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keskityn anteeksiannon teologiseen puoleen ja tarkastelen kahden kirkkokunnan – 
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vaikutusta anteeksiannossa. Anteeksiannon lisäksi luterilaiset toivovat sovintoa 
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1. Johdanto 

1.1 Aiheen esittely 
Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina 
nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää 
rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. (Ef. 4:1-3) 

Näin alkaa Luterilaisen maailmanliiton ja Mennoniittojen maailmankonferenssin julkaisema 

Healing Memories: Reconciling in Christ -raportti, joka on merkittävä lopputulema 

luterilaisten ja mennoniittojen välisistä kansallisista ja kansainvälisistä dialogeista. Raportin 

on laatinut luterilaisten ja mennoniittojen kansainvälinen tutkimuskomissio ja se valmistui 

vuonna 2010, jolloin myös Luterilainen maailmanliitto pyysi yleiskokouksessaan Stuttgartissa 

julkisesti anteeksi mennoniitoilta 1500-luvulla tapahtuneita vainoja heidän esi-isiänsä 

uudestikastajia kohtaan. Tämä näkyvä anteeksipyyntö tunnetaan myös nimellä ”mennoniitta 

aktio”1. Tutkimuksessani käytän uusinta Luterilaisen maailmanliiton valmistamaa painosta, 

josta löytyy niin Healing Memories -raportti kuin myös toinen lähteeni Bearing Fruit: 

Implications of the 2010 Reconciliation between Lutherans and Anabaptist-Mennonites -

raportti vuodelta 2016.2 

 Healing Memories -raportin esipuheessa molempien liittojen pääsihteerit – Ishmael 

Noko ja Larry Miller – toteavat, että Efesolaiskirjeestä löytyvä kohta Pyhän Hengen luomasta 

ykseydestä sovussa ja rauhassa on asia, joka saattaa toisinaan tuntua etäiseltä ja vaikeasti 

tavoiteltavalta monille kristityille. Tässä raportissa on kuitenkin pyritty nimenomaisesti juuri 

tuon rauhan löytymiseen kahden eri tradition välille eriävästä historiasta huolimatta.3  

 Luterilaisten ja mennoniittojen välinen dialogi alkoi vuonna 1980, kun Augsburgin 

tunnustuksen 450:ttä vuosijuhlaa vietettiin. Mennoniitat oli kutsuttu mukaan juhlallisuuksiin, 

mutta he kieltäytyivät osallistumasta tapahtumaan syynään se, että Augsburgissa syntyneet 

tunnustuskirjat tuomitsivat heidät ”uudestikastajina”. Näin ollen huomattiin, että mennoniitat 

pitävät itseään reformaation ajan uudestikastajien perillisinä. Tämän tapahtuman seurauksena 

käynnistettiin kolme kansallista dialogia, joissa käsiteltiin reformaation ajan historiaa ja 

luterilaisten vainoja uudestikastajia kohtaan.4  

 Healing of Memories -raportti on lopputulema näistä kansallisista kuin myös 

kansainvälisistä dialogeista luterilaisten ja mennoniittojen välillä ja sen on koonnut 

luterilaisten ja mennoniittojen kansainvälinen tutkimuskomissio, joka perustettiin vuonna 

                                                
1 Mennonite action 
2 The Lutheran World Federation 2016, 7. 
3 LWF 2016, 11. 
4 Karttunen 2010, 35. 
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2002 Luterilaisen maailmanliiton ja mennoniittojen maailmankonferenssin toimesta. 

Kansainvälinen tutkimuskomissio tapasi vuosittain yhden viikon ajan vuodesta 2005 vuoteen 

2008 saakka Ranskan Strasbourgissa. Komission järjestymisen tavoitteena oli sovinnon 

tekeminen näiden kahden kirkkokunnan välille. Raportti on hyvä esimerkki siitä, kuinka 

pitkälle kansainväliset dialogit voivat lopulta kehittyä ja kuinka sen tuottama työ vaikuttaa 

niin paikallisella tasolla kuin laajemmallakin, eri kansakuntia kokoavalla tasolla.5 Luterilainen 

maailmanliitto oli käynyt dialogia jo vuosina 1986–89 Baptistien maailmanliiton kanssa ja 

tämän dialogin suomennos löytyy Risto Saarisen Ekumeenisesta työkirjasta.6 Vaikka 

baptistidialogi ei ole mukana tutkimuksessani (mennoniittadialogista), Luterilainen 

maailmanliitto joutui jo tuolloin baptistien kanssa pohtimaan langettamiaan oppituomioita. 

Stuttgartin yleiskokouksessa tapahtunut julkinen anteeksipyyntö oli eräänlainen 

merkkipaalu, jonka merkitys on ollut suuri niin luterilaisten kuin mennoniittojenkin 

keskuudessa. Ulkoasiain osaston teologisten asian tiedostuslehti Reseptiossa (2/2010) 

Stuttgartissa paikalla ollut Miika Ahola kuvaa yhteistä katumuksen jumalanpalvelusta 

tunnerikkaaksi hetkeksi, jossa ”pyysimme anteeksi uudestikastajien vainoja, annoimme 

anteeksi puolin ja toisin ja katsoimme yhdessä tulevaisuuteen, jossa uudet mahdollisuudet 

avautuivat”.7 Anteeksiantaminen avaa tien tulevaisuuteen ja pyrkii sovinnontekoon toisen 

osapuolen kanssa kuin myös menneisyydenkin kanssa. 

 1.2 Tutkimustehtävä ja metodi 
Tutkimukseni tehtävänä on selvittää, mitä anteeksiantoon ajatellaan kuuluvan Healing 

Memories -raportissa. Pyrin selvittämään, minkälaisia anteeksiannon malleja raportissa 

ilmenee ja miten se on vaikuttanut luterilaisten ja mennoniittojen välisiin suhteisiin vuoden 

2010 mennoniitta aktion jälkeen. 

Tutkimukseni metodina on systemaattinen analyysi. Systemaattisen analyysin keinoin 

analysoin kahta lähdeteostani ja pyrin löytämään näistä raporteista keskeisiä teemoja ja 

käsitteitä liittyen anteeksiantoon ja siihen, mitä anteeksiantoon nähdään kuuluvan näissä 

raporteissa. Ensiksi analysoin raportit läpi käyttäen apuna anteeksiannosta lukemaani 

kirjallisuutta ja viimeisenä päälukuna vedän lankoja yhteen luoden kokonaiskuvan 

anteeksiannon tapahtumasta luterilaisten ja mennoniittojen välillä. 

                                                
5 LWF 2016, 16–17. 
6 Saarinen 1998, 223. 
7 Ahola 2010, 43.  
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1.3 Tutkimuksen lähteet 

1.3.1 Healing Memories – Reconciling in Christ 
Healing Memories: Reconciling in Christ -raportti on Luterilaisen maailmanliiton ja 

mennoniittojen maailmankonferenssin vuonna 2010 julkaisema dokumentti, jonka on 

valmistanut vuonna 2002 perustettu luterilaisten ja mennoniittojen tutkimuskomissio. 

Raportin ensimmäisen osa kertoo lyhyen johdatuksen siihen, miten raportti on syntynyt ja 

ketkä siinä ovat olleet mukana. Vuonna 1980 luterilaiset juhlivat 450:ttä merkkivuottaan 

Augsburgin tunnustuksen julkaisusta ja tällöin merkkipäivän ympärille järjestettyihin 

ekumeenisiin tapahtumiin oli kutsuttu mukaan monia vieraita, myös mennoniitta-kirkon 

edustajia. Mennoniitat olivat kuitenkin tietoisia siitä, että Augsburgin tunnustuksessa 

uudestikastajat ja heidän opetuksensa tuomitaan. Tämä oli mennoniitoille hankala lähtökohta, 

sillä he kokivat 1500-luvun uudestikastajat heidän ”esi-isikseen”. Kaikki luterilaiset eivät 

olleet tietoisia uudestikastajien tuomitsemisesta saati heidän vainoamisestaan, joka kuitenkin 

oli mennoniittojen tuoreessa muistissa. Luterilaiset johtajat liikuttuivat syvästi mennoniittojen 

vastauksesta ja reaktiosta vainoihin sekä syrjintään, ja näin ollen tiedostivat yhä enemmän 

tietyt epäkohdat, jotka reformaatio oli kylvänyt luterilaisten ja mennoniittojen välille. Tämä 

johti useisiin luterilaisten sekä mennoniittojen välisiin dialogeihin Ranskassa (1981–1984), 

Saksassa (1989–1992) sekä Yhdysvalloissa (2001–2004). Augsburgin tunnustuksen ollessa 

yksi side, joka yhdistää luterilaisia kirkkoja Luterilaisen maailmanliiton sisällä, LML näki 

heidän liiton olevan hyvä väylä kansainväliselle dialogin harjoittamiselle mennoniittojen 

maailmankonferenssin kanssa. Dialogien tulokset ovat luterilaisten ja mennoniittojen 

kansainvälisen tutkimuskomission puhtaaksikirjoittamia vuodesta 2005 vuoteen 2008, ja 

nämä tulokset löytyvät yhteenvetona tästä raportista.8  

Tutkimuskomissio järjestäytyi vuonna 2002 ja sen tehtävänä oli käydä läpi nämä kolme 

kansainvälistä dialogia, joita oli harjoitettu Saksassa, Ranskassa sekä Yhdysvalloissa. 

Komission täytyi myös kahlata lävitse Augsburgin tunnustus ja sieltä löytyvät tuomiot 

uudestikastajia vastaan ja selvittää, ovatko nämä tuomiot edelleen relevantteja Mennoniittojen 

maailmankonferenssiin kuuluville kirkoille, sekä toiseksi toimittaa raportti komission 

päätelmistä niin mennoniittojen maailmankonferenssille kuin Luterilaiselle 

maailmanliitollekin. Päätelmien myötä voitaisiin edelleen tehdä päätös jatkosta ja 

yhtenäisestä, virallisesta todistuksesta. Tutkimuskomissioon kuului historioitsijoita sekä 

teologeja, joista jokainen oli yhden kansainvälisen dialogin jäsen ja edusti dialogiaan 

                                                
8 LWF 2016, 7; 15–16. 
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komissiossa. Kumpikin osapuoli (luterilaiset sekä mennoniitat) kutsui edustajistoonsa myös 

kaksi afrikkalaista teologia, jotta globaalietelä olisi mukana neuvotteluissa.9  

Komissio keskittyi dialogien osalta suurimpiin dokumentteihin, jotka koskivat 

nimenomaisesti Augsburgin tunnustuksen oppituomiot uudestikastajia kohtaan ja 

Yksimielisyyden ohje: Niiden historiallinen merkitys, tarkoitus ja vaikutus -julistuksissa 

käsiteltyjä teemoja. Osallistujat arvioivat näiden seitsemän luetellun kohdan tarvitsevan 

huomattavaa perehtymistä: 

1. Mikä oikeastaan oli se oppituomio, jonka luterilaiset tuomitsivat?  

2. Oliko tämä oppituomio vahvistettu uudestikastajien toimesta, vai ovatko 

viittaukset uudestikastajiin vääriä?  

3. Onko uudestikastajien kirjoituksissa epäsuoria tuomioita luterilaisten 

opetuksista tai harjoituksista? 

4. Onko luterilaisten tunnustuksissa lausuttu oppituomio myös tänä päivänä validi 

– ja pitääkö sen olla näin?  

5. Mikä uudestikastajien asema on tänä päivänä pitäen silmällä sitä oppituomiota, 

josta luterilaiset heitä syyttivät?  

6. Mitä molemmat osapuolet osaavat sanoa tästä opista/opetuksesta tänä päivänä?  

7. Millä tietyllä tavalla nämä tuomiot antoivat panoksensa uudestikastajien 

vainoja kohtaan?10 

Luterilaisten langettamat oppituomiot uudestikastajia kohtaan ja osittain näiden 

oppituomioiden takia tapahtuneet vainot nähtiin mennoniittojen puolelta suurimpana esteenä 

yhteisen dialogin syntymiselle luterilaisten kanssa. Tämän vuoksi tutkielmassani on syytä 

käydä nämä oppituomiot lyhyesti läpi, jotta kirkkokuntien välinen alkuasetelma tulisi 

selvemmäksi. Tarkemmin aion perehtyä raportin neljänteen lukuun, joka käsittelee 

menneisyyden muistamista ja siirtymistä kohti anteeksiantoa ja sovinnontekoa luterilaisten ja 

mennoniittojen välillä.  

1.3.2. Bearing Fruit: Implications of the 2010 Reconciliation between 
Lutherans and Anabaptist-Mennonites 

Tämä raportti on seurausta Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksessa Stuttgartissa vuonna 

2010 tapahtuneesta mennoniitta aktiosta ja sen on laatinut Luterilaisen maailmanliiton 

nimeämä työryhmä. Raportti tarkastelee yleiskokouksessa laadittuja molempien 

kirkkokuntien lupauksia ja niiden toteutuneisuutta vuoden 2010 aktion  jälkeen. 

                                                
9 LWF 2016, 17. 
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Yleiskokouksessa Stuttgartissa Luterilainen maailmanliitto pyysi anteeksi Jumalalta ja 

mennoniittaveljiltä sekä -sisarilta 1500-luvulla tapahtuneita vääryyksiä, rukoili muistojen 

parantumisen sekä sovinnonteon puolesta ja teki samalla lupauksen siitä, että yhteinen 

tulevaisuus olisi saavutettavissa.11  

 Luterilaisen maailmanliiton kansainvälinen työryhmä perustettiin vuonna 2012 ja se 

koostuu useista eri jäsenistä niin Luterilaisen maailmanliiton yhteisöstä kuin myös yhdestä  

mennoniitta-edustajasta professori John Rothista Yhdysvalloista. Tämä työryhmä tapasi 

kolme kertaa Tutzingissa Saksassa, Goshenissa Yhdysvalloissa sekä Utrechtissa Hollannissa 

ja keskustelivat näissä tapaamisissa siitä, kuinka vuoden 2010 lupauksia voisi parhaiten 

noudattaa tulevaisuudessa. Raportti ei ainoastaan pyri kuvailemaan mahdollisia askelia 

sovinnonteon tiellä vaan konkreettisesti käy läpi ehdotuksia, kuinka nämä lupaukset voisivat 

täyttyä tunnustuskuntien välillä. Työryhmä haluaa tuoda raportin esille aikana, jolloin 

luterilaiset lähestyvät reformaation merkkivuotta: 500 vuotta sitten haavoittuneesta suhteesta 

voidaan katumuksen kautta siirtyä kohti sovinnontekoa, kirkon ykseyttä ja näin ollen 

maailman parantumista.12 

1.4 Aikaisempi tutkimus ja anteeksiannon teologia 
Anteeksiannon tematiikasta käsin näiden kahden kirkkokunnan välillä ei ole tehty 

aikaisempaa tutkimusta. Healing Memories – Reconciling in Christ on ensimmäinen raportti, 

jossa kuvataan luterilaisten ja mennoniittojen välinen historia oppituomioita myöten ja 

sanoitetaan se uudelleen tähän päivään sopivaksi. Raportissa puhutaan anteeksiannosta, 

muistojen parantamisesta sekä sovinnonteosta. Suomessa mennoniittoja ei oikeastaan tunneta, 

eikä heitä täällä esiinny. Mennoniitat vaikuttavat pääosin Pohjois-Amerikassa ja Afrikassa ja 

he painottavat opetuksissaan väkivallattomuutta ja uskovien kastetta, joka tunnustetaan 

julkisesti seurakunnan edessä. Opillisten painotuksiensa vuoksi mennoniitat luetaan 

uudestikastaja-liikkeen perillisiksi.13 Mennoniitoista tai heidän opetuksistaan ei ole tehty 

tarkempaa tutkimusta. 

Anteeksiannon tutkimuskenttä on laaja ja sitä on tutkittu niin teologian kuin myös 

psykologian sekä sosiaalitieteiden puolelta. Pro gradu-opinnäytetöissä uusin anteeksiantoa 

koskeva tutkimus on tehty vuonna 2014 käytännöllisen teologian laitokselle: Leena 

Kyyhkynen tutki anteeksiantoa lapsuudessa seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneiden 

                                                                                                                                                   
10 LWF 2016, 18–19. 
1111 LWF 2016, 125. 
12 LWF 2016, 125–126. 
13 Hintikka 2013. 
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psykoterapiaprosesseissa psykoterapeuttisesta näkökulmasta.14 Jo usean vuosikymmenen ajan 

monet kliinikot ovat olleet kiinnostuneita anteeksiannon terapeuttisista hyödyistä, mutta vasta 

hiljattain anteeksiannon tieteellinen tutkimus on noussut julkisuuteen. Anteeksiantoa on 

tutkittu ihmisen moraalisen kehityksen, sosiaalisen ja persoonallisen psykologian, 

terveyspsykologian, uskonnonpsykologian sekä ryhmien välisen käyttäytymisen kautta.15  

Kristillisissä ja muissa uskonnollissa konteksteissa anteeksiannon teema on ollut jo 

tuhansia vuosia esillä. Kristinuskon teologinen tulkinta anteeksiannosta muovasi osittain 

länsimaista ajattelua siitä, miten anteeksianto nähtiin ja miten sitä ”harjoitettiin” vielä ennen 

valistusta. Valistuksen aikakausi haastoi joitakin perinteisiä teologisia näkemyksiä 

anteeksiannosta. Nietzche ja Freud esimerkiksi kritisoivat kristillistä näkemystä ”antakaa 

anteeksi vihamiehillenne” uhria halventavana ja heikkona pitävänä illuusiona. Myös ajatus 

siitä, että ihmiset saavat kaikki syntinsä anteeksi Kristuksen uhrikuoleman tähden, herätti 

monissa valistuksen ajan filosofeissa närkästystä. Tämän seurauksena tutkijat keskittivät 

huomionsa teologian historiaan ja huomasivat, että jotkut jumalallisen anteeksiannon muodot 

ovat sotkeutuneet antiikin tai keskiajan juridiikan teorioihin. Näiden teorioiden yli tuli päästä, 

jotta voitaisiin löytää uusia menetelmiä kristillisen pelastusopin esille tuomiseksi.16 

Bethelin teologisen seminaarin professori F. Leron Shults ja psykologi Steven J. 

Sandage pyrkivät luomaan yhteisymmärrystä anteeksiannon näkemyksestä teologisen ja 

psykologisen tutkimuksen välillä. He tahtovat nähdä ja tuoda esille etenkin uusia 

kehityslinjoja, joita molempien tieteiden aloilla on anteeksiannosta havaittu. Shults ja 

Sandage esittelevät teoksensa The Faces of Forgiveness: Searching for Wholeness and 

Salvation johdannossa kolme anteeksiannon mallia, joiden avulla anteeksiantoa on helpompi 

tarkastella ja käsittää sen merkitys. Nämä mallit ovat forensinen anteeksianto, terapeuttinen 

anteeksianto sekä vapaaksi lunastava anteeksianto.17 Tutkimuksessani aion vertailla näitä 

anteeksiannon malleja lähdeaineistooni ja mahdollisesti pyrkiä löytämään yhtymäkohtia 

jonkin mallin ja luterilaisten sekä mennoniittojen anteeksiannon prosessin välillä. 

Forensinen anteeksianto on Shultsin ja Sandagen mukaan näistä kolmesta mallista 

tunnetuin ja arkikielessä usein käytetty. Tässä sana forensinen viittaa ”käyttöön 

oikeudellisissa asioissa”, kuten esimerkiksi velan anteeksiantamiseen. Kahden eri puolen 

välinen sopimus on rikottu ja tällöin vaaditaan rangaistusta, jotakin, joka korvaisi vääryyden. 

Anteeksianto tulee mukaan kuvaan siinä vaiheessa, kun toinen osapuoli vapautetaan tästä 

                                                
14 Kyyhkynen 2014.  
15 Shults & Sandage 2003, 11–12. 
16 Shults & Sandage 2003, 12. 
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vaaditusta rangaistuksesta. Shultsin ja Sandagen mukaan forensisen anteeksiannon merkitys 

kattaa niinkin laajan alueen kuin ”yhden sisaruksen hentoisen anteeksipyynnön toiselta ja 

samanaikaisesti kahden maan välisen biljoonan dollarin velan anteeksiantamisen.”18 

Forensisen anteeksiannon malli on siis kieleltään hyvin juridista ja taloudellista, sekä jotakin, 

jonka voi katsoa tapahtuvaksi heti samalta istumalta. Teologisessa diskurssissa tätä mallia 

kuvastaa hyvin ”velan poisotto” tai vapautus rangaistuksesta, joka on nähtävillä vahvasti 

myös Raamatussa esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa (Luuk. 11:4).19 Luterilaisessa 

traditiossa vahva forensinen puoli anteeksiannosta on läsnä: Jumala on Kristuksen 

uhrikuoleman ansiosta (favor) antanut kaikki synnit anteeksi.20 

 Terapeuttinen anteeksianto ei ole välittömästi tapahtuva teko, vaan tämä muutos vaatii 

aikaa. Terapeuttisesta anteeksiannosta puhutaan paljon psykologian kentällä ja tätä mallia 

monet psykoterapeutit käyttävät työssään. Vaikkakin Shults ja Sandage myöntävät, että tässä 

mallissa on nähtävillä forensisen anteeksiannon piirteitä, terapeuttinen anteeksianto tähtää 

enemmän mielen sisäiseen muutokseen tai muutokseen ylipäänsä. Michael McCulloughin 

mukaan anteeksianto tähtää yksilön motivaation muutokseen, jossa esimerkiksi viha ja 

katkeruus muuttuvat ajan saatossa suopeudeksi väärintekijää kohtaan. Terapeuttinen 

anteeksianto on jotakin sellaista, joka kokonaisuudessaan parantaa ja tekee yksilön 

kokonaiseksi vääryyden kärsimisen jälkeen – fokus tässä mallissa on siis vahvasti yksilössä. 

Anteeksiantoon kuuluu vääryyden tarkastelu ja mahdollisten haitallisten tekojen aiheuttaman 

vihan tai katkeruuden tutkiminen itsessään ilman, että yrittäisi pyyhkiä sitä pois muististaan. 

Terapeuttisessa anteeksiannossa ei kuitenkaan ole kyse sovinnonteosta: monet terapeutit 

uskovat anteeksiannon olevan mahdollista, mutta sovinnonteko ei välttämättä ole mahdollista, 

mikäli turvallista ja luottamuksellista käyttäytymistä ei ole saavutettavissa osapuolten välille. 

Shults ja Sandage pitäytyvät McCulloughin teoriassa siitä, mitä terapeuttinen anteeksianto on 

tässä nimenomaisessa mallissa:  

1. Anteeksianto on prosessi, joka vähentää yksilön kostonhimoa väärintekijää kohtaan 

2. kasvattaa yksilön motivaatiota kohti hyväntahtoisuutta väärintekijänsä kanssa.21 

Kolmas anteeksiannon malli on vapaaksi lunastava anteeksianto.22 Teologisessa 

diskurssissa anteeksiantoa ei nähdä ainoastaan ihmisten välisenä anteeksiantona, vaan 

                                                                                                                                                   
17 ”Redemptive forgiveness”, Shults & Sandage 2003, 12; 20. 
18 ”This pattern of meaning holds for transaction as small as one sibling mumbling ’I forgive you’ before 
slamming the door and as large as one country forgiving the billion-dollar debt of another”, Shults & Sandage 
2003, 21. 
19 Shults & Sandage 2003, 20–21. 
20 Kärkkäinen 2016, 277. 
21 Shults & Sandage 2003, 22–23. 
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näkemystä laajennetaan koskemaan ihmisten ja Jumalan välistä suhdetta. Shultsin ja 

Sandagen mukaan vapaaksi lunastavan anteeksiannon mallin tulisi toimia yhdessä forensisen 

ja terapeuttisen anteeksiannon -mallien kanssa, mutta teologisessa kategoriassa se ei voi 

ainoastaan rajoittua kahteen edelliseen malliin, vaan vapaaksi lunastava anteeksianto on 

jotakin enemmän. He jatkavat, että haitalliset seuraukset oikeudellisten metaforien valta-

asemasta kristillisessä pelastusopissa eivät ole missään muualla niin tunnettuja kuin 

anteeksiannon ymmärryksessä ja harjoituksessa.23 Forensinen malli jumalallisesta vapaaksi 

lunastuksesta heidän mukaansa vaarantaa armon käsityksen ja asettaa sen tiettyjen 

oikeudellisten järjestelmien lokeroon. Samalla tavalla anteeksiantaminen lähimmäiselle 

”nopeana lääkkeenä” ei Shultsin ja Sandagen mielestä aja parannukseen ja sovinnon 

pyrkimykseen. Uudessa testamentissa käytetään taloudellisia metaforia kuvaamaan pelastusta 

ja tämä on etenkin nähtävillä Jeesuksen vertauksissa. Shults ja Sandage kuitenkin lisäävät heti 

perään, että mainituissa vertauksissakin anteeksiannon perimmäinen tarkoitus on pelastavan 

armon julistus ja esille tuominen, sillä pelastus tapahtuu yksin armosta. Kreikankielinen 

käännös sanasta ”anteeksianto” Uudessa testamentissa tarkoittaakin ”armon ilmoitusta”.24 

Shults ja Sandage huomauttavat, että forensista anteeksiannon mallia kannattavat teologit 

kuitenkin myöntävät myös sen, että pelastuksen tulisi suosion lisäksi sisältää sekä parannus 

että lunastus.25   

Veli-Matti Kärkkäisen esitys anteeksiannosta kirjassaan Spirit and Salvation keskittyy 

anteeksiannon teologiseen puoleen ja erityisesti jumalalliseen anteeksiantoon, sen 

raamatulliseen perustaan, lähteisiin ja ehtoihin. Kärkkäinen tekee selvän jaon teologisten ja 

uskonnollisten sekä psykologisen anteeksiannon näkemyksen välillä. Teologinen anteeksianto 

keskittyy väärintekijään ja hänen ”tarpeeseen” saavuttaa mahdollinen anteeksianto, kun taas 

psykologinen anteeksianto keskittyy itse uhriin. Tutkittaessa teologista anteeksiantoa emme 

voi kuitenkaan täysin sivuuttaa käyttäytymistieteellisen tutkijoiden tuomaa panosta tämän 

tutkimuksen kentälle, vaan näitä kahta tieteenhaaraa on yritettävä sovittaa yhteen.26 

Kärkkäinen puhuu teologisesta näkökulmasta katsottuna jumalallisesta anteeksiannosta 

kaikkien muiden anteeksiannon ”tasojen” lähteenä. Vanhassa testamentissa yleisimmät 

                                                                                                                                                   
22 ”Redemptive forgiveness” 
23 ”As we will see, nowhere have the egregious effects of the domination of legal and financial metaphors of 
salvation been felt more deeply than in the understading and practice of forgiveness in Christian life”, Shults & 
Sandage 2003, 23. 
24 ”To manifest grace”, Shults & Sandage 2003, 23. 
25 Shults & Sandage 2003, 23. 
26 Kärkkäinen 2016, 276. 
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anteeksiannosta käytetyt termit ovat ”kantaa” tai ”vapauttaa” sekä ”tehdä sovinto”27: salah-

termiä käytetään ainoastaan viitatessa Jumalan anteeksiantoon ja kipper-termiä taas 

jumalallisesta anteeksiannosta. Israelin kansan maanpaon jälkeen jumalallisesta 

anteeksiannosta tuli vaalittu uskomus ja Jumala nähtiin armollisena sekä uskollisena 

Jumalana. Kärkkäinen nostaa esille Raamatusta profeettojen kirjoista näkemyksiä siitä, 

kuinka Jumalan toisaalta uskottiin vaativan katumusta tehdyistä vääryyksistä (2. Kun. 17:13-

14; Jer. 3:11-24), mutta myöhemmissä profeettojen kirjoissa korostettiin taas oikeata 

asennetta anteeksiannossa enemmän kuin ”kultillisia harjoituksia” (Amos 5:21–25; Isa. 1:11–

17; Hos. 6:6).28 Tästä samaisesta ajatuksesta puhuvat Shults ja Sandage todetessaan, että 

israelilaiset ymmärsivät Jumalan olevan kiinnostunut enemmänkin lähimmäisenrakkauden 

toteutumisesta kansan keskellä: pelastuksessa on kyse muustakin kuin ainoastaan 

anteeksiannon forensisesta puolesta. Ihmisen kääntyminen Jumalan puoleen on yksi osa 

anteeksiannon kokemusta, mutta se ei ole perimmäinen syy anteeksiannolle. Jumalallisessa 

anteeksiannossa on kyse Jumalan ominaispiirteistä, eli armosta, laupeudesta sekä 

järkkymättömästä rakkaudesta kansaansa kohtaan.29 

Uudessa testamentissa kaksi eniten käytettyä termiä anteeksiannolle ovat aphiemi 

(vapauttaa, peruuttaa) sekä aphesis (päästää, armahtaa). Näitä termejä käytetään Kärkkäisen 

mukaan kuitenkin epätasaisesti ja välillä konteksteissa, jotka eivät liity millään tavalla 

uskontoon. Molemmat termit ovat esillä ainoastaan evankeliumeissa ja Paavali ei tunnu 

olevan edes tietoinen näistä termeistä. Paavalin kirjeissä esiintyy enemmänkin termit 

”sovinnonteko” sekä ”lunastus”. Myös Risto Saarinen kyselee sitä, mitä Jumalan 

anteeksiannon teko oikein tarkoittaa: ”unohtaako” Jumala ihmisten synnit, ikään kuin ei 

näkisi niitä vaan katsoisi poispäin niistä? Saarisen mukaan kreikankielinen verbi aphiemi ei 

näyttäydy positiivisena antamisen muotona, vaan jonkin esteen poistamisena tai 

mitätöimisenä.30  

Anteeksiannon idea Uudessa testamentissa on Kärkkäisen mielestä kuitenkin esillä 

vaikkakaan itse sanaa anteeksianto ei suoranaisesti käytettäisikään. Evankeliumeissa 

Jeesuksen opetus anteeksiannosta on kovin jalomielinen jo siitäkin syystä, että Jeesus kutsui 

syntisiä aterioimaan kanssaan ja näin ollen laajensi anteeksiannon koskemaan myös niitä 

ihmisiä, jotka olivat liiton ulkopuolella. Kärkkäinen argumentoikin, että evankeliumeissa 

katumus nähdään eräänlaisena vastauksena anteeksiantoon eikä niinkään ehtona 

                                                
27 ”nasa, salah & kipper”, Kärkkäinen 2016, 278. 
28 Kärkkäinen 2016, 277–278. 
29 Shults & Sandage 2003, 130–131. 
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anteeksiannolle. Niin Johannes Kastaja kuin Jeesuskin yhdistivät anteeksiannon katumukseen 

(Mark. 1:4; 1:15).31  

Siinä missä evankeliumeiden kertomuksissa ja Apostolien teoissa anteeksianto ja 

katumus linkittyvät tiukasti yhteen, Paavalin kirjeissä ”niin jumalallinen kuin ihmisten 

välinen anteeksianto on armon välittämistä toiselle ihmiselle tavalla, joka herättää iloa ja 

kiitosta”32. Paavali käyttää termiä charizomai (osoittaa armoa). Uuden testamentin 

kokonaiskuva anteeksiannosta tähtää Kärkkäisen mukaan sovinnontekoon sekä rikkinäisten 

suhteiden paranemiseen. Nämä teemat ovat esillä myös Healing memories -raportissa, jossa 

ennen kaikkea puhutaan suhteiden elvyttämisestä luterilaisten ja mennoniittojen välillä sekä 

sovinnonteon tärkeydestä. Kaiken kaikkiaan Kärkkäinen tiivistää raamatullisen idean 

anteeksiannosta kehittyvän ja tarkentuvan läpi Raamatun kertomuksien.33  

Jumalallisen anteeksiannon perustan muodostavat Kristuksen oikeamielinen elämä, 

viaton ristinkuolema sekä Hänen ylösnousemuksensa. Ristinkuolemallaan Jeesus lunasti 

meidät vapaiksi ja otti kantaakseen maailman synnit. Kärkkäinen argumentoi, että Kristuksen 

ylösnousemus on tuon sovituksen päätös ja samanaikaisesti ”Jumala osoittaa rakkautensa 

vihamiehiään kohtaan”. Tämän vuoksi Kärkkäinen näkee, että sovitus ja anteeksianto 

kuuluvat yhteen. 34 

”Jeesuksen väkivaltainen ristinkuolema syntisten ihmisten käsissä osoittaa sen, että hän 

päättää väkivaltakierteen jatkumon.”35 Vaikka syntiset ihmiset ovat tuominneet Jeesuksen 

väkivaltaiseen kuolemaan hän todistaa ylösnousemuksellaan, ettei maailmassa ole sellaista 

pahuutta, josta emme selviäisi parannuksen keinoin. Toinen merkitys Jeesuksen 

ylösnousemukselle on Kärkkäisen mukaan se, ettei maailmassa ole olemassa sellaista 

pahuutta, jota Jumala ei ottaisi ”anteeksiantonsa piiriin”.36 

                                                                                                                                                   
30 Saarinen 2005, 60. 
31 Kärkkäinen 2016, 278–279. 
32 ”both divine and human forgiveness are about sharing grace with the other in a way that evokes joy and 
thanksgiving”, Kärkkäinen 2016, 279. 
33 Kärkkäinen 2016, 279. 
34 Kärkkäinen 2016, 280–281. 
35 Kärkkäinen 2016, 281. Kärkkäinen seuraa tässä McIntyren teosta The Shape of Soteriology (kappale 5). 
36 Kärkkäinen 2016, 280–281. 
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2. Luterilaisten ja mennoniittojen välinen historia 

2.1 1500-luvun uudestikastajat  
Dialogin alusta asti tutkimuskomission molempien puolien osallistujille oli selvää se, että 

luterilaisten ja mennoniittojen historian kertaaminen oli paikallaan, jotta Augsburgin 

tunnustuksen langettamat oppituomiot uudestikastajia vastaan olisivat tulkittavissa 

jatkokeskusteluiden kannalta. Perinteisesti reformaation synnyn on nähty alkaneen tarkalleen 

ottaen vuonna 1517, jolloin Martti Luther halusi nostaa keskusteluun teologisen näkemyksen 

aneista ja kritisoida niiden välttämättömyyttä. Kuitenkin jo ennen Lutheria oli monia 

uudistusliikkeitä, joiden katsotaan muuttaneen ”keskiaikaisen Kirkon kasvoja”. 

Luterilaisuuden ja monien muiden uskonnollisten ja sosiaalisten reformaattorien joukossa oli 

ruohonjuuritason liike ”uudestikastajat”. Uudestikastajat poikkesivat reformoiduista, 

luterilaisuudesta sekä katolisuudesta siinä, että heille ”todellinen kristillinen kaste oletti a 

priorin tunnustamisen ihmisen synnistä ja tarpeen katumukselle, jota seurasi tietoinen päätös 

hyväksyä Jumalan anteeksiannon armolahja ja kutsu tulla Jeesuksen opetuslapseksi – jotakin 

sellaista, jota lapsi ei pystyisi vastaanottamaan.” Uudestikastaja-liikkeen jäsenet kutsuivat 

toinen toisiaan nimellä ”veljet” tai ”kastajamieliset”, sillä he kokivat, etteivät he toimi 

uudelleen kastajina vaan pikemminkin kastavat viimein oikealla tavalla.37 

Vaikkakin aikaisimmat uudestikastaja-liikkeen johtajat kielsivät väkivallan käytön, 

ensimmäinen uudestikastajien sukupolvi heijasti sitä samaa turhautumista ja epäluuloa 

yhteiskuntaa kohtaan, mikä oli antanut talonpoikaskapinalle alun perin nostetta. 

Uudestikastajien malli ekonomisesta jakamisesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta 

huolestutti monia teologeja sekä kaupunkilaisviranomaisia, joille sosiaalinen järjestelmä oli 

ennen kaikkea Jumalan säätämä järjestelmä. Uudestikastajat määrittelivät kirkon 

vapaaehtoisena yhteiskuntana, erillään ”langenneesta maailmasta”, jonka vuoksi he eivät 

olleet varmoja siitä, voisiko Eurooppa todella kutsua itseään kristilliseksi kansakunnaksi.38  

Poliittiset ja uskonnolliset auktoriteetit pitivät uudestikastajia aikansa hereetikkoina, 

jotka olivat uhka valtion käskyvallalle. Monet teologit ja feodaaliyhteiskunnan prinssit läpi 

Euroopan kokivat uudestikastajat ja heidän opetuksensa niin ongelmallisina, että 2000–3000 

uudestikastajaa teloitettiin ja vielä tuhansia kidutettiin, vangittiin tai karkoitettiin maasta 

1500-luvulla.39  

                                                
37 LWF 2016, 25–26. 
38 LWF 2016, 28–29. 
39 LWF 2016, 29. 
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Lutherilla ja Philip Melanchtonilla oli kuitenkin vain pieni käsitys siitä, keitä 

uudestikastajat oikeastaan olivatkaan ja mitä heidän opetuksissaan sanottiin. Asia, joka 

Lutherin ja Melanchtonin oli erittäin vaikea sulattaa ja joka ”leimasi” uudestikastajat tiettyyn 

kastiin Lutherin ja Melanchtonin silmissä, oli uudestikastajien näkemys lapsikasteen 

kieltämisestä. 1500-luvun lapsikaste-käytäntö sisälsi niin poliittisen kuin yhteiskunnallisen 

ulottuvuuden, sillä lapsena saatu kaste liitti keisarin alamaiset katolisen kirkon jäseniksi. 

Saksan valtakunta edellytti katolisen kirkon uskoa omilta alamaisiltaan ja omasta uskosta 

luopuminen olisi merkinnyt kirkollisen ja valtiollisen järjestyksen perustan pettämistä.40  

Varhaisimmat uudestikastaja-liikkeen jäsenet olivat ensialkujaan roomalaiskatolisia. 

Reformaation ottaessa jalansijaa Euroopassa myös uudestikastajat kokivat jakavansa 

ajatuksen ”sola Scriptura” ja he lukivatkin aktiivisesti Raamattua osallistuen 

raamattutyöskentelyyn ja jatkuvasti mietiskellen sitä, miten hyödyntää Raamatun opetuksia 

omassa elämässään. Reformaation alkuvuosien aikana ilmapiiri luterilaisten ja 

uudestikastajien välillä kuitenkin kiristyi ja teologiset erimielisyydet alkoivat nostaa päätään. 

Raportissa halutaan erityisesti nostaa esille kaksi tapahtumaa, jotka teologisten kysymysten 

ohella vaikuttivat (ehkä jopa suurimmalta osin) ihmisten ymmärrykseen siitä, kuinka 

uudestikastajat ”nähtiin”. Nämä kaksi tapahtumaa ovat Saksan Talonpoikaissota vuonna 1525 

sekä väkivaltainen pidätys Pohjois-Saksan kaupungissa Munsterissa vuosikymmen 

myöhemmin.41  

2.2 Talonpoikassota ja Munsterin kapina 
Reformaatio ja Lutherin opetus siitä, että kristitty on ”vapautettu laista” alkoi elämään 

erityisesti tyytymättömien talonpoikien keskuudessa. He ottivat tämän opetuksen poliittisena 

kannanottona ja näkivät itsensä vapaina alistavasta feodaalilaista. Talonpojat olivat 

tyytymättömiä feodaalijärjestelmän työllisyyden pakotteisiin, kirkollisveron maksamiseen ja 

heidän metsästys- sekä kalastusoikeuksien rajoituksiin, joille ei edes löytynyt perusteluja 

Raamatusta. Saksankieliset talonpojat läpi Rooman valtakunnan kokosivat yhteen ”12 

Artikkelia”-pamfletin, joka oli sosiaalisen ja poliittisen reformaation ohjelma perustuen 

Raamatun opetuksiin. Tällä pamfletilla he julistivat kapinan feodaaliyhteiskunnan 

maanomistajia vastaan.42  

Luther ja muut reformaattorit yllättyivät talonpoikien reaktiosta perinpohjin, sillä he 

eivät olleet tahtoneet luoda ympärilleen tällaista kapinaa yhteiskuntaa vastaan. Toukokuussa 

                                                
40 Arffman 1994, 17. 
41 LWF 2016, 24–25. 
42 LWF 2016, 27–28. 
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1525 Luther kirjoitti vihaisen jälkitekstin omalle alueelleen, joka julkaistiin pian otsikolla 

”Againts the Robbing Murderous Hordes of Peasants”. Tekstissä Luther kutsui koko 

Euroopan prinssejä sekä maaherroja yhdistymään, jotta talonpoikaiskapina saataisiin 

tukahdutettua. Kesään 1525 mennessä talonpoikaskapina saatiin verisesti kukistettua ja 

tukahdutettua. Tämän kompleksisen kontekstin vuoksi uudestikastajat ilmenivät 

”tunnustuksellisina uskonnollisen reformaation ilmentyminä”.43 Kaarlo Arffman kuvaa 

teoksessaan Reformaatio vai Restituutio? talonpoikassotaa sen ajan näkyvimpänä ja 

dramaattisimpana osana ”tavallisen miehen” vallankumousta. Kastajaliike syntyi tämän 

”tavallisen miehen” vallankumouksen jälkipuinnin seurauksena.44 

Pohjois-Saksassa sekä Alankomaissa uudestikastajien ”ideat” esiteltiin evankelista ja 

itse-itsensä profeetaksi nimeämän Melchior Hoffmanin kautta. Hoffman oli kovin viehättynyt 

Raamatun Ilmestyskirjasta ja hän alkoikin julistamaan Kristuksen toista tulemista maanpäälle 

pääsiäisen aikoihin vuonna 1533. Hoffman ja hänen seuraajansa olivat kokoontuneet 

Strasbourgiin odottamaan Kristuksen paluuta. Strasbourgin kaupunginvaltuusto ei ollut tästä 

kovin innoissaan ja näin ollen valtuusto päätti vangita Hoffmanin. Hänen opetuksena jäivät 

kuitenkin kytemään hänen seuraajissaan, joista yksi oli Jan Matthjis. Matthjisin mukaan 

Hoffman oli ollut väärässä ainoastaan Kristuksen toisen tulemisen paikasta ja ajasta, sillä 

Kristus ilmestyisi Pohjois-Saksan kaupunkiin Munsteriin, jonne kaikkien Hoffmanin 

seuraajien tuli viipymättä asettua odottamaan Kristuksen paluuta.45  

Munsterin kaupunginvaltuusto siirtyi vuoden 1534 vaaleissa uudestikastajien 

alaisuuteen ja he ottivat vallan kaupungista, joka oli ennen ollut vahvasti roomalaiskatolinen. 

Roomalaiskatoliset sekä evankeliset ruhtinaat kiivastuvat vallankaappauksesta ja nousivat 

taistoon uudestikastajien puoluetta vastaan vallatakseen takaisin oman kaupunkinsa. 

Samanaikaisesti Matthijsin joukot saapuivat kaupunkiin odottamaan Kristuksen paluuta, 

mutta kun odotettu paluu ei koittanutkaan, pieni osa heidän joukostansa liittyi uudestikastajien 

puolueen joukkoihin taistelussa roomalaiskatolisia ja evankelisia vastaan. Matthijs kuoli 

taistelussa välittömästi. Kevääseen 1535 mennessä Munsterin asukkaat olivat nälkäisiä ja 

uuvuksissa. Samana vuonna roomalaiskatoliset ja evankeliset joukot pommittivat kaupunkia 

ja Munsterin kohtalo oli sinetöity. Tämän tapahtuneen seurauksena uudestikastajat nähtiin 

                                                
43 LWF 2016, 28. 
44 Arffman 1994, 17. 
45 LWF 2016, 40–41. 
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uskonnollisena, fanaattisena liikkeenä, jotka opettivat heresiaa ja levittivät ympärilleen 

kaaosta. Uusi aalto uudestikastajia vastaan kulki Euroopan läpi.46 

Uudestikastajien valtakunnan Munsterin tuho oli valtaisa ja vaati monia uhreja. 

Tuhkasta nousi esille kuitenkin uusi liike, jonka johtohahmoksi tuli Menno Simons, joka oli 

radikaaliksi reformoiduksi kääntynyt roomalaiskatolinen pappi. Jätettyään virkansa 

katolisessa kirkossa Menno alkoi rakentamaan yhteisöä tyhjästä, matkustaen jatkuvasti ja 

opettaen Raamatusta sekä kastaen ihmisiä uskoon yhdessä vaimonsa kanssa. Mennon 

johtajuuden ympärille kerääntynyt joukko oli omistautunut raamatulliselle julistukselle 

Ilmestyskirjan ilmestyksistä, etiikalle kärsivästä rakkaudesta kaikissa ihmisen suhteissa sekä 

visioon järjestäytyneestä, näkyvästä kirkosta, joka perustui Kristuksen opetuslapsena 

elämiseen jokaisena päivänä. Menno oli ensimmäinen uudestikastajien joukossa oleva teologi, 

joka julkaisi omat näkemyksensä painetussa, kirjoitetussa muodossa. Ydinsanoma Mennon 

teologiassa oli Jeesuksessa Kristuksessa, hänen konkreettisissa opetuksissaan sekä 

pelastustyössään ristillä.47  

Monet Mennon kirjoitukset keskittyivät kirkon tunnusmerkkien erottamiseen. Hänelle 

todellinen Kristuksen ruumis, todellinen kirkko, muotoutui vapaaehtoisten uskovaisten 

kokoontumisiin, jotka omistautuivat Raamatun lukemiselle, Jeesuksen seuraamiselle sekä 

keskinäisen avunannon harjoittamiselle. Väkivallalla ei ollut paikkaa tässä yhteisössä. 

Mennolle kirkko oli ennen kaikkea näkyvä Kristuksen ruumis.48  

Uudestikastaja-liikkeen sisällä syntyi vuosina 1525–1550 kolme liikettä – Swiss 

Brethrenit, hutteriitit sekä mennoniitat – jotka kaikki nousivat samasta maaperästä, jossa 

vaikutti myöhäiskeskiaikainen henkisyys, protestanttisen reformaation ”sola scriptura”-

periaate sekä tietynlainen näkemys ”Jumalan tahdon mukaisesta ja oikeudenmukaisesta 

yhteiskunnallisesta sekä kirkollisesta järjestyksestä.”49 Kuitenkin uudestikastajien opetukset 

olivat silloisen ajan uskonnollisten sekä poliittisten johtajien mielestä hiukan huolestuttavia.50 

Tästä puhuu myös Päivi Räisänen-Schröder blogissaan ”Reformaation rajapinnoilla”: 

Räisänen-Schröderin mukaan esimerkiksi John Roth sekä Gary Waite ovat verranneet 

uudestikastajien sen ajan kansalaisissa herättämää pelkoa nykyaikamme länsimaalaisten 

kristittyjen ”jihadisteja” tai ”islamilaisia fundamentalisteja” kohtaan tuntemaan pelkoon.51 
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2.3 Lutherin ja Melanchtonin teologiset perusteet uudestikastajia 
vastaan 

Raportin tutkimuskomission mukaan ymmärtääksemme Wittenbergin teologien suhtautumista 

uudestikastaja-liikkeeseen on tärkeätä huomioida se fakta, että vuonna 1525 ei ollut vielä 

olemassa luterilaista kirkkoa. Monet poliittiset hallintovallat Rooman imperiumin alla eivät 

olleet dokumentoineet ainuttakaan kirkosta eroavaa oppia saati sen harjoittamista. Lutherin 

vastustajat syyttivät Lutheria paitsi heresiasta myös talonpoikaiskapinasta ja muista 

reformaation aikaansaamista liikehdinnöistä. Vaikka roomalaiskatoliset piispat eivät tukeneet 

Lutherin toimintaa, hänen takanaan seisoi laaja joukko pastoreita, saarnaajia sekä opettajia.52 

Luther oli monesti käsitellyt kysymystä kasteesta hänen vuonna 1520 julkaistussa 

traktaatissaan Kirkon Baabelin vankeudesta. Teoksessaan Luther määritteli kasteen Jumalan 

pyyteettömään lupaukseen armosta ja armosta, joka vastaanotetaan uskossa. Ensimmäiset 

kiistat uudesti kastamisesta olivat havaittavissa Lutherin vastauksesta kirjeessä Clemens 

Ursinukselle vuonna 1527. Tässä kirjeessä Luther varoitti Ursinusta, että tämän tulee 

vapauttaa Balthasar Hubmaierin kirjoittama ”pilkkaava” puhe lapsikasteesta. Samaisen 

vuoden lopussa Luther vertasi uudestikastajien määrän lisääntymistä ”itse Pahan työksi”. 

Vuonna 1528 sekä Luther että Melanchton kirjoittivat lausumia, jotka tukivat uudestikastaja-

liikkeen kumoamista.53  

Lutherin avoin kirje (Von der Wiedertaufe 1528) kahdelle anonyymille pastorille 

julkaistiin vuonna 1528. Luther aloittaa kirjeen väittäen lukeneensa Balthasar Hubmaierin 

työn ja vastanneen siihen hänen omassa saarnojen kokoelmassaan, joka on julkaistu vuonna 

1525. Vaikkakin Luther tässä kirjeessä sanoo, ettei Saksilla ollut mitään tekemistä tällaisten 

ihmisten kanssa (uudestikastajien), hän kuitenkin kritisoi heitä, jotka tappoivat näitä ihmisiä 

heidän uskonsa vuoksi – samanaikaisesti Luther kuitenkin salli valtiollisen kurittamisen 

heille, jotka lietsoivat kapinaa yhteiskunnassa. Luther hyökkäsi useita uudestikastajien 

teologisia argumentteja vastaan tietämättä oikeastaan itsekään, mitä vastaan hän oikeastaan 

hyökkäsi ja väitti koko liikkeen olevan ”Saatanan työn tulosta”.  

Luther nosti jalustalle kysymyksen lapsen uskosta sekä kasteesta. Raamatusta Luther 

nosti esille etenkin kohdan ”Jeesus siunaa lapsia”, josta Luther päätteli sen, ettei lapsenuskoa 

voida kokonaan sulkea pois: Jeesus siunasi lapsia, sillä lasten kaltaisten on Jumalan 

valtakunta. Jumalan liitto ihmisten kanssa ei yksinkertaisesti voisi Lutherin mukaan 

poissulkea pieniä lapsia. Lutherin mielestä uudestikastajille kaste oli enemmänkin ihmisten 
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keksintö, ei niinkään Jumalan asettama. Kirjoitus Hubmaierille oli hyvinkin hyökkäävä ja 

poleeminen ja huomattava seikka oli myös se, että yleensä Luther osoitti vastapuolensa 

aseman yhteiskunnallisella tasolla ja otti mukaan yhteiskunnalliset sattumukset sekä 

seuraukset, joita saattoi olla vastapuolen ajatusten takana. Hubmaierille vastaaminen ei 

sisältänyt minkäänlaista yhteiskunnallista kannanottoa, jonka vuoksi kysymys uudesti 

kastamisesta oli Lutherille puhtaasti teologinen erimielisyys.54  

Samoihin aikoihin, kun Lutherin traktaattia julkaistiin vuonna 1528, keisarillinen 

hallitus saattoi voimaan lausuman, jonka mukaan kaikki uudestikastamista harjoittavat tahot 

tulisi tuomita kuolemaan. Melanchtonin traktaattia (Adversus Anabaptistas Iudicium 1528) 

tulee tarkastella tämän uuden poliittisen tilanteen valossa. Melanchton aloitti traktaattinsa 

yleisillä kommenteilla teologian luonnosta, kunnes hän eteni sakramentin määritelmään, joka 

hänelle tarkoittaa ”jumalallisesti perustettua merkkiä armosta”. Sakramentit eivät olleet 

merkkejä kristittyjen erikoisuudesta tai siitä, että heidät tulisi jotenkin erottaa muista 

ihmisistä, vaan Melanchtonille sakramentit toimivat merkkeinä Jumalan tahdosta ihmisille. 

Nämä merkit tulivat oikeutetuiksi ainoastaan yhdistyneenä uskoon. Melanchtonille kaste oli 

”merkki katumuksesta ja syntien anteeksiannosta” ja kasteen ”käytöstä paljastaessaan 

Jumalan vihan syntiä kohtaan”. Kaikessa kärsimyksessäänkin kristityt tapasivat tarkastella 

omaa kastettaan ja siten he saavuttivat Jumalan luvatun avun. Johanneksen evankeliumissa 

oleva kohta, jossa puhutaan Jeesuksesta Jumalan Karitsana on osoitus siitä, että vain Kristus 

poistaa ihmisten synnit, eikä ihmisten teoilla ole näin ollen merkitystä.55  

Tämän jälkeen Melanchton keskittyi lapsikasteeseen viitaten Origeneen, 

Augustinuksen, Cyprianuksen sekä Chrysostomin esimerkkeihin, joita ei tulisi hylätä ilman 

selkeätä Raamatun todistusta. Näissä esimerkeissä ei ollut mitään selkeätä sanaa, joka kieltäisi 

lapsikasteen suoranaisesti. Tässä kohdassa Melanchton paneutui myös muihin 

uudestikastajien opetuksiin, jotka hän kategorisoi kuuluvan lopunaikoihin, kuten esimerkiksi 

orjuuden poistamiseen valtiollisesta järjestelmästä sekä yhteisestä varallisuudesta. Viimein 

Melanchton pääsi itse aiheeseen, eli lapsikasteen pätevyyteen. Armon lupaus ulottuu 

Melanchtonin mukaan myös lapsiin, vaikkakin tämä lupaus on luvattu ainoastaan niille, joille 

Jumala on antanut synnit anteeksi. Syntien anteeksiantamus tulee kirkon elämässä todeksi 

sanan ja sakramenttien kautta, joista lapset niin ikään ovat osallisia. Melanchton myönsi, että 

Raamattu ei suoranaisesti käske kastamaan lapsia, mutta Raamatun esimerkki mm. 

ympärileikkauksesta sekä armon välttämättömyydestä puhuvat lapsikasteen puolesta, eikä sen 
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vastustamiselle ole hänen mielestänsä selkeitä perusteita. Osa Melanchtonin väitteistä oletti 

perisynnin olemassaolon ja sen anteeksiannon, jota Melanchtonin täytyi hieman täsmentää, 

mutta tässä raportissa ei käsitellä tätä kuvausta sen tarkemmin.56  

2.4 Johannes Brenz – uudestikastajien puolustaja 
Lutherin ja Melanchtonin keskittyessä enemmän teologisiin ongelmiin Johannes Brenzillä oli 

puolestaan mielipide enemmän laillisesta puolesta, kuten uudestikastajien rankaisemisesta. 

Ensimmäisen kerran Johannes Brenzin nimi tuli tunnetuksi vuonna 1528, jolloin 

Melanchtonin traktaatista ilmestyi saksankielinen käännös ja sen lopussa oli Brenzin lyhyesti 

kirjoittama muistelma. Aikaisemmin tänä samaisena vuonna Nurembergin kaupunki oli 

pyytänyt Brenziltä mielipidettä uudestikastajien rankaisemisesta. Brenzin vastaus kaupungin 

pyytämään selvitykseen käsitteli kahta kysymystä: salliiko Raamattu uudestikastajien 

rankaisemisen ja vaatiiko itse Rooman laki kaikkien uudestikastajien surmaamista. Brenz 

erotti toisistaan hengelliset ja maalliset rikkeet ja totesi, että ainoastaan maallisesta rikkeestä 

tulisi rangaista asein. Hän uskoi, että maallinen rangaistus uudestikastajien uskoa kohtaan 

ainoastaan lisäisi heresiaa, joten niin kauan, kun hereetikot eläisivät rauhassa muiden 

kristittyjen joukossa maalliset auktoriteetit eivät olisi oikeutettuja ajamaan heitä pois 

maasta.57  

 Brenz näki, että maallisten auktoriteettien piti pitäytyä ainoastaan rauhan ja 

yhteiskunnallisen järjestyksen ylläpitämisessä, jolloin hengelliset auktoriteetit saivat päättää 

itse ”hengellisistä synneistä” ja näiden syntien rangaistuskeinoista. Melanchtonin traktaatissa 

olleeseen väittämään siitä, että uudestikastajat olivat syyllisiä myös muihin valtiollisiin 

rikoksiin kuin ainoastaan heresian lietsontaan, Brenz vastasi, että uudestikastajat eivät 

kuitenkaan syöttäneet muille kansalaisille heidän näkemyksiään mm. valtion yhteisestä 

omistajuudesta.58 

Brenz ei myöskään ollut huolissaan uudestikastajien lisääntyneestä kasvusta ja siitä 

mahdollisuudesta, että heidän kasvunsa saattaisi johtaa mahdolliseen kapinaan, sillä kapina 

voisi syttyä yhtä lailla kansan arjessa muun muassa juopottelun seurauksena tai markkinoilla 

sanaharkan jälkeen. Hän ei nähnyt syitä sille, miksi uudestikastajia täytyisi rangaista sen 

kovemmin kuin muitakaan tahoja, jotka rikkovat yhteiskuntarauhaa vastaan. Kysymyksen 

uudelleenkastamisesta Brenz näki niin, että jos uudelleenkastaminen itsessään olisi ollut suuri 

rikos, myös piispat, jotka uudelleenkastoivat jo kertaalleen hätäkasteessa kastettuja lapsia, 
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pitäisi tuomita lain mukaisesti. Kristillisen ylimystön tulisi Brenzin sanojen mukaan olla 

enemmän huolissaan ihmisistä, jotka ymmärtävät väärin pyhiä kirjoituksia, kuin 

uudelleenkastamiseen liittyvästä problematiikasta.59  

Vuoteen 1531 mennessä saksilaiset teologit ja saksilainen hallitus harjoittivat paljon 

ankarampia toimenpiteitä kuolemanrangaistuksiin liittyen asettaen näin ollen Brenzin 

rauhaomaiset mielipiteet valtiollisesta rankaisemisesta suureen kontrastiin oman 

ehdottomuutensa kanssa. Myöhemmin vuonna 1530 Brenz kuitenkin salli muutaman 

uudestikastaja-liikkeen opettajien rankaisemisen siksi, että nämä opettajat levittivät julkisesti 

omaa sanomaansa – ei heidän oman uskonsa vuoksi. Brenz vastusti uskollisesti 

kuolemanrangaistuksen asettamista pitäen kiinni näkemyksestään, ettei valtio voinut puuttua 

kenenkään henkilökohtaiseen uskoon.60 Teologisilla kysymyksillä ei tuntunut olevan enää 

kovin paljoa painoarvoa uudestikastajien toiminnan arvioinnissa. Näin ollen poliittinen tilanne 

oli saanut enemmän jalansijaa reformaation ajan yhteiskunnassa ja uudestikastajien toimia 

arvioitiin tässä valossa. 

2.5 Uudestikastajat poliittisen rangaistuksen piiriin 
Keisarillinen laki hankaloitti suhteita uudestikastajien kanssa, sillä roomalaiseen lakiin 300-

luvulla kirjattu kohta vaati kuolemanrangaistuksen langettamista uudestikastajien kaltaisille 

kansalaisille. Teologit, joilla oli tietyllä tasolla hallinnollista valtaa tuon ajan yhteiskunnassa, 

leimasivat uudestikastajat 1500-luvun kristillisyyden toisinajattelijoiksi. Tämä tarkoitti sitä, 

että heidät tulisi karkottaa maasta. Useat hallitukset alkoivat saman tien langettamaan 

kuolemantuomioita uudestikastajille, mukaan lukien Zurich reformoitujen puolelta sekä 

Itävalta katolisten puolelta.61 Osa uudestikastajista koki marttyyrikuoleman, osa pakeni 

kotiseuduiltaan ja osa harjoitti uskoaan salassa, kun taas toiset luopuivat siitä kokonaan.62 

Kun Melanchton kirjoitti traktaatissaan valtion kieltämisestä ja maan yhteisomistajuutta 

vastaan kapinoimisesta asioina, jotka sotivat valtiovaltaa vastaan (tätä harjoittivat 

Melanchtonin mukaan juuri uudestikastajat), hän tällä tavalla toimimalla avasi väylän valtion 

väliintulolle ja näin ollen teologiset keskustelut uudestikastajien toiminnasta jäivät vähälle 

huomiolle. Huoli kapinan lietsonnasta yhteiskunnassa, mikä oli ollut nähtävillä jo 

talonpoikaskapinassa sekä Munsterin tapahtumissa vuosina 1534–1535, väritti kaikkia 

keskusteluja tästä eteenpäin saksilaisten luterilaisten sekä heidän vastapuolensa kanssa. 
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Lutherin opetukset ja reformaation tuomat uudistukset kirkon elämässä näkyivät useimmilla 

alueilla.63 Speyerin valtiopäivät vuonna 1529 voidaan nähdä protestantismin syntyhetkenä, 

sillä näillä valtiopäivillä Luther ja häntä tukevat säädyt asettivat uskonasioissa ylimmäksi 

auktoriteetiksi ainoastaan omantuntonsa. Tämä tapahtuma erkaannutti reformaation tiet 

lainsäädännön näkökulmasta ja muut evankeliset (Zwinglin kannattajat) kuten myös 

uudestikastajat leimattiin kerettiläisiksi.64 

Lutherin mielipiteen muutos kansalaisten rankaisemisesta uskonnollisten rikkeiden 

vuoksi on selkeästi nähtävillä vuodesta 1523 vuoteen 1530 mennessä. Debaatti Nurembergin 

kaupungin hereetikkojen rankaisemisesta kävi yhä vilkkaana ja kaupunginvaltuuston sihteeri 

Lazarus Spengler kysyi neuvoa Lutherilta rankaisemisen suhteen. Spengler kritisoi Speyerin 

valtiopäivillä asetettua lakia siitä, että valtion auktoriteeteilla ei ollut enää oikeutta puuttua 

uskonnolliseen opetukseen tai sen harjoitukseen kansalaisten keskuudessa. Luther identifioi 

neljä erilaista tilannetta kyseisestä aiheesta. Hänen mukaansa hereetikot, jotka opettavat 

tottelemattomuutta ylintä hallintovaltaa vastaan ja hylkäävät maan yhteisomistajuuden, olivat 

kapinallisia ja heitä tuli rangaista auktoriteettien vaativalla tavalla, kuten roomalaiskirjeen 

luvussa 13 sanotaan. Toiseksi ne, jotka opettivat toisin kuin Apostolinen uskontunnustus 

määritteli kristillisen uskon, ”tuli vaientaa”. Hallitsijat eivät voisi pakottaa ketään uskomaan 

tiettyä totuutta, mutta hereetikot voitiin vaientaa, jotta he eivät puhuisi omia opetuksiaan 

julkisesti. Kolmas tilanne käsitteli kaupunkia, jossa asui sekä luterilaisia että 

roomalaiskatolisia saarnaajia: tässä tilanteessa kristillisen ylimystön tuli seurata 

Konstantinuksen käyttämää esimerkkiä ja valita näistä kahdesta ”koulukunnasta” se, joka 

eniten opetti Raamatun mukaisesti. Neljänneksi ”kenenkään ei tulisi missään nimessä mainita 

tiettyjä eroavaisuuksia epäoleellisista asioista lukupulpetissa saarnatessaan”.65Luther oli näin 

ollen liittänyt kapinan lietsonnan sekä jumalanpilkan ehkäisyn osaksi kristillisen ylimystön 

työtä. Uudestikastajien opeista rankaiseminen oli nyt hyväksyttävää valtiovallankin piirissä.66 

2.6 Augsburgin tunnustuksen oppituomiot 
Vuonna 1530 hallitsija järjesti valtiopäivät Augsburgissa, jossa kaikkien osallistujien tulisi 

antaa ”selvitys” omasta uskostaan. Luterilaisten vastustaja John Eck julkaisi teoksensa 404 

Artiklaa, joissa hän listasi 386 hereettistä lausumaa, jotka voitiin löytää protestanttien 

kirjoituksista. Näissä lauselmissa oli monia kohtia, jotka käsittelivät kastetta ja 
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tottelemattomuutta valtiovallan auktoriteetteja kohtaan, ja luterilaisten miellettiin kuuluvan 

valtiovallan auktoriteetin kyseenalaistajiin. Augsburgin valtiopäivillä omassa 

”uskonselvityksessään” luterilaisten täytyi tehdä selkeä ero uudestikastajiin ja osoittaa, 

etteivät uudestikastajien opetukset päde heihin.67 Tämän vuoksi luterilaiset reformaattorit 

saattoivatkin melko jyrkin sanankääntein tehdä eroa uudestikastajien ja omien näkemystensä 

välillä. 

 Kuten jo aiemmin on mainittu, monet reformaattorit eivät tienneet 

yksityiskohtaisemmin useampien uudestikastajien oppeja. Ensinnäkin Saxonissa oli 

ylipäätään vain muutamia uudestikastajia ja toiseksi heillä ei ollut pääsyä kirjapainoon, jonka 

vuoksi he eivät voineet julkaista omia tekstejään. Reformaattorit tunsivat kuitenkin yhden 

uudestikastajan kirjoituksia, Balthasar Hubmaierin. Tämä saattaa selittää Augsburgin 

tunnustuksessa kohdassa viisi olevan oppituomion: ”Seurakuntamme tuomitsevat 

kasteenuusijat ja muut, jotka katsovat, että Pyhä Henki tulee ihmisiin ilman ulkonaisen sanan 

välitystä heidän omien valmistelujensa ja tekojensa avulla.”68 Balthasar Hubmaier näki, että 

ihmisen sielu ei ole turmeltunut lankeemuksessa, vaan ihminen on kykenevä vastaamaan 

Jumalan kutsuun. Tärkeintä ei ole ihmisen vastauksen laatu, vaan evankeliumin sanomaan 

vastaaminen.69 Oppituomio on suoranaisesti osoitettu siis Hubmaierin teologialle, sillä 

samanlaista näkemystä ei löydy myöhemmistä uudestikastajien kirjoituksista saati 

mennoniittojen opetuksista. Raportti myös huomauttaa, että tämän oppituomion retorinen 

kieliasu oli selkeästi osoitettu kohdassa mainituille ”muille” uskoansa harjoittaville, kuten 

esimerkiksi myöhemmän keskiaikaisen teologin Gabriel Bielin opetuksille uskon ja tekojen 

suhteesta.70  

Myös tunnustuksen kohdassa 1771 on kyse ainoastaan muutamista uudestikastajista, 

joiden kirjoituksia reformaattorit tunsivat, mutta jotka eivät edustaneet myöhempää 

tunnustuskuntaa. Toisaalta jotkin oppituomiot uudestikastajia vastaan ovat laajemmin 

käytettävissä, kuten esimerkiksi tunnustuksen kohta kahdeksan: ”Seurakuntamme 

tuomitsevat donatolaiset ja muut samankaltaiset, jotka eivät hyväksyneet sitä, että kirkossa 

saa käyttää hyväksi jumalattomien pappien palveluksia ja katsoivat niiden olevan 

hyödyttömiä ja tehottomia.”72 Tämän oppituomion on nähty reflektoivan Lutherin vuoden 

1528 traktaattia uudestikastamista vastaan. Edustipa tämä kohta sitten uudestikastajia tai ei, 
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Luther koki, että uudestikastajat aivan kuten donatolaiset perustelivat kasteen merkityksen 

itse kasteen toimittajan pyhyyden mukaan. Raportti päättelee, että kyse oli lopulta vain siitä, 

että Augsburgin ruhtinaat ja heidän opettajansa erotettaisiin näistä ”harhaoppisista”.73 

Lutherin ja Melanchtonin näkemyksen kannatus valtion viranomaisten vastuusta liittyen 

kapinointiin sekä jumalanpilkkaan yhteiskunnassa oli selkeästi lisääntynyt ja tämä näkyi myös 

Augsburgin tunnustuksen alkukirjoituksessa, jonka oli laatinut sekä Melanchton että Saxon 

kansleri Gregory Bruck. Alkukirjoituksessa lainataan keisarin sanoja, kun hän kutsui koolle 

valtiopäivät Augsburgiin, ”jotta me kaikki voisimme hyväksyä ja harjoittaa yhtä uskontoa”. 

Nyt siis ruhtinaille oli annettu vastuu uskonnollisista asioista, joka näkyy tunnustuksen 

loppupäätelmissä ruhtinaiden itse laatimina: ”me olemme Jumalan avulla ehkäisseet uuden ja 

jumalattoman opetuksen syntymistä kirkoissamme ja estäneet sen leviämisen”. Kuitenkin 

Augsburgin tunnustuksessa kohdassa CA XXVIII erotetaan toisistaan ylimystö sekä 

piispantuoli, jossa ainoastaan piispalla on päätäntävalta tuomita väärä opetus kirkoissa.74  

Tunnustuksen kohdan CA XVI lähempi tarkastelu saattaa selventää näiden tuomioiden 

poliittisia seuraamuksia. Kohdan CA XVI yhteydessä käyty keskustelu kristittyjen roolista 

yhteiskunnassa pääsee lähelle luterilaisten ja mennoniittojen historiallisia eroavaisuuksia ja 

mennoniittojen ”esi-isiä” eli uudelleenkastajia. 
Yhteiskunnallisen elämän asioista seurakuntamme opettavat, että yhteiskunnan lailliset järjestykset 
ovat Jumalan hyviä tekoja ja että kristityillä on lupa toimia esivallan viroissa, käyttää tuomiovaltaa, 
ratkaista oikeusasioita keisarillisen tai muun voimassa olevan lain mukaan, tuomita lain vaatimiin 
rangaistuksiin, käydä oikeutettuja sotia, olla asepalveluksessa, tehdä laillisia sopimuksia, omistaa 
yksityistä omaisuutta, vannoa vala esivallan sitä vaatiessa sekä solmia avioliitto. 
Ne tuomitsevat kasteenuusijat, jotka kieltävät kristittyjä osallistumasta näihin yhteiskunnallisiin 
tehtäviin.75  

Luterilaisuuden sosiaalietiikan kulmakivi – evankeliumi ei kiellä osallistumista maallisiin 

tehtäviin – tuli ensiksi käsittelyyn jo Lutherin vuonna 1523 julkaisemassa traktaatissa 

Sekulaarinen vaikutusvalta. Kysymys kristittyjen roolista yhteiskunnassa tuli esille aikana, 

jolloin evankeliset reformaattorit kehittivät hiljalleen ymmärrystä ylimystön roolista 

uskonnollissa asioissa. Vuoteen 1530 mennessä Luther ja Melanchton olivat tulleet siihen 

tulokseen, että ruhtinailla oli entistä suurempi ja merkittävämpi rooli yhteiskuntarauhan 

ylläpidossa sekä jumalanpilkan estämisessä.76 Esimerkiksi Melanchton perusteli asiaa sillä, 

                                                                                                                                                   
72 Augsburgin tunnustus 1990, 54–55.  
73 LWF 2016, 60–61. 
74 LWF 2016, 61. 
75 Augsburgin tunnustus 1990, 56–57.  
76 LWF 2016, 62–63. 
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että jo 300- ja 400-luvulla Rooman valtakunnankirkon aikana maallinen esivalta oli 

tukahduttanut erinäisten lahkojen toiminnan voimakeinoin.77 

Ne reformaattorit, jotka olivat kokeneet vuoden 1525 talonpoikaiskapinan, olivat 

vakuuttuneita siitä, että sekulaarin valtiovallan tärkein tehtävä oli ylläpitää rauhaa 

yhteiskunnassa. Näille teologeille se tarkoitti ennen kaikkea kapinan lietsomisesta 

rankaisemista, vaikka toisaalta jumalanpilkka oli tullut suurelta osin myös osaksi 

yhteiskuntaa. Johannes Brenz vastusti kuolemanrangaistuksen langettamista niin kutsutuille 

hereetikoille, kun taas Luther ja Melanchton olivat vahvasti tämän kannalla. Raportin mukaan 

Luther ja Melanchton olivat todenneet muun muassa Munsterin kapinasta, että heidän 

mielestään näitä lapsikasteen vastustajia tuli rangaista, jotta ”maa ei altistuisi kapinalle ja 

Jumalan kostolle”.78 

Samanaikaisesti Augsburgin tunnustuksen merkitys oli muuttumassa alkuperäisestä 

tarkoituksestaan ”tunnustaa usko” enemmän normatiiviseksi teologian opettamiseksi etenkin 

niissä maissa, joiden ruhtinaat olivat allekirjoittaneet kyseisen tunnustuksen. Näin ollen 

Augsburgin tunnustuksen tuomiot eivät raportin tutkimuskomission mukaan enää määritelleet 

teologisia oppikiistoja, vaan pikemminkin tuomiot valvoivat teologista ”harmoniaa” ja niiden 

tarkoituksena oli tuomita kaikki tästä harmoniasta poikkeavat toisinajattelijat.79 

Vuonna 1557 kirjoitettu The Prozess oli kahdeksan Wormsin teologin kirjoittama 

kannanotto tai pamfletti, joka edusti yhteisymmärrystä koskien uudestikastajia ja sitä, miten 

heidän oppejaan sekä uskonnonharjoituksiaan tulisi jatkossa käsitellä luterilaisilla alueilla. 

Syytökset uudestikastajia kohtaan ovat tuttuja, sillä ne jäljittelevät Melanchtonin vuoden 1536 

traktaattia uudestikastajien opetuksien tuomitsemisesta sekä maallisen käskyvallan 

puuttumisesta oikeutetulla tavalla kapinan lietsontaan ja jumalanpilkkaan. Pamfletin alku 

puhui ”opin puhtauden” puolesta, mistä erityisesti kirkon hiippakuntien tuli pitää huolta ja 

saarnata oikeaa Jumalan sanaa kansalaisille. Myös uudestikastajien keskeiset opetukset oli 

hyvä saattaa ihmisten tietoon, jotta kaikki osaisivat tiedostaa heidän opetuksensa olevan 

”lähtöisin itse pahuudesta”. Dokumentti jaotteli uudestikastajat kahteen ryhmään: niihin, jotka 

harjoittivat valtiollista kapinan lietsontaa, sekä niihin, jotka opettivat ”vääriä oppeja”, mutta 

eivät suoranaisesti ottaneet kantaa maalliseen järjestykseen. Wormsin teologien laatiman 

pamfletin mukaan ensimmäiseen valtiollisen kapinan lietsonnan ryhmään kuuluvat 

uudestikastajat muun muassa ”pitivät kristillistä ylimystöä syntisinä ja eivät tunnustaneet 
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heitä kristityiksi, uskoivat yhteisomistajuuteen kristittyjen välillä, kieltäytyivät vannomasta 

keisarillista valaa sekä rohkaisivat käännynnäistä jättämään puolisonsa uskonsa tähden”. 

Toiseen ryhmään niin sanotuista vääristä opeista kuuluivat muun muassa uudestikastajat, 

jotka kielsivät perisynnin, lapsikasteen sekä kolminaisuusopin.80 

Argumenttiin siitä, että ketään ei tulisi tappaa heidän uskonsa tähden, teologit vastasivat 

Raamattuun pohjaten valtion velvollisuudesta rangaista kapinallisia.  
”Jumala on selkeästi ja eksplisiittisesti määrännyt maallista valtiota rankaisemaan jumalanpilkkaajia 
omalla alueellaan. Se on kirjoitettuna 2. Mooseksen kirjassa luvussa 24, että kuka tahansa pilkkaa 
Jumalaa, häntä odottaa kuolemantuomio, ja tämä laki ei rajoitu ainoastaan Israeliin vaan on luonnollinen 
laki, joka pakottaa kaikki maan hallitsijat toimimaan samalla tavoin – kuninkaat, ruhtinaat, tuomarit jne. 
Sillä maallisen valtion ei pidä ainoastaan puolustaa heidän alamaisiaan, kuten paimen kaitsee lampaitaan, 
vaan heidän täytyisi myös pyrkiä säilyttämään ulospäin suuntautunut kuri, ja valtioiden tulisi säilyttää 
järjestys Jumalan kunniaksi, jolloin kaikkia jumalanpilkasta tai epäjumalanpalvonnasta kiinni jääneitä 
tulisi rangaista.”81 

Pisin vastaus uudestikastajilta Prozessin kannanottoon tuli hutteriiteilta vuonna 1561 ja sen 

kokoajana toimi entinen katolinen pappi Leonhard Dax. Tutkimuskomission raportin tietojen 

mukaan tätä kirjasta ei koskaan julkaistu, mutta se säilyi kopioina hutteriittien yhteisöissä ja 

osia siitä on edelleen tallella. Daxin vastaus kannanottoon voidaan jaotella 12 ”kirjaan” tai 

osiin, joista kaikista oli luettavissa kolme pääargumenttia:  
1) Luterilaiset olivat harhaanjohdettuja siitä, mitä uudestikastajat ja erityisesti hutteriitit oikeastaan 
opettivatkaan, 2) luterilaiset olivat tulkinneet väärin Raamattua, etenkin niitä kohtia, jotka puhuivat 
Jeesuksen roolista ja opetuksista sekä 3) jos valtio todella haluaa olla kristillinen, sen pitäisi seurata 
Jeesuksen opetuksia, joka tarkoittaa lähimmäisenrakastamista ilman väkivaltaa, huomioiden eritoten 
toiset kristityt tässä tilanteessa”.82 

Augsburgin tunnustuksen painoarvoa on turha sivuuttaa puhuttaessa uudestikastajien 

asemasta yhteiskunnassa 1530-luvulla, sillä tunnustuksella oli monia seuraamuksia 

uudestikastajille. Nämä seuraamukset eivät koskeneet ainoastaan heitä, jotka karkotettiin ja 

joita vainottiin uskomuksensa tähden, vaan myös heitä, jotka joutuivat elämään jatkuvien 

uhkailujen ja tarkkailun alla.83 Monet kastajaliikkeeseen kuuluneet pakenivat vainoja 

naapurimaihin (alkuperäisen sveitsiläisen kastajaliikkeen jäsenet Sveitsin naapurimaihin) ja 

Pohjois-Amerikkaan.84 Raportin tutkimuskomission jäsenet pitivät tärkeänä, että luterilaisten 

ja mennoniittojen yhteinen historia on kuvattu tarkasti ja käsitelty yhdessä juuri nykyhetkessä: 

mennoniitat kokevat vainojen historian edelleen tärkeänä osana omaa identiteettiään ja 

                                                
80 LWF 2016, 69–70. 
81 ”God has clearly and explicitly commanded temporal government that they should punish blashmerers in their 
own territory. Thus it is written in Leviticus 24 that whoever speaks blashpemy should be put to death, and this 
law is binding not only for Israel, but is a natural law that constrains all governments in their order – kings, 
princes, judges, etc. For the temporal government should not only defend the bodies of their subjects, like a 
shepherd watches over oxen or sheep, but should also maintain outward discipline, and governments should 
bring order to the honor of God, they should punish and do away with public idolatry and blashpemy.”, LWF 
2016, 71. 
82 LWF 2016, 73. 
83 LWF 2016, 74–75. 
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luterilaisten on hyvä olla tietoisia omasta osallisuudestaan vainoissa kohdatakseen 

menneisyytensä rehellisesti tänä päivänä.85
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3. Anteeksianto Healing of Memories -raportissa 

3.1 Augsburgin tunnustuksen oppituomiot 

3.1.1 Oppituomiot, jotka eivät enää päde   
Kansainväliset luterilaisten ja mennoniittojen dialogit Ranskassa vuosina 1981–84, Saksassa 

1989–1992 sekä Yhdysvalloissa 2002–2004 yhdessä kansainvälisen opintokomission kanssa 

(2005–2008) tarkastelivat Augsburgin tunnustusta ja sitä, miten tunnustuksessa mainitut 

tuomiot uudestikastajia kohtaan liittyivät nykypäivän mennoniittojen maailmankonferenssin 

jäsenkirkkoihin. Nämä dialogit ovat tärkeä osa tämän päivän luterilaisten ja mennoniittojen 

välistä suhdetta: mennoniitat lukevat 1500-luvun uudestikastajat esi-isikseen, joilta he 

edelleen saavat ”hengellistä johdatusta” sekä teologista suuntautuneisuutta, kun taas 

luterilaisille Augsburgin tunnustus on edelleen relevantti ja tärkeä dokumentti. Käydyt 

dialogit osoittavat sen, että luterilaisten ja mennoniittojen välisen suhteen luomisessa tarvitaan 

niin yhteisen historian tutkimusta kuin myös systemaattista reflektointia menneestä ja 

tulevasta yhteiselosta. Molempia opetuksia, niin Augsburgin tunnustuksen opetuksia kuin 

uudestikastajien opetuksiakin, täytyy tarkastella niiden historiallisen kontekstin kautta. 

Raportin mukaan eroavaisuudet luterilaisten ja mennoniittojen välillä tulee käydä läpi 

systemaattisesti ja historiaa tarkastellen. Ensiksi tulee identifioida uudestikastajien opin ja 

uskon harjoittamisen tarkka sisältö ja toiseksi tulee tarkastella tätä suhdetta opin ja uskon 

harjoittamisen välillä, joka on tuottanut erimielisyyttä näiden kahden kirkkokunnan välillä 

1500-luvulla ja vielä tänä päivänäkin.86  

Raportti käsittelee ensiksi oppituomioita, jotka eivät enää nykyaikana päde luterilaisten 

ja mennoniittojen välillä. Raportin mukaan päästäkseen tarkemmin tarkastelemaan 

luterilaisten ja mennoniittojen opillisia eroavaisuuksia on tärkeätä ensin hahmottaa 

Augsburgin tunnustuksen oppituomiot, jotka eivät koskaan varsinaisesti päteneet 

uudestikastajien oppeihin. Historiallinen tutkimus on osoittanut, että 1500-luvulla oli useita 

kristittyjä yhteisöjä, jotka leimattiin ”uudestikastajiksi”. Kaikki opetukset eivät päteneet 

kaikkiin yhteisöihin, vaan uudestikastajien välillä oli jo tuolloin eroavaisuuksia. Raportti ottaa 

esille myös luterilaisten aseman katolisten silmissä: katoliset johtajat pitivät luterilaisia yhtenä 

”uudestikastajien ryhmittymänä” ja tämän vuoksi luterilaiset pyrkivät tekemään pesäeroa 

uudestikastajiin ja heidän oppeihinsa. Kansainväliset dialogit ja tutkimuskomissio osoittavat 
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ainakin kolme oppituomiota, jotka ovat selkeästi vääriä syytöksiä sen aikaisia uudestikastajia 

kohtaan. Nämä löytyvät Augsburgin tunnustuksen kohdista V, XII sekä XVII.87  
Artikla V: Seurakuntamme tuomitsevat kasteenuusijat ja muut, jotka katsovat, että Pyhä Henki tulee 
ihmisiin ilman ulkonaisen sanan välitystä heidän omien valmistelujensa ja tekojensa avulla.88  

Vaikka niin kutsutut ”spiritualistit”, kuten Caspar Schwenckfeld sekä Sebastian Frank, 

saattoivat puoltaa tässä oppituomiossa mainittua opetusta, tämä ei raportin tutkimuskomission 

mukaan kuitenkaan päde uudestikastajiin saati mennoniittoihin tänä päivänä. Tomi Karttunen 

mainitsee samaisesta asiasta Kirkon ulkoasian osaston teologisten asioiden tiedotuslehdessä ja 

toteaa, etteivät ”mennoniitat yleisesti ottaen kannata sisäisen sanan oppia”.89 Kansainvälisissä 

dialogeissa mennoniitat sekä luterilaiset vahvistivat yhteisymmärryksessä Raamatun sekä 

evankeliumin ulkonaisen sanan merkityksen ja tärkeyden. Saksassa pidetyssä 

kansainvälisessä dialogissa mennoniitat ja luterilaiset vahvistivat olevansa samaa mieltä 

apostoli Paavalin opista pelastuksesta ja Jumalan armosta uskon välityksellä: syntinen 

ihminen on aina riippuvainen anteeksiannon lahjasta, jonka armollinen Jumala lahjoittaa. 

Pelastus tekee syntisen ihmisen uudeksi ja vanhurskaaksi ja täten ihminen on kykenevä 

seuraamaan Jeesuksen opetuksia ja elämään hänen tahtonsa mukaisesti.90  
Artikla XII: Ne tuomitsevat kasteenuusijat, jotka väittävät, että kerran vanhurskautetut eivät voi 
menettää Pyhää Henkeä, samaten ne, jotka väittävät, että jotkut tässä elämässä saavuttavat sellaisen 
täydellisyyden, etteivät voi tehdä syntiä.91  

Muut uudestikastajat lukuun ottamatta Melchior Hoffmania eivät kannata tätä opetusta. 

Uudestikastajat olivat kuitenkin hyvin tarkkoja pitämään kirkkokuria, joka kertoo heidän 

kamppailustaan synnin olemassaolon kanssa. Nykyajan mennoniittojen uskon 

tunnustamisessa ei myöskään ole nähtävillä ”täydellisyyteen tähtävää” oppia.  
Artikla XVII: Ne tuomitsevat kasteenuusijat, jotka katsovat, että tuomittujen ihmisten ja perkeleiden 
rangaistus on kerran saava loppunsa.92  

Edelleen useiden muusta joukosta eristäytyneiden uudestikastaja-kirjoittajien näkemykset 

ovat voineet olla jotakin tämän suuntaisia, kuten esimerkiksi Hans Denckin näkemys, jota on 

tulkittu teoriana ”kaikkien asioiden/ihmisten palauttamisena”93, alun perin Origeneen 

esittämänä. ”Tämä ei kuitenkaan ollut yleinen oppi uudestikastajien keskuudessa, eikä päde 

myöskään mennoniittoihin tänä päivänä”, raportissa todetaan.94 

 Edellä mainitut oppituomiot eivät siis nykypäivänä ole enää päteviä näiden kahden 

kirkkokunnan välillä. Tomi Karttunen toteaa, että Augsburgin tunnustuksen oppituomiot 
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88 Augsburgin tunnustus 1990, 56.  
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kohdistuivat yleisesti ottaen vähemmistömielipiteeseen, minkä vuoksi niillä ei ole suurta 

merkitystä puhuttaessa luterilaisten ja mennoniittojen välisistä suhteista tässä hetkessä.95  

3.1.2 Opilliset eroavaisuudet nykypäivänä 
Luterilaisten ja mennoniittojen opilliset eroavaisuudet tänä päivänä liittyvät kasteeseen sekä 

kristityn yhteiskunnalliseen asemaan ja auktoriteettiin (Augsburgin tunnustuksen artiklat XVI 

sekä IX). Raportin mukaan kansainväliset dialogit osoittivat sen, että kasteesta sekä 

yhteiskunnallisesta auktoriteetista tulee käydä vielä keskustelua jatkossakin. 

Tutkimuskomission jäsenet halusivat saada vastauksen kysymykseen siitä, ovatko 

tunnustuksen kahden artiklan tuomiot sovellettavissa nykypäivän mennoniittoihin ja heidän 

ymmärrykseensä kyseisistä opeista.96 

Yhteiskunnallisesta auktoriteetista Augsburgin tunnustuksen artikla XVI toteaa näin:  
Artikla XVI: Yhteiskunnallisen elämän asioista seurakuntamme opettavat, että yhteiskunnan lailliset 
järjestykset ovat Jumalan hyviä tekoja ja että kristityillä on lupa toimia esivallan viroissa, käyttää 
tuomiovaltaa, ratkaista oikeusasioita keisarillisen tai muun voimassa olevan lain mukaan, tuomita lain 
vaatimiin rangaistuksiin, käydä oikeutettuja sotia, olla asepalveluksessa, tehdä laillisia sopimuksia, 
omistaa yksityistä omaisuutta, vannoa vala esivallan sitä vaatiessa sekä solmia avioliitto. 

Ne tuomitsevat kasteenuusijat, jotka kieltävät kristittyjä osallistumasta näihin yhteiskunnallisiin 
tehtäviin.97  

Useimmat uudestikastajat pitivät yhteisomistajuutta sekä yhteiskunnan omaisuuden jakamista 

tärkeänä, mutta eivät kuitenkaan täysin hylänneet ajatusta yksityisomistajuudesta. 

Tarkastellessamme paikallisia sekä kansainvälisiä dialogeja mennoniittojen ja luterilaisten 

välillä tärkeäksi kysymykseksi nousi se, voisivatko kristityt ”pitää valtaa yhteiskunnassa 

ilman syntiä”. Toisin sanoen, jos toimii yhteiskunnallisessa virassa ja tekee viran puolesta 

päätöksiä, jotka tuomitaan syntinä, niin onko virankantaja tällöin ”oikeutettu” armosta ja 

anteeksiantamuksesta, kun hän teki sen yhteiskunnallisen aseman nimissä? 

Tutkimuskomissio nostaa esille poliittisen ja kulttuurillisen eron tämän päivän ja 1500-

luvun välillä, mikä liittyy nimenomaisesti valan vannomiseen. Lupauksellinen ja vakuuttava 

vala oli 1500-luvun Euroopassa ”liima”, joka piti yhteiskuntaa koossa ja sitä henkilöä tai 

ihmisjoukkoa, joka ei suostunut vannomaan valaa, pidettiin yhteiskunnallisen elämän 

vaarantajana. Tänä päivänä tilanne on toinen: useimmissa länsimaiden valtioissa on sekä 

uskonnon- että omantunnonvapaus, joka mahdollistaa kansalaisille vaihtoehtoisia tapoja valan 

vannomisen sijaan. Nämä poliittiset muutokset moderneissa länsimaissa ja muualla eivät 

suinkaan ratkaise kaikkia teologisia ongelmia liittyen valan vannomiseen, mutta 
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kieltäytyminen valan vannomisesta ei aiheuta samanlaisia ongelmia kuin 1500-luvun 

Euroopassa.98 

Toinen kysymys, joka nousi kirkkokuntia erottavaksi tekijäksi, oli kristillinen ymmärrys 

yhteiskunnallisesta auktoriteetista ja siitä, miten yhdistää Kristuksen käsky ”älkää tehkö 

pahalle vastarintaa” apostoli Paavalin opetukseen:  
Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää! Esivalta ei kanna 
miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. 
(Room. 13:4).  

Schleitheimin tunnustus oli Sveitsin kastajaliikkeen laatima, liikettä koossapitävä tunnustus 

vuodelta 1527, joka sisältää seitsemän artiklaa eli opinkohtaa. Tunnustus sisältää muun 

muassa opinkohdan esivallan kantamasta miekasta sekä valan vannomisesta pohjaten nämä 

kohdat Raamattuun ja Kristuksen opetuksiin sekä esimerkkeihin. Uudestikastajille elävä usko 

merkitsi erottautumista maailmasta ja ääretöntä pasifismia. Schleitheimin tunnustuksessa 

valtiokirkollisuuden edustajat tuomitaan jyrkästi: peilatessa tätä ”tuomiota” 1500-luvun 

historialliseen kontekstiin on havaittavissa, että tuolloin kirkon maallisen vallan johtajat 

saattoivat käyttää valtaansa väärin ja monet heistä olivatkin kiinnostuneita enemmän 

maallisista asioista kuin hengellisistä.99 Tutkimuskomission raportissa painotetaan, etteivät 

uudestikastajat kuitenkaan nousseet vastustamaan valtionvaltaa, vaikka heitä lopulta 

vainottiinkin ja uhkailtiin. Uudestikastajat eivät myöskään olleet anarkisteja, jotka tahtoivat 

tuhota poliittisen järjestyksen, vaan he kokivat olevansa esimerkillisiä yksilöitä moraalisen 

luonteensa suhteen.100 John D. Roth kuvaa uudestikastajien etiikan olleen kristillisyyden 

”ydintä”: uudestikastajat näkivät, että samalla tavalla niin kuin Jumala antaa syntisille 

ihmisille anteeksi ja laajentaa rakkautensa kuvaa heihin, myös näiden syntisten ihmisten tulee 

antaa anteeksi ja rakastaa vihollistaan. Rothin mukaan uudestikastajien väkivallattomuudesta 

ei voida puhua vain jonakin ”lisäoppina”, vaan pasifismi on itse evankeliumin ydintä.101 

 Kuluneen viiden vuosisadan aikana molempien kirkkokuntien ajatukset 

yhteiskunnallisesta auktoriteetista ovat muuttuneet johtuen valtioiden sekä yhteisöjen 

vallitsevista olosuhteista. Nykypäivän mennoniitoille poliittinen vastuunkanto, rauhanteko 

sekä sovinnonprosesseissa että konflikteissa ja yleinen maailman hyvinvointi ovat tärkeitä 

elementtejä ja monet mennoniitat ottavatkin aktiivisesti kantaa näihin yhteiskunnallisiin 

asioihin. Kaiken tämän lisäksi mennoniitat ovat valmiita työskentelemään yhdessä muiden 

kristittyjen kanssa oikeudenmukaisuuden puolesta. Tästä huolimatta he silti vetävät rajaviivan 
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väkivallan tekoon, erityisesti kun kyse on tappamisesta tai poliisin harjoittamasta väkivallasta 

ja valtioiden välisistä konflikteista.102  

 Kysymys kasteesta on toinen opillinen eroavaisuus luterilaisten ja mennoniittojen 

välillä, etenkin mitä tulee kysymykseen lapsikasteesta. Augsburgin tunnustuksen artikla IX: 
Kasteesta seurakuntamme opettavat, että se on välttämätön pelastukseen ja että Jumalan armo annetaan 
kasteen välityksellä. Lapset tulee kastaa, jotta heidät kasteen kautta annettaisiin Jumalan huomaan ja näin 
otettaisiin Jumalan armoon. 

Ne tuomitsevat kasteenuusijat, jotka hylkäävät lapsikasteen ja väittävät lasten pelastuvan ilman 
kastetta.103  

Schleitheimin tunnustuksessa uudestikastajat tiivistivät käsityksensä kasteesta näin:  
Kaste on annettava kaikille niille, jotka ovat osoittaneet katumusta ja elämän muutosta, ja jotka todella 
uskovat, että Kristus on ottanut pois heidän syntinsä.  
--- Kaste on siis annettava kaikille niille, jotka näin ajatellen sitä pyytävät ja tahtovat sen saada. Tämä 
sulkee pois kaikenlaisen pikkulasten kastamisen, joka on ensimmäinen ja pahin paavin keksimistä 
iljetyksistä.104 

1500-luvun uudestikastajille tärkein Raamatunkohta kasteeseen liittyen oli kastekäsky. 

Jeesuksen sanat kastekäskyssä evankeliumin julistamisesta sekä katumuksesta olivat asioita, 

joiden tuli uudestikastajien mukaan edeltää itse kastetta. Tämän vuoksi heidän 

ymmärryksensä mukaan lapset eivät olleet kykeneväisiä katumukseen tai ottamaan vastaan 

uskoa, jolloin kasteen pystyivät vastaanottamaan ainoastaan he, jotka todella sitoutuivat 

seuraamaan Jeesusta. Tutkimuskomissio huomauttaa raportissa, että systemaattinen käsittely 

uudestikastajien sekä mennoniittojen kasteen teologiasta olisi tarpeen ja vaatisi tarkempaa 

raamatullista sekä teologista reflektiota. Tämä on huomattavissa esimerkiksi siinä, kuinka 

mennoniitta-seurakunnilla ei läheskään kaikilla ole yhteistä käsitystä mitä tulee kasteen 

toimittamiseen. Eroavaisuuksia on ollut muun muassa siitä, mikä on sopiva ikä vastaanottaa 

kaste.105  

 Kuten jo johdannossa mainitsin, luterilaiset ovat käyneet jo ennen mennoniittoja 

dialogia muiden uskovien kastetta harjoittavien kirkkokuntien kanssa. Tästä esimerkkinä on 

baptistidialogit vuosina 1986–89 ja dialogin suomennos löytyy Risto Saarisen toimittamasta 

Ekumeenisesta työkirjasta. Saarinen huomauttaa, että mikään kirkkokunta ei todellisuudessa 

hyväksy uudelleenkastamista paitsi sillä oletuksella, että henkilöä ei ole aiemmin kastettu. 

Tällaisen kasteen myös luterilaiset hyväksyvät. Myös uskon merkitys sekä tahdonilmaisu 

korostuu luterilaisessakin perinteessä: ensin kirkon jäseneksi tullaan lapsikasteen kautta ja 

myöhemmin jäsenyys vahvistetaan konfirmaatiossa.106 

                                                
102 LWF 2016, 85. 
103 Augsburgin tunnustus 1990, 55.  
104 Pokki 2009, 221. 
105 LWF 2016, 88–89.  
106 Saarinen 1998, 223–253. 
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 Haluan tuoda tutkimuksessani esille kummankin kirkkokunnan yhteiset näkemykset 

kasteesta erittelemättä niitä sen enempää, vaikka raportissa on myös selkeästi kerrottu 

molempien kirkkokuntien oma ymmärrys kasteopista. Myös Yhdysvaltojen 

evankelisluterilainen kirkko sekä Yhdysvaltojen mennoniittakirkon yhteistyökomitea ovat 

julkaisseet yhteisen raportin Right Remembering in Lutheran-Anabaptist Relations, jossa he 

käyvät läpi kasteoppia ja sitä, mitä siitä voidaan todeta yhdessä. Molemmille kirkkokunnille 

kaste on kerran tapahtuva, mutta myös jatkuva prosessi kristityn elämässä niin yhteisöllisellä 

kuin henkilökohtaisellakin tasolla. Molemmille kirkkokunnille kasteen merkitys tulee 

tarkoitukselliseksi kristityn elämän kautta. Kastetoimitukseen liittyy vesi ja kastettava 

kastetaan Pyhän Kolminaisuuden nimeen.107 Raportti lisää myös, että molemmat 

kirkkokunnat hyväksyvät tosiasiana sen, ettei kastetta voida nähdä erillisenä tapahtumana: se 

tulee liittää suurempaan viitekehykseen, jossa kasteen käytäntöä suhteutetaan laajempaan 

teologisten oppien kokoelmaan.108 

 Ekumeenisesta näkökulmasta tarkasteltuna kastekysymys on siis suurin näitä kahta 

tunnustuskuntaa erottava tekijä, jonka kanssa osapuolet pystyvät kyllä elämään ja käymään 

keskusteluja jatkossa. Molemmat osapuolet – niin luterilaiset kuin mennoniitatkin – haluavat 

painottaa niitä asioita, jotka ovat samanaikaisesti yhtenäisiä, mutta vaativat vielä 

jatkokeskustelua. 

3.2 Jumalallinen anteeksianto  
Jotta anteeksiannon malleja ja niiden ilmentymistä voidaan tutkia Healing memories -

raportissa, on tärkeätä selittää auki, mitä tarkoitan termillä ”anteeksianto”. Tarkastelen 

anteeksiantoa ja sen toteutumista raportissa nimenomaisesti teologisen, jumalallisen 

anteeksiannon kautta. Jumalallinen anteeksianto on kaikkien muiden ”anteeksiannon tasojen” 

perusta ja lähde.109 Healing memories -raportin johdannossa niin Luterilaisen maailmanliiton 

kuin mennoniittojen maailmankonferenssin pääsihteerit puhuvat Jumalan avun merkityksestä 

yhteisellä tiellä kohti anteeksiantoa ja yhteyttä toinen toistensa kanssa, jossa ”Pyhä Henki 

kutsuu sisaria ja veljiä yhdessä rauhansitein nauttimaan Hengen luomasta yhteydestä toistensa 

kanssa.”110 Shultsin määrittelemän vapaaksi lunastavan anteeksiannon tarkastelukohteena on 

                                                
107 Evangelical Lutheran Church in America & Mennonite Church USA 2004, 6.  
108 LWF 2016, 92. 
109 Kärkkäinen 2016, 277. 
110 ”It is our hope that at every level – global, national and local – Anabaptist-Mennonites and Lutherans now 
will seek one another out in new ways, that we will see in one another our sisters and brothers, called together 
to enjoy the unity of the Spirit in the bond of peace.”, LWF 2016, 14. 
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ihmisen suhde jumalalliseen.111 Tämä ihmisen ja jumalallisen välinen suhde on näkyvillä 

myös tutkimuslähteessäni: luterilaiset pyytävät julkisesti anteeksi mennoniittasisarilta ja -

veljiltä reformaation vainoja, mutta samalla he pyytävät myös anteeksi Jumalalta tämän 

kasvojen edessä.  

 Shults argumentoi kristillisen anteeksiannon tapahtuvan yksin armosta: ”ihminen ei 

itse ole kykeneväinen omien resurssiensa avulla antamaan toiselle anteeksi, vaan 

kolmiyhteisen Jumalan tuoman armon ja ilon kautta elämässään hänellä on varaa jakaa 

anteeksiantoa omista resursseistaan”.112 Kristillisessä teologiassa Jumalan armo on se, joka 

tekee itse anteeksiannon työn.113 Tämän vuoksi kristityt ovat kutsuttuja osoittamaan armoa 

toisilleen samalla, kun itse armollinen Jumala osoittaa laupeutensa heille. Kristityt ovat 

osallisia pelastuksen lahjasta, koska Jumala on antanut heille heidän syntinsä anteeksi 

Kristuksen tähden. Jumalallinen anteeksianto ikään kuin vapauttaa kristityt todelliseen 

yhteyteen toistensa kanssa jakamaan jumalallista armoa.114 Jumalallisen anteeksiannon 

periaatteen tulisi ohjata näkemystämme anteeksiannosta myös ihmisten välisissä suhteissa. 

Meidän tulisi antaa väärintekijöillemme anteeksi, sillä Jumala on antanut meille anteeksi.115 

Tutkimuslähteessäni on kyse ihmistenvälisestä anteeksiannosta (kahden eri kirkkokunnan 

välisestä anteeksiannon prosessista), mutta samalla myös jumalallisesta anteeksiannosta, jossa 

Jumalan armo vaikuttaa vapauttavalla tavalla ihmistenväliseen lähentymiseen ja 

anteeksiantoon sekä sovinnontekoon.   

3.3 Katumus  
Healing memories -raportin neljäs ja viimeinen luku keskittyy tarkastelemaan luterilaisten ja 

mennoniittojen välejä tänä päivänä ja sitä, mitä toimenpiteitä molemmat osapuolet voisivat 

tehdä sovinnonteon matkalla. Neljännessä luvussa on kolme elementtiä: ensimmäisenä 

tarkastellaan luterilaisten reformaattoreiden (pääasiassa Lutherin ja Melanchtonin) opetuksia 

ja näiden vaikutusta luterilaiseen tunnustukseen. Toiseksi tarkastellaan uudestikastajiin 

kohdistuneita vainoja ja näiden vainojen muistamisen merkitystä mennoniittojen 

itseymmärrykselle ja identiteetin rakentumiselle. Kolmanneksi paneudutaan molempien 

kirkkokuntien näkemyksiin yhteisestä tulevaisuudesta, joka sisältää myös konkreettisia 

                                                
111 Shults 2003, 169. 
112 ”Divine forgiveness makes room for humans to share in the grace and joy of trinitarian love, which provides 
an infinite resource for human forgiveness.”, Shults 2003, 169. 
113 Kärkkäinen 2016, 280. 
114 Shults 2003, 169. 
115 Kärkkäinen 2016, 284. 
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toimintatapoja anteeksiannon ja sovinnonteon matkalle.116 Raportti on innostanut 

ilmestymisensä jälkeen paikallisia seurakuntia pohtimaan anteeksiantoa ja sen merkitystä 

näiden kirkkokuntien välillä nykyaikana. Kanadan evankelisluterilainen kirkko pyysi 

Kanadan mennoniittakirkkoa yhteistyöhön kanssaan laatimaan molempien osapuolten 

paikallisseurakunnille opaskirjan, joka perustuu Healing memories -raporttiin. Opaskirja 

koostuu ”sessioista” ja erilaisista työskentelytavoista aina kyseessä olevan aiheen ympärillä. 

Opaskirjan kolmas sessio puhuu nimenomaisesti anteeksiannosta ja sen merkityksestä ja siinä 

on siteerattu niin luterilaisten kuin mennoniittojenkin sitoumukset yhteiselle 

sovinnonteolle.117 Palaan tähän opaskirjaan myöhemmässä vaiheessa. 

Raportin tutkimuskomission luterilaiset jäsenet näkevät tärkeänä Augsburgin 

tunnustuksen uudelleentarkastelun nyt, kun väkivaltainen historia luterilaisten ja 

uudestikastajien välillä on tuotu esille ja tunnustuksessa langetettuja oppituomioita on arvioitu 

uudelleen nykypäivän valossa. Komission luterilaiset jäsenet eivät kuitenkaan halua väheksyä 

tunnustusten auktoriteettia, sillä Luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkot pitävät edelleen 

kiinni tunnustuksista ja niissä olevista opeista. Tämän vuoksi on tärkeätä kehittää tapoja, joilla 

näistä oppituomioista pystyttäisiin keskustelemaan väheksymättä tunnustusten 

auktoriteettia.118 
Kun luterilaiset tänä päivänä tarkastelevat 1500-luvun historiaa luterilaisten ja uudestikastajien välillä, he 
ovat aidosti pahoillaan ja katuvaisia niistä teoista, joita uudestikastajia kohtaan harjoitettiin ja etenkin siitä 
tosiasiasta, että luterilaiset reformaattorit sallivat nämä vainot teologisin perustein.119  

Tässä raportissa tarkasteltu historia luterilaisten ja uudestikastajien välillä on syynätty tarkasti 

läpi, joka kertoo jo jotakin oleellista muistojen merkityksestä anteeksiannossa. Muistojen 

merkitykseen palaan alaluvussa 3.4. Yllä olevassa sitaatissa Healing memories -raportista 

käytetty sanamuoto ”katua” on huomionarvoinen asia, etenkin kun sanamuoto on raportin 

tutkimuskomission luterilaisten jäsenten itse kirjoittama.120 Kuten jo johdannossa nostin 

esille, kristillisen tradition historiassa katumus linkitettiin jo varhaisvuosisadoilta lähtien 

katumuksen riittiin. Tämä on etenkin nähtävillä läntisen kristikunnan perinteessä, jossa 

roomalainen laki ja oikeudenmukaisuus olivat vaikuttaneet.121 Samainen laki ja 

                                                
116 LWF 2016, 93–94. 
117 ELCIC & MCC 2010.  
118 LWF, 94. 
119 ”When Lutherans today study the history of Lutheran-Anabaptist relationships in the sixteenth-century and 
beyond, they are filled with a deep sense of regret and pain over the persecution of Anabaptists by Lutheran 
authorities and especially over the fact that Lutheran reformers theologically supported this persecution.” LWF 
2016, 94. 
120 LWF 2016, 94. 
121 Kärkkäinen 2016, 283. 
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oikeudenmukaisuus -ajattelu on nähtävillä myös luterilaisten ja uudestikastajien välisessä 

historiassa, jonka esittelin luvussa 2. 

 Roomalainen laki vaati, että väärintekijän oli tehtävä jonkinlainen hyvitys tai 

vahingonkorvaus ehtona anteeksiannolle. Näkemys vaikutti kaste -ja anteeksiantokäsitysten 

muodostumiseen 200-luvulle tultaessa: uskovan ihmisen tuli sovittaa kasteen jälkeiset 

syntinsä ennalta määrätyillä katumusharjoitteilla, kuten esimerkiksi tunnustamalla julkisesti 

syntinsä, ja tämän jälkeen vielä suorittamalla määrätty katumusharjoitus.122 400-luvulla 

kehitetty ”Katuvaisten järjestys”123 laitettiin täytäntöön ja myöhemmin katumusriitistä tuli 

yksi sakramenteista, nykyisin Suomen katolisessa kirkossa tämä sakramentti kulkee nimellä 

rippi.124 Vatikaanin toisen konsiilin jälkeen katolinen kirkko määritteli uudelleen katumuksen 

teologiansa ja alleviivasi, että ”sovinnontekoa voidaan kutsua kääntymisen, katumuksen, 

tunnustamisen, anteeksiannon sekä sovinnonteon sakramentiksi.”125 

 Luther vastusti ajatusta siitä, että anteeksisaaminen edellyttäisi katumusta. Katumus 

oli hänen mielestään kyllä tärkeätä hengelliselle kasvulle, mutta ei itsessään ehtona 

anteeksiannolle.126 Kärkkäisen mukaan Uusi testamentti osoittaa sen, että katumusta ei tulisi 

asettaa edellytykseksi anteeksiannolle. Tästä esimerkkinä toimii roomalaiskirjeen viides luku: 

”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän 

puolestamme, kun vielä olimme syntisiä”.127 Jumala on näin ollen tehnyt anteeksiannon 

mahdolliseksi syntisillekin ihmisille. Luterilaisessa traditiossa keskeistä on Jeesuksen 

julistama armon sanoma, jota Hän julistaa omalla toiminnallaan läpi elämänsä. Vielä 

ristilläkin Jeesus rukoili anteeksiantoa pahantekijöilleen. Jeesuksen julistama armon sanoma 

ei ainoastaan tuomitse syntiä ja vääryyttä, vaan antaa ihmiselle kyvyn kääntyä uudelleen 

Jumalan ja lähimmäisen puoleen tunnustaen katumuksensa ja vääryyden tekonsa. Näin ollen – 

Kärkkäinen argumentoi seuraten Jonesia – samainen armon sanoma saa ihmisessä aikaan sen, 

että hän on valmis vastaanottamaan anteeksiannon myös muilta. Kristillinen traditio ei puhu 

anteeksiannon ehdottomuudesta ja tarpeesta hylätä katumuksen tarve, vaan armon kautta 

ihmisessä herää tarve kääntyä uudelleen Jumalan puoleen ja tunnustaa tehdyt vääryydet. 

Katumus on seurausta jumalallisen anteeksiannon vastaanottamista, joka kontekstualisoituu 

                                                
122 Shults 2003, 140. 
123 ”Order of penitents” Kärkkäinen 2016, 283. 
124 Katolinen kirkko Suomessa 2018, Parannuksen sakramentti (rippi); Kärkkäinen 2016, 283. 
125 Kärkkäinen 2016, 283, ks. Katolisen kirkon katekismus #1423.  
126 Räikkä 2012, 39 (ks. Ruokanen 1990, 135). 
127 Kärkkäinen 2016, 283; Room. 5:8. 
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Jumalan valtakunnan vastaanottamisena ja anteeksiannon fokuksen siirtymisenä 

ihmistenvälisiin suhteisiin kristillisissä yhteisöissä.128 

 Armosta ja uudelleen Jumalan puoleen kääntymisestä on kyse tutkimukseni 

raportissakin: luterilaiset tunnustavat Jumalan edessä syntisyytensä ja osuutensa 

uudestikastajien vainoihin, joita he katuvat ja toivovat, että Kristuksen tuoman vapauden 

kautta molemmat osapuolet olisivat osallisia anteeksiannosta.129 Jumalallinen anteeksianto 

ajaa luterilaiset keskittämään anteeksipyyntönsä mennoniitoille ja heidän keskinäisen suhteen 

uudelleenrakentamiselle. 

 Raportin neljännen luvun ensimmäisessä osiossa tutkimuskomission luterilaiset 

jäsenet tarkastelevat uudelleen 1500-luvun poliittista tilannetta ja kontekstia, joka ajoi 

reformaattorit (Lutherin ja Melanchtonin) langettamaan oppituomioita uudestikastajia vastaan 

ja vainoamaan näitä. On mielenkiintoista nähdä raportin rakenne tämän osion tiimoilta. 

Ensiksi tutkimuskomission luterilaiset jäsenet käyvät läpi reformaattoreiden motiivit 

uudestikastajien vainoille 1500-luvulla ja tämän jälkeen he siirtävät keskustelun nykypäivään 

osoittaen katumuksensa ja paheksuntansa esi-isiensä puolesta tapahtuneille vääryyksille.130 

Tämän päivän luterilaiset pahoittelevat menneisyyden tapahtumia, joihin he eivät edes itse 

osallistuneet. Komission luterilaiset jäsenet haluavat osoittaa katumuksensa mennoniitoille ja 

tehdä selväksi sen, etteivät he puolla menneisyyden vainoja saati näe niitä oikeutettuina. 

Katumus ei siis ainoastaan helpota uhrin oloa, vaan katumus on tärkeä vaihe myös 

väärintekijälle. Katumuksen kautta luterilaiset kokevat, että he ovat puhdistautuneita 

menneisyyden taakoista ja ovat näin ollen valmiimpia vastaanottamaan anteeksiannon 

mennoniitoilta. Kuitenkaan katumusta ei voida vaatia väärintekijältä, vaan päätös tulee aina 

väärintekijältä itseltään, onko hän valmis katumaan tekojaan vai ei.131  

 Raportti nostaa esille kysymyksen anteeksiannon ”oikeutuksesta”: ovatko luterilaiset 

oikeutettuja pyytämään anteeksi edeltäjiensä puolesta vääryyksiä, joita nykypäivän luterilaiset 

eivät itse ole tehneet, tässä tapauksessa reformaation ajan uudestikastajien vainoja ja tappoja? 

Saman kysymyksen voisi esittää myös mennoniitoille: ovatko mennoniitat valmiita antamaan 

anteeksi nämä vainot, vaikka ne eivät suoranaisesti koske heitä vaan heidän esi-isiään 

uudestikastajia?132 Huomionarvoista on se, että itse Luterilainen maailmanliitto pyytää 

anteeksi kaikkien luterilaisten puolesta vainoja ja sortoja, joita uudestikastajia kohtaan 

                                                
128 Kärkkäinen 2016, 283–284. 
129 LWF 2016, 93. 
130 LWF 2016, 94–102. 
131 Kärkkäinen 2016, 284. 
132 LWF 2016, 103. 
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harjoitettiin. Kyse ei välttämättä ole niinkään anteeksiantajan – eli mennoniittojen – 

armollisuudesta ja tahdosta antaa anteeksi, vaan pikemminkin siitä, onko anteeksiantaminen 

moraalisesti hyväksyttävää. Antaako loukattu osapuoli anteeksi teon, joka ei suoranaisesti 

kohdistunut häneen itseensä vaan hänen ryhmäänsä, vai antaako loukattu osapuoli anteeksi 

vain sen teon, joka on kohdistunut häneen itseensä?133 

 Luterilaisten ja mennoniittojen tapauksessa kyse ei voi olla jälkimmäisestä, 

mennoniittoihin itseensä kohdistuneista teoista vaan uudestikastajia kohtaan kohdistuneista 

vainoista menneisyydessä, jotka mennoniitat tosin kokevat raskaiksi identifioidessaan itsensä 

uudestikastajien perillisiksi. Mielestäni kyse on tällöin mennoniittojen armollisuudesta ja 

tahdosta antaa luterilaisille anteeksi reformaation ajan vainot, ei niinkään anteeksiannon 

”hyväksyttävyydestä”, sillä väkivaltaisten vainojen ei voida katsoa olleen hyväksyttäviä. 

Lisäksi raportista käy selkeästi ilmi, että nykypäivän luterilaiset eivät edes itse koe vainojen 

olleen oikeutettuja. He jatkavat, että pelkkä katumus ei kuitenkaan ole riittävä eikä 

hyväksyttävä tapa jatkaa eteenpäin, vaan ”kristityn tapa käsitellä syyllisyyttä on pyytää 

anteeksi”.134 

3.4 Muistojen merkitys anteeksiantamisessa 
”Sitä, mikä tapahtui menneisyydessä ei voida muuttaa. Kuitenkin menneisyyden läsnäoloa – 

muistojamme – voidaan muuttaa.”135 Raportin yksi tunnuspiirteistä on se, että siinä käydään 

tarkalleen läpi luterilaisten ja uudestikastajien välinen historia reformaation ajalta 

pienintäkään yksityiskohtaa peittelemättä. Luterilaiset tutkimuskomission jäsenet toteavat, 

että he pyrkivät historian ”oikeaan muistamiseen” ja siihen, että he ottavat huomioon oman 

osallisuutensa tästä historiasta. Menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta tulevaisuutta ja 

suhtautumista menneisyyden muistoihin voi. Menneisyyden tuska tulee käsitellä, ”muistaa 

oikein”, jotta anteeksianto ja sisäinen parantuminen olisi mahdollista.136 

 Menneisyyden muistaminen anteeksiannon kannalta on tärkeää siksi, että historian 

muistamisen kautta voidaan osoittaa totuus tapahtuneesta vääryydestä ja näin ollen tuoda se 

julki. Toiseksi oikeanlainen menneisyyden muistaminen on tärkeätä itse uhrin kannalta: ilman 

sitä uhri ei ole valmis parantumaan menneisyyden haavoista saati eheytymään kärsimästänsä 

pahasta.137 Mennoniitoille uudestikastajien historian muistaminen on tärkeätä sen kannalta, 

                                                
133 Smedes 1998, 347. 
134 LWF 2016, 103. 
135 ”What happened in the past cannot be changed. Nevertheless, the presence of the past – our memories – can 
change.”, LWF 2016, 94. 
136 Kärkkäinen 2016, 289. 
137 Kärkkäinen 2016, 289. 
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kuinka he identifioivat itsensä uudestikastajien perillisiksi ja yhä edelleen kantavat 

reformaation vainoissa kuolleiden marttyyrien muistoja mukanaan.138 Historian muistaminen 

on tärkeä osa ihmisen elämää, sillä ihmisen kulttuurilliset tavat, sanat, ja toistamat lauseet 

tässä hetkessä juontavat juurensa historiasta.139 Tässä tapauksessa historian unohtaminen olisi 

samalla loukkaus mennoniittojen omaa identiteettiä kohtaan. Kansainväliset dialogit 

syntyivätkin osaltaan siksi, että mennoniitat kokivat luterilaisten unohtaneen väkivaltaisen 

historian eivätkä siksi suostuneet alkujaan yhteistyöhön luterilaisten kanssa. Muistojen 

merkitys ja oikeanlainen menneisyyden muistaminen oli heille tärkeää, jotta anteeksianto 

voisi toteutua. 

Menneisyyttä ja sen muistamista on käsitelty aikaisemminkin yhteiskunnallisella 

tasolla. Etelä-Afrikassa apartheidin jälkeen perustetut totuus- ja sovintokomissiot tarjosivat 

väylän menneisyyden muistamiselle ja sen tunnustamiselle julkisesti komission edessä. 

Väärintekijän ei tarvinnut varsinaisesti katua tekoaan, vaan julkinen nöyryytys ja teon 

tunnustaminen riittivät armahdukseen.140 Totuuskomissioissa katsottiin, ettei 

anteeksiantaminen voinut irtaantua totuudesta, menneisyyden muistamisesta, vaan 

muistaminen oli tärkeä osa anteeksiannon prosessia.141 Niin myös raportissa nykyluterilaiset 

kokevat olevansa vastuussa siitä, että 1500-luvun reformaattoreiden ”pimeät puolet” ja heidän 

väärät tekonsa tuodaan julki totuutta vääristelemättä, etenkin kun mennoniitat eivät ole näitä 

tekoja vielä unohtaneet.142 

 Luterilaiset tunnustavat Healing memories -raportissa, etteivät he aina ole olleet 

tietoisia omasta osuudestaan reformaation ajan väkivaltaisuuksissa tai ovat jopa omalta 

osaltaan pyrkineet unohtamaan menneisyyden tapahtumat. Muistaminen-unohtaminen143-

tematiikka on esillä Saarisen nelijakoisessa esityksessä anteeksiannosta:  
1) negatiivinen antaminen – unohtaminen 
2) negatiivinen ja positiivinen antaminen – unohtaminen 
3) negatiivinen antaminen – unohtaminen ja muistaminen 
4) negatiivinen ja positiivinen antaminen – unohtaminen ja muistaminen144 
Nämä neljä mallia anteeksiannosta määrittelevät Saarisen mukaan osin eri kristittyjen 

kirkkojen käsityksiä anteeksiannosta, jossa ensimmäinen negatiivinen antamisen ja 

unohtamisen malli on kaikille kirkkokunnille yhteinen lähtökohta. Tässä mallissa Jumala 

”poistaa” ihmisten synnit ja tämän vuoksi heidän tulee olla armollisia lähimmäisilleen ja 

                                                
138 LWF 2016, 95; 105–106. 
139 Marty 1998, 9. 
140 Nyyssönen 2012, 201; 210. 
141 Saarinen 2015, 96. 
142 LWF 2016, 103. 
143 ”Positive & negative giving”, Saarinen 2003, 74. 
144 Saarinen 2005, 74–75. 
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unohtaa tekemänsä paha. Toinen malli sopii katolisiin, jotka näkevät Jumalan poistavan 

synnit ja samanaikaisesti jakavan yltäkylläisesti lahjojaan. Tämän seurauksena uusi elämä on 

mahdollista ja kristityt saavat nauttia Jumalan tarjoamista lahjoista unohtaen syntinsä. Kolmas 

malli – unohtamisen ja muistamisen malli – tulee lähelle luterilaisuutta ja luterilaisuuden 

ajatusta ihmisestä, joka on yhtä aikaa ’syntinen ja vanhurskas’. Anteeksiantoon kuuluu 

syntien unohtaminen, sillä Jumala on ottanut pois maailman synnin, mutta samanaikaisesti 

ihmisen tulee olla tietoinen omasta syntisyydestään ja pyrkiä muistamaan tehty vääryys.145 

 Raportissa luterilaiset eivät ainoastaan jää tähän kolmanteen negatiivisen unohtamisen 

ja muistamisen malliin, jossa he tunnustaisivat syntinsä ja olisivat siitä tietoisia, mutta 

samanaikaisesti ”oikeutettuja” Jumalan armosta ja anteeksiannosta luottaen siihen, että 

Jumala ottaa heiltä pois heidän syntinsä. Raportissa on nähtävillä muutos negatiivisen 

katumuksen ja taakan pois ottamisen tematiikasta kohti positiivista uudistumista ja muistojen 

paranemista, joka on anteeksiannon nelijaon neljäs malli.146 Tutkimuskomission luterilaiset 

jäsenet pyytävät Luterilaista maailmanliittoa ”harkitsemaan parhaimman mahdollisen tavan 

pyytää anteeksi menneisyyden vainoja mennoniitoilta ja ottamaan askelia kohti tätä 

anteeksiantoa”.147 Luterilaiset tunnustavat, että pelkkä menneisyyden muistaminen ja tämän 

jälkeen tehtyjen vääryyksien unohtaminen ei riitä, vaan tarvitaan myös tekoja, jotka 

eheyttävät luterilaisten ja mennoniittojen välejä kohti kipeiden muistojen paranemista.  

 Oikeanlaiseen muistamiseen kuuluu olennaisena osana kyky osata erottaa väärintekijä 

itse väärintekijänä ja ihmispersoonana.148 Luterilaiset reformaattorit tulee nähdä osana sen 

ajan maailmankuvaa, jossa oli tehtävä rajanvetoa toisiin uskoviin luodakseen omaa 

uskonnollista identiteettiään.149 Reformaattoreiden sallimia vainoja ei tule hyväksyä, mutta 

mennoniittojen tulisi nähdä reformaattorit ja heidän tekonsa sen ajan kontekstissa ja antaa 

”menneisyyden olla menneisyyttä”. Tämä on mahdollista ainoastaan silloin, kun menneisyys 

käydään tarkasti ja kokonaisvaltaisesti läpi niin kuin tutkimuslähteessäni on tehty näiden 

kirkkokuntien välillä. Näin anteeksianto vapauttaa väkivallan teon ja jättää sen omaan 

aikaansa ja paikkaansa jättäen toivon tulevaisuuden muutokselle.150 Myös mennoniitat 

pyrkivät tähän oikeanlaiseen muistamiseen ja haluavat katsoa yhdessä tulevaisuuteen 

                                                
145 Saarinen 2005, 75. 
146 Saarinen 2005, 75. 
147 ”The churches of Lutheran World Federation need to consider how best to acknowledge their historic 
complicity in this persecution perpetrated upon the spiritual forebears of the churches of the Mennonite World 
Conference, and how best to ask forgiveness for these actions. We ask the Lutheran World Federation to take 
appropriate action for these matters.”, LWF 2016, 105. 
148 Kärkkäinen 2016, 290. 
149 Räisänen-Schröder 2017. 
150 Kärkkäinen 2016, 290. 
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luterilaisten kanssa. Oikeanlainen muistaminen ei kuitenkaan lopulta ole ihmisen käsissä, 

vaan sen alkuperä löytyy kristillisestä traditiosta ja Raamatusta. Kristittyjen identiteetti 

kulminoituu juutalaisten Messiaassa: Kristuksen synnitön elämä, viaton kuolema ja 

ylösnousemus muodostavat kristittyjen ”muistamisen” keskiön. Kristus kuoli ihmisten syntien 

puolesta ja otti kantaakseen koko maailman synnit ja tätä muistellaan jokaisessa 

jumalanpalveluksessa, kun sakramentteja toimitetaan. Ristin juurella ihmiset saavat syntinsä 

anteeksi ja tuntevat Kristuksen rakkauden. Heille on annettu anteeksi, jotta he voivat antaa 

anteeksi.151 

3.5 Vapaaksi lunastava anteeksianto  
Tutkimukseni johdannossa anteeksiannon teologiasta esittelin Shultsin ja Sandagen 

anteeksiannon kolme mallia, joita olivat forensinen, terapeuttinen sekä vapaaksi lunastava 

anteeksianto. Forensista anteeksiantoa teologisessa diskurssissa kuvataan usein ”velan 

kuittaamisena” tai vaihtoehtoisesti ”rangaistuksen poistamisena”, taloudellisena 

metaforana.152 Luterilaisessa traditiossa anteeksianto on nähty forensisena, jumalallisena 

suosiona, joka täydentyy Kristuksen antaessa itsensä lahjana uskovalle.153 Tähän ajatukseen 

linkittyy jo aikaisemmin tutkimuksessani mainitsema ”yhtä aikaisesti syntinen ja vanhurskas”, 

jossa ihminen on tietoinen omasta syntisyydestään, mutta Kristuksen tähden hänelle on 

lahjoitettu pelastus. Pyrin seuraavaksi osoittamaan sen, kuinka Healing memories -raportissa 

luterilaisten käsitys on muuttunut Shultsin ja Sandagen anteeksiannon mallin forensisesta 

anteeksiannosta kohti vapaaksi lunastavaa anteeksiantoa. Kappaleen lopussa tutkin raportin 

pohjalta mennoniittojen vastausta luterilaisten anteeksipyyntöön. 

Vapaaksi lunastava anteeksianto on osallisuutta jumalallisesta armosta, jossa Jumalaa ei 

ainoastaan tarkkailla etäältä vaan ’tullaan osallisiksi Jumalasta’154 ja sitä kautta tuodaan ilmi 

kristillistä anteeksiantoa. Tämä anteeksiannon malli ilmentää uskonnollista kokemusta 

ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta, jossa ”anteeksiannon tulee koskea tuota todellista 

kokemusta äärettömän Jumalan rauhoittavasta läsnäolosta”.155 Anteeksianto nähdään 

pyyteettömänä lahjana ja arvona, joka näkyy rakkauden osoituksena toiselle ihmiselle 

                                                
151 Kärkkäinen 2016, 291. Kärkkäinen seuraa tässä Volfin teosta The End of Memory (kpl. 5-6.) 
152 Shults & Sandage 2003, 21. 
153 Kärkkäinen 2016, 277. 
154 ”participating in God”, Shults 2003, 168. 
155 Shults 2003, 168–169, 173. 
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tilanteesta tai kontekstista huolimatta.156 Se on Jumalan lahjan, anteeksiannon lahjan, 

välittämistä eteenpäin itseltä toiselle.157 

Raportin luterilaiset tutkimuskomission jäsenet pyytävät mennoniitoilta anteeksiantoa 

kaikista niistä vääryyksistä, joita heidän esi-isänsä tekivät uudestikastajille. Samoin 

luterilaiset pyytävät anteeksi näiden vainojen unohtamista ja laiminlyöntiä aina reformaation 

ajasta tähän päivään saakka sekä kaikkia niitä epäsoveliaita, harhaanjohtavia lausuntoja, joita 

uudestikastajista ja mennoniitoista on lausuttu luterilaisten auktoriteettien puolesta niin 

kansakunnallisissa kuin myös akateemisissakin julkaisuissa historiasta tähän päivään saakka. 

Syy, miksi luterilaiset tohtivat pyytää anteeksiantoa, on heidän mukaansa siinä, että ”lopulta 

yksin Jumala voi antaa synnit anteeksi”. Roomalaiskirjeessäkin sanotaan: 
Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon 
varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty.158 

Tästä samaisesta todellisesta anteeksiannosta puhuu myös Miroslav Volf, jonka mukaan 

ihmistenvälinen anteeksianto on pieni kaiku verrattuna siihen anteeksiantoon, joka tulee 

rakastavalta Jumalalta.159  

 Luterilaiset jatkavat, että sovinnonteko Jumalan ja näiden kahden kirkkokunnan välillä 

on alusta loppuun saakka mahdollista ja totta vain Jeesuksessa Kristuksessa Pyhän Hengen 

kautta. Lausuessaan Isä meidän-rukousta molemmat kirkkokunnat ovat muistutettuja tuosta 

sovinnonteosta niin Jumalan kuin toinen toistensa välillä: ”Ja anna meille anteeksi 

rikkomuksemme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan 

rikkoneet.”160 Vapaaksi lunastavassa anteeksiannossa ihminen ei ainoastaan ole osallinen 

Kristuksesta vaan Kristus ”saa muotonsa ihmisessä”, jonka vuoksi uskovaisten 

yhteenkuuluvuus Kristuksessa esiintyy muun muassa pyhityksenä, armona, yhteytenä elämän 

lähteeseen, uutena luomistyönä, oikeamielisyytenä, hengellisinä lahjoina kuten 

anteeksiantona, kadotuksesta vapautumisena, uskossa kasvamisena, täyteytenä, Jumalan 

rauhana sekä kaikkivaltiaan Jumalan läsnäolona ja lupauksena. Ne, jotka ovat vastaanottaneet 

Pyhän Hengen, kuuluvat Kristukselle.161 Samalla tavalla luterilaiset kokevat, että ilman 

Kristusta ja hänen läsnäoloaan Pyhän Hengen kautta sovinnonteko ei varmasti olisi 

mahdollista. Kun luterilaiset ja mennoniitat rukoilevat yhdessä luottaen Jeesukseen 

Kristukseen ja hänen lupauksiinsa, tulevat he lähemmäs toisiaan osoittaen toinen toisillensa 

armoa, oikeamielisyyttä ja rauhaa.  

                                                
156 Kärkkäinen 2016, 284; Pargament & Rye 1998, 72. 
157 Kärkkäinen 2016, 284–285. 
158 LWF 2016, 104; Room. 5:10. 
159 Volf 1996, 95. 
160 ”Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.”, LWF 2016, 104. 
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 Ensimmäisiä tärkeitä askelia ekumeenisessa lähestymistavassa on raportin mukaan 

tunnustaa se vääryys, jota tietty joukko kristittyjä on tehnyt toiselle osapuolelle 

menneisyydessä, ja väärintekijän halu aloittaa alusta, kuunnella toista osapuolta ja samalla 

arvostaa tämän osapuolen todistusta evankeliumista.162 Tämä huomio on tutkimuskomission 

luterilaisten jäsenten kirjoittama, missä selkeästi korostuu näkemys siitä, että luterilaisten ja 

mennoniittojen suhteiden korjaamisen tulee lähteä luterilaisten puolelta. Heidän tulee ensiksi 

tunnustaa tekemänsä vääryys ja pyytää tätä anteeksi, jotta kirkkokuntien lähentyminen ja sitä 

kautta sovinto ja rauha olisi mahdollista.163  

 Luterilaiset pyytävät anteeksi kaikkia niitä vääryyksiä, joita he ovat tehneet 

uudestikastajia ja mennoniittoja kohtaan reformaation ajoista lähtien. Luterilaiset suuntaavat 

anteeksiannon pyyntönsä Kristukselle, jonka käsissä ovat niin uudestikastaja-marttyyrit kuin 

luterilaiset reformaattorit, ruhtinaat ja ylimystöt, ja tästä näkökulmasta he pyytävät myös 

anteeksi mennoniittaveljiltään ja –sisariltaan.164 Ensiksi luterilaiset suuntaavat 

anteeksipyyntönsä Kristukselle, sillä Kristuksen todellisen syntien anteeksiannon kautta 

luterilaiset kykenevät suuntaamaan anteeksipyyntönsä myös mennoniitoille. Komission 

luterilaiset jäsenet pyytävät vielä osionsa lopussa Luterilaisen maailmanliiton panosta siihen, 

että he etsisivät keinoja, joilla voisi parhaiten pyytää anteeksi menneisyyden tekoja.165 Jos 

luterilaiset noudattaisivat ainoastaan forensista aktia, niin he olisivat ajatelleet anteeksiannon 

olleen lahja Jumalalta, jolloin heidän syntiensä katuminen sekä tunnustaminen olisivat 

riittäneet anteeksiantoon. Tämän jälkeen syntiä saati mennyttä ei tarvitsisi enää muistella, 

vaan Jumalan lupaus syntien ”poisottamisesta” on pitävä. Raportti kuitenkin näyttää 

luterilaisten siirtyneen forensisesta aktista kohti vapaaksi lunastavaa anteeksiannon mallia, 

jossa katumusta ja syntien tunnustamista tarvitaan, jotta muistot voivat parantua ja yhdessä 

mennoniittojen kanssa voidaan rakentaa tulevaisuutta ollen osallisia Kristuksen täydellisestä 

anteeksiannosta ja rakkaudesta. Luterilaiset näkevät tärkeänä, että heidän tekemiään 

vääryyksiä ei ainoastaan kuitata anteeksiannetuiksi, vaan heidän tulee tehdä jotakin tuon 

anteeksiannon ja sovinnonteon eteen, jotta se tuottaisi hedelmää tulevaisuudessakin. 

 Vääryyden tunnustamisen ja anteeksipyynnön aloitteen oli tultava ensin luterilaisilta, 

jotta mennoniitat ylipäätän voisivat antaa anteeksi. Anteeksiantoa ei kuitenkaan koskaan 

voida ennakoida, vaan se syntyy siinä tilanteessa, kun väärintekijä pyytää uhriltaan tekoaan 

                                                                                                                                                   
161 Shults 2003, 181. 
162 LWF 2016, 104. 
163 Kärkkäinen 2016, 293. 
164 LWF 2016, 104. 
165 LWF 2016, 105. 



 
 

41 

anteeksi. Anteeksianto näin ollen vapauttaa seuraamuksestaan niin anteeksiantajan kuin 

anteeksiannetunkin166 – seuraako anteeksiannosta jotakin osapuolten välille vai onko uhrin 

edes mahdotonta antaa anteeksi? Luterilaisten anteeksipyynnön jälkeen mennoniitat tutkivat 

omaa historiaansa ja osuuttaan vainoissa ja myönsivät, että ajoittain heidän historiansa 

peilaaminen marttyyriuden kontekstista käsin on johtanut heidät karikatyyriseen 

ymmärrykseen 1500-luvun reformaattoreista. Mennoniitat eivät esimerkiksi ole erottaneet 

keskenään katolisia, reformoituja ja luterilaisia teologeja kuvatessaan uudestikastajien 

vainoja, vaan niputtaneet heidät kaikki samaan kategoriaan. Mennoniittat lisäävät, että he ovat 

toisinaan liiallisesti kasvattaneet omaa identiteettiään marttyyri-traditioidensa kautta, jossa he 

ovat pyrkineet näkemään itsensä uhreina esi-isiensä tavoin.167  Vastaten luterilaisten 

kansainvälisen tutkimuskomission anteeksipyyntöön ja ollen kiitollisia kristillisen sovintotyön 

aloitteesta, mennoniitat ehdottivat raportissa seuraavaa: 
1. Luterilaisen maailmanliiton ja mennoniittojen maailmankonferenssin Kansainvälisen 
tutkimuskomission raportti luovutetaan mennoniittojen maailmankonferenssille ja sen jäsenkirkkojen 
käyttöön, jotta siitä voidaan keskustella ja antaa palautetta. 
2. Mennoniittojen maailmankonferenssi ryhtyy tarkkailemaan niitä ongelmia, jotka raportti on nostanut 
esille erityisesti uudestikastajien sekä mennoniittojen opetuksista kasteesta ja pyrkii mahdolliseen 
uudelleendialogiin Luterilaisen maailmanliiton kanssa tästä asiasta. Syvempi raamatuntulkinta kasteen 
ymmärryksestä on tarpeen ja näitä ymmärryksiä tulee tarkastella laajemmassa teologisessa mittakaavassa. 
3. Jos Luterilaisen maailmanliiton neuvosto tekisi esityksen anteeksipyynnöstä liittyen luterilaisten 
harjoittamiin vainoihin uudestikastajia kohtaan 1500-luvulla, mennoniittojen maailmankonferenssi 
käynnistäisi prosessin tuon anteeksiannon myöntämiselle tavoitteenaan yhteinen anteeksianto 
sovinnonteon ja nöyryyden hengessä.168 

Mennoniittojen ehdotuksesta käy ilmi, että he eivät ainoastaan antaisi anteeksi vaan olisivat 

valmiita pyrkimään myös sovinnontekoon yhdessä luterilaisten kanssa. Jumalan läsnäolon 

vaikutuksesta katkeruus epäoikeutta kohtaan voi luoda väylän anteeksiannolle, jonka kautta 

oikeus voi toteutua ja näin ollen tulla saavutettavaksi jokaiselle169, niin luterilaisille kuin 

mennoniitoille itselleen. Anteeksiantoa ei tehdä oman itsensä vuoksi vaan rakkaudesta 

lähimmäisiin, sillä se ”ilmentää syvää vieraanvaraisuutta”.170 

 Molemmat tutkimuskomission osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että sovinnonteko ei 

ainoastaan katso menneisyyteen, vaan se katsoo yhteiseen tulevaisuuteen. Keskustelut toisen 

kirkkokunnan opista, traditiosta ja elämästä voivat helpottaa heidän mukaansa molempien 

osapuolten itsetuntemusta ja itsekriittisyyttä omaa oppiansa ja uskonnonharjoitustaan kohtaan 

ja näiden keskustelun tuleekin jatkua luterilaisten ja mennoniittojen välillä. Raportti kiteytyy 

kohtaan Jeesuksen jäähyväisrukouksesta, jossa hän rukoilee, että ”he kaikki olisivat yhtä, Isä, 

                                                
166 Arendt 1998, 241. 
167 LWF 2016, 108. 
168 LWF 2016, 109. 
169 Volf 1998, 95. 
170 Kärkkäinen 2016, 285. 
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niin kuin sinä olet minussa ja minä olen sinussa.”171 Seuraavassa pääluvussa tulen 

käsittelemään sovinnontekoa ja sitä, mitä konkreettisia sovinnontekoprosesseja luterilaisten ja 

mennoniittojen välillä on ilmennyt Stuttgartin yleiskokouksen ja julkisen anteeksipyynnön 

jälkeen. 

                                                
171 LWF 2016, 110;  ks. myös Joh. 17:21. 
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4. Anteeksiantamisesta sovinnontekoon: LML:n työryhmän 
Bearing Fruit -raportti  

4.1 Yleiskokouksen mennoniitta aktion seuraukset  
Tule, Pyhä Henki! Näin kirkko rukoilee Jumalan johdatusta aikana, jolloin se etsii parannusta ja 
uudistumista. Stuttgartissa heinäkuussa 2010, kun luterilaiset ja mennoniitat tulivat yhteen sovinnonteon 
merkeissä, juuri tätä he rukoilivat. Tuossa hetkessä mukana olleet ihmiset eivät voineet välttyä tuntemasta 
Pyhän Hengen läsnäoloa keskuudessaan.172  

Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksen tunnelmia vuodelta 2010 kuvataan Bearing fruit -

raportissa näin. Yleiskokouksessa äänestettiin tuolloin siitä, voisiko Luterilainen 

maailmanliitto pyytää julkisesti anteeksi uudestikastaja-mennoniitta tradition jäseniltä heihin 

1500-luvulla kohdistuneita vainoja. Aikaisemmin tutkimuksessa läpikäymäni raportti Healing 

memories oli kansainvälisen tutkimuskomission laatima raportti ennen vuoden 2010 

yleiskokousta. Raportissa tutkimuskomission luterilaiset jäsenet ehdottivat, että Luterilainen 

maailmanliitto pyytäisi anteeksi ja osoittaisi katumusta historiassa tapahtuneita vääryyksiä. 

Mennoniittajäsenissä heidän luterilaisten kollegoidensa arvokas tunnustus sai aikaan sen, että 

he olivat vastaanottavaisempia huomaamaan epätäydellisyyttä omassa traditiossaan. 

Molemminpuolinen anteeksipyyntö oli paikallaan ja tämä tuki molempien osapuolten toiveita 

yhteisestä uudelleenkorjatusta tulevaisuudesta.173  

 Yleiskokouksessa pyydettiin näin ollen luterilaisten puolelta anteeksi ”niin Jumalalta 

kuin meidän mennoniittaveljiltä ja -sisarilta”. Itse yleiskokouksessa huomattiin se, että 

pelkästään anteeksiannon sanat eivät riitä kuvaamaan sitä syvää katumusta, jota luterilaiset 

tuntevat tapahtuneesta, vaan tarvitaan myös tekoja. Luterilaisen maailmanliiton presidentti 

Mark S. Hanson pyysi kaikkia yleiskokouksessa olleita kuulijoita polvistumaan tai seisomaan, 

rukoilemaan anteeksiannon ja sovinnonteon puolesta. Tuossa hetkessä ainoastaan 

mennoniittojen maailmankonferenssin edustajat ja vieraat pysyivät aloillaan penkeissään. 

Kokouksessa mukana ollut suomalainen delegaatti Miika Ahola kuvaili, että tämän 

anteeksipyynnön todellisen merkityksen ymmärsi seuraamalla niitä ihmisiä, jotka asuvat 

alueella, jossa asuu sekä mennoniittoja että luterilaisia.174 

Yleiskokouksessa heinäkuun 22. päivänä vuonna 2010 tehtiin kaksi sitoumusta, niin 

luterilaisten kuin mennoniittojen puolelta. Luterilainen maailmanliitto lupasi: 
1. sitoutua tulkitsemaan Luterilaisia tunnustuksia luterilaisten ja uudestikastajien historian mielessä pitäen.  

                                                
172 LWF 2016, 127. 
173 LWF 2016, 128. 
174 Ahola 2010, 43. 
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2. pitää huolta siitä, että Luterilaisen maailmanliiton anteeksipyyntö kantaa hedelmää niin, että luterilaisia 
tunnustuksia opetetaan seminaareissa ja muissa opillisissa toimissa tämän anteeksiannon ja sen 
tarkastelun valossa, 
3. jatkaa selvittämättömien ongelmien tutkimista näiden kahden tradition välillä (etenkin mitä tulee 
kasteeseen ja kristityn ja kirkon suhteeseen valtioon) keskinäisen avoimuuden ja oppimisen hengessä, 
4. vahvistaa jo voimassa olevaa konsensusta torjumalla valtion vallan käyttöä uskonnollisissa asioissa sekä 
pitämään yllä uskonnonvapautta, 
5. kannustaa kansainvälistä ”ruumista”, jäsenkirkkoja sekä seurakuntia etsimään yhä syvempää yhteyttä 
mennoniittojen maailmankonferenssin sekä paikallisten mennoniittayhteisöjen kanssa yhteisen rukouksen 
ja Raamatun opetuksen avulla, humanitaarisen työn sekä yhteisen rauhantyön puolesta.175 

Vastaavasti mennoniittojen maailmankonferenssi lupasi: 
1. kannattaa luterilaisten ja uudestikastajien historian tarinaa ja luterilaisten sekä mennoniittojen 
kansainvälisen tutkimuskomission siitä tehtyjä tulkintoja, 
2. pitää huolta siitä, että luterilaisten aloitekyky sovinnonteolle tulee tunnetuksi ja kunnioitetuksi 
uudestikastajien ja mennoniittojen opetuksissa luterilaisista, 
3. jatkaa luterilaisten kanssa keskustelua selvittämättömistä ongelmista näiden kahden tradition välillä 
yhteisen herkkyyden sekä avoimuuden hengessä 
4. rohkaista jäsenkirkkoja ja niiden paikallisia seurakuntia etsimään täydempää yhteyttä ja yhteistyötä 
luterilaisten kanssa maailman hyväksi.176 

Bearing Fruit -raportti on Luterilaisen maailmanliiton työryhmän laatima raportti itse 

mennoniitta aktion jälkeen. Raportin lähtökohdat ovat näissä yllä mainituissa molempien 

yhteisöjen yhtenäisissä sitoumuksissa. Raportti koostuu kolmesta kappaleesta, joista 

ensimmäinen kappale tarkastelee luterilaisten tunnustuksien auktoriteettia suhteessa 

mennoniitta aktioon. Kappaleen sanotaan hyödyttävän etenkin akateemisissa miljöissä 

työskenteleviä henkilöitä sekä niitä luterilaisia, jotka tahtovat tarkastella omaa luterilaista 

identiteettiään ja tunnustuksiaan suhteessa muihin kristittyihin. Toinen kappale pohjautuu 

Stuttgartin yleiskokouksessa tehtyyn kolmanteen sitoumukseen selvittämättömistä ongelmista 

kirkkokuntien välillä ja tutkii näitä eroavaisuuksia yhteisen avoimuuden hengessä. Kappaleen 

ydin on tutkimuskomissiossa työskentelevien saksalaisen luterilaisen sekä yhdysvaltalaisen 

mennoniitan dialogissa. Kolmas kappale antaa näkymän toivosta, luovuudesta sekä 

yhteistyöstä: se antaa konkreettisia esimerkkejä siitä yhteistyöstä, jota on saatu aikaan 

Stuttgartin yleiskokouksen jälkeen luterilaisten ja mennoniittojen välillä.177 

Tutkimukseni kannalta ei ole oleellista paneutua enää syvemmin itse oppituomioihin ja 

siihen, miten näiden kahden kirkkokunnan tulisi kohdata ne tänä päivänä, sillä kävin tätä läpi 

jo luvussa 3.1. Sen sijaan haluan paneutua Bearing fruit -raportin kolmanteen kappaleeseen, 

jossa raportoidaan luterilaisten ja mennoniittojen yhteistyön tuloksista ja sovinnonteon 

hedelmistä. Kappale alkaa lauseella: ”Sovinnonteko ei ainoastaan katso menneisyyteen, vaan 

enemmänkin se on tulevaisuudessa ja siinä, miten yhteistyötä ja yhtenäistä ymmärrystä 

voidaan edistää.” Tässä kappaleessa esitellään niitä prosesseja ja projekteja, jotka syntyivät 
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mennoniitta aktion innoittamina ja jotka ovat nyt tuoneet luterilaisia ja mennoniittoja niin 

globaalilla kuin paikallisellakin tasolla yhteen.178 Stuttgartissa tapahtuneen mennoniitta aktion 

jälkeen molemmat kirkkokunnat sitoutuivat sovinnontekoon ja yhteisen tulevaisuuden 

rakentamiseen korjatakseen rikkoutuneet välinsä ja tullakseen lähemmäs toinen toisiaan. 

Anteeksianto kasvoi kohti sovinnontekoa ja tämän vuoksi näen relevanttina tarkastella niitä 

konkreettisia esimerkkejä siitä, miten sovinnonteko näkyy luterilaisten ja mennoniittojen 

välillä tässä raportissa. 

4.2 Kirkkojen välinen yhteistyö 
Näiden kahden kirkkokunnan välillä on syntynyt kolmenlaista yhteistyötä: yhteisiä 

opintomenetelmiä, yhteisiä diakoniprojekteja sekä yhteisiä jumalanpalvelushetkiä. Heti 

Stuttgartin yleiskokouksen jälkeen haluttiin jatkaa yhteistä sovintotyötä ja hoitaa uudelleen 

muodostunutta suhdetta mennoniittojen ja luterilaisten välillä. Kanadan mennoniittakirkko 

sekä Kanadan evankelisluterilainen kirkko valmistelivat yhdessä opinto-oppaan Healing 

Memories, Reconciling in Christ, joka julkaistiin vuonna 2010 yleiskokouksen jälkeen 

käytettäväksi kummankin kirkkokunnan seurakunnissa opetusmateriaalina. Opas kuvaa 

näiden kahden kirkkokunnan historiaa ja suhdetta toisiinsa niin, että molemmat osapuolet 

voivat yhtyä kuvaukseen. Opinto-opasta on tarkoitus lukea ja työstää yhdessä 

(mennoniittaseurakuntien sekä luterilaisten seurakuntien kesken) ja siinä on materiaalia 

tutkimuskomission julkaisemasta raportista kuin myös kysymyksiä, raamattuopetusta sekä 

yhteistä rukousta.179 

  Oppaan kolmannessa luvussa käsitellään anteeksiannon merkitystä. Kanadan 

evankelisluterilaisen kirkon pastori Allen Jorgenson on kirjoittanut anteeksiannon lahjasta ja 

siitä, mikä on tuon anteeksiannon lahjan luonne. Anteeksianto saadaan ottaa vastaan kuin 

lahja, sillä se on Jumalan lahja ihmisille. Jumala on antanut Kristuksen lahjana ihmiskunnalle 

ja Kristuksen kautta ihminen syntyy uudelleen Jumalasta. Jorgenson jatkaa, että antaessaan 

anteeksi toiselle ihminen antaa samalla jotakin itsestään. Tästä syntyy uusi, intiimi ja 

luottamuksellinen suhde anteeksiantajan ja anteeksiannetun välillä, mikä ei ennen ollut 

mahdollista.180 Kun väärintekijälle annetaan anteeksi, on myös mahdollista, että tarjottu 

anteeksiannon lahja saattaa vapauttaa väärintekijän syyllisyyden tuskistaan. Siksi lahjan 

antaminen on kallis, kivulias ja pitkällinen tapahtuma: anteeksiantajan (uhrin) tulee ensin 

käydä läpi se vääryys, jota häntä kohtaan on tehty ja toiseksi olla halukas kärsimään, jos hän 
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antaakin lahjan ”turhaan” ilman luottamuksellisen suhteen syntymistä.181 Forensinen 

anteeksiannon malli näyttäytyy juuri Jumalan lahjan vastaanottamisena, jonka jälkeen 

väärintekijä voi unohtaa tekemänsä vääryydet, sillä hän on jo vastaanottanut anteeksiannon. 

Jorgenson jatkaa kirjoituksessaan, että luterilaisten anteeksipyyntö ja vastaavasti 

mennoniittojen anteeksianto ajavat kirkkokunnat kuitenkin uudenlaiseen suhteeseen 

keskenään, jossa ”molempien tehtävänä on löytää uudenlainen tapa kohdata toinen toisensa 

sovinnonteon yhteisöinä”.182 

 Luvussa kolme läpikäymäni tutkimuskomission raportti Healing Memories identifioi 

kasteen toiseksi ongelmakysymykseksi, joka vaatisi vielä lähempää teologista tarkastelua 

luterilaisten ja mennoniittojen välillä. Kysymys kasteesta nousi keskiöön myös 

kahdenvälisessä dialogissa mennoniittojen ja katolisen kirkon välillä vuonna 2003 

julkaistussa teoksessa Called Together to Be Peacemakers. Kun paavillinen konsiili lähestyi 

mennoniittojen maailmankonferenssia kahdenväliseen dialogiin kasteesta, mennoniittojen 

maailmankonferenssi ehdotti, että aiheesta voitaisiin keskustella kolmen kirkkokunnan – 

mennoniittojen, katolisten sekä luterilaisten – kesken. Tuloksena oli näin ollen kansainvälinen 

trilateraaninen keskustelu, joka itsessään innoitti kolmen eri tradition kirkkoja yhtenäiseen 

ymmärrykseen ja yhteistyöhön kasteen merkityksestä ja käytännöistä. Bearing Fruit -raportin 

julkaisemisen (vuosi 2016) aikoihin tekstissä puhuttiin, että trilateraaninen dialogi tultaisiin 

viimeistelemään vuonna 2017 reformaation merkkivuoden kunniaksi.183 Sekä Luterilaisen 

maailmanliiton että mennoniittojen maailmankonferenssin internet-sivuilta löytyi tietoa 

trilateraanisesta dialogista, mutta siitä ei vielä ole olemassa painettua lopullista versiota.184 

 Mennoniitta aktion seurauksena on syntynyt niin globaalilla kuin paikallisellakin 

tasolla yhteisiä diakoniaprojekteja luterilaisten ja mennoniittojen välillä. Globaalilla tasolla 

mennoniitat tukivat luterilaisen maailmanliiton työtä Kenian Dabaab-kaupungin 

pakolaisleirillä lahjoittamalla 369 500 dollaria LML:n työhön siellä. Luterilainen 

maailmanliitto on yksi kumppanuusjärjestöistä UNHCR:n (UN High Comissioner for 

Refugees) alaisuudessa ja huolehtii leirillä mm. koulutuksesta ja opetuksesta. Mennoniitat 

tukivat pakolaisleiriä lahjoittamalla konkreettista apua kuten hyttysverkkoja, mutta suurin osa 

heidän avustaan ohjautui juuri koulutuksen edistämiseen. Niin luterilaiset kuin mennoniitat 

näkivät avunannon konkreettisena merkkinä sovinnonteon vaikutuksesta vuoden 2010 

yleiskokouksen jälkeen. Toinen diakoniaprojekti kohdistui paikallisella tasolla 
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Yhdysvaltoihin Pennsylvaniaan, jossa luterilaiset ja mennoniitat kasvattavat yhdessä 

puutarhaa kerätäkseen varoja paikalliselle vanhustenkodille, sosiaalivirastolle, ruoka-apuun 

sekä ihmisille, jotka ovat kokeneet ja kokevat vastoinkäymisiä.185  

 Yhteisten juhlien vietto ja jumalanpalvelushetket ovat raportin mukaan ”näkyvin ja 

kaunein osoitus yhteisestä halusta rakentaa tulevaisuutta anteeksiannon ja sovinnon tiellä”. 

Lutherin puutarha (Luthergarten) on Luterilaisen maailmanliiton Saksan kansalliskomitean, 

LML:n ja Saksan evankelisluterilaisen kirkon aikaansaama muistomerkki reformaation 

500:nnen merkkivuoden kunniaksi. Eri puolilta maailmaa olevat luterilaiset kirkot ja heidän 

ekumeeniset kumppaninsa ovat istuttaneet puutarhaan 500 puuta. Puutarhan keskellä olevat 

puut ovat LML:n  keskeisten ekumeenisten kumppaneiden istuttamia, mihin myös 

mennoniitat saivat istuttaa oman puunsa vuoden 2010 jälkeen. Puun istutti mennoniittojen 

maailmankonferenssin sihteeri Larry Miller vuonna 2011: hän istutti punaisen vaahteran 

merkittävälle paikalle aivan LML.n puun viereen. Eleen on nähty kuvaavan luterilaisten ja 

mennoniittojen välisiä lähentyneitä suhteita ja se on näkyvä esimerkki muille Wittenbergin 

vierailijoille siitä, millaisen ”muistojen paranemisen” prosessin nämä kaksi kirkkokuntaa ovat 

käyneet läpi eläen ja tehden nyt yhteistyötä toistensa kanssa.186  

4.3 ”Toivon puut on istutettu” 
Raportin päätössanoissa työryhmä toteaa, että Pyhä Henki on todella tehnyt työtänsä 

luterilaisten ja mennoniittojen sovinnonteon matkalla vuodesta 2010 tähän päivään saakka. 

Raportin tarkoituksena on ollut osoittaa konkreettisia esimerkkejä tämän yhteistyön voimasta 

ja eteenpäin kulkemisesta kohti tulevaisuutta. Työryhmä on vakaasti sitä mieltä, että Pyhän 

Hengen työ ei näiden kirkkokuntien välillä pääty tähän, vaan jatkuu ja voimistuu 

tulevaisuudessa.187 Harjoittaakseen kristillistä anteeksiantoa ja ymmärtääkseen sitä ihmisen 

tulee tehdä jotakin yhteisönsä hyväksi, tulla osalliseksi yhteisöstä ja löytää identiteettinsä 

suhteessa toisiin ihmisiin yhteisössä. ”Oppiaksemme antamaan anteeksi ja saamaan anteeksi 

meidän tulee oppia puhumaan ja kuuntelemaan totuudenmukaisesti, rukoilemaan, 

paranemaan, tunnustamaan ja hellävaroin nuhtelemaan toisiamme.”188 Näin luterilaiset ja 

mennoniitat ovat jo toimineet osoittaen yhteistyönsä voiman ja halun toimia yhdessä eri 

projektien parissa. Lupaus siitä, että Pyhän Hengen työ ei pääty näihin mainittuihin 

yhteistyöprojekteihin vaan jatkuu edelleen, on osoitus anteeksiannon vaikuttavuudesta puolin 
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ja toisin. Kun sekä anteeksianto että sovinnonteko osapuolten välillä on mahdollista, on kyse 

Pyhän Hengen työstä.189 

 Augsburgin tunnustuksen 450. juhlavuosi toi esille ”parantumattomat haavat” 

reformaation historiassa luterilaisten ja uudestikastaja-mennoniittojen välillä, minkä jälkeen 

vaadittiin tiettyjä tekoja yhteisen uuden suunnan löytämiselle. Ensin tuli tarkasti selvittää 

menneisyyden tapahtumat historiallisesta ja kirkkokuntien opillisesta näkökulmasta käsin, 

jotta molemmat osapuolet ymmärtäisivät sitä, mistä he ovat tulleet ja mikä heidät on tähän 

tilanteeseen ajanut. Tämän jälkeen tarvittiin yhteistä jumalanpalveluselämää ja rukousta 

tuomaan kirkkokuntia lähemmäs toisiaan, mikä lopulta johti katumukseen ja anteeksiantoon. 

Antaessaan anteeksi molemmat kirkkokunnat toimivat ”kristillisestä uskostaan käsin”. 

Luterilaiset kokivat, että Stuttgartissa tapahtunut julkinen anteeksipyyntö ja 

katumusjumalanpalvelus olivat erityisen voimaannuttavia siitä syystä, että he saivat 

välittömän vastauksen anteeksipyyntöönsä mennoniitoilta ja kokivat näin ”Jumalan armon 

vapauttavan voiman”.190 Anteeksiannon päämäärä ei aina ole pelkästään sovinnonteossa, vaan 

myös muutoksessa ja parannuksessa.191 Vapaaksi lunastavassa anteeksiannossa on kyse 

parannuksesta ja pelastuksesta, jotka koetaan jumalallisen armon, Kristuksen armon kautta. 

Kun tuntee olevansa anteeksiannettu, tuntee olevansa samalla rakastettu. Yhdessä eläen ja 

kohdaten toisen ihmisen jakaen sitä armoa, josta ihmiset ovat osallisia, he voivat antaa 

toisilleen anteeksi ja vapauttaa itsensä huolista.192 Luterilaiset pyysivät anteeksi 

mennoniitoilta historian vääryyksiä katuen ja tunnustaen esi-isiensä tekemät synnit, mutta 

samanaikaisesti heidän toimissaan on nähtävillä vapaaksi lunastavan anteeksiannon parannus-

aspekti, jossa luterilaiset pyrkivät suhteiden elvyttämiseen ja yhteisen tulevaisuuden 

rakentamiseen mennoniittojen kanssa. Anteeksianto on edelleen Jumalan lahja, mutta se 

tarvitsee myös parannusta, sovintotyötä ja yhteistä muistamista saavuttaakseen todellisen 

merkityksensä.  
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5. Johtopäätökset 
Vaikean ja jopa kipeän historian uudelleen läpikäynti on avannut tien uudenlaiselle suhteelle luterilaisten 
ja mennoniittojen välillä. Toivon puut on istutettu. Nyt on vain aika pitää huoli siitä, että kasvaneita 
hedelmiä yhä ravitaan ja korjataan sato.193 

Näihin sanoihin päättyy Bearing fruit: Implications of the 2010 Reconciliation between 

Lutherans and Anabaptist-Mennonites -raportti. Yhteisen historian kertaaminen ja tarkka 

perehtyminen luterilaisten ja uudestikastajien väliseen suhteeseen reformaation aikakautena 

on avannut väylän sille, että tänä päivänä luterilaiset ja mennoniitat voivat elää yhdessä 

luottaen anteeksiantoon ja sovinnontyöhön. 

 Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, mitä anteeksiantoon ajatellaan kuuluvan 

Luterilaisen maailmanliiton ja mennoniittojen maailmankonferenssin laatimassa Healing 

memories: Reconciling in Christ -raportissa: minkälaisia anteeksiannon malleja raportissa 

ilmenee ja miten anteeksianto on vaikuttanut luterilaisten ja mennoniittojen välisiin suhteisiin 

vuoden 2010 Stuttgartissa tapahtuneen mennoniitta aktion jälkeen. Systemaattisen analyysin 

keinoin analysoin kahta lähdeteostani – Reconciling in Christ -raporttia ja Luterilaisen 

maailmanliiton työryhmän valmistelemaa Bearing fruit: Implications of the Reconciliation 

between Lutherans and Anabaptist-Mennonites -raporttia – ja pyrin löytämään niistä keskeisiä 

teemoja ja käsitteitä liittyen anteeksiantoon.  

Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksessa Stuttgartissa tapahtunut julkinen 

anteeksipyyntö uudestikastaja-mennoniitoilta oli seurausta monista kansallisista ja 

kansainvälisistä dialogeista luterilaisten ja mennoniittojen välillä alkaen vuodesta 1981 ja 

päättyen vuoteen 2004. Näiden dialogien tulokset on tiivistetty Luterilaisen maailmanliiton ja 

mennoniittojen maailmankonferenssin kansainvälisen tutkimuskomission raporttiin 

Reconciling in Christ. Raportissa tutkimuskomission jäsenet kävivät tarkasti läpi luterilaisten 

ja uudestikastajien välisen väkivaltaisen historian ja ne oppituomiot, joita uudestikastajia 

vastaan langetettiin reformaattoreiden toimesta. Nämä oppituomiot ovat Augsburgin 

tunnustuksessa. Kansainvälisen tutkimuskomission luterilaiset jäsenet eivät voineet omien 

sanojensa mukaisesti ainoastaan tyytyä tunnustamaan yhteistä historiaa ja siellä tapahtuneita 

vääryyksiä, vaan he pyysivät Luterilaisen maailmanliiton jatkotoimenpiteitä sopivasta tavasta 

pyytää anteeksi.  

Vuoden 2010 mennoniitta aktiolla oli suuri merkitys molemmille kirkkokunnille. 

Luterilaiset pyysivät anteeksi esi-isiensä puolesta tapahtuneita vainoja ja samalla he pyysivät 

itsekin anteeksi omaa välinpitämättömyyttään vääryyksien tunnustamisessa. Luterilaiset 
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myönsivät, että he olivat toisinaan pyrkineet unohtamaan menneisyyden tai eivät 

yksinkertaisesti olleet tarpeeksi tietoisia esi-isiensä harjoittamista väkivaltaisuuksista. 

Yleiskokouksessa luterilaisten viesti oli selkeä: historiaa ei voida muuttaa, mutta muistoja 

siitä täytyy voida käsitellä rehellisesti ja avoimin mielin. Syvä suru ja katumus olivat vahvasti 

läsnä, kun luterilaiset kohdistivat anteeksipyyntönsä mennoniittaveljille -ja sisarilleen. 

Mennoniitat olivat syvästi vaikuttuneita ja liikuttuneita luterilaisten tunnustuksista, 

anteeksipyynnöstä, katumuksesta ja halusta rakentaa yhteistä tulevaisuutta rauhansitein. 

Mennoniitat hyväksyivät anteeksipyynnön ja lupasivat itsekin pyrkiä ”oikeanlaiseen historian 

muistamiseen” kirkkokuntien välillä.  

  Anteeksiannon tutkimuskenttä on laaja ja sitä voi tarkastella monesta eri 

viitekehyksestä käsin. Oma lähtökohtani tähän tutkimukseen on ollut teologisessa 

anteeksiannossa, tarkemmin sanottuna jumalallisessa anteeksiannossa. Jumalallinen 

anteeksianto ei rajoitu koskemaan pelkästään ihmisten välistä anteeksiantoa, vaan ihmisten ja 

Jumalan välistä anteeksiantoa. Healing memories -raportissa luterilaiset eivät pyytäneet 

anteeksi vain yksinomaan mennoniitoilta, vaan he kohdistivat anteeksipyyntönsä ensin 

Jumalalle ja sen jälkeen mennoniitoille. Raportista kävi ilmi, että myös mennoniitat rukoilivat 

anteeksiannon toteutumisen puolesta. Molemmilla kirkkokunnilla on vahva näkemys siitä, 

että vain Jumala voi lopulta antaa synnit anteeksi.  

Luterilainen anteeksianto nähdään yleisesti forensisena aktina, jossa anteeksianto on 

Jumalan lahja ihmiselle. Ihmisen ei tarvitse tehdä mitään ansaitaksensa tuota lahjaa, vaan se 

vastaanotetaan uskon kautta. Kristus on sovittanut syntinsä ristillä koko maailman puolesta ja 

ihminen saa luottaa tuohon lupaukseen, että myös hänen syntinsä ovat anteeksiannetut. 

Synnistä tulee olla tietoinen, mutta samanaikaisesti ihminen on vanhurskautettu Kristuksen 

tähden. Anteeksianto rinnastetaan ”velan kuittaamiseen”, jossa anteeksipyyntö ja tietoisuus 

tehdystä vääryydestä riittävät anteeksisaamiselle. Lutherin mielestä katumus ei voi toimia 

anteeksiannon ehtona. Se on tärkeätä hengellisessä kasvussa, mutta ei anteeksiannossa. 

Forensinen anteeksianto on yksi kolmesta anteeksiannon mallista. Terapeuttisen 

anteeksiannon keskuudessa on puolestaan mielen sisäinen muutos tai muutos ylipäänsä. Se ei 

ole hetkessä tapahtuva teko, vaan vaatii aikaa ja tunteiden käsittelyä enemmän kuin 

forensinen malli. Kolmas malli – vapaaksi lunastava anteeksiannon malli – sisältää edellisten 

anteeksiannon mallien piirteitä, mutta on itsessään jotakin suurempaa. Vapaaksi lunastava 

anteeksianto on osallisuutta Jumalasta ja hänen puoleen kääntymisestä, jossa ihminen ei 

ainoastaan vastaanota anteeksiannon lahjaa, vaan jakaa sitä eteenpäin toisille ihmisille. 
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Tutkimukseni raportista voi havaita muutoksen luterilaisten anteeksiannon vaiheista: 

mennoniitta aktio osoitti sen, että pelkkä menneisyyden ”poissulkeminen” ja anteeksiannon 

lahjaan luottaminen eivät olisi oikeita tapoja pyytää anteeksi reformaation vainoja ja sitä, 

kuinka mennoniitat ovat nämä vainot kokeneet. Ensinnäkin luterilaiset osoittivat syvää 

katumusta menneisyyden virheistä todeten, että mennyttä ei tule vain pyyhkiä pois, vaan se 

tulee muistaa, jotta oikeanlainen sovinnonteko olisi näiden kirkkokuntien välillä mahdollista 

tulevaisuudessa. Toiseksi luterilaiset puhuvat ”muistojen paranemisesta” ja oikeanlaisesta 

muistamisesta osuudestaan historian vääryyksiin. Anteeksipyynnön ja -antamisen jälkeisten 

tekojen tulee ”kantaa hedelmää”, joka näkyy kirkkokuntien yhteentulona ja keskinäisenä 

kunnioituksensa toinen toistaan kohtaan. Terapeuttisen anteeksiannon mallin piirteitä on 

näkyvillä luterilaisten toimissa, kun he rukoilevat Jumalalta muistojen paranemista ja 

suhteiden elpymistä. Luterilaiset eivät kuitenkaan ole kokonaan hylänneet anteeksiannon 

forensista puolta, vaan he edelleen luottavat siihen, että viime kädessä Jumala antaa synnit 

anteeksi ja saa aikaan sen, että molempien kirkkokuntien katse voi siirtyä menneestä tulevaan.  

Niin luterilaiset kuin mennoniitatkin näkevät sovinnonteon olevan tärkeä seuraus 

anteeksiantamisesta. Vapaaksi lunastavassa anteeksiannossa on kyse siitä, että ihminen 

eheytyy Jumalan voimasta ja kääntyy uudelleen kohti Kristusta ja hänen anteeksiantavia 

kasvojaan. Näin ihminen alkaa elää uutta elämää Kristuksen jumalallisen armon alla ja hän on 

valmis kohtaamaan toisen ihmisen ja jakamaan rakkauttaan ja anteeksiantoaan, jota hän on 

ensin itse saanut osaksi Jumalalta. Luterilaisten ja mennoniittojen sovinnonteossa on 

nähtävillä toisen puoleen kääntyminen ja yhteisen, jaetun armon jakaminen ja tulevaisuuteen 

katsominen. Bearing fruit -raportti osoitti erilaisia yhteistyöprojekteja, joita kirkkokunnat ovat 

tehneet vuoden 2010 jälkeen ja jotka ovat ”kantaneet hedelmää”. Nämä konkreettiset 

sovinnonteon elkeet ovat osoitusta siitä, että luterilaiset ja mennoniitat ovat kasvaneet 

vapaaksi lunastavan anteeksiannon mallin tiellä kohti yhteistä tulevaisuutta, toivoa ja 

rakkautta.  
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