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1. Johdanto

1.1. Herran ateria
Ehtoollinen on ateria, jonka Jeesus Kristus vietti aterioidessaan opetuslastensa kanssa

viimeistä kertaa ja jonka hän ohjeisti opetuslapsiaan toistamaan.1 Uuden testamentin mukaan

varhaiset kristityt noudattivat tätä ohjeistusta ja kokoontuivat yhteisen aterian äärelle.2 Erään

tulkinnan mukaan koko kristillinen kirkko onkin syntynyt juuri yhteisen aterian äärelle

yhteisönä, jossa erilaisista sosiaalisista taustoista tulevat henkilöt voivat kokea yhteyttä

keskenään.3 Jo kristinuskon ensimmäisinä vuosikymmeninä ehtoolliselle on annettu erityinen

merkitys joka erottaa sen muista aterioista ja tekee siitä erityisen Herran aterian. Siksi

ehtoolliseen tulee tämän merkityksen myötä suhtautua eri tavalla, kuin muuhun syömiseen,

kuten esimerkiksi Paavali varoituksessaan Korintin seurakunnalle ilmaisee.4

Perussuhtautuminen ehtoolliseen erityisenä Herran ateriana on säilynyt samana

kristillisten yhteisöjen elämässä koko niiden kaksituhatvuotisen historian ajan. Sen rinnalle on

kuitenkin syntynyt lukuisia erilaisia näkökulmia ja tulkintoja siitä, mitä ehtoollinen on, mitä

ehtoollisessa tapahtuu ja miten se vaikuttaa kristityn elämään. Valtaosa maailman kristityistä

suhtautuu ehtoolliseen sakramenttina5, Jumalan toiminnan näkyvänä merkkinä. Ehtoollinen

on ollut lukuisten teologisten keskustelujen ja kiistojen lähde, mutta samanaikaisesti se on

ollut merkittävä kristillisen hengellisen elämän rikastuttaja. Ehtoollisen merkittävyyden

vuoksi sitä onkin tarkasteltu sekä teologisin että filosofisin menetelmin, mutta myös osana

kristillistä spiritualiteettia.

 1.2. Tutkimuskysymys, metodi ja lähteet
Tässä tutkielmassa tutkin ehtoolliseen suhtautumisen metafyysisten6 näkökulmien ja

spiritualiteettisten7 näkökulmien päälinjoja ja näiden suhteita toisiinsa. Rajaan tarkasteluni

1 Ehtoollisen asettamisen raamatulliset lähteet löytyvät kohdista Matt. 26: 26–29; Mark. 14: 22–25; Luuk. 22:
14–20.
2 Ap.t. 2: 42; Ap.t. 2: 46; 1.Kor.11: 20–21.
3 Lehmijoki-Gardner 2009, 127–128.
4 1.Kor. 11: 17–34.
5 Sakramentti (lat. sacramentum, salaisuus) on evankeliumiin perustuva, vaikuttava ulkonainen armon merkki.
Teinonen 1999, 297. Kristilliset kirkot viettävät sakramentteja pyhinä toimituksinaan. Sakramenttien lukumäärä
ja merkitys vaihtelee kristillisten kirkkojen välillä.
6 Metafysiikka on filosofian suuntaus, jossa tarkastellaan olevaisen olemusta ja perussyitä. Teinonen 1999, 209.
Tässä tutkielmassa puhun metafysiikasta, kun käsittelen niitä tapoja, joilla ehtoollisen olemusta on pyritty
selittämään loogisella tavalla, ja jotka hyödyntävät filosofiaa niin tehdessään.
7 Spiritualiteetilla tarkoitetaan erilaisia kristillisen elämän käytäntöjä, joiden uskotaan olevan tavalla tai toisella
Pyhän Hengen innoittamia. McGrath 2000, 782. Tässä tutkimuksessa käytän termiä silloin kun haluan puhua
kristillisistä käytännöistä ja koetusta uskonnollisuudesta, erityisesti suhteessa ehtoolliseen.
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läntisen kritinuskon kolmeen merkittävimpään perinteeseen: roomalaiskatoliseen,

luterilaiseen ja reformoituun8 perinteeseen.9 Tutkielmani ensimmäinen lähde on saksalaisen

filosofin Erwin Metzken teos Jumala ja materia. Tässä teoksessa Metzke esittää Martti

Lutherin10 ehtoollisteologian eräänlaisena sillanrakentajana ehtoollisen metafysiikan ja

spiritualiteetin välille. Metzken teos toimii hyvänä lähtökohtana tälle tutkimukselle, sillä

hänen mukaansa ehtoollisen metafysiikka ja ehtoollisspiritualiteetti ovat välttämättä suhteessa

toisiinsa. Näin Metzken teoksen löydökset muodostavat pohjan tutkimukseni kysymyksen

asettelulle. Tarkastelen sitä, miten Metzke näkee ehtoollisen metafysiikan ja spiritualiteetin

suhteen Lutherin ehtoollisteologiassa ja vertaan hänen näkemyksiään kristinuskon kolmen eri

perinteen näkemyksiin ehtoollisen metafysiikasta ja spiritualiteetista. Metzken teosta ei

myöskään ole liiemmin tutkittu Helsingin yliopistossa aikaisemmin, joten lähteen

valitseminen on siksikin perusteltua.

Eri kristillisten perinteiden ehtoollismetafysiikkaa tarkastellessani hyödynnän James

Arcadin11 ehtoollisen metafyysisiä malleja, jotka hän esittelee artikkelissaan ”Recent

Philosophical Work on the Doctrine of the Eucharist.” Nämä mallit antavat kattavan

lähtökohdan ehtoollismetafysiikan lähestymiseen, ja ovat asetettavissa yksinkertaiseen

systemaattiseen muotoon. Ehtoollisspiritualiteettia tarkastellessani hyödynnän laajasti

spiritualiteetin teologian kirjallisuutta. Käytän muutamia spiritualiteetin teologian

yleisteoksia, kuten World Spirituality -sarjan Christian spirituality -teoksia,  mutta hyödynnän

myös yksityiskohtaisempaa tutkimusta eri kristillisten perinteiden ehtoollisspiritualiteetista.

Lopuksi pyrin nivomaan ehtoollisen metafyysisen tarkastelun ja spiritualiteettisen tarkastelun

yhteen kokonaisuudeksi, ja vielä tarkastella tätä kokonaisuutta Metzken teoksen valossa.

Tutkielmani metodina hyödynnän systemaattista analyysia. Pyrin nostamaan teksteistä

tutkimukseeni liittyvät keskeiset käsitteet, niihin liittyvät ideat sekä taustaoletukset ja

arvioimaan metafysiikan ja spiritualiteetin välistä suhdetta sellaisena kuin se teksteissä

8 Tässä tutkielmassa määrittelen reformoidun kristillisyyden niiksi reformaation aikana ja sen jälkeen syntyneiksi
yhteisöiksi, joissa annetaan jonkinlainen auktoriteettiasema Ulrich Zwinglin ja Jean Calvinin teologialle.
9 Jätän tietoisesti anglikaanisen perinteen sekä uudemman ajan vapaakristillisen perinteen tarkastelemisen pois
tästä tutkielmasta. Anglikaanisessa perinteessä ehtoolliskysymyksessä korostuu samankaltaiset kysymykset kuin
luterilaisessa perinteessä, ja vapaakristillisestä kentästä on hankalaa löytää yhtenäistä lähdepohjaa. Anglikaanista
perinnettä tosin luonnehtii laaja ehtoollisteologian kirjo, jossa korkeakirkollinen anglikaanisuus suhtautuu
ehtoolliseen lähes samalla tavalla kuin roomalaiskatolisessa kirkossa, kun taas matalakirkollisen
anglikaanisuuden ehtoolliskorostukset lähestyvät reformoidun perinteen ehtoolliskorostuksia.
10 Martti Luther (1483–1546) oli saksalainen teologi, joka käynnisti reformaation Saksassa, mikä johti uuden
luterilaisen kirkkokunnan syntymiseen ja erkaantumiseen roomalaiskatolisesta kirkosta. TRE XXI, 513–514,
516–519.
11 James Arcadi on yhdysvaltalainen teologian tohtori ja Pohjois-Amerikan anglikaanisen kirkon pappi, jonka
väitöskirja käsittelee ehtoollisopin filosofisia selitysmalleja. Arcadi 2016, 409.
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esiintyy. En tutkimuksessani pyri ottamaan kantaa siihen, miten yksittäiset kristillisten

yhteisöjen jäsenet tai edes kokonaiset yhteisöt suhtautuvat ehtoollisen metafysiikkaan tai

spiritualiteettiin käytännön arjessaan, vaan tarkastelen vain sitä miten ehtoollisen

metafysiikka ja spiritualiteetti näyttäytyy teksteissä, niin yhteisöjen virallisissa

dokumenteissa, kuin myös teologisessa tutkimuksessa.
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2. Erwin Metzke
Lähtöasetelma ehtoollisen metafyysisen ja spirituaalisen tarkastelun väliseen suhteeseen

nousee saksalaisen Erwin Metzken teoksesta Jumala ja materia: Lutherin

sakramenttiteologian maailmankatsomuksellinen merkitys. Erwin Metzke syntyi Danzigissa

vuonna 1906 ja kuoli yllättäen 50–vuotis syntymäpäivänsä aamuna vuonna 1956. Metzke

toimi filosofian professorina Kölnissä, Heidelbergissä ja Tübingenissä, ja hänen

tutkimuksensa käsittelivät muun muassa Hegelin, Hamannin ja Cusanuksen ajattelua.

Metzkellä on ollut merkittävä rooli marxilaisuuden tutkimuksessa; hän oli muun muassa

perustamassa tunnettua saksalaista Marxismusstudien -sarjaa12. Filosofisen työnsä lisäksi

Metzke tunnettiin vakaumuksellisena kristittynä.13 Metzken elinaikaan mahtui kaksi

maailmansotaa, joista jälkimmäisessä hän palveli ensin ilmavoimien esikunnassa psykologina

ja myöhemmin ilmatorjuntayksikössä, jossa hänelle myönnettiin luutnantin arvo.

Kansallissosialistisen puolueen myötävaikutuksella Metzkelle myönnettiin vuonna 1943

professuuri Heidelbergin yliopistosta, jonka hän otti vastaan vuonna 1944,

sotilaspalveluksensa päätyttyä. Vaikka Metzke ei vastustanut natsien hallintoa, ja jopa hyötyi

siitä, hän ei koskaan ollut puolueen jäsen.14

2.1. Jumala ja materia
Jumala ja materian saksankielinen alkuteos Sakrament und Metaphysik: Eine Lutherstudie

über das Verhältnis des christlichen Denkens zum Leiblich-Materiell, on julkaistu vuonna

1948.15 Suomeksi teoksen käänsivät Anja ja Heikki Kirjavainen vuonna 1968. Teoksella on

ollut vaikutusta Tuomo Mannermaan16 teologiaan ja hänen koordinoimaansa suomalaiseen

Luther-tutkimukseen. Siksi onkin luontevaa, että Mannermaa on kirjoittanut käännöksen

esipuheen. Teoksessa Metzke tarkastelee Lutherin sakramenttiopin vaikutusta metafyysiseen

kysymykseen materiaalisen ja ei-materiaalisen välisestä suhteesta. Lyhyestä sivumäärästään

huolimatta teoksessa tulee hyvin esille Metzken filosofinen tarkkuus, sillä kirjasen

kuuteenkymmeneen sivuun on saatu mahtumaan erittäin paljon sisältöä.

12 Metzken työ marxilaisuuden tutkimuksessa on todennäköisesti luonut pohjan myös Jumala ja Materia -
teokselle. Materialismi on olennainen osa marxilaista filosofiaa ja marxilaisen materialismin tutkiminen
suhteessa Metzken omaan kristilliseen vakaumukseen on mahdollisesti ollut yksi teoksen innoittajista.
13 Metzke 1968, 5. Tuomo Mannermaan esipuhe.
14 Tilitzki 2002, 654–657, 809–812.
15 Suoraan käännettynä tutkimuksen nimi siis olisi ”Sakramentti ja metafysiikka. Luthertutkimus kristillisen
ajattelun suhteesta ruumiillis-materiaaliseen.”
16 Tuomo Mannermaa (1937–2015) toimi Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan ekumeniikan professorina
ja tuli kansainvälisesti tunnetuksi merkittävänä Luther-tutkijana. Forsberg 2015.
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Metzke esittää havainnon, että Lutherin ehtoollisteologia on saanut osakseen vain hyvin

vähän filosofista kiinnostusta ja aikookin korjata tämän puutteen. Hän väittää että juuri

Lutherin ehtoollisopista nousee erityisellä tavalla kristillisen ajattelun suhde ruumiilliseen ja

materiaaliseen todellisuuteen.17 Lutherin ehtoollisoppi ei kehittynyt vain eksegeettisen

tarkastelun avulla, vaan se syntyi ehtoollisesta käytyjen teologisten keskustelujen

seurauksena. Luther kävi keskustelua ensin roomalaiskatolisen kirkon kanssa ja myöhemmin

radikaalireformoitujen,18 sekä ennen kaikkea Zwinglin19 ja Sveitsin reformoitujen kanssa.

Lutherin ehtoollisteologia kietoutui lopulta hänen käsityksiinsä Kristuksen ruumiillisen

olemassaolon teologiasta. Tämä johti siihen, että Lutherin ehtoolliskiista oli lopulta kiista

kristillisen uskon peruskysymyksistä. Reformaation ehtoolliskeskusteluissa Luther otti linjan,

jossa hän sanoutui irti katolisen kirkon tavasta määritellä ehtoollisen luonne aristoteelisen

filosofian kautta. Toisaalta Luther halusi tiukasti pitää kiinni reaalipreesensistä eli Kristuksen

todellisesta läsnäolosta ehtoollisaineissa, jonka radikaalireformoidut ja Sveitsin reformoidut

pyrkivät korvaamaan spiritualistisella20 ehtoollisnäkemyksellä. Lutherin teologia on Metzken

mukaan teologiaa, jolla on vahva metafyysinen luonne siitäkin huolimatta, että Luther itse

Metzken mukaan vierastikin metafysiikkaa.21

Metzke käy läpi merkittävimpiä Lutherin tekstejä, joissa Luther selvittää

ehtoollisteologiaansa suhteessa vastustajiinsa. Saarnassa Kristuksen ruumiin ja veren

sakramentista hurmahenkiä vastaan22 Luther esittää, että sakramenteilla on vaikutusta ja

todellisuutta vain suhteessa ihmisen uskoon. Sakramenttia edeltää sana ja usko. Tällä Luther

halusi kritisoida skolastista23 sakramenttinäkemystä ja argumentoida katolisen kirkon messu-

17 Metzke 1968, 10–11.
18 Luther ja Metzke nimittivät teksteissään juuri radikaalireformoituja ”hurmahengiksi.” Radikaalireformoidut
olivat useita erilaisia ryhmittymiä protestanttisia kristittyjä, jotka nimensä mukaisesti suhtautuivat reformaatioon
radikaalisti. Heille reformaatio oli yhteiskunnallinen uudistusliike, jossa pyrittiin irtautumaan vanhoista
kirkollisista järjestyksistä. Tunnetuin radikaalireformoitu ryhmä oli niin kutsutut anabaptistit, jotka eivät
hyväksyneet lapsikastetta, vaan kastoivat kerran lapsena kastettuja kristittyjä uudelleen. Williams 1962, xxiii–
xxv.
19 Ulrich Zwingli (1484–1531) oli Sveitsin reformaation alullepanija ja Sveitsin reformoidun kirkon perustaja.
Hän ajautui ristiriitaan Lutherin kanssa ennen kaikkea ehtoollisopissa. TRE XXXVI, 793.
20 Metzke nimittää spiritualisteiksi niitä, jotka haluavat korostaa jumalasuhteen hengellistä puolta ruumiillisen ja
materiaalisen todellisuuden kustannuksella. Tällä viitataan etenkin Sveitsin reformaattoreihin ja
radikaalireformaattoreihin. Tässä tutkielmassa myöhemmin tällaisista kristillisistä suuntauksista puhutaan
pneumaattisen ehtoollismallin edustajina. Katso luku 3.3.
21 Metzke 1968, 12–14.
22 Sermon von dem Sakrament des Leibes und Blutes Christi wider die Schwarmgeister, 1526.
23 Skolastiikaksi kutsuttiin keskiaikana yliopistoissa harjoitettua kristillistä filosofiaa ja teologiaa. Lat. schola
koulu. Teinonen 1999, 310.
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uhria24 vastaan. Teoksessaan Kirkon Baabelin vankeudesta25 Lutherin viimeisteli kritiikkinsä

katolisen kirkon sakramenttinäkemyksestä sekä transsubstantiaatio-opista26.27

Luther oli käsitellyt sakramentteja jo aiemmissa kirjoituksissaan. Hän oli muun muassa

kirjoittanut, että sakramentteihin kuuluu ulkonainen merkki, joka osoittaa todellisen Jumalan

läsnäolon ja jossa Jumala vaikuttaa. Sakramenttien merkit luovat yhteyttä ihmisen ja Jumalan

välille ja ihmisten välille. Metzken mukaan tämänkaltainen ajattelu on suora vastavoima

radikaalireformoitujen ja muiden hurmahenkien individualistisille uskonkäsityksille.

Hurmahenkien tulkintoja vastaan Luther myöhemmin kirjoittaa teoksen Taivaallisia

profeettoja vastaan,28 jossa hän korostaa erityisen paljon ajatteluaan sakramenttien ulkoisista

merkeistä. Metzke väittää, että nimenomaan hurmahenkiä ja zwingliläisiä vastaan käyty

keskustelu sai Lutherin käsittämään, että kysymys ehtoollisesta on kysymys ulkonaisen ja

sisäisen maailmankuvan välisestä suhteesta.29

Metzke väittääkin, että Lutherille ehtoollinen ei ollut subjektivistinen asia,30 vaan

ehtoollisessa Jumala lähestyy ihmistä aistein havaittavissa leivässä ja viinissä. Luther pyrki

tekemään rajanvetoa niiden välillä, jotka liikaa korostivat henkilökohtaista uskon kokemusta

ehtoollisessa ja niiden välillä, jotka halusivat korostaa korkealentoista

ehtoollismetafysiikkaa.31

2.2. Lutherin kolme kritiikkiä Sveitsin reformaattoreita vastaan
Metzke tuo esiin kolme Lutherin esittämää kritiikkiä, jotka Luther esittää erityisesti Sveitsin

reformaattoreita vastaan. Ensimmäinen kritiikki koskee Zwinglin ja hurmahenkien tapaa

muuttaa ehtoollisen asetussanojen sana ”on” tarkoittamaan sanaa ”merkitsee”. Luther vastusti

tätä pyrkimällä hylkäämään tässä asiassa subjektivistisen pohdinnan ja sen sijaan antamaan

painoarvoa Jumalan erityiselle ilmoitukselle Raamatussa, jossa asetussanat on annettu

muodossa ”on”. Lutherille todellisuus on objektiivinen sellaisenaan, ja siten myös Jumalan

24 Reformaation aikana reformaattorit alkoivat kutsua katolisen kirkon messua nimellä messu-uhri,
korostaakseen katolisen kirkon opetusta, jossa ehtoollinen tuo läsnä olevaksi Kristuksen uhrin ristillä ja täten
jopa toistaa tämän uhrin. Messu-uhri oli yksi suurimpia reformaation kritiikkejä katolista kirkkoa kohtaan.
Jolkkonen 2004, 56.
25 De captivitate Babylonica ecclesiae, 1520.
26 Tarkastelen transsubstantiaatiota tarkemmin tämän tutkielman luvussa 3.2.1.
27 Metzke 1968, 15–16.
28 Wider die himmlischen propheten, 1524.
29 Metzke 1968, 16–18.
30 Näkemys siitä, että kaikki tieto on subjektiviisita, eli sidottu toimijan kokemuksen tulkintaan. Tämän
vastakohtana on objektivismi, jonka mukaan tietoisuus voi saada objektiivista tietoa asioista niiden itsensä
kautta. Teinonen 1999, 319, 230.
31 Metzke 1968, 19.
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todellisuus on objektiivinen sellaisena kuin se on. Raamatun kautta ihminen voi saada selvää

Jumalan todellisuudesta, sillä sitä kautta Jumala ilmoittaa itsensä.32

Metzken mukaan Luther näki sveitsiläisten pyrkimyksessä vaarana myös ontologisen

kriisin, jossa kaikki olevainen on vaarassa jäädä subjektivistisen arvioinnin varaan. Jos

Raamatun sana ”on” ei tarkoitakaan sitä mitä sen oletetaan tarkoittavan, miten voi nähdä

minkään asian olevan sellainen miltä se objektiivisesti vaikuttaa? Metzken mukaan Luther

väittää ihmisen järjen mahdollisuuksilla ja mittapuilla olevan rajat, kun tarkastellaan Jumalan

todellisuutta, ja siten skolastiikan menetelmätkin ovat vain subjektivistisia näkemyksiä.

Luther haluaa siivota pois kaiken subjektivistisen pohdinnan, jotta jäljelle jäisi vain tämän

subjektiivisen pohdinnan edellytys eli objektiivinen oleminen. Luther haluaa turvautua

Jumalan sanaan, joka kohtaa ihmisen sellaisena kuin tämä on ja sanoo ihmiselle sen, mitä

ihminen itse ei kykene itselleen sanomaan, ilman suurempia subjektiivisia pohdintoja. 33

Toinen Lutherin kritiikki Metzken mukaan on uskonnollisista syistä tapahtuva

ruumiillisuuden ja aistillisuuden sekä ulkonaisen ja näkyvän maailman väheksyntä. Metzken

mukaan yksi Lutherin perusvakaumuksista on se, että hengellinen tai jumalallinen ei koe

arvonmenetystä yhteydessä ruumiilliseen maailmaan, vaan päinvastoin se jopa tarvitsee

ulkonaisen asian, merkin, ollakseen todellinen ja vaikuttava. Tämä kritiikki on suunnattu

erityisesti spiritualisteja vastaan. Lutherille erityisesti Kristuksen inkarnaatio puhuu

konkreettisen Jumalan todellisuuden kokemisen puolesta. Jumalan kohtaaminen tapahtuu

ensisijaisesti ulkonaisesti ja ruumiillisesti, sillä ilmoitus ja usko vääristyvät, jos niitä

lähestytään vain hengellisesti ihmisen sisäisistä vaatimuksista käsin.34 Metzken mukaan

Zwinglille ehtoollinen oli vain merkki,35 vertauskuva Kristuksen läsnäolosta, kun taas

Lutherin ajatus sakramentista merkkinä tarkoittaa sitä, että merkki on todellisen, ruumiillisesti

läsnä olevan todellisuuden osoittaja, eikä koskaan pelkkä Jumalan todellisuuden

vertauskuva.36

Kolmas kritiikki koskee niin sanottua erottamisperiaatetta. Metzke kirjoittaa Lutherin

vastustaneen Jumalan sanan ja sakramentin aineiden erottamista toisistaan ja väittäneen niiden

kuuluvan välttämättömästi yhteen. Kysymys erottamisperiaatteesta kietoutuu Metzken

32 Metzke 1968, 21–22.
33 Metzke 1968, 22–25.
34 Metzke 1968, 25–26.
35 Kristityt ovat kautta historian suhtautuneet sakramentteihin merkkeinä, jotka tuovat läsnä olevaksi sen asian,
jota ne merkitsevät. Merkkiteologiaan on kuitenkin historian aikana suhtauduttu erilaisilla tavoilla. Reformaation
aikana erityisesti kysymys ehtoollisen merkkiteologian ja Kristuksen ehtoollisessa läsnä olemisen välisestä
suhteesta nousi kristittyjä jakavaksi tekijäksi. Marshall 2015, 505–506.
36 Metzke 1968, 28–29.
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mukaan Lutherin käsitykseen hengellisen ja ruumiillisen suhteesta. Näitäkään ei Lutherin

mukaan saisi erottaa toisistaan. Kuitenkin ruumiillinen ei ole Lutherille sama asia kuin

lihallinen, vaan henki ja liha tarkoittavat koko ihmistä ruumiineen ja sieluineen, hänen

kulloisessakin suhteessaan Jumalaan ja maailmaan. Luther ei näe hengelliseksi vain asioita

joilla ei ole lihaa ja luita, vaan hän näkee hengellisen kaikeksi siksi mikä lähtee Pyhästä

Hengestä, huolimatta siitä, kuinka ruumiillinen ja näkyvä tuo asia on. Lihallisuus taas on

Lutherin mukaan ihmisen oman voiman varassa elämistä. Näin ollen Lutherin henki-liha

jaottelu ei tapahdu dualistisen37 metafysiikan keinoin, vaan hengellisen kielenkäytön avulla.38

Metzken mukaan Luther nimenomaan pyrkii hävittämään hengellisen ja ruumiillisen

välistä erottelua ja sitä kautta tuomaan esille todellisen vastakohtaisuuden Jumalan ja ihmisen

välillä. Tämä erottelu ja vastakohtaisuus mahdollistaa ihmisen ja Jumalan kohtaamisen

Kristuksen kautta. Lutherille ruumis ja sielu ovat yksi persoona samankaltaisesti kuten

Kristuksessa olivat täysi ihmisyys ja täysi jumaluus samanaikaisesti yhdessä persoonassa.

Toisaalta Luther haluaa pitää kiinni siitä, että Kristuksen persoonassa jumaluus ja ihmisyys

eivät ole sekoittuneita keskenään, vaan ne ovat hänen persoonassaan täydellinen ykseys.

Metzken mukaan Lutherin ajattelu on kokonaisvaltaisesti realistis-personalistista. Se korostaa

persoonan merkitystä ja todellisuutta koettuna sellaisena kuin se on. Lutherille Jumala on

persoonallinen, lähellä koettua todellisuutta ja ihmisen tavoitettavissa.39

2.3. Lutherin reaalipreesens
Metzke tarkastelee kysymystä siitä, miten Kristuksen läsnäolo ehtoollisen leivässä ja viinissä

on konkreettisesti ymmärrettävä reaalipreesensin40 kautta, joka on Metzken mukaan Lutherin

ehtoollisopin ydin. Luther painottaa sakramenttiteologiassaan uskon ja sakramentin yhteyttä

ja sakramentissa sanan ja aineen yhteyttä, mutta tätä ei Metzken mukaan tule tulkita

dualismiksi. Kuten jo aikaisemmassa kappaleessa tuli esille, Luther pyrkii kumoamaan

ajatuksen hengellisen ja ruumiillisen erottamisesta ja haluaa asettaa rajan ihmisen

subjektivistiselle pohdinnalle.41

37 Dualismi on ajatus, jonka mukaan on olemassa kaksi vastakkaista yhteen sopimatonta periaatetta tai
todellisuuden osaa. Teinonen 1999, 78.
38 Metzke 1968, 29–30.
39 Metzke 1968, 31–32.
40 Oppi, jonka mukaan Kristus on todellisesti läsnä ehtoollisessa. Teinonen 1999, 283. Reaalipreesens terminä
liitetään usein juuri Kristuksen ruumiilliseen läsnäoloon ehtoollisaineissa, mutta itse termi ”reaalipreesens,”
viittaa vain todelliseen olemiseen (lat. realis praesentia). Tällainen todellinen oleminen voisi periaatteessa olla
myös Kristuksen hengellistä läsnäoloa ehtoollisaineissa. Käytän tässä tutkielmassa kuitenkin termiä kuvaamaan
juuri Kristuksen ruumiillista läsnäoloa ehtoollisaineissa.
41 Metzke 1968, 33–35.
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Metzke esittää, että Lutherille Jumalan Henki on täysin todellinen silloin, kun sen

käsitetään olevan konkreettisessa, aineellisessa todellisuudessa. Lutherille henkinen

todellisuus ja ruumiillinen olemassaolo eivät sulje toisiaan pois. Juuri sakramenteissa

hengellinen ja aineellinen todellisuus ovat läsnä yhdessä ja siten sakramentti myös

vastaanotetaan sekä hengellisesti että aineellisesti, sielulla ja ruumiilla. Myös sakramentin

vaikutus kohdistuu sekä sieluun että ruumiiseen. Ehtoollinen on perimmiltään hyvin

konkreettinen tapahtuma, jossa Kristuksen ruumis materiaalisella tavalla tulee osaksi ihmisen

ruumiillista todellisuutta, ja juuri ruumiillinen todellisuus on Metzken mukaan inhimillisen

olemassaolon intensiivisin ilmaus.42

Toisaalta ruumiillinen läsnäolo ei sulje pois henkistä läsnäoloa. Metzke esittää, että

Lutherin mukaan sakramentit ovat persoonallisen todellisuuden kokemusta, jossa kohdataan

ihmisen koko olemassaolo, eli materiaalisen todellisuuden lisäksi myös henkinen todellisuus.

Uskoa ei loukata, jos ruumiillinen realiteetti tunnustetaan uskon kohteeksi, mutta samalla

tavalla hengellisesti vastaanotetun asian ei tarvitse olla vain henkistä. Lutherin mukaan

sakramenttien vaikutus on aineellista todellisuutta joka on ihmisen kokemuksen ulkopuolella,

mutta ihminen voi kokea ne hengellisesti. Ehtoollisessa siis on kysymys uskossa

vastaanotetusta ulkonaisesta asiasta. Metzke esittää, että Lutherille sakramentit ovat täysin

riippumattomia kaikista inhimillisistä edellytyksistä. Edes ihmisen usko ei tee sakramenttia,

se vain vastaanottaa sen. Tästä tosin syntyy jännite, sillä tämä johtaa tilanteeseen, jossa

sakramentilla on vaikutusta silloinkin, jos ei-uskova ihminen vastaanottaa sen. Lutherin

mukaan tällöin ihminen syö sen tuomiokseen. Metzken mukaan tällainen ajattelu kertoo

Lutherin suhtautumisesta Jumalan läsnäoloon sakramenteissa siten, että Jumala vaikuttaa

niissä aina, vaikka ihminen yrittäisi olla välittämättä Jumalan vaikutuksesta. Jumala pyrkii

lähestymään ihmistä kokonaisvaltaisesti sekä aineen että hengen tasolla. Sakramenttien

olemus on lopulta ymmärrettävä ihmisen ja Jumalan välisenä suhteena, joka tulee todelliseksi

Jumalan toiminnan välityksellä. Metzke esittää oivallisen havainnon siitä, miten Lutherin

ehtoollisteologia on niin monimuotoinen, että sitä on vaikea asettaa loogiseksi

järjestelmäksi.43

Metzke toteaa Lutherin hylkäävän substantiaaliset käsitteet puhuessaan

ehtoollisaineista. Metzke nimenomaisesti väittää Lutherin kaihtaneen myös

konsubstantiaation käsitettä, jotta hänen ei tarvitsisi puhua ehtoollisesta skolastikkojen

42 Metzke 1968, 35–36.
43 Metzke 1968, 37–30.
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käyttämillä käsitteillä, vaikka monet hänen aikalaisensa sekä myöhemmät luterilaiset

halusivat kutsua Lutherin ehtoollisoppia konsubstantiaatioksi. Metzke esittää, että mikäli

Luther olisi käyttänyt konsubstantiaation käsitettä, olisi hän joutunut hyödyntämään

skolastista filosofiaa, ja muun muassa juuri tätä Luther pyrki ehtoollisopissaan vastustamaan.

Lutherin tapa nähdä ehtoollisessa sekä ehtoollisaineet, että Kristuksen ruumis ja veri, sekä

maallinen että hengellinen yhdessä ”sisäkkäin,” siirtää Lutherin pois substantiaalisten

käsitteiden alueelta.44

 Luther näkee ehtoollisen sekä hengelliseksi että ruumiilliseksi tapahtumaksi. Samoin

siis ehtoollisella on konkreettisesti läsnä sekä materiaalinen että hengellinen todellisuus, sekä

leipä että Kristuksen ruumis. Leipä ja Kristuksen ruumis ovat samanaikaisesti yhtä, mutta

myös erillään toisistaan. Luther pyrkii tiukasti pitämään kiinni reaalipreesensistä

puolustaessaan ehtoollisoppiaan Sveitsin reformaattoreita vastaan, vaikka vastustaakin

samalla tomistien transsubstantiaatio-oppia. Kristus on konkreettisesti ja ruumiillisesti läsnä

ehtoollisaineissa ilman, että ehtoollisaineiden luonnolliset olemukset muuttuisivat tai

tuhoutuisivat suuntaan tai toiseen.45

Metzken mukaan Lutherin ehtoollisopissa tapahtuu täydellinen vastakohtien

yhteensulautuminen46. Jumalan todellisuus ja maallinen todellisuus jäävät itsenäisiksi ja

luonteeltaan vastakkaisiksi, mutta samalla ne ovat täydellisessä ykseydessä. Metzke esittää,

että Lutherille Kristuksen läsnäolo sakramentissa on ensisijaisesti ihme, mutta lopulta hän

näkee, että samanlaisia ihmeitä on näkyvä todellisuus täynnä. Lutherilla on Metzken mukaan

syvä vakaumus siitä, että Jumalan konkreettinen läsnäolo havaittavassa todellisuudessa on

suurempaa kuin mitä ihminen pystyy käsittämään. Samalla ihminen pystyy kuitenkin

kohtaamaan Jumalan käsittämättömän todellisuuden aivan siinä välittömässä, käsin

kosketeltavassa todellisuudessa, jossa hän elää.47

2.4. Ubikviteettioppi
Metzken mukaan Lutherin ehtoollisteologia johtaa Lutherin esittämään teoriansa, joka

tunnetaan ubikviteettioppina. Metzke väittää juuri Lutherin ubikviteettiopin48 olevan

44 Metzke 1968, 41.
45 Metzke 1968, 42–44.
46 Lat. Coincidentia oppositorum. Ajatus, jossa äärellisessä todellisuudessa esiintyvät vastakohtaisuudet
kumoutuvat äärettömässä, jumalallisessa todellisuudessa. Erityisesti saksalaisen teologin ja mystikon Nicolaus
Cusanuksen (1401–1464) ajatus. Teinonen 1999, 53.
47 Metzke 1968, 45–46.
48 Lat. Ubiquitas. Oppi jonka mukaan Kristus voi olla ruumiillisesti läsnä kaikkialla. Metzke 1968, 47.
Suomentajan alaviite. Etenkin roomalaiskatolisessa perinteessä käytetään mieluummin termiä omnipreesenssi
termin ubikviteetti sijaan. Omnipreesenssi tarkoittaa Jumalan kaikkialla olemista. Teinonen 1999, 233.
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eräänlainen metafyysinen vallankumous, joka todella osoittaa kuinka syvällisen metafyysinen

Lutherin ehtoollisteologia lopulta onkaan. Olennaisinta ubikviteettiopissa on, että Kristuksesta

puhuttaessa on irrottauduttava kaikista esineellisistä ja paikkaan sidotuista ajattelutavoista.

Niin kauan kuin ajatellaan että Kristus on sidottu johonkin paikkaan, kuten valtaistuimelle

taivaaseen, on mahdotonta että hän olisi useassa paikassa samanaikaisesti. Kristus, ja koko

kolmiyhteinen Jumala, on samanaikaisesti sekä taivaassa että maan päällä, kaikissa luoduissa

ja luotujen ulkopuolella. Tämä Lutherin ajatus oli Metzken mukaan poikkeuksellinen 1500–

luvun kontekstissa.49

Lutherin ubikviteettioppi sysää liikkeelle kysymyksen siitä, miten Jumala voi

samanaikaisesti olla läsnä kaikkialla näkyvässä todellisuudessa ja kuitenkin kaukana, näkyvän

todellisuuden ulkopuolella. Tämä on Metzken mukaan ohjannut uuden ajan filosofiaa ihan

uudella tavalla, tuoden siihen mukaan kysymyksen miten Jumala voi olla edes todellinen

paikallisessa todellisuudessa. Metzken mukaan tämä Lutherin alulle asettama kysymys on

vaikuttanut moneen länsimaiseen filosofiin Descartesista lähtien aina Kantiin asti. Luther

kuitenkin tuo ubikviteettiopissaan näkökulman, joka tukee Jumalan olemassaoloa niin, että

sitä ei rajata esineelliseen tai paikalliseen todellisuuteen, vaan jonka avulla paikallinen

avaruus on yhdenmuotoista ja samanarvoista Jumalalle. Siten Jumala voi olla kaikkialla

läsnä.50

Selittääkseen ubikviteettia Luther hyödyntää filosofista kolmijakoa siitä miten esine voi

olla olemassa paikassa; localiter eli circumscriptive, diffinitive sekä repletive51. Localiter

tarkoittaa sellaista olemisen tapaa, jossa sekä se mikä on jonkin sisällä, että se minkä sisällä

jokin on, ovat avaruudellisesti hahmotettavissa ja mitattavissa, niin kuin viini tynnyrissä.

Diffinitive tarkoittaa sellaista olemista, jossa tila, jonka sisällä ollaan, on mitattavissa ja

käsitettävissä, mutta sen sisässä oleva asia ei ole mitattavissa. Tästä esimerkkinä Luther

käyttää ääntä, joka lauletaan huoneen sisällä, mutta joka kulkee seinän läpi viereiseen

huoneeseen. Repletive taas on jumalallinen sisällä olemisen tapa, jossa jokin on samalla kertaa

kaikkialla, eikä sitä voi mikään tila mitata tai rajata. Tässä sisällä oleminen tarkoittaa sellaista

olemista, jossa jumalallinen olemus on kaikissa olioissa syvällisemmin kuin olio on edes itse

itsensä kanssa. Juuri repletiven kaltaista olemista on Jumalan ubikviteetti, sillä Jumala

49 Metzke 1968, 47–48.
50 Metzke 1968, 50–52.
51 Luther hyödyntää tässä keskiajan nominalististen filosofien ja skolastikkojen jaottelua. Tämä jaottelu oli
erityisesti saksalaisen teologin Gabriel Bielin (1420–1495) hyödyntämä. Luther todennäköisesti tunsi Bielin
tuotannon hyvin. Haga 2012, 55–56.
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täyttää52 koko kaikkeuden. Se syrjäyttää kaikki esineelliset kategoriat, jotta Jumalan

todellisuuden läsnäolo ilmenee entistä selvemmin.53

Metzke kiinnittää huomiota siihen, että Luther käyttää ubikviteettiopissaan laajasti

mystistä kielenkäyttöä. Mystiikka54 lieneekin Lutherille luonteva tapa lähestyä Jumalan

todellisuutta, sillä Luther haluaa hylätä kaikki paikallistavat kategoriat, jotta Jumalan

todellisuus voidaan ymmärtää uudella tavalla; tavalla jossa Jumala on materiaalisella tavalla

läsnä ehtoollisaineissa. Metzken mukaan Luther turvautuu mystiikkaan, sillä järjen avulla ei

voida saavuttaa ymmärrystä siitä, kuinka Jumala on läsnä ehtoollisaineissa Toisaalta Metzke

ilmaistessaan Lutherin halua käyttää mystiikan käsitteistöä samalla haluaa korostaa Lutherin

kirjoitusasun konkreettisuutta. 55

Metzke on vakuuttunut siitä, että Lutherin ehtoollisoppi on niin ainutlaatuinen, ettei sitä

voida asettaa minkäänlaisiin totuttuihin kategorioihin, vaan se tulee nähdä aivan omana

mallinaan. Lutherin ehtoollisopin ytimessä on rohkeus irtautua skolastiikan käsitteellisistä

rajoituksista, mutta samalla myös välttää pelkkään mystiikkaan nojautuminen. Lutherin

ratkaisu murtaa Jumalan ja näkyvän maailman välinen dualistinen erottelu ilman

tämänpuolisen jumalallistamista on myös esimerkki Lutherin monimuotoisesta ajattelusta,

joka ei mahdu totuttuihin kategorioihin.56

Jumalan ubikviteetti ei Metzken mukaan kumoa Lutherin ajatusta siitä, että Jumala

antaa lopulta löytää itsensä vain sanassa ja sakramentissa. Metzke esittää, että tämä merkitsee

Jumalan itsensä rajoittamista, joka paradoksaalisesti vain vahvistaa oppia Jumalan

ubikviteetista. Jumala rajoittaa läsnäolonsa sanaan ja sakramenttiin, jotta ihminen pystyisi

rajallisessa ymmärryksessään löytämään hänet helpommin. Jumala on todellisesti läsnä

kaikkialla, mutta sanan ja sakramentin kautta Jumala on läsnä ihmistä varten. Sanassa ja

sakramentissa Jumala on vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. Sen kautta Jumala tuo

kaikkialla olonsa näkyväksi yhdessä paikassa, ihmistä varten.57

Metzken mukaan Jumalan lähestyessä ihmistä, hän lähestyy tätä jo valmiiksi

läsnäolleena. Jumala ei ole kaukainen eikä etäinen, vaan Jumala vaikuttaa näkyvässä

todellisuudessa. Samoin inkarnaatiossa Kristus tuli maailmaan, joka oli jo valmiiksi Jumalan

52 Repletive -olemisen juuri on latinan sanassa replere, täyttää.
53 Metzke 1968, 52–53.
54 Mystiikalla tarkoitetaan usein uskonnon harjoittamisen muotoa, jossa korostuu välitön, sisäinen yhteys
Jumalaan. Teinonen 1999, 221. Mystiikan ja spiritualiteetin käsitteiden välillä huomaa toisinaan
päällekkäisyyttä.
55 Metzke 1968, 53.
56 Metzke 1968, 53–54.
57 Metzke 1968, 56–57.
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maailma, jossa Jumala vaikutti.58 Lutherin mukaan se, että Kristus tuli näkyväksi ja

ruumiilliseksi ihmiseksi ihmisen maallis-ruumiilliseen todellisuuteen on osoitus siitä, miten

hengellisen ja materiaalisen todellisuuden erottaminen on merkityksetöntä. Lutherille Jumala

on olemukseltaan samanaikaisesti sekä materiaalinen, että ei-materiaalinen, mutta ihminen

kokee hänet ennen kaikkea materiaalisen todellisuuden kautta.59

3. Ehtoollisen metafyysinen tarkastelu

3.1. James Arcadi ja metafyysiset perusmallit
Kysymys siitä, mitä Jeesus tarkoitti sanomalla ”tämä on minun ruumiini”, on kautta

kristikunnan historian saanut lukuisia erilaisia vastauksia. Kysymys on metafyysinen, sillä

lopulta siinä kysytään sitä, millainen on se todellisuus, jonka kirkko kohtaa ehtoollisessa ja

miten Kristus on siinä läsnä?  Seuraavaksi tarkastelen läntisessä kristikunnassa esiintyviä

metafyysisiä vastauksia tähän kysymykseen. Hyödynnän tutkielmassani James Arcadin

esittämää jaottelua, sillä se on mielestäni kattava ja havainnollistaa kiitettävällä tavalla

ehtoollisen metafyysisen tarkastelun päälinjoja. Arcadi esittää jaottelunsa artikkelissaan

”Recent Philosophical Work on the Doctrine of the Eucharist.” Olen visualisoinut Arcadin

jaottelua kuvassa 1.

Kuva 1. Ehtoollisen metafyysisen tarkastelun päälinjoja Arcadin mukaan.

58 Joh. 1.
59 Metzke 1968, 58–60.
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Arcadi esittää kolme päämallia siitä, miten ehtoolliskysymykseen vastataan. Mallit on

jaoteltu sen mukaan, miten niissä suhtaudutaan Kristuksen läsnäoloon ehtoollisaineissa.

Korporaalisessa60 mallissa Kristuksen ruumis ja veri nähdään tulevan läsnä olevaksi

siunatussa leivässä ja viinissä konkreettisella, materiaalisella tavalla. Korporaalisen

ehtoollisnäkemyksen edustaja voisi suoraan sanoa: ”leipä todella on Kristuksen ruumis”.

Korporaalista mallia voisi kutsua myös reaalipreesens-malliksi, sillä siinä tunnustetaan ajatus

Kristuksen todellisesta läsnäolosta ehtoollisaineissa.  Pneumaattisessa61 mallissa Kristuksen

ruumis ja veri nähdään olevan läsnä ehtoollisaineissa jonkinlaisella hengellisellä tavalla.

Kristuksen olemus on läsnä hengellisellä tavalla, mutta ei konkreettisella. Pneumaattisen

mallin edustaja voisi sanoa: ”leipä on Kristuksen ruumiin kaltainen.” Kolmas malli on niin

sanottu ei-malli, jossa Kristuksen läsnäololle ehtoollisaineissa ei anneta erityistä merkitystä.

Tämän mallin edustajat näkevät, että Kristus on yhtä paljon läsnä ehtoollisessa, kuin hän on

muutenkin läsnä maailmassa. Tämän mallin edustajat suhtautuvat ehtoolliseen usein uskovien

yhteyden ateriana.62 Tässä tutkielmassa käsittelen enimmäkseen korporaalista ja

pneumaattista mallia, sillä ne ovat tutkimukseni kannalta keskeisimmät mallit.

3.2. Korporaalinen malli
Arcadi keskittyy artikkelissaan enimmäkseen korporaaliseen malliin ja jaottelee sen

kolmeen alakategoriaan: kapernaumilaiseen, roomalaiseen ja saksalaiseen malliin.

Kapernaumilainen malli on täysin hypoteettinen malli, eikä kristinuskon historiassa tiedetä

yhdenkään kristillisen yhteisön ajatelleen ehtoollisesta sen mukaisesti. Tämän mallin mukaan

ehtoollisaineet muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi siten, että leivän ja viinin aistittavat

ominaisuudet eivät enää ole läsnä. Eli leipä alkaa näyttää, tuntua, haista ja maistua palalta

ihmislihaa. Tämä malli on sikäli huomion arvoinen, että erityisesti kristinuskon alkuaikoina

moni ei-kristitty on saattanut epäluuloisesti suhtautua ehtoolliseen kapernaumilaisittain.

Lisäksi kapernaumilainen malli on hyvä esimerkki siitä, mitä korporaalisen mallin kannattajat

eivät ajattele ehtoollisesta. Mallin nimi nousee Johanneksen evankeliumin kuudennesta

luvusta, jossa Jeesus puhuu Kapernaumin synagogassa.63 ”Kapernaumilaiset” oli myös

60 Lat. corpus, ruumis. Korporaalinen malli, eli ruumiillinen malli.
61 Kr. πνεύμα, (pneuma), henki, hengitys. Pneumaattinen malli, eli hengellinen malli.
62 Arcadi 2016, 402–403.
63 Joh. 6: 48–58.
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pilkkanimi, jota erityisesti reformaation aikana käytettiin niistä teologeista, jotka halusivat

pitää kiinni Kristuksen olemuksellisesta läsnäolosta ehtoollisaineissa.64

Roomalainen malli on nimensä mukaisesti se ehtoollisnäkemys, joka on syntynyt

roomalaiskatolisen kirkon yhteydessä. Sen mukaan Kristuksen ruumis ja veri ovat

olemuksellisesti (substantiaalisesti) läsnä leivässä ja viinissä samalla kun leivän ja viinin

aistittavat ominaisuudet (aksidenssit) ovat yhä läsnä. Kristuksen ruumiin ja veren olemus on

korvannut leivän ja viinin olemuksen. Roomalaisen mallin historia tuntee kuitenkin kaksi

lähestymistapaa siihen, miten Kristuksen ruumiin ja veren olemus korvaa leivän ja viinin

olemuksen. Roomalaisessa annihilaatio-mallissa leivän ja viinin olemukset tuhoutuvat

Kristuksen ruumiin ja veren olemuksen saapuessa. Roomalaisen transsubstantiaatio-mallin

mukaan leivän ja viinin olemukset muuttuvat Kristuksen ruumiin ja veren olemuksiksi.

Annihilaatio-malli herätti varhaisella keskiajalla jonkin verran kiinnostusta, mutta se hylättiin

viimeistään neljännessä Lateraanikonsiilissa vuonna 1215, jossa transsubstantiaatio-oppi

julistettiin roomalaiskatolisen kirkon viralliseksi opetukseksi ehtoollisesta.

Transsubstantiaatio-oppia vahvistettiin uudelleen Konstanzin kirkolliskokouksessa 1414–

1418 ja Trenton kirkolliskokouksessa 1545–1563.65

Saksalainen malli viittaa nimensä mukaisesti ehtoolliskäsityksiin, jotka syntyivät

reformaation aikana Saksassa. Saksalaisessa mallissa Kristuksen ruumiin ja veren olemukset

ovat läsnä leivässä ja viinissä samanaikaisesti leivän ja viinin olemusten kanssa. Leivän ja

viinin aistittavat olemukset eivät muutu. Arcadi jakaa saksalainen mallin vielä

konsubstantiaatioon ja impanaatioon. Konsubstantiaatiossa ajatellaan, että Kristuksen ruumiin

ja veren olemukset ovat samanaikaisesti läsnä leivän ja viinin ominaisuuksien kanssa, mutta

Kristuksen ruumiin ja veren aistittavat ominaisuudet eivät ole läsnä ehtoollisaineissa.

Kristuksen ruumis vastaanotetaan leivän ”sisällä, vieressä ja alla”66 millä tarkoitetaan sitä, että

Kristuksen todellinen ruumis ja veri vastaanotetaan samanaikaisesti kun ihminen nauttii

todellisen leivän ja viinin.  Konsubstantiaatio on se ehtoollisen metafyysinen malli, joka usein

mielletään Martti Lutherin ehtoollisopiksi, vaikka kuten edellisessä pääluvussa esitettiin, asia

ei ole niin yksiselitteinen.67

64 Arcadi 2016, 403.
65 Arcadi 2016, 404.
66 Latinaksi in, cum, sub, ”sisällä, vieressä, alla”. Luterilaisen reformaation aikana pyrittiin eroon kielestä, joka
yhdistäisi ehtoollisen aristoteeliseen ontologiaan. Siksi luterilaisissa tunnustusteksteissä pyrittiin välttämään
puhetta ehtoollisaineiden muuttumisesta ja sen sijaan käytettiin etenkin näitä kolmea sanaa. Toisaalta tässä
periaatteessa ei aina pysytty. Jolkkonen 2004, 164.
67 Arcadi 2016, 404.



17

Impanaatio tarkoittaa sitä, että leivän ja viinin aistittavat ominaisuudet ovat samalla

Kristuksen ruumiin ja veren aistittavia ominaisuuksia. Ehtoollisaineet ja Kristuksen ruumis ja

veri ovat yhteydessä toisiinsa inkarnaation mallin mukaisesti. Kuten inkarnaatiossa (lat. in

carnis, lihassa) Kristus on samanaikaisesti sekä Jumala, että ihminen, impanaatiossa (lat. in

panis, leivässä) Kristus on samanaikaisesti sekä todellinen leipä ja viini että todellinen ruumis

ja veri. Arcadi esittää, että ajatus impanaatiosta oli erityisesti vähemmän tunnetun saksalaisen

reformaattorin Andreas Osianderin ajatus.68

Seuraavaksi tarkastelen korporaalisen mallin eri muotoja ja sitä, miten ne ilmenevät

kristikunnan eri perinteissä.

3.2.1 Transsubstantiaatio
Trasnsubstantiaatio on roomalaiskatolisen kirkon virallinen näkemys ehtoollisesta. Katolisen

kirkon katekismuksessa transsubstantiaatiosta on kirjoitettu näin:
”Kaikkeinpyhin eukaristian sakramentti sisältää todesti, todellisesti ja substantiaalisesti Herramme
Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren yhdessä hänen sielunsa ja hänen jumaluutensa kanssa, ja siksi
koko Kristuksen”. ”Tätä läsnäoloa sanotaan ’todelliseksi’– ei siinä mielessä, etteivät muut läsnäolon
muodot olisi todellisia, vaan sanan ’todellinen’ korkeimmassa mielessä, koska tämä läsnäolo on
substantiaalinen; siinä näet Kristus, Jumala ja ihminen, tulee kokonaan ja täydellisesti läsnäolevaksi”

Kristus tulee läsnäolevaksi tässä sakramentissa leivän ja viinin hänen ruumiikseen ja verekseen
muuttumisen kautta. Kirkkoisät painottivat päättäväisesti sitä kirkon uskoa, että Kristuksen sana ja Pyhän
Hengen toiminta ovat niin vaikutusvoimaisia, että ne kykenevät vaikuttamaan tämän muuttumisen.

—  —

Trenton kirkolliskokous tekee yhteenvedon katolisesta uskosta lausuessaan: ”Koska siis Vapahtajamme
Kristus sanoi sen, minkä hän leivän hahmossa esiinkantoi, olevan todellisesti hänen ruumiinsa, niin
Jumalan kirkko on aina ollut vakuuttunut ja tämä pyhä synodi nyt uudestaan julistaa, että leivän ja viinin
konsekraation kautta leivän koko substanssi muuttuu Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumiin
substanssiksi ja viinin koko substanssi hänen verensä substanssiksi. Tätä muuttumista pyhä katolinen
kirkko on soveliaasti ja asianmukaisesti kutsunut olemuksen muuttumiseksi (transsubstantiaatioksi)”.

Kristuksen eukaristinen läsnäolo alkaa konsekraation hetkellä ja kestää niin kauan kuin eukaristiset
muodot ovat olemassa. Kristus on kokonaan ja jakamattomasti kummassakin muodossa, ja kokonaan ja
jakamattomasti niiden kaikissa osissa, niin ettei leivän murtaminen jaa Kristusta osiin.69

Katolisen kirkon katekismuksen mukaan Kristuksen todellinen läsnäolo on siis

substantiaalista, mikä tarkoittaa että hänen läsnäolonsa on olemuksellista ja täydellistä.

Kristuksen läsnäolo alkaa konsekraation hetkellä ja sen vaikuttaa Kristuksen sana ja Pyhän

Hengen läsnäolo. Leivän ja viinin olemukset muuttuvat siis Kristuksen ruumiin ja veren

olemuksiksi. Olennaista on myös huomata, että katolisen ehtoollisnäkemyksen mukaan

Kristus on kokonaan ja jakamattomasti läsnä kaikissa konsekroiduissa ehtoollisaineissa.

68 Arcadi 2016, 404. Myös artikkelin viite 14.
69 KKK, 1374–1377. Kursivoinnit alkuperäisiä.
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Merkittävä brittiläinen, katoliseen kirkkoon siirtynyt filosofi Gertrude Elizabeth

Margaret Anscombe70 on kirjoittanut uskonnonfilosofisen tutkielman ”On

Transsubstantiation”, jossa hän tarkastelee transsubstantiaation filosofista perustaa.

Anscomben mukaan ehtoollisen todelliset juuret ovat kirkon näkemyksen mukaisesti

juutalaisessa uhripalveluksessa, jossa merkki yhteydestä Jumalaan oli eläinten ja esineiden

uhraaminen. Liittymällä juutalaiseen uhripalvelukseen Kristus antoi itsensä täydelliseksi

uhriksi ristillä ja tämän merkiksi hän antoi apostoleilleen ehtoollisen. Ehtoollisessa ei

kuitenkaan ole kyse vain uhrin muistamisesta, vaan Kristuksen kerran toteuttama täydellinen

uhri tulee uudelleen todeksi jokaisessa ehtoollisessa Kristuksen substantiaalisen läsnäolon

kautta. Kristityt saavat ottaa vastaan ylösnousseen ja taivaaseen korotetun Kristuksen, sillä

hän on ehtoollisessa läsnä elävänä, kokonaisena ja jakamattomana. Oppi

transsubstantiaatiosta on Anscomben mukaan tämän vastaanottamisen filosofinen muotoilu.71

Anscomben mukaan transsubstantiaation todellinen määritelmä on ”fyysisen

todellisuuden muuttuminen toiseksi, jo olemassa olevaksi todellisuudeksi.” Kyseessä ei ole

kemialliseen muutokseen verrattava tapahtuma, jossa olemassa oleva materia reagoi toiseen

materiaan ja syntyy jotain uutta, vaan kyse on toisen samanaikaisesti reaalisen todellisuuden

siirtymisestä toisen tilalle. Anscombe kirjoittaa, että tällainen ajatus on ainutlaatuinen ja

vaikeasti ymmärrettävissä, eikä sille löydy suoraa vertauskuvaa näkyvästä todellisuudesta.

Siksi ehtoollisessa korostuukin järjen sijaan usko. Edes aristoteelinen skolastiikka ei

Anscomben mukaan pysty viemään ehtoollisesta pois sen mysteeriluonnetta, vaan lopulta

ehtoollisessa onkin kysymys tavasta, jolla Kristus on läsnä kirkkonsa kanssa kunnes hän

toisen kerran saapuu.72

Anscombe korostaa ehtoollisen symboliluonnetta. Symbolin juuret ovat juutalaisessa

pääsiäisateriassa, jonka yhteydessä Kristus asetti ehtoollisen. Ehtoollisen suurin symbolinen

merkitys on Anscomben mukaan leivän ja viinin syöminen ja juominen, jossa konkreettisesti

syödään Kristuksen ruumis ja juodaan hänen verensä. Anscombe kritisoi reformoitua

ehtoollisnäkemystä, jossa Kristuksen ruumiin ja veren nähdään olevan läsnä ehtoollisessa

vain merkityksen tasolla. Jos Kristus on läsnä ehtoollisessa vain merkityksen tasolla, vie se

Anscomben mukaan jotain olennaista pois ehtoollisen perimmäisestä symboliarvosta.

70 G.E.M Anscombe (1919–2001) oli brittiläinen analyyttiseen koulukuntaan kuulunut filosofi, joka kääntyi
katoliseen kirkkoon. Hän tuli tunnetuksi Wittgensteinin oppilaana, tämän töiden editoijana ja kääntäjänä sekä
työstään erityisesti mielenfilosofian parissa. Hänen oli poleeminen kirjoittaja, joka useasti puolusti katolista
analyyttista tomismia haastavissa kysymyksissä, kuten seksuaalietiikassa. Audi 1999, 30.
71 Anscombe 1981, 107–108.
72 Anscombe 1981, 108–109.
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Katolisen näkemyksen mukaan Kristuksen konkreettisen ruumiin ja veren nauttiminen on

itsessään symboli, jonka kautta Kristus tulee osaksi uskovan elämää, yhdistää hänet toisiin

uskoviin tehden heistä todellisen Kristuksen ruumiin, eli kristillisen kirkon, sekä pyhittää

heidät elämään kristityn elämää. Jos Kristus ei konkreettisesti olisi läsnä ehtoollisessa, olisi

koko sakramentin viettäminen vain symbolin symboli, jolloin siitä Anscomben mukaan

puuttuisi Kristuksen todellisuus, joka tekisi sakramentista vaikuttavan. Anscombe myös

kritisoi transsignifikaatiomallia samoin perustein. Jos ehtoollisaineille annetaan vain

merkitystaso eikä niitä linkitetä osaksi todellisuutta, eivät ne voi olla merkkejä jotka lupaavat

sen mitä vaikuttavat.73

Modernimpaa näkökulmaa transsubstantiaation filosofiseen tarkasteluun tarjoaa

Alexander Pruss74. Hänen mukaansa transsubstantiaation ja siinä vaikuttavan reaalipreesensin

tuo esille kysymyksen siitä, miten Kristus voi olla ruumiillisesti useassa paikassa

samanaikaisesti.  Pruss kirjoittaa, että jo Leibniz75 esitti filosofisia perusteluja

transsubstantiaatiolle esittämällä ajatuksen, jossa Kristuksen ruumiista vain osa tulee läsnä

olevaksi ehtoollisaineissa samanaikaisesti kuin hänen taivaallinen ruumiinsa pysyy Isän

oikealla puolella. Leibnizin mukaan tämä osa on todennäköisesti hyvin pieni ja

merkityksetön, kuten hius tai ihon palanen, niin että Kristuksen taivaallinen ruumis ei

ehtoollisesta vahingoittuisi. Tämä tosin on vastoin katolisen kirkon virallista opetusta, jonka

mukaisesti koko Kristus on läsnä jokaisessa ehtoollisaineessa.76

Toisaalta Pruss esittää Tuomas Akvinolaisen suhtautuneen transsubstantiaatioon siten,

että Kristus on sakramentaalisesti läsnä ehtoollisaineissa. Tällä tarkoitetaan läsnäoloa, joka on

ruumiillista, mutta ei edellytä paikallista läsnäoloa. Tällainen monimutkainen lähestymistapa

ehtoollisen metafysiikkaan johtaa Akvinolaisen ajattelemaan, että Kristus on läsnä

ehtoollisaineiden substansseissa, mutta niiden aksidenssit pysyvät muuttumattomina. Pruss

esittää havainnon, että Akvinolaisen ajattelu on avannut kiinnostavia näkökulmia

todellisuuden ulottuvuuksiin. Pruss tulkitsee Akvinolaista niin, että Kristuksen taivaallisen

ruumiin ulottuvuus tulee läsnä olevaksi ehtoollisleivän ulottuvuuteen, niin että leipä näyttää

leivältä, mutta on todellisuudessa Kristuksen ruumis.77

73 Anscombe 1981, 110–112.
74 Alexander Pruss (1973–) on kanadalaissyntyinen filosofian tohtori Baylorin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa
käsitteli mahdollisten maailmojen teoriaa. Pruss 2018.
75 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) oli saksalainen filosofi, joka edusti rationalismia. Hänen päätyönään
pidetään omalaatuista metafyysistä monadioppia. TRE XX, 649–650, 654.
76 Pruss 2009, 516–518.
77 Pruss 2009, 519, 521–523.
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Kolmanneksi Pruss esittää ajatuksen Kristuksen läsnäolosta monessa paikassa samaan

aikaan hyödyntäen ajatusta kaareutuvasta avaruudesta. Koska maailmankaikkeus vaikuttaa

kaareutuvan on matemaattisesti mahdollista nähdä jokaisen avaruuden kohteen olevan

suorassa linjassa toisensa kanssa. Pruss esittää, että fysiikan lakien johdosta tämä ei ole

mahdollista, sillä etäisyydet ovat niin suuria, mutta Pruss esittää, että Jumalan ihmeet voivat

rikkoa fysiikan lakeja, kunhan ne eivät riko logiikan lakeja. Loogisesti on mahdollista nähdä

kaikki avaruuden paikat samasta pisteestä käsin, joten tällaisen logiikan kautta Kristus pystyy

olemaan näissä kaikissa pisteissä läsnä samanaikaisesti. Pruss toki huomauttaa, että aika-

avaruus teorioiden yhdistäminen teologiaan on monimutkaista ja riskialtista, mutta se on yksi

mahdollinen näkökulma tarkastella todellisuutta myös kristillisestä viitekehyksestä.78

Katolisen kirkon sisällä on lukuisia erilaisia tapoja suhtautua transsubstantiaatioon.

Yhdestä erityisemmästä tavasta voidaan pitää esimerkkinä Edward Schillebeeckxin

ehtoollisnäkemystä, johon perehdyn tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa.79

3.2.2 Konsubstantiaatio
Saksalainen ehtoollismalli koskee erityisesti luterilaisia kirkkoja. Luterilaisen reformaation

ehtoollismalli asettuu ikään kuin roomalaisen mallin ja pneumaattisen mallin välimaastoon.

Martti Lutherin ehtoolliskäsitys syntyi välienselvittelyssä sekä katolisen kirkon

ehtoolliskäsityksen että sveitsiläisten reformaattorien ehtoolliskäsitysten kanssa. Tässä

kontekstissa Lutherin ehtoolliskäsitys näyttäytyykin selkeästi välimuotona roomalaisen

ehtoollismallin ja pneumaattisen ehtoollismallin välillä.80

Luterilaisia kirkkoja yhdistävät luterilaiset tunnustuskirjat, joiden kokonaisuus on

koottu ja hyväksytty Yksimielisyyden kirjaan vuonna 1580. Sittemmin osa luterilaisista

kirkoista on sanoutunut irti osasta Yksimielisyyden kirjan tunnustustekstejä. Lähes jokainen

luterilainen kirkko kuitenkin nostaa tunnustusteksteistä erityiseen asemaan kolme vanhan

kirkon uskontunnustusta81, Lutherin Vähä-katekismuksen sekä Augsburgin tunnustuksen.

Myös Luterilainen maailmanliitto on edellyttänyt jäsenkirkoiltaan juuri näiden

tunnustustekstien tulkitsemista Raamatun puhtaimmaksi selitykseksi.82 Tämän johdosta

analysoinkin seuraavaksi vain näitä kahta reformaatioajan tunnustustekstiä.83

78 Pruss 2009, 524–526.
79 Katso luku 3.3.2.
80 Metzke 1968, 12–13.
81 Apostolinen uskontunnustus, Nikean-Konstantinopolin uskontunnustus sekä Athanasioksen uskontunnustus.
82 Constitution of the Lutheran World Federation, II.
83 Muissakin luterilaisissa tunnustusteksteissä puhutaan ehtoollisesta. Luterilaisen reformaation viimeinen
tunnustusteksti, Yksimielisyyden ohje, pyrki olemaan Augsburgin tunnustuksen selitysteos ja sen tarkoitus oli
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Augsburgin tunnustus84 puhuu ehtoollisen metafysiikasta hyvin vähäsanaisesti:
Herran ehtoollisesta seurakuntamme opettavat, että Kristuksen ruumis ja veri ovat ehtoollisessa todella
läsnä ja jaetaan niille, jotka sen nauttivat. Toisin opettavat ne hylkäävät.85

Vähäsanaisuudestaan huolimatta, Augsburgin tunnustus antaa pohjan saksalaisen mallin

ymmärtämiselle. Saksalaisessa mallissa Kristuksen ruumis ja veri ovat todellisella tavalla

läsnä ehtoollisessa. Tunnustuksessa siis annetaan painoarvoa Kristuksen todelliselle

läsnäololle ehtoollisaineissa, jonka kautta tunnustuksen teksti pyrkii lähestymään

roomalaiskatolista kirkkoa ja samalla sanoutumaan irti reformoitujen kirkkojen

pneumaattisesta ehtoollismallista. Tunnustuksessa myös eritellään ”Poistettuja

väärinkäytöksiä koskevat kohdat,” jossa luterilaiset kritisoivat katolisen kirkon tapaa jakaa

ehtoollinen maallikoille vain leivän muodossa. Tämän tavan kritiikki ei kuitenkaan niinkään

kohdistu ehtoollisen metafysiikkaan, vaan siihen, että Kristus on Uudessa testamentissa

käskenyt kaikkia sekä syömään leipää että juomaan viiniä ehtoollista vietettäessä, ja tämä

käsky ei luterilaisten mukaan toteudu, jos ehtoollisella nautitaan vain leipää. ”Poistettuja

väärinkäytöksiä koskevissa kohdissa” on kuitenkin yksi ehtoollisen metafysiikan

näkökulmasta kiinnostava huomio:
Koska sakramentin muotojen erottaminen toisistaan ei ole sopusoinnussa Kristuksen asetuksen kanssa,
on tähän asti käytössä ollut ehtoollisleivän juhlallinen kulkueessa kantaminen jätetty pois meidän
keskuudessamme.86

Tässä tunnustus viittaa myöhäisellä keskiajalla yleistyneeseen tapaan asettaa

konsekroitu ehtoollisleipä sitä varten valmistettuun kantotelineeseen, monstranssiin, jota

kannettiin kulkueessa erityisesti reformaatiota edeltävän ajan Saksassa suositun Corpus

Christi-juhlan aikana. Monstranssin tuli olla näyttävä, ja siinä esillä olevan leivän tuli olla

pienentää luterilaisten sisäisiä teologisia jännitteitä, joita ilmaantui Lutherin kuoleman jälkeen. Yksimielisyyden
ohje  käsittelee ehtoollista melko laajasti ja tuo siihen uusia näkökulmia. Yksimielisyyden ohje lähtee liikkeelle
siitä, että ehtoollisessa on läsnä Kristuksen todellinen ruumis ja veri, joka nautitaan sekä suulla materiaalisesti
että uskolla hengellisesti. Tunnustusteksti kuitenkin kieltää kapernaumilaisen tavan suhtautua ehtoollisen
materiaaliseen nauttimiseen. FC–Ep. VII, 4–5, 12. Yksimielisyyden ohje ottaa auktoriteetikseen Lutherin Suuren
tunnustuksen ja sen perusteella julistaa, että ehtoollinen nautitaan sekä hengellisesti, että materiaalisesti,
riippumatta ehtoollisen jakajasta tai vastaanottajasta. FC–SD VII, 31–39. Yksimielisyyden ohje sisältää myös
luterilaisia jakaneen ajatuksen siitä, että sakramentin käytön (usus) ulkopuolella ehtoollinen ei ole sakramentti:
Nihil habet rationem sacramenti extra usum a Christo institutum. Tätä on tulkittu niin, että Kristuksen
reaalipreesens ehtoollisaineissa lakkaa ehtoollisen käytön jälkeen. FC–SD VII, 84–86.
84 Augsburgin tunnustus (lat. Confessio Augustana, lyhennetään CA) nimetään usein luterilaisten
päätunnustukseksi. Philipp Melanchthon (1497–1560) laati tunnustuksen vuonna 1530 esitettäväksi Augsburgin
valtiopäivillä. Tunnustuksen tarkoitus oli selventää keisarille ja katoliselle kirkolle, mikä oli reformaation
seurakuntien oppi suhteessa katolisen kirkon oppiin. Tunnustuksessa pyritään esittämään asiat, joissa
luterilaisilla ja katolisilla on yksimielisyys ja joissa on erimielisyyttä. TRE IV, 616–624.
85 CA X.
86 CA XXII, 12.
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avoimesti kristittyjen katseltavissa ja palvottavissa.87 Corpus Christi -juhlan ja muun

sakramentin palvonnan taustalla on vahvasti ajatus transsubstantiaatiosta. Koska Kristus on

substantiaalisesti läsnä ehtoollisleivässä, tulee ehtoollisleivässä olevalle Kristukselle myös

osoittaa kunnioitusta, jopa palvontaa.88 Augsburgin tunnustus hylkää tämän käytännön, ja

perustelee sitä sillä, että sakramentin muotoja ei pidä erottaa toisistaan. Tämän perusteen

lisäksi taustalla saattaa olla myös nouseva transsubstantiaation kritiikki, vaikka tunnustuksesta

ei tätä suoraan käykään ilmi.

Toisessa merkittävässä tunnustustekstissä Lutherin Vähä-katekismuksessa89 otetaan

myös niukkasanaisesti, mutta merkittävästi kantaa ehtoollisen metafysiikkaan.
Mikä on alttarin sakramentti? Vastaus:
Se on leipään ja viiniin sisältyvä Herramme Jeesuksen Kristuksen todellinen ruumis ja veri. Hän on sen
itse asettanut meidän, kristittyjen, syötäväksi ja juotavaksi.90

Lutherin Vähä-katekismuksessakin siis korostuu ajatus reaalipreesensistä, jossa Kristuksen

ruumis ja veri ovat todella läsnä ehtoollisessa. Tällä pyritään tekemään selkeä ero

pneumaattisen mallin edustajiin.

Mitä erityistä saksalaisessa mallissa siis on suhteessa roomalaiseen malliin? Kuten

Arcadin jaottelussa käy ilmi, saksalainen malli jakautuu konsubstantiaatioon ja impanaatioon.

Konsubstantiaatio, on se ehtoollisnäkemys, jota on kutsuttu Lutherin ehtoollisnäkemykseksi

ja täten luterilaisimmaksi ehtoollisnäkemykseksi. Konsubstantiaation näkökulmat nousevat

reformaatioajan transsubstantiaation kritiikistä. Tähän teemaan liittyen on Jari Jolkkonen91

tehnyt laajan väitöskirjan Lutherin ehtoollisteologiasta Uskon ja rakkauden sakramentti. Opin

ja käytännön yhteys Martti Lutherin ehtoollisteologiassa. Väitöskirjassaan Jolkkonen

tarkastelee Lutherin transsubstantiaation kritiikkiä.

Jolkkonen väittää, että transsubstantiaatio ei ole Lutherin mukaan suinkaan väärä tapa

ajatella ehtoollisesta. Erityisesti Lutherin kirjassa Kirkon Baabelin vankeudesta Luther puhuu

transsubstantiaatiosta tarpeettomana. Lutherille ehtoollisessa keskeistä on reaalipreesensin

korostaminen, eikä niinkään se, miten reaalipreesens määritellään. Jolkkonen esittää, että

Luther tulkitsee transsubstantiaation olevan teologian ulkopuolelta tulevaa filosofista

87 Koivisto 2016, 101.
88 KKK, 1418.
89 Saksalainen reformaattori Martti Luther kirjoitti Vähä-katekismuksen vuonna 1529 kristinuskon opettamisen
apuvälineeksi. Se sisältää yleisimmät kristillisen opin kohdat. Vähä-katekismus oli tarkoitettu ensisijaisesti
perheenisien käyttöön. TRE XVII, 712–713.
90 VK, Alttarin sakramentti 1–2. Kursivoinnit alkuperäisiä.
91 Jari Jolkkonen (1970–) on suomalainen teologian tohtori, joka valittiin Kuopion hiippakunnan piispaksi
vuonna 2012. Kuopion hiippakunta s.a..
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pohdintaa, joka on toissijaista kristillisen uskon näkökulmasta. Kirkko on satoja vuosia

uskonut ehtoollisen oikein ennen transsubstantiaation kehittelyä, eikä se sitä tarvitse nytkään.

Toisaalta Jolkkosen mukaan Luther hyväksyy transsubstantiaation käyttämisen ehtoollisen

tulkitsemisessa, sillä se vahvistaa Lutherin mielestä oleellista reaalipreesensin ajatusta.

Kuitenkin Luther näkee, että transsubstantiaation ymmärtäminen ei ole välttämätöntä uskon

näkökulmasta.92

 Toisaalta Jolkkosen mukaan Luther vastusti transsubstantiaation ajatusta, jossa

Kristuksen läsnäolo edellyttää leivän ja viinin substanssien häviämistä. Lutherin mukaan

teologiassa voidaan olettaa kahden eri substanssin olevan samassa paikassa samaan aikaan,

vaikka se ei sopisikaan yhteen aristoteelisen metafysiikan kanssa. Jolkkonen väittää, että

Lutherille ajatus leivän ja viinin substanssien häviämisestä on sekä vastoin Raamattua että

järkeä. Jolkkonen esittelee neljä eri vasta-argumenttia, joilla reformaattori vastustaa ajatusta

substanssien häviämisestä.93

Ensimmäiseksi Lutherin mukaan Uuden testamentin käyttämä kieli ei edellytä ajatusta

ehtoollisleivän ja viinin substanssien katoamisesta. Lutherille Raamatun sanat tulee käsittää

niiden varsinaisessa kieliopin mukaisessa merkityksessä, ellei jokin ilmeinen syy

ehdottomasti puolla jotain muuta lukutapaa. Luther vierastaa Raamatun vahvaa allegorista

lukutapaa, joka hänen mukaansa hämärtää Raamatun ydinsanoman. Jos Raamatusta ei voi

saada selvää lukemalla sitä suoraan, ei Raamattu Lutherin mukaan voi olla totta. Lutherin

mukaan Raamattu ei käytä kieltä, joka antaisi ymmärtää leivän ja viinin substanssien

muuttumisen, vaan kaikki Uuden testamentin ehtoollista koskevat kohdat94 käyttävät

elementeistä myös termejä ”leipä ja viini.” Tämän johdosta Luther ei näe syytä miksi

ehtoollisaineista tulisi lakata puhumasta leipänä ja viininä niiden siunaamisen jälkeen, eikä

olettaa että ehtoollisessa tapahtuisi sellainen transsubstantiaatio, jossa leipä ja viini lakkaavat

olemasta leipä ja viini.95

Toinen Lutherin vasta-argumentti koskee dogmihistoriaa. Lutherin mukaan ajatus

transsubstantiaatiosta on tullut osaksi teologiaa vasta 1200–luvulla ja se on johtunut

aristoteelisen filosofian nousemisesta muoti-ilmiöksi akateemisessa maailmassa. Tämä on

Lutherin mukaan johtanut kirkon opinmuodostuksen vääristymiseen. Luther esittää, että

kirkkoisät eivät tunne transsubstantiaation käsitettä, mutta ovat silti uskoneet oikein

92 Jolkkonen 2004, 154–155.
93 Jolkkonen 2004, 155–156.
94 Jolkkonen luettelee kirjassaan kohdat Matt. 26: 26, Mark. 14: 22, Luuk. 22: 19, Ap.t. 2: 46 sekä 1.Kor. 11: 23.
95 Jolkkonen 2004, 156–157.
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Kristuksen todellisen läsnäolon ehtoollisaineissa. Tämän johdosta Luther näkee

transsubstantiaation tarpeettomana myöhempänä lisänä ehtoollisteologiassa.96

Lutherin kolmas vasta-argumentti koskee transsubstantiaation pastoraalisuutta.

Sakramentin palvonnan yleistyttyä jotkut kritisoivat sitä epäjumalanpalvelukseksi, jossa

ihmiset palvovat leivän palaa Jumalan sijasta. Kirkko pystyi vetoamaan transsubstantiaatioon,

jonka mukaan kristityt osoittaessaan kunnioitusta siunatulle ehtoollisleivälle eivät palvoneet

leipää vaan Kristusta, sillä pyhitetyn leivän substanssi oli muuttunut Kristuksen substanssiksi.

Luther kritisoi ajatusta, että transsubstantiaatiota tarvitaan epäjumalanpalveluksen

välttämiseksi, sillä tavalliset, kouluttamattomat seurakuntalaiset eivät joka tapauksessa

ymmärrä aristoteeliseen filosofiaan pohjautuvaa transsubstantiaatiota. Juuri

oppimattomuutensa ansiosta tavalliset seurakuntalaiset yksinkertaisesti uskoivat oikein, että

Kristus on läsnä ehtoollisen sakramenttissa.97

Neljäs Lutherin transsubstantiaation vastainen argumentti koskee teologian asemaa

autonomisena tieteenä. Jolkkonen esittää, että Lutherin mukaan transsubstantiaatiossa

sekoittuu väärällä tavalla filosofia ja teologia. Lutherin mukaan teologian tulee perustua

Jumalan ilmoitukseen ja uskoon, eikä inhimilliseen järkeen perustuvaan filosofiaan, ja tässä

tapauksessa vieläpä pakanallisen Aristoteleen filosofiaan. Tällaisen teologian tekemisen

vaarana on Lutherin mukaan teologian jääminen filosofian varjoon, mikä vähentäisi teologian

asemaa autonomisena tieteenä. Luther näkee, että ehtoollisteologia, jota tehdään aristoteelisen

filosofian näkökulmasta eikä Jumalan ilmoituksen ja sille antautuvan uskon näkökulmasta,

johtaa teologian ja koko kirkon vääristymiseen.98

Jolkkosen mukaan Luther haluaa siis eroon teologiasta, johon sotketaan Raamatun ja

uskon ulkopuolelta tulevia aineksia. Sen sijaan sakramenttioppi on mahdollista esittää

teologian omista lähtökohdista käsin, Kristuksen persoonan kaksiluonto-opin kautta. Lutherin

mukaan Kristuksen jumalallisen luonnon ominaisuudet eivät inkarnaatiossa kumoa hänen

inhimillisen luontonsa ominaisuuksia, vaan hypostaattisen union99 kautta Kristus on

samanaikaisesti sekä Jumala että ihminen. Samalla ajattelutavalla ehtoollisessa kaksi

olemusta, leivän olemus ja Kristuksen ruumiin olemus, voivat samanaikaisesti olla olemassa

96 Jolkkonen 2004, 157.
97 Jolkkonen 2004, 157–158.
98 Jolkkonen 2004, 158–159.
99 Kahden persoonan, eli olemuksen ykseys. Kristologinen oppi, jonka mukaan Kristuksen inhimillinen ja
jumalallinen persoona ovat yhtä. Kreikan hypostasis on sama kuin latinan persona. Teinonen 1999, 136, 345.
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kumoamatta toisiaan. Tätä mallia, jossa kaksi substanssia ovat samanaikaisesti olemassa,

voidaan nimittää konsubstantiaatioksi.100

Samalla tavalla kuin Metzke, myös saksalainen teologi Hermann Sasse101 haluaa

kirjassaan Tämä on minun ruumiini102 muistuttaa, että Luther itse ei koskaan käytä sanaa

”konsubstantiaatio” puhuessaan ehtoollisesta. Myöskään tunnustuskirjoista ei suoraan ole

löydettävissä konsubstantiaatiota puhtaan luterilaisena ehtoolliskäsityksenä. Sassen mukaan

Luther tahtoo pitää tiukasti kiinni reaalipreesensistä rakentamatta sen tarkempaa filosofista

määritelmää sille, miten reaalipreesens toteutuu.103 Lutherille reaalipreesensissä keskeistä on

se, että Kristus on sanonut leivän olevan hänen ruumiinsa ja Kristus kaikkivaltiaana Jumalana

voi tehdä mitä hän sanoo, ilman että sitä tarvitsee tarkemmin määritellä. Sassen mukaan

Luther näkee ehtoollisessa vahvan yhteyden evankeliumiin, sillä kun Kristus lupaa että leipä

on hänen ruumiinsa, hän lupaa myös että hänen ruumiinsa on annettu kristityn puolesta.104

Jolkkosen mukaan Luther on lopulta valmis hyväksymään sen, että reaalipreesens

tulkitaan transsubstantiaation kautta, niin kauan kuin siitä ei tehdä pelastukselle välttämätöntä

uskonkappaletta. Myös Sasse vahvistaa tämän näkemyksen.105 Tästä huolimatta reformaattori

itse kuvaa konsubstantiaation kaltaista näkökulmaa transsubstantiaatiota parempana tapana

kuvata Kristuksen läsnäolo ehtoollisaineissa, vaikka ei sitä konsubstantiaatioksi

nimittäisikään. Lopulta Luther haluaa välttää sakramentin liiallista älyllistämistä, kunnioittaa

ehtoollisen asetussanojen kirjaimellista tulkintaa ja reaalipreesensiä sekä jättää tilaa

ehtoollisen mysteeriulottuvuudelle.106

3.2.3. Impanaatio
Arcadi esittää impanaation erityisesti osana korporaalisen mallin saksalaista mallia ja

perustelee tätä sillä, että erityisesti saksalaisen reformaattorin Andreas Osianderin107

100 Jolkkonen 2004, 159–161.
101 Hermann Sasse (1895–1976) oli saksalainen teologian tohtori, joka muutti toisen maailmansodan jälkeen
Australian Adelaideen. Hän oli yksiä merkittävimpiä 1900–luvun tunnustuksellisen luterilaisuuden teologeja ja
erikoistui luterilaisen ortodoksian tutkimukseen. Sasse 2011, kansiteksti.
102”This is my Body.” Luther's Contention for the Real Presence in the Sacrament of the Altar, 1958.
103 Sasse 2011, 82–83.
104 Sasse 2011, 86–87.
105 Sasse 2011, 83.
106 Jolkkonen 2004, 159, 162–163.
107 Andreas Osiander (1496–1552) oli saksalainen teologi ja reformaattori. Osiander tuli tunnetuksi
vanhurskauttamisopin tulkinnastaan, joka oli selkeästi erilainen kuin Lutherin ja Melanchtonin. Osiander esitti,
että syntistä ei julisteta vanhurskaaksi Jumalan armon tähden, vaan hän tulee vanhurskaaksi, koska Kristus asuu
häneen uskovassa ihmisessä. Osianderin tulkinnat vanhurskauttamisesta johti niin sanottuun
osianderilaiskiistaan. Lopulta Osianderin näkemys vanhursauttamisesta jäi Yksimielisyyden ohjeen ulkopuolelle.
TRE XXV, 508, 511–512.
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ehtoollisnäkemys edusti impanaatiota.108 Osianderin mukaan konkreettiset hengelliset

elementit ovat olemassa siksi, että ne toisivat näkymättömän lähemmäksi ihmistä. Siksi

Kristuksen kahdessa luonnossa ihmisyys on välttämätön, jotta jumaluus tulisi julki. Samoin

ehtoollisessa leipä on välttämätön, jotta Kristuksen ruumis tulisi todelliseksi. Sama logiikka

pätee Osianderin mukaan myös muihin sakramentteihin sekä saarnaamiseen. Osiander

vastustaa transsubstantiaation ajatusta, jossa leivän olemus muuttuu ja sen sijaan esittää

ehtoollisen asetussanojen aikana tapahtuvan Kristuksen ruumiin ja ehtoollisaineiden

olemusten yhdistymisen, jossa samanaikaisesti on läsnä todellinen leipä ja todellinen

Kristuksen ruumis. Tämä tapahtuu samalla tavalla kuin inkarnaatio. Impanaatio on Osianderin

tapa pitää kiinni Kristuksen todelliselle läsnäololle ehtoollisaineissa, mutta samalla jättää tilaa

ehtoollisen mysteerille.109

Dogmihistoriallisesti voidaan kuitenkin todeta, että erilaisia impanaation malleja on

esitetty jo satoja vuosia ennen reformaatiota. Tästä huolimatta on perusteltua asettaa

impanaatio saksalaisen mallin alle, sillä kuten Luther puhuessaan ehtoollismallistaan, myös

impanaatiossa hyödynnetään inkarnaatioon viittaavaa kieltä. Impanaatiossa ajatellaan, että

Kristuksen ruumis ja veri ovat ehtoollisaineissa läsnä samalla tavalla kuin Kristuksen

jumalallinen luonto on läsnä inkarnaation kautta hänen ihmisyydessään.

Marilyn Mccord Adams esittää kirjassaan Some late medieval theories of the eucharist

impanaation nousevan esille jo Berengar Toursilaisen110 kirjoituksissa 1000–luvun alussa.

Adamsin mukaan Berengar mielsi ehtoollisen ensisijaisesti merkkinä Kristuksen läsnäolosta,

mutta samalla hän antoi tälle läsnäololle tulkinnan jossa itse merkin (eli ehtoollisen) ja sille

mitä merkki symboloi (eli Kristuksen ruumis ja veri) välille syntyy olemusten yhteys, joka

toteutuu samalla tavalla kuin inkarnaatiossa Kristuksen ihmisyyden ja jumaluuden yhteys.

Adamsin mukaan Berengarin teksteistä itsessään ei löydy selvennystä siihen, miten

impanaatio käytännössä toteutuu, mutta hän tulkitsee impanaation ajatusta myöhäiskeskiajan

skolastikkojen inkarnaation määritelmän kautta.111

Tässä määritelmässä yksilöllä voi olla kaksi luontoa, joista toinen luonto on yksilöä

määrittävä ominaisuus ja toinen luonto on kontingentti eli ei-välttämätön ominaisuus.

Jumalan Pojan määrittävä ominaisuus on hänen jumaluutensa ja kontingentti ominaisuus on

108 Arcadi 2016, 404. Katso myös tämän tutkielman luku 2.2.
109 Steinmetz 2001, 68–69.
110 Berengar Toursilainen (1005–1088) oli ranskalainen teologi, joka kyseenalaisti katolisen kirkon opetuksen,
jossa ehtoollisleipä ja viini muuttuvat todellisiksi Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Hän uskoi, että Kristus on vain
symbolisesti läsnä ehtoollisessa. Berengarin näkemykset tuomittiin väärinä, ja myöhemmin Neljäs
Lateraanikonsiili julisti transsubstantiaatio-opin katolisen kirkon virallisena ehtoollisoppina. TRE V, 598–601.
111 Adams 2010, 262.
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hänen ihmisyytensä. Jumalallisen luonnon ominaisuuksia ovat muun muassa maailman

luominen ja ylläpitäminen sekä ihmeteot, inhimillisen luonnon ominaisuuksia ovat muun

muassa kärsiminen ja kuolema. Ehtoollisessa Kristuksen ruumis tulee leiväksi samalla

logiikalla. Kristuksen ruumiin määrittävä ominaisuus on ihmisyys. Ehtoollisessa tämä

ihmisyys tulee leiväksi siten, että leivän määrittävä ominaisuus on Kristuksen ruumis ja

kontingentti ominaisuus on leipyys. Kristuksen ylösnoussut ja taivaaseen astunut ruumis siis

tulee leiväksi (in panis) samalla tavalla kuin Jumalan iankaikkinen Sana tuli kerran lihaksi (in

carnis).112

Impanaatiota on kuitenkin kritisoitu jo keskiajalla. Kristologinen oppi ominaisuuksien

vastavuoroisesta jakamisesta113 on olennainen osa tätä kritiikkiä. Jos inkarnaation kautta

Kristuksen koko persoona jakaa sekä jumalallisen luonnon että ihmisluonnon ominaisuudet,

tuottaa inkarnaation mallin soveltaminen ehtoolliseen haasteita. Tällaista logiikkaa

hyödyntävässä impanaatiossa ehtoollisleipään tulisivat kaikki Kristuksen ruumiin

ominaisuudet, mutta myös Kristuksen ruumiiseen tulisivat kaikki leivän ominaisuudet.

Tällainen ajatus ”leipääntyneestä Kristuksesta” herätti skolastikkojen epäilyjä

myöhäiskeskiajalla, minkä johdosta ajatus impanaatiosta jäi filosofisesti tarkemman

transsubstantiaation varjoon, kun vuonna 1215 neljäs lateraanikonsiili määritteli katolisen

kirkon ehtoollisoppia. Vasta reformaatio toi impanaation jälleen osaksi ehtoollisteologista

keskustelua.114

3.3. Pneumaattinen malli

3.3.1. Reformoidun kristillisyyden ehtoollismetafysiikka
Arcadi itse tarkastelee artikkelissaan melko vähän pneumaattista mallia. Mallin tarkastelu on

kuitenkin tämän tutkielman kannalta keskeistä, sillä ymmärtääksemme reformaation aikana

syntyneitä jännitteitä ehtoollisopissa, tulee meidän ymmärtää myös sveitsiläisen reformaation

ehtoolliskäsitystä, jossa ehtoollisen pneumaattinen malli korostuu. Sveitsiläinen reformaatio

alkoi sveitsiläisen Ulrich Zwinglin kirkollisesta uudistusliikkeistä, joita ranskalainen Jean

Calvin115 jatkoi ja täydensi.

112 Adams 2010, 262–263.
113 Latinaksi communicatio idiomatum, on Kristologinen oppi, jossa Kristuksen molemmat luonnot läpäisevät
toisensa niin, että ne jakavat toistensa ominaisuudet. Teinonen 1999, 54. Tällä logiikalla Kristuksesta
puhuttaessa voidaan sanoa Jumalan kärsivän ristillä, tai ihmisen tekevän ihmetekoja.
114 Adams 2010, 264–265.
115 Jean Calvin (1509–1564) oli ranskalaissyntyinen teologi, josta tuli Sveitsin reformaation kärkihahmo
Zwinglin jälkeen. Hänen merkittävin teoksensa Institutio religionis Christianae muotoutui sveitsiläisen



28

Nicholas Wolterstorff116 esittää kirjassaan The God We Worship: An Exploration of

Liturgical Theology näkökulmia reformoituun117 ehtoollisteologiaan liturgian teologian

kautta. Reformoidulle traditiolle on ominaista nähdä koko eukaristia erityisenä muistelun

paikkana. Useimmissa ehtoollisliturgioissa eukaristinen rukous alkaa Jumalan

pelastushistorian muistelulla ja rukouksen huippukohta on ehtoollisen asetussanat, joissa

kirkko muistelee mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen viimeisellä ateriallaan.118

Toinen näkökulma, joka korostuu erityisesti reformoidussa sakramenttiteologiassa, on

sakramenttien symbolisen merkityksen korostaminen. Kuten tässä tutkielmassa on tullut jo

esille, ei tämä toki ole vain reformoitujen omaa tulkintaa, vaan jo varhaisessa vaiheessa

kristityt ovat suhtautuneet sakramentteihin merkkeinä, jotka tuovat läsnäolevaksi sen

todellisuuden, jota merkki edustaa. Myös Tuomas Akvinolainen edusti tällaista

sakramenttinäkemystä. Edellä mainittu tarkoittaa ehtoollisen kohdalla sitä, että leipä nähdään

merkkinä Kristuksen ruumiista ja koko ehtoollinen nähdään merkkinä Kristuksen

opetuslapsiensa kanssa nauttimasta viimeisestä ateriasta sekä hänen läsnäolostaan

seurakuntansa keskellä. Näiden lisäksi ehtoollinen nähdään merkkinä Jeesuksen

kärsimyshistoriasta, alkaen kiirastorstain kavaltamisesta pitkäperjantain ristinkuolemaan.

Ehtoolliselle on myös annettu eskatologisia merkityksiä, sillä sitä vietetään siihen saakka kun

Kristus tulee uudelleen maan päälle.119

Wolterstorffin mukaan reformoidussa perinteessä halutaan olla uskollisia Raamatun

todistukselle ehtoollisesta. Luukkaan evankeliumin mukaan Jeesus käski opetuslapsiensa

viettää ehtoollista hänen muistokseen ja tätä näkökulmaa vahvistaa myös Paavalin

ensimmäisen kirje korinttilaisille. Reformoitu traditio siis näkee, että ehtoollista tulee viettää

Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti, hänen ja hänen kuolemansa muistoksi.120 Tämä on

reformoidun ehtoollistradition ja pneumaattisen ehtoollismallin lähtökohta: ehtoollinen on

muistoateria. Tästä huolimatta reformoidussa perinteessä on annettu ehtoolliselle myös muita

merkityksiä.

reformaation ja reformoitujen kirkkojen perusteokseksi. Calvinin seuraajia alettiin kutsua kalvinisteiksi. Cottret
2000, 309.
116 Nicholas Wolterstorff (1932–) on yhdysvaltalainen teologian tohtori ja Yalen yliopiston emeritusprofessori.
Hänen erikoisalaansa on filosofinen teologia ja reformoitu teologia. Yale University s.a..
117 Tässä tutkielmassa käytän termiä ”reformoitu kirkko” tarkoittaen ennen kaikkea Sveitsin
reformaatiotraditiosta syntyneitä kirkkoja, jotka antavat Jean Calvinin teologialle auktoriteettiaseman.
118 Wolterstorff 2015, 147.
119 Marshall 2015, 504–508.
120 Wolterstorff 2015, 148.
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Siinä missä luterilaisen reformaation ehtoollisteologiassa korostui Kristuksen reaalista

läsnäoloa korostavat asetussanat ”tämä on minun ruumiini,” korostaa reformoitu

ehtoollisteologia Wolterstorffin mukaan asetussanojen jälkimmäistä lausetta ”tämä on minun

ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne.” Wolterstorff esittää, että Calvin ei ollut

niinkään kiinnostunut reaalipreesensin määrittelystä, kuin siitä mitä varten ehtoollinen on

olemassa. Kristus antoi käskyn syödä ehtoollisessa leipää ja viiniä. Leipä ja viini eivät ole

Kristuksen ruumis ja veri konkreettisesti, vaan leipä merkitsee Kristuksen ruumista ja viini

merkitsee Kristuksen verta. Olennaista ei ole se, että Kristus olisi reaalisesti läsnä viinissä ja

leivässä, vaan olennaista on ehtoollisen viettämisen hetki, jossa pastori jakaa leivän ja viinin

kristityille ja kristityt nauttivat leivän ja viinin Kristuksen käskyn mukaisesti.121

 Toisaalta edes reformoidussa ehtoollisteologiassa ei ehtoollisen nauttimista nähdä

pelkästään Kristuksen käskyn noudattamisena, vaan ehtoolliselle asetetaan omat erityiset

metafyysiset perusteensa. Wolterstorffin mukaan Calvin noudattaa sakramenttiteologiassaan

sitä teologista perinnettä, jossa sakramentti nähdään merkkinä, joka vaikuttaa sen mitä se

merkitsee.122 Tällä tarkoitetaan sitä, että leipä, joka merkitsee Kristuksen ruumista, vaikuttaa

sakramentissa niin, että uskova ihminen syödessään ehtoollisleipää, eli ehtoollisen merkkiä,

myös vastaanottaa ehtoollisen merkityksen, eli Kristuksen ruumiin. Calvin ei halua asettaa

Kristuksen läsnäololle ehtoollisessa minkäänlaista spatiaalista paikkaa tai tapaa, mutta haluaa

korostaa sitä, että ehtoollisessa kristitty ottaa osaa Kristukseen, joka antaa itsensä

ehtoollisessa. Tässäkin näkökulma on kristityssä, joka ehtoollisen vastaanottamisen kautta

osallistuu Kristukseen, eikä niinkään siinä, miten Kristus ilmenee osana ehtoollista.123

Tästä huolimatta Wolterstorff haluaa avata reformoitua metafysiikkaa ja selittää

Kristuksen läsnäoloa kielen ja elekielen merkityssuhteiden kautta. Samalla tavalla kuin

puhuttu kieli tai elekieli ilmaisee asioita todellisuudesta, myös reformoidussa teologiassa

voidaan tulkita ehtoollisaineiden merkitsevän Kristuksen läsnäolon todellisuutta. Esimerkkinä

Wolterstorff esittää keskustelun, jossa puhutaan säästä. Tavallinen puhuttu lause ”tänään

sataa” ei itsessään ole kausaalisuhteessa sade-nimisen sääilmiön kanssa, mutta se antaa

lauseen kuulijalle merkityksen siitä, että paikassa, jossa lause puhutaan, todennäköisimmin

sataa tänään. Toisena esimerkkinä Wolterstorff, esittää elekielen ja totutut käytänteen,

esimerkiksi kädenpuristuksen, joka merkitsee vastaanottajalleen ystävällisyyttä tai selän

kääntämisen toiselle, joka merkitsee epäystävällisyyttä tai nimen allekirjoittamisen paperiin,

121 Wolterstorff 2015, 149–150.
122 Marshall 2015, 505–506.
123 Wolterstorff 2015, 150.
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joka voi merkitä asunnon ostamista. Wolterstorffin mukaan reformoituun

ehtoollismetafysiikkaan pätee samanlainen merkityksen filosofia, jossa ehtoollisen

merkityksen katsotaan myös todella vaikuttavan siten, mitä se merkitsee. Se, että pappi jakaa

ehtoollisaineet kristityille merkitsee, että Kristus antaa itsensä kristitylle, ja ehtoollisaineiden

vastaanottaminen merkitsee kristityn osallistumista Kristukseen. Reformoidun

ehtoollisteologian mukaan nämä merkityssuhteet myös todella vaikuttavat niin, että Kristus

antaa itsensä ehtoollisessa ja kristitty vastaanottaa Kristuksen ruumiin ja veren, jonka kautta

tulee osalliseksi Kristuksesta.124

Wolterstorff myös avaa Calvinin ajattelua siitä, miten kristitty ehtoollisen kautta tulee

osalliseksi Kristuksesta. Calvin hyödyntää jälleen merkityksen filosofiaa selittäessään miten

ehtoollinen vaikuttaa ihmiseen. Samalla tavoin kuin leipä ja viini ravitsee, vahvistaa ja

ilahduttaa ihmisen ruumista, niin Kristus ehtoollisen kautta ravitsee, vahvistaa ja ilahduttaa

kristityn sielua. Ehtoollisen kautta kristitty ottaa Kristuksen vastaan, jonka jälkeen Pyhä

Henki vaikuttaa kristityssä niin, että Kristus todella asuu kristityn sielussa, jossa hän

työskentelee kristityn vanhurskauttamiseksi ja pyhitykseksi.125

James Arcadi osuu oikeaan puhuessaan reformoidusta ehtoollismallista pneumaattisena

mallina.126 Wolterstorffinkin mukaan Calvinille Kristuksen konkreettinen läsnäolo

ehtoollisessa tapahtuu ensisijaisesti Pyhän Hengen vaikutuksesta. Sakramentti itsessään on

merkki, joka vaikuttaa sen mitä se merkitsee. Leivässä ja viinissä Kristus antaa itsensä ja

kristitty vastaanottaa hänet. Kristuksen todellinen läsnäolo ehtoollisessa ei kuitenkaan ole

materiaalista, kuten korporaalisessa mallissa, vaan vasta Pyhän Hengen vaikutus kristityssä

tekee Kristuksen todellisesti läsnäolevaksi ehtoollisessa.127

3.3.2 Reformoitu kristologia ja reaalipreesensin kritiikki
Vaikka Arcadi nimittää reformoitua ehtoollismallia pneumaattiseksi malliksi, ja vaikka

reformoidussa perinteessä Kristuksen todellinen läsnäolo ehtoollisessa nähdään Pyhän

Hengen työnä, väittää Wolterstorff, että Calvinille ehtoollinen on ensisijaisesti kristologinen

ilmiö. Tämä selittyy reformaation ajan ehtoollisteologisilla kiistoilla sveitsiläisten ja

saksalaisten reformaattoreiden kanssa. Nämä kiistat laajenivat Sveitsin reformaattoreiden

näkökulmasta käsittelemään koko kristologiaa.128

124 Wolterstorff 2015, 150–151.
125 Wolterstorff 2015, 154–155.
126 Arcadi 2016, 406.
127 Wolterstorff 2015, 159.
128 Wolterstorff 2015, 161.
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Kuten jo aiemmin kirjoitin, Calvin suhtautuu ehtoolliseen sen merkityksen kautta, ja

hänelle ehtoollisaineet ovat merkkejä siitä mitä ne lupaavat. Calvin siis nousee vastustamaan

luterilaista ja katolista ehtoollisoppia, jossa Kristus asettaessaan ehtoollisen tarkoitti että leipä

ja viini ovat ontologisesti hänen ruumiinsa ja verensä. Wolterstorff esittää Calvinin ajatelleen,

että mikäli leipä tosiaan muuttuu Kristuksen ruumiiksi, se poistaisi jotain olennaista

merkityksen teologiasta. Jos leipä ja viini lakkaavat olemasta leipä ja viini, kuten erityisesti

katolinen ehtoollisteologia esittää, ei olisi enää mitään ainetta, joka antaisi ehtoolliselle sen

merkityksen. Ehtoollisaineet eivät enää voisi toimia näkyvinä merkkeinä siitä mitä ne

lupaavat, sillä niitä ei enää olisi olemassa.129

Myös Giovanni Gellera130 on tarkastellut reformoitua ehtoollismetafysiikkaa. Kirjassaan

Calvinist Metaphysics and the Eucharist in the Early Seventeenth Century Gellera tarkastelee

reformoitua ehtoollismetafysiikkaa toisen polven reformaattoreiden näkökulmasta 1500–

luvun lopulla ja 1600–luvun alkupuolella. Siinä missä ensimmäisen sukupolven reformaattorit

Sveitsissä halusivat hylätä skolastisen menetelmän ehtoollisen substanssien ja aksidenssien

tarkastelun, pyrkivät toisen sukupolven reformoidut teologit erityisesti Skotlannissa,

Hollannissa ja Ranskassa vastaamaan skolastiikan haasteisiin.131

Gellera esittää, että reformoiduille teologeille ehtoollisopin kipupiste oli ajatus

substanssien ja aksidenssien erottamisesta siten, että kaksi materiaalista asiaa pystyisivät

olemaan samanaikaisesti samassa paikassa. Calvin itse halusi pitää tiukasti kiinni siitä, että

Kristus on materiaalisesti Taivaassa istumassa Isän oikealla puolella, eikä hän sieltä pysty

jakamaan itseään ehtoollisaineisiin. Tässäkin Calvin haluaa olla kristologisesti

johdonmukainen. Jos Kristus on ruumiillisesti noussut kuolleista ja astunut ylös taivaisiin, ei

hän pysty ruumiillisesti olemaan monessa paikassa samanaikaisesti.132

Gelleran mukaan 1600–luvun alun kalvinistit näkivät itsensä skolastikkoina, jotka

tietoisesti pyrkivät hyödyntämään aristoteelisia premissejä argumentoidessaan ehtoollisesta

katolisille skolastikoille. 1600–luvulla kalvinistiset teologit pyrkivät selventämään

reformoitua ehtoolliskäsitystä väittämällä, että Aristoteleen aksidenssioppi tulee tulkita

tavalla, jossa jokainen aksidenssi välttämättä sisältyy osaksi substansseja. Kalvinistiset

teologit tulkitsivat Aristotelesta siten, että katsoivat katolisten skolastikkojen erehtyneen

Aristoteleen alkuperäisestä tarkoituksesta näiden erottaessa aksidenssit ja substanssit

129 Wolterstorff 2015, 153.
130 Giovanni Gellera on italialainen filosofian tohtori, joka tällä hetkellä toimii tutkijana Lausannen yliopistossa.
Hänen erityisalaansa on moderni filosofia ja filosofian historia. Gellera s.a..
131 Gellera 2013, 1093.
132 Gellera 2013, 1092.
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toisistaan. Kalvinististen skolastikkojen mielestä Kristuksen substanssi pitää sisällään myös

hänen aksidenssinsa samalla tavalla kuin leivän substanssi pitää sisällään leivän aksidenssin.

Näin substanssit eivät pysty erottumaan aksidensseista ja ehtoollisleipä on ja pysyy

substantiaalisestikin leipänä myös ehtoollisen yhteydessä.133

3.3.3 Transsignifikaatio
Kiinnostavan näkökulman ehtoollisen metafyysiseen tarkasteluun pneumaattisen mallin

kautta tuo belgialainen roomalaiskatolinen teologi Edward Schillebeeckx.134 Schillebeeckx

lähestyy kirjassaan The Eucharist135 ehtoollista modernin ajan ihmisen näkökulmasta.

Schillebeeckxin mukaan modernin ajan ihmiselle ei riitä ajatus uskonnollisesta mysteeristä,

vaan tämä pohtii myös uskonnollisten väitteiden järkevyyttä. Toisaalta samanaikaisesti kun

uskonnon tulee olla järjellä tavoiteltavissa, tulee sen myös kohdata ihmistä syvällä

eksistentialistisella tavalla. Schillebeeckxin mukaan perinteinen katolisen kirkon skolastinen

ehtoollisnäkemys transsubstantiaatiosta ei ole modernille ihmiselle samastuttava ja siksi sitä

täytyy tarkastella uudelleen.136

Schillebeeckxin mukaan toisen maailmansodan jälkeen katolisessa teologiassa herättiin

uudelleen tarkastelemaan ehtoollisteologian metafyysisiä puolia. Katolisessa teologiassa alkoi

nousta esiin perinteinen sakramenttiteologian suunta, jossa korostetaan sakramenttia merkkinä

ja symbolisena toimintana. Tämä on ollut merkittävä käänne roomalaiskatolisen kirkon

teologiassa, sillä sakramentin merkkiteologian korostaminen on perinteisesti ollut olennainen

osa reformoitua sakramenttiteologiaa kuten jo aikaisemmin tässä tutkielmassa olen

kirjoittanut. Schillebeeckx väittää, että reformaation jälkeisessä Trenton kirkolliskokouksessa

roomalaiskatoliset teologit pyrkivät jopa liiaksi korostamaan sakramenttien luonnetta vain

armonvälineinä, jolloin roomalaiskatolisesta teologisesta perinteestä nousevalle

merkkiteologialle ei jäänyt tilaa. Schillebeeckxin mukaan ehtoollisen metafyysistä luonnetta

tulee tarkastella uudella tavalla, jotta voidaan samanaikaisesti hyväksyä se, että ehtoollisessa

on läsnä todellinen reaalipreesens, ja että ehtoollinen on myös merkki ja symboli

133 Gellera 2013, 1105–1106.
134 Edward Schillebeeckx (1914–2009) oli katolinen teologi ja dominikaaniveli, joka tuli tunnetuksi modernina
katolisena ajattelijana ja joka vaikutti aktiivisesti myös Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa. Hänen
teologiset kritiikkinsä perinteistä kristologiaa ja katolisen kirkon sakramenttioppia vastaan johtivat hänet
kolmasti Vatikaanin uskonopin kongrekaation tutkinnan alaisuuteen. Hänen kirjoituksiaan ei kuitenkaan lopulta
tuomittu. McGrath 2000, 741–742.
135 Christus' tegenwoordigheid in die eucharistie, 1968.
136 Schillebeeckx 2005, 18–20.
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todellisuudesta. Schillebeeckx ottaa vaikutteita fenomenologisesta filosofiasta ja hyödyntää

sitä tarkastellessaan oppia transsubstantiaatiosta osana ehtoollisen merkkiluonnetta.137

Schillebeeckx esittelee toisen maailmansodan jälkeisiä roomalaiskatolisia teologeja,

jotka ovat kehittäneet ehtoollisteologiaa hyödyntäen transsubstantiaation mallia, mutta

samalla antaen ehtoolliselle uudenlaisia teologisia näkökulmia. Hän esittää, että näitä

modernin ajan ehtoollisteologisia malleja on kutsuttu erilaisilla nimillä, kuten

transfunktionalisaatio, transfinalisaatio ja transsignifikaatio.138 Schillebeeckx itse suhtautuu

ehtoollisen reaalipreesensiin niin, että Kristuksen todellisen läsnäolon tarkoitus ehtoollisessa

on antaa itsensä häneen uskoville. Näin reaalipreesensin todellinen kohde eivät ole

ehtoollisaineet, vaan kristityt jotka vastaanottavat ehtoollisen. Loputa ehtoollisaineiden

olemus ei Schillebeeckxin mukaan ole muuta kuin merkki, jonka avulla Kristus tekee todeksi

sen, että hän lahjoittaa itsensä kristilliselle kirkolle. Samalla se on merkki kirkon vastauksesta

Kristukselle, jossa se vastaanottaa Kristuksen ja tulee todelliseksi Kristuksen ruumiiksi. Näin

Kristuksen todellinen reaalipreesens tapahtuu hänen kirkossaan, Kristuksen ruumiissa.139

Schillebeeckx itse edustaa näkemystä, jossa transsubstantiaatioon liittyy aina myös

transsignifikaatio. Ehtoollisessa Kristus on konkreettisesti läsnä, mutta olennaista on myös se

merkitys, joka ehtoolliselle annetaan. Ehtoollisessa tapahtuu ehtoollisaineiden, mutta myös

koko ehtoollistoimituksen merkityksen muuttuminen, eli transsignifikaatio. Siinä tavallisesta

leivän ja viinin syömisestä tulee sakramentti, jossa uskova ottaa vastaan Kristuksen.

Schillebeeckxin mukaan ehtoollisessa Pyhä Henki vaikuttaa niin, että koko tämä ilmiö

muuttuu sakramentiksi, jossa Kristus ja hänen kirkkonsa ovat erityisellä tavalla yhteydessä

toisiinsa. Schillebeeckxin mukaan ehtoollisessa tarvitaan sekä transsubstantiaatiota, että

transsignifikaatiota, sillä ne edellyttävät toisensa. Jotta ehtoollisen merkitys voi muuttua

sakramentaaliseksi, tulee ehtoollisessa läsnä olevan todellisuudenkin jollain tavalla muuttua.

Näiden kahden ehtoollisteologian näkökulma on kuitenkin erilainen. Transsubstantiaatio

keskittyy siihen todellisuuteen, joka ehtoollisaineissa toteutuu, kun taas transsignifikaatio

korostaa Kristuksen ja kirkon välistä suhdetta ja sitä merkitystä, jonka kirkko ehtoolliselle

antaa.140

On selvää, miksi Arcadin jaottelussa transsignifikaation katsotaan kuuluvan ehtoollisen

pneumaattiseen malliin. Transsignifikaatio itsessään ei korosta Kristuksen materiaalista

137 Schillebeeckx 2005, 97–99.
138 Schillebeeckx 2005, 107–108.
139 Schillebeeckx 2005, 138–140.
140 Schillebeeckx 2005, 149–150.
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läsnäoloa osana ehtoollista, vaan keskittyy enemmän hengelliseen yhteyteen Kristuksen ja

kirkon välillä. Lisäksi Schillebeeckxin tekstistäkin käy ilmi, että transsignifikaatiossa

annetaan Pyhälle Hengelle erityinen vaikutus Kristuksen läsnäolon syntymisessä. On myös

selvää miksi Schillebeeckxin ajatukset transsignifikaatiosta eivät aikoinaan saaneet innokasta

vastaanottoa katolisen kirkon piirissä: onhan transsignifikaation periaatteissa nähtävissä

paljon samanlaisia teemoja kuin reformoitujen kirkkojen ehtoollisnäkemyksissä.

Schillebeeckx itse ei kuitenkaan halunnut kieltää transsubstantiaatiota katolisen kirkon

virallisena ehtoollisopetuksena. Päinvastoin hän uskoi, että jos ehtoollista tarkastellaan myös

transsignifikaation näkökulmasta, voi ehtoollisteologia olla huomattavasti lähestyttävämpää

myös modernin ihmisen mielestä.
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4. Ehtoollisen spirituaalinen tarkastelu
Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan ehtoollisspiritualiteetin päälinjoja läntisessä

kristillisyydessä. Tarkoituksenani on selvittää kristillisten ehtoollisspiritualiteettien

perinteiden merkittävimpiä eroja. Spiritualiteetilla viitataan useimmiten uskonnolliseen

kokemukseen tai elettyyn uskontoon. Uskonnolliseen kokemukseen liitetään usein mystiikan

elementtejä, joissa ihminen kokee välitöntä yhteyttä pyhyyteen tai johonkin

tuonpuoleisuuteen. Spiritualiteetti on olennainen osa kaikkia uskontoja.

Spiritualiteetti määritellään kristillisessä kontekstissa usein hengelliseksi elämäksi, joka

on jollain lailla Pyhän Hengen innoittamaa. Toisaalta spiritualiteetin määritelmäkin on hyvin

laaja.141 Philip H. Pfatteicher142 määrittelee spiritualiteetin elettynä tai koettuna uskontona,

jossa käydään dialogia Jumalan kanssa, mutta tämän dialogin ensimmäinen, aktiivinen toimija

on Jumala itse. Spiritualiteetti voidaan myös määritellä hengelliseksi elämäksi, jossa korostuu

uskonnollisten riittien harjoittaminen, joita tehdään tietoisesti suhteessa Jumalaan.143

Uskontotieteilijä Philip C. Almond144 esittelee kirjassaan Mystical Experience and

Religious Doctrine uskontotieteilijä Rudolf Otton145 klassista näkemystä146 uskonnollisesta

pyhän kokemuksesta.  Almond esittää tämän tutkimuksen tavoitteen kannalta mielenkiintoisen

näkökulman. Hänen mukaansa Otto näkee, ettei uskonnollista kokemusta voi rajata vain

metafyysiseen tarkasteluun tai etiikkaan, vaan uskonto tulee aina nähdä myös

kokemuksellisuuden kautta. Otto nojaa Immanuel Kantin147 ja Jakob Friederich Friesin148

filosofisiin kategorioihin ja väittää niiden avulla uskonnon olevan itsenäinen todellisuuden

kategoria, jota ei tule tarkastella metafyysisillä malleilla, vaan myös uskonnon oman kielen,

eli spiritualiteetin kautta.

141 McGrath 2000, 782; TRE XXXI, 708–709.
142 Philip H. Pfatteicher, (1935–) on eläköitynyt englannin kielen professori Pennsylvanian yliopistosta. Hän on
kirjoittanut ja luennoinut paljon liturgiikasta ja kirjoittanut muun muassa laajan teoksen Dictionary of Liturgical
terms. The University of Pennsylvania s.a..
143 Pfatteicher 1997, 1–3.
144 Philip C. Almond on uskontotieteiden emeritusprofessori Queenslandin yliopistosta Australiasta. Hänen
erikoisalaansa on eurooppalaiset käsitykset tuonpuoleisesta, sekä kysymykset persoonallisesta pahasta ja
hyvästä. University of Queensland s.a..
145 Rudolf Otto (1869–1937) oli saksalainen teologi ja uskontotieteilijä ja nykyaikaisen uskontotieteen
uranuurtaja. Hän tuli erityisen tunnetuksi pyhän ja uskonnollisen kokemuksen määrittelystään. TRE XXV, 559–
561.
146 Otton kuuluisa pyhän kokemuksen määritelmä kolmen kokemuksen, mysterium, tremendum et fascinans,
kautta, on muotoutunut länsimaisessa uskontotieteessä jo klassiseksi tavaksi määritellä pyhän kokemus.
147 Immanuel Kant (1724–1804) oli saksalainen filosofi jolla oli hyvin laaja tuotanto. Hänen pääteoksensa
käsittelivät logiikkaa, metafysiikkaa ja etiikkaa ja pyrkivät esittämään täydellisen kuvan ihmisen tietoisuudesta.
Hänen tunnetuin teoksensa on Puhtaan järjen kritiikki vuodelta 1781. McGrath 2000, 310.
148 Jakob Friederich Fries (1773–1843) oli saksalainen uuskantilainen filosofi, joka kehitti eteenpäin Immanuel
Kantin kategorisia jaotteluja. Audi 1999, 603.



36

4.1. Roomalaiskatolinen ehtoollisspiritualiteetti
Termi ”spiritualiteetti” nousee ennen kaikkea roomalaiskatolisesta traditiosta.

Dominikaaniveli Jordan Aumann149 on kirjoittanut valtavan yleisteoksen Spiritual theology,

jossa hän määrittelee kristillisen spiritualiteetin, ja täten erityisesti katolisen spiritualiteetin,

olevan Kristus-keskeistä, sillä vain Kristuksen kautta ihminen voi olla yhteydessä Jumalaan,

saavuttaa armon sekä kasvaa kristittynä. Katolinen spiritualiteetti on siis ennen kaikkea

osallistumista Kristuksen mysteeriin, jonka kautta kristitty voi ottaa osaa kolmiyhteisen

Jumalan elämään.150

Hengellinen elämä on Aumannin mukaan Jumalan pyhittävää armoa, joka

vastaanotetaan uskossa ja joka johtaa rakkauden hyveeseen, josta seuraavat kaikki muut

kristilliset hyveet. Jotta hengellisessä elämässä voi kasvaa ja sitä ylläpitää, tulee ihmisen

hyödyntää välineitä, joiden kautta armo voi vaikuttaa ihmisessä. Yhdet näistä välineistä ovat

kirkon sakramentit ja näistä erityisesti ehtoollinen.151

Katolisen uskon mukaan sakramentit ovat erityisiä Kristuksen kohtaamisen hetkiä,

joihin tulee suhtautua oikealla intentiolla. Kristus itse on läsnä sakramenteissa uskovaa varten.

Sakramentit, myös ehtoollinen, vaikuttavat ex opere operato152, ellei sakramentin

vastaanottaja aseta minkäänlaista estettä sakramentin vaikutukselle. Sakramentit siis

vaikuttavat ilman ihmisen toimintaa, mutta jotta ihminen voi vastaanottaa sakramenttien

vaikutuksen, tulee hänellä olla oikea dispositio eli mielenlaatu. Siksi voidaankin sanoa, että

sakramenttien vaikutuksen vastaanottaminen toimii ex opere operantis. Siksi sakramenttien

vastaanottamiseen tulee valmistautua oikein.153

Katolisen uskon mukaan ehtoollinen tuo näkyväksi sen täydellisen uhrin, jonka Jeesus

antoi Golgatan ristillä. Kristuksen ruumiillinen läsnäolo ehtoollisaineissa tuo läsnä olevaksi

sen ruumiin ja veren, joka on uhrattu ihmisten puolesta. Voikin sanoa, että katolisen uskon

mukaan ehtoollisessa Kristuksen ainutkertainen uhri tulee läsnä olevaksi uudelleen ja

uudelleen. Ehtoollinen on myös uhriateria, jossa kristityt tulevat osallisiksi tästä uhrista

syömällä Kristuksen ruumiin ja juomalla Kristuksen veren. Katolisen uskon mukaan

149 Jordan Aumann (1916–2007) oli amerikkalainen dominikaaniveli, joka oli erikoistunut spiritualiteetin
teologiaan. Hän opetti spiritualiteetin teologiaa Roomassa katolisissa yliopistoissa. OP Central s.a..
150 Aumann 1980, 17–19.
151 Aumann 1980, 208.
152 Lat. tehdystä teosta. Ajatus, jossa sakramentti vaikuttaa objektiivisesti, huolimatta vastaanottajan tai jakajan
ominaisuuksista. Vastakohtana ex opere operantis (lat. tekijän teosta) jossa sakramentin vaikutus on
riippuvainen sen vastaanottajan tai jakajan ominaisuuksista. Teinonen 1999, 104.
153 Aumann 1980, 210.
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ehtoollinen on koko spiritualiteetin keskus ja myös sen lähde, ja siihen kuuluu olennaisesti

myös Kristuksen palvominen ehtoollisaineissa.154

Roomalaiskatolisessa spiritualiteetisssa ehtoollista vietetään neljästä syystä.

Ensimmäinen syy on Jumalan palvonta. Kristus uhrataan ihmisten puolesta Jumalan

kunniaksi, eikä sen suurempaa rakkauden osoitusta ole olemassa. Kristityt ovat siis kutsuttuja

ehtoolliselle palvomaan Jumalaa. Toinen syy on syntien sovittaminen. Kristus uhrataan

Jumalan karitsana, joka ottaa pois maailman synnin. Ehtoollisessa kristityt voivat ottaa

vastaan todellisen syntien sovituksen, jos heidän dispositionsa on siihen oikea. Samalla

ehtoollisessa myös synnin rangaistus pienenee, jolloin kristityn aika kiirastulessa lyhenee.

Kolmas syy viettää ehtoollista on esirukous. Ehtoollisessa Kristus uhrataan Jumalalle ja

samalla hän esirukoilee kristittyjen puolesta. Siksi juuri ehtoollisessa Kristuksen puoleen voi

kääntyä pyyntöjen ja toivomusten kanssa, ja Kristus joka uhrataan Jumalalle, vie kristittyjen

rukoukset hänen luokseen. Neljäs syy on kiittäminen. Pyyntöjen ja toivomusten lisäksi

kristitty voi ehtoollisessa kääntyä Kristuksen puoleen kiitoksen kautta. Tässä korostuu myös

Kristuksen läsnäolo ehtoollisaineissa ehtoollisen vieton jälkeenkin. Aumann kehottaakin

katolisia jäämään messun jälkeen joksikin aikaa tabernaakkelin155 äärelle osoittamaan

kiitoksensa Kristukselle.156

Ehtoollisen armon vaikutus on katolisen uskon mukaan sidottuna kristityn dispositioon.

Siksi ehtoolliselle tulee myös valmistautua. Aumannin mukaan valmistautuminen tarkoittaa,

että kristityn tulee olla armon tilassa, eli hän on hiljattain vastaanottanut parannuksen

sakramentin157, ja hänellä tulee olla ehtoollista varten oikea intentio, eli pyrkimys. Oikean

intention Aumann määrittelee kolmen näkökulman kautta. Ensiksi ihmisellä tulee olla usko

siihen mitä ehtoollinen on ja mitä se lupaa. Ennen kaikkea kristityn tulee uskoa Kristuksen

todelliseen läsnäoloon ehtoollisaineissa. Kirkon yhteinen lausuttu uskontunnustus liittyy

tähän. Toiseksi kristityllä tulee olla syvä nöyryys ja kunnioitus ehtoollista kohtaan.

Ehtoollisessa kristitty kohtaa Kristuksen, ja tällöin ihmisen tulee tiedostaa itsensä ja

Kristuksen välinen ero ja nöyrtyä Kristuksen edessä. Kolmanneksi kristityn tulee valmistautua

154 Aumann 1980, 217.
155 Tabernaakkeli on katolisessa kirkossa paikka, jossa säilytetään messusta ylijääneitä ehtoollisaineita. Teinonen
1999, 327. Katolisen uskon mukaan Kristuksen läsnäolo ehtoollisaineessa säilyy niin kauan kuin ehtoollisaineet
ovat olemassa. KKK, 1377.
156 Aumann 1980, 218–219.
157 Parannuksen sakramentti on yksi roomalaiskatolisen kirkon seitsemästä sakramentista, jossa kristitty
tunnustaa papin välityksellä Jumalalle syntinsä, ja saa niistä synninpäästön ja hänelle määrätään mahdolliset
hyvitysteot. Synninpäästön jälkeen kristitty palaa armon tilaan. KKK, 1486, 1491, 1496.
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ehtoolliselle rakastavan luottamuksen mielellä. Ehtoollinen on suurimpia lahjoja, joita Jumala

ihmiselle antaa, ja siten myös ihmisen tulee suhtautua siihen luottamuksella ja rakkaudella.158

4.1.1. Keskiajan kansan ja mystikkojen ehtoollisspiritualiteetti
Roomalaiskatolisessa perinteessä spiritualiteetin teologia kukoisti keskiajalla. Katolinen kansa

osoitti  erittäin suurta hartautta juuri ehtoollista kohtaan, mutta samanaikaisesti

luostarielämään vihkiytyneet mystikot loivat uudenlaista näkökulmaa ehtoolliseen. Skolastiset

teologit alkoivat sydänkeskiajalla käyttää termiä transsubstantiaatio samanaikaisesti kun

kristitty kansa koki erilaisia ehtoolliseen liittyviä ihmeitä. 1100–luvulta alkaen katolisessa

Euroopassa alkoi nousta uudenlainen kiinnostus ehtoollisen sakramenttia kohtaan, erityisesti

Berengar Toursilaisen ehtoollisnäkemyksistä syntyneen keskustelun johdosta. Teologit

pohtivat Kristuksen läsnäoloa ehtoollisaineissa samanaikaisesti kuin kristitty kansa pohti

Kristuksen ristinkuoleman ja ehtoollisen suhdetta. Onkin kiinnostava huomata, että katolisen

teologian reaalipreesensin korostaminen johti myös selkeästi ehtoollisspiritualiteetin

lisääntymiseen kansan parissa.159

Myös muutokset ehtoollisliturgian toimittamisessa ruokkivat kansan

ehtoollisspiritualiteettia. Sydänkeskiajalla messun liturgian kieleksi oli vakiintunut latina, jota

valtaosa messuun osallistujista ei ymmärtänyt. Samaan aikaan erityisesti ehtoollisrukous

muuttui papin hiljaa luettavaksi rukoukseksi. Tällöin ehtoollinen ei ollut enää toimitus, johon

kansa aktiivisesti pystyi osallistumaan, vaan ehtoollisesta tuli kansan mielessä pyhä ja salattu

toimitus, jossa Jumala osoittaa voimansa ja jonka pappi suoritti heidän puolestaan. Kansan

tehtäväksi jäi vain pohdiskella ja rukoilla ehtoollisen vaikutusta, eli pelastavaa armoa, sekä

tämän armon lähdettä, Kristuksen kärsimystä. Sydänkeskiajan kansan

ehtoollisspiritualiteetissa korostui myös Kristuksen läsnäolon palvominen ja kunnioittaminen

ehtoollisaineissa. Tämän johdosta ehtoollisaineiden näkeminen muuttui hyvin keskeiseksi

osaksi katolista hartauselämää. Ehtoollisliturgiassa korostui ehtoollisaineiden näyttävä

korottaminen, eli elevaatio, ja siunattu ehtoollisleipä jätettiin monstranssiin kansan

palvottavaksi messun jälkeen. Siunatun ehtoollisleivän palvominen tuli keskiajalla paikoittain

jopa keskeisemmäksi hartauselämän muodoksi kuin itse ehtoollisen nauttiminen, sillä

ehtoollista nauttiakseen kristityn tuli valmistautua ripittäytymällä ja paastoamalla.160

158 Aumann 1980, 220–221.
159 Gy 1986, 379.
160 McCue 1987, 428–430.
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Keskiajalla luostarikilvoitteluun omistautuneet sääntökuntalaiset sekä

maallikkokilvoittelijat loivat omalaatuista ehtoollisspiritualiteettia. Sydänkeskiajan mystiikan

pääperiaate oli Kristuksen seuraaminen (lat. imitatio Christi), jonka yksi muoto oli Kristuksen

kärsimyksiin eläytyminen. Erityisesti naismystikoilla korostui Kristuksen kärsimyksiin

eläytyminen ehtoollisen kautta, joskus jopa hurmoksellisuuden muodossa.161 Maiju

Lehmijoki-Gardnerin162 mukaan keskiajan naisten spiritualiteetti oli vahvasti kytköksissä

ruumiillisuuteen sekä syömiseen. Erityisesti paastoaminen, ruokaan liittyvät hengelliset

kielikuvat sekä ehtoollisspiritualiteetti olivat yleisiä keskiajan naisten hurskaudessa.163

Naismystikot samastivat Kristuksen läsnäolon ehtoollisessa ja messussa tapahtuvan uhrin

omiin kärsimyksiinsä. Usein he kokivat ehtoollisessa ja omassa kilvoittelussaan erityistä

lähestymistä kohti Kristusta. Naismystikoiden omistautuneesta spiritualiteetista on säilynyt

lukuisia kertomuksia, joten niiden arvellaan olleen todella suosittuja keskiajan

hartauselämässä.164

Keskiajan katolinen kirkko edellytti ehtoolliselle osallistuvilta ripittäytymistä ja

paastoamista etukäteen. Naismystikot, erityisesti Katariina Sienalainen165, halusivat viettää

ehtoollista mahdollisimman usein, joten paastoamisesta tuli heille säännöllinen elämäntapa.

Katariina Sienalainen eli hyvin niukalla ruoalla, mutta korosti ehtoollisen voimistavaa ja

elämää ylläpitävää luonnetta, mikä itsessään vahvisti transsubstantiaatio-opin asemaa.

Katariina vertasi ehtoollisen kokemusta oman paastoamisensa kokemuksiin, sillä

paastoamisen kautta hän eläytyi Kristuksen kärsimyksiin, joista myös ehtoollinen häntä

muistutti. Samalla ehtoollisessa oleva Kristuksen konkreettinen läsnäolo muistutti häntä siitä,

miten ruumiillisissa kokemuksissa on läsnä myös hengellinen ulottuvuus, ja tätä myös tuki

hänen kilvoittelunsa paastoamisen kautta. Katariinan elämäntapa loi konkreettisen esimerkin

161 Lehmijoki-Gardner 2007, 23.
162 Maiju Lehmijoki-Gardner on filosofian tohtori ja vieraileva tutkija Loyola Universityn teologisessa
tiedekunnassa Marylandissa. Hän on erikoistunut uskonnon ja fyysisen terveyden väliseen suhteeseen,
uskonnolliseen ruoka–etiikkaan, sekä kristilliseen mystiikkaan. Hän on myös dosentti Helsingin yliopiston
teologisessa tiedekunnassa. Loyola University s.a..
163 Lehmijoki-Gardner 2009, 180. Samasta teemasta laajemmin on kirjoittanut Caroline Walker Bynum
kirjassaan Holy feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Medieval Women, 1987.
164 Lehmijoki-Gardner 2007, 294–296.
165 Pyhimykseksi julistettu Katariina Sienalainen (1347–1388) oli italialainen dominikaanimaallikko ja mystikko.
Hän tuli tunnetuksi ennen kaikkea ankarana askeettina, joka paastosi jatkuvasti ja korosti ehtoollisen merkitystä
hengellisenä ravintona. Katariinan kirjallisessa tuotannossa korostuu vastakohtien yhteensulautuminen sillä
hänen tuotannossaan esimerkiksi hurmoksellisuus yhdistyy käytännön palvelutyöhön. Lehmijoki-Gardner 2009,
180–181.
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ripin, paaston ja ehtoollisen väliselle yhteydelle, ja innosti monia hurskaita kristittyjä

seuraamaan Katariinan esimerkkiä.166

4.2. Luterilainen ehtoollisspiritualiteetti
Spiritualiteetti terminä on liitetään usein roomalaiskatoliseen tai ortodoksiseen

kristillisyyteen. Reformaation jälkeisessä kristillisyydessä pyrittiin torjumaan monenlaisia

kansanhurskauden muotoja, jotka keskiajan katolisessa kristillisyydessä olivat nousseet

olennaiseksi osaksi spiritualiteettia, kuten esimerkiksi pyhimysten avuksihuutamista sekä

pyhitettyjen ehtoollisaineiden kunnioittamista. Myös monenlainen henkilökohtainen

uskonharjoittaminen jäi taka-alalle reformaation jälkeisessä kristillisyydessä. Tämän taustalla

oli raamattukeskeisen hengellisyyden korostaminen, mutta myös uudenlainen kristillinen

ihmiskuva.

Reformaation jälkeisten kristillisten kirkkojen tulkinta ihmisen perinpohjaisesta

syntisyydestä johtaa ajatukseen, jossa ihmisen luonnolliset pyrkimykset kohti Jumalaa

nähdään väistämättä vääristyneinä syntiinlankeemuksen johdosta. Etenkin luterilaisuudessa

ollaan ajateltu, että ihmisen tulee irtautua luonnollisista pyrkimyksistään tavoitella Jumalaa

omien tekojensa kautta, ja tämä ilmaistaan raamatullisella kielenkäytöllä ”vanhan ihmisen

kuolettamisena”. Antti Raunio167 kysyykin: jos vanha ihminen kuolee, eikä tällä ole mitään

tekemistä uuden ihmisen kanssa, voidaanko ylipäätään puhua kristitystä, joka harjoittaa

spiritualiteettia. Uuden ihmisen sen sijaan tulee elää Jumalan sanan varassa, mutta tällaista

uutta ihmistä ei voida psykologisesti käsittää. Luterilaisen ajattelun mukaisesti ihmisen yritys

omin voimin ymmärtää uutta ihmisyyttään, muuttuu jälleen kerran omavanhurskaaksi

Jumalan tavoitteluksi, jota hän joutuu katumaan. Modernissa luterilaisessa teologiassa

ihminen ei olekaan subjekti, joka harjoittaa uskontoa, vaan ihmisen uskonnonharjoitus

tapahtuu aina suhteessa Jumalaan. Tämä suhde ilmenee Jumalan puolelta

anteeksiantamuksena sekä hyväksyntänä ja ihmisen puolelta uskona sekä luottamuksena.168

Mitä siis jää luterilaiseksi spiritualiteetiksi? Antti Raunio väittää, että luterilainen

spiritualiteetti nousee Pyhän Hengen työstä ihmisessä. Pyhä Henki auttaa ihmistä

tunnistamaan Jumalan työn ja ohjaa ihmistä oikeaan suuntaan. Pyhä Henki toimii ensin, mutta

vaikuttaa siten, että myös ihminen voi toimia tunnistaen Jumalan työn maailmassa, ottaen sen

vastaan sekä säilyttäen, käyttäen ja edistäen sitä. Tätä Pyhän Hengen toimintaa voidaan

166 Lehmijoki-Gardner 2009, 183–184.
167 Antti Raunio (1958–) on systemaattisen teologian professori Itä-Suomen yliopiston teologian osastolla. Hän
on erikoistunut erityisesti reformaation teologian tutkimukseen. Raunio 2018.
168 Raunio 2003, 14–17.
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nimittää Jumalan hengelliseksi ohjaukseksi. Siinä ihminen toimii yhteistyössä Jumalan

kanssa, mutta Jumala on ensimmäinen toimija.169

 Marc Lienhard170 avaa myös luterilaista spiritualiteettia artikkelissaan ”Luther and the

Beginnings of the Reformation”. Hänen mukaansa Pyhä Henki ohjaa ihmisen kirkkoon, joka

saarnaa Raamattua, lakia ja evankeliumia, eli Jumalan sanaa. Lain tehtävä on saada kristitty

kohtaamaan syntisyytensä ja tajuamaan, että syntinsä tähden hän ei pysty täyttämään Jumalan

lakia. Evankeliumin tehtävä taas on julistaa kristitylle anteeksiantamusta yksin Jumalan

armosta. Juuri kirjoitetun Jumalan sanan keskeisyys on olennainen osa luterilaista

spiritualiteettia. Siihen liittyy myös luterilaisuuden tahto ja into kääntää Raamattu kansan

kielelle ja muokata jumalanpalvelusta kansalle ymmärrettävään muotoon. Jumalan sana

nähdään luterilaisuudessa sakramenttien kaltaisena armonvälineenä. Itse asiassa myös

luterilainen sakramenttikäsitys nousee juuri sakramenttien suhteesta Jumalan sanaan.

Luterilaisen käsityksen mukaan sakramentti on näkyvä merkki yhdistettynä Jumalan

sanaan171. Sakramentissa tulee luterilaisen käsityksen mukaan olla selkeä lupaus Jumalan

armosta. Lutherin mukaan vain kolmessa keskiajan katolisen kirkon sakramentissa on selkeä

lupaus armosta: kasteessa, ehtoollisessa ja ripissä172.173

 Lutherin suuri ristiriita keskiajan katolisen sakramenttikäsityksen kanssa liittyi

ajatukseen, jossa sakramentit olisi toimintaa, jonka seurakunta suorittaa Jumalan edessä.

Luther näki, että sakramenteissa ei voi olla mitään muuta kuin Jumalan sanan toiminta

näkyvässä muodossa, jonka kristitty saa vastaanottaa Jumalan suuren armon tähden. Siksi

ajatus ehtoollisessa toistuvasta Kristuksen uhrista, jonka pappi toimittaa seurakunnan

puolesta, oli Lutherin tulkinnan mukaan kestämätöntä omavanhurskauden tavoittelua.

Luterilaisessa ehtoollisliturgiassa keskeisiksi asioiksi nousivat asetussanojen lausuminen

kuuluvalla äänellä ja kansan ymmärtämällä kielellä, sekä ehtoollisen molempien muotojen

konkreettinen nauttiminen seurakunnan kesken Kristuksen ohjeiden mukaisesti. Tämän

johdosta yksityismessut sekä ehtoollisaineiden kunnioittaminen messun ulkopuolella jäivät

pois luterilaisten seurakuntien spiritualiteetista.174

169 Raunio 2003, 21–22.
170 Marc Lienhard (1935–) on ranskalainen luterilainen pastori ja Strassbourgin yliopiston teologisen
tiedekunnan emeritusprofessori. Hänen erityisalaansa on reformaation teologia ja ekumeniikka. Akademie der
Wissenschaften und der Literatur Mainz s.a..
171 Tämä ei ole pelkästään luterilainen näkemys sakramentista, vaan tämä ajatus esiintyy jo kirkkoisä
Augustinuksella (354–430), ja myös katolinen kirkko suhtautuu sakramentteihin tällä tavalla. KKK, 1228.
172 Myöhempi valtavirran luterilaisuus luopui kutsumasta rippiä sakramentiksi, sillä siitä puutuu näkyvä
aineellinen merkki, johon Jumalan lupaus yhdistyisi. Stepheson 2016, 342.
173 Lienhard 1987, 274–275.
174 Lienhard 1987, 281–282.
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4.2.1. Miksi luterilainen viettää ehtoollista?
Luterilaisen ehtoollisspiritualiteetin kannalta keskeinen kysymys on se, miksi ehtoollista

vietetään. Kristus on ehtoollisessa konkreettisesti läsnä, mutta miten tämä läsnäolo vaikuttaa

kristityn elämään? Lutherin näkökulmaa tähän kysymykseen on tutkinut muun muassa Simo

Peura.175

Peuran mukaan luterilaisen spiritualiteetin ytimessä on kristityn osallisuus kirkon

hengellisiin aarteisiin, jotka lahjoitetaan kasteessa ja joita syvennetään evankeliumin ja

ehtoollisen sekä näiden synnyttämän uskon avulla. Peuran mukaan luterilaisuus on ennen

kaikkea yhteisöllisesti elettyä kristillisyyttä, joka ilmenee ehtoollisen sakramentissa. Juuri

ehtoollisessa kaikki kirkon hengelliset aarteet tulevat kaikkien kristittyjen yhdessä jaettaviksi,

mutta samanaikaisesti ne annetaan jokaiselle kristitylle henkilökohtaisesti. Juuri ehtoollisessa

syntyy se kirkko, jota kutsutaan Kristuksen ruumiiksi, sillä kaikki kristityt tulevat osallisiksi

Kristuksen konkreettisesta ruumiista ja verestä.176

Peura huomauttaa jo Lutherin opettaneen että ehtoollisessa kristitty yhdistyy

Kristukseen ja tulee osalliseksi Kristuksen hyvyydestä, samalla luovuttaen omaa pahuuttaan

Kristukselle. Juuri tämän niin kutsutun autuaan vaihtokaupan ansiosta syntien anteeksi

antaminen ehtoollisessa on mahdollista. Kristityn tehtäväksi jää Kristukselta saamansa

hyvyyden jakaminen eteenpäin toisille kristityille ja myös muille ihmisille. Tämä on

mahdollista vain kun Pyhä Henki synnyttää uskon ja yhdistää kristityn ehtoollisen kautta

Kristukseen.177

Ehtoollinen on siis konkreettista yhdistymistä Kristukseen ja hänen kauttaan Isään ja

kristilliseen kirkkoon, ja se vaikuttaa syntien anteeksi antamiseen. Peuran mukaan Luther

esittää syntien anteeksiantamisen lisäksi sakramentin vaikuttavan myös jumalallisen voiman,

hyveellisyyden ja hyvät teot, vapautuksen Perkeleestä sekä avun kaikkeen ahdistukseen.

Ehtoollisen vaikutukset, ja täten luterilainen ehtoollisspiritualiteetti, suuntautuvat hyvin

konkreettisiin asioihin: ihmisen pelastumiseen ja pyhittymiseen.178

Toisen polven reformaattori Martin Chemnitz179 vaikutti myös merkittävällä tavalla

siihen millaiseksi luterilainen ehtoollisspiritualiteetti muodostui. Olli-Pekka Vainio 180 on

175 Simo Peura (1957–) on suomalainen teologian tohtori, joka valittiin vuonna 2004 Lapuan hiippakunnan
piispaksi. Hänen väitöskirjansa käsitteli Lutherin käsitystä jumalallistumisesta. Peura, s.a..
176 Peura 2003, 165–167.
177 Peura 2003, 169–170.
178 Peura 2003, 180–181.
179 Martin Chemnitz (1522–1586) oli saksalainen teologi, jota on sanottu luterilaisuuden merkittävimmäksi
reformaattoriksi Lutherin ja Melanchtonin jälkeen. Chemnitzillä oli merkittävä rooli luterilaisuuden
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kirjoittanut yleiskatsauksen Chemnitzin teologiasta. Tässä katsauksessa kuvataan sitä, miten

Chemnitz lähestyy ehtoollista hyvin samalla tavoin kuin Luther. Chemnitzin mukaan

ehtoollista vietetään ensisijaisesti koska Kristus käski viettää sitä. Chemnitz suhtautuu

teologiaan hyvin raamattukeskeisesti ja tarkastelee teologisia kysymyksiä Raamatusta

nousevan käsiteanalyysin kautta. Siten myös Chemnitz korostaa Kristuksen todellista

läsnäoloa ehtoollisaineissa. Hänelle ehtoollinen on yhteyden ateria, jonka vaikutuksena

kristitty on konkreettisesti yhteydessä Kristuksen ruumiiseen ja vereen, Kristuksen kirkkoon

sekä Kristukseen itseensä, jonka kautta kristitty on yhteydessä Isään.181

Chemnitzin mukaan ehtoollisessa tapahtuva kristityn yhteys Kristukseen vaikuttaa

kristittyyn usealla eri tavalla. Tärkein vaikutus on syntien anteeksi antaminen, mutta

Chemnitz listaa muitakin. Ensinnäkin ehtoollinen julistaa Kristuksen läsnäoloa siten, että

ihminen pystyy löytämään Kristuksen tässä maailmassa. Kristityn ei tarvitse etsiä Jumalaa

uskon kautta taivaista, kun hänet kohdataan Kristuksessa, joka on konkreettisesti läsnä

ehtoollisessa. Toiseksi, kun kristitty nauttii ehtoollista, tämän ihmisluonto yhdistyy

Kristuksen ihmisluontoon, joka on Kristuksen persoonassa täydellistynyt. Tämä yhdistyminen

Kristukseen johtaa autuaaseen vaihtokauppaan, jossa kristityn syntinen ihmisluonto uudistuu.

Kolmanneksi ehtoollinen on uuden liiton takuu, jonka kautta kristitty palaa siihen Jumalan

armoon, joka hänelle kasteessa on lahjoitettu, ja joka muistuttaa ja rohkaisee ihmistä elämään

uuden liiton mukaisesti. Neljänneksi ehtoollinen on konkreettinen yhteys myös muihin

kristittyihin, ja viidenneksi ehtoollinen muistuttaa kristittyä eskatologisesta toivosta, joka

täyttyy aikojen lopulla.182

Luterilaisen ehtoollisspiritualiteetin ytimessä on siis Pyhän Hengen vaikuttama

konkreettinen yhdistyminen Kristukseen ehtoollisen sakramentissa, joka johtaa syntien

anteeksi antamiseen. Ehtoollisella on vahva yhteisöllinen ulottuvuus, sillä ehtoollisessa

kristitty on Kristuksen kautta yhteydessä myös toisiin kristittyihin. Ehtoollinen myös varustaa

kristityn kristillisillä hyveillä ja rakkaudella, joita tämän tulee jakaa eteenpäin muille

ihmisille. Yhteisöllisyyden lisäksi luterilaisesta perinteestä löytyy myös vahvaa yksilöllistä

uskonelämää korostavia piirteitä, joita käsittelen seuraavaksi.

kehittymisessä Lutherin kuoleman jälkeen, ja hän muun muassa vaikutti huomattavasti viimeisen luterilaisen
tunnustusteksin Yksimielisyyden ohjeen muotoiluun. Vainio 2005, 9.
180 Olli-Pekka Vainio on suomalainen teologian tohtori, joka työskentelee dogmatiikan yliopistolehtorina
Helsingin Yliopiston Teologisessa tiedekunnassa. Helsingin Yliopisto s.a..
181 Vainio 2005, 115, 120.
182 Vainio 2005, 120–122.
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4.2.2. Luterilaisen pietismin ehtoollisspiritualiteetti
1500–luvun loppuun mennessä luterilaisen reformaation jälkeiset seurakunnat olivat jo

vakiinnuttaneet paikkansa Pohjois-Euroopassa, sekä nykyisen Saksan pohjoisosissa. Uusi

luterilainen liike kuitenkin kävi sisäistä identiteettikeskustelua useaan otteeseen. Näistä

ensimmäinen käytiin jo varhain Lutherin kuoleman jälkeen niin sanottujen aitoluterilaisten ja

filippistien183 välillä. Tämän identiteettiselvityksen seurauksena syntyi lopulta vuonna 1577

viimeinen luterilaisista tunnustuskirjoista, Yksimielisyyden ohje, joka pyrki selvittämään

luterilaisten sisäisiä välejä.

 Toinen luterilaisen kirkon sisäinen jännite syntyi 1600–luvun pietististen184 liikkeiden

myötä. Luterilaisen pietismin voidaan sanoa alkaneen saksalaisen papin Philipp Jakob

Spenerin185 Pia desideria -ohjelmakirjoituksesta, jonka tarkoituksena oli uudistaa kirkkoa.

Spenerin teoksen ytimessä on moni luterilaisuuden perusajatus, kuten Jumalan sanan runsas

käyttö myös jumalanpalvelusten ulkopuolella ja kaikkien kristittyjen pappeus, sekä saarnan ja

pappiskoulutuksen uudistaminen niin, että teologisen oppineisuuden lisäksi se korostaisi

hengellisen elämän tärkeyttä ja papit saarnaisivat yksinkertaisia, raamatullisia saarnoja.

Spenerin teoksessa on kaksi konkreettista teemaa, jotka olivat uutta 1600–luvun luterilaiselle

spiritualiteetille. Ensimmäiseksi seurakunnan aktiiviset jäsenet jakautuisivat pienempiin

piireihin, joissa yhdessä maallikkovetoisesti tutkittaisiin Raamattua ja rukoiltaisiin ahkerasti,

sekä vahvistettaisiin yhdessä toinen toisten uskonelämää. Spener jopa väitti, että maallikotkin

voivat tulkita kristillistä oppia Raamatun sanan perusteella ja Pyhän Hengen opastuksella.

Toiseksi Spenerin tekstistä nousee esille vahva toivo paremmista ajoista. Kristuksen toinen

tuleminen on lähellä, sitä tulee odottaa ja siihen tulee valmistautua elämällä hurskasta elämää.

Tämä toi luterilaisuuteen uutta pietististä eskatologiaa.186

183 Aitoluterilaiset olivat ryhmä luterilaisia, jotka Lutherin kuoleman ja Augsburgin uskonrauhan jälkeen
halusivat pitää kiinni oikeasta, Lutherin opista. Heidän johtohahmoksi nousi Matthias Flacius (1520–1575).
Filippistit taas olivat Wittenbergin yliopiston teologeja, jotka seurasivat opetuksessa Philipp Melanchtonin
perintöä. Aitoluterilaiset syyttivät filippistejä siitä, että he ovat hylänneet alkuperäisen Lutherin opin. Erityisesti
aitoluterilaiset kritisoivat filippistien tapaa vedota Augsburgin tunnustuksen muutettuun versioon (niin kutsuttu
Confessio Augustana variata). Tämä kritiikki koski myös ehtoollista, sillä Philip Melanchton teki vuonna 1540
muutoksen Augsburgin tunnustuksen ehtoollista koskevaan osaan, jonka tulkittiin siirtävän luterilaista
ehtoolliskäsitystä lähemmäs Sveitsin reformoitujen ehtoolliskäsitystä.  Aitoluterilaisten ja filippistien välinen
riita päättyi Yksimielisyyden ohjeen laatimiseen vuonna 1577. Gassmann & Hendrix 1999, 26–29.
184 Pietismi (lat. pietas, hurskaus) oli 1600–luvulla Keski-Euroopassa alkanut protestanttinen liike, jossa pyrittiin
korostamaan yksilön hengellistä elämää. Se on vaikuttanut merkittävästi myöhempään protestanttiseen
kristillisyyteen. Teinonen 1999, 255.
185 Philipp Jakob Spener (1635–1705) oli saksalainen luterilainen pappi, joka toimi Frankfurtin seurakunnan
johtavana pappina. Hän julkaisi tunnetuimman teoksensa, pietistisen ohjelmakirjoituksen Pia desiderian vuonna
1675, toisen merkittävän luterilaisen uudistajan Johann Arndtin postillan esipuheena. Spener 1984, 5–6. Pentti
Laasosen johdanto.
186 Strom & Lehmann 2016, 403–404; Spener 1984, 6, 10–12. Pentti Laasosen johdanto.
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Spener pitäytyy teoksessaan luterilaisessa puhdasoppisessa teologiassa, jossa ihminen

tulee autuaaksi ainoastaan uskon kautta ja hyvät teot ja kristillinen elämä ovat vain tämän

uskon hedelmiä ja sen ilmaisua. Samoin hän antaa arvoa perinteiselle luterilaiselle tulkinnalle

kasteesta ja ehtoollisesta. Spener itse kirjoittaa kieltävänsä reformoitujen kirkkojen ajatuksen,

jossa Kristus ei olisi läsnä ehtoollisaineissa tavalla, joka ei mitenkään poikkeaisi Kristuksen

läsnäolosta muussa hengellisessä elämässä. Spener käyttää perinteistä luterilaista tapaa puhua

ehtoollisesta, jonka mukaan Kristus otetaan vastaan leivässä ja viinissä, niiden kanssa ja

niiden alla. Tämän johdosta voidaan tulkita Spenerin suhtautuvan Kristuksen läsnäoloon

ehtoollisaineissa konkreettisesti. Spenerin näkemys spiritualiteetista onkin kytkettynä

luterilaisiin oppeihin, sillä hänen mukaansa vanhurskauttamisopin ja sakramenttien

ymmärtäminen on alku oikeaan hengelliseen elämään. Tosin vaikka ymmärtäisi nämä opit,

olisi kastettu, kävisi ahkerasti jumalanpalveluksessa ja nauttisi ehtoollista, ei tämä itsessään

ole Spenerin mukaan hyvän kristityn merkki. Hyvä kristitty ottaa vakavasti sen liiton, jonka

Jumala on tehnyt hänen kanssaan Kristuksen ristintyössä. Tämän liiton inhimillinen puoli on

uskon ja omantunnon liitto, johon ihmisen tulee aina palata harjoittamalla katumusta.

Ehtoollisestakaan ei ole Spenerin mukaan ihmiselle hyötyä, mikäli hän ei usko sillä olevan

hänen hengellistä elämää vahvistavaa vaikutusta.187

Toisaalta Spener on varovainen sanoessaan, että luterilaisten oppien ymmärtäminen on

hengellisen elämän alku. Hän korostaa myös sitä, miten hengellisessä elämässä opit ovat

usein toissijaisia ja kristillisen seuran osoittama esimerkki on opillisia määrittelyjä parempi

tapa omaksua tapa elää kristillistä elämää. Tässä Spener kääntyy erityisesti papiston puoleen.

Hänen mukaansa pappien tulisi harjoittaa aktiivisempaa uskonelämää, lukea ja saarnata

Raamattua ymmärrettävästi, sekä korostaa ehtoollisen merkitystä hengellisen elämän

vahvistamisessa. Teologiankin ensimmäinen tehtävä on Spenerin mukaan kertoa siitä,

millaista on elämä kristillisen uskon varassa, ja sen tulee olla tieteellisen tarkastelun lisäksi

myös aidosti hengellistä. Teologiset opit ovat Spenerin mukaan merkityksettömiä, mikäli

niillä ei ole vaikutusta seurakunnan hengelliseen elämään.188

Spenerille ehtoollinen on Kristuksen konkreettista läsnäoloa, joka vaikuttaa syntien

anteeksiantamisen ja ihmisen sielun uudistumisen. Spener korostaa sitä, että ehtoolliselle tulee

valmistautua tunnustamalla syntinsä ja harjoittamalla katumusta, mutta Spenerin

spiritualiteetissa ehtoollisessa korostuu erityisellä tavalla sakramentin vaikutus. Ehtoollisella

187 Spener 1984, 54–58.
188 Spener 1984, 97–99.
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käydään, jotta se vahvistaisi kristittyä elämään hengellisesti. Tätä voikin hyvin sanoa

pietistiseksi ehtoollisnäkemykseksi. Olennaista ei ole itse sakramentin viettäminen, vaan se

minkälaiseen elämään sakramentti johtaa ihmistä. Koska ehtoollisen nauttiminen johtaa

yhteyteen Kristukseen ja syntien anteeksi antamiseen, tulee näiden näkyä myös kristityn

arjessa. Spener korostaakin, että Jumalaa tulee palvella ulkoisten temppeleiden lisäksi yhtä

paljon sisäisessä Pyhän Hengen temppelissä ahkeralla rukouksella, Raamatun lukemisella

sekä rakkaudellisilla teoilla.189

Pietismiin suhtauduttiin aluksi valtaosin positiivisena kirkon uudistusliikkeenä, mutta se

sai pian muotoja, jotka särkivät luterilaisten sisäisiä rivejä. Esimerkiksi Frankfurtissa

käynnistynyt radikaalipietistinen liikehdintä otti hurskauselämän vahvistamisen niin

vakavasti, että sen edustajat alkoivat suhtautua epäluuloisesti pietististen piirien ulkopuoliseen

kirkkokansaan. Johann Jakob Schützin190 johdolla joukko frankfurtilaisia pietistejä kieltäytyi

ehtoollisyhteydestä muiden kuin pietistien kanssa, sillä muihin suhtauduttiin ehtoolliselle

kelpaamattomina. Järjestäytynyttä kirkkoa ja sen papistoa alettiin pitämään luopumuksen ja

synnin ulkokullattuna kirkkona, ja pietistiset ryhmittymät edustivat heidän mukaan oikeaa,

hurskauteen pyrkivää kristillisyyttä. Tällaiset ryhmittymät suhtautuivat ehtoolliseen niin, että

vain tietyllä tavalla hurskaasti elävät ihmiset saivat jakaa ja nauttia ehtoollista. Sanomattakin

on selvää, että tällaiset ryhmittymät erottivat itsensä kirkon yhteydestä ja alkoivat muodostaa

omia seurakuntiaan. Kuitenkin valtaosin pietistiset ryhmittymät pysyivät kirkon yhteydessä,

vaikka aika ajoin järjestäytyneen kirkon ja pietistien välit olivat jännitteiset.191

4.3. Reformoitu ehtoollisspiritualiteetti
Reformoidun ehtoollisteologian suurin ero roomalaiskatoliseen ja luterilaiseen

ehtoollisteologiaan on Kristuksen ruumiillisen läsnäolon kieltäminen. Kristus on läsnä

ehtoollisessa vain hengellisesti, ei ruumiillisesti, ja ehtoolliseen suhtaudutaan ennen kaikkea

Kristuksen ristinkuoleman muistoateriana. Kuten luterilaisuudessa, myös reformoidussa

perinteessä ihminen nähdään synnin turmelemana, ja siksi monenlainen hengellinen

aktiivisuus saatetaan nähdä luterilaisuuden tavoin omavanhurskauden tavoitteluna. Tämä on

johtanut luterilaisuuden tavoin siihen, että moni keskiajan kansanhurskauden muoto on

kadonnut myös reformoidusta kristillisestä perinteestä. Näillä tekijöillä on vaikutusta siihen,

millaista ehtoollisspiritualiteettia reformoiduissa kirkoissa eletään todeksi.

189 Spener 1984, 108–111.
190 Johann Jakob Schütz (1640–1690) oli frankfurtilainen lakimies, aktiivinen pietisti ja luterilainen
virsisäveltäjä. Julian 1925, 1080.
191 Strom & Lehmann 2016, 409–411.
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B. A. Gerrish192 on tarkastellut reformoidun kristillisyyden merkittävimmän teologin

Jean Calvinin ehtoollisteologiaa. Calvinille ehtoollisessa Kristuksen läsnäolo on symbolista,

mutta tämän symbolisen läsnäolon vaikutus on todellista Pyhän Hengen toiminnan ansiosta.

Calvin hyödyntää laajaa vertauskuvallista kieltä, jossa ehtoollinen Kristuksen ruumiina ja

verenä antaa ihmiselle hengellisesti saman, minkä leipä ja viini antavat maallisesti: ravintoa,

energiaa, voimaa ja iloa. Hän myös näkee ehtoollisen ja kasteen sinetteinä, joiden kautta

Jumalan lupaukset painetaan ihmisen sydämeen. Ne ovat symboleja, jotka vaikuttavat sen,

mitä symboloivat.193

Gerrish lähestyy Calvinin ehtoollisteologiaa ajatuksella, jossa se mielletään pyhäksi

juhla-ateriaksi, jossa vaikuttavat kaksi teemaa: armo ja kiitollisuus. Hän esittää huomion, että

vaikka Calvinia voikin sanoa systemaattiseksi teologiksi194, tämä pyrki rakentamaan

teologiaansa tukemaan kristillistä hurskauselämää, ja siksi hänen metodinsa ovat hyvin

raamattukeskeisiä ja jopa eksegeettisiä. Gerrishin mukaan Calvinin teologialla itsellään on

vahva linkki spiritualiteetin teologiaan. Tätä kontekstia vasten Calvin haluaa rakentaa myös

ehtoollisteologiaa, joka tukee kristittyjen hengellistä elämää. Calvinin mukaan Jumala

muistuttaa ihmistä ehtoollisessa armon lahjasta, jonka hän on tälle antanut Kristuksen

ristintyön kautta. Tähän lahjaan ihminen vastaa kiitollisuudellaan. Gerrishin mukaan juuri

tämä suhde ihmisen ja Jumalan välillä on Calvinin spiritualiteetin ydintä. 195

Calvinin mukaan sakramenttien yksi tehtävä on olla Jumalan sanan näkyviä merkkejä.

Ehtoollisessa Jumala osoittaa Kristuksen ristintyön lahjat, joista ehtoollinen on merkki, mutta

niistä ei ole mitään hyötyä, jos niitä ei oteta uskolla vastaan. Jumalan sanan keskeisyys onkin

olennainen osa reformoitua spiritualiteettia ja tätä myös ehtoollinen pyrkii tukemaan.

Pelastuksen tuo ensisijaisesti usko, jonka synnyttää Pyhän Henki Jumalan sanan saarnan

kautta, ja ehtoollisen tehtävä on muistuttaa ihmistä niistä lahjoista, jotka Jumala on hänelle jo

antanut.196

Nöyryys ja kiitollisuus Jumalaa kohtaan johtaa Calvinin mukaan todelliseen

hurskauteen, joka on sen ymmärtämistä, että Jumala yksin on kaiken hyvän lähde. Kristityn

tehtävä on kaikissa toimissaan tuoda kunniaa Jumalalle. Ehtoollisessa Jumala tekee vain

näkyvämmin sen, mitä hän aina tekee muutenkin: antaa ihmisille elämän leipää Jeesuksen

192 Brian Gerrish on yhdysvaltalainen Chicagon yliopiston historiallisen teologian emeritusprofessori. Gerrish
1993, kansiteksti.
193 Gerrish 1993, 4–7, 102–103. Lisää merkkiteologiasta ks. Marshall 2015, 505–506.
194 Calvinin teologiaa voi sanoa systemaattiseksi, sillä hän kirjoitti teologiansa kokonaisesityksenä laajan
systemaattisen tutkielman Institutio Christianae Religionis, eli Kristillisen uskon perusta. Gerrish 1993, 14–16.
195 Gerrish 1993, 17–20.
196 Gerrish 1993, 106–109.
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Kristuksen kautta, johon kristityt vastaavat kiittämällä ja ylistämällä häntä. Yksi kiitoksen

muoto on Jumalan armon ja rakkauden osoittaminen muille kristityille ja kaikille ihmisille. 197

Gerrish esittää havainnon, että Calvinin näkökulmasta sakramentit eivät ole

välttämättömiä pelastuksen kannalta. Jumala ei sido pelastavaa työtään sakramentteihin, vaan

Pyhän Hengen toimintaan ja sen synnyttämään uskoon Kristuksen sovitustyöhön. Kristittyjen

ei kuitenkaan tule luopua sakramenteista, sillä Jumala on selkeästi kehottanut kristittyjä

viettämään niitä. Ehtoollinen välittää uskovalle armoa, mutta samankaltaisella tavalla kuin

Jumalan sana välittää sitä. Sakramentti on vain näkyvä muoto sanasta, joka tuo Jumalan

lupaukset ihmisen saavutettavaksi useamman aistin kautta, ja tuo siten Kristuksen

lähemmäksi ihmistä. Calvin voi sanoa, että ehtoollisessa uskova ottaa vastaan Kristuksen

ruumiin ja veren, koska hän ottaa vastaan Jumalan sanassa annetun lupauksen Kristuksen

ruumiista ja verestä, joista ehtoollinen on näkyvä merkki. Gerrish käyttää tästä termiä

Kristuksen sakramentaalinen läsnäolo. Tämän läsnäolon saa aikaan Pyhän Hengen

synnyttämä usko kristityssä, joka vaikuttaa uskon vahvistumiseksi ja Kristuksen armon

välittymiseksi kristityn elämässä.198

Toinen Gerrishin esittämä näkökulma reformoituun ehtoolliseen on yhteisöllisyyden

näkökulma. Myös Calvin suhtautuu ehtoolliseen niin, että siinä tulee todeksi ajatus kirkosta

Kristuksen ruumiina. Reformoidussa ehtoollisteologiassa korostuu myös ajatus siitä, että

yhteisen leivän ja viinin jakaessaan seurakunta muodostaa Kristuksen hengellisen ruumiin.

Garrishin mukaan tämä oli jo Zwinglin merkittävin ehtoollisteologinen korostus. Calvin esitti,

että ehtoollisen yksi tarkoitus on yhdistää kristityt keskenään hengellisiksi sisariksi ja veljiksi,

jotka yhdessä muodostavat Kristuksen ruumiin. Tämän tulee synnyttää rakkautta ja hyviä

tekoja kristittyjen välille, sillä jokainen väärä teko kristittyä kohtaan on väärä teko Kristuksen

ruumista kohtaan. Kristusta ei voi rakastaa, jos ei rakasta toista kristittyä. Gerrish esittääkin,

että Calvinin teologiassa Kristuksen läsnäolo seurakunnassa saa konkreettisempia

sanamuotoja, kuin mitä hänen läsnäololleen ehtoollisessa annetaan. Lopulta Gerrish

huomauttaa, että Calvinin käsitystä Kristuksen läsnäolosta seurakunnassaan voi hyvin sanoa

mystiseksi.199

197 Gerrish 1993, 157–159.
198 Gerrish 1993, 160–165.
199 Gerrish 1993, 182–189.
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4.3.1. Myöhemmän reformoidun kristillisyyden ehtoollisspiritualiteetti
Calvinin jälkeen reformoitu kristillisyys levisi Sveitsin lisäksi ympäri Eurooppaa.

Historiallisen vaikutuksen kannalta tarkasteltuna merkittävin reformoidun kristillisyyden

muoto oli Englannin puritaanit,200 jotka veivät reformoidun kristillisyyden Yhdysvaltoihin,

jossa se kehittyi edelleen.

Keith A. Mathison201 on tarkastellut Calvinin jälkeisen reformoidun kristillisyyden

ehtoollisnäkemyksiä. Hänen mukaansa ei voida sanoa, että olisi ollut olemassa yhtenäistä

puritaanista ehtoolliskäsitystä, vaan osa puritaaneista seurasi tarkasti Calvinin

ehtoollisopetusta, kun taas toiset muokkasivat siitä omia käsityksiään.202

Saapuessaan Amerikan mantereelle puritaanit alkoivat luoda uudenlaista kristillistä

teologiaa. Mathisonin mukaan moni amerikkalainen reformoitu kristitty ryhmä hylkäsi

Calvinin ehtoollisteologian ja alkoi suhtautua ehtoolliseen pelkästään muistoateriana, jossa

Kristus ei ollut mitenkään erityisellä tavalla läsnä. Mathison esittelee yhdeksi Yhdysvaltojen

merkittävimmistä teologeista kutsutun Jonathan Edwardsin,203 joka suhtautui ehtoolliseen

kasteen vahvistamisen sakramenttina. Edwards nojautui Calvinin teologiaan, jossa ehtoollinen

on kasteessa saatuun armoon palaamista. Siksi hänen mielestä nuorten lasten tuli heti

ehtoollisen merkitys ymmärrettyään osallistua ehtoolliselle, jotta se vahvistaisi kasteen armoa

heissä. Täten ehtoollinen miellettiin myös ”hengellisen täysi-ikäisyyden sakramentiksi”.

Mathison esittää, että Edwards ei miellä ehtoollisessa olevan minkäänlaista muuta Kristuksen

läsnäoloa kuin symbolinen läsnäolo. Edwardsille ehtoollinen oli vain yksi kristityn uskon

tunnustamisen ja vahvistamisen muoto.204

Mathison esittelee myös toisen merkittävän amerikkalaisen reformoidun teologin, John

Williamson Nevinin,205 joka kritisoi vahvasti aikansa reformoitua ehtoolliskäsitystä ja

spiritualiteettia. Hän väitti että amerikkalainen reformoitu kristillisyys oli hylännyt

200 Puritanismi oli 1500–luvun loppupuolella Englannissa syntynyt kristillinen reformiliike, joka levisi
Amerikkaan. Puritanismiin kuului Raamattuun nojautuva kirkollisten järjestysten ja tapojen ankara kritiikki sekä
henkilökohtaisen kääntymyksen, itsetutkiskelun ja niin yksilön kuin yhteiskunnan moraalin korostaminen.
Teinonen 1999, 277–278. Puritaaneilla oli merkittävä rooli Westminsterin tunnustuksen ja Westminsterin
katekismusten syntymiseen vuosina 1647–1648. Westminsterin tunnustus on yhä usean reformoidun ja
presbyteerisen kirkon perustunnustus. Mathison 2002, 105.
201 Keith A. Mathison (1967–) on yhdysvaltalainen teologian tohtori ja systemaattisen teologian professori
Reformation Bible Collegessa. Reformation Bible College s.a..
202 Mathison 2002, 105.
203 Jonathan Edwards (1703–1758) oli yhdysvaltalainen reformoitu teologi ja pastori, joka kannatti puritanismia.
Häneen laaja teologinen tuotantonsa ja vaikutuksensa Pohjois-Amerikan kristillisyyden muotoutumiseen on
tehnyt hänestä yhden merkittävimmistä yhdysvaltalaisista teologeista. Mathison 2002, 122.
204 Mathison 2002, 124–126.
205 John Williamson Nevin (1803–1886) oli yhdysvaltalainen reformoitu teologi, joka tuli tunnetuksi ennen
kaikkea teoksestaan The Mystical Presence ja siitä syntyneestä ehtoolliskiistasta Charles Hodgen kanssa.
Mathison 2002, 136–137.
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alkuperäisen Calvinin ehtoollisnäkemyksen ja pyrki palauttamaan tämän seurakuntien

hengelliseen elämään teoksellaan The Mystical Presence. Pelkän muistoaterian sijasta Nevin

ehdotti seurakuntien opettavan ehtoollisesta todellisena yhteytenä Kristukseen, joka tapahtuu

Pyhän Hengen työn kautta. Hänelle ehtoollinen oli objektiivista todellisuutta, jossa Kristus

todella lähestyy ihmistä ja haluaa luoda yhteyden uskovan kanssa. Tämä yhteys toteutuu

sakramentaalisen union kautta, jossa uskova yhdistyy Kristuksen ruumiiseen. Kristuksen

läsnäolo ehtoollisessa on mysteeri, jota ei järjellä pysty tavoittamaan, mutta se on todellista ja

kristittyä vahvistavaa.206 Nevinin aikalainen Charles Hodge207 kritisoi Nevinin teosta

esittämällä, että ehtoollisessa ei tapahdu minkäänlaista sakramentaalista uniota, vaan

ehtoollisen tehtävä on olla merkkinä Kristuksen sovitustyöstä. Lopulta Hodgen mukaan

ehtoolliseen osallistumisessa on kyse uskovan subjektiivisesta suhteesta Kristukseen ja sen

vahvistamisesta.208 Mathisonin mukaan reformoituun kristillisyyteen on jäänyt jännite, jossa

osa reformoiduista suhtautuu ehtoolliseen uskollisena Calvinin teologiselle perinnölle, kun

taas osa suhtautuu ehtoolliseen enemmän valistusfilosofian näkökulmasta.209

 J. Todd Billings210 on tutkinut modernia reformoitua ehtoollisteologiaa ja esittää

merkittävän havainnon, että reformoidulla traditiolla ei enää tänä päivänä ole yhtä ainoaa

auktoritatiivista tunnustuksellista pohjaa eikä tarkasti määriteltyjä liturgian kaavoja. Sen

sijaan reformoitu traditio on monimuotoista, seurakuntakeskeistä ja antaa suuren auktoriteetin

Raamatun teksteille. Tämän johdosta onkin aivan selvää, että reformoiduissa perinteissä elää

myös monenlaista ehtoollisspiritualiteettia.211

Billings esittää muutaman esimerkkitapauksen siitä, miten tämän päivän

amerikkalaisissa reformoiduissa seurakunnissa suhtaudutaan ehtoolliseen. Näissä

esimerkeissä korostuvat ihmisen henkilökohtainen Kristuksen ristinkuoleman muistelu ja

yksityinen synnintunto, johon haetaan anteeksiantoa. Billingsin esimerkeissä korostuvat

ehtoollisen merkitys kristityn henkilökohtaisena katumuksen hetkenä ja armahduksen tarpeen

täyttämisenä, jossa yhteisöllisyyttä ei juurikaan korosteta. Toisaalta Billings esittää, että

monessa tämän päivän reformoidussa seurakunnassa ehtoollinen on Kristuksen seuraamisen

206 Mathison 2002, 139–142.
207 Charles Hodge (1797–1878) oli yhdyvaltalainen presbyteeri, joka toimi opettajana Princetonin teologisessa
seminaarissa. Hänen teologialleen oli tyypillistä valistusajan perinnön ylläpitäminen. Mathison 2002, 129–131.
208 Mathison 2002, 149–150. Nevinin ja Hodgen välisestä kiistasta voi lukea tarkemmin Jonathan G. Bonomon
teoksesta Incarnation and Sacrament: The Eucharistic Controversy between Charles Hodge and John
Williamson Nevin (2010). Wipf & Stock Publishers, Eugene, Oregon.
209 Mathison 2002, 175–176.
210 J. Todd Billings (1973–) on yhdysvaltalainen teologian tohtori, reformoidun teologian tutkimusprofessori
Western Theological Seminaryssa Michiganissa, sekä Amerikan reformoidun kirkon pastori. Billings s.a..
211 Billings 2018, 15–16.
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näkyvä osoitus. Ehtoolliselle osallistuminen tarkoittaa, että kristitty sitoutuu olemaan

Kristuksen opetuslapsi.212 Yksi reformoidun spiritualiteetin huomioitava ero luterilaiseen ja

katoliseen spiritualiteettiin on ehtoollisen viettämisen säännöllisyys. Koska modernissa

reformoidussa perinteessä ehtoollinen nähdään enimmäkseen muistoateriana, ei sitä ole

välttämätöntä viettää joka viikko. Tämä käytäntö tosin vaihtelee seurakuntien välillä.213

Billings kuitenkin huomauttaa Mathisonin tavoin, että nykyajan reformoitujen

seurakuntien ehtoollisspiritualiteetti poikkeaa siitä, miten Calvin opetti ehtoollisesta.

Calvinille ehtoollisessa tapahtuu Pyhän Hengen kautta Kristuksen todellinen

vastaanottaminen, vaikka Kristus ei olisikaan konkreettisesti läsnä ehtoollisaineissa. Tähän

suhteutettuna Billings esittää huomion, että moderni reformoitu perinne on siirtynyt

etäämmälle Calvinin teologisesta perinnöstä.214

Mathison esittelee kirjassaan vielä muutamia nykyajan reformoitujen seurakuntien

ehtoollisspiritualiteettiin liittyviä yleisiä trendejä. Joidenkin amerikkalaisen reformoitujen

ryhmien mielenkiintoinen ominaispiirre on kieltäytyminen alkoholin nauttimisesta, sillä

alkoholin nauttiminen nähdään jo itsessään syntinä.215 Tämä käytäntö viedään niin pitkälle,

että myös ehtoollisviini on korvattu rypälemehulla. Jo kysymys alkoholista luopumisesta ei

Raamatun tekstien valossa ole kovin kestävää, sillä muun muassa Jeesus ja opetuslapset itse

joivat viiniä elämänsä aikana ja ennen kaikkea Jeesus itse käytti viiniä asettaessaan

ehtoollista. Mathison huomauttaakin, että reformoidut seurakunnat, jotka kieltäytyvät kaikesta

alkoholin nauttimisesta, ovat usein seurakuntia, jotka pyrkivät elämäntavoillaan erottumaan

muusta maailmasta ja ovat siksi hyvin sisäänpäin kääntyneitä yhteisöjä.216

212 Billings 2018, 22–25.
213 Mathison 2002, 291–292.
214 Billings 2018, 25–26.
215 Moderni amerikkalainen kristillisyys onkin ottanut raittiusaatteen ja ruumiillisen hyvinvoinnin yhdeksi
kristillisen spiritualiteetin ihanteeksi. Tämä on täysin päinvastainen suhtautuminen kuin keskiajan askeeteilla.
Lehmijoki-Gardner 2009, 201–203.
216 Mathison 2002, 297–298, 311–313.
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5. Metafysiikka, spiritualiteetti ja Metzke
Tässä tutkielmassa olen tutkinut ehtoolliseen suhtautumisen metafyysisten näkökulmien sekä

spiritualiteettisten näkökulmien päälinjoja ja näiden suhteita toisiinsa läntisen kristinuskon

kolmessa merkittävimmässä perinteessä; roomalaiskatolisessa, luterilaisessa ja reformoidussa

perinteessä. Tämän tutkimuksen käynnistäjänä on toiminut Erwin Metzken löydöt ehtoollisen

metafysiikan ja spiritualiteetin välisestä vuorovaikutuksesta Martti Lutherin

ehtoollisteologiassa. James Arcadin metafyysisiä malleja hyödyntäen olen pystynyt

erottelemaan läntisen kristillisyyden perinteiden näkemyksiä ehtoollisen metafysiikasta.

Ehtoollisspiritualiteetin tarkastelu on vaatinut laajempaa tutkimuskirjallisuuteen

paneutumista. Seuraavaksi pyrin ensin hahmottamaan mikä suhde ehtoollisen metafysiikalla

ja spiritualiteetilla on eri kristillisissä perinteissä, minkä jälkeen tarkastelen löytöjäni

suhteessa Erwin Metzken löytöihin.

5.1. Ehtoollisspiritualiteetin yhteys metafysiikkaan
Tarkastellessani roomalaiskatolisen, luterilaisen ja reformoidun perinteen

ehtoollisspiritualiteetin päälinjoja olen hahmottanut niissä muutamia yhdistäviä seikkoja.

Merkittävin yhteinen tekijä eri perinteiden välillä on yhteyden spiritualiteetin korostaminen.
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Ehtoollisella käydään, jotta kristityt voivat olla yhteydessä Kristukseen. Kristillisten

perinteiden erot koskevat sitä, millä tavalla tämä yhteys toteutuu ja mitä siitä seuraa. Olen

hahmotellut näkemystäni ehtoollisspiritualiteetin päälinjoista kuvassa 2.

Kuvio 2. Ehtoollisspiritualiteetin päälinjoja

Näkemykseni mukaan ehtoollisspiritualiteetti on tiiviissä yhteydessä ehtoollisen

metafysiikkaan, sillä ehtoollisen metafysiikka määrittelee sen, millaista

ehtoollisspiritualiteettia kirkoissa eletään todeksi. Roomalaiskatolisessa ja luterilaisessa

perinteessä, joiden ehtoollismetafysiikka noudattaa korporaalista mallia, korostuu

ehtoollisspiritualiteetti, jossa ehtoollisessa tapahtuva yhteys Kristukseen on konkreettista ja

ruumiillista. Koska Kristus on konkreettisesti läsnä ehtoollisaineissa, hänet myös kohdataan

ehtoollisessa konkreettisesti.

Reformoitua perinnettä tarkastellessani esitin, että reformoitu perinne on jakautunut ja

elänyt historian saatossa. Jean Calvinille ehtoollisessa korostui hengellinen yhteys

Kristukseen, kuten Arcadin esittämästä pneumaattisesta mallista käy ilmi. Kuitenkin

myöhempi reformoitu kristillisyys on selkeästi ottanut etäisyyttä Calvinin ehtoollisteologiaan

ja suhtautuu ehtoolliseen pelkästään muistoateriana, jossa Kristuksen läsnäololla ei ole

juurikaan merkitystä. Myöhempi reformoitu perinne on siis ehtoollisen metafysiikassaan

kallistunut kohti Arcadin esittämää ei-mallia217.

217 Arcadi 2016, 402–403.
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Spiritualiteetissa korostuvat myös syyt sille, miksi ihmisen tulee olla yhteydessä

Kristukseen ehtoollisen kautta. Jokaisessa tarkastellussa kristillisessä perinteessä ehtoollinen

on yhteydessä syntien anteeksiantamiseen, ja sitä kautta ihmisen pelastukseen. Täten

ehtoollisspiritualiteetti linkittyy myös jokaisen kristillisen perinteen näkemykseen

soteriologiasta.218 Eri kristillisillä perinteillä on kuitenkin eri tapoja suhtautua ehtoollisen ja

syntien anteeksi antamisen väliseen suhteeseen.

Roomalaiskatolisessa spiritualiteetissa olennaista on eukaristinen uhri, jossa Kristuksen

täydellinen uhri tulee todelliseksi seurakunnan elämässä ja seurakunta osallistuu tähän uhriin

syömällä Kristuksen ruumiin ja veren uhriateriana, sekä palvomalla ja rukoilemalla Kristusta,

joka on läsnä ehtoollisessa. Eukaristinen uhri toistaa Kristuksen uhrityön kirkon elämässä ja

sen kautta lahjoittaa siihen osallistuville syntien anteeksiannon.219 Luterilaisessa perinteessä

ehtoollisessa korostuu yhdistyminen Kristukseen. Tässä yhdistymisessä Kristuksen

inhimillinen olemus yhdistyy ihmisen olemukseen ja tapahtuu niin sanottu autuas

vaihtokauppa, jossa Kristuksen täydellinen luonto ottaa vastaan ihmisen synnit ja lahjoittaa

ihmiselle armon ja kaikki kristilliset hyveet, joita ihmisen tulee jakaa eteenpäin

maailmassa.220

Kuten aiemmin kirjoitin, reformoitu perinne on jakautunut Calvinin ehtoollisteologiaa

noudattaviin ja siitä irtautuneisiin kristittyihin. Kutsun ensimmäistä ryhmää kalvinisteiksi ja

jälkimmäistä ryhmää myöhemmiksi reformoiduiksi. Kalvinistisessa ehtoollisspiritualiteetissa

halutaan antaa arvoa Kristuksen läsnäololle ehtoollisessa, ja siinä myös uskotaan, että

ehtoollisessa ollaan yhteydessä Jeesukseen. Kalvinistisessa ehtoollisspiritualiteetissa

Kristuksen läsnäolo ehtoollisessa ei kuitenkaan tapahdu ruumiillisesti, kuten

roomalaiskatolisessa ja luterilaisessa perinteessä. Sen sijaan Kristus tulee läsnä olevaksi

ehtoollisessa, joka on näkyvää Jumalan sanaa, ja jossa Pyhä Henki vaikuttaa.221 Kalvinistien

mukaan Kristus on läsnä siellä missä Jumalan sanaa julistetaan, ja täten hän on myös läsnä

Jumalan sanan näkyvässä merkissä, ehtoollisessa. Ehtoollinen vaikuttaa ihmisen pelastukseen

samalla tavalla kuin Jumalan sana. Siinä Pyhä Henki synnyttää ihmisessä uskon pelastukseen

218 Dogmatiikan osa, joka tarkastelee kristillisen uskon oppia pelastuksesta. Teinonen 1999, 313.
219 Aumann 1980, 217.
220 Peura 2003, 169–170; Vainio 2005, 120–122.
221 Mielestäni tätäkin suhtautumista ehtoolliseen voisi pitää reaalipreesens -mallina, sillä tässäkin Kristuksen
ajatellaan olevan todellisesti (lat. realis) läsnä ehtoollisesssa. Tämän Kristuksen todellisen, eli reaalisen
läsnäolon luonne on tosin erilainen kuin mitä korporaalisen mallin edustajat ajattelevat. Siinä missä
korporaalisessa mallissa Kristuksen reaalipreesens on ruumiillista, lähes fyysistä, on pneumaattisessa mallissa
Kristuksen reaalipreesens hengellistä. Tällaisten erilaisten kristillisten todellisuuskäsitysten tarkastelu voisi olla
mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe.
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Kristuksen ristintyön tähden. Kristus on läsnä ehtoollisessa, koska ehtoollinen muistuttaa

ihmistä Kristuksen ristintyöstä.222

Myöhempi reformoitu perinne taas on ottanut etäisyyttä Calvinin ehtoollisteologiaan ja

siksi myöhemmässä refomoidussa perinteessä ei liiemmin ole korostettu Kristuksen läsnäoloa

ehtoollisessa.223 Ehtoolliseen suhtaudutaan Kristuksen ristinkuoleman muistamisena ja sen

merkitys pelastuksen kannalta on ennen kaikkea yksilöllinen. Ehtoollinen kutsuu ihmistä

muistamaan sitä, mitä Kristus on hänen vuokseen tehnyt ja pohtimaan niitä syntejä, joihin hän

tarvitsee Kristuksen armoa. Tämä armo tosin on jo kerran hänelle lahjoitettu Kristuksen

ristinkuolemassa, ja hänet on siihen yhdistetty kasteen kautta.224

Ehtoollisen spiritualiteetti on siis selkeässä yhteydessä ehtoollisen metafysiikkaan.

Ehtoollisen metafysiikka luo pohjan sille kokemukselle, jossa kristitty on yhteydessä

Kristukseen ehtoollisen kautta. Kuitenkin näkemys siitä, miten Kristus on läsnä ehtoollisessa,

ja miten tämä läsnäolo vaikuttaa ehtoollista nauttivaan kristittyyn vaihtelee kuitenkin eri

tunnustuskuntien välillä. Kaikkia tarkasteltuja kristillisiä perinteitä yhdistää metafyysisesti se,

että ehtoollisessa tapahtuu yhteys Kristukseen. Tarkasteltujen kristillisten perinteiden

ehtoollisspiritualiteettia yhdistää ajatus ehtoollisen viettämisen ja syntien anteeksi antamisen

välisestä suhteesta. Tämän suhteen muotojen ja tulkintojen välillä on kuitenkin eroja

Kristukseen yhteyden saamisen ja syntien anteeksi antamisen perussuhtautumisten

lisäksi eri kristilliset perinteet antavat ehtoolliselle myös muita painotuksia. Jokainen

kristillinen perinne suhtautuu ehtoolliseen myös yhteyden ateriana, jossa kristityt ovat

yhteydessä sekä Kristukseen että toisiinsa. Yhdessä jaettu ateria muodostaa sosiaalisen

yhteisön, jolle annetaan erilaisia merkityksiä niin metafyysisellä, mystisellä, kuin

sosiologisellakin tasolla.225 Lisäksi monessa yhteisössä ehtoollinen mielletään jonkinlaista

voimaa antavaksi ateriaksi, joka ravitsee uskovia hengellisesti. Tässäkin suhtautumisessa on

erilaisia malleja, kuten että ehtoollinen ravitsee vain symbolisesti, tai että ehtoollisessa

Kristus luovuttaa uskovalle kristillisiä hyveitä.226 Nämä kaikki ovat lopulta linkittyneitä

metafyysiseen kysymykseen siitä, millä tavalla Kristus on läsnä ehtoollisaineissa.

222 Gerrish 1993, 160–165.
223 Mathison 2002, 175–176; Billings 2018, 15–16.
224 Billings 2018, 22–25.
225 Esim. Aumann 1980, 218–219; Peura 2003, 165–167; Vainio 2005, 115, 120; Gerrish 1993, 182–189;
Billings 2018, 22–25.
226 Esim. Aumann 1980, 218–219; Peura 2003, 180–181; Wolterstorff 2015, 154–155; Gerrish 1993, 4–7, 102–
103.
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5.2. Erwin Metzke ja läntinen kristillisyys
Miten tämä kaikki liittyy Erwin Metzkeen, josta kirjoitin tämän tutkielman alkupuolella?

Metzke itse aktiivisena luterilaisena oli vakuuttunut siitä, että juuri Lutherin ehtoollisteologia

parhaalla mahdollisella tavalla tuo ehtoollisen metafysiikkaa ja spiritualiteettia yhteen, sillä

juuri Lutherin ehtoollisteologia pyrki luomaan ehtoollisspiritualiteettia, jossa häivytetään

materiaalisen ja hengellisen todellisuuden välisiä eroja, sortumatta tämänpuolisuuden

jumalallistamiseen tai liialliseen tuonpuoleisuuden korostamiseen. Mutta onko Metzken

käsityksillä pohjaa, jos vertaa hänen väitteitään luterilaisesta ehtoollisteologiasta suhteessa

roomalaiskatoliseen ja reformoituun ehtoollisteologiaan?

Metzke väittää oikein, että Luther halusi pitää kiinni Kristuksen todellisesta läsnäolosta

ehtoollisessa, mutta halusi pysyä etäällä roomalaiskatolisesta substanssifilosofiasta. Lutherin

näkemys siitä, että ehtoollisessa Kristuksen ruumis on läsnä samanaikaisesti leivän kanssa

asettuu transsubstantiaatiota vastaan. Metzken mukaan aineellinen todellisuus on

välttämätöntä, jotta jumalallinen todellisuus voi tulla näkyväksi, ja siksi ei pidä väheksyä sitä,

että ehtoollisessa on läsnä sekä luotu että luomaton todellisuus, leipä ja Kristuksen ruumis.227

Lutherin mukaan roomalaiskatolisessa teologiassa on pyritty väheksymään materiaalista

todellisuutta tuomalla teologiaan mukaan aristoteelista substanssifilosofiaa, jossa leivän

substanssi muuttuu Kristuksen substanssiksi, luotu todellisuus muuttuu luomattomaksi ja

aineellinen todellisuus hengelliseksi todellisuudeksi.228

Mielestäni voi kyseenalaistaa sitä, onko roomalaiskatolinen ehtoollisteologia

materiaalisuutta torjuvaa. Myös roomalaiskatolisessa ehtoollisteologiassa Kristuksen läsnäolo

ehtoollisessa on konkreettista ja sakramentin materiaan liittyvää. Kristuksen ruumis on

todellisesti ehtoollisleivän tilalla ja kristityt todellisesti syövät sen. G.E.M. Anscomben

mukaan transsubstantiaatiossa on kysymys yhden olemassa olevan todellisuuden

muuttumisesta toiseksi, jo olemassa olevaksi todellisuudeksi, ja tämä juuri korostaa sekä

hengellisen että aineellisen todellisuuden materiaalista luonnetta. Taivaallinen Kristus

materialisoituu maallisen leivän tilalle.229 Transsubstantiaation lisäksi katolinen

ehtoollisspiritualiteetti on myös korostanut ruumiillisuutta, muun muassa korostamalla

paastoamisen merkitystä osana ehtoollista, josta esimerkkinä jo aikaisemmin mainittu

Katariina Sienalainen.230

227 Metzke 1968, 34–39.
228 Metzke 1968, 41–43.
229 Anscombe 1981, 108–109.
230 Lehmijoki-Gardner 2009, 183–184.
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Jari Jolkkonen esittää, että Lutherille transsubstantiaatio ei suinkaan ollut väärä tai

harhaoppinen näkemys, se vain oli tarpeeton.231 Metzke yhtyy tähän väitteeseen, ja korostaa

Lutherin tahtoa antaa arvoa tämänpuoliselle, materiaaliselle todellisuudelle, jonka kautta

ihminen voi konkreettisesti olla yhteydessä Jumalaan. Juuri tällainen dynaaminen näkemys

ehtoollisesta on Metzken mielestä Lutherin ehtoollisteologian ytimessä. Jumala tulee ihmistä

lähelle ja tämän kohdattavaksi juuri siihen luotuun todellisuuteen, jossa ihminenkin elää.

Tähän ei tarvita transsubstantiaatiota, vaan tässä toteutuu vastakohtien yhteensulautuminen,

jossa jumalallinen todellisuus ja materiaalinen todellisuus ovat täydessä yhteydessä toisiinsa,

pysyen samalla itsenäisinä ja toisistaan erillään. Tämän mahdollistaa Kristus joka yhdistää

materiaalisen todellisuuden ja jumalallisen todellisuuden.232

Metzken mukaan Luther osoittaa suurimman metafysiikan kritiikkinsä Sveitsin

reformaattoreita kohtaan. Juuri Zwinglin ja hänen seuraajiensa tapa hylätä materiaalinen

todellisuus ehtoollisesta puhuessa oli Lutherille kestämätön, sillä hän uskoi vakaasti, että

Raamatun todistuksen perusteella Kristus on konkreettisesti läsnä ehtoollisaineissa.233 Onkin

selvää, että reformoidussa perinteessä on täysin erilainen lähtökohta metafysiikkaan kuin

Lutherilla aikoinaan. Wolterstorffin mukaan reformoidussa perinteessä metafysiikka nojaa

merkityksen filosofiaan, jossa Kristuksen läsnäolo toteutuu merkityksen tasolla.234 Metzke

esittää hyvän huomion siitä, että reformoidussa perinteessä on vaarana ontologinen kriisi,

jossa koko todellisuus on vaarassa muuttua subjektivistiseksi.  235 Jos koko todellisuus nähdään

vain merkitysten tasolla, voidaanko todellisuudesta tietää yhtään mitään? Jumalasta

puhuttaessa ei lopulta voida turvata muuhun kuin Jumalan antamaan ilmoitukseen itsestään,

niin Raamatussa kuin luodussa todellisuudessa. Tämä pätee myös teologiaan, ja siksi myös

skolastinen pyrkimys sanoa jotain Jumalasta osuu harhaan, jos se nojautuu Jumalan

ilmoituksen sijaan substanssifilosofiaan. Konkreettinen todellisuus on mahdollista nähdä

jumalallisena, sillä se on Jumalan todellisuus.236

Metzken mukaan Lutherin ehtoollisnäkemys johtaa ajatukseen ubikviteetista. Koska

hengellinen todellisuus tarvitsee itselleen materiaalisen todellisuuden, jotta se voidaan kokea,

Jumala antaa löytää itsensä materiaalisesta todellisuudesta.237 Lutherin mukaan Kristus

voidaan kokea kaikkialla luodussa todellisuudessa, sillä Jumala on repletive -olemisella läsnä

231 Jolkkonen 2004, 154–155.
232 Metzke 1968, 43–46
233 Metzke 1968, 21–22.
234 Wolterstorff 2015, 150–151.
235 Metzke 1968, 21–22.
236 Metzke 1968, 22–29.
237 Metzke 1968, 47–48.
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kaikkialla todellisuudessa. Ihmisten tähden Jumala tosin rajoittaa läsnäoloaan sanaan ja

sakramentteihin, sillä ihmiset vajaassa ymmärryksessään tarvitsevat konkreettisen kohteen,

josta etsiä Jumalaa. Ihmisen ei tarvitse etsiä Jumalaa kivistä ja puista, sillä Jumala antaa

löytää itsensä sanan ja sakramenttien välityksellä. Jumalan itserajoittaminen vahvistaa

Jumalan kaikkivaltiutta, sillä hän asettaa ubikviteettinsa toissijaiseksi ihmisten kohtaamisen

rinnalla. Jumala haluaa olla suhteessa ihmiseen ja siksi hän on antanut sanan ja sakramentit,

joiden kautta hän voi olla erityisellä tavalla suhteessa ihmisiin. Ubikviteettin ymmärtämiseen

tulee Metzken mukaan ottaa mystiikan teologian asenne, sillä Lutherkin suhtautui

ubikviteettiin mysteerinä.238

Ubikviteetti, on suunnattu erityisesti reformoitua ehtoollisteologiaa vastaan. Juuri

Zwingli ja Sveitsin reformoidut halusivat Lutherin mukaan sijoittaa Jumalan paikallisesti

taivaaseen, josta hän ei laskeudu alas edes ehtoollisen aikana.239 Toisaalta, reformoidun

perinteen vahva Pyhän Hengen korostaminen herättää kysymyksen siitä, voisiko Jumalan

ubikviteettia tarkastella hänen läsnäolonaan Pyhässä Hengessä. Wolterstorffin mukaan juuri

kirkossa vaikuttava Pyhä Henki tekee myös Kristuksen läsnä olevaksi ehtoollisessa.240

Voisikin kysyä, mikä on Pyhän Hengen rooli Metzken esittämässä tulkinnassa ubikviteetissa.

Metzken tulkinta ubikviteetista on sidoksissa käsityksiin luomisesta, inkarnaatiosta sekä

Jumalan kaikkivaltiudesta mutta epäselväksi jää, onko Pyhällä Hengellä roolia osana

ubikviteettia. Gerrishin esittämä tulkinta reformoidusta ehtoollisspiritualiteetista antaa

mielestäni suuren arvon sille, miten Jumala lähestyy kirkkoaan Pyhän Hengen kautta. Juuri

Pyhä Henki mahdollistaa mystisen yhteyden Kristukseen, joka materiaalisesti on ihmisestä

kaukana, mutta hengellisesti hyvin lähellä.241 Ubikviteetin suhde oppiin Pyhästä Hengestä

onkin kiinnostava aihe. Jos kolmiyhteisen Jumalan kaikki persoonat ovat suhteessa toisiinsa,

herättää oppi ubikviteetista kysymyksen siitä, missä määrin Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat

erikseen ja yhdessä läsnä näkyvässä todellisuudessa, tai jopa ehtoollisessa.

Sekä roomalaiskatolinen että luterilainen perinne antavat oman arvonsa Pyhän Hengen

toiminnalle osana ehtoollista. Katolisen kirkon katekismuksen mukaan transsubstantiaatio

tapahtuu juuri Pyhän Hengen vaikutuksesta.242 Samoin Antti Raunio ja Marc Lienhard

korostavat Pyhän Hengen roolia osana luterilaista spiritualiteettia. Luterilainen

ehtoollisspiritualiteetti, vaikka korostaakin Kristuksen todellista läsnäoloa ehtoollisessa, vaatii

238 Metzke 1968, 52–55.
239 Metzke 1968, 48–49.
240 Wolterstorff 2015, 159.
241 Gerrish 1993, 160–165, 174–176.
242 KKK, 1375.
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sen, että ihmisellä on suhde Pyhään Henkeen. Vasta Pyhän Hengen työ ihmisessä

mahdollistaa sen, että ihminen voi nauttia ehtoollisen oikealla tavalla, eli uskoen. Myös

luterilaisessa perinteessä uskotaan, että Pyhä Henki vaikuttaa sen, että Kristus tulee läsnä

olevaksi ehtoollisaineissa.243 Kiinnostava metafyysinen kysymys onkin, miten Pyhä Henki on

läsnä inhimillisessä todellisuudessa, ja mikä vaikutus sillä on kirkkojen spiritualiteettiin.

243 Raunio 2003, 21–22; Lienhard 1987, 275, 282.
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6. Johtopäätökset
Tässä tutkielmassa olen tarkastellut ehtoollisen metafysiikan ja spiritualiteetin välistä suhdetta

kolmessa eri kristillisessä perinteessä, sekä saksalaisen filosofin Erwin Metzken näkemyksiä

metafysiikan ja spiritualiteetin suhteesta Martti Lutherin ehtoolliskäsityksestä. Olen

tarkastellut Metzken näkemyksiä ehtoollisen metafysiikasta ja spiritualiteetista suhteessa

kolmen kristillisen perinteen vastaaviin näkemyksiin. Metodina olen hyödyntänyt

systemaattista analyysia.

Erwin Metzke on vakuuttunut siitä, että Lutherin ehtoollisteologia oli aikakautensa

metafyysinen vallankumous, sillä se irtautui skolastisen filosofian käsitteistä, sekä kaikista

aikaan ja paikkaan sidotuista kategorioista. Luther halusi myös kumota hengellisen ja

materiaalisen välisen dualismin ja nähdä Jumalan todellisuuden ennen kaikkea materiaalisen

todellisuuden kautta, kuitenkaan tämänpuolista jumalallistamatta. Lutherin ehtoollisopin ydin

on reaalipreesensissä. Kristus on todella konkreettisesti ja ruumiillisesti läsnä

ehtoollisaineissa, mutta tätä ei ole mielekästä kuvata substanssifilosofian käsittein, vaan

Jumalan ubikviteetin ja itserajoituksen kautta, sekä sen kautta, että Jumala haluaa olla

suhteessa ihmiseen ihmisen ehdoilla.

Lutherin ehtoollisteologia on Metzkelle malliesimerkki metafysiikan ja spiritualiteetin

välisestä vuorovaikutuksesta. Samanaikaisesti Luther pyrkii luomaan mallin, jossa Jumalan

läsnäolo selitetään reaalipreesensin ja ubikviteetin kautta, mutta ihmisen ja Jumalan välisen

suhteen korostaminen tuo siihen myös vahvan mystiikan ulottuvuuden. Lisäksi Luther itse

haluaa puhua ehtoollisesta mystiikan termein ennemmin kuin hyödyntäen filosofisia malleja

tai esimerkiksi logiikan kieltä.

James Arcadi on esittänyt ehtoollisen metafyysisiä malleja läntisen kristillisyyden

kolmen suurimman perinteen näkökulmasta. Tässä tutkielmassa olen avannut Arcadin

esittämiä malleja tarkemmin. Roomalaiskatolinen ja luterilainen perinne noudattavat

ehtoollisen korporaalista mallia, jota voi sanoa myös reaalipreesens-malliksi, sillä siinä

tunnustetaan Kristuksen konkreettinen, ruumiillinen läsnäolo ehtoollisaineissa.

Reformoidussa perinteessä ehtoolliseen suhtaudutaan pneumaattisen mallin näkökulmasta,

sillä siinä Kristuksen läsnäolo ehtoollisessa mielletään ensisijaisesti hengellisesti, eikä

materiaalisesti.

Transsubstantiaatio on roomalaiskatolisen kirkon virallinen ehtoollisoppi, jonka mukaan

leivän ja viinin substanssit muuttuvat Kristuksen ruumiin ja veren substansseiksi, mutta leivän

ja viinin aksidenssit pysyvät muuttumattomina. Tämän saa aikaan Kristuksen sana ja Pyhän

Hengen vaikutus. Transsubstantiaation tausta on juutalaisessa uhripalveluksessa ja
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transsubstantiaation kautta Kristuksen täydellinen uhri tulee läsnä olevaksi jokaisessa

messussa.

Konsubstantiaatio on ehtoollismalli, joka usein mielletään Martti Lutherin

ehtoollismalliksi, vaikka Luther itse ei tiettävästi tätä termiä käyttänyt. Luterilaisen

reformaation aikana haluttiin pitää kiinni Kristuksen reaalipreesensistä ehtoollisessa, mutta

samanaikaisesti haluttiin luopua substantiaalisten käsitteiden käyttämisestä ehtoollisesta

puhuttaessa. Samalla luterilainen reformaatio otti etäisyyttä transsubstantiaatio-oppiin muun

muassa kieltämällä siunattujen ehtoollisaineiden kunnioituksen. Konsubstantiaation

perusajatuksena on, että kaksi substanssia voivat olla olemassa samanaikaisesti, eli leipä

pysyy leipänä mutta on samanaikaisesti myös Kristuksen ruumis. Kristus on leivän sisällä,

alla ja kanssa.244 Lopulta Luther pyrki tarkastelemaan ehtoollista siten, että jätti tilaa

sakramentin mysteeriulottuvuudelle, mutta samanaikaisesti kunnioitti reaalipreesensiä.

Impanaatio oli erityisesti saksalaisen Andreas Osianderin edustama näkemys.

Impanaatio voidaan tulkita yhdeksi konsubstantiaation tulkinnaksi, sillä myös impanaatiossa

sekä leipä että Kristuksen ruumis ovat samanaikaisesti läsnä. Impanaatiossa Kristuksen

läsnäolo ehtoollisaineissa määritellään inkarnaation määritelmien kautta, mikä on toisaalta

ollut impanaation heikkous. Inkarnaatioon kuuluvan ominaisuuksien vastavuoroisen

jakamisen on ajateltu johtavan siihen, että Kristuksen ruumis jakaa myös leivän ominaisuudet.

Tätä on pidetty teologisesti arveluttavana mallina.

Pneumaattisessa mallissa Kristuksen ruumis ei ole läsnä ehtoollisaineissa materiaalisesti

vaan hengellisesti. Pneumaattista mallia hyödynnetään ennen kaikkea reformoidussa

kristillisyydessä. Reformoidussa kristillisyydessä ehtoolliseen suhtaudutaan symbolina, joka

tuo todeksi sen, mitä se symboloi. Tällainen merkityksien filosofia tuo pneumaattiselle

ehtoollismallille omat metafyysiset puitteensa. Tämän lisäksi reformoidussa kristillisyydessä

ehtoollinen nähdään muistoateriana. Pneumaattista mallia edustavassa kristillisyydessä

ehtoollisteologian huomio keskittyy enemmän siihen, miksi ehtoollista nautitaan, kuin siihen

mitä ehtoollisessa tapahtuu. Yhteys Kristukseen tapahtuu symbolien tasolla ja Pyhän Hengen

vaikutuksesta. Pneumaattisen mallin edustajille korporaalisen mallin heikkoutena näyttäytyvät

aristoteelinen substanssifilosofia, sekä Kristuksen spatiaalinen sijainti. Nämä teemat

linkittyvät laajemminkin reformoituun kristologiaan.

Kiinnostava näkökulma pneumaattiseen malliin on roomalaiskatolisen kirkon sisällä

elänyt transsignifikaatiomalli, jossa pyritään korostamaan ehtoollisen merkkiluonnetta.

244 Lat. in, cum, sub.
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Transsignifikaatiossa, eli merkityksen muuttumisessa, pyritään antamaan uudenlainen

painoarvo ehtoollisen merkitykselle, jossa läsnä oleva Kristus luovuttaa itsensä kristilliselle

kirkolle. Transsignifikaatiossa ei keskitytä siihen, miten Kristus on läsnä ehtoollisessa, vaan

siinä tarkastellaan sitä, millaisia merkityksiä tavallisen leivän ja viinin nauttiminen saa, kun se

tuodaan kristilliseen yhteyteen. Transsignifikaatiossa korostetaan Pyhän Hengen työtä

ehtoollisessa ja sitä hengellistä merkitystä, jonka ehtoollinen tuottaa Kristuksen ja hänen

kirkkonsa välille.

Olen tarkastellut tässä tutkielmassa ehtoollisspiritualiteettia roomalaiskatolisessa,

luterilaisessa ja reformoidussa perinteessä. Roomalaiskatolisessa spiritualiteetissa korostuu

kristityn konkreettinen yhteys Kristukseen. Ehtoollinen on konkreettinen Kristuksen

kohtaamisen paikka, jossa Kristuksen kertakaikkinen uhri tulee läsnä olevaksi erityisellä

tavalla, ja jossa Kristus lahjoittaa kristitylle syntien sovituksen. Ehtoollinen on katolilaisille

myös palvonnan, rukouksen ja kiitoksen paikka. Ehtoollisella Kristuksen läsnäolo on niin

konkreettista, että voidaan ajatella kristityn kohtaavan Kristuksen lähes fyysisellä tavalla.

Tämän johdosta ehtoolliselle tulee valmistautua, jotta kristitty voi ottaa sen vastaan.

Valmistautuminen edellyttää kristityltä uskoa, kunnioitusta ja luottamusta. Keskiaika oli

monessa mielessä katolisen spiritualiteetin kulta-aikaa. Moni nykyäänkin olennainen

roomalaiskatolisen spiritualiteettin muoto nousee keskiajan perinnöstä. Keskiajan

skolastikkojen tahto korostaa oppia transsubstantiaatiosta ja tähän yhdistetty mystikkojen

hurskas esimerkki innostivat keskiajan katolilaisia harjoittamaan aktiivista

ehtoollisspiritualiteettia.

Luterilainen ehtoollisspiritualiteetti korostaa roomalaiskatolisen ehtoollisspiritualiteetin

tavoin Kristuksen konkreettista läsnäoloa ehtoollisaineissa, mutta se painottaa ehtoollisen

oikeaa käyttöä. Ehtoollista nautitaan, jotta kristitty konkreettisesti yhdistyisi Kristukseen, ja

jotta Kristus voisi sitä kautta vastaanottaa hänen syntisyytensä ja armosta lahjoittaa hänelle

syntien anteeksiantamuksen sekä kristilliset hyveet. Ehtoollisessa tapahtuu myös

konkreettinen yhteys muihin kristittyihin, sillä he jakavat saman Kristuksen ruumiin. Tämä

johtaa myös kristillisiin hyveisiin ja rakkaudellisiin tekoihin toisten hyväksi. Pietistisessä

perinteessä korostettiin erityisellä tavalla aktiivista hurskauselämää myös seurakunnan

jumalanpalveluselämän ulkopuolella, jolloin ehtoollisen merkitys mukautui vahvistamaan

kristittyjä elämään aktiivista hurskauselämää. Aika ajoin pietistinen pyrkimys oman

hengellisen elämän vahvistamiseen ajoi luterilaisuuden yhteisöllisen ehtoollisspiritualiteetin

ohi, mikä osaltaan jakoi luterilaista liikettä.
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Reformoitu ehtoollisspiritualiteetti on hyvin raamattukeskeistä ja se elää ja vaihtelee

alueittain ja seurakuntien välillä. Reformoidun perinteen merkittävin teologi Jean Calvin

suhtautui ehtoolliseen musitoateriana, mutta sen lisäksi ateriana, jossa kristitty vastaanottaa

Kristuksen Pyhän Hengen työn kautta. Hänelle ehtoollinen on Jumalan sanan yksi näkyvä

muoto ja vaikuttaa sen, mitä Jumalan sana lupaa. Ehtoollisen kautta kristitty yhdistyy

Kristukseen ja muodostaa yhdessä muiden kristittyjen kanssa Kristuksen hengellisen ruumiin.

Jo Calvinin aikana osa reformoiduista kristityistä irtautui Calvinin ehtoollisteologiasta ja

myöhempi reformoitu kristillisyys on jatkanut tätä samaa linjaa. Nykyajan reformoidussa

kristillisessä spiritualiteetissa ehtoollisen muistoaterialuonne on ehdottomasti korostetuin

spiritualiteetin muoto. Ehtoollisessa kristitty muistaa Kristuksen ristintyötä, pyytää anteeksi

syntejään ja saa uskoa syntinsä anteeksi annetuiksi. Samalla ehtoollinen on kiitosateria siitä,

että Jumala antaa kristitylle synnit anteeksi Kristuksen tähden.

Ehtoollisen metafysiikka ja ehtoollisspiritualiteetti ovat siis olennaisesti sidoksissa

toisiinsa. Käsitys ehtoollisen metafyysisistä perusteista luo pohjan sille, millaista

ehtoollisspiritualiteettia eri kirkot elävät. Ehtoollisspiritualiteetin näkökulmasta olennainen

metafyysinen kysymys on se, millä tavalla Kristus on läsnä ehtoollisessa. Ehtoollisen

metafyysinen tarkastelu laajenee nopeasti laajempiin metafyysisiin kysymyksiin ylipäätään

koko todellisuuden luonteesta ja Jumalan suhteesta siihen.

Erwin Metzkellä on kiinnostava ajatus, miten Lutherin ehtoollisteologinen pohdinta

roomalaiskatolisen ehtoollisnäkemyksen ja Sveitsin reformaattoreiden välillä nostaa pinnalle

metafyysisiä kysymyksiä siitä, miten Jumala ylipäätään on läsnä inhimillisessä

todellisuudessa. Metzke esittää juuri Lutherin ubikviteettiopin eräänlaisena metafyysisenä

vallankumouksena, jossa Jumalan todellisuus ja inhimillinen todellisuus ovat yhteydessä

toisiinsa ja jopa päällekkäin. Ehtoollisessa Jumala rajoittaa omaa kaikkivaltiuttaan, jotta

ihminen pystyy kohtaamaan Jumalan, joka haluaa olla erityisessä suhteessa häneen. Lutherin

mukaan juuri se, että Kristus tuli näkyväksi ja ruumiilliseksi ihmiseksi ihmisen maallis-

ruumiilliseen todellisuuteen on osoitus siitä, miten hengellisen ja materiaalisen todellisuuden

erottaminen on merkityksetöntä. Inhimillinen maailma ja sen materiaalinen todellisuus on

yhtä lailla Jumalan maailma, sillä hän on sen luonut ja hän ylläpitää sitä. Myös hänen Pyhä

Henkensä vaikuttaa tässä maailmassa jatkuvasti erityisesti kristillisen kirkon kautta.

Ubikviteetti on avain Lutherin ehtoollisteologian metafysiikan ja spiritualiteetin

väliselle vuorovaikutukselle. Jos Jumala voi konkreettisesti olla läsnä kaikkialla luodussa

todellisuudessa, herättää se kiinnostavia näkökulmia kristilliseen spiritualiteettiin. Se nostaa

ihmisen kysymykset oman olemassaolon todellisuudesta uudelle tasolle, kun ihmisen eletty ja



64

koettu todellisuus on samanaikaisesti sekä materiaalinen että hengellinen ja ihminen voi

kohdata Jumalan kaikkialla todellisuudessa. Kuitenkin vasta ehtoollisessa tämä kohtaaminen

on täydellistä, sellaista, jossa ihminen yhdistyy Kristukseen ja sitä kautta koko Kolmiyhteisen

Jumalan elämään, samalla uudistuen itse ja yhdistymällä myös kristittyihin lähimmäisiinsä.

Metafyysiset peruskysymykset, käsitys todellisuudesta ja olevaisesta tulevat todeksi ja ihmistä

lähelle juuri ehtoollisessa, jossa Jumala on läsnä konkreettisesti ja jossa ihminen yhdistyy

Jumalaan.

Jatkotutkimuksen näkökulmasta ubikviteetin, tai omnipreesensin tarkastelu

roomalaiskatolisessa ja reformoidussa perinteissä olisi mielestäni merkittävää, jotta voitaisiin

saada parempi selkeys siitä, millainen näiden eri perinteiden suhde on toisiinsa. Erityisesti

roomalaiskatolisen kirkon näkemykset omnipreesensistä voisivat tuoda uutta valoa

luterilaisen ja roomalaiskatolisen ehtoollisteologian eroihin. Samoin kysymys Pyhän Hengen

roolista osana ubikviteettia on merkittävä, sillä sen kautta voisi selkeyttää reformoidun ja

luterilaisen perinteen välisiä eroja. Karismaattisen kristillisyyden nousu on tehnyt Pyhää

Henkeä korostavasta spiritualiteetista uutta kristillistä valtavirtaa ja siksi uudenlainen

ymmärrys eri kristillisten perinteiden käsityksistä Pyhästä Hengestä voisi rikastuttaa eri

kristillisten perinteiden spiritualiteettia ja toimia yhtenä ekumeenisena keskustelupohjana.

Toisaalta myös kysymys ehtoollisen vaikutuksesta eri kristillisissä perinteissä voisi olla

mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe. Jokainen kristillinen perinne suhtautuu ehtoolliseen

niin, että sillä on jonkinlainen vaikutus kristityn elämään, joko hengellisesti tai fyysisesti tai

sekä että. Tämä vaikutus on sidoksissa siihen, millainen metafyysinen tausta ehtoolliselle

annetaan, erityisesti siinä miten Kristus on läsnä ehtoollisessa. Olisi mielenkiintoista

tarkastella, miten roomalaiskatolisen perinteen ajatus eukaristisesta uhrista on suhteessa

luterilaisen perinteen ajatukseen autuaasta vaihtokaupasta. Toisaalta reformoidun perinteen

korostus näkyvästä Jumalan sanasta, jossa Pyhä Henki vaikuttaa, herättää kiinnostavia

kysymyksiä kirjoitetun Jumalan sanan suhteesta metafysiikkaan. Herää kysymys siitä,

millaisia metafyysisiä tasoja juuri kirjoitetulle Jumalan sanalle, eli Raamatun tekstille,

annetaan, jos sillä on niin merkittävä vaikutus Kristuksen todellisuuden esiin tuomiselle

ehtoollisessa.

Lopulta jokainen kristillinen perinne suhtautuu ehtoolliseen enemmän tai vähemmän

mystiikan kautta. Ehtoollinen on Jumalan salaisuus, jonka hän on armossaan antanut

ihmisille, jotta he voisivat olla lähemmässä yhteydessä häneen ja toisiinsa. Useimmat

kristilliset perinteet haluavat antaa ehtoollisen mysteeriulottuvuudelle riittävästi tilaa ja siksi

myös ehtoollisteologiaan suhtaudutaan tarkoituksellisen väljästi. Ehtoollisessakin on kyse
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uskossa vastaanotettavasta Jumalan lahjasta, joka ylittää ihmisen järjen rajat. Vaikka

kristilliset teologit tai filosofit kuinka pohtisivat ehtoollisen metafyysisiä ulottuvuuksia,

joutuvat he kuitenkin myös tyytymään siihen, että sakramentit ovat nimensä mukaisesti

salaisuuksia, jotka tarkoituksella jäävät ihmisen järjen ulkopuolelle. Sakramentit ovat

olemassa, jotta ne voidaan saavuttaa uskolla, ei järjellä.
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