaimon

kanssa makaaminen

voisi

uhata koko yhteisöä

epäpuhtaudella.144 Tällaisen voidaan katsoa uhkaavan yhteisön perusrakenteita myös muilla
tavoin. Patrilineaarisessa yhteisössä, jossa oikeudet, omaisuus ja identiteetti periytyivät
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Tiitinen 2017.
Levine 1993, 201; Tiitinen 2017.
140 Levine 1993, 193, 198, 203.
141 Oma suomennos lauseesta: “It is probably to be assumed that the husband became suspicious because his wife
was pregnant.” Levine 1993, 193.
142 Esimerkiksi Milgrom kiinnittää huomiota siihen, miten tekstissä käsitellään siemensyöksyä ( כבַת־ ז ֶַר ֒ע
ְ ִש, vertaa
Lev. 15:16). Hänen käyttämässään käännöksessä Num. 5:13 käännetään seuraavasti: ”that a man has had carnal
relations with her…” Milgrom 1990, 37.
143 Vertaa suomenkielisiin kirkkoraamattuihin vuosilta 1933 ja 1992.
144 Frymer-Kensky 2006, 249.
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mieheltä lapsilleen145 oli ensisijaisen tärkeää, että epäilys avion ulkopuolisista lapsista voitaisiin
tällä tavoin hälventää.
Viimeinen tarkastelua

vaativa ilmaisu

ei ole herättänyt

sanan kääntämiseen

ja

merkitykseen liittyvää spekulaatiota samalla tavoin kuin rituaalivettä, uhrilahjaa ja naisen
kehoa

koskevat

ilmaukset.

Tekstissä

Num.

5:11–31

esiintyvä

feminiininen

nifal

-verbimuoto sanasta  =( טמאsaastuttaa, liata) on sitäkin mielenkiintoisempi nimeno maa n
lähdekriittisistä syistä. Verbimuoto  נטמאהesiintyy kaikkiaan kuusi kertaa jakeissa Num. 5:13,
14, 20, 27 ja 28.146 Se kääntyy ”(naisen) itsensä likaamiseksi” tai ”(naisen) itsensä epäpuhtaaksi
tekemiseksi”. Verbi esiintyy Vanhassa testamentissa tässä muodossa ainoastaan tekstissä
Num. 5:11–31 sekä Hesekielin kirjan luvussa 23 (Hesek. 23:7, 13, 30).147
Osaltaan tähän havaintoon tukeutuen Elizabeth W. Goldstein on argumentoinut tekstin
Num. 5:11–31 läpikäyneen useamman toimitustason, joista varhaisin on ollut Pappislähteen (P)
kirjoittajien tekemä ja myöhempi on ollut niin sanotun Pyhyyslain (H) kirjoittajien toimesta. 148
Pyhyyslaki (Lev. 17–26) mielletään yleensä melko myöhäiseksi lakikokoelmaksi, joka on
todennäköisesti muotoiltu sitä edeltäneiden lakikokoelmien, Liitonkirjan (Exod. 20:22–23:33)
ja Deuteronomiumin lakikokonaisuuden
korostuneesti
uhrikäytänteitä,

pappissäätyyn

(Deut. 15–25) pohjalta.

ja kultilliseen

ruokasäädöksiä,

juhla-aikoja,

puhtauteen
sallittuja

Pyhyyslaki

liittyviä

käsittelee

kysymyksiä,

sukupuolisuhteita

kuten

sekä pappien

erityisohjeita.149
Sekä Pyhyyslaissa

että Hesekielin

kirjassa uskottomuus

ja seksuaalinen

väärin

käyttäytyminen kuvataan eräinä syinä Jahven ja israelilaisten suhteen rikkoutumiselle (vertaa
Lev. 18:20, 18:24–30; Hesek. 23). Hesekielin kirjassa uskottomuus toimii keskeisenä
metaforana Jumalasta pois kääntymiselle.150

Goldstein katsoo, että ne kohdat tekstistä

Num. 5:11–31, jotka painottavat vaimon moraalista epäpuhtautta ja syyllisyyttä

ovat

todennäköisimmin seurausta tekstin myöhäisimmistä toimitusvaiheista. Tekstissä on siis
Goldsteinin mukaan havaittavissa muinaisen Israelin asteittainen kehitys kohti uskontulkintaa,
jossa naisen/vaimon uskottomuus toimii yleisenä metaforana Israelin ja Jahven suhteen
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rikkoutumiselle ja eksiiliin joutumiselle.151 Myös Diana Lipton on esittänyt tekstin Num. 5:11–
31 heijastelevan kirjoittajiensa ymmärrystä avioliitosta metaforana ihmisten ja Jumalan
väliselle suhteelle.152

Päätelmiä tekstin yhtenäisyydestä
Tämän katsauksen valossa näyttää todennäköiseltä, että teksti Num. 5:11–31 mukailee jossain
määrin kiastista rakennetta, kuten Milgrom, Wenham ja Davidson ovat esittäneet. 153 Tätä
jakeissa Num. 5:11–30 havaittavaa kiastista rakennetta (A-B-X-B-A) kuitenkin rikkoo selvästi
jae 5:21 ja mahdollisesti myös jälkikirjoituksena toimiva jae 5:31.154 Lisäksi on huomioitava,
miten tekstin aloittavat jakeet 5:11–12 voidaan käsittää tavanomaiseksi toimituksellisek s i
keinoksi, jolla eri tekstejä on mahdollisesti liitetty toisiinsa tai yhdenmukaistettu (vertaa Num.
2:1, 4:1, 5:1, 5:5, 6:1, 6:22, 8:1, 8:5, 10:1, 34:1).155 Nämä huomiot tukevat useiden tutkijoide n
esittämiä näkemyksiä tekstin pirstoutuneisuudesta ja useista toimitustasoista.156

 נטמאה-verbimuodon esiintyminen tekstissä voi viitata siihen, että muokkauksia tekstiin
tehtiin vielä hyvin myöhään. Tällöin ainakin jakeiden Num. 5:13, 14, 20, 27 ja 28 voidaan
spekuloida läpikäyneen myöhäisiä toimitusvaiheita.157 Vaihtoehtoisesti, koko teksti Num.
5:11–31 saattaa olla ajoitukseltaan myöhäinen, mahdollisesti eksiilin ajalle tai sen jälkeen
ajoitettava. Esimerkiksi Kazen on esittänyt, että Numeri tulisi kokonaisuudessaan ajoittaa
400–300 -luvuille eaa. Hän myös katsoo, ettei Numeria tulisi käsittää Pappislähteeltä peräisin
olevaksi vaan pikemminkin Pentateukin viimeisiin toimitusvaiheisiin kuuluvaksi.158 On siis
ilmeistä, että Numerin 5:11–31 ajoituksesta ja taustayhteisöstä vallitsee edelleen erimielisyyttä.
Tekstissä Num. 5:11–31 esiintyy myös monia ainutlaatuisia tai harvinaisia ilmais uja,
(esim. pyhästä vedestä ja uhrilahjasta käytettävät ilmaisut), jotka saattavat tukea tutkijoide n,
kuten Grayn, Buddin ja Nothin päätelmiä tekstin varhaisesta alkuperästä. 159 Yllättäen myös
Kazen katsoo Numerin heijastelevan aikaisia – muihin muinaisen Lähi-idän kulttuure ihin
verrattavia – traditioita, tekstin myöhäisestä kokoonpanoajankohdasta huolimatta. 160
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Monesti tekstin Num. 5:11–31 varhaisuutta on kuitenkin perusteltu siinä kuvatun rituaalin
varhaisilla ja muinaisisraelilaisilla piirteillä.161 Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan tekstin Num.
5:11–31 ja siinä kuvatun rituaalin laajempaa kulttuuritaustaa tuodakseni esille, miten tekstin
Num. 5:11–31 rituaalikuvaus sijoittuu mitä todennäköisimmin patriarkaalisten käytänteide n
sekä erilaisten – jossain määrin vakiintuneiden – aviorikos- ja selvitysrituaalien kirjoon.

5. Rituaalin taustaa
Tässä luvussa käsittelen tarkemmin tekstin Num. 5:11–31 ja siinä kuvatun rituaalin kulttuur is ta
taustaa nykyajalle säilyneiden lähteiden valossa. Ensimmäisessä alaluvussa tuon esille,
millaisia paralleeleja on löydettävissä muinaisen Lähi-idän teksteistä ja pohdin, kuinka ne
suhteutuvat tekstiin

Num. 5:11–31. Tuon myös esille,

millaisten

rituaalikäytänteide n,

ajattelutapojen ja arvojen on ajateltu olevan käsittelemieni tekstien taustalla. Millaise ssa
kulttuurissa ne ovat syntyneet, ja millaisia käsityksiä aviorikoksesta niissä ilmaistaan? Toisessa
alaluvussa erittelen vielä tarkemmin, miten naisia ja heidän ruumiillisuuttaan kuvataan juuri
Vanhassa testamentissa.
Kaiken kattavaa käsitystä jakeiden Num. 5:11–31 syntykontekstista on valitettavas ti
mahdotonta tavoittaa. Tähän vaikuttavat papillisten tekstien ajoittamisen ongelmat, Vanhan
testamentin lukuisat redaktiovaiheet sekä muinaisesta Lähi-idästä säilyneiden kirjallis te n
lähteiden rajallisuus.162 Lisäksi rituaaleja koskevia tekstejä tarkasteltaessa on muistetta va
tekstin ja taustalla mahdollisesti olevan rituaalin välinen ero. Tekstit eivät suoranaisesti paljasta
harjoitettiinko niissä kuvattuja rituaaleja käytännössä tai kuinka usein, laajalti ja vaihtelevas ti
näitä rituaaleja mahdollisesti esiintyi.163 Tekstien pohjalta ei voida myöskään tehdä liian
suoraviivaisia

päätelmiä

muinaisten

ihmisyhteisöjen

arjesta,

ihmissuhteista

tai

valtahierarkioista.164 Tekstit voivat kuitenkin tarjota jonkinlaisen kuvan näitä kyseisiä tekstejä
toimittaneiden tahojen ideaaleista, arvoista ja sosiaalisesta ympäristöstä.165
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Paralleeleja muinaisesta Lähi-idästä
Tekstissä Num. 5:11–31 voidaan nähdä yhtäläisyyksiä moniin muinaisen Lähi-idän aviorikosta
koskeviin lakiteksteihin ja rituaalikuvauksiin. Aviorikosta käsitellään lukuisissa muina ise n
Lähi-idän teksteissä vakavana rikkomuksena sekä aviomiestä, yhteisöä että jumalaa/juma lia
vastaan.166 Aviorikosta käsitellään näissä teksteissä myös pääsääntöisesti naisten tekemänä
rikoksena. Miesten avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin suhtaudutaan huomattavasti suopeammin
tai ylimalkaisemmin, eivätkä ne useinkaan saa aviorikoksen määritelmää, ellei mies makaa
jonkun muun miehen vaimon kanssa.167 Vaimon tekemän aviorikoksen paljastamiseksi ja
rankaisemiseksi määrätään puolestaan lukuisia erilaisia toimenpiteitä. Tekstistä riippuen nainen
tulee tappaa (esim. Ur-Nammun lakikoodeksi §7; Keski-Assyyrialaiset lait §13; Lev. 20:10;
Deut. 22:22), asettaa vannomaan syyttömyyden vala (esim. Hammurabin laki §131; Num.
5:19–22), heittää jokeen (esim. Hammurabin laki §129, 132, 133b) tai häpäistä julkisesti (esim.
Hanasta löydetty muinaisbabylonialainen teksti BRM 4 52; viitteitä löytyy myös Raamatusta
esim. Hoos. 2:5).168
Osassa teksteissä aviomiehelle tarjotaan mahdollisuus lieventää vaimonsa rangaistusta tai
antaa hänelle anteeksi (esim. Hammurabin laki §129; Keski-Assyyrialaiset lait §14; Heettilä is et
lait §198). Osin tämän nojalla J.J. Finkelstein on esittänyt, ettei aviorikosta aina mielletty niin
vakavaksi rikkomukseksi kuin voisi muinaisen Lähi-idän tekstien nopealla tarkastelulla
kuvitella. Hänen mukaan rankaisuvastuun sälyttäminen aviomiehelle osoittaa kyseessä olleen
ennen kaikkea intiimisuhteisiin liittyvä ongelma. Aviorikos ei siis välttämättä järkyttänyt koko
yhteisöä tai sen suhdetta pyhyyteen tavalla,

joka olisi edellyttänyt rikoksentekijö ide n

tappamista tai yhteisön johdon ratkaisevaa puuttumista asiaan.169 Tällaiseen löyhempää n
suhtautumiseen saattaa viitata myös Sananl. 6:32–35, jossa mainitaan aviorikoksen rahalline n
korvaaminen aviomiehelle.170 Tekstissä Num. 5:11–31 aviorikoksen käsittelyvastuun kuvataan
kuitenkin olevan aviomiehen lisäksi myös papistolla ja Jumalalla.
Jakeiden Num. 5:11–31 tarkastelun kannalta kiinnostavimpia muinaisen Lähi- idän
tekstejä ovat ne, joissa vettä hyödynnetään osana aviorikoksen käsittelyä. Mesopotamialais issa
teksteissä esiintyy niin sanottu pyhä jokirituaali (Divine River Ordeal), jossa rikoksesta epäillyt
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viskataan

jokeen pyrkimyksenä

selvittää

rikosepäilyjen

todenperäisyys

sekä rangaista

rikokseen syyllistyneitä. Kuvauksia tällaisesta käytänteestä löytyy mm. Hammurabin laista (HL
§129, 132, 133b, 143), Keski-Assyrialaisista laeista (MAL §22, 24) ja muinaisbabylonialaise lle
ajalle

ajoitettavasta

avioliittoasiakirjasta.

Mainituissa

teksteissä

jokirituaali

esiintyy

nimenomaan osana aviorikosepäilyjen käsittelyä tai avioparin välien selvittelyä. Jokirituaa liin
viitataan myös muita rikkeitä, kuten noituutta (HL §2), taloudellista vehkeilyä (HL §108),
vaimollisten velvollisuuksien, – kuten kodinhoidon ja seksuaalisen saatavuuden – laiminlyö ntiä
(HL §142–143) sekä poikansa morsiamen makaamista (HL §155) käsiteltäessä. Eri teksteissä
painotetaan eri tavoin rituaalin selvittäviä ja rankaisevia ulottuvuuksia. Useammassa tekstissä
jokirituaali esiintyy yhdessä valan vannomisen kanssa (esim. HL §131–132; MAL §22, 24).171
Lukuisat tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota tekstissä Num. 5:11–31 esiintyvän rituaalin
sekä mainitun jokirituaalin yhtäläisyyksiin. Milgrom tuo esille, kuinka jakeissa Num. 5:11–31
kuvatussa

rituaalissa

on sisäänrakennettu

ja ehdollinen

rangaistuksen

aspekti, kuten

jokirituaalissakin.172 Sophie Démare-Lafont katsoo Hammurabin lain kohdassa §132 kuvatun
jokirituaalin olevan suoraan verrattavissa tekstissä Num. 5:11–31 esiintyvään rituaaliin. 173
Budd puolestaan mainitsee R. de Vauxin spekuloineen, olisiko sopivan joen puute johtanut
siihen, että selvittävän ja rankaisevan jokirituaalin sijasta muinaisessa Israelissa yleistyi
omaleimaisempi kirovesirituaali.174
Numerissa

5:11–31 kuvatun

rituaalin

voidaan

tosiaan katsoa sisältävän

paljon

omaleimaisia piirteitä, jotka eivät ole täysin verrannollisia ns. pyhään jokirituaaliin. Tekstissä
Num. 5:11–31 vaimoa ei uhkaa oma kuolema (vrt. HL §129). Mahdollista aviorikoskumppa nia
ei myöskään kuulustella tai rangaista kyseisessä rituaalissa, vaan vaimo näyttäytyy toiminna n
keskipisteenä (vrt. HL §129; MAL §22, 24).175 Veden juominen ja virtaavan veden armoille
joutuminen eroavat myös kehollisina tapahtumina oleellisesti toisistaan.
Samalla

teksteissä kuvattujen

rituaalien

yhtäläisyydet

ovat huomiota

herättäviä.

Molemmat voidaan käsittää jumalallista tuomiota välittäviksi ja veden avulla tehtäväksi
rituaaleiksi, joissa vedellä on kaksoisfunktio totuuden sekä rankaisun välittäjänä. On myös
merkillepantavaa, kuinka jokirituaali ei rajoitu pelkästään aviorikoksen käsittelyyn, vaan siihen
viitataan myös muiden oikeustapauksien yhteydessä.176 Myös tekstissä Num. 5:11–31 kuvatun
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rituaalin on esitetty olleen käyttöyhteyksiltään moninainen. Tätä on perusteltu erityisesti VT:sta
löytyvillä kohdilla (katso Exod. 32:20; Job 21:20; Jes. 51:17–23; Jer. 25:15, 49:12; Hesek.
23:28–35), joissa mainitaan lyhyesti jumalallista tuomiota välittävä malja- tai juomisrituaa li.
Näissä teksteissä Jumalan ”vihan maljan” juomista ei liitetä aviorikoksen selvittelyyn, vaan
laajemmin syyllisyyden selvittämiseen ja jumalallisen tuomion langettamiseen. 177 Kaiken
lisäksi on mielenkiintoista havaita,

kuinka tekstissä Num. 5:11–31 sekä useammassa

jokirituaalia koskevassa kuvauksessa (esim. HL §131–132; MAL §22, 24) vesiriitin kuvaus
yhdistyy läheisellä tavalla valan vannomiseen.
Osaltaan

tästä

syystä

on

mielekästä

tarkastella

muinaisen

Lähi-idän

valan

vannomisperinnettä ja sen suhdetta tekstiin Num. 5:11–31. Yael Ziegler katsoo useimp ie n
tutkijoiden

olevan yksimielisiä

siitä, että muinaisessa Lähi-idässä vallitsi suhteellise n

homogeeninen suhtautuminen valojen vannomiseen. 178 Ainakin lukuisissa muinaisen Lähi-idän
teksteissä viitataan valoihin ja jumalan/jumalien nimeen vannomiseen (esim. assyrialaisissa ja
babylonialaisissa temppeliasiakirjoissa, egyptiläisissä votiivitauluissa, heettiläisissä teksteissä
ja ugaritilaisessa Karratu-eepoksessa).179 Valan vannominen voidaan yksinkertaisimmillaa n
määritellä lausutuksi totuudeksi tai intentioksi, jota valan vannoja ei voi peruuttaa ilman
vakavia seuraamuksia.180 Milgrom ja Tony Cartledge tekevät käsitteellisen erottelun valan
(oath) ja lupauksen (vow) välillä mukaillen VT:ssa havaittavaa sanastollista eroa ilmaisuiss a :

 שְ בּועהja נֶדֶ ר. Cartlegde katsoo lupauksen (vow) toimineen ikään kuin ehdollise na
jumalan/jumalien kanssa tehtävänä sopimuksena, kun taas vala sisälsi automaattisesti sekä
lupauksen että kirouksen. Lisäksi Cartlegde ja Milgrom katsovat, että VT:sta sekä muista
muinaisen Lähi-idän teksteistä on erotettavissa ns. lupauksellisia (promissory) ja vakuuttavia
(assertory) valoja. Jälkimmäisillä olisi nimenomaan pyritty vakuuttamaan kuulijat jostakin
totuudesta tai omasta syyttömyydestä (vrt. Exod. 22:7; Lev. 5:20–25).181 Jakeissa Num. 5:19–
23 esiintyvää valaa voi olla mielekästä tarkastella tällaisena vakuuttavana valana.
Muinaisesta Lähi-idästä säilyneiden asiakirjojen ja muiden tekstien pohjalta vaikuttaa
todennäköiseltä, että valoja ja jumalan/jumalien nimeen lausuttuja lupauksia käytettiin monesti
osana juridisia prosesseja sekä virallisia sopimuksia.182 Valan tai lupauksen vannominen on
myös saattanut olla osa avioliiton solmimista (vrt. Hesek. 16:8).183 Tutkijat ovat esittäneet, että
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valalla olisi pyritty vahvistamaan vannovan osapuolen luotettavuutta ja vastuuvelvollisuutta
sekä saattamaan

ihmisten

välinen

tapahtuma

”jumalan/jumalien

silmien

alle”

tai

jumalan/jumalien takaamaksi.184 Milgrom ja Cartledge katsovat, että VT:ssa esiintyvillä
valoilla ja lupauksilla on monia yhtäläisyyksiä muuhun muinaisen Lähi-idän vannomis ta
koskevaan materiaaliin. Yhdistäviä piirteitä ovat mm. jumalan/jumalien nimeen vetoamine n,
vannomisen julkinen luonne sekä se, miten vannomisen kuvataan monesti yhdistyvä n
pyhäkkörituaaleihin, uhrikäytänteisiin ja yksilöllisen tai yhteisöllisen ahdingon ilmaisuun.185
Osa tutkijoista on puoltanut näkemystä, että valan vannomiseen sisältyisi aina enemmän
tai vähemmän ääneen lausuttu kirous, joka tarvittaessa kääntyy vannojaansa vastaan. 186
Esimerkiksi Cartlegde pitää ehdollista kirousta eräänä valan (oath) määrittävänä piirteenä.
Monissa

muinaisen

Lähi-idän

teksteissä

(esim.

assyrialaisissa

ja

babylonialais issa

enneteksteissä, assyrialaisten kauppiaiden kirjeissä sekä ugaritilaisessa Karratu-eepoksessa)
voidaan ainakin havaita ajatus Jumalan vihasta tai rangaistuksesta, joka uhkaa tulla väärin tai
epäluotettavasti vannovan henkilön ylle mm. sairauden muodossa.187
Tällaista

taustaa

vasten

muodostuu

ymmärrettäväksi,

millaisella

vakavuude lla

vannomiseen suhtaudutaan aviorikosta koskevissa teksteissä. Hammurabin lain kohdassa §131
miehensä taholta aviorikossyytöksiä kohdannut vaimo määrätään vannomaan vala ja palaamaan
kotiinsa. Valan vannominen näyttäytyy riittävänä epäilyksien hälventäjänä. 188 Myös tekstistä
Num. 5:11–31 välittyy valan vannomisen painoarvo. Jakeissa Num. 5:19–22 tulee valan ja
kirouksen välinen läheinen suhde varsin ilmeiseksi, sillä kirouksen kerrotaan sisältyvän papin
naiselle vannottamaan valaan. Mikäli vannominen tai Jumalan nimeen lupaaminen on ollut
yleinen osa israelilaisia aviokäytänteitä, tekstiä Num. 5:11–31 voi lukea myös tätä kontekstia
vasten; aviovalansa mahdollisesti rikkoneen naisen tuomioprosessina.
Lisäksi valan vannomiseen liittyvän kulttuuriperinteen tunnistaminen selittää hie man,
miksi osa tutkijoista on eritellyt tekstistä Num. 5:11–31 valariitin (Num. 5:19–23) omaksi
itsenäiseksi rituaalikseen, joka on mahdollisesti esiintynyt erillään tekstissä kuvatuista muista
elementeistä.189 Ennen kaikkea muinaisen Lähi-idän asiakirjoista ja muista teksteistä löytyvät
paralleelit osoittavat valan vannomisen yleisyyden, sosiaalisen painoarvon sekä uskonnollise n
vakavuuden. Ne avaavat tärkeällä tavalla tekstissä Num. 5:11–31 kuvatun rituaalin logiikkaa ja
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haastavat niiden tutkijoiden tulkintoja, jotka katsovat, että valan vannominen olisi tekstin Num.
5:11–31 tuoreimpia ja päälle liimatuimpia osia.
Kolmas muinaisen Lähi-idän teksteistä nouseva huomio, joka on mielestäni keskeinen
jakeiden Num. 5:11–31 ymmärtämisen kannalta liittyy vaimon julkiseen häpäisemisee n.
Häpäiseminen esiintyy useammassa tekstissä osana tottelemattoman tai uskottoman vaimon
rankaisua. Esimerkiksi eräässä muinaisbabylonialaisessa kirjoituksessa kerrotaan, kuinka
miestään kieltävä tai tästä eroa tahtova vaimo tulee lähettää ulos vaatteitta ja pakottaa palatsin
katolle. Nippurin murhaoikeudenkäyntiä koskevissa asiakirjoissa esiintyy puolestaan vaimo,
jota syytetään miehensä murhan mahdollistamisesta ja implisiittisesti myös tämän pettämisestä
murhaajan kanssa. Vaimolle määrätään oikeudessa useita rangaistuksia. Erään käännöksen
mukaan naisen häpykarvoitus tulee leikata, hänen nenänsä tulee lävistää nuolella ja häntä tulee
kuljettaa tässä tilassa ympäri kaupunkia. Kaikuja tämän kaltaisesta häpäisemisestä löytyy myös
mm. Hoosean kirjasta, jossa Israelia verrataan uskottomaan vaimoon, joka tulee riisua
alastomaksi, ”yhtä paljaaksi kuin hän oli syntyessään” (Hoos. 2:5). Hesekielin kirjassa
Jerusalemia puolestaan uhataan uskottoman vaimon rangaistuksella: ”asetan sinut alastomana
heidän eteensä, niin että he näkevät sinut kaikessa alastomuudessasi.” (Hesek. 16:37. Katso
lisäksi Jes. 3:17–24).190 Näissä teksteissä häpäisemisen kuvataan tapahtuvan pitkälti vaimon
riisumisen tai hänen fyysisen ulkomuodon muokkaamisen keinoin. Teksteissä korostuu, kuinka
naisen riisujana tai ulkomuodon muokkaajana toimii joku muu kuin nainen itse.
Tämä juonne yhdistyy tekstiin Num. 5:11–31 sikäli, että se tarjoaa mahdollis ia
tulkintatapoja jakeelle Num. 5:18, jossa pappi avaa vaimon hiukset. Jae on herättänyt
kysymyksen siitä, mikä on vaimon hiusten avaamisen tai paljastamisen rituaalinen funktio.
Milgrom kääntää jakeen suoraan: ”…the priest shall bare the woman’s head…”, korostaen
papin

riisuvaa

ja

paljastavaa

toimintaa.191

Kyseisen

jakeen

ja

naisen

hiuksie n

avaamisen/paljastamisen on monesti esitetty liittyvän surun ja häpeän ilmaisuun, vaikka aivan
suoria paralleeleja jakeelle ei löydy Vanhasta testamentista.192 Myöhemmin – osin tekstin
Num. 5:11–31 pohjalta kehittyneessä – Sotah -rituaalissa naisen kehon paljastaminen on
mahdollisesti viety pidemmälle. Mishnan Sotah -rituaalia koskevassa osuudessa neuvotaan
avaamaan epäillyn vaimon hiukset sekä riisumaan tämä vyötäröstä ylöspäin (Sot. 1:5).193
Jakeen Num. 5:18 varhainen merkitys jää väistämättä epävarmaksi, mutta kulttuurillis et
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vertauskohdat tukevat uskonyhteisöjen ja tutkijoiden myöhempiä tulkintoja siitä, että naisen
ulkomuotoon (hiuksiin) kajoaminen toimisi tekstissä eräänä häpäisyn ja alentamisen keinona,
symboloiden mahdollisesti vaimon avio-oikeuksien ja kunnioitettavuuden riisumista.

Naisen ruumiillisuus VT:ssa ja muinaisessa Israelissa
Tässä alaluvussa jatkan tekstin Num. 5:11–31 sosiohistoriallisen ja kirjallisen kontekstin
taustoittamista käsittelemällä erityisesti sitä, miten naisia,

naisten ruumiillisuutta

sekä

seksuaalisuutta kuvataan Vanhassa testamentissa. Vanhan testamentin kuvaukset naisista ja
naisten ruumiillisuudesta

ovat tietenkin

syntyneet

vuosisatojen

mittaisen

toimitustyö n

tuloksena ja edustavat monia erilaisia genrejä ja kirjallisia tyylejä. Joukkoon mahtuu
lakitekstejä, viisauskirjallisuutta, runoutta sekä narratiiveja. Narratiiveissa käsitellään erilais ia
hahmoja, kuten Abrahamin lapsettomuudesta kärsivää vaimoa Saaraa, tämän orjatarta Hagaria,
naispuolista profeetta Deboraa, filistealaisten kanssa liittoutunutta Delilaa, joka edesauttaa
Simsonin vangituksi ja sokaistuksi tulemista sekä leski Tamaria, joka tekeytyy huoraksi
hedelmöittyäkseen

miehensä

sukulaisen

siemenestä.

Ruutin

ja Esterin

kirjat

ovat

kokonaisuudessaan naishahmoille omistettuja kertomuksia. Viisauskirjallisuudessa käsitellää n
puolestaan naisia hyvinä ja huonoina vaimoina sekä tuhoon johtavina viettelijättärinä. Myös
viisauden personifikaatio kuvataan viisauskirjallisuudessa naisena. Tämän lisäksi VT:ssa
esiintyy lukuisasti anonyymeja naisia mm. lakiteksteissä. 194 Monestakin syystä tätä kuvausten
kirjoa on epämielekästä tarkastella homogeenisenä kokonaisuutena. VT:n naisia koskevat
kuvaukset

voidaan

nähdä moninaisina

kunkin

kuvauksen

ollessa

tekstuaalisesti

tai

narratiivisesti ainutlaatuinen.
Kuvausten kirjavuudesta huolimatta useat tutkijat, kuten Phyllis A. Bird, Jennie R.
Ebeling, Miklós Kőszeghy ja Inger Ljung ovat argumentoineet, että VT:n naisia koskevia
kuvauksia

yhdistää

miesnäkökulma.

VT:n

tekstit

ovat kirjoitettu

miesten

toimesta

pääsääntöisesti miehille, patriarkaalisessa ja patrilineaarisessa kontekstissa, jossa mies nähtiin
yhteiskunnan perusyksikön – perheen – päänä. Seurauksena VT:n naisia koskevat kuvaukset
keskittyvät paljolti miehiin ja perheeseen. Naiset näyttäytyvät teksteissä lähinnä suhteissaa n
näihin; vaimoina, äiteinä ja tyttärinä.195 Kőszeghy argumentoi lisäksi VT:n tekstien ilmentävä n
kaksijakoista suhtautumista naisen kehoon. Naisen keho ja ruumiillisuus näyttäytyvät teksteissä
sekä ilon että vaaran lähteinä.196

Naisen ruumiillisuus voi johdattaa miehen turmioon (vrt.
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Tuom. 4:17–22, 16:4–31; Sananl. 5:1–20, 7:1–27), mutta se on myös edellytys perheonnelle ja
suvun jatkuvuudelle.
Kuvausten mieskeskeisyyden voidaan katsoa vaihtelevan tekstilähteen mukaan. Ljung
väittää Vanhan testamentin androsentrismin olevan erityisen voimakasta niissä teksteissä,
joiden on perinteisesti ajateltu olevan peräisin pappislähteeltä tai papillisista piireistä. Hän tuo
esille, kuinka näissä teksteissä naisten toiminnan kuvaus on vähäisempää kuin muualla
Vanhassa testamentissa. Monista muista VT:n teksteistä poiketen naiset eivät esiinny näissä
teksteissä lasten nimenantajina, eikä naisten omia nimiä mainita genealogioissa. 197 Athalya
Brenner puolestaan katsoo, että papillisissa teksteissä suhtaudutaan jyrkemmin uskottomuutee n
ja seksuaaliseen väärinkäytökseen kuin esimerkiksi narratiivisissa teksteissä.198 Sekä Brenner
että Ljung tuovat esille, kuinka naisia ja naisten toimintaa kuvataan runsaammin ja
monipuolisemmin

nimenomaan

narratiiveissa

verrattuna

ideologisesti

tai teologises ti

painottuneisiin teksteihin.199 Kärjistetysti sanoen, naiset esiintyvät joko poikkeuksellisina
sankarittarina tai eivät ollenkaan. Papillisten tekstien mahdollinen taipumus kuvata naisia
rajatusti tai vain toiminnan kohteina on erityisen oleellista tekstin Num. 5:11–31 tarkastelun
kannalta, joka useimmiten luokitellaan papilliseksi kirjoitukseksi.
Naiset ja naisten seksuaalisuus esiintyvät monissa VT:n teksteissä miehisen kontrollin
kohteina. Useissa teksteissä korostetaan, kuinka naisille sallittu seksuaalinen toiminta rajoittuu
avioliittoon (esim. Num. 5:11–31; Lev. 18:1–18, 20:10; Deut. 5:18; katso myös Exod. 20:14;
Gen. 39:9). Teksteissä esiintyvä neitsyysihanne (esim. Exod. 22:15–16; Deut. 22:13–29) liittyy
läheisesti tähän. Naisen kuvataan olevan isänsä holhouksessa, kunnes hän astuu muiden
ihmisten päätöksestä aviomiehen alaisuuteen. Jakeessa Num. 5:20 puhutaan nimeno maa n
alaisuudesta (” = שטִית תַ חַת אִ ישֵּ ְךkääntynyt pois miehesi alaisuudesta/alta”). Avioliito n
sisäinen dynamiikka on iskostunut VT:ssa käytettyyn kieleen: naiseen viittaava sana ( )אִ שהon
synonyyminen vaimon kanssa – kun taas aviomiehestä voidaan käyttää sanaa  ַבעַל, joka
merkitsee myös herraa, valtiasta ja omistajaa. Naiset esiintyvät pääsääntöisesti tekemisen
kohteina, jotka ”otetaan”, ”hankitaan” tai ”annetaan”.

200
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passiivinen osapuoli, kun taas mieheltä edellytettiin dominoivuutta (vrt. Num. 5:19–20; Lev.
23:22).202

Laulujen

laulun

voidaan

kuitenkin

katsoa muodostavan

tässä oleellise n

poikkeuksen.203 Myös Lootin tyttäriä ja Tamaria koskevissa narratiiveissa naiset esiintyvät
jossain määrin aktiivisina seksuaalisina toimijoina (vrt. Gen. 19:31–35; 38:15–19).
Minkä vuoksi naiset kuitenkin esiintyvät niin monissa teksteissä seksuaalisen tai yleisen
kontrolloinnin kohteina? Tämän voidaan katsoa kytkeytyvän tekstien kirjoitusajankohta na
vallinneeseen patriarkaaliseen järjestelmään, jossa valta ja julkinen toimijuus jakautuivat
epätasaisesti sukupuolten kesken ja miesten miellettiin olevan paljolti vastuussa perhekuntansa
naisten toiminnasta. Tällaisessa kontekstissa naiset näyttäytyvät kykenemättöminä tekemään
itsenäisiä päätöksiä mm. avioitumisestaan, rahan käytöstään tai esittämistään lupauksista (vrt.
Deut. 22:28–29, Exod. 22:15–16; Num. 30:4–16; 36:2–9). Vaimon (tai tyttären) tekojen
katsottiin heijastuvan mieheen ja tämän uskottavuuteen arvovaltaisena perheenpäänä. Epätasaarvosta huolimatta

avioliitto

ei esiinny VT:ssa suoraan verrannollisena

orjuuteen tai

omistussuhteeseen, vaan vaimo kuvataan vapaana – joskaan ei täysvaltaisena – yhteisön
jäsenenä, jonka on monesti otettava vastuu omista teoistaan. 204 Tämä sisäinen jännitteisyys
siitä, kuka kantaa kulloinkin vastuun naisen toiminnasta näkyy myös jakeessa Num. 5:31, jossa
aviomies vapautetaan naisen aviorikokseen liittyvästä vastuusta : ”Näin vapautukoon mies
väärästä teosta ja vaimo kantakoon väärät tekonsa”.
Monet tutkijat katsovat naisten seksuaalikäyttäytymisen

kontrolloinnin

liittynee n

vahvasti aviomiehen isyyden takaamiseen. Patriarkaalisessa ja -lineaarisessa kontekstissa
tämän voidaan katsoa olleen tärkeää, sillä omaisuus, identiteetti, status ja turva kulkeutuivat
isän kautta muille.205 Naisen seksuaalisuuden kontrolloinnin ja isyyskysymyksen välinen suhde
käy vielä ilmeisemmäksi, kun huomioidaan, miten usein naiset kuvataan VT:ssa heidän
reproduktiivisten ja perhekeskeisten toimintojensa kautta. Muun muassa naisen ulkonäkö
näyttäytyy monesti toissijaisena.206 Sananlaskuissa hyvää vaimoa kuvataan ennen kaikkea
työteliäänä perheensä vaatettajana ja ruokkijana (Sananl. 31:10–31).207 Lasten saanti näyttäytyy
naisen ja hänen kehonsa tärkeimpänä toimintona. Naisten hedelmällisyys yhdistyy VT:n
kuvauksissa vakauteen, jatkuvuuteen ja Jumalan siunaukseen. Lasten saanti mielletään vahvasti
myös vaimon velvollisuudeksi; mikäli hän ei onnistu tuottamaan jälkeläisiä, hän ei toteuta
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vaimon tehtäviään ja aviomiehellä on lupa hankkia lapsia muilla keinoin (vrt. Gen. 16:1–3,
30:1–3; 1. Sam. 1:2).208
Lori Hope Lefkovitz argumentoi lisäksi, että VT:n narratiiveissa näkyy tendenssi kuvata
naisten kehoja yhteisön jatkeena. Naisten toimijuus palvelee narratiiveissa useimmiten yhteisön
etua ja seuraa uskonnollista johdatusta (vrt. Ester, Ruut, Debora tai apokryfikirjojen Judit). 209
Naisen kehon arvottaminen sen hedelmällisyyden ja reproduktiivisen funktion kautta voidaan
yhtä lailla katsoa ilmentävän tällaista yhteisöllistä lähestymistä, jossa naisen keho ei ole
olemassa itseään varten tai itseisarvona vaan yhteisöä, miestä ja perheen jatkuvuutta varten.
VT:n lapsettomuuskuvaukset näyttäytyvät tällaisen mentaliteetin kääntöpuolena. Siinä
missä lasten saanti ja hedelmällisyys korottavat naisen statusta, turvallisuutta ja arvovaltaa,
lapsettomuuden kuvataan aiheuttavan murhetta, epävarmuutta ja suojattomuutta. Se kuvataan
myös Jumalan rangaistuksena tai epäsuosion osoituksena (esim. Gen. 20:17–18; Num. 5: 21–
22, 27–28; 2. Sam. 6:20–23) ja siten merkkinä lapsettoman naisen epäkelpoisuudesta tai
epäilyttävyydestä.210 VT:ssa voidaan myös katsoa esiintyvän lapsettomuudesta kärsineitä äitejä
ja heidän erityislaatuisia poikalapsia koskeva motiivi (vrt. Saara ja Iisak, Rebekka ja Jaakob,
Simson ja äitinsä).211 Näissä kuvauksissa lapsettomuuden ja lasten saannin välistä merkityseroa
on korostettu äärimmilleen.
Ida Fröhlich on tarkastellut VT:n hedelmällisyyskuvauksia sekä muita muinaisen Lähiidän tekstejä pyrkimyksenään kartoittaa, miten hedelmöittyminen todennäköisesti ymmärrettiin
muinaisessa Israelissa ja sen lähikulttuureissa. Hän tuo esille, kuinka VT:ssa esiintyy ajatus
naisesta maaperänä ja miehestä ”siemenen kylväjänä”. Tämän ajatuksen voidaan katsoa
esiintyvän jollain tasolla tekstissä Num. 5:11–31, jossa puhutaan miehestä siemenen laskijana
(Num. 5:13). Frölich myös katsoo, että joissakin teksteissä (Lev. 12:2) on havaittavissa ajatus
naisen tuottamasta siemenestä. Tämä tulkinta ei kuitenkaan ole ongelmaton jakeen Lev. 12:2

 תַ ז ְִרי ַע-ilmaisun ollessa monitulkintainen. Useassa VT:n ulkopuolisessa muinaisen Lähi- idän
tekstissä esiintyy kuitenkin ns. ”kaksinkertaisen siemenen” -teoria, jossa miehen ja naisen
katsotaan molempien tuovan omat välttämättömät ainesosansa hedelmöittymiseen. Tähän
näkemykseen yhdistyy toisinaan ajatus, että naisen kosteus, lämpö tai nautinto olisi välttämätö n
osa onnistunutta hedelmöittymistä (vrt. Gen. 18:11–12).212
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VT:n

narratiiveissa

näkyy

myös

ajatus,

että

lapsettomuus

johtuisi

kohdun

”sulkeutuneisuudesta” tai siitä, ettei Jumala ole avannut naisen kohtua (vrt. Gen. 20:18; 29:31;
30:22; 1. Sam. 1:5–6). VT:n apokryfisiin kirjoihin kuuluvassa Henokin kirjassa kuvataan
puolestaan naisen kohtua verta sisältävänä säiliönä. Fröhlich katsoo tämän ilmentä vä n
yleisemminkin vallinnutta käsitystä, jossa kohtu nähtiin tietynlaisena verisäiliönä ja kohdun
veren käsitettiin toimivan sikiön rakennusosana. Tämän tulkinnan valossa menstruaatio ja veren
poistuminen kohdusta nähtiin väistämättä potentiaalisen lapsen tai elämän menetyksenä. 213
On mahdollista, että osaltaan tämän konnotaation vuoksi kuukautisveri miellettiin
kultillisesti epäpuhtaaksi. Kuten olen jo aiemmin tuonut esille, tällaista epäpuhtautta ei
välttämättä mielletty moraalisesti vääräksi tai paheksuttavaksi, mutta päätyessään kontaktiin
kultillisiin alueisiin naisen menstruaatio ja muut verenvuodot uhkasivat pyhyyttä ja käsitettiin
vaarallisiksi. Tästä johtuen VT:ssa korostetaan kuukautisvereen ja lapsen saannin jälkeiseen
aikaan liittyviä puhtaussäädöksiä (esim. Lev. 12:2–8; 15:19–30).214 On myös viitteitä siitä, että
ainakin joissain yhteyksissä kuukautisveri tai vuotohäiriöt liitettiin moraalisesti paheksuttaviin
asioihin. Esimerkiksi Tarja Philip tuo esille, miten kohdun verivuodot toimivat VT:ssa ajoittain
synonyyminä yleiselle ja moraaliselle epäpuhtaudelle (vrt. Hesek. 7:19–20; 36:17).215 Karel
van der Toorn tuo puolestaan esille, miten muinaisessa Lähi-idässä naisten vuotohäiriöt liitettiin
ajoittain

Jumalan

rangaistukseen

tai

naisen

syyllisyyteen

ja

edellyttivät

naiselta

katumusrituaaleja (vrt. Lev. 15:25–30).216
Bird,

Erbele-Küster

ja

Ljung

spekuloivat

kohdun

verivuotoihin

liittyvie n

puhtaussäädösten vaikuttaneen heikentävästi naisten mahdollisuuksiin osallistua julkisee n
kulttiin ja uskonnonharjoitukseen.217 Lisäksi on mielestäni mahdollista, että kuukautisveree n
on uhkaavien merkitysten lisäksi liitetty voiman tai potenssin merkityksiä. Mikäli kuukautis ve r i
on nähty hedelmöittymisen tai sikiön kehittymisen oleellisena ainesosana, se on voitu mieltää
yhtäaikaisesti sekä voimalliseksi että vaaralliseksi. Tämän suuntaisia ajatuksia ovat esittäneet
myös van der Toorn ja Majorie D. Gursky.218
Lefkovitz on puolestaan tuonut esille, kuinka naisia kuvataan yhtäaikaisesti vaarallis ina
ja voimakkaina VT:n narratiiveissa. Hän erittelee mm. Deboraa, Jaelia, Delilaa, Esteriä (ja
Juditia) koskevia narratiiveja tuoden esille, miten naiset ja heidän kehonsa esiintyvät näissä
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Fröhlich 2015, 53–57.
Leinonen 2010, 280–284.
215 Philip 2009, 40–59.
216 van der Toorn 1994, 54–55.
217 Ljung 1989, 40–41, 47; Bird 1997, 28; Erbele-Küster 2011, 375–405; Fröhlich 2015, 53–57.
218 van der Toorn 1994, 48–49; Ebeling 2010, 69, 103.
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teksteissä voimakkaiden miesten tuhoajina tai harhauttajina. 219 Myös Kőszeghy tuo esille,
miten ambivalentti suhtautuminen naisen kehoon näkyy mm. Saaraa koskevassa narratiivissa
(Gen. 12:11–13)220 , jossa Abraham tajuaa vaimonsa kauneuden muodostuvan kohtalokkaaksi
uhkaksi ja ehdottaa, että aviopari näyttelisi sisaruksia vieraassa maassa.221 Sananlaskuissa
varoitetaan puolestaan suoraan tuhoon johtavista viettelevistä naisista (esim. Sananl. 5:1–23,
7:1–27). Kaikissa näissä mainituissa teksteissä naisia – ja erityisesti heidän vartaloita ja
ruumiillista kauneuttaan – kuvataan jollain tasolla vaaralliseksi, voimakkaaksi tai petolliseksi.
Palestiinan alueelta löydetyt rautakautiset savifiguriinit tarjoavat oman mielenkiinto ise n
näkymänsä siihen, miten naisellisiin kehoihin suhtauduttiin muinaisessa Israelissa. Palestiina n
ja Transjordanian alueelta on löydetty yhteensä ainakin 2000 pienoispatsasta. Merkittävä osa
näistä on naishahmoja esittäviä patsaita, jotka jaetaan yleensä kahteen pääluokkaan: niin
sanottuihin laatta- ja pilarifiguriineihin. Laattafiguriinit ajoitetaan tavallisesti 1500–1200
luvuille eaa. ja niitä yhdistää samankaltainen valmistustekniikka, jossa on hyödynne tty
yksipuolista muottia. Katri Saarelainen vertaa laattafiguriinien valmistusta massatuotantoo n.
Laattafiguriinit

eroavat

keskenään

yksityiskohdissa,

kuten

kuvatuissa

päähineissä,

kasvonpiirteissä ja asennoissa, mutta tyypillisimmillään laattafiguriinit kuvaavat nuoria,
alastomia naisia, joiden sukupuolielimet on piirretty selkeästi näkyviin. Harvoissa patsaissa
kuvataan raskaana olevia tai synnyttäviä naisia.222
Valmistustekniikaltaan erilaiset pilarifiguriinit yleistyivät puolestaan joskus 700–600
eaa. erityisesti Juudan kuningaskunnan alueella. Näille figuriineille on tyypillistä naisen
ylävartaloa

ja rintamusta esittävä yläosa sekä kartiomainen,

viimeistelemätön

alaosa.

Pilarifiguriinit muodostavat ylivoimaisesti suurimman ryhmän rautakautisen Palestiina n
alueelta

löydetyistä

patsaista.

Saarelainen

katsoo pilarifiguriinien

yhdenmukaisuude n

viittaavan siihen, että niillä kuvattiin samaa hahmoa.223
Laatta- ja pilarifiguriinien

lisäksi

alueelta

on löydetty

mm.

rumpua

soittavia

naisfiguriineja, joiden voidaan katsoa yleistyneen Palestiinan pohjoisosissa 900–800 luvuilla
eaa. Suurin osa laatta-, pilari- ja muista figuriineista on löydetty asuinkortteleista, mutta niitä
on myös löydetty jonkin verran julkisilta alueilta, kuten porteilta, kaduilta, varastoista, kaivoista
ja viljasiiloista. Saarelainen tuo esille, kuinka patsaita on määrän ja sijainnin perusteella
epämielekästä yhdistää marginaaliseen kulttiin. Pikemminkin ne tulisi hänen mukaan ymmärtää
219

Lefkovitz 2010, 111–128.
Tähän verrattava kertomus esiintyy myös kohdissa Gen. 20:2–13 ja 26:7–11.
221 Kőszeghy 2015, 26–28.
222 Saarelainen 2010, 147–150; Kőszeghy 2015, 26–28; Saarelainen 2016, 311–317.
223 Saarelainen 2010, 151–155; Kőszeghy 2015, 26–28; Saarelainen 2016, 311–317.
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populaariuskonnon osana, jota mahdollisesti harjoitettiin julkisen ja virallisen uskonnon kanssa
rinnakkain. Patsaiden määrä ja sijainti viittaavat siihen, että ne ovat todennäköisesti liittyne et
jokapäiväiseen elämään ja olleet useille saatavilla.224
Rautakautiset

naisfiguriinit

ovat

useasti

liitetty

melko

mutkattomas ti

uskonnonharjoitukseen. Muutamat tutkijat ovat tosin esittäneet niiden toimineen lasten leluina.
Monesti figuriinit on liitetty hautakulttiin, jumalattaren palvontaan tai niiden on katsottu
toimineen magian välineinä mm. votiivilahjoina tai suojeluamuletteina. Figuriinien liittämine n
jumalatarkultteihin on ollut erityisen suosittua. Ne ovat esimerkiksi nähty osana VT:ssa
tuomittujen jumalattarien, kuten Anatin, Astarten tai Aseran palvontaa. Monesti tällais iin
tulkintoihin on yhdistynyt myös ajatus patsaista hedelmällisyyskultin välineinä. Tämä on sikäli
ymmärrettävää, sillä miltei kaikkiin muinaisen Lähi-idän jumalattariin on liittynyt jollain tavoin
hedelmällisyyden tematiikkaa.225
Patsaista kuitenkin puuttuvat selkeästi jumaluuteen viittaavat attribuutit ja symbolit. Osin
tästä syystä patsaiden on myös esitetty kuvaavan tavallisia naisia, jumalalle omistautune ita
esimerkillisiä palvelijoita tai jumaluuden ja ihmisten välillä toimivia välittäjähahmo ja.
Erityisesti

rummunsoittajafiguriinit

on liitetty

jumalatarkulttiin,

muttei

jumalatta ree n

naisten

harjoitta maa n

itseensä.226
Naisfiguriinit

on

monesti

haluttu

liittää

nimenomaan

uskonnolliseen toimintaan. Muun muassa Othmar Keel ja Christoph Uehlinger ovat esittäneet
laattafiguriinien kuvaavan aiheita tai jumalatarta,

johon erityisesti naiset ovat voineet

samaistua. Saarelainen kuitenkin painottaa, kuinka olemassa olevan arkeologisen aineisto n
pohjalta on hyvin vaikea tehdä pitkälle meneviä päätelmiä naisfiguriinien käyttötavoista ja
niihin liitetyistä merkityksistä. Hän kuitenkin esittää, että ikonografisten teemojen, – kuten
ystävällisen ilmeen, alastomuuden, nuoruuden, päähineiden, korujen, soittimien ja kauneuden
– perusteella naisfiguriinien voidaan katsoa liittyneen positiivisiin ja hyvinvointia edustaviin
asioihin. Niiden määrä ja sijoittelu viittaavat puolestaan niiden suosioon ja yleisyyteen.227
Osa tutkijoista

on esittänyt

VT:n

kirjoittajien

suhtautuneen

naisiin,

naisten

ruumiillisuuteen sekä uskonnonharjoitukseen patriarkaalisemmin ja kontrolloivammin kuin
Israelin populaarissa tai varhaisessa

uskonnonharjoituksessa oli mahdollisesti tapana.228

Esimerkiksi Kőszeghy tulkitsee naisten uhkaavien ja tuomittavien puolien korostuneen
224

Saarelainen 2010, 145–179; Saarelainen 2016, 313–329.
Saarelainen 2010, 145–179; Kőszeghy 2015, 26–28; Saarelainen 2016, 313–329.
226 Saarelainen 2010, 156–179; Saarelainen 2016, 317–329.
227 Saarelainen 2010, 145–179; Kőszeghy 2015, 26–28; Saarelainen 2016, 313–329.
228 van der Toorn 1994, 111, 133, 143; Bird 1997, 81–103; Kőszeghy 2015, 26–28.
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nimenomaan VT:n ilmentämässä virallisessa uskontulkinnassa. Rautakautiset figuriinit hän
puolestaan tulkitsee osoitukseksi positiivisesta suhtautumisesta naisiin. 229 Anita Goldman on
taasen esittänyt, että VT voidaan mieltää uskonnolliseksi pamfletiksi, joka on kirjoitettu
aiempaa uskonnonharjoitusta vastaan, jossa myös naisten roolit ja funktiot käsitetiin VT:n
traditiota laajemmiksi.230
Se, miten naisia koskevat kuvaukset supistuvat siirryttäessä pois ”vanhaa traditiota ”
kantavista

narratiiveista

(esim. patriarkkoja,

exodusta tai tuomarien

aikaa koskevista

kertomuksista) kohti ideologisesti tai teologisesti painottuneita tekstejä saattaa osaltaan
ilmentää tällaista kehitystä. Kuten mainitsin aiemmin, Ljung on kiinnittänyt huomiota siihen,
miten oikeaoppiseen kulttiin ja puhtaussäädöksiin keskittyvissä papillisissa teksteissä naiset
eivät enää esiinny merkittävinä toimijoina tai genealogioissa mainitsemisen arvoisina. 231 Osa
tutkijoista on myös puoltanut naisprofeettoja (esim. Miriamia, Huldaa ja Deboraa) koskevien
traditioiden olleen todennäköisesti VT:n säilyttämää muotoa laajempia (katso esim. Num.
12:1–15).232 Kaiken lisäksi on mielenkiintoista havaita, miten naiset esiintyvät yllättävä n
yliedustettuina VT:n illegitiimiä uskonnonharjoitusta koskevissa teksteissä ja varoituksissa.233
Naisia koskevien kuvausten supistumiseen tai marginalisoitumiseen on mahdollises ti
vaikuttanut VT:n kirjoittajien kaupungistunut ja elitistinen konteksti. Kaupungistumisen myötä
sukupuolittuneen työnjaon ja homososiaalisten ympäristöjen voidaan katsoa voimistunee n
verrattuna agraarisiin alueisiin, joissa eri sukupuolet toimivat usein samoissa tehtävissä.
Miesten toimiessa kaupunkimiljöössä julkisen elämän ja virallisen uskonnonharjoitukse n
päätoimijoina, naisten elämänpiirit ja harjoittama uskonnollisuus näyttäytyivät VT:n kirjoittae n
ja toimittajien näkökulmasta mahdollisesti vieraampina.234
Tällaisen vieraantumisen yhdistyminen muihin patriarkaalisen yhteiskunnan piirteis iin
selittää mielestäni monella tavoin VT:n naisia koskevien kuvausten sisältöjä – esimerkik s i
kuvausten

ambivalenssia

arvaamattomuus,

miehelle

ja sitä, miten kuvauksissa

korostuu useasti naisen vieraus,

tuottama vaara tai tarve naisen toiminnan

kontrollointiin.

Patriarkaalisessa ja -lokaalissa235 yhteiskunnassa nainen on kulkenut eri perheiden ja sukujen
rajapinnoilla (vertaa esim. Num. 36:2–9). Hän on ollut joko perheen väliaikaisena kasvattina

Kőszeghy 2015, 26–28.
Ljung 1989, 29–33.
231 Ljung 1989, 17, 27, 43, 46, 48.
232 Gafney 2008, 152–165; Brenner 2009, 10; Meyers 2012, 174–179; Grabbe 2013, 24–25.
233 Nissinen 2016, 42–70.
234 Bird 1997, 30–56; Brenner 2009, 3–18; Meyers 2011, 61–108.
235 Patrilokaalisuudella tarkoitetaan käytännettä, jossa aviopari muuttaa miehen s uvun kotiin tai maille asumaan.
Ebeling 2010, 27.
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matkalla naitettavaksi tai hän tullut perheeseen ulkoapäin avioliiton kautta. Tästä johtuen
naiseen on liittynyt ulkopuolisten tai vieraiden vaikutteiden mahdollisuus. Tämä naisten kautta
välittyvän vierauden pelko tulee esille mm. Salomonin vaimojen kuvauksissa (1. Kun. 11:1–8),
Esran ja Nehemian kirjojen seka-avioliittokuvauksissa (Esra 9–10; Neh. 13:23–27) sekä
Sananlaskuissa. Sananlaskuissa varoitetaan lukuisasti vieraasta naisesta (esim. Sananl. 2:16,
5:3–6, 5:20, 6:24, 7:5, 22:14, 23:27–28).236 Vieraaseen naiseen viitataan näissä yhteyksissä
sanalla זרה, joka tarkoittaa vierasta sekä ulkopuolista, yhteisöön kuulumatonta tai eiisraelilaista.237 Osa naisen uhkaavuudesta on siis todennäköisesti liittynyt siihen, että hän – oli
hän sitten vaimo, tytär tai rakastajatar – voi tuoda vieraita vaikutteita perheen sisälle.
Pidän myös todennäköisenä, että androsentrisessä kontekstissa kohdullisten ihmiste n
kehot ovat itsessään näyttäytyneet vieraina tai vaikeasti ymmärrettävinä. Paljon tästä yleisestä
vierauden kokemuksesta välittyy tekstistä Num. 5:11–31, jossa kuvataan naisen sisältämiä
arvaamattomia tai petollisia ulottuvuuksia. Jakeessa Num. 5:13 kuvataan monipolvises ti,
kuinka nainen on voinut salata tai piilottaa epäuskolliset tekonsa. Kokonaisuudessaan teksti
Num. 5:11–31 sekä siinä kuvattu rituaali keskittyvät selvittämään jotain, mitä naisesta ei voida
päältäpäin tietää. Lisäksi naisen kehon ja synnytyselimien toimintaa kuvataan jakeissa Num.
5:21–22 ja 5:27 niin epämääräisin sanakääntein, että nykylukijat ja -tutkijat eivät ole
onnistuneet

saavuttamaan

yksimielisyyttä

siitä

kuvataanko

tekstissä

kohtuprolaps ia,

vuotohäiriötä, aborttia vai jotain aivan muuta. Naisen lanteiden kuvataan putoavan ja kohdun
turpoavan, mikäli hänet todetaan rituaalissa syylliseksi. Tämä vaihtoehto asetetaan vastakkain
jakeen Num. 5:28 kanssa, jossa syytön nainen tulee hedelmälliseksi. Hedelmättömyytee n
johtavat fysiologiset muutokset jäävät kuitenkin väistämättä epäselviksi, ja herää kysymys,
olivatko aiheeseen (kohdun toimintaan) liittyvät käsitykset jo kirjoitusajankohtana epäselviä tai
jäsentymättömiä osin naisen kehon toiminnan vierauden vuoksi.

236
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Ljung 1989, 34–35; Bird 1997, 30–33, 38–39, 55–56.
Liljeqvist 2010, 133.
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6. Kognitiivisten rituaaliteorioiden tarjoamat näkökulmat
tekstiin Numeri 5:11–31
Tässä luvussa peilaan tekstiä Num. 5:11–31 sekä edellisissä luvuissa esille tulleita huomio ita
tekstin taustasta ja yksityiskohdista McCauleyn ja Lawsonin sekä Boyerin ja Liénardin
kognitiivisiin

rituaaliteorioihin.

Ryhdyn

myös

arvioimaan

näiden

kognitiivis te n

rituaaliteorioiden sovellettavuutta ja selitysvoimaa suhteessa tekstiin Num. 5:11–31, sitä ja
muita VT:n tekstejä koskevaa tutkimusta sekä ihmismielen toimintaa koskevaa tutkimus ta.
Syvennän tätä pohdintaa vielä seuraavassa luvussa, joka muodostaa työni varsina ise n
analyysiluvun.

Rituaalien kompetenssiteorian tarjoamat näkökulmat
Toin metodiluvussa (luku 2.) esille, miten McCauley ja Lawson määrittelevät rituaalin
toiminnaksi, jonka toimija tekee rituaalisen välineen avulla rituaalin kohteelle. 238 Siitä
huolimatta, että tätä määritelmää on kritisoitu suppeudesta 239 , se soveltuu varsin hyvin tekstissä
Num. 5:11–31 kuvatun toiminnan tarkasteluun. Tekstin rituaalikuvauksesta voidaan erottaa
toimija, rituaalisia välineitä sekä rituaalin kohde.
Lukuun ottamatta sitä, että aviomiehen kuvataan tuovan uhrilahja sekä vaimonsa papin
luo (Num. 5:15), ja vaimon kuvataan vastaavan papin vannomaan valaan sanomalla: ”Amen,
amen” (Num. 5:22) – pappi toimii muutoin tekstin ja siinä kuvatun rituaalin päätoimijana. Papin
kuvataan asettavan vaimo Jahven eteen (Num. 5:16, 18), valmistavan rituaalivettä (5:17),
avaavan vaimon hiukset (5:18), vannovan vaimon

ylle kirousvalan (Num. 5:19–22),

kirjoittavan valan kääröön ja huuhtovan sen rituaalivedessä (5:23), juottavan rituaalivede n
vaimolle (Num. 5:24, 26, 27) ja polttavan osan uhrilahjasta alttarilla (5:26). Papin rooli korostuu
myös siinä, miten aviomiestä käsketään kahdesti tuomaan vaimo papin luo (Num. 5:15, 30).
Papin toimijuuden keskeisyys sopii tutkimuksessa vallinneen käsitykseen Numerista 5:11–31
papillisissa piireissä syntyneenä tekstinä. Papin toiminnan eksplikoiminen tässä määrin herättää
myös vaikutelman, että kyseessä on voinut olla preskriptiivinen teksti, jonka oli tarkoitus toimia
ohjeena rituaalia suorittavalle papille. 240

238

McCauley & Lawson 2002, 1–37.
Esimerkiksi rukoilu, laulu ja polvistuminen jäävät kompetenssiteorian rituaalimääritelmän ulkopuolelle.
McCauley & Lawson 2002, 13; Luomanen 2013b, 97–99.
240 Esimerkiksi Baruch Levine tekee erottelun preskriptiivisten ja deskriptiivisten rituaalitekstien välille. Joskin
Gerald A. Klingbeil on argumentoinut, ettei erottelu ole varsin vedenpitävä; suurin osa rituaaliteksteistä sisältää
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Mielenkiintoisempaa on kuitenkin pohtia, mitä rituaalisia välineitä voidaan erottaa
tekstissä

Num. 5:11–31

kuvaillusta

rituaalista.

Tekstissä

kuvataan

sekä saviastiaa n

valmistettavaa rituaalivettä (Num. 5:17), kääröön kirjoitettavaa valaa, (joka sekoitetaan veteen)
(Num. 5:19–23) että uhrilahjaa, joka toimitetaan Jahvelle alttarin edessä (Num. 5:15, 18, 25–
26). Palaan näihin ja papin rooliin vielä myöhemmin pohtiessani CPS-agentin – eli tässä
tapauksessa Jahven – kytköstä tekstissä kuvattuun rituaaliin.
Ennen sitä on kuitenkin huomioitava, miten vaimo esiintyy miltei koko tekstissä
passiivisessa roolissa. Hän on tekstissä kuvatun rituaalin ilmeisin kohde. Häntä liikutellaa n
rituaalitilassa (Num. 5:16, 18), hänen ylle vannotaan vala (Num. 5:19–22) ja hänelle juotetaan
rituaalivesi (Num. 5:24, 26, 27). McCauleyn ja Lawsonin teoria avaa erään mahdollise n
tulkintatavan vaimon roolille. Vaimon passiivisuus ei välttämättä ole seurausta vain hänen
naiseudestaan241 , vaan mikäli rituaalit ovat tosiaan parhaiten ymmärrettävissä toimintana, jonka
joku tekee jollekulle toiselle, niin naisen passiivinen rooli on jopa välttämätöntä rituaalin
logiikan kannalta. Tämä tosin ei vielä selitä miksi naisen kuvataan olevan passiivinen myös
rituaalin ulkopuolella (Num. 5:13, 19–20) tai miksi kyseisen rituaalin kerrotaan koskevan
ainoastaan uskottomuudesta epäiltyjä vaimoja eikä aviomiehiä (Num. 5:12, 29–31).
Agentti- instrumentti-objekti jaottelun lisäksi McCauleyn ja Lawsonin teoriassa on
oleellista, että yli-inhimillinen toimija eli CPS-agentti on jollain tavalla kytköksissä rituaaliin
joidenkin näiden kolmen osatekijän kautta. Jahven tosiaan kuvataan olevan osa rituaalia; hän
on jotenkin läsnä rituaalitilassa, sillä vaimo sekä uhrilahja asetetaan tämän eteen (Num. 5:16,
18, 25). Lisäksi Jahven kuvataan tuomitsevan vaimo veden välityksellä (Num. 5:21–22).
Tämä jälkimmäinen huomio on itsessään mielenkiintoinen kysymys. Mikä on veden
(rituaalisen instrumentin) ja Jahven suhde? Millä tavoin Jahve on kytköksissä kitkerään veteen?
Varhaisemman tutkimuksen voidaan katsoa esittäneen vaihtoehtoisia vastauksia tähän. Levine
viittaa marilaiseen rituaaliin242 esittäessään, että Jahven asumuksen lattialta poimittu tomu
(Num. 5:17) sitoisi jumaluuden jotenkin käytettyyn rituaaliveteen tai Jahven asumuksen
kohtalon jotenkin naisen kohtaloon.243

normatiivisia piirteitä ja velvoittavia väitteitä, ja puhtaasti kuvailevia tekstejä on vaikea löytää. Klingbeil 2007,
53.
241 Kuten toin 5. luvussa esille, naiset esiintyvät varsin usein passiivisessa roolissa VT:n teksteis sä. (Ljung 1989,
22, 27, 35, 46; Bird 1997, 21–25, 37, 52, 222.)
242 Levine viittaa marilaiseen tekstiin (ARM X:9), jossa kuvataan jumalia vannomassa valaa Marin turvallisuuden
takaamiseksi. Valan yhteydessä jumalat juovat vettä, johon on sekoitettu tomua Marin porttien läheisyydestä.
Tekstiä ovat tutkineet mm. J. Sasson ja W. Moran tullen siihen tulokseen, että marilaisen tomun juominen sitoo
jumalien kohtalot jotenkin Marin kohtaloon tehden heidän vannomastaan valasta velvoittavamman. Levine 1993,
210–211.
243 Levine 1993, 210–211.
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Myös ylöskirjoitetun ja veteen huuhdotun valan on esitetty suovan vedelle yliluonnollis ia
piirteitä. Tämä tulkinta on erityisen houkutteleva otettaessa huomioon, miten kirjoitettuun
valaan on todennäköisesti sisältynyt Jahven nimi (Num. 5:19–23). Muun muassa Gabriel Levy
ja Alice Mandell ovat tuoneet esille, miten Jahven kirjoitettu nimi on mielletty voimakkaaks i
ja ajoittain maagisia ulottuvuuksia sisältäväksi asiaksi, joka jollain tavoin paikantaa ja
konkretisoi jumaluuden, tehden siitä käsin kosketeltavan ja siten myös jossain määrin
kontrolloitavan tai rituaalisessa kontekstissa hyödynnettävän. 244 Näiden huomioiden nojalla
olisin

taipuvainen

esittämään,

että CPS-agentin

ymmärrettiin

olevan

jotenkin

läsnä

nimenomaan rituaalivedessä joko Jahven asumuksen tomun tai kirjoitetun nimen – tai näiden
molempien – kautta.
Lisäksi McCauleyn ja Lawsonin teoria implikoi, että rituaaliseen toimintaan osallistuvat
ihmiset mieltävät rituaalin legitimiteetin ja efektiivisyyden tulevan aina CPS-agenteilta (ts.
jumalilta).245 Kuten olen aiemmin tuonut esille (luvussa 4.), mm. Gray ja Milgrom ovat
argumentoineet jakeen Num. 5:21, jossa kerrotaan Jahven olevan kiroveden voiman taustalla,
olevan myöhäisempi lisäys tekstiin Num. 5:11–31.246 Useampi tutkija on myös esittänyt
Numerissa 5:11–31 kuvatun rituaalin olleen lähtökohtaisesti maaginen rituaali, joka integroitiin
pappien säätelemään Jahven kulttiin. 247 Oli rituaalin tausta mikä tahansa, McCauleyn ja
Lawsonin teorian valossa näyttää todennäköiseltä, että rituaalin ja rituaaliveden vaikuttavuutta
on alun perinkin selitetty jonkinlaisella CPS-agent(e)illa. Varsinaisessa tekstissä Num. 5:11 –
31 rituaalin legitimiteetin ja toimivuuden painotetaan olevan peräisin Jahvelta, joka käskee
israelilaisia toimimaan rituaaliohjeiden mukaisesti (Num. 5:11–12).
Ajatus siitä, että Jumala tai CPS-agentti olisi jollain tavoin läsnä rituaalivedessä, on
kuitenkin

jossain

määrin

vaikeasti

yhteensovitettavissa

McCauleyn

ja

Lawsonin

rituaalimuotohypoteesin kanssa. Kuten toin luvussa 2. esille, McCauley ja Lawson katsovat
CPS-agentin paikan (ts. onko CPS-agentti välittömimmin yhteydessä rituaalin agenttiin vai
rituaalin instrumenttiin/objektiin) ennustavan onko rituaali usein toistettava, aistikylläine n,
emotionaalisesti

vaikuttava

ja

peruutettavissa

tai

korvattavissa

oleva.

Erityisinstrumenttirituaalit, – joissa CPS-agentti on välittömimmin yhteydessä rituaaliin sen
instrumenttien kautta248 – ovat tavanomaisimmin aistiköyhiä ja usein toistettavia. Ne eivät viritä
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Mandell 2012, 151–152; Levy 2013, 98–120.
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yhtä paljon tunteita tai vangitse samalla tavoin huomiota kuin ns. erityisagenttirit uaalit, jotka
ovat rituaalimuotohypoteesin mukaan aisteja ja tunteita voimakkaaksi virittäviä, ainutkerta is ia
tai harvinaisia rituaaleja.
Jos tarkastellaan tekstissä Num. 5:11–31 kuvattua rituaalia, vaikuttaa ilmeiseltä, että se
on melko harvinainen ja ainutlaatuinen rituaali, jota ei ole tarkoitus suorittaa säännöllis in
väliajoin vaan ainoastaan spesifin (perhe)kriisin sanelemana. Yhteisön ja perheen koheesion
sekä vaimon terveyden, aseman ja hedelmällisyyden ollessa vaakalaudalla (Num. 5:19–22, 29–
31) vaikuttaa myös todennäköiseltä, että rituaali on virittänyt paljon tunteita. Tekstissä myös
kuvataan, miten voimakkaat epäilyksen ja mustasukkaisuuden tunteet antavat lähtösysäykse n
koko rituaalille (Num. 5:14, 30).
Tekstissä Num. 5:11–31 kuvatun

rituaalin

voidaan argumentoida

olevan myös

aistikylläinen. Useiden eri elementtien, – kuten rituaalitilassa liikkumisen, vaimon pään
paljastamisen, valan ääneen vannomisen, valan kirjoittamisen, rituaaliveden käsittelyn ja
juomisen/juottamisen sekä uhrilahjan käsittelyn ja polttamisen – voidaan otaksua tuottavan
kirjavasti erilaisia näkö-, kuulo-, tunto- ja makuaistimuksia. On myös merkillepantavaa, miten
polttouhrista on voinut lähteä uhrilahjoille epätyypillinen haju, sillä jakeessa Num. 5:15
kielletään laittamasta uhrin päälle öljyä tai suitsuketta, kuten oli muutoin mahdollisesti tapana
(vrt. Lev. 2:1). Lisäksi naisen pään paljastaminen tai hiuksien avaaminen on voinut toimia
arjesta poikkeavana näkynä ja siten vavahduttavana häpäisyn tai surun eleenä (vrt. Num. 5:18
ja Lev. 10:6, 13:45, 21:10).
Tulisiko

tekstissä

Num.

5:11–31

kuvattua

rituaalia

siis

sittenkin

tarkastella

erityisagenttirituaalina? McCauley ja Lawson saattaisivat argumentoida, että pappi muodostaa
veden erityislaatuisista vaikutuksista huolimatta rituaalin ensisijaisen linkin CPS-agenttiin.
Rituaaliveden valmistaminen (tomun ja kirjoitetun valan lisääminen veteen) edellyttävät tekstin
mukaan legitiimin papin toimintaa.

Tällöin rituaalivettä

sekä Jahven nimeä kantavaa

tekstikääröä erottavat CPS-agentista useampi mahdollistava akti (enabling actions) kuin pappia
ja CPS-agenttia. Teksti Num. 5:11–31 tosiaan korostaa papin välttämätöntä asemaa;
aviomiehen epäilyksiä ja epäilyksen alaista vaimoa ei saa käsitellä muilla tavoin kuin tuomalla
vaimo papin luo (Num. 5:29–31). Muualta VT:sta saamme käsityksen, että ainoastaan ylipapilla
oli pääsy kaikkein pyhimpään, jossa Jahven ymmärrettiin olevan läsnä (vrt. Exod. 28). Papin
kuvataan siis toimivan – ainakin joskus – fyysisenä linkkinä CPS-agenttiin.
McCauley ja Lawson tuovat lisäksi esille, että elottomat esineet voivat toimia joskus
rituaalin agentteina, mikäli ne käyvät ensin läpi ns. transformaatiorituaalin. Tällöin arkijärjen
mukaiset intuitiot esineen ominaisuuksista eivät enää päde, ja esine voi edustaa CPS-agenttia
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tai välittää tämän voimaa jollain tavoin. 249 Mielestäni tekstin Num. 5:11–31 voidaan tulkita
kuvaavan jonkinasteista transformaatiorituaalia, jossa rituaalivedestä tulee toimija tai väylä
Jahven toimijuudelle. Tekstissä kuvataan papin mahdollistavaa ja rituaalivettä muunta vaa
toimintaa (Num. 5:17, 23), ja Jahven kerrotaan vaikuttavan nimenomaan rituaaliveden kautta
(Num. 5:21–22). Jahven asumuksen lattialta poimitun tomun (Num. 5:17) sekä veteen
huuhdotun

Jahven

nimen

(Num.

5:21–23) voidaan

esittää

mahdollistavan

tällaise n

transformaation.
Tekstissä

Num.

5:11–31

kuvattu

rituaali

on

siis

mahdollista

hahmottaa

erityisagenttirituaalina. McCauleyn ja Lawsonin teorian puitteissa vaikuttaa tällöin myös
luonnolliselta, että rituaali on harvoin suoritettava, aistikylläinen, emotionaalisesti latautunut ja
vaikeasti toistettavissa tai peruutettavissa oleva. Toin jo aiemmin esille, miten tekstissä Num.
5:11–31 kuvattu rituaali on todennäköisesti harvinainen, aistikylläinen ja emotionaalises ti
vaikuttava. Rituaalin toistettavuuden tai peruuttamisen vaikeus tulee puolestaan esille siinä,
miten lopullisia naiselle koituvat seuraukset voivat olla, mikäli rituaali toteaa hänet syyllisek s i.
Hän menettää hedelmällisyytensä, maineensa ja paikkansa yhteisössä (Num. 5:21–22, 27–28,
31).
Näin tulkittuna kompetenssiteoria voi siis tarjota selityksen Numerissa 5:11–31 kuvatun
rituaalin elinvoimaisuudelle sekä sen paikalle VT:n yleisessä merkitysjärjestelmässä. Mikäli
mm. Buddin, Grayn, Milgromin ja Nothin esittämät ajatukset pitävät paikkaansa, Numerissa
5:11–31 kuvataan hyvin varhaista rituaalia, joka mahdollisesti edelsi Jahven kulttia ja
eksiiliä.250 Kompetenssiteorian mukaan erityisagenttirituaalien aistikylläisyys, emotionaaline n
lataus ja harvinaisuus tekevät niistä erityisen suosittuja ja elinvoimaisia. Tällaisten piirteide n
voidaan spekuloida vaikuttaneen pappissäädyn mahdolliseen haluun integroida rituaali osaksi
Jahven kulttia.

On myös mielenkiintoista huomata, miten Numeriin 5:11–31 pohjalta

muodostuneen Sotah -rituaalin kerrotaan jääneen käytöstä siinä vaiheessa, kun sosiaalise n
käytöksen ja normien muutokset loivat painetta suorittaa rituaalia totuttua useammin
–mahdollisesti heikentäen rituaalin harvinaisuutta ja ainutlaatuisuutta (Mishna 9:9). 251
McCauley ja Lawson myös argumentoivat,

että rituaalin

keskeisyys (centrality)

uskonyhteisön merkitysjärjestelmässä riippuisi siitä, missä määrin rituaali edellyttää muita
mahdollistavia rituaaleja ja akteja. Tekstissä Num. 5:11–31 kuvatun rituaalin käytännön
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toteutuksen voidaan esittää edellyttävän mm. papin vihkimis- tai legitimointirituaalia sekä
papin luokse tulevan parin avioliittorituaalia. Lisäksi itse rituaalin voidaan katsoa sisältävä n
monia

mahdollistavia

akteja, jotka tekevät rituaalin

keskeisestä tapahtumasta

(va lan

vannomisesta ja rituaaliveden juomisesta) efektiivisen. Kompetenssiteorian näkökulmas ta
kyseessä ei siis ole uskonyhteisön kannalta erityisen keskeinen rituaali. Tämä tulkinta sopii
jokseenkin yhteen VT:n tarjoaman aineiston kanssa. Tekstissä Num. 5:11–31 kuvatun
kaltaiseen aviorikosselvitysrituaaliin ei viitata muualla VT:ssa, ja teksti esiintyy monien
muiden puhtauteen liittyvien säädösten yhteydessä. Kyseisen rituaalin paikka VT:n kaanonissa
on siis huomattavasti vähemmän keskeinen kuin esimerkiksi ympärileikkausrituaalin, johon
viitataan monesti yhteisöllistä identiteettiä merkitsevänä asiana (esim. Gen. 17:1–27, 34:14–25;
Exod. 4:24–26, 12:44, 48; Lev. 12:2–3; Joos. 5:2–8).
Viimeistään tässä vaiheessa McCauleyn ja Lawsonin kompetenssiteorian selitys vo ima
alkaa ontua. McCauley ja Lawson ovat itse argumentoineet ympärileikkauksen olevan
erityisagenttirituaali,–

jolloin sen keskeisyys juutalaisessa uskossa olisi myös helposti

yhteensovitettavissa kompetenssiteorian oletusten kanssa. 252
argumentoinut

vahvasti,

että

ympärileikkaus

Tamás Biró on kuitenk in

voidaan

korkeintaan

mieltää

erityisobjektirituaaliksi. Hänen mukaan CPS-agentti ei ole niinkään kytköksissä rituaalin
toimijoihin (ympärileikkauksen voi suorittaa miltei kuka tahansa), vaan kytkös CPS-agenttiin
kumpuaa rituaalin kohteesta eli ympärileikattavasta ja tämän (tai tämän äidin) suhteesta
Jumalaan.253
Vaikka tekstissä Num. 5:11–31 kuvattu rituaali on paremmin sovitettavissa McCauleyn
ja

Lawsonin

teorian

tarjoamaan

”agentti-instrumentti-objekti”

-viitekehykseen,

on

merkillepantavaa, miten sekä pappi että rituaalivesi voidaan hahmottaa rituaalin toimijoik s i.
McCauley ja Lawson eivät itse kirjoita tällaisesta tupla-agentin mahdollisuudesta tai sisällytä
sitä teoreettiseen malliinsa.
Toisekseen, VT:n ulkopuoliset lähteet sekä muutamat VT:n sisäiset viittaukset (esim.
Exod. 32:20; Job 21:20; Jes. 51:17–23; Jer. 25:15, 49:12; Hesek. 23:28–35) herättävät
pohtimaan olivatko veden tai juomisen avulla tehtävät selvitysrituaalit uskonnonharjoitukse lle
keskeisempiä kuin VT:n kaanonista käy ilmi? Rituaalin varhaisuutta puoltaneet tutkijat ovat
esittäneet, että tekstissä Num. 5:11–31 kuvattua rituaalia tai sen kaltaisia rituaaleja toteutettiin
ei-papillisissa

konteksteissa,

joissa vakiintuneiden

rituaalisten

toimitsijoiden

rooli ei

välttämättä ollut niin suuri. Tällaisessa kontekstissa rituaalivälineiden, kuten veden, rooli ja
252
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yhteys yliluonnolliseen on saattanut olla vielä ensisijaisempi. Tällainen tausta on voinut jäädä
näkyviin tekstiin Num. 5:11–31 tietynlaisena jännitteisyytenä; rituaalin toimija (pappi) ja
rituaaliväline (kitkerä vesi) ikään kuin ”kilpailevat” ensisijaisuudesta. Jakeen Num. 5:21
lisäyksellä on mahdollisesti haluttu ratkaista tätä jännitteisyyttä. Sitomalla rituaalivede n
vaikuttavuus selkeämmin Jahveen, rituaalivesi sidotaan myös tiukemmin pappien säätelemään
Jahven kulttiin.
Sen lisäksi, että papin ja rituaaliveden suhdetta tai rooleja on vaikea määrittää, tekstissä
Num. 5:11–31 esiintyy myös muita rituaalisia elementtejä,

jotka haastavat rituaalie n

kompetenssiteorian sovellusarvoa. McCauley ja Lawson itse määrittelevät uhrilahjarituaa lit,
siunausrituaalit
rituaaleiksi,

sekä ortodoksijuutalaisten

puhdistusrituaalit

erityisobjektirituaaleiksi

eli

jotka ovat tiiviimmin yhteydessä CPS-agenttiin kohteensa kautta ja ovat

rituaalimuotohypoteesin mukaan myös yleisiä, usein toistuvia sekä aistimuksia ja tunteita
heikosti virittäviä. Valitettavasti McCauley ja Lawson eivät liiemmin tarkenna, miksi he
mieltävät juuri nämä rituaalit erityisobjektirituaaleiksi.254 Mutta esimerkiksi Biró on yhtä
mieltä,

että uhrilahjarituaalit

voidaan

ymmärtää

erityisobjektirituaaleina,

sillä

näissä

rituaaleissa CPS-agentti eli Jumala esiintyy rituaalin kohteena ja on siis tiiviimmin yhteydessä
rituaaliin

sen objektin

uhrilahjarituaaleille,

(itsensä)

kautta.255 Tämä ei sinänsä

joita on VT:n tutkimuksessakin

ole poikkeava tulkinta

hahmotettu

esimerkiksi

Jumalan

”syöttämisen” tai ”lahjomisen” eleinä. 256
Tekstissä Num. 5:11–31 kuvataan selvästi Jahvelle tuotavaa uhrilahjaa, joka tulee asettaa
Jahven eteen (Num. 5:15, 25–26). Osa tutkijoista, kuten Levine ovat tulkinneet uhrin sekä
rituaalin muiden elementtien toimivan vaimoa puhdistavina toimenpiteinä. 257 Tekstissä Num.
5:11–31 kuvatun rituaalin voidaan siis argumentoida sisältävän erityisob jektirituaalin piirteitä.
Siinä kuvataan Jahvea (CPS-agenttia) uhrilahjarituaalin kohteena. Mikäli rituaali tulkitaa n
vaimoa

puhdistavaksi

rituaaliksi,

sitä

voi

myös

olla

mielekästä

tarkastella

erityisobjektirituaalina, jossa puhdistuksen kohteena olevalla vaimolla on välittömin suhde
CPS-agenttiin.

Lisäksi itse valan vannomisen

(Num. 5:19–22) voidaan – kiroavasta

asiasisällöstään huolimatta – katsoa toimivan paljolti samoin periaattein kuin ääneen lausuttu
siunaus. Kummassakin tapauksessa puheen kohteella on läheinen suhde CPS-agenttiin ja tämän
siunaukseen/tuomioon.
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Näiden seikkojen sekoittuminen tekstissä Num. 5:11–31 kuvatun rituaalin muihin
elementteihin vaikeuttaa rituaalin tulkintaa puhtaasti erityisagenttirituaaliksi. Samalla on
ilmeistä, että kyseessä ei myöskään ole puhdas erityisobjektirituaali – ainakaan McCauleyn ja
Lawsonin tarkoittamassa mielessä, sillä tällöin Numerissa 5:11–31 kuvatun rituaalin tulis i
rituaalimuotohypoteesin mukaan olla myös usein toistettava,

melko arkinen, helposti

korvattavissa oleva sekä heikosti tunteisiin, aisteihin ja muistiin vaikuttava rituaali. On
mahdollista, että osa tekstissä Num. 5:11–31 kuvatuista riiteistä, kuten uhrilahjan käsittely olisi
parhaiten ymmärrettävissä erityisobjektirituaalin viitekehyksen kautta, kun taas toiset osat,
kuten rituaaliveden juominen ovat ymmärrettävissä paremmin erityisagenttirituaaleina. Nämä
huomiot peilautuvat mielenkiintoisella tavalla tekstin Num. 5:11–31 tutkimuksessa esitettyihin
näkemyksiin, joiden mukaan tekstissä olisi sulautettu yhteen useampi toisiinsa liittymätö n
riitti,258 – joskin mitään pitkälle meneviä päätelmiä on näiden huomioiden pohjalta huono tehdä.
Lopuksi on huomioitava, etteivät kompetenssiteorian tarjoamat luokittelut välttämä ttä
kuvaa oikeaa maailmaa,
ymmärrystä käytänteistään.

rituaalien kirjavia

luonteita

tai rituaalien harjoittajien omaa

McCauley ja Lawson tiedostavat itsekin teoriansa rajallise n

sovellettavuuden, mutta toivovat teorian käytön johtavan sen tarkentumiseen. He käsittelevät
jossain määrin myös ns. sekamuotoisia rituaaleja, jotka omaavat piirteitä sekä erityisagenttiettä erityisobjekti/instrumenttirituaaleista. Samanaikaisesti he kuitenkin toistuvasti pesevät
kätensä teoreettisen mallinsa konkreettisista seurauksista toteamalla, ettei teorian ole tarkoitus
toimia mallina rituaalikäytänteiden tai edes rituaaleja koskevien teologisten muotoiluje n
tarkastelulle. Sen on tarkoitus hahmotella ainoastaan sitä hiljaista tietoa (tacit knowledge), jota
rituaaliin osallistujilla on rituaaleista sekä niiden lainalaisuuksista ja vaikutusmekanismeista. 259
On kuitenkin jokseenkin outoa ajatella, että ihmisten kognitiivisilla malleilla ja tietoedustuks illa
ei olisi mitään vaikutusta heidän rituaalikäyttäytymiseen tai rituaaleista tehtäviin teologis iin
päätelmiin.
Jutta Jokiranta on puolestaan kritisoinut rituaaliteoreetikoiden taipumusta jaotella
rituaalinen toisto ja emotionaalinen vaikuttavuus vastakkaisiksi ilmiöiksi, jotka poissulkevat
toisensa.260 McCauleyn ja Lawsonin teorian keskeisimpien teesien voidaan katsoa syyllistyvä n
juuri tähän, sillä mukaillessaan Whitehousea he myös yhtyvät ajatukseen, että toisto on tylsää
ja emootiot virittyvät ainoastaan ainutlaatuisten ja harvinaisten rituaalien yhteydessä. Siksi
kompetenssiteorian soveltaminen Numerin 5:11–31 tarkasteluun voi viedä huomiota siinä
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kuvatun rituaalin moninaisilta piirteiltä.
katsoa esiintyvän

elementtejä

Numerissa 5:11–31 kuvatussa rituaalissa voidaan

erityisagenttirituaaleista

(esim.

rituaalin

harvinais uus,

aistikylläisyys, emotionaalinen vaikuttavuus ja vaikea toistettavuus/peruutettavuus). Mutta
yhtä lailla siinä voidaan katsoa esiintyvän piirteitä erityisobjekti/instrumenttirituaaleista (esim.
uhrilahjariitti, rituaalisten välineiden, kuten veden ja valakäärön keskeisyys sekä mahdollises ti
jakeissa Num. 5:16, 18–19, 21–22, 24, 26 ilmennetty rituaalinen toisto). Vaikuttaa siis
todennäköiseltä, että CPS-agentin (Jahven) kytkökset rituaalin eri osatekijöihin (esim. pappiin,
rituaaliveteen, rituaalipaikkaan eli Jahven asumukseen sekä epäilyksenalaiseen vaimoon)
ymmärrettiin monitahoisemmin kuin kompetenssiteorian avulla on mahdollista hahmottaa.

Varojärjestelmäteorian tarjoamat näkökulmat
Boyer ja Liénard

käsittelevät

omassa

teoriassaan

yksilöiden

uhkien

tunnistus-

ja

tulkintajärjestelmien, ritualisoituneen tai pakonomaisen käytöksen sekä kulttuuristen rituaalie n
välisiä

yhteyksiä.

He

korostavat

toistuvasti,

miten

yksilötasolla

esiintyvät

miele n

varojärjestelmät ja ritualisoitunut käytös ovat monimutkaisella tavalla yhteydessä kulttuuris iin
ja yhteisöllisiin rituaaleihin. Näiden ilmiöiden vaikutussuhteet ovat toistaiseksi myös vähän
tutkittuja.261
On kuitenkin silmiinpistävää, miten yhteensopivia tekstin Num. 5:11–31 teemat ovat
Boyerin ja Liénardin esittämän teorian kanssa. Jakeissa Num. 5:14–15 ja 5:30 kuvataan, miten
aviomiehen epäilys toimii tärkeänä lähtösysäyksenä

koko rituaalille.

Vaikuttaa milte i

yhdentekevältä, onko aviomiehen epäilys perusteltua vai ei (katso Num. 5:14b), sillä pelkkä
uhkan tunne riittää rituaaliin hakeutumiselle. Boyer ja Liénard tuovat teoriassaan esille, miten
yksilötasolla esiintyvän ritualisoituneen käytöksen taustalla on monesti ahdistaviksi ja
tungetteleviksi koettuja ajatuksia, joilla ei välttämättä ole todellisuusperää, mutta jotka
aktivoivat

yksilön

uhkien

tunnistusjärjestelmiä

ja

virittävät

niihin

liittyviä

toimintaimpulsseja.262 Tätä ilmiötä on mielenkiintoista heijastella jakeisiin Num. 5:14 ja 5:30,
joissa kuvataan, kuinka ”epäilyksen henki” tulee miehen ylle kuin ulkoapäin tungette le va
voima. Tämä ilmaisu on todennäköisesti heijastellut aikalaisten käsityksiä mm. demonien tai
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Boyer & Liénard 2006, 595–613, 635–650; Boyer & Liénard 2008, 291–294.
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henkien toiminnasta263 , mutta on myös mahdollista, että ”epäilyksen henki” on ollut yksi tapa
jäsentää ja antaa nimi tungetteleville tunteille tai ajatuksille.
Tämän yksityiskohdan lisäksi tekstin Num. 5:11–31 voidaan katsoa keskittyvän paljolti
samoihin teemoihin kuin mihin ihmisten uhkien tunnistuksesta ja ritualisoituneesta käytöksestä
vastaavien aivoalueiden on osoitettu reagoivan. Useissa tutkimuksissa on havaittu, miten
ihmisten pelot ja näiden pelkojen ympärille muodostuvat yksilölliset rituaalit keskittyvät
puhtauden,

sosiaalisen

koheesion,

tungettelijoiden

uhkan,

turvallisuuden,

jälkikasvun

hyvinvoinnin ja järjestyksen teemojen ympärille. 264 Numerissa 5:11–31 kuvatussa rituaalissa
on läsnä puhtauden/epäpuhtauden (Num. 5:13–14, 19–20, 27–28), sosiaalisen koheesion (Num.
5:12, 21, 27–29), mahdollisen tungettelijan luoman uhkan (Num. 5:13), jälkikasvun ja perimän
jatkuvuuden (Num. 5:13, 21–22, 28) sekä järjestyksen säilyttämisen (Num. 5:29–31) teemat.
Lisäksi rituaalissa kuvataan olevan toistoa (Num. 5:16, 18, 19, 21–22, 24, 26) sekä
välittömistä tavoitteista tai rationaalisista seurauksista irrotettua toimintaa.265 Rituaali kuvataan
pakolliseksi ja osallistujilta edellytetään tietyssä toimintakaavassa pitäytymistä (Num. 5:29–
31). Boyer ja Liénard korostavat tällaisten piirteiden, kuten toiston, irrationaalisuude n,
pakonomaisuuden

ja jäykkyyden

merkitystä

teoriassaan.

He katsovat, että huomio n

kiinnittäminen yksityiskohtiin ja yksittäisten toimintojen järjestykseen johtaa ns. tavoitte ide n
alentumiseen (katso luku 2.) sekä työmuistin kuormittumiseen. Tämä puolestaan auttaa yksilöä
hiljentämään hetkeksi ahdistavaksi koetut ajatuksensa.266
Boyerin ja Liénardin teoria auttaa tuomaan esille rituaalisen toiston merkityksen ja
tärkeyden. Tekstissä Num. 5:11–31 esiintyvä toisto on mainitusti herättänyt keskustelua siitä,
onko toisto tekstissä esiintyvä tyylikeino, editoijan virhe vai oleellinen osa tekstissä kuvattua
rituaalia?267 Varojärjestelmäteoria tukee osaltaan viimeistä vaihtoehtoa; toisto on Boyerin ja
Liénardin mukaan rituaaleille tyypillistä ja jopa keskittymistä ja positiivisia kokemuksia
lisäävää.268
Tähän mennessä olen kuitenkin verrannut tekstissä Num. 5:11–31 kuvattua rituaalia
lähinnä yksilötasolla esiintyvään uhkien tunnistukseen ja sen virittämään ritualisoituneesee n
käytökseen.

Mikä voisi

olla

tällaisten

yksilöpsykologisten

taipumusten

ja tekstissä
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van der Toorn 1994, 141; Gruenwald 2003, 54, 220; Kazen 2010, 23, 25, 30, 40; Czachesz 2017, 129; Kugel
2017, 11.00–15.58.
264 Boyer & Liénard 2006, 595–613, 635–650; Boyer & Liénard 2008, 291–294; Lambert & Kinsley 2011, 218–
235.
265 Esimerkiksi Levine on tuonut esille, miten tekstissä ei eksplikoida milloin rituaalin seuraukset realisoituvat.
Levine 1993, 202–212. Rituaaliveden vaikutukset voidaan puolestaan tulkita maagisiksi tai yliluonnollisiksi.
266 Boyer & Liénard 2006, 595–613, 635–650; Boyer & Liénard 2008, 291–294.
267 Gray 1903, 46–55; Budd 1984, 62–65; Milgrom 1990, 350–354; Wenham 1997, 23–24; Davidson 2007, 350.
268 Boyer & Liénard 2006, 606, 611.
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Num. 5:11–31 kuvatun yhteisöllisen rituaalin suhde? Teoriassaan Boyer ja Liénard väittävät,
että yhteisölliset rituaalit monesti aktivoivat enemmän tai vähemmän vahingossa ihmis te n
mielen sisäisiä varojärjestelmiä.269 Tekstissä Num. 5:11–31 ilmaistaan, kuinka uhkaava
tapahtuma tai uhkan mahdollisuus tekee yhteisöllisestä rituaalista välttämättömän (Num. 5:13–
15, 29–31). Tekstissä myös painotetaan, kuinka rituaalissa on noudatettava tiettyä järjestystä,
kiinnittäen huomiota moniin yksityiskohtiin (esim. jakeessa Num. 5:15 esitetyt negatiivis et
ohjeet). Tekstin ja siinä kuvatun rituaalin voidaan argumentoida virittävän tällä tavoin
osallistujien uhkien tunnistus- ja varojärjestelmiä, ja siten voimistavan heidän haluaan ja
tarvettaan osallistua rituaaliin.
Tällaisen vaikutussuhteen voidaan spekuloida olevan jossain määrin kaksisuuntaine n. 270
Todennäköisesti tekstissä kuvattu rituaali on otettu käyttöön jotain psyykkissosiaalista tarvetta
varten (tähän viitataan esim. jakeissa Num. 5:12–13). Ihmisten psyykkisten ja fyysisbiologis te n
rakenteiden voidaan katsoa vaikuttaneen siihen, mitkä tekijät on koettu uhkaaviksi (esim. oman
jälkikasvun vaarantuminen tai sosiaalisen järjestyksen horjuminen) ja millaisia rituaale ja
näiden ympärille on muodostunut.271 Vallinneet rituaalikäytänteet ovat puolestaan voineet
vaikuttaa tekstin Num. 5:11–31 kirjoittamiseen ja yksityiskohtiin, – kuten mm. Gray, Noth ja
Milgrom ovat argumentoineet.272
Boyerin ja Liénardin teorian puitteissa tekstiä Num. 5:11–31 sekä siinä kuvattua rituaalia
voidaan tarkastella mm. ahdistuksen lievittäjänä, kontrollin palauttajana tai puhdistuksee n
keskittyvänä rituaalina. Nämä tulkinnat ovat yllättävän hyvin sovitettavissa tekstiä koskeviin
aiempiin tulkintoihin. Toin luvussa 4. esille, miten Tikva Frymer-Kensky katsoo Numerissa
5:11–31

kuvatun

aviorikosepäilyjen

rituaalin
jälkeen.

tähtäävän
Tällöin

miehen

rituaali

aviollisten

toimisi

totutun

oikeuksien
järjestyksen

palauttamisee n
ja kontrollin

palauttajana sekä aviottomiin lapsiin liittyvien pelkojen hälventäjänä. 273 Levine on puolestaan
luonnehtinut rituaalia maagiseksi puhdistautumisrituaaliksi. 274
Nämä tulkinnat sekä Boyerin ja Liénardin teoria sopivat monin tavoin ihmiste n
käyttäytymistä, pelon, inhon ja kontrollin tunteita sekä VT:n puhtaus- ja moraalisäädöks iä
koskeviin tutkimuksiin. Muun muassa David Eilam, Robin Jackson ja Rich Masters ovat
todenneet

Boyerin

ja Liénardin

teesien

sopivan

monin

tavoin

pakko-oireisesta

ja
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Boyer & Liénard 2006, 595–613, 635–650; Boyer & Liénard 2008, 291–294.
Esimerkiksi Ithamar Gruenwald on kirjoittanut siitä, miten ihmisten mielet luovat rituaaleja, ja miten rituaalit
osittain ilmentävät näitä ihmismielen ominaisuuksia ja kapasiteettejä. Gruenwald 2003, 2, 13–15.
271 Gruenwald 2003, 2, 13–15; Boyer & Liénard 2006, 595–613, 635–650; Boyer & Liénard 2008, 291–294.
272 Gray 1903, 46–48; Noth 1980 [1966], 50–52; Milgrom 1990, 350–354; Budd 1995, 62–67.
273 Frymer-Kensky 2006, 246–250.
274 Levine 1993, 208–209.
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ritualisoituneesta käytöksestä kerättyyn tutkimusaineistoon.275 Tutkimuksissa on myös havaittu
merkittäviä yhteyksiä mm. ihmisten kontrollin tunteen ja (fyysisen) stressinsietok yvyn
välillä276 implikoiden, että ihmiset tarvitsevat, hakevat tai hyötyvät kontrollia palauttavis ta
toimista kriisitilanteissa. Lisäksi uhkien tunnistukseen läheisesti liittyvien tunteiden, kuten
pelon

ja inhon

on havaittu

vaikuttavan

yllättävän

paljon

ihmisten

päättelyyn

ja

moraalikäsityksiin.277
Thomas Kazen on tahollaan esittänyt VT:n puhtaus- ja moraalisäädöksien palautuva n
jossain määrin

ihmisten

biologisfyysisiin,

evoluution

myötä kehittyneisiin

pelko- ja

inhoreaktioihin.278 Lisäksi hän argumentoi oikeudentajuun liittyvien tunteiden279 , kuten
kateuden, mustasukkaisuuden, vihan ja häpeän vaikuttavan pelon ja inhon ohella oleellises ti
ihmisten moraalipäätelmiin. Hän tuo esille, miten mm. ruokasäädöksiä, ihotauteja, kuolleita
ruumiita, genitaalisia eritteitä ja kiellettyjä sukupuolisuhteita käsittelevät tekstit (mm. Lev. 11,
13–15, 8; Num. 5:1–4; 19:1–22) heijastelevat näiden tunteiden, puhtaus- ja moraalikäsitys te n
sekä rituaalien välisiä yhteyksiä.280 Myös tekstin Num. 5:11–31 voidaan argumentoida
heijastelevan näiden tekijöiden välisiä yhteyksiä, sillä mustasukkaisuuden tunteiden kuvataan
vaikuttavan oleellisesti rituaaliin hakeutumiseen (Num. 5:14, 29, 30)281 , kun taas tekstin
korostamaan epäpuhtauden vaaraan (Num. 5:13–14, 19–20, 27) on voinut liittyä pelon ja inhon
tunteita sekä mitä todennäköisimmin moraalisia ulottuvuuksia.
Kazenin huomiot syventävät käsitystä siitä, millä tavoin ihmismielen varojärjestelmie n
voidaan ajatella olevan yhteydessä yhteisölliseen rituaalitoimintaan, sillä hän tuo esille, miten
perustason tunteet vaikuttavat

monimutkaisempien

tunteiden,

inhimillisen päättelyn ja

moraalikäsitysten muotoutumiseen – ja siten myös rituaalikäyttäytymiseen ja yhteisöllis iin
normeihin.282 Boyer ja Liénard jättävät nimittäin teoriassaan monet kysymykset avoimeksi. He
eivät tarkenna, minkä takia ihmiset reagoivat jäykällä ja ritualisoituneella käytöksellä todellis iin
tai tulkittuihin uhkiin. He jopa kiinnittävät huomiota siihen, miten tällainen reagointi saattaa
monissa

yhteyksissä

olla epäadaptiivista

ja hyvinvointia

vähentävää,

sillä

joissakin
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Eilam 2006, 616–617; Jackson & Masters 2006, 621–622.
Lambert & Kinsley 2011, 372, 374, 389.
277 Kazen 2008, 43–64; Kazen 2010, 13–40; Czachesz 2017, 166–186.
278 Kazen 2008, 43–64; Kazen 2010, 13–40.
279 Kazen määrittelee oikeudentajun kognitiivisesta näkökulmasta moniulotteiseksi tunteiden kokonaisuudeksi
(”a distinct emotional complex”). Kazen 2010, 31–32.
280 Kazen 2008, 43–64; Kazen 2010, 13–63.
281 Jakeessa Num. 5:29 koko rituaalille annetaan kirjaimellisesti nimeksi “mustasukkaisuuden säädös”.
282 Kazen 2008, 43–64; Kazen 2010, 13–63.
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tutkimuksissa on havaittu ahdistavien ajatusten ja impulssien jopa lisääntyvän ritualisoitunee n
käytöksen myötä, vaikka ajatusten hetkellinen tukahdutus onnistuisikin. 283
Osittain tästä syystä heidän teoriaa on kritisoitu mm. rituaalien merkityksen kieltämise stä
ja rituaalien toimintamekanismien liian suppeasta tarkastelusta. Muun muassa Candace S.
Alcorta, Richard Sosis, Robert Turner, Erik Woody ja Henry Szechtman ovat kritisoine et
Boyerin

ja Liénardin

tapaa kuvata kulttuurisia

rituaaleja

yksilöpsykologisen

uhkien

tunnistusjärjestelmän sivutuotteina, ja korostavat sen sijaan rituaalien sosiaalista yhteistyö tä,
hyvinvointia, sopeutumista sekä oppimista edistäviä ulottuvuuksia. 284 István Czachesz ja Joan
Hageman puolestaan katsovat Boyerin ja Liénardin teorian heijastelevan freudilaisia perinteitä,
joissa rituaalit ja uskonnollinen käyttäytyminen mielletään pitkälti yksilötason neuroosiksi.285
Osa tästä kritiikistä menee kuitenkin hieman harhaan, sillä Boyer ja Liénard tekevät
varojärjestelmäteoriaa käsittelevissä kirjoituksissaan toistuvasti selväksi, ettei heitä kiinnos ta
selittää kulttuuristen rituaalien kokonaisuutta tai moninaisia ulottuvuuksia. He sanovat
keskittyvänsä nimenomaan ritualisoituneeseen käytökseen, jonka ymmärtäminen voi auttaa
selittämään, miksi moninaisia merkityksiä ja selkeitä tavoitteita sisältävissä yhteisöllisiss äk in
rituaaleissa

kiinnitetään

niin

paljon

huomiota

yksityiskohtiin,

toistoon

ja jäykissä

toimintamalleissa pitäytymiseen.286
Silti Boyerin ja Liénardin teoria voisi varmasti hyötyä tietyistä täydennyksistä koskien
mm. ritualisaatioon vaikuttavia

aivorakenteita sekä heidän oletuksiaan ritualisoitunee n

käytöksen vaikutusmekanismeista ja seurauksista. Esimerkiksi Czachesz on tuonut esille, miten
Boyerin ja Liénardin teoretisoinneissa jää epäselväksi ajattelevatko
käytöksen

adaptiivisten

vaikutusten

johtuvan

aidoista,

vaaran

he ritualisoitunee n

ehkäisyyn

tähtäävistä

toimenpiteistä vai pelkästään käytöksen tuottamasta helpotuksesta subjektiivisiin ahdistukse n
tunteisiin.287 Hongbin Wang ja Paul Bello ovat puolestaan todenneet, että Boyerin ja Liénardin
teoriassa tuntuu vallitsevan jonkinasteinen sisäinen ristiriita, sillä teoriassa esitetään, että
ritualisoitunut käytös samanaikaisesti sekä elimistön ylläpitoon suuntautunutta (ﬁtness driven)
ja siten tavoitehakuista että tavoitteiden alentumista ja hämärtymistä (goal demotion)
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285 Hageman 2006, 619–620; Czachesz 2017, 94.
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sisältävää.288 Useampi tutkija on myös kritisoinut Boyeria ja Liénardia neuropsykologise n
aineiston liian rajatusta tai yksinkertaistavasta käsittelystä.289
Eräs tutkimusaiheeni kannalta oleellisin täydennys löytyy kuitenkin juuri Kazenin
esittämistä ajatuksista. Kazen argumentoi vahvasti, ettei VT:n moraali- ja puhtauskäsityksiä ole
mielekästä irrottaa täysin toisistaan erillisiksi kategorioikseen, sillä ne esiintyvät monesti
limittäin ja kumpuavat samasta lähteestä; ihmisten inho- ja pelkoreaktioista ja niiden päälle
rakentuvista tunteista ja päättelystä.290 Kehollisten kokemusten (esim. välittömän pelon ja
inhon, jotka viriävät uhkia koettaessa), niiden varaan rakentuvien monimutkaisemp ie n
tunteiden, (kuten häpeän, vihan, oikeudentajun), eettisten linjausten sekä rituaalikäyttäytymise n
voidaan siis esittää olevan keskenään tiiviissä ja monitasoisessa vuorovaikutuksessa.
Teksti Num. 5:11–31 tukee osaltaan ajatusta näiden tekijöiden yhteensulautumisesta ja
vuorovaikutuksesta, sillä tekstissä todetaan toistuvasti, kuinka vaimon mahdollinen väärä teko
aiheuttaa epäpuhtautta (Num. 5:13–14, 19–20, 27–28). Tekemällä väärin hän ”saastuttaa
itsensä”. Vaimon tekoja paljastavaa ja rangaistusta tuottavaa rituaalivettä kuvaillaan puolestaan
toistuvasti kitkeräksi vedeksi (Num. 5:18–19, 23–24, 27). Tämä on omiaan herättämään
assosiaatioita

ruumiillisiin

pelon

ja

inhon

tuntemuksiin

ja

niistä

seuraaviin

vetäytymisreaktioihin.291 Moraalinen vääryys liitetään tekstissä siis vahvasti epäpuhtauteen ja
negatiivisiin ruumiillisiin tuntemuksiin.

Vaimon mahdolliset väärät teot ja epäpuhtaus

edellyttävät puolestaan tekstin mukaan tiettyjä rituaalisia toimenpiteitä, joissa mahdollises ti
hyödynnetään pelko- ja inhoreaktioiden voimakasta vaikutusta ihmiseen ja jopa vahviste taa n
näitä.
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Wang & Bello 2006, 633–634.
Alcorta & Sosis 2006, 613–614; Behrendt 2006, 614–615; Rutherford 2006, 628–629; Turner 2006, 633;
Wang & Bello 2006, 633–634; Woody & Szechtman 2006, 634–635.
290 Kazen 2008, 43–64; Kazen 2010, 1–63.
291 Muun muassa Paul Rozin on esittänyt, että makuaistin ja inhon tunt een välillä olisi tiivis evolutiivinen linkki.
Hän esittää, että inhon tunne juontaisi juurensa melko perustason reaktioista, jotka liittyvät ikävien makujen
havaitsemiseen ja välttämiseen. Hän tuo myös esille, miten suussa oleviin vastenmielisiin asioihin reagoidaan
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7. Analyysi: Teoriat, mieli ja rituaaliteksti
Tekstin ja rituaaliteorioiden suhde
Edellisessä luvussa kävi ilmi, että sekä McCauleyn ja Lawsonin että Boyerin ja Liénardin
teoriat ovat monin tavoin yhteensovitettavissa tekstin Num. 5:11–31 ja siinä kuvatun rituaalin
piirteisiin ja teemoihin. Samalla kävi ilmi, että näiden teorioiden soveltaminen kyseiseen
tekstiin herättää useita uusia kysymyksiä ja haasteita. Tässä alaluvussa tutkin vielä tarkemmin,
mitä voidaan

sanoa tekstien,

kuten Num. 5:11–31 tutkimuksen

sekä kognitiivis te n

rituaaliteorioiden suhteesta.
McCauley ja Lawson eivät teoriassaan kiinnitä erityistä huomiota siihen,

miten

tekstuaalinen aineisto tai lukutaito voi vaikuttaa rituaalien ymmärtämiseen, hahmottamisee n,
muistamiseen tai välittämiseen. Itse asiassa he väittävät lukutaidon ja tekstien vaikutta va n
rituaalien

muistamiseen suhteellisen vähän, sillä: ”osallistujat

harvemmin hyödyntävät

kirjallisia rituaaliohjeita, kun tällaisia on, ja vaikka hyödyntäisivätkin, niin tällaiset ohjeet
ilmaisevat vain murto-osan rituaalien sisällöstä.”292
Toin puolestaan jo edellisessä luvussa esille, miten Boyerin ja Liénardin teoriaa on
kritisoitu

kulttuuristen

rituaalien merkityksellisyyden

ylenkatsomisesta

tai vähättelys tä.

Klingbeil argumentoi omassa teoksessaan, että rituaalien merkityssisältöä vähättelevät tutkijat
eivät huomioi, miten rituaaleista kirjoittaminen (mm. Vanhaan testamenttiin) osoittaa, että
näillä rituaaleilla käsitettiin olevan tiettyjä, yhteisön jossain määrin jakamia, merkityksiä. 293
Voidaan siis argumentoida, että uskonyhteisöjen rituaalitekstit kertovat jotain tärkeää rituaalie n
tulkinnasta, ymmärtämisestä sekä tämän tiedon muistamisesta, eteenpäin siirtämisestä ja
muokkaamisesta – vaikka käsittelemäni kognitiiviset rituaaliteoriat ovat toistaiseksi tämän
seikan sivuuttaneet.
Tästä puutteesta huolimatta käsittelemieni rituaaliteorioiden esiin nostamat huomiot
ihmislajin ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen ylikulttuurisista piirteistä rikastuttavat monin
tavoin tekstien, kuten Num. 5:11–31 (ja muiden VT:n rituaalitekstien) tutkimusta. Kuten toin
edellisessä luvussa esille sekä rituaalien kompetenssiteoria että mielen varojärjestelmiä koskeva
teoria valottavat sitä, miten tekstin Num. 5:11–31 ja siinä kuvatun rituaalin efektiivisyys ja
roolit ovat mahdollisesti ymmärretty, ja miten mm. tunteet ja ruumiilliset kokemukset ovat

Oma käännös lauseesta: ”Participants usually do not consult ritual manuals when they exist, and even if they
did, no manual could ever be comprehensive.” McCauley & Lawson 2002, 85.
293 Klingbeil 2007, 69.
292
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voineet vaikuttaa tekstin ja siinä kuvatun rituaalin mieleenpainuvuuteen, uskonnollisee n
relevanssiin ja käytännön tason houkuttelevuuteen tai pakottavuuteen.
On lukuisia syitä ottaa nämä huomiot vakavasti. Luther H. Martin kirjoittaa, että ihmiste n
ajattelua, tunteita ja itseilmaisua strukturoivat kognitiiviset rakenteet ovat säilyneet ihmislajilla
melko muuttumattomina ainakin 3000–4000, ellei jopa 50 000–60 000 vuotta. Tätä hän
perustelee evolutiivisten kehitysprosessien hitaudella.294 On siis perusteita olettaa, että VT:n
kirjoittajat ja editoijat hahmottivat maailmaa samankaltaisten kognitiivisten rakenteiden
varassa kuin nykyihmisetkin.295 Lisäksi muutkin kuin Boyer ja Liénard ovat kiinnittäne et
huomiota siihen, miten ylikulttuurisia ja yleisiä ihmisten tartuntaan (contagion), aggressioo n,
kehoon, seksiin

ja uskontoon

liittyvät

pelot sekä ritualisoituneet

tai pakonomaiset

käyttäytymismallit ovat. Maan kehitysasteen tai kulttuurin ei ole havaittu vaikuttavan näiden
pelkojen ja ritualisoituneen käytöksen yleisyyteen.296
Ihmisten rituaalikäyttäytymisen ja -ajattelun evolutiivisen perustan tunnustamisesta ei
myöskään automaattisesti seuraa, että rituaalit tulisi luokitella joko ihmislajin sopeutumis ta
edistäviksi

tai nykykontekstin

kannalta

merkityksettömiksi

jäänteiksi.297

Rituaalien

ja

uskonnollisen käyttäytymisen adaptiivisuutta tai epäadaptiivisuutta koskevat väitteet eivät
myöskään uhkaa uskonnollisten totuusväittämien arvoa, sillä kuten Czachesz ja Uro toteavat,
nämä ovat kaksi erillistä kysymystä.298 Olen puolestaan tuonut jo 2. luvussa esille, miten
ihmisten lajityypillisiä piirteitä koskevat kognitiiviset teoriat eivät sulje pois kulttuurispesifie n
piirteiden tai ilmiöiden huomioimista.
Tästä huolimatta katson, että käsittelemäni kognitiiviset rituaaliteoriat ja näitä teorioita
sekä kognitiotieteitä laajemmin hyödyntävät raamatuntutkijat ovat kiinnittäneet hyvin vähän
huomiota siihen, missä määrin ympäristö ja kulttuuri muovaavat varsinaisia aivorakenteita ja
-prosesseja (vaikuttaen siten oleellisesti myös kognitiivisiin prosesseihin). Perustelen alla,
miksi tätä kysymystä olisi syytä pohtia tarkemmin.
Tekstiä Num. 5:11–31 tarkastelemalla käy ilmeiseksi, että se ilmentää monin tavoin
modernille

ihmiselle

vierasta ajattelutapaa.

Tekstin voidaan argumentoida

ilmentä vä n

maailmankuvaa, jossa ns. uskonnollisuus tai teismi on erottamaton ja integraali osa ihmis te n
arkea, kaikkia elämänalueita ja minäkuvaa; ihmiset vuorovaikuttavat henkien, demonien ja
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296 Lambert & Kinsley 2011, 218–222, 227, 230, 380.
297 Lawson & McCauley 1990, 169.
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jumaluuksien kanssa jatkuvasti.299 Esimerkiksi Czachesz toteaa, että emootioiden, halujen ja
mielensisäisten muutosten ymmärrettiin antiik issa ja muinaisessa Lähi-idässä olevan monesti
demonien tai henkien aikaansaamaa. 300 Kazen on puolestaan argumentoinut, että osa VT:n
epäpuhtauteen liittyvistä säädöksistä saattaa heijastella demoneihin liittyviä uskomuksia ja
käsityksiä siitä, että pahat henget aiheuttavat epäpuhtautta, sairautta ja harmia. 301 Tällaise n
maailmankuvan voidaan katsoa välittyvän osittain jakeista Num. 5:14 ja 5:30, joissa kuvataan
miten epäilyksen tai mustasukkaisuuden henki tulee aviomiehen ylle vaikuttaen hänen sisäis iin
ajatuksiin ja tunteisiin tavalla, joka laukaisee tarpeen koko tekstissä kuvatulle rituaalille.
James L. Kugel on puhunut laajemmin siitä, kuinka VT:ssa esiintyy hyvin erilaine n
käsitys itsestä ja itsen rajoista kuin on modernille länsimaiselle ajattelulle tyypillistä. Toisin
kuin modernissa länsimaisessa ajattelussa, jossa käsitys itsestä ja mielestä on monesti hyvin
suljettu (self inclosed), VT:ssa voidaan katsoa esiintyvän monin paikoin viitteitä siitä, että
mielen ymmärrettiin olevan ulkoisille tahoille avoin ja läpäistävissä. Mielen ja oman toiminna n
käsitettiin olevan jossain määrin alttiita pahantahtoisille voimille, jotka tulevat ulkoa – ei
henkilöstä itsestään.302
Tällaiset maailmankuvalliset ja kulttuurilliset seikat eivät välttämättä ole vain pinnallis ia
eroavaisuuksia, sillä vaikka ihmisten kognitiiviset perusrakenteet eivät ole muuttuneet noin
4000 vuoteen, kognitiivinen ja neuropsykologinen tutkimus osoittaa, miten vahvasti ympäristö
ja elämän käytänteet muokkaavat näiden rakenteiden kehitystä ja erikoistumista. Muun muassa
aivojen plastisiteetti303 , epigeneettiset prosessit304 ja ns. neuraalinen kierrätys305 mahdollistavat,
että samat aivorakenteet voivat toimia ja erikoistua hyvinkin eri tavoin ympäristöstä ja
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van der Toorn 1994, 141; Gruenwald 2003, 54, 220; Kazen 2010, 23, 25, 30, 40; Czachesz 2017, 129.
Czachesz 2017, 129.
301 Kazen 2010, 23, 25, 30, 40.
302 Kugel 2017, 11.00–15.58.
303 Plastisiteetti tarkoittaa yksinkertaisimmillaan aivojen muokkautuvuutta, jota tapahtuu ulkoisten ja sisäisten
ärsykkeiden seurauksena. Plastisiteetista voidaan erottaa mm. rakenteellinen plastisiteetti, jolla tarkoitetaan
aivojen harmaan ja valkean aineen sekä synapsiyhteyksien muokkautuvuutta. Toiminnallisella plastisiteetilla
tarkoitetaan puolestaan aivojen kykyä omaksua uusia toimintoja ja funktioita hyödyntämällä olemassa olevia
toimintoja. Plastisiteettia esiintyy kaikissa elämänvaiheissa osana kehitystä ja ympäristöön sopeutumista sekä mm.
aivovaurion seurauksena terveiden aivoalueiden omaksuessa uusia yhteys ratoja ja toimintoja. Menary 2014, 286–
303; Czachesz 2017, 58–59.
304 Epigeneettisillä prosesseilla tai mekanismeilla viitataan siihen, miten DNA -rakenteeseen sisältymättömät
tekijät voivat vaikuttaa yksilön solujen rakentumiseen ja geenien aktivaatioon/inh ibitioon. DNA-rakenne vaikuttaa
ensisijaisesti yksilön perimään, mutta uudempi tutkimus on osoittanut, että DNA -rakenteeseen sisältymättömät
tekijät ja ympäristötekijät voivat vaikuttaa siihen, miten yksilön geenit käytännössä aktivoituvat ja toimivat .
Vierikko 2009, 43; Baars & Gage 2010, 468, 622.
305 Neuraalisella kierrätyksellä on pyritty selittämään, miten aivot kykenevät tuottamaan kulttuurillista riippuvaisia
ja ainutlaatuisia toimintoja (esim. lukutaitoa) siitä huolimatta, että tällaiset kulttuurise t taidot ovat esiintyneet
suhteellisen myöhään ihmislajin evolutiivisessa historiassa. Neuraalista kierrätystä koskevan hypoteesin mukaan
aivot hyödyntävät ja ”kierrättävät” olemassa olevia rakenteita ja yhteysratoja omaksuakseen tällaisia taitoja.
Dehaene et al. 2010; Kolinsky & Fernandes 2014; Menary 2014, 286–303; Ventura 2014.
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ärsykkeistä riippuen.306 Aivorakenteiden – ja siten myös kognitiivisten rakenteiden – kehitys ja
soveltaminen ei siis ole täysin determinististä tai ”suljettua”.
Esimerkiksi jo lukutaidon tai sen puutteen voidaan esittää vaikuttavan aivorakente ide n
toimintaan

huomattavalla

tavalla.

Yksi esimerkki

tästä löytyy

ns. fusiform-po imun

tutkimuksesta, jonka on pitkään ajateltu vastaavan lähinnä kasvojen tunnistuksesta. Lukemaan
oppivia lapsia tutkittaessa kuitenkin havaittiin, että aivoissa tapahtuu neuraalista kierrätystä;
fusiform-poimu alkaa reagoida kasvojen sijasta enemmän ns. tekstuaalisiin kokonaisuuks iin.
Kulttuuriset ilmiöt, kuten luku- ja kirjoitustaito voivat siis vaikuttaa oleellisesti siihen, miten
joitakin aivoalueita hyödynnetään ja miten ne kehittyvät.307 Lisäksi esimerkiksi trauman sekä
kasvatusresurssien ja -olosuhteiden vaikutuksia aivojen kehitykseen308 olisi syytä pohtia, kun
tutkitaan ihmisyhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti kokeneet sotaa, pakkosiirtolaisuutta tai
ajoittaista aineellista niukkuutta.
Näiden huomioiden on tarkoitus tuoda paremmin esille kulttuurin ja aivorakente ide n
välistä vuorovaikutusta. Tämän vaikutussuhteen kaksisuuntaisuus – erityisesti se, miten
kulttuuri ja ympäristö vaikuttavat aivoihin – on ajoittain hieman unohdettu tai sitä on tarkasteltu
liian vähän. Esimerkiksi Czachesz kirjoittaa, ettei ihmisyhteisöjen välillä esiinny huomattavia
aivoanatomisia eroja, joten: ”aivomme tuskin eroavat merkittävästi muinaisen Välimere n
alueella eläneiden ihmisten aivoista.”309 Hän tiedostaa plastisiteetin ja kulttuurin vaikutuks et
aivoihin, mutta hän ei pohdi tarkemmin millä tavoin erilainen elinympäristö olisi voinut
muokata ihmisten aivoja ja kognitiivista erikoistumista.310
Kognitiivisilla rituaaliteorioilla, jotka käsittelevät esimerkiksi ihmisten taipumuk s ia
henkiä, tartuntaa ja maagista efektiivisyyttä koskevaan ajatteluun on ehdottomasti annettavaa
VT:n tekstien tutkimukselle.

Näiden teorioiden kehittämisessä ja soveltamisessa tulis i

kuitenkin tarkasti punnita sitä, missä määrin ja missä tapauksissa nykyihmisten parissa kerätty
kognitio- ja neurotieteellinen aineisto on sovellettavissa muinaisten ihmisryhmien ajattelun
tutkimukseen. Samalla olisi syytä perehtyä nimenomaan tähän kognitio- ja neurotieteellisee n
aineistoon mahdollisimman perusteellisesti. Tällöin voidaan helpommin havaita, mikäli
käsitykset aivoista, mielestä ja kognitiivista rakenteista jotenkin ulkomaailmalta ”suljettuina ”,
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Dehaene et al. 2010; Kolinsky & Fernandes 2014; Menary 2014, 286–303; Ventura 2014.
Dehaene et al. 2010; Kolinsky & Fernandes 2014; Menary 2014, 286–303; Ventura 2014.
308 Trauman ja köyhyyden pitkäkestoisista neurologisista ja kognitiivisista vaikutuksista on olemassa näyttöä.
Bremner 2006; Hanson et al. 2013.
309 Czachesz kirjoittaa: “…tens of thousands of years of separation of European populations from Native American
populations, for example, did not result in any significant anatomical difference in their brains. If so, our brains
are probably not significantly different from the brains of people who lived in the ancient Mediterranean.”
Czachesz 2017, 60.
310 Czachesz 2017, 50–61.
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muuttumattomina

sekä yksisuuntaisesti

tutkimuksellisesti

perusteltuja

kulttuuriin

vai esimerkiksi

ja ympäristöön

modernin

vaikuttavina

länsimaisen

ovat

maailmank uva n

vahvistamia.
Tietysti yksi tapa päästä lähemmäs muinaisia ihmisyhteisöjä ja heidän ajatteluunsa sekä
aivorakenteisiinsa vaikuttanutta kulttuuria on juuri VT:n tekstit. Tekstejä ja kirjoituksia on
kognitiotieteissä monesti lähestytty mm. muistin apuneuvoina (external memory stores), miele n
jatkeina, jotka helpottavat informaation käsittelyä, jakamista ja esittämistä (vrt. exogram tai
extended mind) tai alustoina, jotka mahdollistavat useamman mielen vuorovaikutukse ssa
syntyvää kognitiota (vrt. distributed cognition).311
On itse asiassa yllättävää, etteivät McCauley ja Lawson korosta teoriassaan enemmän
kielen tai kirjoitustaidon merkitystä ottaen huomioon, että heidän oma teoriansa pohjautuu
paljolti Noam Chomskyn esittämään lingvistiseen teoriaan, joka käsittelee kielen ns. temaattis ia
rooleja (joihin kuuluu mm. toimija, väline ja kohde).312 McCauleyn ja Lawsonin teorian eräänä
taustaoletuksena on, että rituaalit ja kieli ovat molemmat ilmentymiä ihmisten ajattelusta ja
kognitiivisista rakenteista.313 Myös Gruenwald on esittänyt tämän suuntaisia ajatuksia. 314
Mikäli tämä on totta, tulisiko rituaaleja, kieltä ja tekstuaalisia materiaaleja tarkastella toisiinsa
verrattavina

sukulaisilmiöinä,

joilla on sama alkuperä? Tällainen

lähestyminen tekisi

McCauleyn ja Lawsonin teorian soveltamisesta tekstiin Num. 5:11–31 entistä mielekkäämpää,
sillä kielellisen ja rituaalisen ilmaisun välillä voitaisiin jopa esittää olevan jokin selkeä
vastaavuussuhde.
Tällaista tulkintaa vaikeuttaa kuitenkin automaattisen ja kontrolloidun ajattelun välillä
havaitut erot. Muun muassa eri uskontojen edustajilla sekä eri alojen asiantuntijoilla tehdyt
tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisillä on taipumusta käsitellä tietoa kahdella tasolla.
Ns. automaattinen ajattelu tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti, ikään kuin ”intuition varaisesti”,
kun taas kontrolloitu ajattelu vaatii enemmän ponnisteluja, aikaa ja mentaalista energiaa.
Automaattista ajattelua hyödynnetään monesti käytännön tilanteissa tai tehdessä nopeita
päätelmiä. Tällaisissa yhteyksissä ihmisten on havaittu tekevän ”teologisesti virheellisiä” tai
uskontonsa

virallisten

oppien

vastaisia

päätelmiä,

hyödyntäen

lähinnä

vaivattomas ti

ymmärrettäviä käsityksiä yliluonnollisesta, jotka ovat usein antropomorfisia tai minimaalises ti
intuitionvastaisia. Automaattinen ajattelu on automaattista myös siinä mielessä, ettei sitä voi
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Czachesz 2017, 13–14.
Lawson & McCauley 1990, 68–75; McCauley & Lawson 2002, 4; Biró 2013, 120–125.
313 Biró 2013, 120–125; Czachesz 2017, 114.
314 Gruenwald 2003, 13–14.
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tietoisesti hillitä tai estää. Kontrolloitu ajattelu on puolestaan tietoisempaa ja reflektiivise mpää
mahdollistaen mm. tieteellisesti tai uskonnollisesti vaikeiden konseptien muotoilua ja
pohdintaa.315
Luomanen, Pyysiäinen ja Uro katsovat tämän ilmiön muodostavan haasteen Raamatun
tekstien taustalla olevien käytänteiden ja todellisuuden tutkimukselle. 316 Czachesz puolestaan
väittää, että kulttuuriset tekijät muovaavat enemmän kontrolloitua ajattelua kuin automaattis ta
ajattelua, sillä jälkimmäinen ilmentää vahvemmin ihmisten lajityypillisiä ajattelua.317 Ainakin
automaattisen ja kontrolloidun ajattelun välinen ero implikoi, että käytännön tilanteiden – kuten
rituaalien – yhteydessä esiintyvä ajattelu voi erota merkittävästi oikeaoppisesta teologises ta
ajattelusta. Tätä teologisesti oikeaoppista ajattelua ilmaistaan puolestaan todennäköise mmin
teksteissä, sillä tekstit mahdollistavat monimutkaistenkin ajatusten muotoilun ja eteenpäin
siirtämisen. Numeri 5:11–31 kuvaa siis mahdollisesti vain yhtä puolta siinä kuvattuun rituaaliin
liitetyistä ajatuksista ja käytänteistä.

Mukaillakseni hieman Birón esittämää päätelmää

rabbiinisten juutalaisten rituaalien sekä McCauleyn ja Lawsonin teorian suhteesta318 totean,
että: kognitiivisen

rituaaliteorian

ja oikeaoppista

rituaalitulkintaa

painottavan

tekstin

yhteensopimattomuus ei vielä osoita, etteikö teoria soveltuisi tekstissä kuvatun rituaalin
varsinaisten osallistujien ajatusten tarkasteluun.
On myös mielenkiintoista huomioida, mitä automaattisen ja kontrolloidun ajattelun
väliset erot voivat merkitä ns. populaarin ja virallisen uskonnon suhteen hahmottamiselle. Tämä
dikotomia on havaittu monin tavoin asenteelliseksi ja yksinkertaistavaksi, sillä se ei esimerkik s i
ilmennä

ns. populaarin

Automaattista

ja virallisen

ja kontrolloitua

uskonnon

ajattelua

rajojen hämäryyttä

koskeva tutkimusaineisto

tai liikkuvuutta.
tarjoaa kuitenk in

jonkinasteista tukea käsitykselle, että osa uskonnollisista käsityksistä on vaivattoma mmin
ymmärrettäviä, muistettavia ja leviäviä kuin toiset, jotka vaativat puolestaan enemmän aikaa,
uskonnolliseen teoretisointiin varattua energiaa319 – ja kenties myös muita resursseja, kuten
lukutaitoa,

joka mahdollisesti helpottaa abstraktien käsitteiden haltuun ottoa. Samalla

automaattista ja kontrolloitua ajattelua koskeva tutkimus osoittaa hyvin, kuinka keskenään
eriävät tai ristiriitaisetkin uskonnolliset käsitykset voivat ilmetä ihmisissä rinnakkain.
315

Luomanen, Pyysiäinen & Uro 2007, 8–10; Uro 2013a, 180–186; Czachesz 2017, 136–138.
Luomanen, Pyysiäinen & Uro 2007, 8–10.
317 Czachesz 2017, 137.
318 Biró kirjoittaa: ”Popular understandings of Jewish rituals often differed from the “halakhically correct”
concepts. […] If the representation of Jewish rituals in popular, folkloristic, and rabbinic but non-halakhic sources
fits the Lawson-McCauley model better, then we have additional support for the proposed scheme as an adequate
description of the intuitive mental representation of actions, as opposed to the theologically correct representation
of rituals in the halakhic sources.” Biró 2013, 142.
319 Uro 2013a, 184–185.
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Tekstin ja rituaalin suhde
Ruumiilliset kokemukset, emootiot ja päättely vaikuttavat
rituaalikäyttäytymiseen sekä tekstiin Numeri 5:11–31
Lopuksi pohdin hieman sitä, mitä tämän työn puitteissa voidaan sanoa tekstin Num. 5:11–31 ja
varsinaisen rituaalikäyttäytymisen suhteesta, sillä vaikka tavoitteenani on ollut tarkastella
ensisijaisesti tekstiä Num. 5:11–31, kognitiiviset rituaaliteoriat ja näihin läheisesti liittyvä
tutkimuskirjallisuus tarjoavat mielenkiintoisia näkökohtia myös tekstin ja rituaalin suhteen
tarkasteluun. Tähän mennessä on tullut ilmi, miten ruumiilliset prosessit, tunteet ja ajattelun
tyypillisyydet voivat vaikuttaa sekä rituaalikäyttäytymiseen että tekstissä Num. 5:11–31
esiintyvään kuvailuun, päättelyyn ja normatiivisiin linjauksiin. Näiden tekijöiden voidaan
kuitenkin katsoa vaikuttavan rituaalikäyttäytymiseen sekä tekstiin Num. 5:11–31 hyvin
monimutkaisella tavalla, jota on syytä tarkastella vielä vähän tarkemmin.
Ensinnäkin ruumiillisten prosessien, kuten esimerkiksi inhon, aistikylläisyyden ja tähän
mennessä mainitsematta jääneen kehollisen synkronoinnin320 voidaan katsoa luovan pohjan
monimutkaisemmille emotionaalisille ja kognitiivisille prosesseille. Toin 6. luvussa esille,
miten aistikylläisyys (eli aistien kirjava stimulaatio) edistää McCauleyn ja Lawsonin mukaan
rituaalien muistettavuutta ja mieleenpainuvuutta. Samassa luvussa toin myös esille, miten
Boyerin ja Liénardin teoriassa esiintyvillä varomis- ja pelkoreaktioilla on paljon yhteistä
Kazenin käsittelemien inho- ja pelkoreaktioiden kanssa. Tällaisten reaktioiden voidaan katsoa
osallistuvan jossain määrin ritualisaatioon ja rituaalikäyttäytymiseen.
Toin myös esille, miten Kazen on argumentoinut inhoon liittyvää retoriikkaa löytyvä n
VT:n

ruokasäädöksiä,

seksuaalista

genitaalieritteitä,

ihotauteja,

kuolleita

ruumiita

ja tuomitta vaa

käytöstä käsittelevistä teksteistä. Kazen katsoo, että näissä teksteissä on

havaittavissa useampi strategia, jolla puututaan inhottavaksi koettuun. Näitä ovat hänen
mukaan torjunta (esim. eristäminen tai karet 321 ), säätely (esim. epäpuhtauden välttämisee n
liittyvät ohjeet) sekä inhoa tuottavan asian kumoaminen (esim. puhdistusrituaalit, jotka
sisältävät pesemistä, pyykkäämistä tai puhdistusuhreja). Tällaisten rituaaliohjeiden voidaan siis
katsoa liittyvän läheisesti inhoa herättävien ongelmien käsittelyyn. Tällaiset ongelmat nousevat
320

Kehollisella synkronoinnilla tarkoitetaan yksinkertaisesti ihmisten samanaikaisia ja -kaltaisia kehon liikkeitä.
Palaan tähän käsitteeseen vielä tarkemmin alla. Czachesz 2007, 88–89; Czachesz 2017, 104–105.
321 Karet tai kareth -ilmaisun sanajuurena toimii כרת, joka tarkoittaa kirjaimellisesti ”irti leikkaamista”. Karet
esiintyy useasti Vanhan testamentin puhtaussäädösten yhteydessä rangaistuksena esimerkiksi seksuaalis esta
väärinkäytöksestä tai uhrilahjaan liittyvien säädösten laiminlyönnistä (katso Lev. 7:20–21, 18:28–29, 20:18; Num.
9:13). Tutkijat ovat esittäneet sen tarkoittavan rikoksentekijän tappamista tai hänen sukulinjan lakkauttamista.
Frymer-Kensky 2006, 337–339, 349; Kazen 2010, 23.
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puolestaan Kazenin mukaan puhtaus- ja moraalikäsitysten yhteensulautuneisuudesta. Inho
muodostaa hänen mukaan puhtaus- ja moraalisäädösten yhteisen ruumiillisen alkuperän
selittäen, miksi nämä asiat menevät monissa VT:n teksteissä päällekkäin ja miksi esimerkik s i
”syntiuhri” (חַטאת, esim. Lev. 4:3, 4:14, 5:11; Num. 6:11; Hesek. 43:22) auttaa puhdista maa n
sekä rikkeestä että epäpuhtaudesta.322
Inhottavuuteen liittyvän puheen, inhottavuuden säätelyyn ja kumoamiseen liittyvie n
ohjeiden, puhtaus- ja moraalisäädösten yhteenkietoutumisen sekä uhrilahjan kaksoisfunk tio n
voidaan argumentoida näkyvän myös tekstissä Num. 5:11–31. Tekstissä kuvataan toistuvas ti
vaimon mahdollista epäpuhtautta negatiivisena asiana (Num. 5:13–14, 19–20, 27), jonka
selvittämiseksi vaaditaan monivaiheinen rituaali. Epäpuhtaus linkitetään tekstissä vahvasti
moraaliseen tuomittavuuteen (Num. 5:13, 15, 19, 27–28, 31). Lisäksi voidaan kysyä, toimiiko
vaimon puolesta tuotava uhrilahja (Num. 5:15, 5:18, 5:25–26) syntiuhrin tavoin auttaen
puhdistamaan sekä väärinteosta että epäpuhtaudesta? Tutkimuksessa on kiinnitetty huomio ta
siihen, miten jakeessa Num. 5:15 kuvattu kuivauhri muistuttaa tekstissä Lev. 5:11 kuvattua
syntiuhria. Lisäksi esimerkiksi Levine on argumentoinut tekstissä Num. 5:11–31 kuvatun
rituaalin toimivan puhdistusrituaalina. 323
Aistikylläisyyden sekä inho- ja varomisreaktioiden lisäksi ns. kehollisen synkronoinnin
voidaan argumentoida olevan sellainen perustason ruumiillinen prosessi, joka vaikuttaa
rituaalikäytökseen sekä monimutkaisiin tunneprosesseihin. On olemassa jonkin verran näyttöä,
että ihmisten samanaikaiset, identtiset tai toisiaan peilaavat liikkeet vaikuttavat empatian,
yhteisymmärryksen,

yhteisöllisyyden

ja

luottamuksen

tunteiden

sekä

positiivis te n

vuorovaikutuskokemusten muodostumiseen. 324 Tästä näkökulmasta on mielenkiintoista, miten
jakeessa Num. 5:18 käsketään pappia ja vaimoa muodostamaan toisiaan peilaavia eleitä. Naisen
on pideltävä uhrilahjaa käsissään samalla, kun pappi pitelee kulhoa, jossa on rituaalivettä. Papin
kuvataan lausuvan tässä asennossa valan, jonka vaimo jossain määrin toistaa tai vahvistaa
omalla puheellaan (Num. 5:18–22).
Tekstissä Num. 5:11–31 vedotaan kaikkiaan hyvin eri tasoisiin tunteisiin. Tässä kohden
jaottelu primaareihin eli ympäristön ärsykkeiden laukaisemiin välittömiin reaktioihin/tunteis iin
sekä sekundaareihin eli kognitiivisten prosessien, kuten suunnittelun, kuvittelun, ennakoinnin
ja assosiaation herättämiin tunteisiin, saattaa olla hyödyllinen.325 Kazenin mukaan kulttuur i
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Kazen 2008, 43–64; Kazen 2010, 1–63.
Levine 1993, 208–209; Budd 1995, 64–65.
324 Czachesz 2007, 88–89; Czachesz 2017, 104–105.
325 Primaarija sekundaaritunteiden välille tehtävä erottelu perustuu osaltaan Antonio R. Damasion
aivovauriopotilailla tekemiin tutkimuksiin, joissa havaittiin, että etuotsalohkojen vaurioituessa ns. primaarit
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vaikuttaa sekä primaari- että sekundaaritunteiden muodostumiseen, esiintymisyhteyteen ja
voimakkuuteen.326

Czachesz puolestaan kirjoittaa siitä, miten kulttuuri ja kulttuurissa

vallitsevat kertomukset voivat vaikuttaa siihen millaisissa yhteyksissä ihmiset kokevat
empatiaa ja millaisiin hahmoihin ja ihmisryhmiin he helpoiten ulottavat tätä empatiaa. 327
Tekstissä Num. 5:11–31 kuvataan rituaalisia toimintoja, jotka aktualisoituneina aiheuttais ivat
rituaalin kokijoissa primaarisia tunteita, kuten pelkoa ja inhoa. Esimerkiksi rituaalivede n
voidaan argumentoida aiheuttavan sitä juovalle pelkoa tai uhkan tunnetta, kun taas epäilyksen
alainen vaimo herättää yhteisössä mahdollisesti pelkoa ja inhoa. Samalla tekstissä kuvataan
monimutkaisempia tunteita, kuten mustasukkaisuutta, häpeää tai sen uhkaa sekä jonkinaste is ta
moraalista paheksuntaa tai oikeudentajua. Tekstin tasolla Numerin 5:11–31 voidaan myös
argumentoida herättävän tarkoitetussa kohdeyleisössä sekä nykylukijoissa tunteita, jotka
pohjautuvat empatiaan, kuvitteluun ja kolmannesta persoonasta kokemiseen.
Rituaalikäyttäytymisen sekä tekstin Num 5:11–31 voidaan katsoa keskittyvän monin
tavoin juuri tunteisiin. Käsittelemistäni kognitiivisista teorioista välittyy, miten sekä McCauley
ja Lawson että Boyer ja Liénard katsovat tunteiden
houkuttelevaa.

Rituaalien

kompetenssiteoriassa

tunteet

tekevän rituaalikäyttäytymises tä
kumpuavat

paljolti

rituaalin

aistikylläisyydestä ja vaikuttavat ratkaisevasti rituaalin muistettavuuteen, toistotiheyteen ja
elinvoimaisuuteen.328 Boyer ja Liénard puolestaan katsovat uhkien tunnistusjärjestelmää n
liittyvien tunteiden johtavan paljolti ritualisoituneeseen käytökseen sekä vaikuttavan kyseisiä
tunteita virittävien kulttuuristen rituaalien suosioon.329 Molempien teorioiden voidaan katsoa
heijastelevan rituaalitutkimuksen aiempia traditioita,

joissa rituaalit hahmotetaan usein

vastauksina johonkin emotionaaliseen ja sosiaaliseen kriisiin.
Olen aiemmin tuonut esille, miten useat tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen,
kuinka tekstissä Num. 5:11–31 keskitytään ennemminkin loukatun osapuolen (eli aviomie he n)
tunteisiin vaimon tekojen yksityiskohtien sijasta. 330 Michael Fishbane on esittänyt, että
”mustasukkaisuus” ( )קִ נְָאהtulisi ymmärtää VT:n kontekstissa moniulotteiseksi ilmauksek s i,
jolla tarkoitetaan tarkkaavaista ja kiihkoisaa huolta omista valtaoikeuksista ja omaisuudesta ja
johon liittyy raivon, vihan ja intohimon ulottuvuuksia. 331 Petollisen käytöksen on tosiaan
tunteet voivat säilyä ihmisillä vahingoittumattomina, kun taas sekundaaritunteiden esiintymisessä ja käsittelyssä
esiintyy selkeitä muutoksia. Kazen 2008, 49–51; Kazen 2010, 14–17.
326 Kazen 2008, 49–54; Kazen 2010, 14–17.
327 Czachesz 2017, 170–178.
328 McCauley & Lawson 2002, 1–37; Boyer & Liénard 2006, 595–613; Boyer & Liénard 2008, 291–294.
329 Boyer & Liénard 2006, 595–613; Boyer & Liénard 2008, 291–294.
330 Knierim & Coats 2005, 79; Frymer-Kensky 2006, 249; Davidson 2007, 349; Goldstein 2009, 81; Lipton
2009, 103–109, 114.
331 Fishbane 1999, 493; Lipton 2009, 109.
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havaittu herättävän ihmisissä liudan emotionaalisia vasteita, kuten suivaantumista ja halua
rankaista, mutta myös syyllisyyttä ja häpeää. 332 Lisäksi sitoutuneiden ihmissuhteiden (pair
bonding) on osoitettu suojaavan ihmisiä stressitekijöiden haitallisilta vaikutuksilta, kun taas
tällaisen ihmissuhteen vaarantumisen on havaittu herättävän suuria määriä stressiä. 333 Monesta
käytännön näkökulmasta on siis ymmärrettävää, miksi Num. 5:11–31 keskittyy miehen
mustasukkaisuuden tunteisiin – varsinkin, kun otetaan huomioon tekstin patriarkaaline n
kirjoituskonteksti. On myös mielenkiintoista pohtia, miten mustasukkaisuuden ja pelätyn
aviorikoksen kaltaisten stressoreiden kontrollointi ja minimointi Numerissa 5:11–31 kuvatun
kaltaisella rituaalilla on voinut vaikuttaa ihmisten haluun sitoutua tällaista rituaalia suorittavaa n
tai edistävään tahoon.
McCauley ja Lawson kirjoittavat siitä, miten voimakkaat emootiot auttavat rituaale ihin
osallistuvia ihmisiä vakuuttumaan rituaalin efektiivisyyden taustalla olevan jumalan/juma lie n
vaikutusvoimasta ja elintärkeydestä.334 Ilkka Pyysiäinen on puolestaan esittänyt, että ihmiste n
emootiot ja emotionaalissosiaaliset sitoumukset vaikuttavat heidän taipumukseen hyväksyä
tiettyjä uskonnollisia totuusväittämiä.335
Toin jo 6. luvussa alustavasti esille, miten tunteiden voidaan katsoa vaikuttavan ihmiste n
toimintaan,

päättelyyn

ja

moraalikäsityksiin.

Tunteiden,

harkitun

ajattelun

ja

moraalipäätelmien välisistä yhteyksistä on paljon näyttöä. 336 Myös käytännön toiminnan ja
ruumiillisten kokemusten, kuten fyysisen kontaktin voidaan katsoa vaikuttavan ihmis te n
päättelyyn ja päättelyä suuntaviin tunteisiin. Ihmisillä on esimerkiksi havaittu taipumus ta
ajatella, että fyysinen kontakti muuttaa asian tai esineen ominaisuuksia jollain tavoin (kuuluis ia
esimerkkejä ovat desinfioidulla torakalla ja nk. ”Hitlerin villapaidalla” tehdyt tutkimukse t).
Ihmiset mieltävät kosketuksen seuraukset yleensä melko pysyviksi ja negatiiviset tartuntaan
liittyvät ajatukset ovat tyypillisempiä kuin positiiviset. Tällaisten päättelyvirheiden on esitetty
olevan mm. maagisen ajattelun ja osittain myös VT:n puhtaussäädösten taustalla.337 Maagisen
ajattelun ja rituaalikäyttäytymisen suosiota on myös pyritty selittämään ihmisten taipumuks illa
tulkita tietoa ja tapahtumia sisäisten malliensa mukaisesti (vrt. random reinforcement) sekä
nähdä kausaliteettia silloinkin, kun sitä ei esiinny (vrt. overestimation of causality).338
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335 Czachesz 2017, 18.
336 Kazen 2008, 43–64; Kazen 2010, 13–40; Czachesz 2017, 166–186.
337 Uro 2013a, 191–193; Czachesz 2017, 128–132.
338 Lambert & Kinsley 2011, 232–234; Czachesz 2017, 128.
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Nämä huomiot tarjoavat lisäselityksiä tekstissä Num. 5:11–31 esiintyville käsityksille
mm.

vaimon

epäpuhtauden

tarttuvuudesta,

Jahven

kirjoitetun

nimen

voimasta

sekä

rituaaliveden efektiivisyydestä. Vaimon epäpuhtauden kuvataan olevan melko pysyvää ja
seurausta jostakin moraalisesti kyseenalaisesta fyysisestä kontaktista (Num. 5:13–14, 19–20,
27–28). Vaimon epäpuhtauden kuvataan olevan myös jollain tasolla yhteisölle vaarallista ja
mahdollisesti tarttuvaa (Num. 5:29–31). Rituaaliveteen lisätyn tomun ja valakäärön kuvataan
puolestaan tekevän vedestä rituaalisesti efektiivistä (Num. 5:17, 23–24) todennäköisesti sen
vuoksi, että Jahven asumuksella ja kirjoitetulla nimellä käsitettiin olevan jokin voimallinen –
fyysiseen kontaktiin perustuva – linkki itse jumaluuteen. Lisäksi naisen epäpuhtauden kuvataan
sinetöivän kiroveden negatiiviset seuraukset, sillä vasta joutuessaan fyysiseen kontaktiin
epäpuhtaan naisen kanssa rituaaliveden haitalliset vaikutukset aktualisoituvat (Num. 5:27).
Emootioiden,

päättelyn ja toiminnan väliset tiiviit yhteydet tulevat esille myös

muistamisen ja tiedon eteenpäin siirtämisen yhteydessä. Olen jo aiemmin tuonut esille, miten
minimaalisesti intuitionvastaiset ideat kiinnittävät huomiota, säilyvät mielissä ja mahdollises ti
leviävät

kulttuureissa

parhaiten.

Emootioiden

on

puolestaan

osoitettu

vaikutta va n

muistamiseen valikoivasti. Emotionaalisesti latautuneet asiat ja ärsykkeet muistetaan monesti
hyvin, mutta tapahtumien muut elementit voivat siirtyä taka-alalle ja muistua siksi huonosti
(vrt. weapon focus effect ja attention magnet effect). Myös itseen liittyvän tiedon on havaittu
muistuvan paremmin (vrt. self relatedness tai self reference).339 Yleisesti ottaen kognitiivis et
tutkimukset

tukevat

käsitystä

muistista

rekonstruoivana

prosessina,

johon vaikuttaa

muistitiedon lisäksi oleellisesti uudet kokemukset sekä emootiot ja päättely, joiden varassa
muistitietoa

käsitellään.340

Lisäksi esimerkiksi

työmuistin

ylikuormituksen

on esitetty

vahvistavan ihmisten taipumusta vastaanottaa kritiikittömästi tietoa.341 Tällä viimeisellä
huomiolla on mielenkiintoisia yhtymäkohtia Boyerin ja Liénardin teoriaan, jossa työmuis tin
kuormituksen

katsotaan osallistuvan

ritualisoituneen

käytöksen

ahdistusta

lievittä viin

vaikutuksiin.
Tekstissä Num. 5:11–31 kuvataan useita tunteisiin vaikuttavia tai niihin assosioituvia
asioita. Lisäksi tekstissä esiintyy ns. minimaalisesti intuitionvastaisia ideoita, kuten ajatus
rituaalisesti efektiivisestä vedestä, jonka on määrä vaikuttaa naisen synnytyselimiin tavalla,
joka ilmaisee Jahven tuomion. Näiden seikkojen voidaan spekuloida vaikuttaneen tekstissä
kuvatun rituaalin muistettavuuteen ja kulttuuriseen transmissioon. Työni 5.1 luvun (Paralleele ja
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muinaisesta Lähi-idästä) tarjoaman taustoituksen perusteella lienee selvää, että tällais et
ajatukset tuskin ilmaantuivat tekstin Num. 5:11–31 kirjoittajien mieliin tyhjästä. Ne ovat
todennäköisesti liittyneet jonkinlaiseen rituaalikäyttäytymisen ja -kuvausten perinteeseen.

Tekstin Numeri 5:11–31 ja rituaalikäyttäytymisen vuorovaikutus
Entä kuinka suoraviivaisesti tekstin Num. 5:11–31 voidaan olettaa heijastelevan taustallaa n
olevia rituaalikäyttäytymisen ja -kuvausten perinteitä? Monet tutkijat, muun muassa McCauley
ja Lawson

ovat suuremmin

muutosvastaisimpia

perustelematta

osia.342 Rituaalien

olettaneet

rituaalien

olevan

uskontojen

on monesti katsottu kantavan traditioita343 ,

ja

esimerkiksi Milgrom esittää, että jakeiden Num. 5:19–22 muotoilu (lukuun ottamatta jaetta
5:21)

johtuisi

tämän

kaltaisen

valan

tai

loitsun

(incantation)

käytännön

tason

vakiintuneisuudesta. Hänen mukaan tekstin Num. 5:11–31 kirjoittajat tai editoijat eivät voineet
tehdä liian räikeitä muutosehdotuksia vallitseviin tapoihin.344 Klingbeil puolestaan kirjoittaa,
että tekstin struktuuri saattaa joissain tapauksissa ilmentää tai jäljennellä sen taustalla olevan
rituaalin struktuuria. Hän tuo myös esille, miten paljon aikaa ja harkintaa VT:n rituaalitekstie n
muotoiluun ja sijoitteluun on käytetty. Hän katsoo, että kiastisten rakenteiden luominen on ollut
keskeinen tapa alleviivata rituaalin tärkeimpiä vaiheita (vrt. Num. 5:19–24). Lisäksi hän
argumentoi Pentateukin rituaaleja koskevien tekstien muodostavan keskenään kvasikiastise n
(quasi-chiastic) rakenteen, jossa Leviticus sisältää kaikista eniten rituaalitekstejä, Numeri ja
Exodus toiseksi vähiten ja Genesis ja Deuteronomium kaikista vähiten.345
VT:n rituaalitekstien huolitellusta kokoonpanosta ja muotoilusta huolimatta – tai ehkä
juuri sen takia – on ongelmallista olettaa, että nämä tekstit mukailisivat suoraan esimerkik s i
vallinneiden

rituaalien rakenteita.

Gruenwald,

joka katsoo sekä kielen että rituaalie n

heijastelevan ihmisten luontaisia ajattelutapoja, argumentoi rituaalien ilmaisevan ihmisajatte lua
hyvin eri tavoin kuin kielellinen viestiminen. Hänen mukaansa, sitä mitä ilmaistaan rituaale issa
tekemisen kautta, on mahdotonta ilmaista sanoin.346 Gruenwald ilmaisee itseään melko
epämääräisesti ja suurieleisesti, mutta esimerkiksi McCauley ja Lawson ovat myös esittäneet,
että rituaalit (ja niihin liittyvät intuitiiviset, usein melko heikosti tiedostetut käsitykset)
esiintyvät

monesti

melko

erillään

ja

riippumattomina

uskonnollisen

järjestelmä n

342
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virallisemmista ja monimutkaisemmista teologisista teoretisoinneista. He tuovat myös esille,
miten tällainen teologinen teoretisointi, pohdinta ja tulkinta eivät muodostu keskeiseksi kaikissa
uskonnoissa

tai yhteisöissä,

ja silloinkin,

kun sitä pidetään tärkeänä se jää pitkälti

intellektuaalisen eliitin tehtäväksi.347
Sekä Gruenwaldin että McCauleyn ja Lawsonin esittämät huomiot saavat mieles tä ni
lisätukea aiemmin käsittelemistäni automaattisen ja kontrolloidun ajattelun eroista. Tässä
viitekehyksessä muodostuu nimittäin ymmärrettävämmäksi, miksi rituaalinen käyttäytymine n
ja uskonnollinen kirjoittaminen voivat operoida melko itsenäisesti ja toisistaan erillään, erilais in
ajattelun painotuksin. Tekstien, kuten Numerin 5:11–31 kiastisten rakenne ja huolelline n
muotoilu viestivät mielestäni rituaalisen ilmiön tarkan dokumentoimisen sijasta siitä, että
tekstin kirjoittamiseen ovat vaikuttaneet monet tavoitteet ja tulkinnat. Kirjoittajat ovat joutuneet
käyttämään kontrolloituja

ajatteluprosesseja tekstin luomiseksi ja editoimiseksi.

Nämä

ajatteluprosessit ovat voineet erota oleellisesti varsinaisen rituaalikäyttäytymisen yhteydessä
esiintyvästä automaattisesta ajattelusta.
Rituaalikäyttäytymisen
prosessien

voidaan

esittää

ja uskonnollisen
olevan

kirjoittamisen

monimutkaisessa

eroista huolimatta,

vuorovaikutuksessa

näiden

keskenään.

Esimerkiksi Uro katsoo, että rituaalit ja tekstit vaikuttavat jossain määrin toistensa kehitykseen
ja vakiintumiseen. Tekstit voivat toimia fyysisinä rituaalivälineinä, joilla on tiedon siirtämisee n,
magiaan ja tunteisiin liittyviä käyttötarkoituksia, – kun taas rituaalit toimivat monesti väylinä,
joiden kautta teksteissä esiintyviä doktriineja, opetuksia ja normeja siirretään, ruumiilliste taa n
ja aktualisoidaan.348
Käsittelen tätä jälkimmäistä huomiota tarkemmin tämän luvun viimeisessä alaluvussa.
Tässä yhteydessä on kuitenkin mielenkiintoista pohtia, miten teksti Num. 5:11–31 on
mahdollisesti

toiminut

fyysisenä

rituaalivälineenä.

Tekstissä

Num. 5:11–31 voidaan

argumentoida näkyvän tietoisuus tekstien rituaalisista käyttötarkoituksista, sillä siinä kuvataan,
miten vaimoa koskeva vala kirjoitetaan ylös ja huuhdotaan rituaaliveteen (Num. 5:19–24). Olen
tuonut 6. luvussa tarkemmin esille, miten tämän eleen ja Jahven nimen käytön on mahdollises ti
ajateltu tuottavan rituaalivedelle sen efektiivisyyden. Ainakin tekstissä korostuu, miten fyysis et
Jahveen liittyvät elementit (Jahvelle osoitettu uhrilahja, rituaalipaikka, Jahven asumuksen
lattialta poimittu tomu sekä ylöskirjattu ja veteen huuhdottu vala) auttavat tekemään vaimolle
suoritettavasti rituaalista legitiimin ja efektiivisen.

347
348

McCauley & Lawson 2002, 36–37.
Uro 2013b, 63–76; Uro 2013c, 128–131.
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Muun muassa Levy ja Mandell ovat korostaneet sitä, miten Jahven nimen voiman on
ajateltu siirtyvän sitä kantavaan materiaaliseen objektiin. 349 Levy korostaa myös sitä, miten
uskonnolliset kirjoitukset tulisi hahmottaa entistä vahvemmin nimenomaan materiaalis ik s i
objekteiksi, jotka olemassaolollaan suuntaavan toimintaa jollakin tapaa. 350 Biró sivuaa
puolestaan artikkelissaan sitä, miten Vanhan testamentin tekstien kirjoittaminen on itsessään
voinut olla rituaali.

Tekstikääröjen kopioimiseen ja kirjoittamiseen liittyvien tarkkojen

sääntöjen kautta on mahdollisesti säädelty tekstien pyhyyttä ja uskonnollista tai rituaalis ta
käyttökelpoisuutta.351 Gruenwald sen sijaan tuo esille, miten Tooran ja halakhan opiskelu
voidaan mieltää rituaaliseksi toiminnaksi. 352 Tekstiä Num. 5:11–31 lukiessa on mielenkiintois ta
ottaa huomioon, että aviorikoksen selvitysrituaalin kuvaaminen tuskin oli tekstin kirjoittamise n
ainoa tavoite tai tekstin ainoa funktio. Teksti Num. 5:11–31 on itsessään voinut toimia osana
rituaalista käyttäytymistä. Sen kirjoittamiseen ja muokkaamiseen on voinut vaikuttaa monet
käytännölliset ja rituaaliset seikat. Sitä on myös voitu käyttää rituaalisissa konteksteissa, joissa
tekstikäärön tai Jahven nimen on katsottu tarjoavan rituaalista tai maagista efektiivisyyttä.
Diana Lipton tarjoaa yhden mielenkiintoisen näkökohdan tähän keskusteluun. Lipton
argumentoi, että tekstissä Num. 5:11–31 lähestytään eksiiliin joutumiseen sekä Jahven ja
israelilaisten liiton vaarantumiseen liittyviä teemoja avioliiton vertauskuvaa sekä mm.
tulvakertomukseen (Gen. 6:1–9:17) liittyviä kirjallisia rakenteita ja kuvastoa hyödyntäen. Hän
katsoo, että tekstin Num. 5:11–31 kirjoittajien tarkoituksena ei ollut ainoastaan selittää ja
kommentoida Jumalan toimintaa, vaan vedota ja puhutella tätä. Liptonin argumentaatio ei
välttämättä ole kokonaisuudessaan vakuuttavaa, mutta hän tuo ansiokkaasti esille, miten
tekstissä kuvattu aviomies muistuttaa monin tavoin muualla VT:ssa kuvattua mustasukkaista ja
omistushaluista Jumalaa (esim. Exod. 20:5, 34:14; Deut. 4:23–24, 32:16; Joos. 24:19; Ps. 79:5;
Hesek. 16:38, 38:19), ja miten sekä teksti Num. 5:11–31 että tulvakertomus painottavat
loukatun osapuolen tunteiden kuvailua ja säätelyä varsinaisten rikkeiden tekijöiden toimie n
kuvailun sijasta.353 Myös muut tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, miten Jumala
käsitetään VT:ssa monesti inhimillisin tai emotionaalisin termein 354 ; Jumalalla on tunteet siinä
missä ihmisilläkin, ja näihin tunteisiin on mahdollista vedota. Tämä saattaa olla yksi tekstin
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Num. 5:11–31 kirjoittajien pyrkimyksistä, mikäli tekstissä tosiaan käsitellään Jahven ja
israelilaisten epäilyksen alaiseksi joutunutta liittoa avioliittovertauksen keinoin.
Ainakin tekstin voidaan katsoa sisältävän viitteitä emotionaalisesta ja moraalises ti
arvoivasta Jumalasta (vrt. Ps. 7:9, 51:6; Jer. 17:10), jonka kuvataan olevan jonkinnäköise ssä
vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa, kun hän ilmaisee vaimon syyllisyyden tälle koituvissa
seurauksissa. On myös mielenkiintoista, miten ajatus emotionaalisesta Jumalasta tarjoaa
lisävaloa naiselle koituvaan rangaistukseen. Esimerkiksi van der Toorn väittää, että muinaise ssa
Lähi-idässä

kuukautisveren ja vuotohäiriöiden

käsitettiin

monesti olevan jumalille

ja

demoneille inhotus, ja esimerkiksi demoni Lamashtulta saatettiin suojautua kuukautisvere llä
tahrituin

alusvaattein.355

Mikäli

myös Jahven miellettiin

inhoavan

kuukautisverta

ja

vuotohäiriöitä, on vielä selvempää, miksi hän ilmoittaisi rangaistuksensa ja hylkäykse nsä
naisen ”putoavana kohtuna”.

Teksti Numeri 5:11–31 ja rituaalit kulttuurin muuttamisen välineinä?
Tästä avautuukin viimeinen varsinainen tarkastelun aihe. Muun muassa Uro katsoo rituaalie n
toimivan monesti kanavina, joiden kautta teksteissä esiintyviä oppeja ja uskomuksia siirretää n
sekä lujitetaan.356 Mutta millä tavoin tekstien voidaan katsoa varsinaisesti vaikuttava n
rituaaleihin

ja kulttuurisiin

käytänteisiin?

Entä missä määrin

teksti Num. 5:11–31

yksinkertaisesti ilmentää kirjoitusajankohtanaan vallinneita uskomuksia ja käytänteitä – ja
missä määrin tekstin kirjoittajat ovat aktiivisesti pyrkineet muokkaamaan näitä? Olen aiemmin
tuonut esille, miten useat tutkijat (mm. Gray, Noth, Milgrom, Knierim ja Coats) ovat esittäneet,
että

tekstissä

Num.

rituaalikäytännettä,
integroimaan

5:11–31

joka pyrittiin

kuvattaisiin
osittain

populaarissa

uskonnossa

vallinnutta

tekstin Num. 5:11–31 kirjoittamisen

paremmin osaksi pappien säätelemää kulttia

myötä

ja Jahveuskoa. Tarkastelen

seuraavaksi tätä teesiä sekä tekstien yleisempiä vaikutuksia rituaalikäyttäytymiseen, – sikäli
kuin on tämän työn puitteissa mahdollista.
Rituaalitekstien voidaan tosiaan katsoa heijastelevan kirjoituskontekstinsa kulttuurista ja
sosiaalista rakennetta sekä kirjoittajiensa käsityksiä ja toiveita yhteisöstään.357 Käsittelin tätä
yksityiskohtaisemmin luvussa 5. Luvuissa 5. ja 6. toin esille, miten tekstin Num. 5:11–31
voidaan argumentoida heijastelevan osallistujiensa sosiaalisia rooleja; pappi esiintyy kaikista
aktiivisimpana, kun taas rituaalin kohteena voi toimia ainoastaan nainen, jonka rooli kuvataan
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hyvin passiivisena. Se, että vaimo tuodaan julkiseen rituaalipaikkaan (Num. 5:15, 17, 30) ja
papin vannottamassa valassa viitataan ympäröivään yhteisöön (Num. 5:21, 27: ”Tehköön Jahve
sinusta varoittavan esimerkin, jota mainiten kansasi vannoo ja kiroaa”, ”…tulkoon vaimosta
kirosana kansansa keskuudessa”) viittaavat siihen, että kyseessä käsitettiin olevan melko
julkinen ja yhteisöön laajemmin vaikuttava tapahtuma. Tämä sopii yhteen muinaisen Lähi- idän
muiden

tekstien

kanssa, joissa aviorikosta

kuvataan uskonnollisena

ja yhteisöllise nä

rikkomuksena, jota tulee käsitellä julkisesti. Tekstin Num. 5:11–31 voidaan katsoa sisältävä n
myös viitteitä vallinneisiin elinkeinoihin ja taitoihin; vaimon mahdolliseen syrjähyppyyn
viitataan maanviljelyksestä nousevin vertauksin (Num. 5:13: ”…maannut hänen kanssaan
laskien siemenensä…”) ja pappi kuvataan luku- ja kirjoitustaitoisena (Num. 5:23).
Valitettavasti tekstissä Num. 5:11–31 esiintyvät viittaukset vallinneisiin uskomuks iin,
käytänteisiin ja kulttuuriin ovat hyvin epätäydellisiä heijastumia. Tekstissä ei kirjoiteta kaikkia
asioita tai käytänteitä auki. Klingbeil, Gruenwald sekä van der Toorn korostavat miten tällaine n
on tyypillistä VT:n teksteille. Monesti rituaalitekstit tarjoavat lyhennetyn tai supistetun version
rituaalikäytänteistä. Teksteissä saatetaan keskittyä teologisiin tai ideologisiin kysymyks iin
rituaalin vaiheiden tarkan kuvaamisen sijasta, ja kohdeyleisöllä tai tekstin käyttäjillä on oletettu
olevan paljon taustatietoa kirjoitettavasta aiheesta. Tekstin ohessa ovat eläneet ja vaikuttane et
suullinen perintö ja tulkinnat, jotka ovat tarvittaessa täydentäneet käyttäjien ymmärrys tä
tekstistä.358 Lipton ja Ebeling tuovat esille, miten VT:ssa käsitellään hyvin suppeasti avioliito n
solmimiseen

liittyviä

käytänteitä.

Huomio

on useammin

aviorikoksessa,

-erossa tai

poikkeustilanteissa.359 Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että yleisimmät avioliittoa koskevat
käytänteet ja käsitykset olivat sen verran käytäntöön juurtuneita, ettei niitä ollut tarpeellis ta
kirjoittaa auki VT:n teksteissä. Kazen ja Harrington tuovat puolestaan esille, miten yleises ti
tunnettuja käytänteitä kuvataan monesti lyhennetyssä muodossa VT:n puhtaussäädöksissä. 360
Olisi mielenkiintoista

tutkia tarkemmin,

miten käytännön toimet vaikuttavat ihmis ille

muodostuvaan maailmankuvaan ja esimerkiksi mielen teorian kehittymiseen. Toisin sanoen,
miten ympäröivä todellisuus vaikuttaa siihen mitkä asiat otamme itsestäänselvyyksinä ja miten
ajattelemme kanssaihmisten ajattelevan? Tässä yhteydessä voidaan lähinnä todeta, että tekstin
Num. 5:11–31 kirjoitusajankohtana vallinneet käytänteet ovat todennäköisesti ohjanneet tekstiä
jossain määrin, vaikuttamalla ainakin siihen, mitä koettiin tarpeelliseksi selittää sekä kirjoittaa
auki ja mitä puolestaan ei.
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Brenner on tahollaan tuonut esille, miten teksti Num. 5:11–31 mahdollisesti heijastelee
muinaisessa Lähi-idässä tunnettuja raskaudenkeskeytyskeinoja tai kirjoittajien tietoisuutta
abortista.361 On kuitenkin aiheellista pohtia, miten kirjoittajat positioivat itsensä tällaisiin
käytänteisiin, sillä tekstissä myös korostetaan hedelmällisyyden positiivista merkitystä sekä
mm. isyyden tietämisen ja sukulinjan jatkumisen tärkeyttä. Hedelmättömyys (tai mahdollises ti
raskaudenkeskeytys) kuvataan naisen paheksuttavan, epäpuhtaan teon sekä hänen Jahvelta
saamansa rangaistuksen seurauksena.
Brenner katsoo, että yleisesti ottaen VT:ssa esiintyy jonkinasteinen ”äitiyden ideologia ”
(ideology of motherhood), sillä äitiys kuvataan naiseuteen oleellisesti liittyvänä ja naisen
statusta kohottavana asiana.362 Tekstin Num. 5:11–31 voidaan argumentoida sisältävän viitteitä
tällaisesta ajattelusta, mutta samalla myös tietoisuutta keinoista, joilla voidaan ehkäistä äitiytt ä
– viitaten siihen, että kirjoittajat mahdollisesti kokivat raskaudenkeskeytyksen tarpeellisek s i
tilanteissa, joissa raskauden eteneminen ei palvellut patriarkaalisen ja -lineaarisen yhteisön
toimintaa.
Kazen on puolestaan tuonut esille, miten monet VT:n rituaaliteksteistä (esim. Lev.
14:1–7, 14:14–18, 14:25–29, 14:49–53 ja Lev. 16:20–22) sisältävät hänen mukaan viitte itä
demonien uhkaan tai eksorkismiin liittyvistä käytänteistä, vaikkakin nämä elementit ovat
monesti siirtyneet taka-alalle VT:ssa kuvatuissa papillisissa rituaaleissa. Kazen mainitsee
erääksi vertauskohdakseen muinaisen Mesopotamian rituaalit, joissa demoni karkotetaan
asuttamattomaan paikkaan tai jokeen.363 Tällaiset rituaalit vertautuvat mielenkiintoisella tavalla
myös ns. pyhään jokirituaaliin, jossa aviorikoksesta epäilty vaimo heitetään jokeen (HL §129,
§132, §133b; MAL §22, 24). On kuitenkin vaikea määrittää, käsitettiinkö pahoilla hengillä
olevan mitään roolia kyseisessä rituaalissa tai tekstissä Num. 5:11–31 kuvatussa rituaalissa.
Jakeissa Num. 5:14 ja 30 kylläkin viitataan epäilyksen henkeen, mutta tämän kuvaus on niin
suppea, että jää epäselväksi millaiseksi tämä henki varsinaisesti ymmärrettiin.
Sekä Brennerin että Kazenin ajattelun pohjalta nousevat huomiot auttavat tuomaan esille,
miten tekstissä Num. 5:11–31 saattaa esiintyä viittauksia yleisesti tunnettuihin tapoihin tai
käytänteisiin tavalla, joka tukee kyseisen tekstin kirjoittajien spesifejä tavoitteita ja ideologiaa.
Jo työni 5. luvun puitteissa on selvää, ettei muinaisen Israelin uskonto(j)a tai käytänteitä voida
lähestyä homogeenisenä kokonaisuutena.

Tekstin Num. 5:11–31 ajoitus ja kontekstiin

sijoittaminen on hyvin vaikeaa, mutta on varmaa, että tekstissä tarjotaan tarkat ja rajatut ohjeet
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siinä kuvatun rituaalin suorittamiselle. Tekstissä tunnutaan vihjaavan, että näiden ohjeiden
laiminlyönti voisi vaarantaa rituaalin efektiivisyyden tai yhteisön jäsenten hyvinvoinnin (vrt.
Num 5:29–31). Tekstin normatiivinen vaikutus on todennäköisesti myös vahvistunut sitä
mukaa, kun Tooraa on ryhdytty lähestymään arvovaltaisena – ja myöhemmin kanonisena
tekstinä. McCauleyn

ja Lawsonin

sekä Boyerin ja Liénardin

teoriat tarjoavat myös

jonkinasteista vahvistusta ajatukselle, että ihmiset ovat taipuvaisia hahmottamaan rituaale ja
tiettyjen sääntöjen ja periaatteiden kautta; rituaalien efektiivisyyden katsotaan monesti olevan
riippuvaista tarkoista toimintasäännöistä, kun taas näiden sääntöjen laiminlyönnin koetaan
helposti aiheuttavan rituaalin toimimattomuutta tai ahdistuksen tunteita.
Tässä mielessä myös Grayn, Milgromin ja kumppaneiden teesit tekstistä Num. 5:11–31
eräänä pyrkimyksenä integroida suosittuja käytänteitä osaksi papillista kontekstia vaikuttavat
melko uskottavilta. Mutta miksi tämänkaltainen rituaali olisi haluttu integroida osaksi pappien
rituaalitekstejä ja johtamaa kulttia?
Ensinnäkin rituaalien voidaan katsoa vahvistavan sosiaalisia ja yhteisöllisiä rajoja.
Rituaalien yhteydessä sisä- ja ulkopuolisten välille tehtävät erottelut havainnollistuvat varsin
käytännöllisellä tasolla, sillä ryhmän ulkopuolisten harvemmin annetaan osallistua rituaale ihin
ainakaan täysvaltaisina jäseninä.364 Rituaalien voidaan myös katsoa vaikuttavan ihmiste n
emotionaalisiin ja ideologisiin sitoumuksiin sekä motivaatioon käyttäytyä tietyllä tavoin.
McCauley ja Lawson väittävät,

että rituaaleihin liittyvät emootiot auttavat osallistujia

vakuuttumaan rituaalin efektiivisyydestä sekä rituaaliin liittyvän Jumalan (CPS-agentin)
vaikutusvoimasta ja elintärkeydestä itselle ja omalle yhteisölle. 365 Toin myös aiemmin esille,
miten mm. Pyysiäinen on esittänyt ihmisten emootioiden ja sosiaalisten suhteiden vaikutta va n
heidän taipumuksiin hyväksyä tiettyjä totuusväittämiä. 366 Kulttuuristen tuotteiden (kuten
rituaalien ja tekstien) on myös todettu vaikuttavan ihmisten empatiakykyyn (millaisiin ihmis iin
ja ryhmiin empatiaa helpoiten ulotetaan) sekä käyttäytymismotivaatioihin. Ihmisten on
esimerkiksi havaittu jäljittelevän mieluiten tuttuja tai oman ryhmän jäseniä, enemmistök s i
miellettyä ryhmää sekä henkilöitä, joilla on korkea status.367
Toisekseen tekstien ja kirjoitusten on havaittu vaikuttavan oleellisesti uskonnolliste n
ajatusten, ja mahdollisesti myös käytänteiden, transmissioon – erityisesti, kun tietoa siirretää n
sukupolvelta toiselle.368 Lisäksi kirjallisen kontekstin voidaan argumentoida vaikuttava n
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tiettyjen yksityiskohtien muistamiseen. Esimerkiksi, mikäli jollekin intuitionvastaiselle ja
huomiota herättävälle idealle tarjotaan selitys, se myös muistetaan paremmin. (Selitykse n
tieteellisyydellä tai epätieteellisyydellä ei ole väliä). Mikäli intuitionvastainen idea esiintyy
puolestaan kontekstissa, jossa se on vähemmän yllättävä (esim. runsaasti ihmeellisiä tekoja
sisältävässä kertomuksessa), se muistetaan huonommin.369
Saul M. Olyan ja Klingbeil ovat kiinnittäneet huomiota siihen, miten VT:ssa esiintyy
lukuisasti binaarisuuksia tai ns. dyadisia pareja. Olyan on argumentoinut, että tällaisten parien
luominen toimii ajoittain keinona luoda ja vahvistaa hierarkioita – vaikka hän samalla myös
katsoo, että kyseessä on ihmisille melko tyypillinen tapa hahmottaa maailmaa. Klingbe il
katsoo,

että

VT:n

puhdas/epäpuhdas,

rituaaliteksteissä
pyhä/yleinen,

on

havaittavissa

binaarisia

kokonainen/puutteellinen.370

jaotteluja,

Myöskään

kuten
tekstistä

Num. 5:11–31 ei ole vaikea erotella tällaisia: esimerkiksi puhdas/epäpuhdas, syytön/syylline n,
tiedetty/salattu,

mies/nainen,

pappi/maallikko,

aktiivinen/passiivine n,

hedelmällinen/epähedelmällinen, arvostettu/häpäisty.
On mahdotonta sanoa, missä määrin tekstin Num. 5:11–31 kirjoittajat ovat käyttäneet tätä
tietoisena hierarkian vahvistamiskeinona, ja missä määrin nämä jaottelut vain heijastele vat
heille – ja ihmisille ehkä yleisemminkin – tyypillistä ajattelutapaa. Yhtä lailla on vaikea tietää,
kuinka hyvin tekstin Num. 5:11–31 kirjoittajat olivat tietoisia rituaalien ja tekstien sosiaalis is ta
sekä kognitiivisista vaikutuksista. Tästä huolimatta heidän voidaan katsoa laatineen tekstin,
jossa aviorikoksen selvitysrituaali liitetään vahvasti tiettyyn uskonnolliseen ja kansallisee n371
ryhmäidentiteettiin. Rituaalin kuvataan olevan Jahven Israelin kansalle määräämä (Num. 5:11–
12), ja avioparia velvoitetaan tulemaan papin luokse, jotta rituaali voidaan suorittaa papin
tarjoamalla legitimiteetillä (Num. 5:15–19, 5:23–26, 5:30). Samanaikaisesti lähikulttuurien ja
VT:n muiden tekstien tarkastelu osoittaa, että kyseessä ei ole täysin ainutlaatuinen tai
ennenkuulumaton

rituaalikuvaus,

vaan vastaavanlaisia

kuvauksia

löytyy

myös muista

konteksteista (vrt. Exod. 32:20; Job 21:20; Jes. 51:17–23; Jer. 25:15, 49:12; Hesek. 23:28-35)
ja erilaisten ryhmien parista (esim. HL §129, 132, 133b, 143 ja MAL §22, 24).
Katson, että tekstin Num. 5:11–31 tarkat ohjeet viittaavat siihen, että kuvatun rituaalin
toteutustavat ja rajat edellyttivät tarkkaa määrittämistä. Katson myös, että tekstissä pyritään
vahvistamaan normaliteettia kahdella tasolla. Tekstissä kuvatun rituaalin voidaan katsoa
369
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ajavan: 1. perhekriisin yhteisöllisten seurausten minimointia (epäiltyä vaimoa ei saa esimerkik s i
tuomita tai rangaista muuten kuin kuvatun rituaalin keinoin) sekä 2. rituaaliin osallistuvan parin
tiiviimpää sitomista Jahveen (avioparin kuvataan asettavan henkilökohtaiset suhteensa, ja
vaimon tapauksessa fyysisen hyvinvointinsa, Jahven käsiin). Se, että normaliteetti pitää
ylipäätänsä palauttaa viestii, siitä että rooleista lipsuminen tai määräysten vastainen toiminta
koettiin jollain tasolla todelliseksi uhkaksi.
Rituaalien kompetenssiteorian ja mielen varojärjestelmiä koskevan teorian tarkastelussa
sekä tässä analyysissa esille nostamani seikat tarjoavat myös lisävaloa siihen, miten teksti Num.
5:11–31 ja siinä kuvattu rituaali ovat voineet ihmisten tunteisiin ja kognitiivisiin prosesseihin,
(kuten muistiin, päättelyyn ja maailmankuvaan) vaikuttamalla tukea tekstissä kuvattuun
normaliteettiin sitoutumista.

8. Johtopäätökset
Tavoitteenani tässä työssä oli tutkia, miten kognitiiviset rituaaliteoriat soveltuvat tekstin
Num. 5:11–31 tarkasteluun. Pyrkimyksenäni oli tuoda esille, miten kyseiset teoriat rikastuttavat
tekstin Num. 5:11–31 tutkimusta

sekä arvioida

kyseisten

teorioiden

käyttöarvoa ja

kehityskohtia.
Tekstiin Num. 5:11–31 liittyy lukuisia lähde- ja tekstikriittisiä kysymyksiä, jotka ovat
hämmentäneet tutkijoita. Tekstissä esiintyy merkitykseltään hämäriä tai melko ainutlaatuis ia
termejä, joilla viitataan mm. rituaaliveteen, uhrilahjaan, naisen epäpuhtauteen ja naista
uhkaaviin

fyysisiin

muutoksiin.

Tekstin

on

spekuloitu

koostuvan

useammasta

rituaalikuvauksesta, ja siitä voidaan kiistatta erottaa useampi toimitustaso. Esimerkiksi jae
Num. 5:21, jossa viitataan Jahveen kirouksen aikaansaajana, on syytä tulkita myöhäisempä nä
lisäyksenä tekstiin.
Tekstin Num. 5:11–31 vertailu VT:n ja muinaisen Lähi-idän muuhun aineistoon osoittaa,
että teksti sijoittuu kirjavaan rituaalikuvausten perinteeseen, jossa vesi tai juominen ovat
monesti keskeisessä osassa (vrt. HL §129, 132, 133b, 143; MAL §22, 24; Exod. 32:20; Job
21:20; Jes. 51:17–23; Jer. 25:15, 49:12; Hesek. 23:28–35). Tekstin voidaan katsoa heijastele va n
muinaisen Lähi-idän perinteitä myös siinä, miten naisen roolia, hedelmällisyyttä sekä
uskottomuutta kuvataan. Tekstiaineistojen keskinäinen vertailu vihjaa siihen, että vesi- ja
juomisrituaaleja saatettiin hyödyntää myös muissa yhteyksissä kuin naisen uskottomuude n
selvittämisessä.
vääräuskoisuuden,

Joki-

tai

erinäisten

juomisrituaaleihin

viitataan

seksuaalirikkomusten

myös

esimerkiksi

sekä taloudellisen

vilpin

noituude n,
käsittelyn
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yhteydessä. Numerissa 5:11–31 esiintyvät käsitykset koskien mm. naisen roolia ja rituaalin
vaikuttavuutta ovat siis todennäköisesti olleet jokseenkin laajalle levinneitä ja suosittuja.
Tekstiä Num. 5:11–31 ei ole aiemmin tarkasteltu kognitiivisten rituaaliteorioiden keinoin.
Nämä teoriat tarjosivat uusia ja hedelmällisiä näkökulmia tekstiin. McCauleyn ja Lawsonin
melko suppea rituaalin määritelmä soveltuu tekstissä Num. 5:11–31 esiintyvien roolien
tarkasteluun, sillä tekstistä voidaan helposti erottaa päätoimija (pappi), rituaaliväline(e t)
(uhrilahja sekä rituaalivesi ja siihen lisätyt ainesosat), rituaalin kohde (vaimo) sekä yliinhimillinen toimija (Jahve).
McCauleyn ja Lawsonin rituaalimuotohypoteesin soveltaminen tekstiin Num. 5:11–31
osoittautui ongelmallisemmaksi. Tästä huolimatta kyseinen hypoteesi auttaa tuomaan esille,
miten moninaisia elementtejä tekstin Num. 5:11–31 rituaalikuvaukseen sisältyy. Tekstistä
Num. 5:11–31 voidaan erottaa rituaalin ainutlaatuisuutta, emotionaalisuutta ja aistikylläisy yttä
korostavia piirteitä (esim. uhrilahjan poikkeuksellisuus, aviomiehen tunteiden korostus sekä
naiselle koituvan rangaistuksen vakavuus ja fyysisyys), jotka tukevat kuvatun rituaalin
luokittelua erityisagenttirituaaliksi. On erityisen mielenkiintoista, miten sekä papin että
rituaaliveden – ja siihen sekoitetun valan – voidaan argumentoida toimivan tekstissä kuvatun
rituaalin päätoimijoina. Tämä havainto peilautuu mielenkiintoisella tavalla mm. Mandellin ja
Levyn esittämiin ajatuksiin Jahven nimen ja fyysisten rituaaliesineiden vaikutuksista – sekä
Grayn ynnä muiden esittämiin näkemyksiin, joiden mukaan Numeri 5:11–31 ilmentä is i
papiston pyrkimystä integroida jo vakiintunut ja suosiota saavuttanut rituaali osaksi tarkoin
säädeltyä Jahven kulttia.
Lisäksi tekstin Num. 5:11–31 rituaalikuvauksesta on erotettavissa erityisobjektirituaa liin
viittaavia piirteitä, kuten rituaalista toistoa, uhrilahjatoimitus sekä Jahven rooli uhrin kohteena.
Nämä

huomiot

johtavat

osaltaan

kyseenalaistamaan

McCauleyn

ja

Lawsonin

rituaalimuotohypoteesin tarkkuutta. On epäselvää mitä ennustus- tai sovellusarvoa teorialla on,
mikäli

rituaaleja

tai rituaalikuvauksia

ei voida

jakaa selkeästi

erityisagentti-

tai

erityisinstrumentti/objektirituaaleihin. Lisäksi Numerin 5:11–31 rituaalikuvauksesta voi saada
käsityksen, että – McCauleyn ja Lawsonin hypoteesista poiketen – erityisobjektirituaalit voivat
olla emootioihin

ja aisteihin

voimakkaasti

vaikuttavia.

Kokonaisuudessaan

rituaalie n

kompetenssiteoria onnistuu kuitenkin herättämään tärkeän kysymyksen tekstiin Num. 5:11–31
kirjatun rituaalitulkinnan sekä rituaalikäyttäytymisen yhteydessä esiintyvän ajattelun suhteesta.
Eroaako tekstissä ilmaistu virallinen tulkinta oleellisesti rituaalikäyttäytymisen yhteydessä
esiintyneestä intuitiivisesta ajattelusta?
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Boyerin ja Liénardin teoria tuo puolestaan esille, miten rituaalinen toisto voi kytkeytyä
oleellisella

tavalla

rituaalin

emotionaalisuuteen

ja emootioiden

hallintaan

tähtääviin

toimintoihin, kuten tarkkoihin toimintasääntöihin, yksityiskohtien huomiointiin ja näiden
tuottamaan työmuistin kuormitukseen (vrt. goal demotion). Tekstissä Num. 5:11–31 voidaan
katsoa esiintyvän paljon toistoa ja tarkkoja toimintasääntöjä. Lisäksi Boyerin ja Liénardin teoria
auttaa tuomaan esille, miten tekstissä Num. 5:11–31 kuvatut pelon aiheet ja uhkat vastaavat
monin

tavoin ihmisillä

havaittuja

melko universaaleja

pelkoja, kuten epäpuhtauteen,

sosiaaliseen kuuluvuuteen ja jälkeläisiin liittyviä pelkoja, jotka monesti johtavat tai linkittyvät
ritualisoituneeseen käyttäytymiseen.
Hyödyntämäni kognitiiviset rituaaliteoriat tuovat yhdessä kognitiotieteistä nousevan
muun aineiston kanssa esille, miten ihmisten lajityypilliset piirteet, tunteet sekä ajatustavat ovat
voineet vaikuttaa tekstin Num. 5:11–31 ja siinä kuvatun rituaalin muotoutumiseen. Tekstin
Num. 5:11–31 voidaan katsoa painottavan

emootioita

– mm. aviomiestä

koskevissa

kuvauksissa – sekä kuvaavan minimaalisesti intuitionvastaisia asioita, kuten hedelmättömyyttä
aiheuttavaa

rituaalivettä.

hyväksyntään,

ryhmään

Tunteiden

on havaittu

sitoutumiseen,

vaikuttavan ihmisten

moraalipäätelmiin,

totuusväittä mie n

käyttäytymiseen

sekä

muistiprosesseihin. Minimaalisesti intuitionvastaisten ideoiden on puolestaan esitetty olevan
helposti muistettavia ja yhteisössä leviäviä.
Nämä huomiot sekä käsittelemäni kognitiiviset rituaaliteoriat tarjoavat syitä sille, miksi
tekstissä Num. 5:11–31 kuvattu rituaali on saatettu kokea houkuttelevana, pakottavana tai
tarpeellisena. Rituaalien emotionaalisia ulottuvuuksia painottavat huomiot tukevat myös mm.
Davidsonin, Frymer-Kenskyn ja Goldsteinin aiemmin esittämiä tulkintoja Numerissa 5:11–31
kuvatusta rituaalista epävarmuuden ja ahdistuksen hallintakeinona, jolla palautetaan totuttu
järjestys. Lisäksi kognitiiviset näkökulmat vahvistavat ajatusta, että tekstin Num. 5:11–31
taustalla on laajalle levinnyt ja monimuotoinen, rituaalisesti vaikuttavaa vettä hyödyntä vä
käyttäytymisperinne, josta löytyy viitteitä myös muualta VT:sta ja muinaisen Lähi- idän
teksteistä.
Kognitiiviset lähestymistavat havainnollistavat myös, miten rituaalit ja tekstit voivat olla
keskenään monitahoisessa vuorovaikutuksessa.

Vakiintuneiden tai yleisten käytänteide n

voidaan katsoa vaikuttavan teksteihin esimerkiksi siten, ettei kaikkea koeta tarpeellisek s i
selittää tai kirjoittaa tekstissä auki. Tekstit voivat puolestaan toimia osana rituaaleja fyysis inä
rituaalivälineinä, – kuten jakeissa Num. 5:23–24 annettu kuvaus vihjaakin. Tekstien sisältö ja
käyttökonteksti voivat myös vaikuttaa ihmisten tunteisiin, päättelyyn, sosiaaliseen identiteettiin

83

sekä ajatusten ja käytänteiden transmissioon tavalla, joka tekee teksteistä tärkeän sosiaalise n
vaikuttamisen ja vallankäytön keinon.
Tämä viimeinen huomio tuo lisäsyvyyttä Grayn ja kumppaneiden ajatuksiin tekstistä
Num. 5:11–31 välineenä, jolla on pyritty vahvistamaan kirjoittajien oikeaksi kokemaa
uskonnonharjoitusta ja -tulkintaa. Itse esitän työssäni, että tekstin Num. 5:11–31 voidaan katsoa
vahvistavan normaliteettia ainakin kahdella tasolla. Ensinnäkin perheen ja yhteisön tasolla, sillä
tekstissä keskitytään perhettä ja yhteisöä järkyttävän käytöksen (vaimon uskottomuuden ja
mahdollisesti

avioliiton

ulkopuolisen

aviomiehen

mustasukkaisen

raskauden)

epäilyksen

selvittämiseen

hillitsemiseen.

ja kitkemiseen

Normaliteettia

sekä

pyritään

vakiinnuttamaan myös nimenomaan uskonnonharjoituksen ja -tulkinnan tasolla, sillä tekstissä
painotetaan papin ja Jahven rooleja välttämättöminä onnistuneelle rituaalille.

Voidaan

spekuloida, että ”epänormaaleiksi” tai ei-toivotuiksi mielletyt käytänteet ovat olleet jossain
määrin aito uhka, jota vastaan teksti on suunnattu.
Lisäksi käsittelemäni teoriat ja kognitiivinen aineisto osoittavat, kuinka ihmiset ovat
monesti taipuvaisia ulottamaan antropomorfisia ajatuksia Jumalaan. Ihmisten sosiaalis ta
havainnointia ja ajattelua koskevat ilmiöt, kuten mielen teoria, selittävät osaltaan, miksi
tekstissä Num. 5:11–31 kuvataan Jahvea tietyllä tavoin; havaitsevana, tuntevana, arvioivana ja
toimivana entiteettinä. Jakeissa Num. 5:11–12 kuvataan, miten Jahve puhuttelee ja asettaa
määräyksiä Israelille. Jakeissa Num. 5:16, 18, 25, 30 kuvataan puolestaan, miten vaimo tai
uhrilahja on tuotava fyysisesti Jahven eteen ikään kuin tämän ”tarkastelun alle”. Erityises ti
jakeessa Num. 5:21 korostetaan, miten Jahve kiroaa ja rankaisee vaimoa pudottamalla tämän
kohdun ja tekemällä tästä varoittavan esimerkin muille. Lisäksi jotkut tutkijat, kuten Lipton
ovat esittäneet, että tekstissä Num. 5:11–31 käytetään avioliiton ja uskottomuuden kuvausta
tietoisesti vertauksena Jahven ja Israelin väliselle suhteelle ja tämän suhteen selvittämise lle.
Nämä seikat herättävät pohtimaan: Yrittivätkö kirjoittajat tekstillään puhutella tai vaikuttaa
myös Jahveen ja tämän tunteisiin?
Työssäni tuli lisäksi
McCauleyn

ja

Lawsonin

esille

käsittelemieni

tarjoamat

teorioiden

rituaaliluokittelut

kehityskohtia
osoittautuivat

ja puutteita.
vain

osittain

käyttökelpoisiksi. Rituaalimuotohypoteesin tarkastelu suhteessa tekstiin Num. 5:11–31 herätti
monia

kysymyksiä

McCauleyn

ja Lawsonin

rituaalierottelun

perusteltavuudesta

ja

uskottavuudesta. Boyerin ja Liénardin voidaan puolestaan katsoa käsittelevän psykologis ta
tutkimusaineistoa sekä rituaalien funktioita ajoittain liian yksipuolisesti. Kummankin teorian –
tai vähintään kognitiivisia lähestymisiä hyödyntävän raamatuntutkimuksen – voidaan katsoa
hyötyvän muun muassa (1.) tekstien ja lukutaidon merkityksen huomioinnista (Miten nämä
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vaikuttavat rituaaleihin ja rituaaleja koskeviin ajatuksiin?), (2.) modernien ja muinais te n
kasvuympäristöjen erojen huomioinnista (Miten nämä erot vaikuttavat fyysisellä tasolla aivojen
ja ajattelun

kehitykseen?)

sekä (3.) automaattisen

ja kontrolloidun

ajattelun

erojen

huomioinnista (Miten nämä ajattelun erot näkyvät rituaaliteksteissä tai vaikuttavat tekstien ja
käyttäytymisen yhteydessä esiintyvien ajatusten eriäväisyyksiin?)
Nämä

kysymykset

tarjoavat

useita

aiheita

jatkotutkimukselle.

Lisäksi

olisi

mielenkiintoista tarkastella tekstiä Num. 5:11–31 sosiaalisuutta painottavien kognitiivis te n
rituaaliteorioiden näkökulmasta. Tämä ei ollut tämän työn puitteissa mahdollista, mutta
esimerkiksi William Irons, Richard Sosis ja Joseph Bulbulia ovat kehittäneet teoriaa rituaalie n
sosiaalisista funktioista. Heidän mukaan rituaalit toimivat ”vaikeasti teeskenneltävinä ” 372
tapoina ilmaista sosiaalista sitoutumista, yhteistyöhalua ja luottamusta edistäen näin yhteisön
yleistä koheesiota.373 Miten teksti Num. 5:11–31 näyttäytyisi tämän teorian valossa?
Tekstin

Num.

5:11–31

voidaan

argumentoida

edellyttävän

vaimolta

”vaikeasti

teeskenneltävää” yhteistyöhalun osoitusta, sillä tekstissä vaaditaan, että vaimo astuu pyhää n
tilaan, kirousvalan ja kirovesirituaalin alaiseksi hänen oman terveydellisen, sosiaalisen ja
uskonnollisen hyvinvoinnin uhalla.

Sosis ja Bulbulia käyttävät ilmaisua ”hard-to-fake” viitatessaan sellaiseen rituaalikäyttäytymiseen, johon liittyy
tunteiden, tekojen ja solidaarisuuden osoittamista tavalla, jota on vaikea uskot tavasti teeskennellä. Bulbulia,
Atkinson, Gray & Greenhill 2013, 199–200; Czachesz 2017, 101.
373 Alcorta & Sosis 2006, 613–614; Bulbulia, Atkinson, Gray & Greenhill 2013, 197–211; Czachesz 2017, 100–
101.
372
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