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Esipuhe

Sosiaalitieteellinen tutkimus on vakiinnuttanut asemansa viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana yhtenä keskeisenä raamatuntutkimuksen
menetelmänä, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tämän kirjan
laajuus ja kirjoittajien määrä kuvastavat hyvin sosiaalitieteiden nykyistä
merkitystä eksegetiikassa sekä erilaisten sosiaalitieteisiin luettavien tai
niihin läheisesti liittyvien tutkimusnäkökulmien määrää.
Tämä kirja on kirjoitettu oppikirjaksi, joka esittelee keskeisiä sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen suuntauksia. Samalla se on myös
juhlakirja, joka on omistettu Risto Urolle hänen 60-vuotispäivänsä johdosta, sillä hän on käynnistänyt sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen Suomessa ja on edistänyt sitä merkittävästi viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana.
Suomalaisessa eksegetiikassa sosiaalitieteellinen raamatuntutkimus
on kehittynyt sulassa sovussa perinteisempien historiallis-kriittisten metodien kanssa. Risto Uron tutkijaprofiililla on epäilemättä ollut tähän
suuri vaikutus: kiinnostus sosiaalitieteisiin on kehittynyt rinta rinnan
huolellisen tekstitutkimuksen kanssa.
Sosiologinen kysymyksenasettelu oli mukana jo Risto Uron vuonna
1984 valmistuneessa lisensiaattityössä (Opetuslasten lähettäminen Qlähteessä: jakson Lk 10,2-16.21-24 par. Mt. syntyhistoria, Helsingin yliopisto). Vuonna 1987 hyväksytyssä väitöskirjassaan (Sheep Among the
Wolves: A Study on the Mission Instructions of Q, Helsinki: Suomalainen
Tiedeakatemia) Uro rekonstruoi tarkan redaktiokriittisen analyysin
perusteella Q-lähteen lähetyspuheen traditiohistoriaa sekä sijoittaa puheen eri kehitysvaiheet sosiaalisiin konteksteihinsa. Väitöskirjansa valmistumisen jälkeen Uro työskenteli post-doc -tutkijana Claremontissa,
Kaliforniassa (Institute for Antiquity and Christianity, Claremont Graduate University), minkä johdosta James M. Robinson rekrytoi hänet
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kansainvälisen Q-projektinsa jäseneksi. Kansainvälisen Q-projektin
vuosien työskentelyn tuloksena syntyi perusteellinen kriittinen tekstieditio, jossa on rekonstruoituna Q-lähteen alkuperäinen sanamuoto (The
Critical Edition of Q: Synopsis Including the Gospels of Matthew and Luke, Mark and Thomas with English, German and French Translations of
Q and Thomas. Leuven: Peeters, 2000).
Claremontista Risto Uro sai virikkeen myös Tuomaan evankeliumin tutkimiseen sekä koptin kielen opiskeluun. Kiinnostus poiki
hieman myöhemmin ensimmäisen suomalaisen Tuomaan evankeliumia
käsitelleen tutkimushankkeen (Suomen Akatemian rahoitus 1993–
1995, joht. Risto Uro), jossa Risto Uro, Antti Marjanen ja Ismo Dunderberg loivat yhteistyössä pohjan suomalaiselle, kansainvälisesti tunnetulle ja arvostetulle Nag Hammadin kirjakokoelman ja gnostilaisuuden
tutkimukselle. Kansainvälisissä tutkijapiireissä Risto Uro tunnetaankin
sosiaali- ja kognitiotieteellisen kiinnostuksensa ohella yhtä lailla myös
Q-lähdettä sekä Tuomaan evankeliumia (erityisesti Thomas: Seeking the
Historical Context of Thomas, London: T&T Clark, 2003) sekä muita
Nag Hammadin kirjoituksia käsittelevistä julkaisuistaan.
Vuosien varrella Uron käyttämät sosiologiset menetelmät ovat monipuolistuneet. Viimeisimpänä mukaan on tullut kiinnostus kognitiotieteeseen ja kognitiiviseen uskontotieteeseen, joiden tarjoamia teorioita
ja malleja Uro on soveltanut uraa uurtavasti erityisesti varhaiskristillisten
rituaalien tutkimukseen. Tätä kirjoitettaessa painosta on juuri tullut
Risto Uron ja István Czacheszin toimittama teos, jossa esitellään kognitiivisen uskontotieteen sovelluksia raamatuntutkimuksessa: Mind, Morality and Magic: Cognitive Science Approaches in Biblical Studies (Durham: Acumen, 2013).
Risto Uron sosiaalitieteellistä suuntautumista – ja hänen tutkimustyötään laajemminkin – luonnehtivat laaja-alaisuus sekä kiinnostus uuteen. Samalla Uron julkaisut ovat metodisesti poikkeuksellisen selkeitä
sekä tuloksiltaan tarkkaan punnittuja.
Metodisen linjakkuutensa vuoksi Uron julkaisut vastaavat erinomaisesti haasteeseen, jonka tämän alan johtava kansainvälinen tutkimusryhmä, Context Group, on esittänyt sosiaalitieteelliselle raamatuntutkimukselle: tutkijan on tehtävä selväksi itselleen ja yleisölleen ne
menetelmät ja mallit, joita hän soveltaa tutkimuksessaan. Toisaalta Uro
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on ollut keskeisesti edistämässä myös sosiaalihistoriallisen näkökulman
vahvistumista suomalaisessa raamatuntutkimuksessa. Hyvänä esimerkkinä tästä on eksegetiikan opetuksessa on paljon käytetty Internetsivusto Ihminen ja yhteisö Uuden testamentin maailmassa
(http://www.helsinki.fi/teol/pro/ihminen/), jonka toimittamisessa ja
kehittämisessä Urolla on ollut keskeinen rooli. Erinomaisia esimerkkejä
teoksista, joissa yhdistyy tutkimuksen yleistajuistaminen sekä eksegetiikan opetuksen tarpeet ovat myös Risto Uron Jeesus-liikkeestä kristinuskoksi (Helsinki: Yliopistopaino, 1995) sekä Uron kollegoidensa
kanssa yhteistyössä toimittamat teokset Jeesuksen salaiset sanat: Tuomaan
evankeliumi (yhdessä Pauli Huuhtasen ja Antti Marjasen kanssa; Helsinki: Yliopistopaino, 1992) sekä Nasaretilaisen historia (yhdessä Outi
Lehtipuun kanssa; Helsinki: Kirjapaja, 1997).
Risto Uron vaikutus sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen kehittämiseen ei kuitenkaan rajoitu pelkästään hänen tieteellisiin julkaisuihinsa, oppimateriaalin tuottamiseen tai useisiin yleiskatsauksiin, joita
hän on kirjoittanut sosiaalitieteiden soveltamisesta raamatuntutkimuksessa (Ks. Kirjallisuus, Uro 1989; 1997; 2004a; 2004b; 2006).
Helsingin yliopiston Eksegetiikan osastolla Risto Uro tunnetaan myös
innostavana ja innovatiivisena projekti-ihmisenä. Uro on itse johtanut
useita Eksegetiikan osastolla toimivia hankkeita ja ollut aktiivisesti
ideoimassa muita hankkeita. Urolla oli esimerkiksi keskeinen rooli, kun
Eksegetiikan laitoksella päätettiin osallistua hakuun, jossa Varhaisen
juutalaisen ja kristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö valittiin Helsingin yliopiston tutkimuksen huippuyksiköksi 1994–1999.
Tämän kirjan taustalta voidaan nimetä ainakin kolme sosiaalitieteellistä tutkimushanketta, joiden ideoimiseen ja toimintaan Risto Uro
on antanut merkittävän panoksen: Varhaisten juutalaisten ja kristillisten
liikkeiden selittäminen: rituaali, muisti ja identiteetti (Suomen Akatemian rahoitus 2007–2010, joht. Petri Luomanen), Sosiaaliset roolit ja ammatit varhaiskristillisyydessä: Naisperheenpäät, kauppiaat ja sotilaat
(Suomen Akatemian rahoitus 2009–2013, joht. Antti Marjanen) sekä
pohjoismainen yhteistyöverkosto Socio-Cognitive Perspectives on Early
Judaism and Early Christianity (NordForsk-rahoitus 2010–2013; joht.
Petri Luomanen). Useat tämä kirjan artikkeleista perustuvat näissä tutkimushankkeissa tehtyyn tutkimukseen. Tätä kirjoitettaessa toimintaan-
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sa on aloittamassa Uron uusin pohjoismainen tutkimushanke Rituaalinen näkökulma kristinuskon syntyyn: sosio-kognitiivinen analyysi (Suomen
Akatemian rahoitus 2013–2017, joht. Risto Uro).
Risto Uron kansainvälinen ura on Claremontin post doc -vuosista
lähtien liittynyt tiiviisti Society of Biblical Literature (SBL) -järjestön
toimintaan. Vuosien varrella Uro on ollut useiden SBL:n ohjelmaryhmien johtokunnissa, sekä SBL:n vuosikokouksen että järjestön kansainvälisen kokouksen yhteydessä. Kun kansainvälinen kokous järjestettiin
Suomessa 1999, Uro kantoi päävastuun paikallisista järjestelyistä. Tätä
kirjoitettaessa Uro toimii puheenjohtajana (yhdessä István Czacheszin
kanssa) Mind, Society, and Religion in the Biblical World -ohjelmaryhmässä. Risto Uron aktiivinen toiminta SBL:ssä on ollut yhtenä merkittävänä esimerkkinä ja innoittajana monelle nuoremmalle tutkijalle,
niin että Helsingin yliopisto on useina vuosina johtanut tai ollut kärkisijoilla, kun on laskettu, minkä yliopiston edustajilla on ollut eniten
esiintymisiä SBL:n ohjelmaryhmissä – professori David Clinesin epävirallisen tilastoinnin mukaan. Risto Uro on usein perustellut aktiivista
toimintaansa juuri SBL:ssä sillä, että kokous, jossa myös nuoret väitöskirjaansa valmistelevat tutkijat pääsevät ääneen, antaa parhaiten virikkeitä ja uusia ideoita.
Risto Uron kiinnostus uusiin näkökulmiin rohkaisi tämän kirjan
toimittajia ehdottamaan kollegoilleen, että Uron 60-vuotispäivää juhlistettaisiin kirjalla, joka poikkeaa monessa suhteessa perinteisistä juhlakirjoista. Sosiaalitieteellistä raamatuntutkimusta esittelevä oppikirja tuntui
sopivalta tavalta muistaa henkilöä, joka on nostanut sosiaalitieteellisen
näkökulman suomalaisten raamatuntutkijoiden tietoisuuteen sekä kehittänyt pitkäjänteisesti eksegetiikan opetusta sekä sen tulosten julkaisemista yleistajuisessa muodossa.
Risto Uron merkitys suomalaisen sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen kehittäjänä näkyy myös siinä, että toimittajien oli vaikea kuvitella opetusta hyvin palvelevaa teosta ilman, että mukana olisi myös
juhlittavan omia artikkeleita. Toimittajilla ei ollutkaan vaikeuksia houkutella häntä mukaan hankkeeseen, vieläpä tiukalla aikataululla. Suostuttelutaitoja tosin vaadittiin siinä vaiheessa, kun kävi ilmi, että kyse oli
Riston omasta juhlakirjasta. Monet kollegat olivat jo tässä vaiheessa
lähettäneet omat tekstinsä juhlakirjan hengessä ja motivoimina, ja näin
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lopputulos on sekä onnittelumme Ristolle että osoitus hänen työnsä
annista meille. Suuret kiitokset Ristolle tähän kirjaan kirjoitetuista artikkeleista, joita ilman teos olisi jäänyt auttamatta puutteelliseksi! Kiitokset myös Elisa Uusimäelle teknisesta avusta toimitustyössä.
Risto Uron laajojen kansainvälisten verkostojen ansiosta toimittajien olisi ollut suhteellisen helppo koota myös kansainvälisempi kirjoittajajoukko, mutta lopputulos ei olisi palvellut yhtä hyvin suomalaisen
yliopisto-opetuksen tarpeita. Tässä kirjassa kansainvälistä kirjoittajakuntaa edustaa – sen lisäksi, että useimmat suomalaiset kirjoittajat ovat käytännössä myös oman alansa kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita –
István Czachesz, jonka kanssa Risto Uro on tehnyt viime vuosina tiivistä
yhteistyötä. Vaikka kirja julkaistaan suomeksi, kyse on uraauurtavasta
teoksesta; näin laajalle ja monipuoliselle johdatukselle sosiaalitieteelliseen raamatuntutkimukseen ei ole olemassa ulkomaisia esikuvia.
Tämän kirjan myötä sen toimittajat ja kirjoittajat haluavat lämpimästi onnitella Risto Uroa hänen 60-vuotispäivänsä johdosta. Onnitteluihin yhtyvät varmasti myös ne monet Riston työtoverit ja yhteistyökumppanit, joiden nimiä ei löydy tämän ”juhlakirjan” sivuilta sen
perinteistä poikkeavan muodon vuoksi. Mikäli kirja onnistuu innoittamaan uusia eksegeettipolvia ”sosio-kognitiivisen” raamatuntutkimuksen
pariin, uusiin ideoihin ja ehkä näkökulmiin, joita tässä kirjassa ei ole
vielä lainkaan osattu ennakoida, se on mitä parhain kunnianosoitus sille
uraauurtavalle työlle, jota Risto Uro on tehnyt sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen edistämiseksi.
Helsingissä 22.9.2013
Toimittajat

PETRI LUOMANEN

Johdanto

Sosiaalitieteiden juurtuminen
raamatuntutkimukseen
Sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen katsotaan yleensä saaneen
alkunsa 1970-luvulla. Tällöin historiallis-kriittistä raamatuntukimusta
alettiin kritisoida, koska se keskittyi liian yksipuolisesti Raamatun ideologisen tai teologisen sisällön analysoimiseen. Yksi sosiaalitieteellisen
raamatuntutkimuksen uranuurtajista, Robin Scroggs, on kuvannut
ideologista lähestymistapaa osuvasti ”metodologiseksi doketismiksi”.
Sen puitteissa uskonnosta keskustellaan abstraktisti, ikään kuin uskovien sielu ja henki eivät olisi lainkaan sidoksissa heidän kehoonsa tai sosiaaliseen yhteisöönsä. Scroggsin mielestä sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen tehtävänä on ”saattaa ruumis ja sielu taas yhteen”, jotta
kristinuskoa ei tutkita enää pelkästään teologisena tai dogmaattisena
järjestelmänä. (Scroggs 1980, 165–166.)
Sosiaalitieteet olivat kuitenkin vaikuttaneet raamatuntutkimukseen
jo aiemmin. Muotohistoriallinen menetelmä (muoto-, laji- ja traditiokritiikki) syntyi samoihin aikoihin 1900-luvun alussa, kun sosiaalitieteet
alkoivat vakiinnuttaa asemansa itsenäisenä tieteenalana. Lajikritiikin
keskeinen ajatus siitä, että traditiot voivat liittyä niille tyypillisiin sosiaalisiin tilanteisiin (Sitz im Leben), heijastelee selvästi sosiaalitieteiden
kysymyksenasetteluja. Myös sosiaalitieteiden uranuurtajat käsittelivät
uskontoa laajalti omissa teoksissaan. Émile Durkheimin Les formes
élémentaires de la vie religieuse (1912; suom. Uskontoelämän alkeismuodot) pyrki selittämään uskonnon yhteiskunnalliseksi ilmiöksi: uskonnol-
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liset uskomukset ja rituaalit ovat osa yhteiskunnan kollektiivista tietoisuutta, joten uskonnollinen kunnioitus ja palvonta ovat itse asiassa tiedostamatonta kunnioitusta yhteiskuntaa kohtaan. Ernst Troeltsch, saksalainen teologi ja uskonnonfilosofi, sai vaikutteita toiselta sosiologian
uranuurtajalta Max Weberiltä. Troeltschin teos Die Soziallehren der
christlichen Kirchen und Gruppen (1919; engl. The Social Teaching of the
Christian Churches) kuuluu uskonnonsosiologian klassikoihin. Kun
1980-luvulla alettiin uudestaan keskustella varhaiskristillisistä ja juutalaisista lahkoista, lähtökohtana olivat edelleen Weberin ja Troeltschin
lahkoteoriat, joita pyrittiin korjaamaan ja tarkentamaan.
Miksi lupaavasti alkanut uskonnontutkimuksen ja sosiaalitieteiden
yhteiselo näivettyi niin, että ”ruumiin ja sielun” piti alkaa etsiä toisiaan
uudelleen 1970-luvulle tultaessa? Suurimpana syynä oli ilmeisesti niin
sanotun dialektisen teologian vahva vaikutus 1900-luvun alkupuolen
saksalaiseen teologiaan. Dialektinen teologia, jota on kutsuttu myös
”Jumalan Sanan teologiaksi” (Theologie des Wortes Gottes), syntyi
ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa, osittain vastareaktiona
liberaalille protestantismille ja kristilliselle sosialismille. Mielenkiintoista
ja tilannetta hyvin kuvaavaa on se, että Rudolf Bultmann, joka oli muotohistoriallisen menetelmän keskeinen kehittäjä Uuden testamentin
tutkimuksessa, kuului myös dialektisen teologian suuriin nimiin.
Dialektinen teologia korostaa Jumalan täydellistä toiseutta suhteessa näkyvään maailmaan. Koska Jumalan ilmoitusta on turha etsiä luonnosta tai inhimillisestä todellisuudesta, huomio kohdistuu Jumalan
omaan ilmoitukseen ja sen teologiseen analyysiin. Karl Barthin vuonna
1919 pitämää esitelmää Der Christ in der Gesellschaft onkin pidetty
paitsi dialektisen teologian lähtölaukauksena samalla myös halvaannuttavana iskuna kristillisen sosialismin uskonnollis-sosiaaliselle näkökulmalle (Härle 1981). Vaikka kristillisen sosialismin ja sosiaalitieteellisen
raamatuntutkimuksen välille ei voida vetää yhtäläisyysmerkkejä, luonnehdinta kuvaa osuvasti sitä, mihin suuntaan teologinen keskustelu
kääntyi.
Muotohistoriallisen metodin valtakauden jälkeen, 1950-luvulta alkaen, huomio raamatuntutkimuksessa kohdistui suurempiin kirjallisiin
kokonaisuuksiin sekä niiden toimittajien eli redaktorien teologiaan.
Tämä vahvisti entisestään ideologisesti painottunutta tutkimusta. Ky-
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symyksenasettelujen yksipuolisuus alkoi kuitenkin käydä selväksi 1970luvulle tultaessa. Vaihtoehtoisia tai täydentäviä näkökulmia alettiin etsiä
samoihin aikoihin paitsi sosiaalitieteistä myös kirjallisuudentutkimuksesta (kirjallisuudentutkimuksen vaikutuksesta ks. Hakola & Merenlahti
1997; Riekkinen & Veijola 1983, 248–258).

Sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen
kaksi linjaa
Toisen tulemisensa jälkeen sosiaalitieteellinen eksegetiikka on vakiinnuttanut asemansa raamatuntukijoiden keskuudessa yhtenä keskeisenä
lähestymistapana. Sen piirissä on omaksuttu teorioita ja malleja sosiaalitieteiden useilta eri alueilta, esimerkiksi sosiologiasta, antropologiasta ja
sosiaalipsykologiasta. Toisaalta monet tutkijat ovat halunneet välttää
modernien sosiologisten teorioiden käyttämistä ja ovat sen vuoksi keskittyneet Raamatun ajan sosiaalihistorian kuvaamiseen. Tällä hetkellä
sosiaalitieteellinen raamatuntutkimus voidaan jakaa karkeasti ottaen
kahteen linjaan sen mukaan, painotetaanko tutkimuksessa enemmän
teorioiden ja mallien käyttöä vai sosiaalihistorian kuvailua.
Pohjoisamerikkalaisten tutkijoiden verkostoitumisen kannalta keskeinen foorumi oli – ja on yhä edelleen – Society of Biblical Literature
-järjestön (SBL) vuosikokous. Sen yhteydessä toimii eri tutkimusteemoihin keskittyviä jaostoja. Ensimmäinen sosiaalitieteelliseen raamatuntutkimukseen keskittyneen ryhmän istunto pidettiin vuonna 1972.
Istunnon teemana oli Experiments Toward a Social Description of Early Christianity. Osanottajina oli useita sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen sekä laajemminkin eksegetiikan tunnettuja nimiä (esim.
James Charlesworth, John Elliott, Elizabeth Schüssler Fiorenza, Wayne
Meeks ja Jonathan Z. Smith). Niin kuin ryhmän nimestä käy ilmi, pääpaino oli sosiaalihistoriallisessa kuvauksessa. Seuraavan vuoden kokouksessa perustettiin pidempään työskennellyt jaos, joka oli suuntautunut
samalla tavoin: The Social Description of Early Christianity. Ryhmä
työskenteli viiden vuoden ajan keskittyen Antiokian sosiaalihistoriallisen
tilanteen kartoittamiseen. (Yleiskatsaus perustuu: Elliott 2001 ja 2008.)
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Alkuvaiheessa painopiste oli selkeästi sosiaalihistoriassa. Muutamat
ryhmän työskentelyyn osallistuneet tutkijat alkoivat kuitenkin vaatia,
että olisi tehtävä ero sosiaalihistoriallisen kuvailun ja varsinaisen sosiologisen analyysin välillä. Keskustelun herättäjinä olivat erityisesti John
Gager ja John H. Elliott. John Gagerin tutkimus Kingdom and Community: The Social World of Early Christianity (Gager 1975) hyödynsi
esimerkiksi kognitiivisen dissonanssin teoriaa sekä moderneista millenaristisista liikkeistä tehtyjä sosiaaliantropologisia analyysejä ja vertaili
näitä liikkeitä varhaiskristillisyyteen. Elliottin hieman myöhemmin julkaistu tutkimus Home for the Homeless (Elliott 1981) puolestaan käytti
hyväkseen Bryan Wilsonin lahkotypologiaa (Wilson 1973; tästä ks. luku
Lahkotutkimus). Aivan ehdottomia koulukuntaerot eivät kuitenkaan
olleet, niin kuin ne eivät ole nykyäänkään.
Painotuserot alkoivat kuitenkin käydä yhä selvemmiksi, kun John
H. Elliott ja David Balch julkaisivat Ensimmäistä Pietarin kirjettä käsittelevät tutkimuksensa. Elliott painotti sosiaalitieteellisiä malleja, kun
taas Balch keskittyi sosiaalihistorialliseen näkökulmaan. (Balch 1981;
Elliott 1981.) Vuodesta 1983 SBL-järjestössä toimi kaksi eri ryhmää:
Social Sciences and the New Testament Consultation sekä Social History of Early Christianity Consultation. Nimissä on ollut hieman muutoksia vuosien varrella, mutta nämä kaksi hieman eri tavoin suuntautunutta sosiaalitieteellistä ryhmää toimivat yhä edelleen.
Myös saksalaiset raamatuntutkijat alkoivat kiinnostua sosiaalitieteistä 1970-luvun loppupuolella. Gerd Theissen julkaisi uraa uurtavan
varhaista Jeesus-liikettä käsittelevän tutkimuksensa Soziologie der Jesusbewegung (Theissen 1977; tästä enemmän jäljempänä). Samana vuonna
järjestettiin uusia sosiaalihistoriallisia lähestymistapoja käsittelevä kokous Saksassa Villigstissä. Osanottajina oli merkittävä joukko tunnettuja
saksalaisia teologeja ja uskonnontutkijoita (esim. Dorothee Sölle, Hans
Kippenberg, Wolfgang ja Ekkehard Stegemann, Willi ja Luise Schottroff sekä Hans Dreier). Pohjoisamerikkalaista näkökulmaa kokouksessa
edustivat John H. Elliott ja Scott Bartchy, jotka ovat toimineet aktiivisesti myös niin sanotussa Context Groupissa.
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Context Group
Context Groupin juuret ovat John H. Elliottin ja Bruce Malinan yhteistyössä, joka sai alkunsa 1970-luvun lopussa Catholic Biblical Associationin yhteydessä toimineista opintopiireistä. Niissä keskityttiin tutkimaan Uuden testamentin kulttuurista ja sosiaalista kontekstia. Bruce
Malinan kulttuuriantropologiaa hyödyntävä oppikirja The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology ilmestyi 1981, samana
vuonna kuin Balchin ja Elliottin Ensimmäistä Pietarin kirjettä käsittelevät monografiat. Malinan kirja vauhditti omalta osaltaan edellä kuvattua sosiologisista malleista käytävää keskustelua, joka johti kahden erilaisen ohjelmaryhmän syntymiseen SBL-kokouksissa (kulttuuriantropologiasta enemmän jatkossa).
Mallintamisesta kiinnostuneet tutkijat perustivat yhteisen työryhmän, jonka nimeksi omaksuttiin The Context Group: A Project on the
Bible in its Socio-Cultural Environment. Ryhmä on kokoontunut vuodesta 1990 alkaen vuosittain keskustelemaan jäsentensä valmisteilla
olevista käsikirjoituksista ja tarjoamaan niistä vertaispalautetta. Työskentelyyn osallistuu nykyään useita tutkijoita myös muualta maailmasta, esimerkiksi Keski-Euroopasta, Pohjoismaista, Australiasta ja EteläAfrikasta. Ryhmä on kokoontunut ajoittain myös kesäisin PohjoisAmerikan ulkopuolella, esimerkiksi Saksassa, Espanjassa, Skotlannissa ja
Venäjällä. Vuonna 2012 järjestettiin Context Groupin ja sosiokognitiiviseen tutkimukseen keskittyneen NordForsk-verkoston (SocioCognitive Perspectives on Early Judaism and Early Christianity) yhteiskokous Järvenpäässä. Suomalaisilla tutkijoilla onkin ollut aktiivista yhteistyötä Context Groupin sekä SBL:n piirissä toimivien sosiaalitieteellisten ryhmien kanssa koko 2000-luvun ajan. (Context Groupin
historiasta lähemmin ks. Elliott 2001 ja 2008.)
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Tutkimusteemoja ja teoreettisia malleja
Modernin sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen neljänä ensimmäisenä vuosikymmenenä on ehditty soveltaa monia teoreettisia malleja ja
paneutua useisiin tutkimusteemoihin. Seuraavaksi luodaan katsaus keskeisimpiin näkökulmiin – klassisiin kysymyksiin, jotka tulevat edelleen
säännöllisesti esiin tutkimuksessa, sekä tutkimuksen viimeisimpiin virtauksiin.
Rakennefunktionalismi, kulttuuriantropologia, lahkotutkimus sekä
tiedonsosiologia ovat teorioita, joista jokaisen sosiaalitieteellisestä raamatuntutkimuksesta kiinnostuneen on hyvä olla tietoinen. Sosiaalisen
identiteetin sekä kognitiotieteen ja sosiaalisen muistin näkökulmat puolestaan edustavat lähestymistapoja, joita on alettu soveltaa raamatuntutkimuksessa laajemmin vasta viimeisen vuosikymmenen aikana. Näiden
lisäksi tutkijoita ovat inspiroineet myös monet muut sosiaalitieteellisestä
tutkimuksesta omaksutut mallit, esimerkiksi Weberin typologia karismaattisista johtajista (Holmberg 1978; Theissen 1977), Mary Douglasin grid ja group -malli (Malina 1986; Neyrey 1986) ja Anthony Giddensin rakenteistumisen teoria (Horrell 1996). Myös nämä – niin kuin
monet muutkin tutkimuksessa sovelletut mallit ja teoriat – tarjoavat
mielenkiintoisia näkökulmia, joihin asiasta kiinnostuneet voivat perehtyä tarkemmin kirjallisuuden avulla.

Funktionalismi
Yksi varhaisimmissa 1970-luvun tutkimuksissa sovelletuista sosiologian
näkökulmista oli rakennefunktionalismi. Tässä suuntauksessa yhteiskuntaa tarkastellaan kokonaisuutena, jossa jokaisella sen osalla on oma
positiivinen tehtävänsä, funktio. Esimerkiksi Gerd Theissenin varhaista
Jeesus-liikettä käsitellyt tutkimus sovelsi funktionalistista tarkastelutapaa
(Theissen 1977). Theissen tarkasteli Jeesus-liikettä yhtenä juutalaisuuden sisällä vaikuttaneena uudistusliikkeenä. Muita vastaavia liikkeitä
olivat esimerkiksi essealaisten yhteisö sekä fariseukset. Theissenin tarkas-
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telun yhteiskunnallisena kokonaisuutena oli siten juutalainen yhteiskunta. Tämä yhteiskunta oli kriisissä, jonka syynä olivat jännite kaupunkien ja maaseudun välillä, kreikkalais-roomalaisen kulttuurin aiheuttama identiteettikriisi sekä taloudellinen riisto. Juutalaisuuden sisällä
syntyneiden liikkeiden positiivisena funktiona oli kanavoida näiden
kriisien aiheuttamia ristiriitoja ja aggressioita. Jeesus-liikkeen kantavana
voimana olivat kylästä toiseen kulkeneet saarnaajat sekä heidän kannattajansa Galilean kylissä. Nämä radikaalit saarnaajat varoittivat ihmisiä
rikkauden vaaroista, kehottivat heitä luopumaan omaisuudesta sekä
jättämään perheensä ja liittymään Jeesuksen seuraajien joukkoon.
Funktionalistista lähestymistapaa on kritisoitu sosiologisessa tutkimuksessa siitä, että se antaa liian tasapainoisen kuvan yhteiskunnasta:
jos liikkeitä tarkastellaan vain siitä näkökulmasta, miten ne toimivat
yhteiskunnan kokonaisuudessa, analyysi ei voi ottaa tarpeeksi huomioon
muutokseen johtavia tekijöitä (Arnal 2001; Horsley 1989). Theissenin
tulkintaan tällainen kritiikki soveltuu kuitenkin vain rajoitetusti, sillä
hän ei edusta puhdasta funktionalismia. Hän ottaa huomioon myös
juutalaiseen yhteiskuntaan sisältyviä jännitteitä sekä kehityslinjoja, jotka
johtavat yhteiskunnan muutokseen. (Luomanen 2002a.) Myös Wayne
Meeks, joka Theissenin tavoin vaikutti olennaisesti sosiaalitieteellisen
näkökulman toiseen tulemiseen, sovelsi funktionaalista näkökulmaa
teoksessaan The First Urban Christians (Meeks 1983), mutta hänkin
varsin maltillisesti.

Kulttuuriantropologia
Bruce Malina julkaisi vuonna 1981 oppikirjaksi tarkoitetun teoksen,
The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology (Malina
1981; uudistettu kolmas laitos 2001), jossa hän esittelee modernin pohjoisamerikkalaisen kulttuurin ja Raamatun ajan Välimeren kulttuurin
keskeisimpiä eroja. Teoksen tarkoituksena on tehdä ensisijainen kohderyhmänsä, pohjoisamerikkalaiset lukijat, tietoisiksi muinaisen Välimeren kulttuurin keskeisistä arvoista ja kulttuurisista käytänteistä. Nämä
vaikuttavat olennaisesti siihen, miten Raamatun kertomukset ymmärretään alkuperäisessä historiallisessa kontekstissaan.
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Malinan mukaan muinaisen Välimeren kulttuuri oli ennen kaikkea
kunnian ja häpeän kulttuuri. Kunnian puolustaminen ja häpeän välttäminen olivat arvoja, joita ei kyseenalaistettu ja jotka sen vuoksi leimasivat kaikkea inhimillistä kanssakäymistä. Näiden arvojen keskeisyys tulee
hyvin esiin esimerkiksi Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille (1. Kor.
11:1–6): Nainen, joka esiintyy pää peittämättömänä, häpäisee päänsä.
Miehelle puolestaan on häpeällistä, jos hänellä on pitkät hiukset. Paavalin mukaan miehen tulee rukoilla ja profetoida pää peittämättömänä,
koska mies heijastaa Jumalan kunniaa. Nainen puolestaan on miehen
kunnia.
Ajatus siitä, että nainen heijastaa miehen kunniaa, on tietysti lähtökohdiltaan perin juurin patriarkaalinen. Samalla se heijastaa toista muinaisen Välimeren kulttuurille tyypillistä ilmiötä, jota Malina kuvaa termillä kollektivistinen tai dyadinen persoonallisuus. Tämä tarkoittaa,
että ihmisen minäkuva ei määräydy ihmisen omien tuntemusten perusteella, vaan siltä pohjalta, minkä ryhmän jäsen hän on ja missä suhteessa
hän on ryhmän toisiin jäseniin. Naisen kunnia määräytyy sen perusteella, miten hänen käytöstään arvioidaan. Samoin määräytyy miehen kunnia, tässä tapauksessa vielä välillisesti naisen kautta: jos nainen toimii
häpeällisesti, hän häpäisee miehensä ja samalla kollektiivisesti koko sen
perhekunnan, josta mies on vastuussa.
Kunnian ja häpeän kulttuuri löi leimansa moniin vuorovaikutustilanteisiin. Yksi esimerkki tästä on niin sanottu haaste ja vastaus -peli
(challenge–riposte). Jos henkilön kunnia joutui haastetuksi, siihen piti
vastata. Esitettyä haastetta ei voinut sivuuttaa yhdentekevänä joutumatta häpeään. Jos esimerkiksi Jeesuksen kiusauskertomusta (Matt. 4:1–11;
Luuk. 4:1–13) tarkastellaan haaste ja vastaus -pelin näkökulmasta, asetelma muuttuu toisella tavalla jännitteiseksi kuin länsimainen lukija
luonnostaan ajattelisi. Kyse ei ole enää erämaan yksinäisyyteen vetäytyneen Jeesuksen henkilökohtaisista kiusauksista, vaan pelistä, jossa Paholainen haastaa Jumalan Pojan ja samalla Jumalan kunnian. Välimeren
kulttuurissa kertomuksen kuulija keskittyy seuraamaan, miten Jeesus
onnistuu vastaamaan hänelle esitettyyn haasteeseen. Saattaako hän itsensä ja Jumalan häpeään vai onnistuuko hän säilyttämään Jumalan
kunnian? (Malina & Rohrbaugh 1992, 41–42.)
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Keskeisiä oletuksia oli myös ajatus rajoitetusta hyvästä. Toisin kuin
nykyisessä länsimaisessa kulttuurissa, joka pitää jatkuvaa kasvua mahdollisena ja jopa tavoiteltavana, muinaisen Välimeren kulttuurissa oletettiin, että hyvän määrään ei voinut olennaisesti vaikuttaa: mikäli joku
onnistui saamaan itselleen uusia taloudellisia tai muita etuuksia, toiset
vastaavasti menettivät jotain. Yksi seuraus tästä on, että onnekkaan ihmisen on oltava alituisesti varuillaan, jotta ei joutuisi toisten kateuden
kohteeksi. Koska katseen ja silmien ymmärrettiin heijastavan sydämen
sisäisiä tunteita ja haluja, oli suojauduttava ”pahalta silmältä” (vrt. ofthalmos ponēros jakeissa Matt. 6:23; 20:15; Mark. 7:22). Tässä tarkoituksessa joko säädeltiin omaa käyttäytymistä – kätkettiin oma menestys
tai jaettiin omasta hyvästä kateuden välttämiseksi – tai suojauduttiin
pahalta silmältä esimerkiksi amulettien avulla. Yksi tunnetuimmista
pahalta silmältä suojaavista amuleteista oli ja on edelleen Välimeren
maissa niin sanottu Khamsa-amuletti (arabian sanasta viisi), kämmen,
jonka keskellä on silmä. Juutalaisuudessa amulettia kutsutaan Mirjamin
silmäksi (Mooseksen ja Aaronin siskon mukaan), islamilaisessa traditiossa Fatiman kädeksi (Muhammedin tyttären mukaan) ja itäisen Välimeren kristittyjen parissa Marian kädeksi. (Malina 2001, 108–133.)
Kulttuuriantropologia on osoittautunut hedelmälliseksi näkökulmaksi, jota Malina kollegoineen on hyödyntänyt lukuisissa julkaisuissa.
Siitä on käytännössä muodostunut yksi keskeisimmistä näkökulmista,
jota Context Group on soveltanut. Näkökulman soveltaminen ei ole
kuitenkaan täysin ongelmatonta. Lähestymistapa muuttuu kyseenalaiseksi silloin, jos nykyisen Välimeren kulttuurin oletetaan säilyttäneen
antiikin aikaisia piirteitään niin, että sen pohjalta voidaan suoraan rekonstruoida Raamatun ajan kulttuuria. Kulttuuriantropologian pohjalta
esitettyjä yleistyksiä ja malleja on aina syytä tarkastella kriittisesti sosiaalihistoriallisen tutkimustiedon valossa. Sosiaalihistoriallisen tutkimuksen
suhteesta sosiaalitieteessä sovellettuihin malleihin ja teorioihin onkin
keskusteltu vilkkaasti (mistä lisää jatkossa).
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Lahkotutkimus
Koska kristinusko sai alkunsa juutalaisena liikkeenä ja erkani juutalaisuudesta vähitellen omaksi uskonnokseen, on luonnollista, että lahkojen
muodostumiseen liittyvä sosiologinen tutkimus on kiinnostanut raamatuntutkijoita. Lahkotutkimus löi itsensä läpi ensin Uuden testamentin
puolella, heti sosiologisen raamatuntutkimuksen toisen tulemisen yhteydessä. Vaikka kristinuskosta oli aiemminkin puhuttu lahkona, käsitteelle ei ollut annettu selkeää sosiologista määritelmää ennen kuin sosiologista lahkotutkimusta alettiin soveltaa. Samalla tavoin Toisen
temppelin ajan juutalaisuuden tutkimuksessa ja erityisesti Qumrantutkimuksessa oli tavanomaista puhua ”lahkoista” tai ”Qumranin lahkosta” ilman, että lahkon käsitettä pohdittiin sosiologiselta kannalta.
Toisen temppelin ajan juutalaisuuden tutkimuksessa lahkotutkimuksen
näkökulma on tullut selvemmin mukaan 2000-luvulla.
Sosiologiassa lahkotutkimus on kuitenkin ollut keskeinen teema aivan tieteenalan alkuvaiheista saakka. Kuten edellä on käynyt ilmi, (uskonto)sosiologian klassikot, kuten Max Weber ja Ernst Troeltsch, olivat
kiinnostuneita lahkoliikkeiden dynamiikasta. Weberin ja Troeltschin
katsotaankin olevan ensimmäisiä, jotka määrittelivät kirkon ja lahkon
sosiologisesti. Weberin ja Troeltschin erottelua ei voida kuitenkaan ongelmattomasti soveltaa suoraan varhaiskristillisyyden tarkasteluun, koska sen lähtökohtana on ajatus valta-asemassa olevista kristillisistä kirkoista, joista lahkot erkanevat. Selvää on, että tällainen asetelma ei
sellaisenaan sovellu varhaisen kristinuskon tai juutalaisuuden analysoimiseen. Uudemmassa lahkotutkimuksessa onkin pyritty soveltamaan
klassisen kirkko–lahko-typologian jälkeen kehitettyjä malleja, joissa
lahkot määritellään esimerkiksi sen perusteella, miten ne suhteutuvat
ympäröivään maailmaan, ei ”kirkkoon”. (Wilson 1973.)
Lahkotutkimusta sovelletaan raamatuntutkimuksessa edelleen (ks.
luku Lahkotutkimus), vaikka mukaan on tullut myös muita pienryhmien keskinäisiä suhteita käsitteleviä näkökulmia, kuten sosiaalipsykologiasta omaksuttu sosiaalisen identiteetin teoria (ks. luku Sosiaalisen identiteetin näkökulma). Myös poikkeavuuden leimaamisteoria valottaa
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omalta osaltaan ryhmien muodostumista (ks. luku Ylösnousemususkoa
koskevat kiistat poikkeavuuden leimaamisteorian näkökulmasta).

Tiedonsosiologia
Wayne A. Meeksin artikkelia The Man from Heaven in Johannine Sectarianism (Meeks 1972) pidetään ensimmäisenä tiedonsosiologiaa soveltavana Uuden testamentin tutkimuksena. Meeksin mukaan Johanneksen evankeliumi tarjosi kirjoittajansa yhteisölle uuden ”symboliuniversumin”, jolla se ”legitimoi” suhteensa ympäröivään yhteiskuntaan. Enemmän huomiota tiedonsosiologia sai kuitenkin vasta
1980-luvun lopulla, kun sitä sovellettiin muihin evankeliumeihin ja
Paavalin kirjeisiin (Esler 1987; MacDonald 1988; Overman 1990; Watson 1986).
Tutkijat, jotka ovat soveltaneet tiedonsosiologiaa varhaiskristillisyyteen, ovat tukeutuneet pääasiassa Peter L. Bergerin ja Thomas Luckmannin teokseen The Social Construction of Reality: A Treatise in the
Sociology of Knowledge (1966; suom. Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen: Tiedonsosiologinen tutkielma). Bergerin ja Luckmannin mielestä
aiempi tutkimus oli ollut turhan paljon kiinnostunut filosofisista kysymyksistä, jotka liittyivät tiedon ja todellisuuden perimmäiseen luonteeseen (ontologia ja epistemologia). He halusivat lähestyä aihetta käytännöllisemmästä, empiirisestä näkökulmasta ja ottivat sen vuoksi
tarkastelunsa kohteeksi ihmisten arkitodellisuuden eli sen, minkä ihmiset tavallisesti ”tietävät” olevan ”todellista”.
Berger ja Luckmann katsovat, että yhteiskunnan ja yksilön jokapäiväisen todellisuuden välillä on dialektinen suhde. Ihmiset tuottavat yhdessä maailmansa. Toisaalta tämä ihmisten tuottama maailma vaikuttaa
siihen, miten he kokevat jokapäiväisen todellisuutensa. Berger ja Luckmann kuvaavat tätä dialektista prosessia kolmella käsitteellä: ulkoistaminen, objektivoituminen, sisäistäminen. Ulkoistamisessa inhimillisesti
luotu todellisuus objektivoituu. Sisäistäminen puolestaan kuvaa sitä
vaihetta, jolloin objektiiviseksi muodostunut todellisuus välitetään seuraaville sukupolville.
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Varhaiskristillisyyden tutkimuksessa keskeisiksi muodostuneet käsitteet jokapäiväinen elämä, legitimaatio ja symboliuniversumi liittyvät
tämän prosessin objektiiviseen vaiheeseen sekä sisäistämiseen. Bergerin
ja Luckmannin mukaan arkielämän todellisuus näyttäytyy ihmisille
ylivertaisena, niin että jokapäiväinen elämä ymmärretään ehdottomasti
läsnä olevaksi todellisuudeksi, joka ei riipu siitä, miten ihminen ymmärtää sen. Jokapäiväinen elämä on valmista todellisuutta, jonka näyttämölle ihminen astuu. Kun yhteiskunnan institutionalisoituneita rakenteita välitetään seuraaville sukupolville, niille täytyy löytää perusteet eli
ne on legitimoitava. Symboliuniversumit edustavat legitimoinnin kaikkein kehittyneintä ja laajinta astetta.
Koska Bergerin ja Luckmannin malli kytkee toisiinsa sosiaalisen
todellisuuden ja sen ideologisen perustelun, on helppo ymmärtää, miksi
raamatuntutkijat omaksuivat helposti käsitteen legitimaatio. Se tarjosi
varsin sujuvan tavan siirtyä pelkästä teologisesta keskustelusta kohti
sosiaalisen todellisuuden kysymyksiä. Samalla nousee kuitenkin esiin
uusi ongelma: lähteet. Raamatun ajan sosiaalinen todellisuus ja ideologinen maailma avautuvat meille vain tekstien kautta. Kuinka näiden
tekstien maailma suhteutuu ideologiseen maailmaan ja konkreettiseen
arkiseen todellisuuteen? Kari Syreenin kehittämä kolmen maailman
malli pureutuu erityisesti tähän kysymykseen (ks. luku Tiedonsosiologia
ja kolmen maailman malli).

Sosiaalinen identiteetti
Philip Esler, joka oli aiemmissa tutkimuksissaan soveltanut tiedonsosiologiaa sekä kehittänyt varhaiskristillisyyttä kuvaavia lahkomalleja, omaksui 1990-luvun lopussa uuden näkökulman varhaiskristillisten ryhmien
välisiin suhteisiin. Esler sovelsi kirjoissaan Galatians (Esler 1998b) sekä
Conflict and Identity in Romans: The Social Setting of Paul’s Letter (Esler
2003) sosiaalipsykologiasta omaksuttua sosiaalisen identiteetin näkökulmaa. Näkökulma osoittautui hedelmälliseksi, ja sitä on sovellettu
2000-luvun kuluessa myös muihin Uuden testamentin kirjoituksiin
(esim. Hakola 2007; 2008; Luomanen 2012; Tucker 2010) sekä laa-
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jemmin varhaiskristillisyyden ja Toisen temppelin ajan juutalaisuuden
tutkimukseen (esim. Jokiranta 2005; 2013b).
Sosiaalisen identiteetin teoria (social identity theory) sekä siihen läheisesti liittyvä itsekategorisoinnin teoria (self-categorization theory)
muodostavat kokonaisuuden, jota tässä julkaisussa kuvataan yleiskäsitteellä sosiaalisen identiteetin näkökulma (social identity approach; vrt.
Abrams & Hogg 1990). Koska sosiaalipsykologia on kiinnostunut pienryhmien välisistä suhteista, se täydentää psykologisella näkökulmallaan
tutkimuksessa aiemmin sovellettuja lahkoteorioita.
Sosiaalisen identiteetin teorian (SIT) kehittäjän, Henri Tajfelin
(1919–1982), katsotaan luoneen sosiaalipsykologiaan erityisen eurooppalaisen näkökulman. Siinä tähdennetään, että sosiaalipsykologisia ilmiöitä on tutkittava niiden todellisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa, ei
laboratorioissa. Toisaalta Tajfelin ensimmäiset tutkimukset käsittelivät
havaintopsykologisia ilmiöitä ja edellyttivät tämän vuoksi kognitiiviselle
psykologialle tyypillisiä yksinkertaistettuja koeasetelmia. Itsekategorisoinnin teoria liittyy tähän sosiaalisen identiteetin taustalla olevaan
kognitiiviseen juonteeseen. Se pyrkii kuvaamaan niitä itsekategorisointiin liittyviä kognitiivisia prosesseja, joiden vaikutuksesta ihminen kokee
itsensä joko erillisenä itsenäisenä toimijana tai ryhmän jäsenenä. Kognitiivisen juonteensa vuoksi sosiaalisen identiteetin näkökulmaan voidaan
kytkeä myös muita, uudempia kognitiotieteisiin perustuvia näkökulmia
(ks. luvut Sosiaalisen identiteetin näkökulma ja Kognitiotiede raamatuntutkimuksessa).

Kognitiotiede ja rituaalitutkimus
Ensimmäiset tietokoneet 1950-luvulla antoivat yhden alkusysäyksen
kognitiotieteen synnylle. Kyse oli samalla myös vastareaktiosta psykologista tutkimusta hallinneelle behaviorismille, jossa kiinnitettiin huomiota yksinkertaiseen impulssien ja reaktioiden vastaavuuteen. Ymmärrettiin, että on saatava tarkempaa tietoa siitä, kuinka mieli representoi eli
kuvantaa ulkopuolista maailmaa ja millaisia kognitiivisia prosesseja tähän liittyy. Samaan aikaan muistitutkimus oli osoittanut, kuinka pieni
kapasiteetti lyhytkestoisella muistilla on ja kuinka tärkeitä mielen
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”skriptit” – valmiit kaavat ja pienoiskäsikirjoitukset siitä, miten tapahtumat tavallisesti etenevät – ovat muistamisen kannalta. Lingvistiikan
tutkimuksessa Noam Chomsky esitti teoriansa universaalista kieliopista.
Chomsky haastoi behavioristiset teoriat, joiden mukaan kielioppi opittiin yrityksen ja erehdyksen kautta, esittämällä, että kielen oppiminen
perustui mieleen syntymälahjana istutettuun kielioppiin, valmiuteen
oppia kielen rakenteita ja sääntöjä. Nykyään kognitiotiede on monitieteinen tutkimusala, jossa sovelletaan mielen ja keinoälyn tutkimusta,
filosofiaa, psykologiaa, neurotiedettä, lingvistiikkaa, antropologiaa sekä
etologiaa (eläinten käyttäytymistä tutkiva tiede).
Vertailevan uskontotieteen tutkimuksessa alettiin 1990-alkupuolella soveltaa kognitiotieteestä omaksuttuja näkökulmia uskonnontutkimukseen. Syntyi tutkimusala, jonka nimeksi on vakiintunut kognitiivinen uskontotiede (cognitive science of religion; CSR). Kognitiivinen uskontotiede on kiinnostunut niistä uskontoon liittyvistä
mielen mekanismeista, jotka ovat kaikille yhteisiä – uskonnosta, etnisestä taustasta ja kulttuurista riippumatta. Osittain kognitiivisen uskontotieteen inspiroimana myös raamatuntutkijat ovat alkaneet kiinnostua
kognitiotieteen soveltamisesta esimerkiksi rituaalien tutkimukseen.
Kognitiivisen uskontotieteen ohella kiinnostusta ovat herättäneet kognitiivisen lingvistiikan piirissä kehitetyt mallit, esimerkiksi niin sanottu
blending-teoria. Myös traditioiden välittämisen ja sosiaalisen muistin
tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita muistitutkimuksen saavutuksista
(ks. luvut Kognitiotiede raamatuntutkimuksessa ja Rituaalitutkimus).

Sosiaalinen muisti
Historiallis-kriittinen tutkimus on alusta saakka ollut kiinnostunut siitä,
miten raamatullisia kertomuksia muokataan ja välitetään eteenpäin.
Tämän prosessin kannalta on olennaista, miten inhimillinen muisti
toimii ja erityisesti miten se toimii erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa,
joissa traditioita välitetään. Sosiaalisen muistin käsite liittyy samaan
aihepiiriin: sosiaaliset viitekehykset muodostavat muistoja ja muokkaavat sitä, mitä muistetaan ja miten muistot liittyvät muistelevan ryhmän
identiteettiin. Koska kyse on ryhmien identiteetin kannalta olennaisesta
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muistamisen tavasta, esimerkkejä sosiaalisesta muistamisesta on helppo
löytää itse kunkin kokemusmaailmasta: kun suku kokoontuu perhejuhliin, mitä ovat ne tavallisimmat tarinat, joita varsinkin vanhempi polvi
muistelee kerta toisensa jälkeen?
Vaikka sosiaalisen muistin käsite liittyy selvästi historiallis-kriittisen
tutkimuksen keskeisiin kysymyksiin, muistista käytyä keskustelua on
alettu kytkeä kiinteämmin raamatuntutkimukseen vasta 2000-luvun
kuluessa. Uuden testamentin tutkimuksessa erityisenä kiinnostuksen
kohteena on luonnollisesti ollut se, miten sosiaalinen konteksti on vaikuttanut Jeesus-traditioiden välittämiseen (ks. luku Sosiaalinen muisti).

Sosiaalitieteellinen mallintaminen
raamatuntutkimuksessa
Vuosien varrella mallintamisesta on käyty suhteellisen paljon keskustelua sosiaalitieteellisen raamatuntutkijoiden keskuudessa. Tarkoituksellista mallintamista on usein puolustettu esimerkiksi seuraavilla
näkökohdilla (Elliott 1986; 1993; 2008; Esler 1995; 1998a; 2000; Malina 1982; Rohrbaugh 1996):
•

•
•

Käsitteenä malli sijoittuu laajojen teorioiden ja konkreettisen empiirisen aineiston välimaastoon. Teorioista voidaan mallien avulla johtaa suppeampia kokonaisuuksia, joita voidaan testata empiirisesti.
Tällainen kolmitasoinen (teoria–malli–empiirinen tieto) luokittelu
tuodaan esiin esimerkiksi Elliottin sosiaalitieteellistä raamatuntutkimusta esittelevässä oppikirjassa (Elliott 1993).
Mallintaminen on erottamaton osa inhimillistä havaitsemista. Sen
vuoksi voimme ainoastaan valita, mallinnammeko tietoisesti vai tiedostamattomasti
Malleilla on tärkeä ”heuristinen merkitys”: ne auttavat ”löytämään”
ja ”havaitsemaan” uusia näkökulmia ja keksimään uusia kysymyksiä
(vrt. kreikan verbi heuriskō). Malleja ei voida osoittaa oikeiksi tai
vääriksi. Jos malli tuottaa uskottavia tuloksia, ei ole merkitystä sillä,
mistä se on saatu.

Mallintamista kritisoineen tutkijat ovat puolestaan korostaneet seuraavia seikkoja (Craffert 2000; Horrell 2000; 2002; Lawrence 2004):
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Mallintamisessa on aina se vaara, että lähteistä saatava tieto pakotetaan ennalta määrättyyn muottiin.
Kyky herättää uusia kysymyksiä ja näkökulmia ei ole riittävä peruste
mallien käyttämiselle. Suurin osa anakronisista ja etnosentrisistä
malleista kykenee samaan, vaikka ne ovat oletuksiltaan lähtökohtaisesti vääriä.
Käsitettä malli on käytetty epämääräisesti kuvaamaan hyvin monenlaisia ja -laajuisia teoreettisia näkökulmia, suppeista erityistapauksiin
soveltuvista malleista laajoihin abstrakteihin tutkimusparadigmoihin.
Antropologiassa, josta Context Groupin monet tutkijat ovat omaksuneet malleja, tutkimus alkaa usein etnografisella kuvauksella, ja
mallit tulevat mukaan vasta myöhemmin.
Mallien soveltamisessa on tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti
niihin kohtiin, jossa malli ei vastaa lähteistä saatavaa tietoa. Tällainen kriittinen tarkastelu on tärkeää sosiaalitieteellisten mallien kehittämisen kannalta.

Keskustelussa on nostettu esiin huomionarvoisia näkökohtia rintamalinjan molemmin puolin. Kriitikot ovat oikeassa siinä, että malli-käsitettä
käytetään usein varsin väljästi. Elliottin oppikirjassaan suosittelema
määritelmä (Elliottin lähteenä Carney 1975), jossa malli sijoitetaan laajempien teorioiden ja tutkimuksessa kerättävän tiedon välille, olisi sinänsä johdonmukainen, mutta käytännössä terminologiaa käytetään
väljemmin. Termiä malli saatetaan käyttää esimerkiksi laajemmista tutkimusparadigmoista kuten rakennefunktionalismista.
Pakottavatko mallit lähteistä tehtävät havainnot liian tiukkaan
muottiin? Tälläinen vaara on olemassa, varsinkin jos tutkija olettaa, että
on olemassa yleispäteviä sosiaalisia lakeja, joiden avulla voidaan täydentää lähteistä saatavia tietoja. Context Groupissa toimivat tutkijat eivät
yleensä oleta näin, sillä useat heistä korostavat mallien heuristista luonnetta: mallit tuovat uusia näkökulmia ja herättävät uusia kysymyksiä.
Sosiaalisiin lakeihin luottavia tutkijoitakin on kuitenkin olemassa. Heihin lukeutuu esimerkiksi Rodney Stark, pohjoisamerikkalaisia uskonnonnollisia liikkeitä tutkinut sosiologi, joka on teoksissaan käsitellyt
myös varhaiskristillisyyttä (Stark 1996; 2004; sosiaalisista laeista ks.
Stark 1996, 26). Stark on tuonut tutkimuksissaan ansiokkaasti esiin
näkökulmia, joita varhaiskristillisyyden tutkijat eivät ole aiemmin otta-
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neet riittävästi huomioon. Starkin ansiosta on alettu kiinnittää enemmän huomiota esimerkiksi siihen, miten varhaiskristillisyys vaikutti
ihmisten elämänlaatuun ja sosiaalisiin verkostoihin. Toisaalta Starkia on
syystä kritisoitu esimerkiksi siitä, että hän ei ota verkostoitumista tutkiessaan riittävästi huomioon modernin pohjoisamerikkalaisen kulttuurin
ja antiikin Välimeren kulttuurin välisiä eroja (Malina 1997).
Jos Starkin vaikutus varhaiskristillisyyden tutkimukseen on ollut
joistakin anakronistisista piirteistään huolimatta ”heuristinen”, voidaanko mallien heuristista käyttöä pitää riittävänä perusteena niiden soveltamiselle? Hallittu heuristinen käyttö on mahdollista – erityisesti, jos
kiinnitetään erityistä huomiota niihin kohtiin, joissa malli ei vastaa lähteistä saatavaa tietoa. Tällöin tarkasteltavana olevan mallin pohjalta voidaan laatia uusia, tarkempia malleja. Pelkkä heuristisuuden korostaminen voi kuitenkin ajan mittaan johtaa siihen, että tutkimustulokset eivät
auta ilmiöiden selittämisessä; kriittiset kysymykset jäävät kysymättä,
eikä tutkimus mene eteenpäin.
Sosiaaliteteellisestä selittämisestä on käyty vilkasta keskustelua esimerkiksi tieteenfilosofien kesken. Suuntaus, joka korostaa ”sosiaalisia
mekanismeja”, on kristisoinut sosiologista tutkimusta siitä, että liian
monet tutkijat tyytyvät ilmiöiden kuvailuun sekä listaamaan korrelaatiota. Kriitikkojen mukaan tavoitteen tulisi olla korkeammalla, ilmiöiden selittämisessä, niin että niiden syntyyn vaikuttaneet sosiaaliset mekanismit tehdään selviksi. Ilmiöiden väliset syy- ja seuraussuhteet eivät
saa jäädä piiloon mustaan laatikkoon. Laatikko pitää avata. (Hedström
& Swedberg 2005; Hedström & Bearman 2009.)
Sosiaalitieteellisestä raamatuntutkimuksesta käytyyn keskusteluun
sovellettuna sosiaalisten mekanismien korostaminen merkitsee sitä, että
heuristisuus ei käytännössä riitä kriteeriksi, jos tavoitteena on pyrkiä
selittämään havaittavissa olevia syy- ja seuraussuhteita. Tavoite voidaan
asettaa korkeammalle kuin pelkkään uusien näkökulmien ja ajatusten
herättämiseen.
Raamatun syntyajan sosiaalisten ilmiöiden selittäminen on erityisen
haasteellista, koska sosiaalisiin ilmiöihin vaikuttavien lukuisten tekijöiden lisäksi tutkijan on otettava huomioon myös ajallinen ja kulttuurinen etäisyys. Silti Raamatun sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa voitaisiin
edetä myös selittävämpään suuntaan kuin tähän mennessä on tehty.
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Esimerkiksi kognitiotieteellinen näkökulma voi auttaa kehittämään
käsitteitä, jotka soveltuvat yhtä hyvin tämän päivän kuin antiikinkin
uskonnollisten ilmiöiden tarkastelemiseen ja selittämiseen – ihmisten
aivojen ja mielen perustoiminnoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten 2000–3000 vuoden aikana. Esimerkkeinä tästä ovat
vaikkapa sosiaalipsykologian piirissä kehitetyt käsitteet, jotka perustuvat
yleisinhimillisiin kategorisointiprosesseihin (ks. luku Sosiaalisen identiteetin näkökulma), saastaisuuteen ja tartuntaan liittyvät käsitykset ja
toimintatavat sekä rituaalinen käyttäytyminen (ks. luku Rituaalitutkimus; Luomanen, Pyysiänen & Uro, 2007, 17).
Mallien toimivuutta voidaan edistää myös tarkastelemalla niiden
toimintaa analyyttisesti. Mallien ja selitettävien tekijöiden rajaaminen,
selittämisen tavoitteet sekä kohdeyleisö voidaan tehdä selväksi. Tällöin
ei synny väärinkäsityksiä esimerkiksi siitä, pyrkiikö malli antamaan yhden ja ainoan oikean selityksen tarkasteltavalle ilmiölle vai – niin kuin
on tavallista – selventämään vain joitakin kyseiseen ilmiöön liittyviä syyja seuraussuhteita. Sosiaalisten ilmiöiden selittäminen vaatii aina rajaamista, koska kausaalisten suhteiden ketju on periaatteessa loputon.
Olennainen kysymys on, ovatko tarkastelun kohteena olevat tekijät
ilmiön kannalta relevantteja (Ylikoski 2011). Esimerkiksi Uskali Mäen
kehittämän ”funktionaalisen dekomposition” avulla voidaan analysoida,
millä tavoin sosiaalisen mallin laatija, sosiaalinen malli, mallinnettava
kohde, mallinnuksen tarkoitus sekä kohdeyleisö, jolle malli laaditaan,
liittyvät toisiinsa. Tällaisessa mallintamisessa on olennaista, että mallin
laatija kuvaa mallin asianmukaisesti sekä liittää siihen kommentaarin,
jossa edellä mainitut tekijät selitetään yksityiskohtaisesti (Mäki 2009;
raamatuntutkimukseen sovellettuna ks. Luomanen 2013a).
Tämän kirjan ensimmäisessä pääluvussa esitellään laajemmin muutamia
keskeisiä edellä kuvattuja metodologisia suuntauksia. Toinen pääluku
tarjoaa esimerkkejä sosiaalihistoriallisesta tutkimuksesta. Esillä on suomalaisten tutkijoiden käsittelemiä teemoja, jotka samalla kuvaavat alueita, joilla sosiaalihistoriallinen tutkimus on edistynyt myös kansainvälisesti tarkasteltuna. Kolmas pääluku puolestaan tarjoaa esimerkkejä
sosiaalitieteellisten mallien soveltamisesta. Vaikka sosiaalitieteellisen
raamatuntutkimuksen kenttä voidaankin jakaa karkeasti ottaen kahteen,
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mallinnusta painottavaan ja toisaalta sosiaalihistoriaa painottavaan
suuntaukseen, nämä näkökulmat eivät sulje toisiaan pois. Parhaaseen
tulokseen päästään, kun tutkimuksessa sovelletaan molempia näkökulmia ja ne ovat hedelmällisessä vuorovaikutuksessa keskenään.

I
KESKEISIÄ METODOLOGISIA
SUUNTAUKSIA

KARI SYREENI

Tiedonsosiologia ja
kolmen maailman malli

Mikä on totta ja todellista, ja mistä sen tiedämme? Näitä kysymyksiä
selvittelee epistemologiaksi kutsuttu filosofian haara. Tiedon tuottamista ja inhimillisen todellisuuden rakentumista tutkivat kuitenkin
monet muutkin tieteenalat. Tässä luvussa esitellään tiedonsosiologian näkökulma ja sen inspiroima hermeneuttinen kolmen maailman malli.

Tiedonsosiologia – tieto muotoutuu
sosiaalisessa kanssakäymisessä
Tiedonsosiologinen ajattelutapa on jo itsessään hermeneuttista. Hermeneutiikan lähtökohtana on, että tulkinta tapahtuu aina objektin ja
subjektin välillä. Luonnontieteissä havainnoidaan objektia. Havaitsevan
subjektin vaikutus pyritään minimoimaan tai eliminoimaan. Humanistisissa tieteissä tulkitsijan osuus on vahvempi. Sosiologian haaroista
eräät, joissa ilmiöitä selitetään yleisten lainalaisuuksien avulla, ovat lähempänä luonnontieteitä. Toiset sosiologian haarat ovat lähempänä
humanistisia tieteitä. Tiedonsosiologia kuuluu jälkimmäisiin, mutta jos
siinä käytetyistä tulkintamekanismeista tehdään eräänlaisia luonnonlakeja, lähestytään eksaktien luonnontieteiden selitysmalleja.
Se tieto tai todellisuus, jonka syntyä ja muutoksia tiedonsosiologia
kartoittaa, on yksilöiden ja sosiaalisten ryhmien kokemaa todellisuutta.
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Matemaattiset ja loogiset totuudet ovat yleensä liian ”objektiivisia” herättääkseen tiedonsosiologista uteliaisuutta. Sen sijaan kaikki, mitä ihmiset arkielämässä uskovat todeksi, ja miten he ylipäänsä jäsentävät
ympäröivän maailman, on tiedonsosiologisesti kiinnostavaa. Myös tieteellinen tieto on tiedonsosiologian kohteena jo siksi, että tätä tietopankkia päivittävät erilaisiin koulukuntiin kuuluvat tutkijat. Se, onko
kyseessä oleva tieto totta vai ei, on sosiologisesti toisarvoista. Tärkeää on
huomata, että ihmisille käyttökelpoinen tieto on aina sosiaalinen konstruktio, eli se on muovautunut ihmisten välisessä kanssakäymisessä.
Ajatus siitä, että todellisuus on yhteisöllinen ja kulttuurisidonnainen konstruktio, esiintyy sekä vahvassa että heikossa muodossa. Vahva
konstruktionismi pitää objektiivista totuutta tavallaan merkityksettömänä, kun taas heikko konstruktionismi myöntää objektin olemassaolon, mutta keskittyy tulkitsijan osuuteen. Tiedonsosiologian valtauoma jättää kysymyksen auki tai tyytyy heikkoon konstruktionismiin.

Tiedonsosiologian pioneerit:
Max Scheler ja Karl Mannheim
Saksalainen filosofi Max Scheler (1874–1928) aloitti 1920-luvulla tutkimusalan, jolle hän antoi nimeksi Wissenssoziologie. Scheler jatkoi
fenomenologisen filosofian perinnettä ja edisti myös etiikan, uskonnonfilosofian ja psykologian tutkimusta. Scheler erotti toisistaan reaalisosiologian ja kulttuurisosiologian, johon tiedonsosiologiakin kuuluu. Scheler sai vaikutteita Karl Marxin filosofiasta, johon hän samalla suhtautui
kriittisesti. Marxilainen kahtiajako yhteiskunnan perustavan (taloudellisen) rakenteen ja sille rakentuvan ideologisen ylärakenteen välillä on yhä
tavalla tai toisella esillä tiedonsosiologiassa, joskin viime vuosikymmeninä yhteiskunnan valtarakenteet on todettu huomattavan mutkikkaaksi
verkostoksi. Schelerin modifioimassa marxismissa erotetaan perustavat
reaalitekijät ja ylärakenteeseen kuuluvat ideaalitekijät. Reaalitekijät säätelevät niitä historiallisia olosuhteita, joissa ideaalitekijät voivat ilmaantua, mutta ne eivät vaikuta ideoiden sisältöön.
Unkarilaissyntyisen, sittemmin Saksassa ja Englannissa toimineen
Karl Mannheimin (1893–1947) ajattelussa korostui sukupolven käsite.
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Samaan sukupolveen kuuluvia yhdistää ”luonnollinen käsitys” yhteisistä
kokemuksista ja niiden tulkinnasta. Suomalaisia esimerkkejä ovat vaikkapa suuret ikäluokat eli sodan jälkeen 1940-luvun jälkipuolella syntyneet tai ”laman lapset”, jotka viettivät lapsuutensa 1990-luvun alkuvuosien talouslaman varjossa. Mannheimin mukaan yhteiskunnan
reaaliset tekijät säätelevät myös inhimillisen ajattelun sisältöä, poikkeuksina ovat vain matematiikka ja eksaktit luonnontieteet. Näin ollen kaikki inhimillinen ajattelu on ideologisesti värittynyttä. Ideologian vaikutus
voidaan tosin minimoida, kun asioita tarkastellaan eri näkökulmista.
Parhaiten tässä onnistuu Mannheimin mukaan luokkasidonnaisuuksista
suhteellisen vapaa sivistynyt eliitti.

Klassinen tiedonsosiologia:
Peter Berger ja Thomas Luckmann
Tiedonsosiologian varsinainen klassikko (varsinkin eksegeettien keskuudessa) on Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin The Social Construction of Reality (1966; suom. Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen:
Tiedonsosiologinen tutkielma, 1994). Bergerin ja Luckmannin lähtökohtana oli arkielämä ja sen vaatima tieto. Arkitietoa korostaessaan he tukeutuivat erityisesti Alfred Schütziin (1899–1959), jota pidetään fenomenologisen sosiologian perustajana. Toisaalta Berger ja Luckmann
yhdistivät tiedonsosiologiseen ajatteluunsa George Herbert Meadin
(1863–1931) sosiaalipsykologiaan. Meadin perusnäkemystä kutsutaan
symboliseksi interaktionismiksi. Se korostaa, että yksilön sosialisaatio ja
toiminta ihmisryhmissä ovat vuorovaikutusta (interaktiota), jossa ihmiset ja ryhmät muovautuvat tulkitsemalla tapahtumia ja asiaintiloja symbolien avulla. Meadiläisen juonteensa ansiosta Bergerin ja Luckmannin
tiedonsosiologia käsittää yksilön ja yhteisön välisen interaktion monimuotoisemmin kuin perinteinen marxilainen dialektiikka. Itävaltalaisen, sittemmin Yhdysvaltoihin muuttaneen Alfred Schützin vaikutusta
taas on ajatus ”arkitodellisuudesta” ja ”elämismaailmasta” (Lebenswelt)
tiedonsosiologian keskiössä.
Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen tarkoittaa Bergerin ja
Luckmannin mukaan sitä, että ihmiset tuottavat koko inhimillisen maa-
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ilman ja sen sosiokulttuuriset ja psykologiset rakenteet. Samalla nämä
inhimilliset tuotokset vaikuttavat siihen, miten ihmiset kokevat jokapäiväisen todellisuutensa. Tätä prosessia kuvataan käsitteillä ulkoistaminen,
objektivointi ja sisäistäminen. Ulkoistamisessa inhimillisesti luotu todellisuus objektivoituu totunnaistamisen ja institutionalisoinnin kautta.
Sisäistäminen on vaihe, jossa objektiiviseksi muodostunut todellisuus
välitetään seuraaville sukupolville. Kun yhteiskunnan institutionalisoituneita rakenteita välitetään uusille sukupolville, ne on perusteltava eli
legitimoitava. Yksinkertaisimmillaan legitimointi on toteamus, että
”näin asiat tehdään”. Toisessa vaiheessa on mukana alkeellisia teoreettisia väitteitä: ”näin tehdään, koska – –”. Seuraavan asteen legitimoinnit
ovat teorioita. Symboliuniversumit ovat legitimoinnin ylin aste. Symboliuniversumeista voidaan puhua vain symbolisella kielellä, joka viittaa
arkikokemuksen ulkopuolella olevaan todellisuuteen. Symboliuniversumien ansiosta elämme merkityksellisessä maailmassa.
Peter Berger on käsitellyt myös uskontoa osana symboliuniversumia (Berger 1967). Hän kuvaa uskonnon tarjoamaa maailmanselitystä
”pyhäksi kuvuksi”, joka taivaankannen tavoin kaareutuu ympäröivän
todellisuuden yllä ja takaa sen mielekkyyden. Kaikenkattava uskonnollinen ideologia voi pysyä yksilölle uskottavana symbolisena tulkintana,
kun sen tukena on samoin uskovien yhteisö. Modernissa ja postmodernissa yhteiskunnassa tämä uskomusjärjestelmää tukeva rakenne (plausibility structure) on kuitenkin koetuksella, kun tarjolla on kilpailevia
tapoja kokea ja selittää maailma.

Uusi tiedonsosiologia
1990-luvulta lähtien on ryhdytty puhumaan ”uudesta tiedonsosiologiasta” (esim. McCarthy 1996). Kun ”vanha” tiedonsosiologia keskittyi
paljolti talouteen, yhteiskuntaluokkiin ja instituutioihin, ”uuden”
suunnan kohteena ovat olleet sosiaaliset organisaatiot, media, erityyppiset valtarakenteet ja sosiaalinen sukupuoli (gender erotukseksi fyysisestä
sukupuolesta, sex). Inspiraation lähteenä on ollut muun muassa ranskalainen filosofi ja kulttuurintutkija Michel Foucault (1926–1984), jonka
”genealoginen” metodi luotasi niitä tapoja, joilla ihminen historian ku-
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luessa on muovannut kulttuuriaan, ”tietoaan” – ja viime kädessä itseään. Tiedonsosiologinen tutkimus on hajautunut ja moninaistunut.
Samalla sen yhteydet muihin sosiologian haaroihin ja kulttuurintutkimukseen (cultural studies) ovat vähentäneet sen omaleimaisuutta. Toisaalta klassisen tiedonsosiologian perusnäkemykset ovat paljolti tulleet
sosiologian ja kulttuuritieteiden yhteiseksi omaisuudeksi. Vaikka tiedonsosiologialla ei välttämättä ole omia erityisiä, muista sosiologian osaalueista poikkeavia metodeja, se voi käyttää niitä hyväkseen. Näin se on
myös eräänlainen modernin yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksen
yleiskieli, lingua franca.

Eksegeettisiä sovelluksia 1: Qumran-tutkimus
Historianfilosofi Leon J. Goldstein on tarkastellut eri tulkintoja Kuolleenmeren kääröistä (Goldstein 1976). Hän näyttää edustavan vahvaa
konstruktionismia olettaessaan, että historiallinen tieto konstruoi olettamansa ilmiön täysin. Goldstein kysyy, miten tutkijoiden erimielisyydet syntyvät. Hän esittelee kolmen tutkijan – Józef T. Milikin, Chaim
Rabinin ja Cecil Rothin – näkemyksiä, joissa Kuolleenmeren kääröjen
historia rakentuu varsin erilaisesti. Kääröt nähdään joko osana essealaisten historiaa, rabbiinisen tulkintatradition lähtökohtana tai seloottien
liikehdinnän taustana. Viitekehyksensä mukaisesti tutkijat valitsevat
erilaisia historiallisia tosiasioita tulkintojensa tueksi. Goldstein ei kuitenkaan analysoi tarkemmin niitä mekanismeja, jotka tosiasiallisesti
vaikuttavat eri kokonaistulkintojen syntyyn ja menestykseen. Hänen
kysymyksensä on, mitä historiallinen tieto ylipäänsä on.
Periaatteellisella tasolla ongelmallinen on Goldsteinin käsitys siitä,
että ”todellinen” historiallinen menneisyys on kertakaikkisesti mennyttä
ja siksi lähestyttävissä eri tavoin kuin nykyisyys, vain historiallisten artefaktien kautta. Mitä kauemmas historiassa mennään, sen paremmin
käsitys tietysti pitää paikkansa. Jos kuitenkin ajatellaan nykyhistoriaa,
josta tutkijalla voi olla (aikalaislähteiden lisäksi) omakohtaisia muistoja,
huomataan, että raja menneisyyden ja nykyisyyden välillä on suhteellinen ja käytännöllinen pikemmin kuin ehdoton ja periaatteellinen. Yhtäältä moni meidän aikamme tapahtuma, josta arvelemme meillä olevan
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omakohtaista ja varmaa tietoa, perustuukin toisen tai kolmannen käden
tietoihin. Se, joka eli John F. Kennedyn murhan tai New Yorkin World
Trade Centerin iskujen aikaan, sai tietonsa television ja lehdistön, jälkimmäisessä tapauksessa myös Internetin, kautta. Omat muistommekin
voivat muuttua aivotoiminnan prosessien takia. Toisaalta taas kahden
vuosituhannen takaiset tapahtumat kuuluvat samaan historian, paikan
ja kulttuurin jatkumoon kuin nykyaika. Arkeologi, joka kaivaa menneisyyttä esiin kerrostuma kerrostumalta, näkee tämän jatkumon kouriintuntuvasti.
Edna Ullmann-Margalit (2006) edustaa Qumran-tutkimuksessa
tieteenfilosofisesti heikkoa konstruktionismia, joka on samalla selitysvoimaisempi ja eksegeettisesti käyttökelpoisempi kuin Goldsteinin teoria. Tekijä tarkastelee arkeologista ja tekstuaalista ”objektiivista” todellisuutta sekä eri tutkijoiden viitekehyksiä ja hypoteeseja. Erityisesti hän
tekee selkoa essealaishypoteesin synnystä ja sen sitkeään suosioon vaikuttaneista seikoista. Ullmann-Margalit haluaa selittää, miksi essealaishypoteesi on niin vetovoimainen tutkimuksellinen paradigma, vaikka
siinä on heikkouksia. Hän myös analysoi erilaisia ideologisia taustatekijöitä, jotka vaikuttavat kristittyjen ja juutalaisten, konservatiivien ja
liberaalien tulkintoihin. Tässä tutkimuskriittisessä analyysissä sovelletaan monia hyödyllisiä käsitteitä kuten confirmation bias (vahvistushalu, pyrkimys valikoida oman tulkinnan puolesta puhuvia havaintoja) ja
prior/posterior probability (lisätodisteiden kumuloituva vaikutus tulkinnan uskottavuuteen). Ullmann-Margalitin tutkimuksella on tietysti
oma tendenssinsä; tutkija selvästikin epäilee essealaishypoteesia.

Eksegeettisiä sovelluksia 2:
Legitimointi Johanneksen evankeliumissa ja
Luukkaan kaksoisteoksessa
Wayne A. Meeksin artikkelia taivaallisesta Ihmisen Pojasta Johanneksen
evankeliumissa (Meeks 1972) pidetään ensimmäisenä tiedonsosiologiaa
soveltavana Uuden testamentin tutkimuksena. Meeksin mukaan Johanneksen evankeliumi tarjosi kirjoittajansa yhteisölle uuden symboliuniversumin. Sen avulla Johanneksen seurakunta legitimoi suhteensa
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ympäröivään yhteiskuntaan, erityisesti juutalaisuuteen, josta se oli kivuliaasti irtautunut omaksi lahkokseen. Johanneksen epätavallisen korkean
kristologian keskuksessa on käsitys taivaasta laskeutuvasta ja sinne nousevasta Ihmisen Pojasta. Johannekselle oli tärkeää osoittaa, että Jeesus
oli ainutkertaisen arvovaltainen ilmoittajahahmo, joka tuli suoraan Jumalan luota ja palasi taivaaseen. Konfliktitilanne ja lahkon symbolisen
universumin legitimointi selittävät näin Johanneksen erityislaatuisen
kristologian syntyä ja kehitystä.
Meeks oli edellä aikaansa, sillä laajemmin tiedonsosiologia tuli eksegetiikkaan vasta 1980-luvun lopulla, kun sitä sovellettiin muihin
evankeliumeihin, Paavalin kirjeisiin ja esimerkiksi Heprealaiskirjeeseen.
Tunnetuimpia tiedonsosiologian soveltajia on Philip F. Esler, joka esittää, että Luukkaan teologia on yhteydessä hänen kohdeyleisönsä sosiaaliseen tilanteeseen (Esler 1987). Esler käsittelee Luukkaan teologian ja
sosiaalisen tilanteen vuorovaikutusta viiden teeman valossa. Näistä ateriayhteys juutalaisten ja pakanoiden välillä on tärkeä teema Apostolien
teoissa. Evankeliumeissa puolestaan korostuu Jeesuksen myönteinen
suhde lakiin ja temppeliin. Köyhien ja rikkaiden välinen jännite, joka
ilmenee koko kaksoisteoksessa, heijastaa Luukkaan sosiaalista todellisuutta.
Legitimaation kannalta ratkaisevaa on Luukkaan myönteinen asenne Roomaan ja sen kunnioittamaan ”esi-isien” perinteiseen uskontoon,
jollaiseksi juutalaisuuskin katsottiin. Luukkaan läpikäyvänä pyrkimyksenä on legitimoida uusi Kristus-usko juutalaisen uskonnon oikeana
jatkajana. Tämä selittää, miksi Luukas korostaa Jeesuksen ja varhaisten
kristittyjen myönteistä suhdetta juutalaisuuden keskeisiin symboleihin.
Kristityt eivät olleet uhka Roomalle, päinvastoin he edustivat juuri sitä
arvostettua perinnettä, joka takasi juutalaisille sallitun tai ainakin siedetyn aseman Rooman imperiumissa. Monissa muissakin Uuden testamentin tiedonsosiologisissa sovelluksissa legitimaation käsite on osoittautunut hyödylliseksi.
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Kolmen maailman malli
Tiedonsosiologinen tausta
Tiedonsosiologiassa jää vähälle huomiolle se, mikä on eksegeetin työssä
keskeinen lähtökohta: tekstit ja niiden tulkinta. Bergerin ja Luckmannin mallissa tekstuaalinen todellisuus on yksi monista ”äärellisistä merkitysalueista” (Berger & Luckman 1966, 39; 1994, 35). Muita vastaavia
arkitodellisuuden laitamilla olevia saarekkeita ovat lasten leikit, tieteelliset ajatusmallit, teatteriesitykset, unet ja uskonnolliset kokemukset.
Tietoisuus voi viipyä niissä hetken, mutta lopulta – kun teksti on luettu,
teatterin esirippu laskee tai herätyskello soi – ihminen aina palaa arkitodellisuuteen. Tämä todellisuus on kuitenkin koko ajan läsnä, kuten
vuode pysyy nukkujan alla. Väliaikaiset lepo- ja pakopaikat eivät erityisesti kiinnosta tiedonsosiologiaa, joka keskittyy arkitodellisuuden ja sen
sosiaalisen tulkinnan vuorovaikutukseen. ”Uusi” tiedonsosiologia on
ottanut määrätietoisemmin tehtäväkseen tutkia myös tietojen havaittavia ominaisuuksia teksteissä, kommunikaation eri tavoissa ja puheen
muodoissa sekä erilaisissa institutionaalisissa yhteyksissä (McCarthy
1996). Tästä on kuitenkin matkaa kirjallisuustieteen tyypillisiin menetelmiin, erityisesti niihin, joissa lähtökohtana on tekstin sisäisen maailman omalakisuus.
Kirjallisuustieteessä on vastaavasti usein tultu toimeen ”kahden
maailman” erottamisella. Tällöin jätetään huomiotta tai pyritään eliminoimaan ideologinen (symbolinen) taso, joka ei sovi esteettiseen analyysiin. Tekstin sisäisen maailman vastapainoksi jää tällöin vain arkitodellisuus, joka sekin usein jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Ihanteena
on eräänlainen taiteellinen puhtaus. Kun tiedonsosiologia liikkuu arkitodellisuuden ja symboliuniversumin välimaastossa, kirjallisuudentutkimuksessa ovat usein vastakkain fiktion ja faktan maailmat.
Kolmen maailman mallissa (three-world model) edellä mainitut
”kahden maailman mallit” yhdistyvät kolmitasoiseksi todellisuuden
kuvaukseksi. Kolme maailmaa ovat tekstin (tai ylipäänsä artefaktin)
sisäinen maailma, symbolinen maailma ja konkreettinen maailma. Malli
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on lähinnä Kari Syreenin ja Helsingin eksegeettien (muun muassa Matti
Myllykoski) ideoima. Suomalaisen ja ruotsalaisen eksegetiikan ohella
sitä on sovellettu ainakin yhdessä amerikkalaisessa ja yhdessä eteläafrikkalaisessa väitöskirjassa (Brown 2002; Mtata 2009). Mallia ei pidä sekoittaa filosofi Karl Popperin samannimiseen malliin, vaikka niissä on
yhteisiä elementtejä, eikä liioin Paul Ricoeurin innoittamaan, eksegeettisessä kirjallisuudessa esiintyvään kolmijakoon, jossa erotetaan tekstin
takana, tekstissä ja tekstin edessä oleva maailma.
Kolmen maailman mallissa konkreettinen maailma on se ”kova”
todellisuus, jonka lukija, näytelmän yleisö, maalauksen ihailija tai musiikkiin eläytyvä voi hetkeksi sulkeistaa. Symbolinen maailma vastaa
Bergerin ja Luckmannin symboliuniversumia, mutta sisältää korkeimman ideologisen tason ohella koko arkitodellisuuden symbolisen kirjon:
käyttäytymisnormit, tottumukset, asioiden normaalien yhteyksien ymmärtämisen. Symbolinen maailma on ylipäänsä tulkinnan tulos. Tekstimaailma on tekstien kautta avautuva todellisuus. Siihen kuuluvat esimerkiksi kertovien tekstien henkilöhahmot, paikat ja tapahtumat,
mutta myös juonenkulku, kirjallisuudenlaji ja retoriset konventiot.
Maalaustaiteella, musiikilla, elokuvalla ja niin edelleen on vastaavasti
omanlaisensa, artefaktin eli kulttuurituotoksen mediasta riippuva sisäinen todellisuutensa (kuvamaailma, musiikkimaailma, filmimaailma ja
niin edelleen).
Kolmen maailman malli ulottaa tiedonsosiologisen objektivoinnin
käsitteen kulttuurisiin artefakteihin. Tiedonsosiologiassa teksti, teatteriesitys tai muu kulttuurinen tuotos kuvataan lähinnä kokemukselliseksi
ilmiöksi, jossa kokijan tajunnantila poikkeaa normaalista. Eksegeetti ja
kirjallisuudentutkija kiinnittävät enemmän huomiota tekstin ”objektiivisiin” ominaisuuksiin eli artefaktin sisäisiin rakenteisiin. Tosin Berger
ja Luckmann korostavat kielen merkitystä objektivointimekanismeissa.
He myös lainaavat Durkheimin tärkeintä sääntöä: ”Pitäkää sosiaalisia
faktoja esineinä” (Berger & Luckmann 1966, 30; 1994, 28). Vastaavasti
eksegeetti pitää tekstiä ”esineenä” – ei pelkästään tietoisuuden muotona,
vaan artefaktina, jonka ominaisuuksia ja toimintoja voi analysoida. Samalla teksti on osa sosiaalisesti konstruoitua todellisuutta, joka varsinaisesti ”herää elämään” ihmisten tajunnassa. Vain harvoin teksteistä tulee
objektiivista todellisuutta siinä mielessä, että ne jäävät elämään alkupe-
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räisen käyttötilanteen ulkopuolella. Arkipäivän keskustelut, kauppalistat
ja tenttivastaukset unohtuvat täytettyään tehtävänsä. Lähinnä vain pyhät
tekstit ja kaunokirjalliset teokset objektivoituvat jatkuvan tulkinnan
kohteiksi. Raamattu on erityisen massiivisen objektivoinnin tulos. Objektivoinnin tuloksena se voi saada – sosiaalisten instituutioiden tavoin
– myös subjektin statuksen, mitä osoittaa biblisistinen puheenparsi
”Raamattu sanoo” tai ajatus, että Raamatulla on ”itseymmärrys”.
Vahvasti objektivoitu (ja subjektiivisesti sisäistetty) artefakti synnyttää lukuisia tulkintoja pitkän ajan kuluessa. Yksi tapa koota artefaktin symboliset tulkinnat on puhua artefaktin tulkintatilasta (interpretative space, hermeneutical space). Tulkintatila on osin objektivoiva
käsite, joka kattaa artefaktin itsensä mahdollistamat tulkinnat, mutta se
voidaan laajentaa kattamaan kaikki tosiasialliset subjektiiviset tulkinnat.
Jälkimmäinen, laajan tulkintatilan idea voidaan johtaa Gregorius Suuren (kuoli 604) ajatuksesta, että pyhä teksti kasvaa jokaisen lukijan
myötä. Käytännössä eksegeetti törmää tulkintatilaan lukiessaan eri
kommentaareja samasta raamatunkohdasta – ja keksiessään itse taas
uuden tulkinnan, joka saattaa inspiroida myöhempää tutkimusta.
Objektivoinnin käsitteen lisäksi toinen tiedonsosiologinen perusajatus, jota kolmen maailman malli soveltaa, on artefaktien konstruoitu,
”tehty” luonne. Kun kirjallisuustieteessä 1900-luvun puolivälissä ja
myöhemminkin suosittu new criticism -suuntaus erotti tekstin tekijästä
ja syntytilanteestaan riippumattomiksi kohteiksi, kolmen maailman
malli sallii tällaisen näkökulman vain osana tekstimaailman analyysiä ja
korostaa, että jokainen teksti on historia- ja kulttuurisidonnainen kulttuurituotos. Myös tekstin myöhempi käyttö ja tulkinta ovat sidoksissa
tuottajiinsa.

Kolme maailmaa – yksi todellisuus
Todellisuuden kuvaaminen kolmeksi ”maailmaksi” on tietysti epätarkka
metafora. Kaikki maailmat kuuluvat viime kädessä samaan inhimilliseen
todellisuuteen. Voidaan yhtä hyvin puhua todellisuuden tasoista tai –
eksegeettisen työskentelyn kannalta – analyysin tasoista. Kuva erillisistä
maailmoista on kuitenkin hyödyllinen, koska se painottaa todellisuuden
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tasojen erilaista rakennetta. Konkreettinen maailma on kuvailtavissa
fysikaalisten, kemiallisten ja muiden luonnontieteellisten ilmiöiden
avulla. Sitä voi tutkia mikroskoopilla, kiikarilla ja kaukoputkella. Symbolisen maailman rakenteet ovat sinänsä näkymättömiä sosiaalisia, psykologisia ja kognitiivisia prosesseja, jotka kuitenkin ovat läsnä kaiken
aikaa sekä arkitodellisuudessa että tekstiä tuotettaessa ja tulkittaessa.
Symbolinen maailma on yleensä ”piilossa” ja sitoutunut yhtäältä tekstimaailmaan ja toisaalta konkreettiseen maailmaan. Tekstimaailma taas
on kuvailtavissa ja analysoitavissa hyvinkin pikkutarkasti esimerkiksi
retorisen, narratiivisen tai tyylillisen analyysin keinoin, kunhan tunnetaan tekstin edellyttämät kielelliset ja kulttuuriset konventiot.
Näennäisesti sama ilmiö voi kuulua eri todellisuustasoille. Teatterin
lavalla esiintyvä näyttelijä on roolihahmo näytelmän sisäismaailmassa,
hahmon edustaman ideologian ilmentäjä ja konkreettinen ihminen.
Evankeliumien Jeesus on tekstimaailman henkilöhahmo, joka samalla
edustaa evankelistan tai hänen lähteensä teologiaa ja viittaa historian
Jeesukseen. Tiedonsosiologisen ajattelun mukaisesti – ja jopa sitä radikaalimmin – kolmen maailman mallin kuvaamat kolme todellisuuden
tasoa ovat sikäli suhteellisia, että eri tasojen rajat ovat nekin tutkijan,
tutkimusmenetelmän tai kysymyksenasettelun sanelemia konstruktioita.

Todellisuuden kerrostuneisuus
Kolmen maailman malli on lähtökohtaisesti synkroninen, toisin sanoen
se kuvaa todellisuuden tasoja tässä ja nyt tai tiettynä ajankohtana raamatullisessa tai muussa menneisyydessä. Synkronisen tarkastelun vastakohta on diakroninen eli historiallinen, ajanjaksosta toiseen liikkuva tutkimus. Jokaisella tasolla on syvyysulottuvuus, eli tasot ovat monikerroksisia. Tekstimaailman kerrostuneisuus ilmenee kertovissa
teksteissä esimerkiksi siten, että kertomusmaailman hahmo (kuten Jeesus) voi kertomuksen sisällä luoda oman pienoistekstimaailman (Jeesuksen vertaukset). Implisiittinen tekijä (esimerkiksi evankelista Matteus) ja
implisiittinen lukija (Matteuksen kohdeyleisö) ovat tekstimaailman
tekstitasojen hierarkian ”pohjalla” – tai diakronisesti kuvaillen sen ”äärilaidoilla”. Myös retorisessa analyysissä erotetaan sisäkkäisiä rakenteita ja
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diakronisesti määrittyviä vaiheita (esimerkiksi inventio eli alustava ideointi tapahtuu ennen puheen varsinaista esittämistä). Symbolisen maailman suhteen voidaan viitata Bergerin ja Luckmannin erottamiin tasoihin ulkoistetuista tottumuksista laajoihin ideologisiin rakennelmiin.
Edellä mainitut erottelut koskevat eri todellisuuden tai analyysin
tasojen sisäistä kerroksellisuutta. Todellisuuden tasot ovat kuitenkin
syntyneet diakronisesti historiallisissa prosesseissa, joissa teksti, tulkinta
ja konkreettisen maailma ovat alituisessa vuorovaikutuksessa. Siten tekstimaailmaan vaikuttavat (1) aikaisemmat suulliset ja kirjalliset ilmaisut
eli intertekstuaalisuus, (2) symbolisen maailman tasolla muuttuvat ideologiset, sosiaaliset ja käyttäytymistä säätelevät tulkintamallit ja (3) muutokset reaalimaailmassa.
Todellisuuden kerrostuneisuuteen (layer structure) kuuluu siten
myös eri todellisuuden tasojen historiallinen vuorovaikutus. Tekstimaailmat muuttuvat ideologioiden ja historian saatossa. Historian tapahtumat ja artefaktit heijastuvat tapaamme tulkita todellisuutta. Jokainen
synkroninen taso on tulosta eri tasojen vuorovaikutuksesta. Esimerkiksi
Raamatun teksteissä ”Israel” oli tietyssä historian vaiheessa arkitodellisuutta, mutta muuttui Pohjoisvaltakunnan tuhouduttua symboliseksi
todellisuudeksi, joka silti vaikutti olennaisesti Juudan historiaan ja tuli
osaksi varhaisten kristittyjen tulkitsemaa todellisuutta viitaten ensin
juutalaiseen kansaan (näin pääpiirteissään Room. 9–11, vaikka Paavali
samalla erottaa ”luonnollisen” ja ”todellisen” – so. symbolisen – Israelin). Vielä vahvemmin symbolisoituna sama nimitys viittaa kristittyihin,
jotka ovat oikea ”Jumalan Israel” (Gal. 6:16). Tässä kuitenkin konkreettinen todellisuus asettaa symbolisaatiolle rajat. Niihin törmää myös
Paavalin toinen symbolisaatio, jonka mukaan ympärileikkaamattomat
pakanakristityt pikemmin kuin juutalaiset ovat ”ympärileikattuja”
(Room. 2:28–29).

Kolme maailmaa – kaksi rajapintaa
Artefaktin sisäismaailma, symbolinen maailma ja konkreettinen todellisuus nivoutuvat kokemuksellisesti yhteen, mutta analyysin kannalta
niiden väliset rajapinnat (interfaces) eivät muodosta täydellistä jatku-
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moa. Kun siirrytään artefaktin tasolta symboliselle tasolle, kuvaustapa
muuttuu. Tekstimaailman analysoinnissa voidaan käyttää esimerkiksi
kirjallisuustieteen, lingvistiikan ja retoriikan käsitteitä. Kertovassa tekstissä narratiivikritiikki on luonteva metodi, jonka avulla voidaan myös
kuvata eri tekstitasoja, kuten Boothin ja Chatmanin narratiivisessa
kommunikaatiomallissa tehdään (ks. tarkemmin esim. Tammi 1992).
Tässä mallissa kertojan (narrator) ja kuulijan (narratee) välinen
suhde on kommunikaation perustaso, josta noustaan ”ylemmäksi”, kun
kertomuksessa oleva hahmo kommunikoi tekstinsisäisesti (esimerkiksi
kun Jeesus puhuu oppilailleen tai vastustajilleen). Perustason ”alapuolelle” (tai diakronisesti ”ulkokehälle”) narratiivinen malli sijoittaa kertomuksen itsensä edellyttämän tekijän ja lukijan (implied author/reader). Tämän ”alapuolella” tai ulommalla kehällä mallissa on vain
todellinen, historiallinen tekijä ja lukija tai kuulija (real author/reader),
kuten esimerkiksi Markuksen evankeliumin kirjoittaja ja hänen lukijansa.
Kolmen maailman mallissa tekstin ja historiallisen elämän välillä on
kuitenkin symbolinen taso; Markuksen ja hänen kertomuksensa päähenkilön Jeesuksen välissä symboliseen tasoon kuuluvat evankeliumin
teologia ja kertomuksen välittämä elämänihanne (eetos). BoothinChatmanin mallissa implisiittinen tekijä (implied author) sisältääkin
symbolisia elementtejä, kuten tekstistä välittyvät uskomukset ja arvot.
Kolmen maailman mallissa tekstimaailman ja symbolisen maailman raja
kulkee siinä, mikä konstruoidaan tekstin rakenteiksi ja mikä taas tekstin
kirjoittajan tai lukijan symbolisen todellisuuden rakenteiksi. Esimerkiksi
evankelistojen symbolinen todellisuus on ollut huomattavasti kattavampi kuin se ideologia, joka on jättänyt jälkensä tekstiin. Tätä tulkinnan
tasoa voi kuvata sosiologisesti ja psykologisesti. Vastaavasti Paavalin
kirjeitä voidaan tutkia kirjallisin keinoin, esimerkiksi epistolografian,
retoriikan ja argumentaatioanalyysin avulla, kun taas Paavalin kokemusmaailmaa voidaan yrittää kuvata muun muassa sosiaaliantropologian tai psykologian avulla.
”Maailmojen” rajapinta on käytännössä se kohta, jossa metodinen
lähestymistapa muuttuu. Rajaa on vaikea vetää, koska tunnemme Matteuksen, Luukkaan ja Paavalin vain heidän säilyneiden tuotostensa välityksellä. Metodisesti voidaan silti erottaa tekstimaailman ideologiseen
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”syvyyteen” kuuluva symbolinen maailma (symbolic world; narratiivisesti määritellen suunnilleen implisiittisen tekijän/lukijan symbolinen
todellisuus) ja konkreettisen kirjoittajan/lukijan symbolinen universumi
(symbolic universe). Termit on valittu siten, että jälkimmäinen, sosiologinen termi muistuttaa Bergerin ja Luckmannin tiedonsosiologiaa.
Toinen rajapinta on symbolisen ja konkreettisen todellisuuden välinen. Tiedonsosiologiasta nousevat sosiaaliantropologiset ja eksegeettiset lähestymistavat eivät muodosta tiukkaa rajaa näiden välille,
vaan kuvailevat mieluiten varhaisjuutalaisuuden, varhaiskristillisyyden
tai Välimeren kulttuuripiirin ”sosiaalista maailmaa” (social world). Totta onkin, että symbolinen ja konkreettinen maailma kokemuksellisesti
sulautuvat hyvin pitkälle – elleivät sitten elämän karut reunaehdot tai
toisaalta uskonnolliset ja muut ideologiset murrokset äkillisesti pakota
hahmottamaan ympäröivää todellisuutta uudelleen. Kolmen maailman
malli kuitenkin kannustaa problematisoimaan symbolisen ja konkreettisen todellisuuden välisen eron.
Tiedonsosiologian historiallisiin juonteisiin kuuluva marxilaisuus
toki on selvillä tästä rajalinjasta. Materiaalisen alarakenteen ja ideologisen päällysrakenteen dialektiikalle herkistynyt tutkimus paneutuu ideologian (esimerkiksi uskonnon) luomaan ”väärään tietoisuuteen”. Tällaisen ideologiakriittisen tutkimusotteen mahdollisuus on sisäänrakennettu myös kolmen maailman malliin. Se, missä määrin tätä
kriittistä potentiaalia käytetään hyväksi, riippuu mallin soveltajasta.
Esimerkiksi feministisessä eksegeesissä ideologiakritiikki on luonnollinen osa. Vaikka tutkijalla ei olisi intressiä tähän suuntaan, teoreettiset
ongelmat on aina tiedostettava. Eksegeettisissä yhteyksissä on yleensä
tarkoituksenmukaista konstruoida värit konkreettiseen todellisuuteen
kuuluviksi ilmiöiksi. Kuitenkin fysikaalisessa todellisuudessa on vain
aallonpituuksia (jos niitäkään), eivätkä värisokeat osaa ”tulkita” niitä
oikein.
Maailmojen välisten kahden rajapinnan lisäksi on erotettava siirtymä (shift) objektin ja subjektin välillä eri maailmojen sisällä. Tekstimaailma on yhtäältä tulkinnan objekti ja toisaalta subjektiivinen kokemus.
Kun verrataan kahden henkilön kuvauksia samasta tekstistä, saatetaan
huomata, että teksti on luettu eri tavalla. Niin kutsuttu reader response
criticism, joka pyrkii analysoimaan tekstin lukijassa aikaansaamia reak-
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tioita, kamppailee tämän ongelman kanssa. Johonkin asti tekstin objektiiviset ominaisuudet säätelevät luentaa, varsinkin kun lukija määritellään tekstin implikoimaksi lukijaksi – mutta todelliset lukijat saattavat
kokea tekstin paljon vaihtelevammin. Symbolisella tasolla siirtymä objektin ja subjektin välillä vastaa Bergerin ja Luckmannin kuvaamia ulkoistamisen ja sisäistämisen prosesseja. Konkreettisen maailman tasolla
kysymys on fysikaalisen todellisuuden ja aistihavaintojen suhteesta.

Kolmen maailman malli ja historia
Kolmen maailman malli on lähtökohdiltaan synkroninen malli, mutta
sitä voidaan laajentaa diakronisesti kattamaan laajempia historiallisia
prosesseja. Traditiohistoriallisesti voidaan seurata eri traditiouomien
kehitystä. Erityistapauksena on saksankielisessä tutkimuksessa nimetty
Überlieferunsgsgeschichte, jossa analysoidaan tietyn tekstin ja siihen
sidoksissa olevan symbolisen maailman eteenpäin välittämistä konkreettisen historian kuluessa. Vaikutushistoria (Wirkungsgeschichte) käsittelee laaja-alaisesti tietyn tekstin tai joskus myös symbolisen tulkintakompleksin historiaa myöhemmissä teksteissä, ideologioissa ja reaalihistoriassa. Reseptiohistoria (Rezeptionsgeschichte, reception history)
katsoo samaa historiallista prosessia vastaanottajien näkökulmasta.
Traditiohistoriallinen tutkimus on eksegetiikassa läheisessä yhteydessä niin sanottuun muotohistorialliseen kysymyksenasetteluun, jossa
tutkitaan muun muassa sitä, miten tekstin kirjallinen muoto on yhteydessä tyypillisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Muotohistorian keskeinen käsite on Sitz im Leben (”paikka elämässä”): erilaisilla kirjallisilla muodoilla
(esimerkiksi valituspsalmit, kirjeet, vertaukset, sananlaskut, ihmekertomukset) on erilaisia sosiaalisia käyttöyhteyksiä, oma ”paikkansa” elävässä elämässä. Tosin muotohistorian käsite perustuu ”kahden maailman”
malliin eli tekstin ja todellisuuden kahtiajakoon. Arkielämä ja sen symbolinen tulkinta sulautuvat tällöin hieman samalla tavalla kuin sosiologisessa eksegeesissä puhutaan ”sosiaalisesta maailmasta”. Kolmen maailman mallissa tekstillä ei ole vain yhtä ”paikkaa elämässä”, vaan se
liittyy yhtäältä konkreettiseen todellisuuteen ja toisaalta sen symboliseen
tulkintaan.
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Pyhien kirjoitusten kanonisoiminen voidaan myös nähdä traditiohistoriallisena ilmiönä. Raamatun kertomukset olivat vahvasti objektivoituneita ja tulkintaan houkuttelevia tekstejä jo varhain. Deuteronomistista historiateosta päivitettiin kronistisessa historiateoksessa, ja
tätä historiaa sekä profeettojen julistusta tulkittiin ja uudelleenkirjoitettiin myöhäisen Toisen temppelin ajan ja sen jälkeisessä kirjallisuudessa
(ns. rewritten Bible). Luukas viittaa edeltäviin evankeliumeihin (Luuk.
1:1–4), Toisen Pietarin kirjeen kirjoittaja puolestaan ”vaikeatajuisiin”
(so. oikeaa tulkintaa vaativiin) Paavalin kirjeisiin (2. Piet. 3:15–16).
Pyhien kirjoitusten kanonisoiminen on tämän totunnaistumis- ja objektivointikehityksen jatkoa.

Kolmen maailman malli ja kommunikaatio
Eksegeettisen detaljianalyysin kannalta on usein hyödyllistä rajata aikaulottuvuus lähettäjän (puhujan/kirjoittajan) ja vastaanottajan (kuulijan/lukijan) väliseksi viestinnäksi. Diakronisesti tapahtuma jakautuu
tietysti kahtia lähettämiseen ja vastaanottamiseen, eikä aina ole takeita
siitä, että vastaanottaja ymmärtää viestin siten kuin lähettäjä sen tarkoitti. Kommunikaatio sinänsä on (vuoro)vaikutustapahtuma, jota voidaan
kuvata ja analysoida myös muilla kolmen maailman mallin tasoilla.
Ideologiat ja tulkinnat vaikuttavat toisiinsa ja fysikaalisessa todellisuudessa kappaleet vaikuttavat toisiinsa. Kielellinen kommunikaatio tapahtuu yleensä ilman tekstimaailman objektivointia. Pyydän, että avaat
ikkunan – reaalimaailma muuttuu (avaat ikkunan). Näinkin yksinkertaiseen viestintätapahtumaan sisältyy todellisuuden tason väliaikainen
nousu, koska konkreettinen maailma muuttuu kielellisen ilmaisun välityksellä. Kielellinen viestintä on kuin pallon heittokaari: ”lentorata”
nousee ensin konkreettisesta symboliseen ja tekstuaaliseen todellisuuteen laskeutuakseen jälleen konkreettiseen maailmaan. Normaalisti viestiä ei tulkita jälkeenpäin, kun sen alkuperäinen tarkoitus on toteutunut.
Objektivoitu teksti taas irtautuu alkuperäisestä viestintätilanteesta ja voi
”pudota” lukemattomien myöhempien vastaanottajien elämään.
Vaikka massamedia on muuttanut viestintää olennaisesti, kommunikaation perustilanne on edelleen lähettäjän ja vastaanottajan välinen
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vuorovaikutus. Viestinnän synkronista ja diakronista ulottuvuutta kuvataan klassisilla aristoteelisilla termeillä mimesis ja poiesis. Mimesis (”jäljittely”) kuvaa tekstin, symbolisen tason ja konkreettisen tason samanaikaisuutta, jossa eri tasojen välillä vallitsee eräänlainen analogia
(esimerkiksi esine – esineen symboli eli nimi – nimen tekstuaalinen
ilmaisu). Viestinnässä käytetty tekstimaailma on kuitenkin tehtyä (poieettista) todellisuutta, joka artefaktin keinoin esittää tietyn todellisuudentulkinnan vaikuttaakseen konkreettiseen todellisuuteen. Kertovissa
teksteissä sekä varsinkin kuvataiteessa ja elokuvassa mimeettinen illuusio
voi olla niin voimakas, että vastaanottaja kokee artefaktin välittömänä
todellisuutena (evankeliumien Jeesus ”on” historian Jeesus, Sean Connery ”on” James Bond). Poieettinen näkökulma vieraannuttaa tämän
efektin: vastaanottaja kykenee nyt tarkastelemaan, miten ja miksi artefakti on ”tehty”.

Sovellus 1: Matteuksen kolme maailmaa
Pietari on Matteuksen tekstimaailman hahmo ja samalla historiallinen
henkilö, joskin Matteuksen seurakunta tunsi hänet lähinnä muistitiedon
välityksellä. Mielenkiintoista on Pietarin käyttö symbolisena hahmona.
Matteus tuntee traditiostaan Pietarin erityisaseman taivasten valtakunnan avainten haltijana (Matt. 16:16–18). Kuitenkin Jeesus kutsuu Pietaria ”Saatanaksi” (Matt. 16:19). Evankeliumin kaksinainen Pietarikuva voi johtua siitä, että Matteuksen seurakunnan vanhoillinen siipi
piti Pietaria omien arvojensa symbolina, kun taas Matteus kuului välittävään ryhmittymään. Matteuksen ambivalenttinen Pietari-kuva heijastaisi siten seurakunnan sisäistä ideologista rintamajakoa.
Vuorisaarnan opetus almujen annosta, rukouksesta ja paastosta
(Matt. 6:1–18) on liioittelevan epärealistista ja heijastaa Matteuksen
symbolista universumia, mutta joissakin suhteissa ohjeet epäilemättä
kuvaavat seurakunnan käytäntöä. Almujen anto niin, että ”vasen käsi ei
tiedä mitä oikea käsi tekee” saattaa heijastaa tilannetta, jossa osa seurakuntaa antoi almuja myös juutalaisen synagogan kautta, kun taas osa
kartutti vain seurakunnan omaa köyhäinhuoltoa. Matteuksen ohje salli
molemmat käytännöt verhoamalla ne symbolisen maailman hämäryy-
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teen. Seurakunta ei ilmeisesti kokoontunut synagogissa, koska synagoga
on tekstimaailmassa varsin negatiivisesti sävyttynyt. Paasto-ohjeena on,
ettei paasto saa näkyä ulkoisesti. Tässäkin tekstimaailma legitimoi symbolisesti seurakunnassa vallitsevat erilaiset käytännöt: osa seurakunnasta
saattoi paastota juutalaisittain, osa ei.

Sovellus 2: Kahden Jeesus-filmin
psykologinen reseptio
Martin Scorsesen ohjaama The Last Temptation of Christ (1988) ja Mel
Gibsonin The Passion of the Christ (2004) ovat molemmat evankeliumien kärsimyshistoriaan keskittyviä Jeesus-filmejä. Molempia seurasi kohu, mutta Scorsesen filmiä vastaan protestoivat lähinnä konservatiiviset
kristityt, kun taas Gibsonin Jeesus-tulkinta sai liberaalimmin ajattelevat
katsojat takajaloilleen. Varsinkin Gibsonin ohjauksessa mimeettinen
illuusio on hyvin vahva. Näyttelijät puhuvat aidon tuntuista latinaa ja
arameaa (tosin latina on myöhempää kirkkolatinaa – mutta tavallinen
katsoja voi pitää sitä aitona juuri siksi). Väkivalta tuodaan suoraan katsojan eteen. Koska katsojan välitön reaktio on vahva, saattaa kestää aikansa ennen kuin katsoja kykenee poieettiseen tulkintaan eli analysoimaan filmiä etäännyttäen. Mimeettinen vetovoima voi jopa estää
analyyttisen suhtautumisen kokonaan.
Psykologinen rajapinta on kaksinainen. Artefaktin maailman ja vastaanottajan symbolisen tulkinnan välinen raja on se hetki, jolloin katsoja arvioi elokuvan välittämää ideologiaa ja peilaa sitä omaan arvomaailmaansa. Konservatiiviset evankelikaaliset katsojat kauhistuivat usein
Gibsonin väkivaltaista draamaa, mutta päätyivät yleensä positiiviseen
kokonaisarvioon, koska filmin ideologia vastasi heidän teologista perusnäkemystään. Teologisesti liberaalit katsojat taas torjuivat Gibsonin
filmin sekä välittömästi että myöhemmän reflektion perusteella.
Vastaanottajan symbolisen ja konkreettisen maailman rajalla omakohtainen tulkinta muuttuu julkilausutuksi kannaksi ja havaittavaksi
käytökseksi. Kuitenkin monilla katsojilla on jo ennen elokuvan näkemistä ennakko-oletuksia sen sisällöstä ja sosiaalisia paineita ilmaista
myönteinen tai kielteinen kanta. Jotkut liberaalit filmikriitikot olivat jo
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Scorsesen filmiä näkemättä suhtautuneet siihen positiivisesti tietäessään,
että konservatiiviset kristityt vastustivat sitä – niinpä heidän julkiset
arvostelunsa eivät välttämättä vastanneet heidän omaa käsitystään Scorsesen filmin ansioista. Vastaavasti Gibsonin filmiä oli mainostettu evankelikaalisissa piireissä jo ennakkoon, ja monet seurakunnat olivat järjestäneet yhteiskuljetuksia elokuvaesityksiin. Kielteisen kannan ilmaiseminen filmiin olisi tämän jälkeen ollut vaikeaa. Psykologiset tekijät
symbolisen ja konkreettisen maailman rajapinnassa saattavat siis johtaa
siihen, että oma tulkinta ei vastaa muille viestitettyä käyttäytymistä.
Ääritapauksissa ennakko-oletus vaikuttaa jo siihen, mitä filmissä nähdään. Eräskin kriitikko muisti Scorsesen filmin päätösjakson tavalla,
joka vastasi hänen kielteistä suhtautumistaan, mutta poikkesi siitä, mitä
elokuvassa itse asiassa tapahtui. Siirtymä artefaktin objektiivisesta maailmasta sen subjektiivisesti koettuun maailmaan voi siten joskus olla
todennettavissa.

Tässä luvussa keskeistä
•
•

•

•

Tiedonsosiologia tutkii, miten totena pidetty tieto syntyy sosiaalisessa vuorivaikutuksessa.
Bergerin ja Luckmannin mukaan ihmiset tuottavat koko inhimillisen maailman ja sen sosiokulttuuriset ja psykologiset rakenteet. Samalla nämä inhimilliset tuotokset vaikuttavat siihen,
miten ihmiset kokevat jokapäiväisen todellisuutensa. Tätä prosessia kuvataan käsitteillä ulkoistaminen, objektivointi ja sisäistäminen.
Kolmen maailman malli on hermeneuttinen, erityisesti tekstien
ja muiden kulttuurituotosten tulkintaan keskittyvä malli, jonka
lähtökohdat ovat tiedonsosiologiassa. Objektivointi ja todellisuuden – myös tekstien – konstruoitu luonne ovat mallin keskeisiä ajatuksia.
Kolmen maailman malli erottaa artefaktin (esimerkiksi tekstin)
sisäisen maailman, symbolisen maailman ja konkreettisen maailman.
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JUTTA JOKIRANTA & PETRI LUOMANEN

Lahkotutkimus

Termiä lahko käytetään varsin yleisesti raamatuntutkimuksessa,
mutta useinkaan sille ei anneta täsmällistä sosiologista määritelmää.
Varsin tavanomaista on, että sitä käytetään kuvaamaan mitä tahansa
uskonnollista ryhmittymää, jolla on jossain määrin kriittinen suhde
ympäristönsä muihin uskonnollisiin ryhmiin. Tässä luvussa perehdytään lahko-käsitteen klassisiin sosiologisiin määritelmiin, niiden pohjalta kehitettyihin uudempiin malleihin sekä siihen, miten lahkotutkimusta on sovellettu varhaiskristillisyyden sekä varhaisjuutalaisuuden tutkimuksessa.

Weberin ja Troeltschin klassiset
kirkon ja lahkon määritelmät
Sosiologisena käsitteenä ”lahko” periytyy erityisesti kahdelta saksalaiselta
tutkijalta, joista toinen, Max Weber (1864–1920), oli sosiologi, ja toinen, Ernst Troeltsch (1865–1923), teologi. Lahkon vastinparina oli
”kirkko”. Sosiologiassa käsitteet ovat usein ”ideaalityyppejä”: ne eivät
kuvaa pelkästään yksittäisiä historiallisia tapauksia, mutta eivät toimi
myöskään universaalisti, vaan kyse on analyyttisestä työkalusta. Tutkija
korostaa käsitteessä tarkoituksellisesti sellaisia tekijöitä, joiden katsoo
olevan merkittäviä tutkittavan ilmiön mekanismissa. Kun jatkossa esitellään Weberin ja Troeltschin määritelmiä, lahko ja kirkko eivät viittaa
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yksittäisiin lahkoihin tai kirkkoihin, vaan kyse on ideaalityypeistä (ks.
Jokiranta 2010).
Weber oli kiinnostunut tutkimaan sitä, miten länsimainen kulttuuri ja nykyaika syntyivät. Tähän tarkoitukseen hän etsi sellaisia ajatus- ja
arvorakennelmia, jotka edistivät ”rationaalisia” ja systemaattisia käyttäytymismuotoja erotuksena ”irrationaalisista” ja ei-ennustettavista muodoista. Tällaiset ajatukset pääsivät hänen mukaansa täyteen mittaansa ja
saivat aikaan muutoksia vain, kun ryhmä ihmisiä erottautui muista
elääkseen ideaalinsa todeksi. Koska lahkot valitsevat ja kasvattavat jäsenensä arvojensa mukaan, ne ovat muutoksen lähteitä. Weber etsi sellaisia ajatusmalleja, jotka ovat vaikuttaneet länsimaisen yritteliäisyyden,
kasvun ja sen myötä kapitalismin kehitykseen, ja löysi näitä protestanttisesta etiikasta, kuten hänen kuuluisan teoksensa nimi kertoo (Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, suom. Protestanttinen
etiikka ja kapitalismin henki). Weber tutki niin protestanttisia lahkoja
kuin maallisia yhdistyksiä.
Niinpä Weberin erottelussa lahkot ja kirkot eroavat toisistaan sen
suhteen, miten niiden jäseniksi tullaan ja miten ne käyttävät valtaa.
Lahkojen jäsenyys on vapaehtoista, ja liittyjän on yleensä täytettävä tietyt uskonnolliset ja eettiset vaatimukset. Lahkojen jäsenten omienkin
lasten on itse jossain vaiheessa sitouduttava lahkon jäseneksi. Kirkon
jäsenyys sen sijaan saadaan käytännössä syntymän myötä, ja se on siinä
mielessä pakollista. Lahkoissa valta perustuu johtajan henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin, karismaan. Kirkoissa valta sen sijaan on sidottu virkaan
ja asemaan hierarkiassa.
Weberin käsityksen mukaan lahkoille on tyypillistä, että ne kehittyvät yleensä kirkoiksi. Kun uudet sukupolvet korvaavat lahkon aiemmat johtajat, karisma, joka on liittynyt alun perin henkilöihin, alkaakin
kytkeytyä tiiviimmin virkaan ja asemaan. Karisma rutinoituu, ja lahko
muuttuu kirkoksi. Kirkot pitävät yllä järjestystä ja käyttävät valtaansa
säätelemällä sitä, ketkä pysyvät sen sakramenttien yhteydessä.
Troeltsch puolestaan käytti Weberin kirkko–lahko-erottelua varhaisen kristinuskon analyysiin. Hän näki varhaisessa kristinuskossa kaksi
laajempaa suuntausta, joiden etiikka ja suhtautuminen ympäröivään
yhteiskuntaan tuottivat yhteisöönsä tietynlaisen organisoitumismuodon.
Yksi suuntaus painotti jäsenten keskinäistä tasa-arvoa ja pyrki toteutta-
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maan veljellistä rakkautta ilman hierarkiaa ja selkeää organisaatiota.
Tämä radikaali Jeesus-liikkeen suuntaus ei kiinnittänyt huomiota ympäröivän yhteiskunnan arvoihin. Toinen, konservatiivinen suuntaus löytyi
paavalilaisista seurakunnista. Se muodosti organisoituneita yhteisöjä ja
pyrki käyttämään hyväkseen ympäröiväin yhteiskunnan instituutioita.
Konservatiivinen suuntaus pääsi vallalle kirkossa. Radikaali suuntaus ei
silti kadonnut kristinuskosta kokonaan, vaan se tuli näkyviin eri muodoissa, esimerkiksi luostarilaitoksessa.
Troeltschin mallissa lahko toteuttaa Jumalan valtakunnan keskuudessaan, kun taas kirkko haluaa toteuttaa Jumalan valtakunnan maailmassa. Kirkko on konservatiivinen instituutio, joka pyrkii hallitsemaan
laajoja joukkoja ja kontrolloimaan jumalallista armoa sakramenttiensa
avulla. Kirkko tukeutuu valtapyrkimyksissään valtioon ja hallitsevaan
luokkaan. Samalla se tulee niistä riippuvaiseksi. Lahkot syntyvät protestista kirkon sakramentaalista valtaa kohtaan sekä sitä kohtaan, että kirkko on liittoutunut valtion ja yhteiskunnallista valtaa pitävien ryhmien
kanssa. Lahko on pieni ryhmä, joka pyrkii täydellisyyteen sekä siihen,
että sen jäsenillä on henkilökohtainen suhde toisiinsa. Lahkon suhde
ympäröivään yhteiskuntaan on välinpitämätön tai vihamielinen. Vaikka
kirkot yleensä väittävät lahkojen poikenneen alkuperäisestä kristinuskosta, Troeltschin mielestä ne päinvastoin olivat omaksuneet varhaisen
kristinuskon alkuperäisiä ihanteita.

Uusia lahkotypologioita kehitetään
1960- ja 1970-luvuilla
Troeltschin kirkko–lahko-erottelu on läheisesti yhteydessä kristinuskon
sisäiseen kehitykseen ja nimenomaan sen tiettyyn vaiheeseen. Niinpä
uskontososiologit ovat pyrkineet kehittämään luokitteluja, jotka soveltuisivat paremmin moderniin sekulaarimpaan kontekstiin ja tekisivät
paremmin oikeutta erilaisille lahkoille.
Tarve uusien lahkomallien kehittämiseen nousi ainakin kolmesta
suunnasta. Ensinnäkin entisen kaltaisia, koko yhteiskuntaa määrittäviä
kirkkoja ei enää ollut maallistuvissa yhteiskunnissa. Sen sijaan niissä
syntyi paljon uusia uskonnollisia yhteisöjä, jotka eivät kapinoineet ”äiti-
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kirkkoa” vaan laajempaa yhteiskuntaa tai kulttuuria vastaan. Toiseksi
haluttiin malleja, joiden avulla uskonnollisia yhteisöjä ja ilmiöitä voi
vertailla muussakin kuin kristillisessä kontekstissa. Kolmanneksi huomattiin, että lahkot eivät aina ”kirkollistu” odotetusti, vaan esimerkiksi
amerikkalaisessa kontekstissa saattoivat kestää vain sukupolven. Ne saattoivat kuitenkin muuttua ”kirkkokunniksi” (Niebuhr 1929), joihin
eivät päteneet Weberin ajatus kirkkoon syntymisestä tai Troeltschin
ajatus kaikkea hallitsemaan pyrkivästä kirkosta. Joskus lahkot myös
pystyivät säilyttämään omalaatuisuutensa pitkäänkin.
Jotkut tutkijat kehittivätkin kirkon ja lahkon rinnalle uusia ideaalikäsitteitä kuten kirkkokunta (denomination) ja kultti (cult; Robertson
1972; Wallis 1975). Toiset pitäytyivät kahdessa käsitteessä, mutta
muokkasivat näiden merkitystä. Esimerkiksi Benton Johnson määritteli
kirkon uskonnolliseksi yhteisöksi, joka hyväksyy sen sosiaalisen ympäristön, jossa se toimii. Vastaavasti lahko on uskonnollinen ryhmä, joka
hylkää sen sosiaalisen ympäristön, jossa se toimii. (Johnson 1963, 539–
549.) Molemmat piirteet ovat tuttuja Troeltschin kirkko–lahko-erottelusta, mutta Johnsonin mallissa ne nostetaan kirkon ja lahkon määritelmiksi. Vastaavanlainen lähtökohta on myös Bryan Wilsonin lahkotypologiassa (Wilson 1973, 22–26), joka on yksi raamatuntutkijoiden
eniten käyttämistä lahkomalleista. Siinä lahko on jännitteisessä suhteessa ympäristöönsä ja lahkot erotellaan toisistaan sen mukaan, miten ne
suhtautuvat maailmassa olevaan pahaan. Troeltschin malliin nähden
keskeinen ero on siinä, että syntymekanismina ei ole protesti valtaapitävää kirkkoa kohtaan vaan suhde maailmaan.
Wilsonin tutkimukset lähtivät liikkeelle kristillisestä kontekstista ja
osin melko paljon Troeltschia muistuttavista lahkon piirteistä. Päätutkimuksessaan Magic and the Millennium: A Sociological Study of Religious Movements of Protest among Tribal and Third-World Peoples hän kuitenkin pyrki ymmärtämään kolmannen maailman uskonnollisia
yhteisöjä, jotka olivat tulleet kosketuksiin kristinuskon tai kolonialistisen kulttuurin kanssa. Weberin tavoin Wilson oli kiinnostunut identifioimaan yhteisöissä piirteitä, jotka saattoivat saada aikaan kollektiivista
muutosta ympäristössään. Tällöin merkittäväksi nousi se, mihin muutos
itse asiassa kohdistuu. Wilsonin mukaan lahkoja on olemassa seitsemää
eri tyyppiä.
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Kääntymystä vaativan (konversionistisen) lahkon vastaus maailmassa olevaan pahaan lähtee siitä oletuksesta, että pahuus johtuu ihmisistä. Jos ihmiset muuttuvat, niin maailmakin muuttuu. Lahko pyrkii sen vuoksi käännyttämään uusia seuraajia noudattamaan lahkon
ihanteita. Kääntymyskokemusta pidetään yleensä välttämättömänä
pelastuksen kannalta.
Vallankumouksellinen (revolutiivinen tai adventistinen) lahko odottaa jumalallista väliintuloa ja uskoo nykyisen maailmanjärjestyksen
ja sosiaalisen järjestyksen muuttuvan lähitulevaisuudessa. Tällaiset
lahkot ovat siis milleniaristisia.
Sisäänpäin kääntyneessä (introversionistisessa) lahkossa jäsenten
huomio kohdistuu yhteisön sisäiseen elämään. Nämä yhteisöt eristäytyvät muusta yhteiskunnasta ja pyrkivät minimoimaan kanssakäymisen ulkopuolisten kanssa. Kyse on yleensä maallikkoliikkeistä,
joilla ei ole pelkästään uskonnonharjoitukseen erikoistuneita hengellisiä johtajia.
Manipulatiivisessa (tai gnostilaisessa) lahkossa jäsenillä ajatellaan
olevan salattua tietoa, joka on saatu asteittain pitkän opiskelun jälkeen. Pahan voittamiseksi on muutettava käsitystä pahasta. Tällaiset
lahkot eivät yleensä muodosta pysyviä yhteisöjä. Jäsenkunta vaihtuu,
ja yhteisössä painotetaan enemmän uskonnollisen kirjallisuuden
tuottamista ja välittämistä kuin esimerkiksi käännyttämistä.
Ihmeitä korostavassa (thaumaturgisessa) lahkossa painotetaan kykyä
tehdä ihmeitä ja löytää parannuskeinoja. Jäsenkunta koostuu usein
jonkun ihmeidentekijän seuraajista.
Uudistava (reformistinen) lahko pyrkii ratkaisemaan sosiaalisia ongelmia, ja sen jäsenet ovat sitoutuneet hyviin tekoihin. Tällaisessa
lahkossa painotetaan omantunnon merkitystä.
Utopistiset lahkot pyrkivät toteuttamaan uutta uskonnollista ja eettistä maailmanjärjestystä. Ne pyrkivät olemaan esimerkkinä ympäröivälle yhteiskunnalle ja muodostavat usein yhteisomistukseen perustuvia yhteisöjä ja siirtokuntia.

Muutosvoima erilaisissa lahkoissa on erilaista. Esimerkiksi vallankumouksellisissa lahkoissa muutoksen ei katsota olevan ihmisestä kiinni, vaan
ratkaisevan muutoksen ajatellaan tapahtuvan ajallaan. Tällaiset lahkot
ovat yleensä lyhytikäisiä, eivätkä ne saa pitkäaikaista muutosta aikaan.
Sen sijaan kääntymistä vaativat lahkot suuntautuvat etsimään potentiaalisia käännynnäisiä ja onnistuessaan ovat pitkäikäisempiä muutoksen
lähteitä (tämän sovelluksesta ks. Jokiranta 2009b).
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Lahkot sosiaalitieteellisessä
raamatuntutkimuksessa
Erityisesti Troeltschin lahkomalli innosti niitä raamatuntutkijoita, jotka
halusivat ymmärtää varhaista kristinuskoa myös sosiologisesti. Esimerkiksi Robin Scroggs, joka kuluu sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen uranuurtajiin (vrt. Johdanto), sovelsi varhaisimpaan Jeesusliikkeeseen Werner Starkin luetteloa lahkolle tunnusomaisista piirteistä
(Stark 1967). Näissä piirteissä on paljon yhteyksiä Troeltschin lahkokäsitteeseen: 1) Lahko syntyy sosiaalisena ja taloudellisena protestina, ja
lahkon jäsenet ovat yhteiskunnan vähäosaisia. 2) Lahko hylkää valtaapitävien näkemyksen todellisuuden luonteesta ja muodostaa oman vastakulttuurinsa. 3) Lahko on tasa-arvoinen; sillä ei ole hierarkkista valtarakennetta eikä organisaatiota. 4) Lahko tarjoaa jäsenilleen hyväksyntää ja
rakkautta. Lahkon perheenomainen tunneilmasto tekee mahdolliseksi
ekstaattiset ilmiöt ja esimerkiksi kielillä puhumisen. 5) Lahkon jäsenyys
perustuu vapaaehtoisuuteen. 6) Lahko vaatii jäseniltään täydellistä sitoutumista. 7) Jotkut lahkot ovat adventistisia eli ne odottavat Jumalan
valtakunnan pikaista toteutumista.
Scroggs löytää kaikki nämä piirteet varhaisesta Jeesus-liikkeestä, jota hän tarkastelee ensisijaisesti evankeliumitraditioiden pohjalta. Scroggsin mukaan lahkotutkimus avaa uudenlaisen näkökulman Uuden testamentin teksteihin, kun niitä ei tarkastella ensisijaisesti teologisina
dokumentteina, vaan ilmauksina ”ryhmästä ihmisiä, jotka ovat kokeneet
sekä maailman aiheuttaman kivun että yhteisön parantavan hyväksymisen”. (Scroggs 1975.)
John Elliott otti Ensimmäistä Pietarin kirjettä koskevassa tutkimuksessaan lähtökohdaksi Scroggsin lahkoanalyysin, mutta laajensi
tarkasteluaan Wilsonin mallin pohjalta. Näin yleisen lahkotutkimuksen
kehitys pääsi vaikuttamaan myös varhaiskristillisyyden tutkimuksessa.
Elliottin mukaan Ensimmäisen Pietarin kirjeen vastaanottajajoukossa
oli selvästi monia kääntymystä vaativan lahkon piirteitä. Vaikka kääntymystä vaativan lahkon suhde ympäröivään yhteiskuntaan on jännitteinen, se ei kuitenkaan voi vetäytyä maailmasta, kuten sisäänpäin kään-
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tynyt lahko tekisi. Kääntymystä vaativan lahkon täytyy olla vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa, jotta se voisi voittaa
uusia käännynnäisiä. Lahkon täytyy samaan aikaan olla avoin ja houkutteleva, mutta toisaalta sen on kyettävä säilyttämään oma erityislaatunsa. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä on havaittu samanlainen jännite
suhteessa muuhun yhteiskuntaan. Perinteisesti jännite oli nähty kahden
teologisen näkemyksen väliseksi ristiriidaksi, mutta Elliott pyrki osoittamaan, että jännite selittyy luontevammin kääntymystä vaativan lahkon perusluonteesta käsin. (Elliott 1981.)
Toisen temppelin ajan juutalaisuuteen sovellettuna Wilsonin typologian tehtävä on ollut toisenlainen. Sen avulla on pyritty selittämään,
miten erilaiset juutalaisuuden sisälle muotoutuneet ryhmittyvät erosivat
toisistaan ja miten se vaikutti juutalaisuuden muotoutumiseen. Esimerkiksi Albert Baumgarten (1997) pitää fariseuksia ja saddukeuksia uudistusta vaativina lahkoina, kun taas Qumranin liike edusti sisäänpäin
kääntynyttä lahkolaisuutta, eikä sen vaikutus ulottunut ”massoihin”.
Myös Jeesus-liike voidaan sijoittaa samaan joukkoon, jolloin se voidaan
ymmärtää varhaisessa vaiheessaan juutalaisuuden sisäiseksi uudistus- tai
vallankumousliikkeeksi, joka kuitenkin muotoutuu toisenlaiseksi myöhemmin (ks. alla).
Wilsonin typologiaa on käytetty myös analysoimaan liikkeissä tapahtuvaa muutosta. On esimerkiksi kysytty, pettyivätkö Qumranin
liikkeen jäsenet, kun odotettua maailmanloppua ei tullutkaan, jolloin
liike olisi muotoutunut vallankumousliikkeestä enemmän sisäänpäin
kääntyneeksi lahkoksi, vai oliko se ensisijaisesti muista erottautumaan
pyrkivä lahko, joka pysyäkseen erossa maailmasta kehitti uskomuksia
lopusta ja jumalallisesta väliintulosta (Jokiranta 2010).

Lahkomalleja kehitetään
Sekä Scroggsin että Elliottin varhaiskristillisyyden tutkimuksissa on
nähtävissä rajankäynti suhteessa perinteisiin teologisiin tulkintoihin.
Tämä on ymmärrettävää, koska aluksi sosiaalitieteellinen tutkimus pyrki
saamaan jalansijaa eksegeettisessä tutkimuksessa. Alkuvaiheelle oli tyypillistä myös suhteellisen suora muualta saatujen mallien soveltaminen
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varhaiskristillisyyden tutkimukseen, jolloin ei otettu riittävästi huomioon alkuperäisten mallien kysymyksenasetteluja. Sosiaalitieteellisen näkökulman vakiinnuttaessa asemansa on alettu kiinnittää huomiota siihen, mikä malleissa toimii lähteiden kontekstissa ja mikä ei. Bryan
Wilsonin malli on luonteeltaan typologia; se tarjoaa valmiit perustyypit,
joiden valossa lähdemateriaalia voidaan tarkastella. Käytännössä lahkoissa on kuitenkin piirteitä useista eri perustyypeistä, minkä vuoksi lahkoja
joudutaan helposti kuvaamaan useamman perustyypin nimikkeillä.
Tutkijat ovatkin löytäneet lähes kaikki lahkotyypittelyn pohjana
olevat vastaukset pahaan sekä Toisen temppelin ajan juutalaisuudesta
että varhaisesta kristinuskosta (Jokiranta 2009b). Wilson otti kyllä tämän mahdollisuuden huomioon. Tyyppien yhdistäminen kulloisiinkin
tarpeisiin kuitenkin vääjäämättä heikentää mallin selitysvoimaa, koska
jokainen lahkotyyppi perustuu periaatteessa erilaiseen tapaan reagoida
maailmassa olevaan pahaan. Voivatko erityyppiset reaktiot olla mahdollisia samaan aikaan? Vai onko joku reaktio ensisijainen? Miten muutosvoima sitten selittyy? Löytäessään tutkimastaan lähteestä useita vastauksia ”maailmassa olevaan pahaan” tekstitutkijat saattavat alkaa pitää niitä
erilaisina teologisina korostuksina ja diskursseina, jolloin itse sosiologinen aspekti hämärtyy.
Toinen ongelma liittyy siihen ”maailmaan”, jossa vastausta pahaan
arvioidaan: entä jos tämä maailma itsessään esittää yhdenlaisen vastauksen pahaan – antiikin maailmassa esimerkiksi etsittiin jatkuvasti parannuskeinoja ja ihmeitä (Craffert 2001). Toisaalta jos lahko ei vastaa täsmälleen yhtäkään kategoriaa, tutkijoilla on kiusaus luoda uusia
luokitteluperusteita. Näin voidaan tietenkin välttää kahdesta päällekkäisestä tyypistä aiheutuvat ongelmat, mutta tuloksena on luokkien määrän kasvu. Esimerkiksi John Elliott, joka on pyrkinyt tarkentamaan
luokitteluperusteita, on päätynyt listaamaan yhteensä 21 lahkoille tyypillistä piirrettä ja yhdeksän erilaista lahkostrategiaa (Elliott 1995, 80–
89). Weberiläisittäin ymmärrettynä lahkon määritelmän ei kuulukaan
käydä yksiin kaikkien olemassa olevien tapausten kanssa. Mielenkiintoista on se, mikä ei sovi tutkijan etsimään ilmiöön, koska silloin tutkittavasta ilmiöstä voidaan löytää uusia merkittäviä tekijöitä ja mekanismeja (Chalcraft 2010).
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Tutkijat ovat pyrkineet kehittämään lahkomallien selitysvoimaa ja
niiden soveltamista varhaiskristillisyyteen myös niin, että mukaan on
otettu historiallinen perspektiivi. Tällöin tuodaan selvemmin esiin kehityslinja, joka on johtanut lahkon syntymiseen. Esimerkiksi Philip Esler
on kehittänyt lahkomallin, joka kuvaa reformiliikkeen kehittymistä
lahkoksi. Esler pitää uutta uskonnollista liikettä reformiliikkeenä niin
kauan kuin se pysyy emouskontonsa sisäpuolella. Kun henkilön ei ole
enää mahdollista kuulua emoyhteisöön ja uuteen liikkeeseen yhtä aikaa,
uutta liikettä voidaan alkaa kutsua lahkoksi. (Esler 1987, 46–70; Esler
1994, 13–17.) John Elliott on kehittänyt vastaavanlaisen mallin, jossa
emoyhteisön sisällä vaikuttavaa liikettä kutsutaan yhteenliittymäksi
(coalition) tai suuntaukseksi (faction). Lahkosta voidaan alkaa puhua
vasta sitten, kun uuden liikkeen tiet emoyhteisön kanssa erkanevat.
Jeesus-liikkeeseen sovellettuna tämä tarkoittaa Elliottin mukaan sitä,
että Jeesuksen eläessä liike oli juutalaisuuden sisällä vaikuttava yhteenliittymä tai suuntaus. Vasta Jeesuksen kuoleman jälkeen Jeesus-liike
alkoi erota juutalaisuudesta sekä sosiaalisesti että ideologisesti niin, että
voidaan alkaa puhua erillisestä lahkosta. (Elliott 1995, 78–80.)
Eslerin ja Elliottin ehdottamat erottelut ovat varhaiskristillisyyden
tutkimuksessa perusteltuja. Tosin Qumranin liike toimii heillekin peilinä, jota vasten Jeesus-liikettä ja varhaisia kristillisiä yhteisöjä arvioidaan.
Tällöin Qumranin liikkeestä tehdään helposti ääriesimerkki sisäänpäin
kääntyneestä lahkosta, joka se ei välttämättä ollut. Sosiaalitieteestä nouseva terminologia ei kuitenkaan ole lyönyt itseään läpi raamatuntutkimuksessa kovin laajalti. Kuten edellä on tullut ilmi, on varsin tavallista,
että termiä lahko käytetään yleisessä merkityksessä kuvaamaan mitä
tahansa pienempää uskonnollista ryhmittymää, jolla on jossain määrin
jännitteinen tai kriittinen suhde muihin uskonnollisiin ryhmiin.
Vaikka sosiaalitieteellisessä lahkotutkimuksessa on etäännytty Weberin ja Troeltschin klassisista määritelmistä, on syytä huomata, että
sekä Eslerin että Elliotin malleissa kehitystä kuvataan ensisijaisesti uskonnollisessa viitekehyksessä. Eivätkö Bryan Wilsonin tai Benton Johnsonin yleisluontoisemmat lahkon määritelmät, joissa lahko määritellään
suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan, tarjoa varhaiskristillisyyden analyysiin sopivaa lähtökohtaa? Kun Wilsonin ja Johnsonin sekulaareja
malleja on sovellettu varhaiskristillisyyteen, sekulaarin yhteiskunnan
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tilalle – jollaista antiikin maailmassa ei tietenkään ollut – on automaattisesti oletettu jonkinlainen uskonnollinen enemmistöjuutalaisuus, josta
protestiliike erkanee. Tällainen oletus on ongelmallinen (Craffert 2001,
41–42; Luomanen 2002b, 109–113). Tutkimuksessa on käynyt ilmi,
että Toisen temppelin ajan juutalaisuus ei ollut yksi keskusjohtoinen
kokonaisuus vaan pikemmin joukko keskenään kilpailevia ryhmittymiä.
Tällaisessa tilanteessa sekä perinteisempien että uudempien lahkomallien soveltaminen on haasteellista ja edellyttäisi sitä, että analyysissä pyritään määrittelemään selkeästi, mikä on se valtaa pitävä taho, johon lahko suhteutuisi – tai oliko sellaista ylipäänsä olemassa (vrt. Luomanen
2002b, 114–119; Jokiranta 2013, 37–38, 53–56).
Varhaisen juutalaisuuden ja varhaisen kristinuskon tutkimuksessa
näyttäisi olevan edelleen kysyntää lahkomalleille, joissa lahkoutumista
tarkastellaan uskonnollisena ilmiönä – sillä tavalla, että uskonnon suhde
muuhun yhteiskuntaan otetaan silti huomioon. Yhden tällaisen mallin
tarjoavat Rodney Stark ja William Sims Bainbridge yleisessä uskonnonteoriassaan A Theory of Religion (1987; kyseessä eri Stark kuin edellä).
Stark ja Bainbridge tarkastelevat uskonnollisia liikkeitä kiinnittäen erityisesti huomiota siihen, kuinka tavanomaisia tai poikkeavia ne ovat
omassa kulttuurikontekstissaan. Toisin kuin Wilsonin typologiassa,
esimerkiksi lahkoa ei määritellä sen perusteella, mikä sen suhde maailmaan on. Koska vertailukohtana on ”kulttuuri”, malli soveltuu sellaisenaan myös läpikotaisin uskonnollisen kulttuurin – kuten Toisen temppelin ajan juutalaisuuden – tarkasteluun.
Stark ja Bainbridge ensinnäkin erottavat uskonnolliset liikkeet ja
uskonnolliset instituutiot toisistaan. Uskonnollisilla instituutioilla on
vakiintunut asema kulttuurissa. Tähän kategoriaan sijoittuvat Troeltschin klassisen mallin kirkot, mutta myös muut uskonnolliset ryhmittymät, jotka pyrkivät säilyttämään vakiintuneen asemansa siten, että ne
tarvittaessa muuttuvat kulttuurin muuttuessa. Kulttuurin kanssa täysin
sopusoinnussa olevat uskonnolliset instituutiot voidaan sijoittaa jännitettä kuvaavan janan yhteen päähän. Janan toiseen päähän sijoittuvat
tällöin sellaiset uskonnolliset liikkeet, jotka ovat täysin ristiriidassa ympäröivän kulttuurin kanssa. Käytännössä janan ääripäissä olevia muotoja
ei juuri esiinny, vaan useimmat uskonnolliset ryhmät sijoittuvat jonnekin ääripäiden väliin.

LAHKOTUTKIMUS

63

Uskonnolliset liikkeet Stark ja Bainbridge määrittelevät ryhmittymiksi, jotka eivät sopeudu kulttuurisen ympäristönsä muutoksiin tai
pyrkivät saamaan siinä aikaan tietynlaista muutosta. Mikäli kyse on
muutoksia vastustavasta liikkeestä, sitä kutsutaan lahkoksi. Jos uskonnollinen liike esittää ympäristöönsä nähden uusia ajatuksia tai käytänteitä, kyse on kultista. Vaikka termillä kultti on usein negatiivinen sävy,
Starkin ja Bainbridgen määritelmä ei ole sinällään negatiivisesti värittynyt – kyse on pelkästään siitä, millä tavoin kyseinen uskonnollinen liike
poikkeaa ympäristöstään. (Stark & Bainbridge 1987, 16–17, 124–128,
156.) Uutuuksia esittelevät uskonnolliset kultitkin sisältävät usein perinteisiä elementtejä, ja uutuus on suhteellinen käsite. Siksi Starkin ja
Bainbridgen jatkumo-ajattelun hengessä voidaan myös lahkojen ja kulttien ideaalitapaukset sijoittaa konservatiivisuus-uudistusmielisyys -janan
eri päihin, jos liikkeitä halutaan verrata toisiinsa sen suhteen, kuinka
traditionaalisia tai uusia ne ovat. Käytännössä useimmat uskonnolliset
liikkeet sijoittuvat jonnekin näiden ääripäiden väliin.
Rodney Stark on itse luonnehtinut paavalilaista varhaiskristillisyyttä kulttiliikkeeksi (Stark 1986, 223–224). Myös Matteuksen evankeliumin taustalla olevaa yhteisöä voidaan perustellusti pitää kulttiliikkeenä, mikäli ryhmän katsotaan olevan erkanemassa juutalaisuudesta
vapaan laintulkintansa sekä uuden Jeesus-kulttinsa vuoksi (Luomanen
2002b, 129–130). Starkin ja Bainbridgen mallin pohjalta voidaan myös
kuvata tarkemmin uuden, muotoutumassa olevan kristillisen liikkeen
suhdetta muihin juutalaisuuden piiristä erottuviin liikkeisiin. Sen sijaan
että kaikkia näitä liikkeitä kuvattaisiin lahkoiksi, voidaan tehdä ero esimerkiksi Qumranin lahkoliikkeen ja Matteuksen evankeliumin kulttiliikkeen välillä. Lisäksi liikettä voidaan kuvata mallin avulla tarkemmin
suhteessa ympäristöönsä. Kun lahkoliikkeen jännitteen voimakkuutta
jatkumolla arvioidaan, Starkin ja Bainbridgen (1985) mukaan on tärkeä
kysyä, missä määrin liikkeen normit poikkeavat ympäristöstä, missä
määrin liikkeessä osoitetaan vihamielisyyttä ulkopuolisia kohtaan ja
missä määrin liikkeen jäsenet ovat vuorovaikutuksessa lähinnä omien
jäsentensä kanssa. Mekanismit voivat vaihdella liikkeestä toiseen, mutta
kaikki ovat aina suhteessa ympäristöönsä.
Toisaalta on tutkijoita, jotka ovat pyrkineet etsimään alkuperäisen
Weberin kysymyksenasettelun hyötyä. David Chalcraft (2007) pohtii,
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mikä saattoi olla Qumranin kaltaisen liikkeen ajatusmallien vaikutus
ympäristöönsä ja mikä kenties esti tällaisen vaikutuksen säilymisen.
Tällöin ei etsitä tiettyjä lahkon piirteitä, eroja toisiin lahkoihin tai jännitettä suhteessa ympäristöönsä, vaan sitä tapaa, millä lahkot muokkaavat
jäsenensä tietynlaisiksi ja millaisia uusia vaikutuksia tämä kollektiivinen
ajatustapojen muutos voi saada aikaan. Weberin ajattelussa keskeistä oli
esimerkiksi se, millä tavoin yksilö pystyy osoittamaan hurskautensa ja
kunnollisuutensa: enemmän ”tämänpuoleisissa” vai ”tuonpuoleisissa”,
arkipäivän maailmasta erotetuissa, toiminnoissa. Qumranin liikkeessä
on elementtejä, jotka voisivat johtaa tämänpuoleisen maailman muuttumiseen, esimerkiksi deterministinen ajattelu ja sen myötä jäsenissä
heräävä halu osoittautua olevansa Jumalan mielen mukaisia valittuja.
Jäsenten ja liikkeen ulkopuolisten välisen vuorovaikutuksen rajoittaminen todennäköisesti kuitenkin esti vaikutusta ulottumasta paljon liikettä
laajemmalle.

Lahkotutkimus – yksi näkökulma
ryhmien välisiin suhteisiin
Lahkotutkimus tarjoaa hyödyllistä käsitteistöä ja malleja sekä varhaiskristillisyyden että Toisen temppelin ajan juutalaisuuden tutkimukselle.
Erilaiset lahkomallit johtavat erilaisiin kysymyksiin, mikä on joskus
raamatuntutkimuksessa jäänyt huomaamatta.
Lahkotutkimuksen alkuperäiset kysymyksenasettelut – jotka liittyvät emoyhteisöstä erkanemiseen ja pienryhmien välisiin suhteisiin ylipäänsä – ovat johtaneet myös muualta kuin uskonnonsosiologiasta saatujen sosiaalitieteellisten mallien soveltamiseen. Esimerkiksi tiedonsosiologiasta omaksutulla legitimaation käsitteellä voidaan selventää sitä
dynamiikkaa, jolla lahkoliikkeet perustelevat olemassaoloaan suhteessa
emoyhteisöönsä. Sosiaalipsykologiasta omaksuttu sosiaalisen identiteetin
näkökulma kuvaa tarkemmin niitä kognitiivisia ja psykologisia tekijöitä,
joita liittyy ryhmien välisiin suhteisiin. Poikkeavuuden leimaamisteoria
osoittaa, miten poikkeavuus liittyy poikkeavaksi leimaamiseen, ei niinkään tiettyihin ominaisuuksiin. Kognitiivisessa uskontotieteessä puolestaan on kehitetty teorioita, jotka kuvaavat erityyppisiä uskonnollisia
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perinteitä sen suhteen, miten ne välittyvät yhteisössä ja sukupolvelta
toiselle ja millaisia rituaaleja ne hyödyntävät tässä välittämisessä.

Tässä luvussa keskeistä
•
•

•

•

Sosiologisina käsitteinä lahko ja kirkko periytyvät Max Weberiltä ja Ernst Troeltschiltä.
Lahkomalleja on Weberin ja Troeltschin jälkeen kehitetty niin,
että ne sopisivat myös muiden kuin kristillisten liikkeiden analysoimiseen sekä lahkojen tarkasteluun sekulaarissa kontekstissa.
Uudet lahkomallit ovat tarjonneet uusia tarkastelunäkökulmia,
mutta kaikilta osin niiden lähtökohtaoletukset eivät toimi parhaalla tavalla, kun kontekstina on Toisen temppelin ajan vahvasti uskonnollinen kulttuuri.
Lahkomallit auttavat kiinnittämään huomiota niihin tekijöihin,
joihin vastavirtaan uivat tai muuten jännitteiset yhteisöt usein
törmäävät ja joita ne ilmentävät riippumatta siitä, millainen
niiden teologia on. Mallit auttavat etsimään mahdollisia kehityskaaria lahkojen elämässä, tunnistamaan jännitteen eri puolia
ja tarkkailemaan lahkoliikkeiden elinkaarta ja vaikutusta ympäristöönsä.
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Sosiaalisen identiteetin näkökulma

Identiteetin käsitettä käytetään paljon raamatuntutkimuksessa, mutta sen sisältöä ei aina määritellä tarkasti. Tässä luvussa tarkastellaan
identiteetin käsitettä sosiaalipsykologian näkökulmasta ja valaistaan
yhtä keskeistä sosiaalipsykologista teoriaa, sosiaalisen identiteetin näkökulmaa. Mitä identiteetti tarkoittaa? Mitä annettavaa sosiaalipsykologialla on raamatuntutkimukselle? Miten ryhmäkäyttäytyminen eroaa yksilöiden tavallisesta käyttäytymisestä? Mikä on
minimivaatimus ryhmän olemassaololle? Mihin perustuvat ennakkoluulot, ja mikä rooli niillä on ihmisen toiminnassa? Lopuksi tarkastellaan, miten näitä näkökulmia on hyödynnetty raamatuntutkimuksessa.

Raamatuntutkimuksessa puhutaan usein yhteisöjen ja ryhmien identiteetistä ennemmin kuin yksilöiden identiteetistä. Kiinnostuksen kohteena on, millaisena jokin ryhmä näki itse itsensä – mutta myös se, miten muut näkivät ryhmän ja tunnistivat sen erilliseksi ryhmäkseen
(esimerkiksi ”pakkosiirtolaisten yhteisö”, ”Jeesus-liike”, ”juutalaiskristityt”, ”Galatian kristityt”, ”Matteuksen yhteisö” – ja näiden identiteetit).
Identiteetin käsitettä on kuitenkin käytetty täsmentymättömästi. Kysymys ryhmän omasta itseymmärryksestä ja identiteetin syntymisestä on
ollut harvoin analyyttisesti erillään tutkijan tunnistamista ryhmän piirteistä tai teologiasta. Ryhmä on nähty yhtenä kokonaisuutena ja identiteetti staattisena.
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Sosiaalisen identiteetin näkökulma on tehnyt raamatuntutkimuksessa näkyväksi identiteetin sosiaalipsykologisen luonteen. Sosiaalinen
identiteetti on yksilön käsitys itsestään ryhmän jäsenenä. Se vaikuttaa
ihmisen asenteisiin, havaintoihin, tunteisiin ja toimintaan. Näkökulma
kiinnittää siten huomiota ihmisen mielen toimintaan, mutta ottaa
huomioon mielen sosiaalisen ulottuvuuden sekä identiteetin jatkuvan
rakentamisen ja tilannesidonnaisuuden. Se, keitä olemme, on läheisesti
yhteydessä siihen, keitä uskomme muiden tietyssä tilanteessa olevan.
Ryhmä on kollektiivi, jonka jäsenet tunnistavat ryhmän olemassaolon. Se ei edellytä yhtenäisyyttä ryhmän jäsenten kesken eikä vakiintuneita rajoja. Pienryhmät ja isot ryhmät ovat tietysti erilaisia. Kuuluminen perheeseen, koululuokkaan, urheiluseuraan tai kuoroon ilmenee
usein paljon konkreettisemmin tai arkipäiväisemmin kuin kuuluminen
etniseen ryhmään, saman maanosan asukkaisiin, poliittisen ideologian
kannattajiin, palkkaluokkaan tai uskontokuntaan. Silti sekä pienet että
suuret ryhmät ovat sosiaalisen identiteetin näkökulmasta merkittäviä.
Identiteetti voi periaatteessa merkitä kahta eri asiaa: 1) kahden osapuolen samanlaisuutta: A:lla ja B:llä on yhteinen identiteetti erotuksena
C:stä (kaksi televisiota on televisioita eikä radioita; kaksi henkilöä on
teologeja eikä biologeja), tai 2) samuutta suhteessa aikaan: A2 on samanlainen kuin A1 viime vuonna, eli A nähdään samana kohteena kuin
aiemmin, vaikka se olisi hieman muuttunut (televisio on televisio, vaikka se ei enää toimi; teologi on sama henkilö kuin ennen teologiopintojaan). Nämä molemmat puolet tulevat esiin sosiaalisen identiteetin käsitteessä, joskin identiteetin aikaperspektiivi on saanut vähemmän
huomiota sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa.
Jos identiteettiä pidettäisiin staattisena, A:n ja B:n identiteetti pysyisivät samoina riippumatta siitä, mihin niitä verrataan. Sosiaalisessa
identiteetissä on kuitenkin kyse siitä, että A:n ja B:n identiteetti määrittyy toisenlaiseksi, jos vertailukohtana onkin D eikä C. Teologin identiteetti määrittyy hieman erilaiseksi riippuen siitä, onko hän kielitieteilijän vai rakennusinsinöörin seurassa. Identiteetin käsite on joustava ja
tilannesidonnainen siten, että se määrittyy eri tavoin, kun vertailukohta
muuttuu. Samuus suhteessa aikaan on myös tärkeä osa identiteettiä.
Näkökulma on olennainen raamatuntutkimuksessa, koska juutalaiset ja
varhaiskristilliset tekstit pyrkivät monin eri tavoin osoittamaan, kuinka
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niiden sanoma ja tulkinnat liittyvät aiempiin Jumalan tekoihin tai Israelin kansan vaiheisiin. Esimerkiksi Paavali pyrkii osoittamaan Roomalaiskirjeessä, kuinka Abraham voi olla esi-isä sekä ympärileikatuille että
ympärileikkaamattomille eli sekä juutalaisille että ei-juutalaisille (Room.
4:1–9).

Sosiaalipsykologia
Sosiaalipsykologia on tieteenalana vielä varsin nuori. Se vahvistui sosiologiasta ja psykologiasta erilliseksi tieteenalaksi vasta 1900-luvun alkupuolella. Sosiologisessa tutkimusperinteessä oli korostettu yhteisön –
esimerkiksi sen sosiaaliluokan, johon yksilö kuului – ryhmäpainetta ja
vaikutusta yksilön käyttäytymiseen. Psykologiassa puolestaan tutkittiin
yksilön käyttäytymistä selittävää mielen toimintaa, kuten havaitsemista
ja persoonallisuutta. Sosiaalipsykologia syntyi selittämään sitä, miten
ryhmä yksilöitä saattaa toimia ja ajatella ryhmätilanteissa eri tavoin kuin
yksilöinä: kuinka ryhmästä tulee enemmän kuin osiensa summa.
Sosiaalipsykologiassa on käytetty paljon kokeellisia tutkimusasetelmia. Siinä tutkitaan erityisesti ryhmien välisiä suhteita ja vuorovaikutusta, yksilöiden käyttäytymistä ryhmätilanteissa, mahdollisuuksia ryhmien välisten jännitteiden lieventämiseen ja yksilöiden sosiaalistumista.
(Helkama et al. 2013.) Sosiaalipsykologiassa itsessään voidaan nähdä
erilaisia painotuksia. Jotkut tutkijat ovat esimerkiksi kiinnostuneempia
siitä, minkälaisten mielen piirteiden ansiosta ihminen on sellainen sosiaalinen eläin kuin on (sosiaalinen kognitio). Yksilön mielenprosessien
kuvaukseen liittyy esimerkiksi Leon Festingerin tunnettu käsite kognitiivinen dissonanssi. Tällä tarkoitetaan kahden ristiriitaiseksi ymmärretyn tosiasian aiheuttamaa tilannetta, joka vaatii ratkaisua. Toiset tutkijat
puolestaan ovat kiinnostuneita enemmän siitä, miten sosiaalisuus vaikuttaa ihmisen toimintaan (ryhmien suhteet ja toiminta; Tajfel 1981,
28). Ryhmäajattelun ja -käyttäytymisen tutkimuksesta kuuluisia kokeita
ovat esimerkiksi Stanley Milgramin tottelevaisuuskoe ja Muzafer Sherifin poikaleirikokeet.
Milgramin tottelevaisuuskokeessa koehenkilöt toimivat lavastetun
kokeen ”avustajina”. Kokeen tarkoituksena oli muka mitata, voidaanko
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oppimista edistää sähköiskujen avulla. Todellisena tarkoituksena oli
tutkia, kuinka kovia sähköiskuja ”avustajat” olivat valmiita antamaan
kokeenjohtajan auktoriteetin tai muun mallin turvin, jos ”koehenkilöt”
vastasivat väärin. Yllättävän monet olisivat pienen painostuksen jälkeen
olleet valmiita nostamaan jännitteen hengenvaarallisiin lukemiin (todellisuudessa koehenkilöt eivät olleet vaarassa). Koe herätti runsasta keskustelua sekä tuloksista että kokeellisten menetelmien etiikasta. Koehenkilöt oli asetettu tilanteeseen, jossa kokeenjohtajan auktoriteetin
torjuminen oli vaikeaa ja sosiaalisesti epäsopivaa. Se osoitti, että juuri
tällaisessa tilanteessa mukautuminen ja auktoriteetin seuraaminen oli
yllättävän suurta, vaikka koehenkilö ei olisikaan moraalisesti hyväksynyt
tekoaan.
Ennakkoluulojen selitettiin varhaisessa vaiheessa muodostuvan
esimerkiksi biologisesti turhautumisen tuottamana aggressiona. Toisen
selitystavan mukaan ennakkoluulot ja vihamielisyys syntyvät tilanteissa,
joissa nähdään samat resurssit rajallisina ja kilpailu ryhmien välillä välttämättömänä. Tätä selitystä edustaa Sherifin realistisen konfliktin teoria.
Sherifin kokeissa 1950-luvulla oli leireillä poikia, jotka ensin olivat vapaassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja tutustuivat toisiinsa. Toisessa vaiheessa pojat jaettiin eristettyihin ryhmiin, ja seuraavaksi nämä
ryhmät kilpailivat keskenään. Tällöin vihamielisyys toisen ryhmän edustajia kohtaan kasvoi. Viimeisessä vaiheessa pystyttiin lieventämään jännitteitä tehtävillä, jotka vaativat molemman ryhmän panostusta ja yhteisiä tavoitteita. (Helkama et al. 2013, 304–307.)
Erityisesti eurooppalaisessa sosiaalipsykologiassa koettiin tarve uudenlaiselle sosiaalipsykologiselle kysymyksenasettelulle, sillä myös Sherifin selitystapa jätti useita kysymyksiä avoimeksi. Miten ryhmäkäyttäytyminen toimii silloin, kun kysymys ei ole suoranaisesta kilpailusta?
Milloin yhteistyö ei lievennäkään jännitteitä? Miten sosiaalinen identiteetti vaikuttaa riippumatta yksilön eduntavoittelusta? Näihin tarpeisiin
syntyi sosiaalisen identiteetin teoria.
Pohdi hetki: Miten vastaat kysymykseen, kuka olet? Miten olisit vastannut tähän kysymykseen viisi vuotta sitten? Miten vastauksesi eroavat toisistaan, jos
kysyjä on kurssitoverisi tai jos se on lapsi leikkipuistossa? Entä mitä vastaat,
jos sinulta kysytään keitä naapurissasi asuu?
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Sosiaalinen identiteetti on eräänlainen sosiaalinen kartta, jonka varassa suunnistamme. Se ei ole vain tietoisia ajatuksia, joilla identifioimme itsemme ja
toisemme, vaan syvempi prosessi, joka vaikuttaa monella tavalla käyttäytymiseemme. Sosiaaliset tilanteet vaihtelevat ja tuovat esiin eri puolia ja asteita
identifioitumisestamme.
Kuvittele seuraava tilanne: Olet opiskelijatovereidesi kanssa kahvilassa. Mukaan liittyy kaksi tuttua oman aineesi vaihto-opiskelijaa. Miten tämä vaikuttaa
keskusteluunne? Miten se, mikä teitä yhdistää (esimerkiksi ikä, sukupuoli) ja
mikä teidät erottaa (esimerkiksi kansallisuus, mahdollisesti ikä, sukupuoli, uskontokunta), vaikuttaa siihen, miten näet itsesi ja keskustelukumppanisi?
Mukaan liittyy vielä toisen oppiaineen vaihto-opiskelijoita. Yhdistääkö yhteinen opiskeluala sinua ja oman alasi opiskelijoita nyt enemmän vai nousevatko
jotkin muut piirteet korostetummin esiin?

Henri Tajfel ja sosiaalisen identiteetin
teorian lähtökohta
Henri Tajfel (1912–1982), sosiaalisen identiteetin teorian kehittäjä, oli
alun perin puolanjuutalainen, mutta opiskeli kemiaa Ranskassa. Hän
selvisi toisesta maailmansodasta – ainoana perheestään – sen turvin, että
palveli Ranskan armeijassa. Kun natsit vangitsivat hänet, häntä kohdeltiin ranskalaisena sotavankina, ei juutalaisena. Nämä kokemukset vaikuttivat merkittävästi Tajfelin myöhempään elämään ja uraan, sillä
identiteettikysymykset olivat hänelle henkilökohtaisia. Hän muutti sodan jälkeen vaimonsa jäljessä Britanniaan, opiskeli siellä psykologiaa ja
teki uransa sosiaalipsykologina Bristolissa. (Turner 1996.)
Tajfelin varhaiset tutkimukset liittyivät havaintopsykologiaan (Tajfel & Wilkes 1963). Koeasetelmassa esimerkiksi näytettiin koehenkilöille joukko janoja, joiden pituus kasvoi säännönmukaisesti. Kun janat
ryhmiteltiin kahdeksi eri luokaksi (A ja B), koehenkilöt arvioivat eron
pisimmän A-janan ja lyhimmän B-janan välillä jopa kaksi kertaa suuremmaksi kuin todellisuudessa (ks. kuva). Samoin oli todettu havaintoesineeseen liitetyn arvon vaikuttavan fyysisten piirteiden arvioimiseen:
esimerkiksi arvokkaammat kolikot arvioitiin suuremmiksi kuin ne oikeasti olivat. (Turner 1996, 12.) Tajfelin myöhempi tutkimus osoitti, että
tällainen havaintojen ”vääristymä” on totta myös sosiaalisessa havaitse-

JUTTA JOKIRANTA & PETRI LUOMANEN

72

misessa: siinä, miten yhden ryhmän edustajien yhtäläisyyksiä korostetaan ja ryhmien välisiä eroja suurennellaan.
KÄRJISTYMISVAIKUTUS (TAJFEL & WILKES 1963)

A-janat

B-janat

Tajfel siirtyikin tutkimaan ennakkoluuloja, sillä hän oli nähnyt miten
toisessa maailmansodassa pelkät ryhmäidentiteetit vaikuttivat ihmisten
toimintaan ja suhtautumiseen. Hän halusi selvittää, mikä on pienin
tekijä, jonka perusteella yksilö saattaa suhtautua kielteisemmin koetun
ulkoryhmän edustajiin kuin oman ryhmänsä edustajiin. Näin syntyivät
Tajfelin minimaalisen ryhmän kokeet. Koeasetelmat vaihtelivat hieman
toisistaan, mutta perusasetelma oli seuraavanlainen. Koulupojat jaettiin
kahteen ryhmään satunnaisesti. Heille kerrottiin jaon perustuvan siihen,
kumman taiteilijan työstä he olivat ilmaisseet pitävänsä enemmän
(Kleen vai Kandinskyn). Kokeen sanottiin mittaavan päätöksentekoa.
Kunkin koehenkilön tehtävänä oli valita annetusta taulukosta, kuinka
paljon palkintopisteitä (jotka vastasivat pientä rahasummaa) he myöntävät oman ryhmänsä edustajalle ja samalla toisen ryhmän edustajalle.
Itseään he eivät voineet palkita.
Valmis pistematriisi, josta koehenkilöiden piti valita numeropari
oman ryhmänsä edustajalle ja ulkopuolisen ryhmän edustajalle näytti
esimerkiksi tällaiselta:
74 Klee

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

44 Kandinsky

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7
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Tässä tapauksessa koehenkilö on valinnut taulukosta pisteparin 21/17,
eli hän on antanut Klee-ryhmän (=oman ryhmänsä) jäsenelle (nro 74)
palkkioksi 21 ja Kandinsky-ryhmän (=ulkoryhmän) jäsenelle (nro 44)
palkkioksi 17.
Koe on toistettu useita kertoja, ja tilastollinen ero on ollut selkeä:
koehenkilöt pyrkivät tekemään selvän eron oman ryhmänsä eduksi eivätkä esimerkiksi maksimoimaan ryhmänsä saamaa rahamäärää tai ryhmien yhteisesti saamaa rahamäärää niin, että kokeenjärjestäjien rahaa
kuluisi mahdollisimman paljon. Valinnoissa oli havaittavissa myös pyrkimystä tasapuolisuuteen siten, että kaikkein suurinta eroa ei välttämättä valittu, vaikka sisäryhmää suosittiinkin selvästi. (Tajfel 1981, 268–
276; Haslam 2004, 18–19; Turner 1996, 15.)
Koeasetelmia varioimalla on pystytty osoittamaan, että suurin maksimointi ja sisäryhmän suosiminen tapahtuvat, kun ”ryhmän” käsite on
esillä ja kun ryhmän ymmärretään perustuvan johonkin yhdistävään
piirteeseen (sen sijaan että se olisi valittu arvalla), vaikka ryhmän jäsenillä ei olisi mitään kontaktia keskenään (Tajfel 1981, 237). On huomattava, että tällaiset koeasetelmat eivät väitä kaikkien henkilöiden käyttäytyvän samalla tavalla, eivätkä ne oleta ihmisten toimivan deterministisesti. Tilastollinen merkittävyys on lähtökohta esittää yleistyksiä ja
arvioida tuloksia. Yksi yleistys on, että vaikka henkilö ei olisi missään
vuorovaikutuksessa ryhmänsä jäsenten kanssa, eikä hänellä olisi ryhmänsä kanssa yhteisiä tavoitteita, mutta jos hän näkee itsensä tämän
ryhmän jäsenenä, hän saattaa suosia omaa ryhmäänsä ja syrjiä toista.
Yksi vastalause minimaalisen ryhmän kokeeseen on ollut se, että
koehenkilöt yrittivät luoda koetilanteeseen selkeyttä korostamalla ryhmien eroja sillä ainoalla keinolla, joka heidän käytössään oli: suosimalla
omaa sisäryhmää. Jos koehenkilöiden annettiin etukäteen ymmärtää,
että ryhmäjako perustui ryhmiä tarpeeksi erottavaan seikkaan (sanomalla, että ryhmien jako perustui taiteellisen maun lisäksi myös heidän persoonallisuustyyppiinsä), sisäryhmän suosiminen väheni. (Haslam 2004,
21; Branscombe, Ellemers et al. 1999, 38.) Mutta luokitteluselitys ei
kuitenkaan tarjoa kattavaa selitystä itse myönteisen erottumisen tarpeelle ja sille, miten ryhmät nähdään yhdenmukaisina.
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John Turner ja itsekategorisointiteoria
John C. Turner (1947–2011) oli Tajfelin oppilas ja teki uransa Australiassa. Hän jatkoi Tajfelin aloittamaa työtä niin, että hänen kehittämänsä itsekategorisointiteoria on nähty täydentävänä teoriana sosiaalisen
identiteetin teorialle. Yhdessä näistä on käytetty nimitystä sosiaalisen
identiteetin näkökulma (approach) – niin kuin tässäkin luvussa. Turner
itse kuvaa teorioiden eroa siten, että sosiaalisen identiteetin teoria on
teoria ryhmien välisistä suhteista, etenkin diskriminoinnista ja sisäryhmän suosimisesta (”me ja muut”). Itsekategorisoinnin teoria puolestaan
on teoria psykologisesta ryhmästä itsestään: siitä, kuinka erilaiset yksilöt
ajattelevat ja tuntevat olevansa osa ryhmää ja toimivat sen mukaisesti
(”minästä tulee me”; Turnerin esipuhe teoksessa Haslam 2004, xix).
Alla esitellään tarkemmin myös tämän teorian keskeisiä käsitteitä.

Näkökulman keskeisiä käsitteitä ja ajatuksia
Sosiaalinen identiteetti on usein erotettu käsitteellisesti persoonallisesta
identiteetistä eli siitä, mikä erottaa henkilön yksilönä muista henkilöistä.
Käytännössä arkielämässä ja myös tutkimusasetelmissa on vaikea eristää
persoonallista identiteettiä ja nähdä sitä ”puhtaassa” muodossaan, sillä
identifioitumisemme on aina luonteeltaan sosiaalista. Se edellyttää vuorovaikutuksellista vertailua muihin ja merkityksen antamista tuolle vertailulle. (Jenkins 2008, 17.)
Persoonallisen identiteetin korostaminen on tyypillistä nykyiselle
länsimaiselle kulttuurille. Persoonallinen identiteetti yhdistetään usein
tavallisessa kielenkäytössä yksilön tarpeeseen nähdä itsensä ainutlaatuisena, omaan ”identiteettiprojektiin”, minuuden löytämiseen ja sen toteuttamiseen. Sosiaalinen identiteetti nähdään tälle alisteisena niin, että
sosiaaliset määrittelyt (yksilön itsensä omaksumat tai toisten antamat)
eivät määrää yksilön omaa suhtautumista itseensä. ”Identiteettikriisissä”
yksilö joutuu rakentamaan uudelleen käsityksensä siitä, mihin hän kuuluu tai miten muuttuneet olosuhteet vaikuttavat hänen minäkuvaansa.
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Antiikin kulttuurissa persoonallisella identiteetillä ei ollut näin suurta
merkitytä; identiteetti miellettiin lähtökohtaisesti kollektiivisemmin (ks.
Johdanto). Sosiaalisen identiteetin näkökulma antaa kuitenkin mahdollisuuden ottaa huomioon sekä identiteetin persoonallisen että kollektiivisen luonteen. Siinä identiteetin katsotaan muodostavan jatkumon,
jonka toisessa päässä on täysin persoonallinen identiteetti ja toisessa
päässä täysin kollektiivisesti määräytynyt identiteetti. (Abrams & McGarty 1990, 12–13.)
Tajfelin määritelmä sosiaaliselle identiteetille oli seuraava: ”Sosiaalinen identiteetti on se osa henkilön minäkäsitystä, joka on peräisin
ryhmään (tai ryhmiin) kuulumisesta sekä tähän kuulumiseen liitetyistä
arvosta ja tunteista” (1981, 255). Määritelmä pitää siten sisällään tietoisuuden ryhmäjäsenyydestä, jäsenyyden arvottamisen ja siihen kohdistetun tunnesiteen. Identiteetti ei auta vain jäsentämään todellisuutta, vaan
myös antamaan sille merkityksen. Ihmisellä on Tajfelin mukaan pyrkimys positiiviseen minäkuvaan. Tämän vuoksi hän myös pyrkii positiiviseen sosiaaliseen identiteettiin: näkemään minänsä ryhmän jäsenenä
positiivisessa valossa. Tämä tapahtuu siten, että oma ryhmä erottautuu
positiivisesti muista ryhmistä – sosiaalinen identiteetti perustuu vertailuun.
Millaisiin ryhmiin vertailua tehdään? Tajfelin mukaan vertailua tapahtuu vähän, jos sisäryhmällä on vertailuryhmään pysyvä ja oikeutetuksi koettu suhde, vaikka se olisi epätasapainoinen (kuten lapsi ja aikuinen; vakiintunut vähemmistö enemmistössä). Vertailussa ei nähdä
kognitiivisia vaihtoehtoja, minkä vuoksi vertailua tapahtuu vähän. Sen
sijaan vertailu on aktiivista, kun suhdetta ei koeta oikeutetuksi tai se on
muuten epävakaa (kuten työväki ja keskiluokka tai kaksi urheilujoukkuetta). (Tajfel 1981, Turner 1996.)
Jos oletetaan, että kuulun ryhmään, jolla on alhainen status, enkä
ole siihen tyytyväinen, mitä vaihtoehtoja minulla on? Voin aina yrittää
vaihtaa ryhmää. Tajfel nimitti tätä sosiaaliseksi liikkuvuudeksi: kaikkialla ihmiset vaihtavat identifioitumisensa kohdetta muuttamalla asuinpaikkaa, työpaikkaa, työpaikan viiteryhmää tai koulukaveriporukkaa.
Ryhmän vaihtaminen parempaan ei kuitenkaan aina onnistu, tai sen ei
uskota onnistuvan. Tällöin voi turvautua toisiin strategioihin. Voin
esimerkiksi mobilisoida ryhmäni jäsenet sosiaaliseen kilpailuun ja haas-
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taa suoraan ylemmän statuksen ryhmän, kuten lähtemällä mukaan vaaleihin tai turvautumalla ammattijärjestöön kiista-asiassa (sosiaalinen
kilpailu). Toinen mahdollisuus on turvautua sosiaaliseen luovuuteen
niin, että pyrin muokkaamaan vertailun luonnetta. Tässä voidaan tunnistaa erilaisia strategioita: vertailu uuteen piirteeseen, olemassa olevan
vertailupiirteen uudelleenmäärittely tai uuden vertailuryhmän valitseminen.
Edellä kuvattuja strategioita käytetään kaiken aikaa ryhmien välillä.
Vertailusta uuteen piirteeseen on kyse, kun esimerkiksi yritys luo uutta
imagoa ja koettaa rakentaa itselleen brändin, jossa aiemmin heikompina
koetut piirteet häivytetään. Vertailupiirteen uudelleenmäärittelystä esimerkiksi käy vaikkapa se, kun vuoden 2005 presidentinvaalikampanjassa perinteisesti oikeistolaiseksi ja porvarilliseksi mielletty Kokoomuspuolue käytti ehdokkaastaan slogania ”työväen presidentti”. Uuden
vertailuryhmän valitsemisesta on kyse, kun urheilujoukkue kiinnittää
huomiota niihin joukkueisiin, jotka se on voittanut, eikä niihin, joille se
on hävinnyt.
Sosiaalista kategorisoimista tapahtuu kaikissa sosiaalisissa tilanteissa. Turner puhui itsekategorioinnista sen vuoksi, että havainnoissamme
meihin itseemmekin kohdistuu tietynlainen stereotypisointi. Näemme
itsemme yhdenmukaisena ryhmämme jäsenten kanssa. Tämä ilmiö on
nimeltään depersonalisaatio: oman minän erityispiirteet häipyvät taustalle, ja minä nähdään vaihdettavana muiden ryhmän jäsenten kanssa.
Samalla toisista ryhmistä muodostuu yhdenmukainen kuva. Usein ulkoryhmän jäsenet nähdään vielä enemmän yhdenmukaisina keskenään
kuin oman ryhmän jäsenet. Äärimuodossaan ulkoryhmän jäsenet nähdään täysin persoonattomana massana.
Sosiaalinen identiteetti on hierarkkinen. Siinä voidaan nähdä erilaisia kategorisoinnin tasoja: esimerkiksi ”minä” eksegetiikan opiskelijana,
teologina, uskonnon asiantuntijana tai ”minä” pääkaupunkiseutulaisena, eurooppalaisena, ihmiskunnan jäsenenä. Turner puhui metakontrastista, kun hän tarkoitti prosessia, jonka mukaan kategorisoimme itsemme erilaisiksi kuin jotkut ihmiset ja samanlaisiksi toisten ihmisten
kanssa. Vertailun tason sopivuus (comparative fit) määrittää kategorisoinnin tason, jossa ”minän” nähdään eroavan vähemmän tietyistä
jäsenistä kuin toisista jäsenistä (syntyy kategoria). Siten esimerkiksi yh-
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dessä kontekstissa ”minä” eroaa vähemmän muista pohjoismaalaisista
kuin keski- tai eteläeurooppalaisista ja toisessa kontekstissa ”minä” eroaa
vähemmän muista eurooppalaisista kuin amerikkalaisista. Vertailun
piirteiden sopivuus (normative fit) määrittää, mitkä vertailupiirteet
nähdään tilanteessa merkityksellisiksi – tähän vaikuttavat myös henkilön aiemmat kokemukset ja odotukset.
Kategorisoiminen ja identifioi(tu)minen ovat usein saman asian
kaksi eri puolta, mutta niiden suhdetta on myös tarkasteltu sosiaalisen
identiteetin lähestymistavassa erillisinä prosesseina. Usein sosiaalista
muutosta ajavat liikkeet pyrkivät vaikuttamaan niin, että yksilöt todella
huomaavat kuuluvansa samaan kategoriaan ja alkavat käyttäytyä yhteisten tavoitteiden mukaan (vrt. työväenliike, feminismi, nationalismi).
Myös ryhmän sisällä voidaan nähdä eroja. Kun jokin henkilön itsekategoria on vallalla, hän näkee tietyt tämän kategorian jäsenet edustavimpina esimerkkeinä kategoriasta kuin jotkut toiset jäsenet. Esimerkki
ja prototyyppi ovat käsitteitä, joita sosiaalisen identiteetin näkökulmassa
on käytetty kuvaamaan tyypillisimpiä ryhmän edustajia. Ryhmän prototyyppi on ryhmän jäsenten mielessä oleva (abstrakti) kuva siitä, millainen ryhmän paras edustaja on. Prototyyppi maksimoi erot ulkoryhmiin
ja minimoi ryhmän sisäiset erot. Esimerkki puolestaan on historiallinen
henkilö, jonka ajatellaan olevan ryhmän ihanteellinen edustaja. Ryhmän
jäsenet eroavat toisistaan siinä, kuinka lähellä he ovat ryhmän prototyyppiä. Tässä yhteydessä on syytä myös huomata, että ”ihanteellisuus”
ja ”paras edustaja” määrittyvät aina suhteessa kyseisen ryhmän arvomaailmaan. Esimerkiksi Helvetin Enkeleiden ja Gospel Ridersien käsitys
siitä, kuinka lainkuuliainen kyseisen ryhmän prototyyppinen motoristi
on, poikkeavat varmasti jossain määrin toisistaan.
John Turner kollegoineen on pyrkinyt selvittämään tarkemmin –
itsekategorisoinnin teorian avulla – millaisina prototyypit ovat ihmisten
mielissä ja miten ne muodostuvat. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että
prototyypit eivät ole luonteeltaan staattisia, vaan nekin muuttuvat sen
mukaan, millaisessa kontekstissa ryhmän jäsenyyttä määritellään. Tämän vuoksi prototyyppien (prototypes) ohella on alettu puhua ”prototyyppiydestä” (prototypicality), millä viitataan prototyyppiyden joustavaan ja tilannesidonnaiseen luonteeseen. (Barsalou 1987; Oakes et al.
1998.) Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että konfliktitilan-
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teessa ryhmän prototyyppiydessä voi korostua aggressiivisemmat piirteet
kuin rauhanomaisessa tilanteessa. Ryhmän tietty edustaja voi siis toisessa tilanteessa olla lähempänä prototyyppiä kuin jossakin toisessa tilanteessa.
Tutkijat ovat yrittäneet selvittää myös sitä, tapahtuuko kategorisointi enemmän konkreettisten esimerkkien vai abstraktien prototyyppien perusteella. Sosiaalipsykologisten koeasetelmien perusteella tätä on
ollut vaikea ratkaista. (Mullen et al. 1996; Oakes et al. 1998, Smith &
Zárate 1992.) Asiaan saadaan kuitenkin lisävaloa neurotieteellisistä tutkimuksista. Näissä on havaittu, että aivoissa on omat järjestelmänsä sekä
prototyyppien että esimerkkien käsittelemiseen. Prototyyppejä käsittelevä järjestelmä on paikallistettu vasempaan aivopuoliskoon ja esimerkkejä tallentava järjestelmä oikeaan puoliskoon. Kun olemme jonkun ryhmän jäseniä, aivomme tallentavat koko ajan havaintoja siitä, millaisia
ryhmän toiset jäsenet ovat ja miten heidän toimintaansa suhtaudutaan
(esimerkit). Samaan aikaan aivoissa toimii toinen järjestelmä, joka
muodostaa havaintojen pohjalta abstraktin kuvan siitä, millainen on
ryhmän ihanteellinen jäsen (prototyyppi/prototyyppiys). Todennäköisesti kumpikaan järjestelmistä ei siten ole ensisijainen, vaan ne toimivat
yhtä aikaa. Prototyyppiyden ansiosta meillä on pitkäkestoisempi yleiskuva siitä, mitä ryhmän jäsenyys edellyttää. Toisaalta kuva kuitenkin
muokkautuu koko ajan uusien esimerkkien valossa. Näin mielemme voi
tarvittaessa sopeutua nopeasti uusien ryhmien pelisääntöihin sekä muutoksiin niissä ryhmissä, joiden jäseniä jo olemme. (Gazzaniga et al.
2002, 436–447, 672–675; Luomanen 2007, 217–219.)
Kun sosiaalisen identiteetin näkökulmaa sovelletaan historialliseen
materiaaliin, joudumme käytännössä tarkastelemaan esimerkkejä ja
prototyyppiyttä siinä muodossa kuin ne käyvät ilmi teksteistä. Tämän
vuoksi voi joissakin yhteyksissä olla hyödyllistä erottaa kulttuuriset prototyypit ja kognitiiviset prototyypit toisistaan. Tällöin kognitiivinen
prototyyppi viittaa yksittäisen ihmisen mielessä tapahtuvaan prototyyppien muodostumiseen. Kulttuurinen prototyyppi puolestaan viittaa
siihen kuvaan, joka muodostuu ja muokkautuu, kun esimerkiksi kertomuksia välitetään eteenpäin kulttuurissa. (Luomanen 2011, 28–29;
Luomanen 2012, 203–206.)
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Hyvä esimerkki tästä on se, millaisen kuvan Jeesuksen opetuslapsista Uuden testamentin evankeliumit välittävät. Vaikka useimmat opetuslapsista ovat alkujaan historiallisia henkilöitä (esimerkkejä Jeesuksen
seuraajista), heidän henkilökuvansa ovat alkaneet evankeliumeissa palvella sitä, miten evankeliumien myöhemmät toimittajat ovat mieltäneet
opetuslapseuden (prototyyppiys). Henkilökuvaukset ovat alkaneet saada
abstrakteja piirteitä, minkä vuoksi ne eivät enää ole puhtaasti historiallisia esimerkkejä, vaan toimivat kulttuurisina prototyyppeinä siitä, millaisia Jeesusten opetuslasten tulisi olla. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa Jeesukseen myötämielisesti suhtautuvat avunpyytäjät, opetuslapset ja mahdolliset opetuslapset, polvistuvat Jeesuksen eteen ja
puhuttelevat häntä Herraksi. Kiistakumppaneille Jeesus sen sijaan on
tyypillisesti ”opettaja”, eikä häntä kumarreta. (Luomanen 2012, 206–
208.)
Kun sosiaalisen identiteetin näkökulmassa puhutaan ulkopuolisista
viljellyistä negatiivisista kuvista, käytetään usein käsitettä stereotyyppi.
Kognitiiviselta kannalta kyse täytyy olla samantyyppisestä kategorisointiprosessista, jossa prototyypitkin muodostuvat. On kuitenkin hyvä
käyttää eri termejä silloin, kun puhutaan ulko- ja sisäryhmän edustajista. Kuva ulkoryhmistä on usein pelkistetympi ja siihen liittyy enemmän
negatiivisia tunteita, minkä vuoksi prototyypit ja stereotyypit poikkeavat toisistaan ainakin tunteisiin liittyvien mielleyhtymiensä osalta.
Keskustelu sosiaalisen identiteetin näkökulmasta ja sen soveltamisesta eri tutkimusaiheisiin on jatkunut vilkkaana. Foorumina ovat toimineet erityisesti European Journal of Social Psychology sekä useat kokoelmajulkaisut (ks. kirjallisuus luvun lopussa). Kuten edellä on käynyt
ilmi, tärkeää tutkimusta sosiaalisesta kognitiosta tehdään myös muilla
aloilla, kuten neuropsykologiassa ja muissa kognitiotieteissä.

Raamatuntutkimuksen sovelluksia
Miten nykyajan sosiaalitieteissä kehitettyjä näkökulmia voidaan soveltaa
raamatuntutkimukseen? Voidaan oikeutetusti kysyä, missä määrin koko
yksilöllisen erilaisuuden tai identiteetin korostaminen on modernin ajan
tuote. Mielen historian tutkimuksessa puhutaankin ennemmin itseydes-
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tä (self) kuin identiteetistä. Context Groupin (ks. Johdanto) työskentelyssä on esitetty, että antiikin Välimeren kulttuuripiirissä eläneen ihmisen identiteetti oli aina kollektiivinen (tai dyadinen) siinä mielessä, että
ihminen sisäisti ympärillä olevien ryhmien käsityksen itsestään ja pyrki
elämään ryhmien odotusten mukaisesti. Emme kuitenkaan saa sulkea
silmiämme identiteettikysymysten läsnäololta myös muinaisessa maailmassa, vaikka näistä puhuttaisiinkin eri aikoina eri tavalla. (Jenkins
2008, 30–36.)
Sosiaalisen identiteetin näkökulmassa on vahva kokeellinen, kognitiivinen ja monikulttuurinen pohja, mikä antaa perusteita etsiä sen sovellettavuutta myös muinaisessa maailmassa. Näkökulmalla on toki
myös edeltäjiä eli se perinne, jossa on huomioitu ihmisen psykologiset ja
kognitiiviset taipumukset (ks. Luomanen et al. 2007; Roitto 2011).
Mitään teoriaa tai väitettä ei tietenkään voi ottaa annettuna ja siirtää
suoraan menneeseen maailmaan. Raamatuntutkimuksessa näkökulmaa
onkin käytetty ennen kaikkea heuristisena (kysymisen, etsimisen ja näkemisen) välineenä: kysymään, voiko joitakin teksteistä tehtyjä havaintoja – yhdistettynä muuhun tietoomme antiikin ajan maailmasta, tekstien syntytilanteesta ja ryhmistä – selittää ja jäsentää paremmin, kun
otetaan huomioon se, miten ihmiset näkivät itsensä ryhmien jäseninä.
Tutkimusta on tehty enemmän Uuden testamentin kuin Vanhan
testamentin osalta. Osittain tämä johtuu siitä, että tiedämme enemmän
Uuden testamentin kirjoittajista ja tekstien lukijoista – saamme rajattua
sosiaalisen kontekstin suppeammaksi ja varmemmin ajoitettavaksi. Esimerkiksi Paavalin kirjeet ovat erityisen otollisia näkökulman hyödyntämiseen. Qumranin liike on myös kiinnostava kohde, sillä liikkeen omien tekstien kautta saamme yhden ryhmän sisäpuolisten näkökulman
Toisen temppelin ajan juutalaisuuteen (ks. luku Qumranin liikkeen
sosiaalinen identiteetti). Kysymys juutalaisten ja kristittyjen välisestä
suhteesta ja siitä, miten ja milloin kristityt lakkasivat olemasta juutalaisia, on myös tärkeä sovellusalue, sillä siinä ollaan tekemisissä nimenomaan identiteetin kanssa. Seuraavassa esitellään sovelluksia Paavalitutkimuksesta ja Toisen temppelin ajan juutalaisuudesta (lisää sovelluksia ks. Baker 2012).
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Paavali ja varhaiset seurakunnat: juutalaiset,
juutalaiskristityt, pakanakristityt ja pakanat
Sosiaalisen identiteetin näkökulmaa sellaisena, kuin se on tässä esitelty,
sovelsi ensimmäisenä Philip Esler, jolla oli omassa oppilaitoksessaan
(University of St. Andrews) yhteydet sosiaalipsykologi Stephen Reicheriin. Laajimmin Esler on hyödyntänyt näkökulmaa kirjoissaan Galatalaiskirjeestä ja Roomalaiskirjeestä (Esler 1998b; Esler 2003), ja hän on
tutkinut myös etnisyyden kysymyksiä identiteetin näkökulmasta.
Galatian seurakunnissa oli Eslerin mukaan tilanne, jossa pakanoista
ja juutalaisista erottuva ”kristitty” identiteetti ei vielä ollut selkeästi
muotoutunut. Kristuksen seuraajilla Galatiassa oli uhka sulautua jompaan kumpaan identiteettiryhmään: hyväksyä juutalaisuuden keskeinen
identiteetin tunnus ympärileikkaamalla pakanat (etenkin yhteisten aterioiden mahdollistamiseksi, sillä ateriayhteys juutalaisten ja pakanoiden
kesken oli ongelmallinen) tai toisaalta ilmentää aiempaa pakanaidentiteettiään jatkamalla monijumalaisia kulttikäytäntöjä. Kirjeessään Paavali
kohdistaa sanomansa etenkin pakanuudesta kääntyneiden ryhmälle ja
haastaa heiltä vaaditun juutalaisen identiteetin määrittelemällä uudelleen sen keskeisiä piirteitä. Esimerkiksi vanhurskaus on enemmän kuin
lain täyttäminen: Paavali hyödyntää peitetysti Sananlaskujen opetusta
(Sananl. 10–15), jossa vanhurskautta ei ole niinkään määritelty eettisten
normien kautta, vaan prototyyppinen vanhurskas (erotuksena jumalattomasta) on etuoikeutettu oikea israelilainen, jolla on siunattu asema ja
turvattu elämä. Paavalin tehtäväksi jäi osoittaa, että tämän siunauksen ja
elämän lähde on itse asiassa Kristus ja Henki, ja siten Kristuksen seuraajat ovat vanhurskaudesta osallisia. Samoin Abrahamin jälkeläisyys yhdistetään Kristuksen seuraajiin.
Roomalaiskirjeen vastaanottajilla oli hieman toisenlainen tilanne.
Galatalaiskirjeessä kyse on kahden ryhmän välisistä suhteista ja niistä
erottautumisesta (inter-group), kun taas Roomalaiskirjeessä kamppaillaan ryhmän sisäisen konfliktin kanssa (intra-group). Juutalaiskristittyjen ja pakanakristittyjen välillä oli etninen konflikti. Paavalin ratkaisuna
on uudelleenkategorisointi: hän pyrkii luonaan yhteisen sisäryhmäiden-
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titeetin sekä ”juudealaisille” että ”ei-juudealaisille” kristityille: eri etniset
ryhmät ovat yhtälailla syntisiä ja armoa tarvitsevia. Tukea haetaan niin
Abrahamista – tätähän ei ollut ympärileikattu, kun hän sai lupauksen:
siten hän voi toimia kaikkien ryhmien ”isänä” – kuin Aadamistakin,
ensimmäisestä ihmisestä, joka oli Paavalin mukaan esikuva Kristuksesta.
Merkittävä puoli Eslerin argumentaatiota on hänen näkemyksensä siitä,
että tänä aikana juutalaisuutta ei vielä ymmärretty puhtaan uskonnollisena kategoriana, vaan se toimi yhä keskeisesti etnisenä määrittelijänä.
Lisäksi kirjeessä on paljolti kysymys Paavalin auktoriteetista Rooman
seurakuntaan nähden, ja Esler tarkastelee myös tätä johtajuutta ja retorisia keinoja sosiaalisen identiteetin näkökulmasta. Toimiva johtaja edustaa ryhmän jaettua identiteettiä.

Toisen temppelin ajan juutalaisuus:
ykseys ja moneus
Juutalaisuuden sisälle syntyi selvästi toisistaan erottuvia ja dokumentoituja uskonnollisia ryhmittymiä toisella vuosisadalla eKr. Yhteisiä tekijöitä ryhmien kesken oli useita – etenkin maa, temppeli ja laki – mutta
käsitykset maasta, temppelistä ja laintulkinnasta vaihtelivat. Sosiaalisen
identiteetin näkökulma antaa hyviä välineitä analysoida Toisen temppelin ajan juutalaisten sekä muotoutumassa olevien kristillisten ryhmien
keskinäisiä suhteita.
Esimerkiksi Raimo Hakola on tutkinut Uuden testamentin kuvauksia fariseuksista sosiaalisen identiteetin näkökulmasta. Miksi Uusi
testamentti antaa fariseuksista niin kielteisen kuvan? Useiden muiden
aikalaislähteiden valossa fariseukset eivät olleet sellaisia teeskentelijöitä,
joiksi monet Uuden testamentin kirjoittajat heidät kuvaavat. Kristilliset
tekstit heijastavat kristittyjen identiteetin rakennusta eivätkä anna luotettavaa kuvaa fariseuksista. Todellisuudessa nämä olivat kenties läheisin
ja samankaltaisin ryhmä Jeesus-liikkeen seuraajien kanssa: haasteena oli
erottautua heistä. Matteuksen evankeliumin luku 23 ei siten välttämättä
kuvaa konfliktitilannetta kristittyjen ja fariseusten välillä, vaan ulkoryhmästä muodostettuja stereotypioita, jotka ovat syntyneet sosiaalisen
kilpailun tuloksena, kun molemmat ryhmät etsivät vaikutusvaltaa ja
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seuraajia. Ideaali sisäryhmän jäsen puolestaan esitetään Vuorisaarnan
autuaaksijulistuksissa (Matt. 5). Hakola myös selittää juutalaisten lahkojen häviämistä vuoden 70 jKr. maan ja temppelin menettämisen jälkeen
sillä, että yhdistävät piirteet nostettiin keskiöön ja erillisiä kapeammin
määriteltyjä ryhmäidentiteettejä ei enää samalla tavalla ilmennetty.
(Hakola 2007; 2008; 2009a; 2009b.)

Tässä luvussa keskeistä
•

•

•

•

•

Sosiaalipsykologian ja erityisesti sosiaalisen identiteetin näkökulman avulla voidaan tarkentaa identiteetin käsitettä sekä analysoida ryhmien välisiä suhteita identiteetin muodostumisen
näkökulmasta.
Sosiaalisen identiteetin näkökulmaan sisältyy Henri Tajfelin ja
John Turnerin kehittämä sosiaalisen identiteetin teoria sekä
John Turnerin myöhemmin kollegoidensa kanssa kehittämä itsekategorisoinnin teoria.
Kun yksilö mieltää itsensä jonkun ryhmän jäseneksi – eli tietty
itsekategoria tulee jossakin tilanteessa näkyväksi tai vallitsevaksi
tilanteen määrittelijäksi – seuraa prosessi, jonka perusteella yhtäläisyydet ”sisäpuolisten” kanssa korostuvat ja vastaavasti erot
”ulkopuolisiin” vahvistuvat.
Kategorisoimisprosessin tuloksena yksilö alkaa tuntea omakseen
sisäryhmän jäsenyyteen liittyvät prototyypit sekä ulkopuolisia
kuvaavat stereotypiat. Hän näkee itsensä osana ryhmää ja oman
arvonsa riippuvaisena tästä ryhmästä.
Sosiaalisen identifioitumisen voimakkuus, ilmeneminen ja
luonne vaihtelevat tilanteen mukaan ja sen perusteella, millainen suhde yksilöllä on kyseiseen ryhmään.
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Kognitiotiede raamatuntutkimuksessa

Eksegetiikkaan on tullut vaikutteita kognitiotieteestä lähinnä kolmelta suunnalta: kognitiivisesta lingvistiikasta, kognitiivisesta uskontotieteestä sekä kognitiivisesta psykologiasta. Tässä luvussa esitellään
kognitiiviseen lingvistiikkaan ja kognitiiviseen uskontotieteeseen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja teorioita. Kognitiivisen psykologian näkökulmaa esitellään sosiaalisen identiteetin teorian yhteydessä luvussa Sosiaalisen identiteetin näkökulma. Koska muutamat kognitiivisen uskontotieteen piirissä kehitetyt teoriat liittyvät olennaisesti
muistin toimintaan, luvussa tarkastellaan myös välähdysmuistoja,
muistitutkimuksen keskeisiä teorioita sekä pohditaan muistiteorioiden soveltuvuutta erityisesti kertomusten tutkimiseen.

Kognitiivisen lingvistiikan käsitteellisen
sulautumisen teoria
Kognitiivinen lingvistiikka on laaja tutkimussuuntaus, jota on sovellettu
raamatuntutkimuksessakin jo pitkään. Tässä luvussa perehdytään yhteen tämän tutkimusalan teoriaan, käsitteellisen sulautumisen teoriaan.
Teoria ilmentää hyvin lingvistiikan suhdetta kognitiotieteeseen, ja sillä
on merkitystä raamatuntutkimuksessa laajemminkin, koska siinä käsitellään metaforia – kaikille raamatuntutkijoille tuttuja kertomusten
perusrakennusaineita.
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Gilles Fauconnier ja Mark Turner ovat kehittäneet kognitiivisen
lingvistiikan piirissä käsitteellisen sulautumisen teorian (conceptual
blending). Teoriasta käytetään myös nimityksiä käsitteellisen integraation tai yhdistymisen teoria (conceptual integration) sekä mielen sidosten
teoria (mental binding). (Fauconnier & Turner 1998, 133–187; Fauconnier & Turner 2002.) Sulautumisen teorian taustalla on Georg Lakoffin ja Mark Johnsonin aiempi tutkimus metaforista, joka on osoittanut, kuinka merkittäviä metaforat ovat ihmisten ajattelussa. Ne eivät ole
vain retorisia koristeita. Lakoffin ja Johnsonin määritelmän mukaan
metaforan olemuksena on yhden asian ymmärtäminen ja kokeminen
toisen asian avulla ja ehdoilla. Metaforinen vastaavuus on aina vain osittaista, mikä tekee mahdolliseksi sen, että kuvattavan asian merkitystä
laajennetaan metaforisesti. Esimerkiksi jos ajattelemme, että ideat ovat
objekteja, voimme ”heitellä” niitä, ”pukea” ne johonkin kaapuun tai
”järjestellä” niitä. (Lakoff & Johnson 2003 [1980], 5, 13.)
Metaforateoria on kehittynyt vuosien varrella. Erityisesti sen uudemmissa versioissa painotetaan sitä, kuinka ensisijaiset metaforat ovat
kytkeytyneet kehon jokapäiväisiin sensomotorisiin kokemuksiin. Metaforat luovat kytköksiä kahden käsitteen välille, mutta kytkökset eivät ole
sattumanvaraisia, vaan niitä ohjaavat ihmisten kokemukset fyysisestä ja
sosiaalisesta ympäristöstään. Esimerkiksi ”huolenpito on lämpöä” on
ensisijainen käsitteellinen metafora, jonka perustana ovat ihmisen varhaiset kokemukset sylin lämmöstä. Uusimmissa versioissa metaforateoriaa on tarkasteltu myös neuronien välisten kytkösten näkökulmasta,
mikä on vahvistanut ajatusta siitä, että metaforilla on neurologinen perusta. Lakoffin ja Johnsonin mukaan meillä ei ole mahdollisuutta valita,
ajattelemmeko metaforisesti vai ei. Koska metaforiset kytkökset ovat
olemassa aivoissamme, me ajattelemme ja puhumme metaforisesti, halusimmepa tai emme. (Lakoff & Johnson 2003 [1980], 254–259.)
Fauconnierin ja Turnerin käsitteellisen sulautumisen teoria voidaan
ymmärtää laajennetuksi kuvaukseksi siitä, kuinka metaforat muodostuvat ja vaikuttavat toisiinsa. Metaforateorian ja käsitteellisen sulautumisen teorian erona on se, että metaforateoriassa kuvataan yhtä käsitealuetta toisen avulla. Sulautumisen teoriassa sen sijaan operoidaan samaan
aikaan useiden mentaalisten ”tilojen” (spaces) kanssa. Lakoffin ja Johnsonin mukaan teoriat myös keskittyvät eri asioihin: sulautumisen teoria
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toimii käsitteiden tasolla, mutta metaforateoria, erityisesti uusimmissa
muodoissaan, kuvaa neurologisia prosesseja. (Lakoff & Johnson 2003
[1980], 261–264.)
Sulautumiseen vaaditaan ”jaettu tila” (generic space), vähintään
kaksi ”syöttötilaa” (input spaces) ja ”sulautettu tila” (blended space).
Jaettuun tilaan kuuluvat ne abstraktit ominaisuudet, jotka ovat yhteisiä
kahdelle tai useammalle syöttötilalle. Sulautettu tila puolestaan kuvaa
lopputulosta. Vaikka minimivaatimus on kaksi syöttötilaa, usein prosessissa on useampia syöttötiloja. Sulautumisprosessin tuotteet eli sulaumat
voivat myös toimia uusien sulautumisprosessien syöttötiloina niin, että
sulaumista muodostuu ketjuja.
SULAUMAN MUODOSTUMINEN

Jaettu tila
= ne abstraktit ominaisuudet,
jotka ovat yhteisiä kahdelle
tai useammalle syöttötilalle

Syöttötila

Syöttötila

1

2

SULAUTETTU TILA

88

PETRI LUOMANEN

Esimerkki sulaumasta on metafora ”kaivaa omaa hautaansa”, jolla saatetaan kuvata vaikkapa liian suuria riskejä ottavaa osakekeinottelijaa. Tällaisessa tapauksessa syöttötiloina ovat osakekeinottelijan ja haudankaivajan elämänpiirit. Jaettuna tilana on abstrakti ajatus siitä, että henkilö
tekee rankkaa työtä, josta saatava ansio perustuu toisten tappioon –
haudankaivaja saa elantonsa toisten kuolemasta ja osakekeinottelija pyrkii hyötymään toisten kurssitappioista. Sulautetussa tilassa nämä kohtaavat ja luovat kuvan itselleen hautaa kaivavasta ihmisestä, mikä saattaa
keinottelijan toiminnan uuteen yllättävään valoon. (Fauconnier & Turner 1998, 149–151.)
Käsitteellisen sulautumisen teoriassa on olennaista se, että vaikka
syöttötilat liittyvät pitkäkestoisessa muistissa oleviin käsitteisiin, sulautetut tilat eivät ole pysyviä. Niistä muodostuu jatkuvasti uusia, kun ajattelemme ja puhumme arkisessa kommunikaatioympäristössämme. Tämä
sulautettujen tilojen dynaaminen luonne tekee mahdolliseksi sen, että
sulaumien analyysiä voidaan käyttää tutkittaessa kertomuksia. Tällaisia
analyysejä on tehty myös varhaisjuutalaisuuteen ja varhaiskristillisyyteen
liittyvistä teksteistä.
Varhaiskristillisyyden tutkimuksessa Hugo Lundhaug on soveltanut käsitteellisen sulautumisen teoriaa tutkiessaan Nag Hammadin kokoelmaan kuuluvaa teosta Kertomus sielusta (Lundhaug 2007). Teoksessa kuvataan sielun kastetta seuraavasti:
Samalla kun sielun kohtu Isän tahdosta kääntyy sisäänpäin, se vastaanottaa
kasteen ja ja puhdistuu heti ulkoisesta saastasta, johon se on kiedottu kuin [likaisiin vaatteisiin]. Vaatteet pannaan [veteen] ja niitä käännellään, kunnes lika
irtoaa ja ne puhdistuvat. Sielun puhdistuminen on sitä, että se saa takaisin alkuperäisen nuoren olemuksensa ja kääntyy takaisin itseensä. Tämä on sielun
kaste. (suom. Ulla Tervahauta teoksessa Ismo Dunderberg & Antti Marjanen
[toim.], Nag Hammadin kätketty viisaus)

Tekstissä voidaan havaita sulauma ”sielun kaste on vaatteiden pesu”.
Lundhaugin mukaan se koostuu oheisen kaavakuvan mukaisista osista.
Sulaumassa on kaksi syöttötilaa. Toinen sisältää kasteen olennaiset elementit ja toinen vaatteiden pesemiseen kuuluvat elementit. Jaettu tila
sisältää ne elementit, jotka ovat molemmille syöttötiloille yhteisiä ja
joiden ansiosta sulautettu tila pääsee muodostumaan.
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SIELUN KASTE ON VAATTEIDEN PESU -SULAUMA
Jaettu tila
vesi
upottaminen
veteen

Syöttötila 1:
(sielun)
kaste

Kaste
sielu
synnit
vesi
upottaminen
puhdistava
rituaalinen
toiminta

Peseminen
vaatteet
lika
vesi
upottaminen
puhdistava
pesevä
toiminta

Syöttötila 2:
(vaatteiden)
peseminen

Sielun/vaatteiden kaste/pesu
vedessä puhdistaa synneistä/liasta.
Tähän liittyy sielun/vaatteiden
upottaminen ja kääntely.

Sulautettu tila:
sielun kaste on vaatteiden pesu

Vaikka jotkut metaforat ovat universaaleja, on selvää, että suuri osa arkipäiväisestä metaforisesta kommunikaatiosta on kulttuurisidonnaista.
Vernon K. Robbins – yksi keskeisistä sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen kehittäjistä – onkin pyrkinyt muodostamaan sulautumien
teorian avulla kokonaiskuvaa varhaiskristillisyydessä esiintyneistä retorisista ”murteista”, joita hän kutsuu ”retorolekteiksi”. Retorolektisessä
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analyysissään Robbins liittää sulaumien teorian sosioretoriseen analyysiin, jota hän oli kehitellyt jo aiemmin, 1990-luvun alussa.
Robbins erottaa kuusi erilaista varhaiskristillistä retorolektiä, jotka
muodostavat kulttuuriset raamit sulautumisprosesseille: viisauden, profeetallisuuden, apokalyptiikan, luomisen, ihmeiden ja papillisuuden
retorolektit. Näiden ”murteiden” sisällä Robbins kuvailee erilaisia sulautumisprosesseja (yleiskatsaukseksi ks. Robbins 2007). Robbinsin malli
on varsin laaja ja kunnianhimoinen. Nähtäväksi jää, onnistuuko Robbins kiteyttämään jotakin oleellista retorolektisessä analyysissään vai
osoittautuvatko metaforat liian rikkaiksi ja joustaviksi, niin että ne eivät
sovi valmiiseen malliin, vaikka tämä olisi laajakin. Sulautumien teoriaa
on kuitenkin mahdollista soveltaa yksinkertaisemminkin, analysoimalla
yksittäisten tekstien metaforista luonnetta, samaan tapaan kuin Lundhaug on tehnyt edellä olevassa esimerkissä.
Metaforia voidaan toki tutkia puhtaasti kirjallisena ilmiönä, kirjallisuustieteen näkökulmasta. Sulautumien teoria avulla metaforat voidaan
kuitenkin kytkeä tiiviimmin kognitioon. Sulaumat havainnollistavat
hyvin niitä prosesseja, joiden ansiosta metaforat syntyvät ihmisten mielissä.

Kognitiivinen uskontotiede
Kognitiivisen uskontotieteen luonne
Kognitiivinen uskontotiede (cognitive science of religion) on kiinnostunut erityisesti niistä uskonnollisista ilmiöistä, jotka näyttävät olevan
yleisinhimillisiä niin, että niitä voidaan havaita useissa kulttuureissa,
toisistaan riippumatta. Koska mielen rakenteet ovat olleet samanlaisia
myös Raamatun ja siihen liittyvien tekstien kirjoittamisen aikaan, kognitiivisen uskontotieteen peruskäsitteitä ja teorioita voidaan käyttää ja
testata myös raamatuntutkimuksessa.
Esimerkiksi usko yliluonnollisiin olentoihin yhdistää useimpia ihmisiä. Mihin tämä perustuu? Kyse ei selvästikään ole ilmiöstä, joka sellaisenaan olisi levinnyt ihmisten keskuudessa kulttuurin kautta, vaikka
kulttuuri levittääkin tiettyihin yliluonnollisiin toimijoihin liittyviä eri-
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tyisiä uskomuksia. Ihmisen mieli näyttää rakentuneen niin, että meille
on luontaista olettaa yliluonnollisten toimijoiden olleen asialla varsinkin
silloin, jos muuta ilmiselvää selitystä ei ole käsillä. Kaikissa kulttuureissa
on myös jonkinlaisia rituaaleja. Miksi näin on? Ihmisen mielessä on
selvästi rakenteita, jotka tekevät meidät alttiiksi omaksumaan rituaaleja.
Näiden lisäksi kaikilla uskonnoilla näyttää olevan myös jonkinlainen
moraalinen aspekti, taipumus muodostaa yksilöille ja ryhmille käyttäytymiskoodistoja. Uskontoihin liittyy myös käsitys ryhmän identiteetistä,
niiden piirissä ilmenee erityisiä psykofyysisiä kokemuksia ja uskonnollista perinnettä välitetään myyttisten kertomusten muodossa. Kognitiivinen uskontotiede on kiinnostunut edellä kuvatuista uskonnollisista ilmiöistä, jotka näyttävät olevan ylikulttuurisia. Tavoitteena on löytää
näille ilmiöille tieteellinen selitys. (Ketola et al. 2008, 13.)
Tieteenalana kognitiivinen uskontotiede on verrattain nuori. Tutkimussuuntaus alkoi muotoutua 1990-luvun alussa, mutta kesti lähes
kymmenen vuotta ennen kuin termi cognitive science of religion vakiinnutti asemansa uskonnontutkimuksessa (vrt. Lawson 2000; Barrett
2000). Nykyään kognitiivinen uskontotiede on samalla tavalla monialainen kuin kognitiotiede yleensä (ks. Johdanto). Kognitiivisen uskontotieteen piirissä on kuitenkin vahvana myös tutkimussuuntaus, joka pyrkii löytämään selityksiä edellä kuvatuille ilmiöille ihmisen evoluution
historiasta. Evoluutiobiologia ja -psykologia ovatkin kognitiivisessa uskontotieteessä keskeisemmässä roolissa kuin kognitiotieteessä yleensä.
Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että muutamat kognitiivisen uskontotieteen ensimmäisistä kehittäjistä, kuten Pascal Boyer (Boyer 2001),
ovat tukeutuneet vahvasti evoluutiopsykologiaa kehittäneiden Leda
Cosmidesin ja John Toobyn tutkimuksiin. Heidän mielestään evoluutioteorian tulisi olla olennainen osa kognitiivista psykologiaa, koska
ihmisen käyttäytymistä voidaan ymmärtää paremmin, jos tiedetään,
minkälaisen sopeuman tuloksena mielen ominaispiirteet ovat syntyneet.
(Cosmides & Tooby 1994; Tooby & Cosmides 1998; Tooby & Cosmides 2007.) Cosmidesin ja Toobyn lähestymistapa on kuitenkin kiistanalainen (vrt. Richardson 2007). Lisäksi on selvää, että esimerkiksi
neurotieteet voivat tarjota paljon tarkempaa tietoa kognitiivisen uskontotieteen teorioiden pohjaksi kuin pohdinnat siitä, millaisia sopeumia
mielen rakenteet ovat mahdollisesti alkujaan olleet.
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Justin Barettin mukaan kognitiiviselle uskontotieteelle on tunnusomaista palapelimäinen lähestymistapa (piecemal approach), avoimuus
erilaisille selityksille (explanatory non-exclusivism) sekä metodologinen
pluralismi. Palapelimäisyydellä Barrett tarkoittaa sitä, että kognitiivinen
uskontotiede on kiinnostunut kaikesta inhimillisestä ajattelusta ja käyttäytymisestä, jota voidaan pitää uskonnollisena. Kun tällaisia ilmiöitä
löytyy, kognitiivinen uskontotiede pyrkii selittämään, miksi kyseiset
ilmiöt esiintyvät useissa kulttuureissa. Kognitiivinen uskontotiede ei
väitä tarjoavansa kaikenkattavaa selitystä uskonnosta, vaan se kutsuu
tutkijoita täydentämään selityksiä oman historiallisen, antropologisen,
psykologisen, sosiologisen tai muun asiaan liittyvän (esimerkiksi eksegeettisen) tiedon pohjalta. Metodologinen pluralismi tarkoittaa, että
kaikki tarpeelliset menetelmät ovat käytössä, arkeologiasta ja historiantutkimuksesta nykypäivän haastattelututkimuksiin ja luonnontieteellisiin kokeisiin.
Barrettin ”palapelimäinen” lähestymistapa kuvannee hyvin kognitiivisen uskontotieteen nykyistä vaihetta, kun tutkijat ovat alkaneet tarkemmin testata esitettyjä hypoteeseja. Toisaalta on selvää, että tieteenalan uranuurtajien teoksissa esitettiin varsin kattavia kokonaisteorioita
uskonnosta ja sen eri muotojen kehittymisestä. Tämä käy selväksi, kun
jatkossa perehdytään kahteen keskeiseen rituaaliteoriaan, Harvey Whitehousen teoriaan kahdesta uskonnollisuuden moodista sekä E. Thomas
Lawsonin ja Robert McCauleyn rituaalien kompetenssiteoriaan. Sitä
ennen esittelen kuitenkin lyhyesti muutamia kognitiivisen uskontotieteen peruskäsitteitä. Kuvauksen lähtökohtana käytän Dan Sperberin
tutkimuksia, jotka ovat inspiroineet monia kognitiviisen uskontotieteen
edustajia.

Avainkäsitteet: epidemiologia, attraktio,
modulaarisuus sekä intuitionvastaisuus
Kognitiivisen uskontotieteen epidemiologian käsite, kuten muutamat
muutkin keskeiset käsitteet, juontaa pitkälti juurensa Dan Sperberin
tutkimuksista. Sperberin ”kulttuuristen representaatioiden epidemiologia” pyrkii selittämään, miksi jotkut ajatukset menestyvät kulttuurissa
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paremmin eli ovat ”tarttuvampia” kuin toiset. Tässä suhteessa Sperberin
epidemiologia muistuttaa Richard Dawkinsin meemiteoriaa, jossa kulttuurissa leviävät ”meemit” vastaavat biologisen evoluution geenejä
(Dawkins 2006; kritiikiksi ks. Geertz 2009). Vaikka Sperber hyväksyykin täysin evoluutioteorian luonnossa, hän pitää Dawkinsin meemiteoriaa puutteellisena kuvaamaan kulttuurista evoluutiota. Dawkinsin tavoin Sperber vertaa ideoiden leviämistä virusten leviämiseen, mutta
hänen epidemiologiansa eroaa ”virusinfektioista” muutaman olennaisen
piirteen osalta.
Ensinnäkin, epidemiologinen kielenkäyttö ei tarkoita, että kyse olisi patologisesta tilasta. Toisekseen, virukset leviävät kopioimalla itseään
lähes muuttumattomassa muodossa. Kulttuurisessa epidemiologiassa
representaatiot sen sijaan yleensä aina muuttuvat. Kulttuurisessa representaatioiden välittymisessä muutos on sääntö, ei poikkeus. (Sperber
1996, 25–26, 57–61; Dawkinsista ks. s. 3, 82–83, 100–106.) Jos kulttuurisessa välittymisessä tapahtuu koko ajan mutaatioita, kysymykseksi
nousee, kuinka on mahdollista, että jotkut representaatiot kuitenkin
näyttävät esiintyvän hyvin samanlaisina eri kulttuureissa. Selitystä voidaan etsiä mielen rakenteesta ja toiminnasta. Kulttuuristen representaatioiden välittymistä ja säilymistä ihmisten mielessä selittävät seuraavaksi
esittelemäni käsitteet: mielen modulaarisuus, attraktiomalli sekä intuitionvastaisuus.
Mielen modulaarisuus merkitsee Sperberin – ja muiden kognitiivisen uskontotieteen edustajien – mukaan sitä, että ihmisen mielessä on
geneettisesti määräytyneitä moduuleita, jotka ovat erikoistuneet käsittelemään tietyntyyppistä informaatiota. Esimerkiksi käsitteet ”elävä olento”, ”esine” tai ”väri” perustuvat tällaisten synnynnäisten moduulien
toimintaan. (Sperber 1996, 8, 69, 123–129.) Tältä osin Sperber seuraa
Jerry Fodoria (Fodor 1983), joka ei kuitenkaan sido moduuleja tarkasti
aivon fyysisiin lohkoihin. Neurologiset kokeet – esimerkiksi henkilöillä,
joiden aivojen jokin osa on vaurioitunut – ovat kuitenkin osoittaneet,
että aivoissa täytyy olla omia erillisiä järjestelmiä. Nämä käsittelevät
esimerkiksi informaatiota, joka liittyy eläviin olentoihin tai ihmisten
tekemiin esineisiin (tai työkaluihin). Vaikka ajatus mielen modulaarisuudesta on sinänsä perusteltu, ei ole olemassa yksimielistä käsitystä
siitä, paljonko erilaisia moduuleja on, mitkä niiden tehtävät ovat ja mis-
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sä määrin tehtävät ovat päällekkäisiä. (Ks. esim. Gazzaniga et al. 2002,
221–226, 355–360.)
Mielen modulaarisuus voidaan perustellusti ottaa huomioon erilaisissa teorioissa, ja tiettyjen peruskäsitteiden modulaarista perustaa voidaan pitää suhteellisen varmana, koska peruskäsitteitä työstävät moduulit ovat mitä todennäköisimmin muodostuneet ihmisen evoluution
varhaisissa vaiheissa. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että monissa
teoriassa esitetyt moduulit ovat hypoteettisia niin kauan, kunnes ne
saadaan kokeellisesti varmistettua. Jerry Fodor onkin kritisoinut kognitiotieteilijöitä siitä, että he ovat vieneet hänen ajatuksensa modulaarisuudesta liian pitkälle (Fodor 2000; vrt. Visala 2011, 32–27). Kaiken
kattavasta mallista ollaan vielä kaukana, ja tutkimusta tarvitaan lisää.
Attraktio eli veto- ja viehätysvoima on Sperberin mukaan yksi keskeisimmistä ehdoista sille, että tietty kulttuurinen representaatio voi
välittyä ja säilyä. Attraktio ei tarkoita yleistä psykologista mielentilaa,
vaan se liittyy mielen perustaviin kognitiivisiin rakenteisiin: ihmiset
viehättyvät niistä asioista, jotka ovat sopusoinnussa heidän kognitiivisten perusrakenteittensa kanssa. Kun kulttuurissa välitetään ajatuksia tai
käytänteitä, ne muuttavat aina muotoaan. Muutokset eivät ole kuitenkaan sattumanvaraisia, vaan ne suuntautuvat sellaisiin muotoihin, jotka
ihmiset kokevat luonnostaan vetovoimaisiksi. Sperberin mukaan yksi
vetovoimaa edistävä tekijä on se, kuinka helposti ajatuksia tai käytänteitä voi omaksua ja välittää. Sellaiset ajatukset ja käytänteet, jotka käyvät
yksiin mielen sisäisten moduulien kanssa, ovat luonnollisesti helpoimmin omaksuttavissa ja muistettavissa. (Sperber 1996, 106–118; Sperber
& Wilson 1986.)
Vaikka mielen moduuleihin hyvin sopivia käsitteitä voidaan helposti välittää eteenpäin, Sperber tekee myös sen havainnon, että ajatukset, jotka poikkeavat jossain suhteessa siitä, mitä pidetään yleisesti järkevänä, tai jotka eivät sovi yhteen sisäisten moduulien luomien odotusten
kanssa, herättävät huomiota. Ne myös muistetaan helpommin. Pascal
Boyer on kehittänyt tältä pohjalta ajatuksen intuitionvastaisista käsitteistä (vrt. luku Varhaisen kristinuskon leviäminen: Näkökulmia kognitio- ja evoluutiotieteistä). Intuitionvastaisuus tarkoittaa sitä, että jokin
objekti liitetään intuitiivisesti tiettyyn synnynnäiseen kategoriaan, mutta
siinä on joitakin ominaisuuksia, jotka eivät vastaa kyseiseen kategoriaan
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kuuluvia ennakko-oletuksia. Minimaalinen intuitionvastaisuus tarkoittaa, että käsitteessä on vain pieni poikkeama odotuksiin nähden, joko
ylimääräinen tai puuttuva ominaisuus, tai sellainen, joka on tyypillinen
jollekin toiselle kategorialle. Esimerkiksi lentävä käärme tai puhuva puu
ovat minimaalisesti intuitionvastaisia käsitteitä.
Vaikka intuitionvastaisuudella on geneettinen pohja, siihen vaikuttavat kuitenkin myös kulttuuriset tekijät. Konteksti ja taustatieto vaikuttavat siihen, millaisia intuitiivisia odotuksia ihmisillä on. Henkilöllä,
joka lukee science fiction -kirjallisuutta, on erilaisia intuitiivisia odotuksia kuin henkilöllä, joka lukee päivän sanomalehteä. Uskonnollisessa
kirjallisuudessa intuitionvastaisuus voi olla enemmän sääntö kuin poikkeus. Tällöin voi olla niin, että huomiota herättää se, jos intuitionvastaisuus ei toteudu. (Gonce et al. 2006, 521–547.) Esimerkiksi kristillisille
lukijoille saattaisi jäädä paremmin mieliin ihmekertomus, jossa Jeesus –
lukuisista yrityksistään huolimatta – epäonnistuu parantamisyrityksissään.

Uskonnollisuuden moodit
Harvey Whitehousen teorian mukaan uskonnollisuudessa on kaksi
moodia: opillinen moodi ja imagistinen moodi. Näihin molempiin liittyy toistakymmentä psykologista ja sosiaalista muuttujaa, joiden suhteen moodit poikkeavat toisistaan. (Whitehouse 2002, 74.) Whitehouse
kytki teoriansa alun alkaen muistitutkimukseen. Hänen mukaansa opillinen moodi liittyy läheisesti semanttisen muistin toimintaan, kun taas
imagistinen moodi liittyy episodisen muistin toimintaan. Semanttisen
muistin ajatellaan tallentavan tosiasiatietoa. Tiedämme kaikki esimerkiksi, että ukkoseen kuuluu tavallisesti salamointia ja sadetta ja että salamat ovat sähköpurkauksia. Episodiseen muistiin sen sijaan tallentuu
henkilökohtaisia kokemuksiamme, esimerkiksi muistoja siitä, miltä
tuntui, kun salama iski oikein lähelle. Missä olimme, mitä teimme ja
ketä muita oli mukana?
Whitehousen teorian yhtenä keskeisenä tavoitteena on selittää rituaalista toimintaa ja sen yhteyksiä opilliseen ja imagistiseen moodiin (ks.
luku Rituaalitutkimus). Opillisessa moodissa rituaalit muodostuvat
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rutiininomaiseksi toiminnaksi. Käytännössä rituaalinen toiminta usein
automatisoituu niin, että se koodautuu implisiittiseen muistiin. Tämä
on muistin alue, jonka toimintaa meidän ei tarvitse tietoisesti miettiä tai
ohjata. Implisiittiseen muistiin on tallennettuna esimerkiksi sensorinen
informaatio siitä, kuinka luistellaan tai ajetaan pyörällä.
Kuinka pyörällä ajetaan? Lähes kaikki varmasti tietävät automaattisesti, mitä
tehdä, kun istuutuvat pyörän satulaan. Tieto on implisiittisessä muistissa.
Meillä on myös episodiseen muistiin tallentuneita kokemuksia pyörällä ajamisesta. Mutta kuinka monella on semanttisessa muistissa valmiina täsmälliset
teoreettiset tiedot siitä, miten pyörä pidetään tasapainossa ja kuinka pyörää
kallistetaan sopivasti samalla, kun sitä ohjataan?

Whitehousen mukaan implisiittiseen muistiin tallennetut toistuvat rituaalit voivat helpottaa monimutkaisten opillisten sisältöjen välittämistä,
koska asioita toistetaan useaan kertaan. Jumalanpalveluksissa lausuttavat
rukoukset ja tunnustukset osataan ulkoa niin, että niiden sisältöä ei
tarvitse aktiivisesti miettiä. Asian kääntöpuolena on se, että rutiinit
usein myös kyllästyttävät. Whitehouse nostaakin esiin kyllästymisefektin (tedium-effect).
Tiivistetysti voidaan sanoa, että opilliselle moodille on tyypillistä
usein toistuvat rituaalit, matala tunnevaikutus, monimutkaiset opilliset
käsitykset sekä keskitetty hallinta ja kontrolli. Imagistisen moodin puolestaan tunnistaa harvoin toistuvista rituaaleista, joilla kuitenkin on
suuri tunnevaikutus. Tällaisia ovat esimerkiksi väkivaltaiset initiaatioriitit ja ekstaattiset kokemukset. Kun rituaaleja on harvoin ja ne ovat tunnevaikutukseltaan voimakkaita, ne tallentuvat hyvin episodiseen muistiin. (Whitehouse 2004, 64–70.) Väkivaltaiset initiaatioriitit ovat
tyypillisiä esimerkiksi Papua-Uusi-Guinean alueella elävien heimoyhteisöjen parissa, missä tehtyjen antropologisten havaintojen perusteella
Whitehouse kehitti teoriansa alun perin (Whitehouse 1995; ks. myös
Ketola 2008b).
Whitehousen teoriassa imagistinen ja opillinen moodi muodostavat
kaksi vetovoimakeskusta (attractor positions), joiden suuntaan uskonnot pyrkivät kehittymään (Whitehouse 2004, 74). Tämä oletus on herättänyt paljon keskustelua, koska toisaalta Whitehouse toteaa, että käytännössä opillista tai imagistista muotoa ei esiinny puhtaana, vaan
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uskonnot ovat yleensä sekoituksia molemmista moodeista. Whitehousen teorian soveltaminen historialliseen tekstitutkimukseen ei ole myöskään ongelmatonta, koska teoria on alun perin kehitetty antropologisen
kenttätyön yhteydessä. Tässä kontekstissa erottelu semanttisen ja
episodisen muistin välillä toimii vielä suhteellisen hyvin, mutta historiallisten tekstien analysointi herättää kysymyksen, mikä rooli niiden sisältämällä narratiivisella materiaalilla on uskonnon sisältöjen välittämisessä. Whitehousen käyttämä erottelu semanttisen ja episodisen muistin
välillä on peräisin Ernst Tulvingilta. Tulvingin erottelua ei ole täysin
hylätty uusimmassa muistitutkimuksessa, mutta eräitä sen piirteitä on
kritisoitu ja tilalle on kehitetty uusia malleja, jotka voivat antaa paremman lähtökohdan historiallisen narratiivisen materiaalin tutkimiseen.
Näihin perehdytään tarkemmin tämän luvun lopussa osiossa Kertomusten muistaminen.

Rituaalien kompetenssiteoria
Robert McCauleyn ja E. Thomas Lawsonin rituaalien kompetenssiteoriaa on inspiroinut Noam Chomskyn generatiivinen lingvistiikka. Samalla tavoin kuin Chomsky esitti, että ihmisillä on mielessään synnynäinen kielioppi, McCauley ja Lawson olettavat, että ihmisillä on
synnynnäinen kyky ymmärtää rituaaleja ja toimia rituaalisesti (ks. luku
Rituaalitutkimus). Kyky ei kuitenkaan perustu erilliseen mielessä olevaan rituaalimoduuliin vaan synnynnäiseen toiminnan kuvantamismalliin, joka ei rajoitu pelkästään uskonnolliseen toimintaan. Mallin perusidea on yksinkertainen: joku tekee jotakin (mahdollisesti jonkin
välineen eli instrumentin avulla) jollekin. McCauleyn ja Lawsonin mukaan rituaaleihin liittyy aina kulttuurisia oletuksia rituaalisista toimijoista. He kuvaavat näitä termillä culturally postulated superhuman agents
(CPS-agents). Rituaalien kannalta olennaista on, millainen rooli tällä
yliluonnollisella rituaalisella toimijalla, CPS-agentilla, on. Onko CPSagentti toimija vai toiminnan kohde? McCauleyn ja Lawsonin teorian
mukaista rituaalista toimintaa voidaan kuvata seuraavalla mallilla:
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AGENTTI

TOIMINTA
(JONKIN
VÄLINEEEN
AVULLA)

KOHDE

McCauleyn ja Lawsonin mallissa huomion kiinnittää heidän tapansa
määritellä rituaali. Rituaaleja ovat vain sellaiset uskonnolliset toistuvat
ilmiöt, joissa joku tekee jotakin jollekin. Tämä jättää rituaalin määritelmän ulkopuolelle sellaiset yleensä rituaaliseksi mielletyt toiminnat,
joissa ei ole suoraa objektia, kuten rukoileminen, laulaminen ja polvistuminen. Ne voivat olla osa jotain rituaalia, mutta McCauleyn ja Lawsonin mallissa ne eivät sinällään ole rituaaleja.
Whitehousen tavoin (ja hänen vaikutuksestaan) McCauley ja Lawson esittävät, että rituaalit kehittyvät joko usein toistuviksi rituaaleiksi,
jolloin niihin liittyy vähän ”aistikylläisyyttä” (sensory pageantry), tai
harvoin toistuviksi rituaaleiksi, jotka ovat aistikylläisiä ja herättävät paljon tunteita. Kehityksen suunta riippuu yliluonnolisen toimijan roolista. Jos CPS-agentti on rituaalissa toimijana, rituaalin vaikutukset ovat
myös äärimmäisen kestäviä, jolloin sitä ei tarvitse toistaa. Vastaavasti jos
CPS-agentti on toiminnan kohteena, rituaalia täytyy toistaa useammin.
(McCauley & Lawson 2002, 13–16, 23–31, 42–44.) Vaikka McCauley
ja Lawson esittävät rituaaliteoriansa varsin kattavana kuvauksena rituaaleista, se on selvästi omimmillaan silloin, kun tähtäimessä on kuvata
rituaaleihin liittyvää toimintaa. Teoria herättää mielenkiintoisia kysymyksiä yliluonnollisten toimijoiden roolista erityyppisissä rituaaleissa.
Sekä Whitehousen että McCauleyn ja Lawsonin teoriat tarjoavat
kumpikin omanlaisensa näkökulman rituaalien analysoimiseen ja herättävät uusia mielenkiintoisia kysymyksiä myös juutalaisten ja kristillisten
rituaalien tutkimukseen liittyen. Kumpikaan ei kuitenkaan yllä kaikenkattavaksi rituaaliteoriaksi. Rituaalitutkimuksessa ne voivat tarjota teorioita, joita voidaan testata varhaisen juutalaisen ja kristillisen lähdeaineiston avulla. Yhdessä toisten rituaaliteorioiden kanssa niitä voidaan
hyödyntää myös silloin, kun pyritään luomaan kattavampi yleiskuva
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rituaaleista. Esimerkiksi Risto Uro on tehnyt havainnollisen yhteenvedon kognitiivisista rituaaliteorioista ja osoittanut hyvin, millä alueilla
mikin teoria toimii parhaiten (Uro 2011a).
Koska kognitiivinen uskontotiede kehittyy koko ajan, on vaikea
määritellä täsmällisesti, mitkä tutkimukset tulisi lukea kognitiivisen
uskontotieteen piiriin ja mitkä muihin tutkimusaloihin, joissa sovelletaan myös kognitiivisia näkökulmia. Raamatuntutkimuksen näkökulmasta voikin olla tarkoituksenmukaisinta suhtautua kognitiiviseen uskontieteeseen rinnakkaisena tieteenalana, jonka piirissä kehitettyjä
teorioita ja malleja voidaan testata ja kehittää tutkittaessa Raamattua ja
siihen liittyviä kirjallisia lähteitä. Samalla on hyvä suhtautua avoimin
mielin myös muihin kognitiotiedettä soveltaviin tutkimusaloihin

Välähdysmuistot ja kertomusten muistaminen
Välähdysmuistot
Sekä Whitehouse että McCauley ja Lawson ottavat teorioissaan huomioon niin sanotut välähdysmuistot (tai salamavalomuistot; flashbulb
memories). Esimerkiksi Whitehousen mukaan harvoin toistuviin ja
emotionaalisesti vaikuttaviin rituaalehin liittyvät välähdysmuistot tallentuvat tarkasti ihmisten muistiin.
Termin välähdysmuistot ovat tehneet tunnetuksi Roger Brown ja
James Kulik. He esittivät, että aivoissa on oma mekanisminsa, joka synnyttää välähdysmuistoja katastrofaalisten tai muulla tavoin emotionaalisesti vaikuttavien tapausten yhteydessä. (Brown & Kulik 1977.) Välähdysmuistojen syntymistä on tutkittu esimerkiksi John F. Kennedyn
ampumisen tai New Yorkin WTC-torneihin kohdistuneen iskun jälkeen. Välähdysmuistojen syntymisestä on kuitenkin kiistelty Brownin ja
Kulikin tutkimuksen julkaisemisesta lähtien. Tällä keskustelulla on
luonnollisesti merkitystä myös kristinuskon varhaisvaiheiden tutkimuksessa. Olivatko esimerkiksi Jeesuksen kuolemaan liittyvät tapahtumat
niin ainutkertaisia ja emotionaalisesti ladattuja, että on syytä olettaa
niiden synnyttäneen välähdysmuistoja?
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Ulrich Neisser kollegoineen on esittänyt, että välähdysmuistot syntyvät tavallisten muistiprosessien tuloksena, kun ihmiset kertovat toisilleen ja kertaavat mielessään katastrofaalisiin tapahtumiin liittyviä muistoja (Neisser & Harsch 1992). Whitehouse keskustelee kritiikistä laajalti
vuonna 2004 julkaistussa kirjassaan ja päätyy Martin Conwayta seuraten (Conway 1995) sille kannalle, että Brownin ja Kulikin teoria on
edelleen pätevä. McCauleyn ja Lawsonin kanta on varovaisempi. He
esittävät, että emotionaalisesti latautunut tila yhdessä muiden tekijöiden
kanssa (kuten toisto tai välitön osallisuus asiaan) voivat luoda varsin
tarkkoja välähdysmuistoja. (McCauley & Lawson 2002, 56–64.)
Uusin välähdysmuistoista tehty tutkimus tukee Neisserin kritiikkiä.
On esimerkiksi osoitettu, että välähdysmuistot vakiinnuttavat muotonsa
noin päivän viiveellä. Tämä puhuu sitä vastaan, että kyse olisi erillisestä
muistimekanismista. Vaikuttaa siis siltä, että muistot vakiinnuttavat
muotonsa toiston seurauksena. Välähdysmuistot eivät myöskään todellisuudessa ole sen tarkempia kuin tavanomaiset muistot; myös ne muuttuvat ajan kuluessa. Ihmiset kuitenkin luottavat välähdysmuistoihinsa
enemmän kuin tavallisiin muistikuviin. (Arnold & Lindsay 2002; Luminet & Curci 2009; Talarico & Rubin 2003; 2007; Winningham et
al. 2000.)
Emotionaalisesti jännitteiset äkkinäiset tapahtumat näyttävät luovan eläviä ja pitkäkestoisia muistikuvia, mutta kyse ei ole erillisestä mekanismista, vaan siitä, että tavanomaiset muistiprosessit toimivat tehokkaammin. Vaikka ihmisten subjektiiviset välähdysmuistot voivat olla
elävämpiä ja yksityiskohtaisempia kuin muut muistot, ne eivät ole välttämättä sen tarkempia.

Kertomusten muistaminen
Kuten edellä on tullut ilmi, Ernst Tulvingin tekemä erottelu semanttisen ja episodisen muistin välillä on ongelmallinen, jos sitä yritetään soveltaa sellaisenaan, kun tutkitaan kertomusten muistamista. Ensinnäkin,
Tulvingin malli on teoreettiselta kannalta puutteellinen, koska hän liittää episodisen muistin henkilökohtaiseen ”aikamatkailuun”. Tulvingille
on olennaista, että muistoihin liittyvät myös tiedot siitä, milloin ja mis-
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sä asiat tapahtuivat. Kyse on käytännössä henkilön autobiografisista
muistoista (Tulving 2002). Tulvingin jaottelussa puuttuu kategoria
muistoille, jotka ovat kerronnallisia mutta eivät henkilökohtaisia. Tämä
teoreettinen ongelma on olemassa, vaikka tutkimuksessa käytetäänkin
usein termiä episodinen muisti väljemmässä merkityksessä käsittämään
myös muita kuin autobiografisia muistoja (tällöin ei kuitenkaan pitäisi
puhua Tulvingin tekemästä erottelusta vaan jostain muusta mallista).
Jos Tulvingin ”episodinen muisti” on autobiografinen, pitäisikö olettaa
erillinen muistijärjestelmä muille kuin omaan elämään liittyville muistoille? Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, koska sama järjestelmä näyttää
olevan vastuussa molemmista. Sikäli termin episodinen muisti väljempi
käyttö on oikeutettua, mutta ei Tulvingin alkuperäisen erottelun mukaista.
Omaelämäkerrallisen ja muiden kerronnallisten muistojen suhdetta
valaisevat esimerkiksi vääriin ja keksittyihin muistoihin liittyvät tutkimukset. Niissä on voitu osoittaa, että fiktiiviset kertomukset ja episodiset muistikuvat (Tulvingin omaelämäkerralisessa merkityksessä) käyttävät samoja visuaalisia ja auditiivisia mielikuvia. Normaalissa tapauksessa
erona on vain se, että episodisiin muistikuviin liittyy tieto henkilön
subjektiivisesta ajasta ja paikasta. Kuitenkin myös tämä henkilön kokemaan aikaan ja paikkaan liittyvä kontrollimekanismi voi erehtyä – tai
sitä voidaan tietoisesti johtaa harhaan – niin, että ihmiset kertovat keksittyjä tarinoita täysin varmoina siitä, että kyse on heidän omista muistoistaan. (Roediger & McDermott 1995; koosteeksi ks. Neath & Surprenant 2003, 245–263, 280–284.) Esimerkiksi sopii Elisabeth
Loftuksen raportti tutkimuksesta, jossa 14-vuotiaan pojan isoveli uskotteli veljensä joutuneen eksyksiin 5-vuotiaana. Kertomus oli fiktiivinen,
mutta 14-vuotias alkoi kertoa sitä pian omana kokemuksenaan niin,
että väritti kertomusta omilla yksityiskohdillaan. (Loftus 1993, 532.)
Tällaiset ilmiöt ovat mahdollisia, koska kaikki muistot ovat
(re)konstruktioita. Muistitutkimuksen tuloksia kokoavasti esittelevässä
teoksessa asia ilmaistaan näin: ”Lähes kaikki muistot ovat yhdistelmiä
episodisista yksityiskohdista, semanttisessa muistissa olevasta informaatiosta ja muista lähteistä. Näin ollen muistikuvamme kaikesta siitä, mitä
olemme kokeneet, on ainakin osittain vääriä muistoja.” (Neath & Surprenant 2003, 280.)
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Toinen semanttisen ja episodisen muistin erotteluun liittyvä ongelma on se, että uudemmassa muistitutkimuksessa on keskitytty
enemmän muistin prosesseihin kuin muistin rakenteeseen, jota Tulvingin erottelu kuvaa. Prosessiteorioista ehkä laajimmin käytetty malli on
Alan Baddeleyn työmuistiteoria (Neath & Surprenant 2003, 68). Baddeley loi teorian alun perin kuvaamaan lyhytkestoista muistia, mutta
sitä on laajennettu jälkeenpäin käsittämään myös muita muistin alueita.
Baddelyn mallissa muistia tarkastellaan prosessina, jossa keskusyksikkö
säätelee prosesseja sen alaisuudessa olevissa systeemeissä, alla olevan kaavion mukaisesti.
Keskusyksikkö

Visuaalisspatiaalinen
luonnoslehtiö

Visuaalinen semantiikka

Episodinen

Fonologinen

puskuri

silmukka

Episodinen
pitkäkestoinen muisti

Kieli

Keskusyksikkö säätelee tarkkaavaisutta ja ohjaa alayksiköiden toimintaa.
Teoriassa oli alun perin mukana vain fonologinen silmukka ja visuaalisspatiaalinen luonnoslehtiö. Molemmat saavat informaatiota joko aistihavainnoista tai pitkäkestoisesta muistista (kuvan alin palkki), mutta
pystyvät säilyttämään ja työstämään sitä vain pieniä määriä kerrallaan
(7±2 yksikköä). Fonologinen silmukka toimii esimerkiksi silloin, jos
yritämme painaa mieleemme kuulemamme puhelinnumeron tai palautamme pitkäkestoisesta muistista mieleen pankkikortin tunnusluvun
ennen kuin näppäilemme sen. Tunnusluvun näppäileminen voi tosin
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olla tallentuneena myös visuaaliseen muistiin, josta se palautuu visuaalis-spatiaaliseen luonnoslehtiöön ennen näppäilyä. Jos visuaaliset mielikuvat ovat ensisijaisia, näppäinten erilainen järjestys voi aiheuttaa ongelmia.
Episodinen puskuri on lisätty malliin myöhemmin. Narratiivisia
muistoja koskevan keskustelun kannalta on mielenkiintoista, miksi lisäys tehtiin. Syynä oli se, että muutamat vakavasta amnesiasta kärsivät
potilaat, joilla ei ollut pitkäkestoista muistia, pärjäsivät suhteellisen hyvin (vaikka eivät yhtä hyvin kuin terveet koehenkilöt) lyhyissä kertomusten muistamistesteissä. Heidän muistikapasiteettinsa ylitti reilusti
fonologisen silmukan kapasiteetin. Aivoissa täytyy siis olla oma järjestelmänsä tällaisen informaation käsittelyyn. (Baddeley 2000; 2010.)
Baddelyn mallin pohjalta voidaan esittää, että episodisella puskurilla on keskeinen rooli, kun kertomuksia painetaan mieleen, muistellaan
ja tulkitaan. Episodinen puskuri on yhteydessä episodiseen pitkäkestoiseen muistiin. Sinne on tallennettu sekä synnynnäisesti että kulttuurisesti muotoutuneita skeemoja, jotka antavat malleja kertomusten ymmärtämiseen. Kollektiivista muistia koskevan tutkimuksen yhteydessä
James Wertsch on tehnyt erottelun ”erityisten kertomusten” (specific
narratives) sekä ”kerronnallisten kaavojen” (schematic narrative templates) välillä (Wertsch 2009, 128–132; ks. myös Czachesz 2013).
Episodinen puskuri näyttäisi kuvaavan hyvin sitä aluetta ja prosessia,
jossa pitkäkestoiseen episodiseen muistiin tallennetut kerronnalliset
kaavat kohtaavat ihmisen aisteista tulevan tiedon. Varhaiskristillisyyteen
sovellettuna tämä tarkoittaisi aluetta, jossa esimerkiksi hellenistisen koulutuksen saanut henkilö intuitiivisesti käyttää itselleen tuttuja ”kerronnallisia kaavoja” – jotka hän on omaksunut filosofeista kertovista anekdooteista – kun hän painaa mieleensä ja kertoo tarinoita Jeesuksen
sanoista ja teoista (vrt. Alexander 2009).

Tässä luvussa keskeistä
•

Kognitiivisen lingvistiikan piirissä kehitetty sulautumien teoria
tarjoaa mallin, jolla voidaan analysoida metaforien muodostumista ja käyttöä kertomuksissa.
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•

•

•

Kognitiivinen uskontotiede on monitieteinen tutkimusala, joka
pyrkii selittämään uskonnon samanlaisia ilmenemismuotoja eri
kulttuureissa. Oletuksena on, että yhtäläisyydet johtuvat kaikille ihmisille yhteisistä mielen rakenteista.
Koska mielen rakenteet olivat samanlaisia myös Raamatun ja
siihen liittyvien tekstien kirjoittamisen aikaan, kognitiivisen
uskontotieteen peruskäsitteitä ja teorioita voidaan käyttää ja
testata myös raamatuntutkimuksessa.
Kognitiivisen uskontotieteen teorioissa sovellettu Ernst Tulvingin muistiteoria ei tarjoa parasta mahdollista lähtökohtaa
kerronnallisten tekstien analysoimiseen. Alan Baddelyn työmuistiteoriaan sisältyvät episodisen muistin osiot voivat tarjota
paremman lähtökohdan mallille, joka auttaa ymmärtämään,
miten kertomuksia muistetaan.
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Sosiaalinen muisti

Muisti on monella tapaa yhteisöllistä: saman yhteisön – esimerkiksi
perheen tai kansakunnan – jäsenet jakavat yhteisen käsityksen menneisyydestä. Se, mitä muistetaan ja mikä unohdetaan, riippuu pitkälti nykyhetkestä, sillä nykyisyys määrittää, mikä menneessä on olennaista. Kun nykyhetken tilanne muuttuu, voi käsitys menneisyydestäkin muuttua. Yhteisön eri jäsenillä voi olla erilaisia, myös
vastakkaisia käsityksiä siitä, mitä on tapahtunut ja mikä merkitys tapahtuneella on. Tässä luvussa tarkastellaan, mitä sosiaalisen muistin
tutkimus on ja miten sitä on sovellettu raamatuntutkimukseen.

Mitä sosiaalisella muistilla tarkoitetaan?
Muisti ei ole ainoastaan yksilön ominaisuus, vaan sillä on myös yhteisöllinen ulottuvuutensa. Jokainen yksilö kuuluu lukemattomiin yhteisöihin: perheeseen, sukuun, etniseen ryhmään, kansakuntaan, yhteiskuntaluokkaan, uskonnolliseen yhteisöön ja niin edelleen. Nämä yhteisöt
määrittelevät myös sen, mitä ja miten menneisyydestä kerrotaan ja millainen merkitys muistetuille asioille annetaan. Esimerkiksi jokaisessa
perheessä ja suvussa on sitä koskevaa, perheenjäsenten tai sukulaisten
jakamaa muistitietoa ja tähän tietoon liitettyjä perinteitä. Suvun historiaan voi kuulua myös asioita, joita ei haluta muistaa. Kansakunnan tasolla monet suomalaiset ”muistavat” talvi- ja jatkosodasta suomalaisten
urhean puolustautumisen ylivoimaista vihollista vastaan. Vähemmän
mairittelevat asiat, esimerkiksi suomalaisten ylläpitämät vankileirit ja
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sodan raakuuteen liittyvät ilmiöt, halutaan unohtaa. Käsitys menneisyydestä – niin omasta kuin perheen, kansan tai muun laajemman yhteisön
menneisyydestä – on tärkeä osa sitä, millaiseksi ihminen itsensä ymmärtää. Menneisyys on keskeinen identiteetin rakentamisen väline. Yhteinen sosiaalinen identiteetti sisältää sen, että yhteisöön kuuluvat yksilöt
jakavat samoja muistoja ja muistikuvia.
Tällaista ryhmän tai yhteisön yhteistä muistia kutsutaan sosiaaliseksi muistiksi. Käsite on peräisin ranskalaiselta sosiologilta Maurice Halbwachsilta, jonka kirjat Les cadres sociaux de la mémoire (suom. Muistin
sosiaaliset kehykset; engl. On Collective Memory) vuodelta 1925 sekä postuumisti vuonna 1950 julkaistu La mémoire collective (suom. Kollektiivinen muisti; engl. The Collective Memory) ovat lähtemättömästi vaikuttaneet muistitutkimukseen. Halbwachsin mukaan yksilö muistaa aina
vuorovaikutuksessa laajempaan yhteisöön. Koska yhteisöt ovat jatkuvan
muutoksen alaisia, myös muisti on prosessi, alati muuttuva kuvaus
menneisyyden tapahtumista. (Halbwachs 1980; 1992.)
Halbwachs käytti tästä yhteisöllisestä muistista nimitystä kollektiivinen muisti, mutta termi sosiaalinen muisti on vakiintunut myöhemmin. Termejä on joskus pyritty selkeyttämään ja erottamaan toisistaan
(LeDonne 2007, 165, alaviite 6; Korkiakangas 2006, 128) esimerkiksi
niin, että sosiaalisella muistilla tarkoitetaan ryhmän ja sen ajattelun vaikutusta yksilön tapaan muistaa, kollektiivisella muistilla puolestaan
ryhmän sisällä tapahtuvaa muistojen jakamista ja edelleenvälittämistä.
Toisinaan puhutaan myös ”kulttuurisesta muistista”. Se on peräisin
saksalaiselta egyptologilta Jan Assmannilta, joka korostaa sosiaalisen
muistin muuttumista siinä vaiheessa, kun muistellusta tapahtumasta ei
enää ole kertomassa kukaan sen itse kokenut. Assmannin mukaan siinä
vaiheessa ”kommunikatiivinen muisti” (kommunikatives Gedächtnis)
muuttuu ”kulttuuriseksi muistiksi” (kulturelles Gedächtnis; Assmann
2007, 48–66). Käytännössä eri käsitteiden merkitys on kuitenkin päällekkäinen. Tässä luvussa käytetään yhteiskuntatieteissä vakiintunutta
tapaa puhua ”sosiaalisesta muistista”.
On huomattava, että tuskin mikään yhteisö on niin yhtenäinen, että se muistaisi mennyttä vain yhdellä tavalla. Sisaruksillakin voi olla
erilainen tulkinta samoista lapsuudenmuistoista. Muistin monimuotoisuus kasvaa, mitä suuremmasta yhteisöstä on kyse. Valtiojohdon vaali-
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man virallisen muistamisen rinnalla voi olla monia, virallisesta versiosta
poikkeavia kertomuksia. Toisinaan sosiaalisella muistilla tarkoitetaankin
epävirallista, ”kansan syvien rivien” tai jonkun alakulttuurisen ryhmän
muistitietoa, joka on suorastaan vastakkainen viralliselle, julkiselle käsitykselle menneisyydestä.

Miten yhteisö muistaa?
Ihmisten luontaiseen tapaan hahmottaa todellisuus kuuluu tietoisuus
ajasta: menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Menneisyyden
muistaminen ja se, millainen merkitys menneelle annetaan, vaikuttavat
siihen, millaiseksi sekä nykyisyys että tulevaisuus mielletään. Muisti luo
jatkuvuutta – ja antaa mahdollisuuden sanoutua irti menneestä.
Muisti ei kuitenkaan ole ainoastaan menneiden tapahtumien kognitiivista säilyttämistä, vaan Michael Schudsonin sanoin ”muisti on
prosessi, jossa informaatiota koodataan, varastoidaan ja palautetaan
strategisesti mieleen; tämän prosessin jokaiseen vaiheeseen vaikuttaa
niin sosiaalisia, psykologisia kuin historiallisia tekijöitä” (Schudson
1995, 348). Jonkin tapahtuman tallentaminen tai ”koodaaminen”
muistiin ei ole sama asia kuin tämän muiston palauttaminen mieleen,
sillä muisto muuttaa muotoaan ja voi saada uuden merkityksen uudessa
muistelutilanteessa. Esimerkiksi pieni lapsi tallentaa tapahtuman muistiin käyttäen iälleen mahdollisia hahmottamismalleja, mutta aikuinen
väistämättä tulkitsee saman tapahtuman käyttäen iän myötä karttuneita
malleja, sellaisia, joita lapsella ei ole käytettävissään (Ceci 1995, 95).
Lapsi voi esimerkiksi muistaa, kuinka äiti itki lohduttomasti, mutta
vasta isompana hän ymmärtää, miksi näin tapahtui.
Näitä mielen sisäisiä hahmottamismalleja tai muistirakenteita kutsutaan skeemoiksi. Niiden avulla ihminen järjestää muistiinsa varastoimaansa tietoa. Skeema-käsitteen toi muistitutkimukseen englantilainen psykologi Frederic C. Bartlett, joka alun perin vuonna 1932
julkaistussa teoksessaan Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology painotti muistin prosessiluonnetta sekä aikaisempien
kokemusten ja ympäröivän kulttuurin vaikutusta siihen. Kokeellisten
tutkimusten avulla hän osoitti, että muisti valikoi ja työstää aktiivisesti
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mieleen varastoitunutta informaatiota. Vain harvoin muisti palauttaa
alkuperäisen tiedon muuttumattomana, vaan ihminen rakentaa tiedon
uudestaan kokemustensa, uskomustensa ja arvojensa pohjalta. (Bartlett
1995.)
Kognitiivisena kategoriana muisti on yksilön ominaisuus – yhteisöllä ei ole yhteistä aivokuorta, kuten James Wertsch huomauttaa. Puhe
sosiaalisesta tai kollektiivisesta muistista ei merkitse sitä, että yhteisöllä
olisi jonkinlainen kollektiivinen alitajunta tai kollektiivinen muistielin,
vaan sitä, että saman yhteisön jäsenet jakavat yhteisen käsityksen menneisyydestä. Tämä jakaminen tapahtuu erilaisten kulttuuristen välineiden – kuten kalenterien, kirjoitettujen ja suullisten kertomusten, median, muistomerkkien ja paikannimien – avulla. Sosiaalinen muisti ei
tarkoita ryhmän muistia vaan ryhmässä muistamista. (Wertsch 2009,
118–119; Bartlett 1995, 294.)
Jokaisen yksilön muisti on sosiaalisesti jäsentynyttä ja välittyy sosiaalisten suhteiden kautta. Sosiaalinen konteksti vaikuttaa kaikkein henkilökohtaisimpiin ja yksityisiinkin muistoihin, sillä yksilön sosiaalinen
todellisuus määrittelee pitkälti sen, miten hän tulkitsee omia muistojaan. Jaetut muistot puolestaan välittyvät ja säilyvät ryhmän yhteisten
toimien ja keskinäisen vuorovaikutuksen kautta. Viime kädessä kaikkien
muistojen yhteinen viitekehys on kieli, joka itsessään on sosiaalisesti
rakennettu. Siksi myös henkilökohtaisesti koettu on väistämättä sidoksissa kollektiiviseen todellisuuteen: se voidaan kommunikoida ainoastaan yhteisesti käytetyllä kielellä. (Halbwachs 1992, 53; Schudson 1995,
347.)
Voidaankin väittää, että muistot muodostuvat yhä uudelleen vasta
muistelutilanteessa. Muistelutilanne itsessään vaikuttaa siihen, miten
muisto kulloinkin toistetaan eli mitä muistetaan. Juuri tämä tekee muistamisesta sosiaalista. Kuten Pirjo Korkiakangas toteaa: ”Muisti on ikään
kuin fiktio, se rakentuu ihmisten välisessä dialogissa, se toistaa vanhaa,
aiemmin koettua tai omaksuttua, mutta samalla muisti on nykyisyydessä uudelleen realisoituvaa, ei vain toistuvaa, eli muistamiseen sisältyy
aina unohtamista.” (Korkiakangas 2006, 127–128.)
Yksi sosiaalisen muistin ominaisuuksista on narratiivisuus eli kertomuksellisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että menneisyys ja sen yksittäiset
tapahtumat ymmärretään kertomuksina, joilla on alku, juoni ja loppu.
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Muistikertomukset seuraavat usein kulttuurisesti tuttuja konventioita ja
säännönmukaisuuksia. Ihmiset esimerkiksi muistavat lapsuudestaan sitä,
mitä heidän oletetaan muistavan, ja omaelämäkerrallinen kerronta seuraa tiettyä kaavaa. Kerrontaa ohjaavat skeemat tekevät niin yksilön kuin
yhteisön muistamisesta usein konservatiivista, muutoksia vastustavaa.
(Schudson 1995; LeDonne 2007, 169–171; Wertsch 2009.)
Ajan kuluminen vaikuttaa väistämättä siihen, mitä muistetaan, sillä
aika etäännyttää tapahtuneesta. Tyypillisesti toistuvat teemat ja tapahtumien pääkohdat säilyvät, mutta yksityiskohdat katoavat, mitä kauemmin aikaa kuluu. (Schacter 1995, 16.) Myös emotionaalinen intensiteetti yleensä vähenee, joskin tämä vaihtelee kulttuureittain.
Etäännyttämiseen liittyy myös etuja. Vasta riittävän ajallisen etäisyyden
jälkeen asiat osataan asettaa asiayhteyteensä, ja kyky ymmärtää erilaisia
aikalaisnäkökulmia kasvaa. (Schudson 1995.) Nuoremmat sukupolvet
eivät välttämättä enää pidä suvun menneisyydestä löytyneitä lehtolapsia
tai oikeusjuttuja häpeällisinä, vaan pikemminkin mielenkiintoisina kuriositeetteina, jotka voidaan selittää oman aikakautensa olosuhteista
käsin. Vastaavasti Suomessa on viime vuosikymmeninä kyetty arvioimaan vuoden 1918 sisällissotaa ja siihen liittyviä tapahtumia kiihkottomammin kuin aikaisemmin. Toisaalta jonkin vaikkapa kansallisesti
tärkeän muiston tunnelatausta voidaan pyrkiä ylläpitämään myös vuosikymmenten jälkeen. Tätä tarkoitusta palvelevat muun muassa keskitysleirimuseot, joissa usein toistuu motto ”never forget” – älä koskaan
unohda.
Unohtaminen on kuitenkin väistämätöntä. Sosiaalinen muisti valikoi ja tuo esiin vain sen, mikä nykyhetkestä käsin on merkityksellistä.
On tavallista, että yhteisöt käyttävät historiaa tukemaan sen nykyhetken
intressejä ja vallitsevia päämääriä. Tämä näkyy esimerkiksi kansallisten
juhlapäivien vietossa: yhteisö on määritellyt, mitkä menneisyyden tapahtumat ovat niin keskeisiä, että ne ansaitsevat oman juhlapäivänsä.
Yhteinen historia ja yhteinen juhlistaminen rakentavat yhteistä identiteettiä.
Sosiaalisella muistilla onkin olennaisen tärkeä tehtävä yhteisön
identiteetin muovaajana. Yhteistä muistamista tarvitaan nykyhetkeä
varten, sillä oma nykyisyys ymmärretään juuri menneisyyttä kuvaavien
kertomusten kautta ja yhteistä identiteettiä rakennetaan näiden varaan.
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Suhteuttamalla itsensä menneisyyteen esimerkiksi sankarilegendojen,
sukuluetteloiden, rituaalien ja pyhien paikkojen välityksellä yhteisöt
luovat ja ylläpitävät tietoisuutta siitä, keitä he ovat ja keitä he haluavat
olla. Tämä pätee niin suuriin sosiaalisiin ryhmiin kuin perheen tai suvun kaltaisiin pieniin yhteisöihin, joissa suvun menneisyyttä koskevat
kertomukset ovat tärkeitä yhteenkuuluvuutta vahvistavia tekijöitä. Sosiaalisen muistin tutkiminen on pitkälti yhteisön identiteetin ja ominaislaadun tutkimista.
Käsitys yhteisön menneisyydestä on usein kiistanalainen, sillä yhteisön eri jäsenet saattavat käsittää historian ja kulttuurisen perintönsä eri
tavoin. Käsitys menneisyydestä voi myös muuttua. Kun olosuhteet
muuttuvat, menneisyys, esimerkiksi yhteisön syntyyn liittyvät kertomukset ja niiden kautta tapahtuva nykykäytäntöjen oikeuttaminen,
saatetaan kyseenalaistaa. (Castelli 2004, 13.) Muistin muuttumiseen
vaikuttaa ennen kaikkea nykyhetkessä tapahtuvat muutokset, sillä menneisyyden tulkinta palvelee tämän hetken vaatimuksia. Sosiaalisen muistin tutkijat puhuvatkin Friedrich Nietzscheä mukaillen ”käyttökelpoisesta menneisyydestä”. (Wertsch 2009, 122.) Nietzschen mukaan
historia tuli nähdä veden tai sähkön tapaan yleishyödyllisenä palveluna,
jonka päämääränä on auttaa tämän hetken yhteiskuntaa.
Muisti ”vääristää” mennyttä tehdäkseen sen ymmärrettäväksi nykyisyydelle. Ilmiöllä ei kuitenkaan välttämättä tarkoiteta mitään kielteistä, esimerkiksi tietoista manipulointia. Koska muisti on aina valikoivaa,
ovat kaikki muistot jollakin tapaa vääristyneitä. (LeDonne 2007, 167–
168.) Kielteisten mielleyhtymien estämiseksi yllä kuvatusta ilmiöstä on
parempi käyttää neutraalimpaa käsitettä ja puhua muistin ”värittymisestä”. Kyse on yksinkertaisesti muistikuvien muuttumisesta, mikä voi
tapahtua monenlaisissa olosuhteissa ja monenlaisista syistä, esimerkiksi
muuttuneen arvojärjestelmän vuoksi. (Kammen 1995.) Jan Assmannin
sanoin: ”Menneisyyttä ei voi koskaan säilyttää puhtaassa, täydellisessä ja
autenttisessa muodossa vaan se on aina uudestaan rekonstruoitava vaihtuvan nykyhetken näkökulmasta ja sen kielellisessä viitekehyksessä”
(Assmann 1995, 366).
Muistia voisikin verrata museoon (Dunn 2007, 182–183). Museon
tarkoituksena on antaa realistinen kuva menneisyydestä esittelemällä
esineitä ja muuta aineistoa yleensä mahdollisimman puolueettomasti ja
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objektiivisesti. Mutta vaikka näyttelyn kokoajien tavoitteena olisi antaa
faktojen puhua puolestaan, heidän on täytynyt päättää, mitkä esineet
ovat näytteillä ja mitkä on jätetty varastoon, mitä korostetaan ja minkä
kustannuksella, miten näyttelyesineet ovat (joko suoraan tai epäsuorasti)
yhdistetty toisiinsa ja niin edelleen. Museossa menneisyyttä esitellään ja
sitä katsotaan väistämättä nykyhetkestä käsin ja sitä arvioidaan nykyarvojen mukaisesti. Vastaavasti muistaminen on nykyhetkestä käsin tapahtuvaa menneen tulkintaa. Se ei ole koskaan erillään historiallisista ja
sosiaalisista prosesseista eikä se siksi voi olla viatonta tai neutraalia.
Muistiin liittyy aina valinta, tulkinta ja värittyminen. (Schudson 1995,
347–348.)

Mitä sosiaalinen muisti merkitsee
historiantutkimukselle?
Puhe muistin värittymisestä antaa ymmärtää, että olisi olemassa standardi, jonka mukaan voidaan mitata, mikä on oikea muistikuva ja
kuinka paljon muisti poikkeaa tästä oikeasta kuvasta. Tällainen on haastavaa jo yksilön kohdalla, mutta sosiaalisen muistin kohdalla se on käytännössä mahdotonta, sillä eri osanottajat voivat kokea tapahtuman jo
lähtökohtaisesti eri tavalla. (Schudson 1995, 346.) Tämä nostaa esiin
vaikeita, historiaa koskevia kysymyksiä. Jos menneisyyttä koskevat
muistot ovat aina värittyneitä, onko objektiivista historiaa olemassakaan? Merkitseekö ajatus muistin väistämättömästä vääristymisestä historiallista relativismia – sitä, että kaikilla versioilla menneisyyden tapahtumista on yhtäläinen oikeutus? Onko sillä merkitystä, ovatko
muistetut tapahtumat oikeasti tapahtuneet vai riittääkö se, että niillä on
merkitystä nykyhetkessä – olivatpa ne keksittyjä tai ei?
Kysymys muistin ja todellisuuden välisestä suhteesta on kompleksinen ja siihen on sosiaalisen muistin tutkimuksessa kiinnitetty viime
aikoina paljon huomiota. Halbwachs (1980, 84) edusti vielä yksioikoista näkemystä, jonka mukaan olisi olemassa ”puhdasta”, universaalia
historiallista tietoa, vaikka johonkin aikaan ja paikkaan väistämättä rajoittunut muisti ei pystykään sitä tavoittamaan. Historiantutkimuksen
tehtävänä olisi tämän näkemyksen mukaan ideaalia historiallista meto-
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dia käyttäen suodattaa käyttämistään lähteistä pois kaikki tulkinnalliset
ja luovat ainekset, kunnes jäljelle jäisivät puhtaat faktat.
Nykytutkimuksessa käsitys muistista tiettyyn näkökulmaan sitoutuneena menneisyyden tulkintana otetaan entistä vakavammin. Muistitutkimus kiinnittää uudella tavalla huomiota sekä lähteiden edustamiin,
mahdollisesti toisistaan poikkeaviin näkökulmiin että niiden taustalla
heijastuviin valta-asetelmiin. (Castelli 2004, 19–24.) Kaikki menneisyydestä kertovat lähteet – olivatpa ne silminnäkijäkertomuksia tai kirjallisia kuvauksia muinaisista ajoista – pohjautuvat muistitietoon ja ovat
näin ollen sitoutuneet tiettyyn tulkintaan tapahtuneesta. Usein on
mahdotonta erotella puhtaat faktat myöhemmistä tulkinnoista, sillä jo
se, miten tapahtumien ensimmäiset todistajat ilmaisivat kokemansa,
kuvastaa heidän käsitystään tapahtuneesta siten kuin he ovat sen ymmärtäneet. Historioitsijan tehtävä on ensi sijassa pyrkiä selvittämään
niitä havaintoja ja muistoja, jotka synnyttivät nämä tulkinnat. (LeDonne 2007, 165.)
Edellä sanottu ei kuitenkaan merkitse sitä, että objektiivisella todennettavuudella ei olisi mitään merkitystä. Esimerkiksi oikeustapauksissa on erityisen tärkeää pystyä sanomaan, onko väitetty rikos tapahtunut vai ei. Samoin täytyy voida arvioida sitä, kuinka oikeellisia esitetyt
tulkinnat menneisyyden tapahtumista ovat. Vaikkapa käsitys, joka kiistää holokaustin epähistoriallisena propagandana, on käytettävissä olevien lähteiden perusteella selvästi virheellinen, ei vain yksi oikeutettu tulkinta muiden tulkintojen joukossa. Muistin rajoittuminen tiettyyn
näkökulmaan tarkoittaa kuitenkin, että keskeistä on se, mitä menneisyydestä muistetaan ja millainen merkitys näille muistoille annetaan.
(Schacter 1995, 30–31.)
Jokaisella kansalla on omaa menneisyyttään ja alkuperäänsä kuvaavia myyttejä. Suomalaisten myyttiseen menneisyyteen kuuluvat esimerkiksi tarinat piispa Henrikin surmasta, Jaakko Ilkan kapinasta nuijasodassa tai Raatteen tien taistelusta talvisodassa. Vastaavia legendoja voi
olla myös yksittäisellä suvulla ja perheellä. Myytti ei ole ”epätoden”
synonyymi, vaan kertomus, joka rakentaa menneisyydestä yhtenäisen
kuvan ja samalla rakentaa yhdyssiteitä yhteisön, sen jäsenten ja menneisyyden välille. Näin se palvelee yhteisön identiteetin muodostumista.
(Castelli 2004, 30–31.) Yhteisö voi sekä hiljaa haudata kollektiivisessa
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muistissa olevia muistoja että korvata ne vaihtoehtoisilla, uskottavilla
selityksillä – etenkin jos niihin liittyy jotakin hämmentävää tai haastavaa. Yhteisö voi keksiä itselleen muistoja esimerkiksi oikeuttaakseen
olemassa olevia käytäntöjään, vähätelläkseen todellisia tapahtumia, kuten sotarikoksia, ja niin edelleen. Tällaisten sosiaalisen muistin muutosten on osoitettu voivan tapahtua varsin lyhyessä ajassa, jopa yhden sukupolven aikana. (Kammen 1995.)
Käytännössä on edelleen mielekästä erottaa sosiaalinen muisti ja
historia toisistaan, mutta näitä ei pidä ymmärtää tarkasti rajattavissa
oleviksi, vastakkaisiksi kategorioiksi. Pikemminkin on kyse jatkumosta.
Historiantutkimus pyrkii olemaan kriittistä, analyyttistä, monta eri näkökulmaa huomioon ottavaa. Muisti sen sijaan on sitoutunut tiettyyn
näkökulmaan, ja sillä on siksi taipumus yksinkertaistaa mennyttä. Vaikka periaatteellinen ero on selvä, voi käytännössä olla vaikea erottaa,
kummasta on kysymys. Esimerkiksi valtion tai muun virallisen instituution teettämät viralliset historiantutkimukset sisältävät tyypillisesti molempia puolia. Vaikka ne edustaisivat akateemista, puolueetonta historiantutkimusta, niiden tarkoitus on myös identiteetin rakentaminen.
(Wertsch 2009, 124–132.) Usein sosiaalista muistia tutkivat hankkeet
puolestaan haastavat ja kyseenalaistavat virallisen historian tulkinnat
haluamalla antaa äänen usein ilman ääntä jääneille, vaihtoehtoisille näkökulmille (Korkiakangas 2006, 125).
Sosiaalinen muisti tarjoaa erityisen mielekkään analyysin välineen
tapahtumiin, joiden merkitys tai kulku on kiistanalainen. Tällaisia ovat
esimerkiksi erilaiset sosiaaliset konfliktit, kuten sodat tai valtataistelut.
Muistitutkimus kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten valittu näkökulma vaikuttaa käsitykseen menneestä. Se kysyy, kenen tulkinnasta
on kysymys ja kenellä on valta ylläpitää vallitsevaa näkemystä historiasta. Se voi nostaa esiin poikkeavia tulkintoja, ”vastahistoriaa”, esimerkiksi
häviäjien kärsimyksiä. Se osoittaa, miten muistaminen vahvistaa yhteisön myyttejä ja kuinka näitä myyttejä käytetään yhteisön identiteetin
rakentamisessa ja ylläpitämisessä.
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Sosiaalinen muisti ja raamatuntutkimus
Erityisesti Jan Assmannin kulttuurista muistia käsittelevän teoksen ilmestymisen jälkeen myös raamatuntutkijat kiinnostuivat muistin kollektiivisesta luonteesta (esim. Schröter 1997; Crossan 1998). Laajemmin aiheeseen on paneuduttu kuitenkin vasta 2000-luvulla, vaikka
monilla muilla humanistisilla aloilla, kuten antropologiassa ja filosofiassa tai kirjallisuuden-, kulttuurin- ja historiantutkimuksessa, muistista on
keskusteltu tiiviisti jo 1960-luvulta alkaen (Kelber 2006, 16). Syynä
tähän on toisinaan pidetty eksegetiikassa vallinnutta muotokriittisen
tutkimuksen perinnettä (Kirk & Thatcher 2005, 25–28). Muotokritiikin lähtökohtaoletuksena oli, että evankeliumitraditiot koostuvat yksittäisistä traditiokatkelmista, joita välitettiin ja toistettiin seurakunnan
tyypillisissä, lähetykseen, opettamiseen ja saarnaamiseen liittyvissä tilanteissa ja rituaaleissa. Näistä käytetään nimitystä Sitz im Leben (”paikka
elämässä”). Olennaista muistin kannalta on, että tradition sisällön katsottiin suhteellisen vapaasti muuttuneen ja muovautuneen uusissa tilanteissa. Kriitikkojen mielestä huomio kohdistui liikaa traditioiden muuttumiseen, muistamisen kustannuksella (tästä lähemmin jatkossa).
On kuitenkin ongelmallista väittää muotokritiikkiä syyksi siihen,
että sosiaalisen muistin käsite rantautui raamatuntutkimukseen niin
myöhään. Muotokritiikin ydinoletus, jonka mukaan seurakunnan sosiaaliset tilanteet vaikuttivat Jeesus-tradition muokkautumiseen, on nimittäin pitkälti sama kuin Halbwachsin konstruktivistinen ajatus, että
nykypäivän sosiaalinen konteksti lyö leimansa siihen, miten menneisyys
muistetaan. Vaikka muisti ei olekaan esiintynyt analyyttisenä kategoriana eksegeettisessä tutkimuksessa ennen kuin tämän vuosituhannen alussa, sosiaaliseen muistiin sisältyviä näkökulmia on esitetty varhaiskristillisyyden tutkimuksessa jo aikaisemmin.
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Sosiaalinen muisti ja suullinen perimätieto
Sosiaalisen muistin tutkimuksen esiin nostamat näkökohdat yhteisön
merkityksestä muistamisessa ja muistiprosessin konstruktiivisesta luonteesta ovat relevantteja varhaisia juutalaisia ja kristillisiä tekstejä tutkittaessa. Vanhan testamentin historialliset teokset ja Uuden testamentin
evankeliumit pohjautuvat pitkälti suulliseen perimätietoon, joka muotoutuu ja välittyy aina osana ihmisten välistä kanssakäymistä. Lisäksi,
toisin kuin kirjoitetun tradition kohdalla, sen säilyminen on täysin riippuvaista muistista (Rubin 2009). Suulliselle kulttuurille on tyypillistä
”rakenteellinen amnesia” (Assmann 1995, 366): ne asiat, jotka eivät
enää ole yhteisölle merkityksellisiä, unohdetaan ja vain tärkeäksi koettu
kerrotaan eteenpäin. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin lopussa
viitataan siihen, kuinka ”monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa” (Joh.
20:30). Vain suullisena välitetyn perimätiedon kohtalona oli kuitenkin
unohtuminen, ja vain kirjallisesti säilyneet kertomukset ovat tulleet
osaksi myöhempien kristittyjen sukupolvien yhteistä muistia ja itseymmärrystä.
Raamatun kirjoitusten synty on kuitenkin monimutkaisempi prosessi kuin pelkän sukupolvelta toiselle välitetyn suullisen perinteen ylöskirjaaminen. Se on tapahtunut suullisen ja kirjallisen, julkisen ja yksityisen, materiaalisen ja rituaalisen kulttuurin vuorovaikutuksessa. Akateemisessa raamatuntutkimuksessa oli pitkään vallalla ihanne pyrkiä
seulomaan kirjoitusten sisältämien monenlaisten tulkintojen joukosta
luotettavaa historiallista dataa, jota erilaiset uskonnolliset tai ideologiset
agendat eivät olisi värittäneet. Nykyään vain harva suhtautuu historiantutkimuksen päämääriin näin yksioikoisesti, sillä puolueettomuuteenkin
pyrkivän tutkimuksen ymmärretään väistämättä sisältävän tulkintaa.
Sosiaalisen muistin teorian valossa tämä tulkintaprosessi ei ala vasta
historioitsijasta, vaan jo varhaisin traditiokerrostuma on esittäjänsä tulkinta tapahtumista siten kuin hän ne koki.
Esimerkiksi monilla Jeesuksen tekemillä ihmeillä on selkeät vastineensa ja esikuvansa Vanhan testamentin profeettojen toiminnassa.
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Tutkimuksessa on paljon kiistelty siitä, kertooko tämä havainto siitä,
että varhaiset kristityt ovat keksineet kertomukset tuntemiensa Vanhan
testamentin kertomusten pohjalta vai onko kyse siitä, että Jeesus tietoisesti rinnasti itsensä häntä edeltäviin profeettoihin tekemällä samanlaisia
tekoja kuin he. Muistitutkimuksen valossa on mahdollista, että kyse on
muistille tyypillisestä typologisesta kerronnasta: olivatpa Jeesuksen suorittamat teot mitä tahansa, niiden muistelijat yhdistivät ne jo aiemmin
tuntemiinsa profeettojen ihmeisiin. Niinpä he muistivat Jeesuksen
ruokkineen tuhansia, herättäneen kuolleita ja niin edelleen, sillä sellaisia
tunnustekoja profeetta tekee. On myös todennäköistä, että perimätieto
on voinut laajentua uusilla ihmekertomuksilla, jotka on ”muistettu”
saman mallin mukaan. (LeDonne 2009, 173–175.)

Takaako sosiaalinen muisti
Jeesus-traditioiden luotettavuuden?
Sosiaalisen muistin avulla on haluttu myös osoittaa Jeesuksesta kertovan
perimätiedon luotettavuus (esim. Bauckham 2006). Monet konservatiivisesti suuntautuneet tutkijat kiinnostuivat sosiaalisen muistin käsitteestä todenteolla siinä vaiheessa, kun tutkimuksessa oli herännyt kriittisiä
äänenpainoja vastustamaan äärimmilleen vietyä konstruktivismia, toisin
sanoen ajatusta siitä, että muistitieto on aina muistelutilanteessa rakennettua, valikoitua ja subjektiivista. Konstruktivistinen näkökulma kyllä
tuodaan esiin, mutta sosiaalisen muistin käsitettä käytetään painottamaan traditioprosessin jatkuvuutta, yhteisesti muistettujen asioiden
vaikutusta yksilöihin ja samalla perimätiedon luotettavuutta. Muotokritiikkiin kohdistettu arvostelu, johon edellä viitattiin, näyttääkin nousevan tältä pohjalta; muotokritiikkiin sisältyvä ”muistin” näkökulma on
liian konstruktivistinen kriitikkojen makuun.
Jeesuksesta kertovan perimätiedon luotettavuutta korostava
Richard Bauckham perustaa näkemyksensä jo 1960-luvulla kirjoittaneen tutkijan Birger Gerhardssonin teesiin. Tämän mukaan Uuden
testamentin sisältämiä perinteitä välitettiin samaan tapaan kuin rabbiinisessa juutalaisuudessa: traditioita opeteltiin ensin muistamaan ulkoa opettajan johdolla, ja vasta tämän jälkeen niitä selitettiin. Gerhards-
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sonin mallissa Jeesuksen kaksitoista opetuslasta toimivat Jerusalemissa
auktoritatiivisena ryhmänä, jotka vastasivat aidon Jeesus-tradition välittämisestä. (Gerhardsson 1964.) Bauckham on kehitellyt näkemystä
eteenpäin tukeutuen Kenneth Baileyn (Bailey 1995) ajatukseen epämuodollisesti kontrolloidusta traditiosta, joka liittyy keskeisesti sosiaalisen muistin tematiikkaan (Bauckham 2006, 252–263).
Baileyn mukaan Lähi-idässä on tyypillistä, että kyläläiset kokoontuvat iltaisin yhteen kertomaan yhteisön identiteetin kannalta keskeisiä
sananlaskuja, runoja sekä historiallisia kertomuksia. Kertojina ovat
yleensä yhteisön vanhimmat jäsenet, mutta yhteisö kokonaisuutena
kontrolloi kertomusten sisältöä tarvittaessa korjaten ja täydentäen kertojien esitystä. Baileyn teesinä on, että Jeesus-traditioita olisi Uuden testamentin syntyaikoina välitetty samanlaisena epämuodollisesti kontrolloituna traditiona.
Baileyn mukaan välitetyn tradition tarkkuus riippuu lajista sekä siitä, kuinka tärkeää materiaali on yhteisön identiteetin kannalta. Sananlaskuja ja runoja välitetään tarkimmassa muodossa, ja niiden esittämisessä tapahtuviin virheisiin puututaan välittömästi. Historiallisia
anekdootteja ja vertauksia välitettäessä yksityiskohdat saattavat olla epätarkkoja, mutta keskeiset ajatukset, juonen pääpiirteet ja esimerkiksi
iskevä loppulauselma toistetaan uskollisesti. Bailey perustelee tradition
tarkkuutta erityisesti tarinoilla, joita hän oli kuullut 1960-luvulla EteläEgyptin kylissä satakunta vuotta aiemmin (1860–1880-luvuilla) toimineesta skotlantilaisesta lähetyssaarnaajasta John Hoggista. Baileyn mukaan Hoggista kerrottujen anekdoottien voidaan osoittaa säilyneen samanlaisina, koska hän itse 1960-luvulla kuuli ne edelleen lähes samassa
muodossa kuin Hoggin tytär, joka oli vuonna 1914 kirjannut kuulemiaan kertomuksia isästään kertovaan elämäkertaan.
Päällisin puolin vakuuttavasta vertailukohdastaan huolimatta Baileyn artikkelissa ei ole kyse järjestelmällisestä sosiaalisen muistin tutkimisesta eikä edes järjestäytyneestä antropologisesta havainnoinnista.
Artikkeli perustuu pelkästään Baileyn pitkäaikaiseen henkilökohtaiseen
kokemukseen Lähi-idän kulttuurista sekä anekdootteihin, joita hän oli
kuullut vuosien varrella. Baileyn esimerkkejä analysoinut Theodore J.
Weeden osoittaa selkeästi, että Baileyn teesinsä tueksi siteeraama aineisto ei todellisuudessa tue sitä. Päinvastoin, Hoggista kerrotut tarinat ovat
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muokkautuneet usein niin, että niillä on vain vähän yhteyttä historialliseen todellisuuteen. (Weeden 2009.) John Kloppenborg huomauttaakin, että Weedenin esittämät johtopäätökset käyvät yksiin niiden havaintojen kanssa, joita esimerkiksi antropologit Maurice Bloch sekä Jack
Goody ovat tehneet traditioiden sosiaalisesta kontrollista. Sosiaalinen
kontrolli ei ole ensisijaisesti kiinnostunut välittämään autobiografisia
muistoja mahdollisimman alkuperäisessä muodossaan. Sen sijaan sosiaalinen kontrolli skematisoi suullista traditiota vastaamaan totuttuja kerronnallisia rakenteita, aivan ensimmäisistä kerrontatilanteista alkaen.
Jopa varsin muodollisilta vaikuttavia tarinoiden aloituksia ”korjataan”
monin tavoin. (Goody 1986, 6–10; Kloppenborg 2012.)

Raamatun kirjoitukset sosiaalisen muistin luojina
Raamatun kirjoitukset (ja muut varhaisjuutalaiset ja varhaiskristilliset
lähteet) ovat itsessään kollektiivisen muistamisen luojia ja välittäjiä.
Niissä keskeistä on oikean ja normatiivisen muistamisen säilyttäminen –
toisinaan suorasanaisen poleemisesti ”valheellista” ja ”väärää” muistamista vastaan. Sekä Vanhan testamentin että Uuden testamentin kirjoitukset pyrkivät luomaan jatkuvajuonisen suuren kertomuksen, joka
tarjoaa nykyhetkeen käyttökelpoisen kuvan menneisyydestä. Esimerkiksi kertomukset Israelin kansan voitokkaista sodista kanaanilaisia vastaan
ja näiden väkivaltaisesta tuhoamisesta voidaan nähdä osana myytinrakentamisen projektia – toisin sanoen yhteisön identiteetin rakentamisen
projektia. Vastaavasti vaikkapa Luukkaan kaksoisteoksessaan kuvaama
pelastushistoriallinen kertomus, joka alkaa maailman luomisesta ja huipentuu Vapahtajan lähettämiseen jatkuen aina maailman loppuun saakka, on vaikuttavaksi osoittautunut tapa hahmottaa kristillisten yhteisöjen, menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus.
Raamatun kertomuksia voi luonnehtia ideologiaksi kertomuksen
muodossa (Lincoln 1999, 147): ne eivät ainoastaan säilytä muistitietoa,
vaan myös luovat sitä rakentaakseen koherentin kuvan menneisyydestä.
Raamatun historiallisetkin tekstit ovat ensisijaisesti retorisia taidonnäytteitä, joiden ensisijainen päämäärä on pyrkiä vakuuttamaan lukijansa
(Pesonen 2001). Siksi niitä on usein mahdoton analysoida nykyaikaisen
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historiantutkimuksen välinein. Usein mielekkäämpää kuin kysyä, mitä
”oikeasti” tapahtui, on kysyä, millaisia merkityksiä Raamatun kertomukset välittävät ja millaista ideologiaa ne haluavat edistää (Castelli
2004, 28–32).
Raamatun kirjoitukset ovat osa sosiaalista muistia myös siinä mielessä, että ne ovat sitoutuneet yhteen näkökulmaan. Tästä näkökulmasta
voidaan myös poiketa ja tarkastella kirjoitusten kuvaamia tapahtumia
toisesta perspektiivistä. Kertomukselle voidaan esittää ”vastakertomus”,
joka näyttää tapahtumat toisessa valossa. Esimerkiksi Vanhan testamentin suuri kertomus Egyptin orjuudesta pääsemisestä ja vapaudesta ei ole
erityisen vapauttava egyptiläisestä näkökulmasta: Israelin vapauden hinta on jokaisen egyptiläisen esikoisen kuolema (2. Moos. 12). Luvatun
maan valloitus merkitsi ahdinkoa ja tuhoa niille kansoille, jotka joutuivat luovuttamaan asuinsijansa Israelille (Joos. 4–12). Seka-avioliittojen
purkaminen epäjumalanpalvelun ja kansan ”sekoittumisen” lopettamiseksi merkitsi onnettomuutta niille lukuisille pariskunnille, jotka näin
pakolla erotettiin toisistaan, etenkin poislähetetyille vierasmaalaisille
vaimoille ja heidän lapsilleen (Esra 9–10).
Uuden testamentin kirjoitukset puolestaan osoittavat, että kristinuskon varhaiseen historiaan kuului kamppailu siitä, kenellä oli oikeus
traditioon ja kenellä oli auktoriteetti määritellä menneisyys (sekä sitä
kautta vaikuttaa nykyisyyteen). Kun Uuden testamentin kirjeiden kirjoittajat puhuvat ”valeveljistä” (2. Kor. 11:26; Gal. 2:4), ”vääristä profeetoista” (2. Piet 2:1; 1. Joh. 4:1) ja ”antikristuksista” (1. Joh. 2:22), tai
kun Ilmestyskirjan kirjoittaja hyökkää ”nikolaiittoja” tai ”Isebeliä” vastaan (Ilm. 2:14–16, 20–24), on kyse kilpailevista tavoista ymmärtää
Jeesuksen sanoma ja kamppailu niiden välillä. Uudessa testamentissa
näkyvissä on vain toisen osapuolen näkemys – emme tiedä, miten nikolaiitat olisivat kuvanneet Ilmestyskirjan kirjoittajaa (ks. luku Ylösnousemususkoa koskevat kiistat poikkeavuuden leimaamisteorian näkökulmasta).
Kamppailu oikeasta tavasta ymmärtää menneisyys ja kristinuskon
varhaiset vaiheet jatkui Uuden testamentin kirjoitusten jälkeiseen aikaan
– ja jatkuu edelleen. Historiaan ankkuroituvana uskontona kristinusko
on korostuneen kiinnostunut menneisyydestä. Jo Halbwachs (1992, 86)
totesi, että uskonnolliset uudistajatkaan eivät yleensä halua tehdä irtiot-
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toa menneestä, vaan heidän käyttämässään retoriikassa uudistus on itse
asiassa paluuta menneisyyteen. Varhaiskristillisissä lähteissä näkyy selkeästi, kuinka eri tavoin ajattelevat kristityt katsoivat kukin itse edustavansa puhdasta ja aitoa apostolista oppia, joka viime kädessä palautui Jeesuksen julistukseen. Toisinajattelijat puolestaan olivat poikenneet tästä
opetuksesta. Vaikutusvaltaiseksi muodostui muun muassa kirkkoisä
Tertullianuksen hahmottama kuva menneisyydestä, jonka mukaan Jeesuksen seuraajat muodostivat yksimielisen apostolien joukon, alkuseurakunnan. Tämän ainoa laillinen perillinen oli katolinen kirkko, ja jokainen, joka poikkesi katolisesta opista, oli myöhemmin syntyneiden
heresioiden jälkeläinen. Myyttinen alkuseurakunta edustaa yhä edelleen
monelle kristitylle ihannetta, johon nykyhetken kirkonkin tulisi palata,
ja on näin omiaan vahvistamaan nykykristittyjen itseymmärrystä ja
identiteettiä.

Tässä luvussa keskeistä
•

•

•

Muisti on sosiaalista, sillä saman (riittävän yhtenäisen) ryhmän
jäsenet jakavat yhteisen käsityksen menneestä. Muisti on sosiaalista myös siksi, että yhteisö väistämättä vaikuttaa siihen, mitä
ja miten yksilö muistaa menneisyyden.
Muisti ei ole objektiivista, vaan se esittää tiettyyn näkökulmaan
sitoutuneen tulkinnan menneisyydestä. Muisti on valikoivaa –
niin yksilöt kuin yhteisöt muistavat sen, mikä on heille nykyhetkessä merkityksellistä.
Sosiaalinen muisti on osittaista – se on yleensä kiistanalaista ja
jokaiselle kertomukselle voidaan esittää vastakertomus.
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RISTO URO

Rituaalitutkimus

Rituaalit ovat pitkään olleet laiminlyöty tutkimuskohde raamatuntutkimuksessa. Viime aikoina eksegeetit ovat kuitenkin alkaneet soveltaa monitieteisen rituaalitutkimuksen näkökulmia omassa tutkimuksessaan. Tässä luvussa selvitetään sitä, miten Raamatun
rituaaleja on tutkittu. Mitä ongelmia rituaalin määrittelyyn liittyy?
Minkälaisia tutkimuskysymyksiä ja haasteita rituaalitutkimus avaa
raamatuntutkijalle? Mitä uutta kognitiiviset rituaaliteoriat tuovat
raamatuntutkimukseen?

Rituaalitutkimus on eksegeettisenä metodina varsin uusi. Rituaalien
analyysillä on sosiaalitieteissä ja erityisesti antropologiassa pitkät perinteet, mutta sosiaalitieteellisessä raamatuntutkimuksessa rituaalit eivät
aluksi nousseet keskiöön. Ensimmäiset sosiaalitieteelliset sovellukset
raamatulliseen aineistoon nojasivat sosiologiseen tutkimustraditioon,
jossa rituaalit eivät ole keskeinen aihe. Bruce Malinan The New Testament World (1981; uudistettu kolmas laitos 2001) toi Uuden testamentin tutkimukseen kulttuuriantropologiaan perustuvia tulkintamalleja,
jotka hallitsivat pitkään pohjoisamerikkalaista keskustelua. Malinan
kulttuurisia arvoja erittelevä lähestymistapa ei kuitenkaan vielä johtanut
eksegeettiseen rituaalitutkimukseen, vaikka siinä nostettiin esille joitakin
rituaalikäyttäytymiseen liittyviä teemoja, ennen muuta Mary Douglasin
teoria puhtauden ja saastaisuuden luokittelusta.
Rituaalit eivät tulleet tutkimusteemaksi eksegetiikassa niinkään sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen vaikutuksesta, vaan pikemmin-
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kin siksi, että rituaalitutkimus alkoi muovautua 1990-luvulla itsenäiseksi monitieteiseksi alaksi. Rituaalitutkimus (ritual studies) systematisoi
eri tieteenalojen piirissä saavutettua, rituaaleja koskevaa tutkimustietoutta ja tuottaa uusia teorioita rituaalikäyttäytymisestä (Grimes 1995;
Bell 1997; Kreinath et al. 2008b). 2000-luvulle tultaessa eksegeetit alkoivat soveltaa omaan aineistoonsa rituaaliteoreettista näkökulmaa,
mikä on avannut uusia ja kiehtovia Raamattua ja Raamatun sosiaalista
maailmaa koskevia tutkimuskysymyksiä (Gruenwald 2003; Klingbeil
2007; DeMaris 2008; Uro 2010).

Rituaalit eksegetiikassa: tutkimushistoriaa
On väitetty, että eksegeettien suhteellisen vähäinen kiinnostus rituaaleihin juontaisi juurensa reformaation teologiasta sekä pietismin ja valistuksen perinnöstä (Gorman 1995). Protestanttisessa ajattelussa sisäistä
uskoa Kristukseen on pidetty ulkoisia muotomenoja tärkeämpänä –
poleeminen suhde katolisuuteen vahvisti tällaista asennetta. Väite rituaalien vieroksumisesta epäilemättä yksinkertaistaa protestanttisten kirkkojen liturgista ja rituaalista monimuotoisuutta. Teologisessa tutkimuksessa ja koulutuksessa – ainakin suomalaisesta perspektiivistä katsottuna
– rituaalit eivät kuitenkaan viime aikoihin asti ole olleet kovin näkyvästi
esillä. Toisaalta protestanttisen teologian piirissä on syntynyt tutkimussuuntauksia, joissa kultti ja rituaalit ovat saaneet tavallista enemmän
huomiota. Tällainen oli niin sanottu uskonnonhistoriallinen koulukunta, joka vaikutti saksalaisessa raamatuntutkimuksessa 1800-luvun lopulta aina toiseen maailmansotaan asti.
Uskonnonhistoriallisen koulukunnan edustajat analysoivat, kuinka
raamatulliset traditiot jäsentyivät suhteessa aikakautensa laajempaan
uskonnollis-kulttuuriseen ympäristöön. He esimerkiksi halusivat osoittaa, että hellenistiset uskonnot vaikuttivat olennaisesti monien kristillisten ideoiden syntyyn. Koulukunnan jäsenet korostivat myös kansanuskon merkitystä uskonnollisten traditioiden välittymisessä. Kiinnostus
varhaiskristillisiin kultillisiin käytäntöihin ja niiden merkitykseen kristinuskon synnyssä näkyy esimerkiksi Wilhelm Boussetin kuuluisassa
teoksessa Kyrios Christos (1913), jossa hän kuvaa kreikkaa puhuvien
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varhaiskristillisten yhteisöjen Kristus-kulttia lähes Durkheimin rituaalitulkintaa muistuttavin sanakääntein (viimeksi mainitun Les Formes élementaires de la vie religieuse oli ilmestynyt vuotta aikaisemmin). Viime
kädessä Bousset kuitenkin arvostaa enemmän Paavalin henkilökohtaista,
eettisesti painottunutta Kristus-mystiikkaa kuin kollektiivisten rituaalien synnyttämää uskonnollista kokemusta.
Uskonnonhistoriallinen koulukunta suhtautui kriittisesti yksipuoliseen kirjallisuuskriittiseen tutkimukseen, jossa lähdekritiikillä on keskeinen rooli ja raamatullisten traditioita selitetään tekstikritiikistä lainatun ”sukupuumallin” valossa. Olen kutsunut tätä tutkimusotetta
muualla ”genealogiseksi” erotuksena myöhemmistä lähestymistavoista,
joissa näkyy sosiaalitieteellisten teorioiden ja lähestymistapojen vaikutus
(Uro 2009; 2010). Genealogisella metodilla on ollut vahva asema eksegetiikassa ja liturgiikan tutkimuksessa. Hans Lietzmannin Messe und
Herrenmahl on hyvä esimerkki sukupuumallin käytöstä varhaiskristillisten rituaalien tutkimuksessa (Lietzmann 1926; engl. 1979). Lietzmann
jäljittää varhaiskristillisessä kirjallisuudessa ja kirkkojärjestyksissä esiintyviä ehtoollisliturgian eri versioita kahteen arkkityyppiin: Jerusalemin
seurakunnassa vietettyyn agape-ateriaan ja Paavalin yhteisöissä syntyneeseen eukaristiaan. Varhaiskristillisen liturgiikan historia onkin viime
aikoihin asti keskittynyt ennen muuta liturgisten tekstien vertailuun ja
lähdekritiikkiin (Bradshaw 2002).
Kuten edellä todettiin, sosiaalitieteellisten metodien läpimurto eksegetiikassa ei johtanut aluksi siihen, että rituaalit olisivat nousseet merkittäväksi teemaksi. Tärkeitä poikkeuksia toki oli. Wayne Meeksin
uraauurtava tutkimus Paavalin yhteisöjen sosiaalisesta maailmasta, The
First Urban Christians (1983), sisälsi rituaaleja käsittelevän luvun. Siinä
Meeks analysoi muun muassa sitä, kuinka Herran ateriaan liittyvä symboliikka tuki yhteisön keskinäistä yhteyttä ja koheesiota sekä vahvisti
identiteettiä muihin kulttiyhteisöihin nähden. Lähestymistapaa voidaan
luonnehtia (rakenne)funktionalistiseksi. Funktionalistisessa tutkimuksessa etsitään yhteisten käytäntöjen, symbolien ja uskomusten sosiaalista
tehtävää. Lähestymistapaan liittyy kuitenkin kehäpäätelmän vaara: jos
jokaisella ilmiöllä katsotaan lähtökohtaisesti olevan yhteiskuntaa rakentava tehtävä, teoriaa ei oikeastaan voi osoittaa vääräksi. (Pyysiäinen
2001, 67.) Toisaalta rituaalien sosiaalisen funktion tutkiminen on mie-
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lekäs kysymyksenasettelu, kunhan tutkimustehtävä muotoillaan siten,
ettei rituaaleilla ennakolta oleteta olevan positiivista, yhteisöä hyödyttävää tehtävää, ja pidetään mielessä, ettei kulloinenkin funktio välttämättä
selitä rituaalin syntyä.
Varhaiskristillisen uskonnon yleisesityksessään Gerd Theissen antaa
poikkeuksellisen paljon tilaa rituaalien analyysille (Theissen 1999, 119–
160). Theissen on sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen uranuurtaja,
joka on soveltanut myös psykologisia metodeja Uuden testamentin tutkimukseen. Varhaiskristillistä uskontoa hän tarkastelee semioottisena
katedraalina, joka koostuu kolmesta eri elementistä: myytistä, rituaalista
ja etiikasta. Theissen nojaa rituaalien selityksessään funktionalistiseen
sosiologiaan, mutta ammentaa myös psykoanalyyttisestä perinteestä.
Varhaiskristillinen eukaristia vahvisti sosiaalista integraatiota, mutta
rituaalinen merkkikieli ilmentää myös ihmisen pimeää puolta, alitajunnassa piilevää väkivaltaisuutta. Theissen tulkitsee varhaiskristillisen kasteen symbolisena itsemurhana ja Herran aterian symbolisena kannibalismina.
Symbolien analyysi merkkikielenä heijastaa yleisempää muutosta
sosiaalitieteissä funktionalistisesta analyysista kohti semioottista kulttuurintutkimusta. Funktionalistit lähtivät siitä, että symbolien ja sosiaalisen
organisaation välillä on kiinteä suhde. Tästä poiketen monet kulttuurintutkijat viime vuosisadan jälkipuoliskolla korostivat sitä, että kulttuuriset symbolit muodostavat kielen kaltaisen järjestelmän, jonka yhteys
yhteiskunnan rakenteisiin on väljä (Bell 1997, 61). Tutkijan tehtäväksi
jää merkkien tulkitseminen osana laajempaa kulttuuristen merkkien ja
symbolien järjestelmää (vrt. humanistisissa tieteissä laajasti vaikuttava
ns. kielellinen käänne, joka korostaa kielen roolia todellisuuden muovaajana; Clark 2004). Voidaan puhua ”tulkitsevasta sosiaalitieteestä”
erotuksena selittävästä tutkimuksesta, joka on lähempänä luonnontieteellistä kokeellista ja mallintavaa työskentelytapaa (vrt. jäljempänä esitelty kognitiivinen tutkimus). Tulkintaa ja selitystä ei tule kuitenkaan
nähdä toinen toisensa poissulkevana tutkimusmenetelminä. Niin sosiaalitieteilijä kuin historiantutkijakin joutuu jatkuvasti tulkitsemaan tutkimusmateriaaliaan. Eksegetiikassa tämä on itsestään selvää. Kyse on
pikemminkin siitä, hyväksytäänkö tutkimusprosessiin mukaan selittäviä
teorioita.
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Rituaalitutkimuksen nousu
Ennen varsinaisen eksegeettisen rituaalitutkimuksen syntyä raamatullisia
rituaaleja oli tutkittu perinteisen eksegetiikan menetelmin tai osana
jotakin laajempaa sosiaalihistoriallista tai -tieteellistä teemaa, esimerkiksi
edellä mainittua kysymystä Paavalin yhteisöjen sosiaalisesta maailmasta.
Varsinaisesta eksegeettisestä rituaalitutkimuksesta voidaan puhua, kun
rituaalista tuli keskeinen teoreettinen työkalu, jonka avulla eksegeetit
pyrkivät tuottamaan uutta tietoa Raamatun teksteistä ja kulttuureista.
Viime vuosikymmenien aikana tapahtunut kehitys rituaaliteorioiden
muodostamisessa ja systematisoinnissa on ollut tärkeä inspiraation lähde
eksegeettiselle rituaalitutkimukselle. Hahmottelen seuraavaksi joitakin
rituaalitutkimuksen viimeaikaisia kehityslinjoja.
Klassiset rituaalitutkimukset sijoittuvat antropologisen tutkimuksen alkuaikoihin, jolloin rituaaleja tarkasteltiin perinteisten yhteisöjen
toiseuden kautta. Rituaalit nähtiin vieraissa kulttuureissa esiintyvinä
käytäntöinä tai tapoina, jotka vaikuttivat ulkopuolisesta irrationaalisilta
tai epäjohdonmukaisilta. Antropologit kehittivät erilaisia teorioita siitä,
millä tavoin rituaaleiksi identifioidut toiminnot kuitenkin ovat mielekkäitä omassa kulttuurisessa kontekstissaan yhteisöllisyyden rakentajina,
ilmauksina yhteisön maailmankuvasta ja arvoista tai välineinä, joiden
avulla ihmiset yrittävät selviytyä elämän haasteista. Rituaalin määrittäminen kietoutuu erottamattomasti ulkopuolisen (etic) ja sisäpuolisen
(emic) ymmärtämisen ongelmaan. Shamanistinen parantaminen näyttäytyy meille rituaalina, mutta oman länsimaisen lääketieteen mukainen
parantaminen yksinkertaisesti hoitona. Shamanistisen kulttuurin edustaja voi puolestaan ajatella päinvastoin. Yksi ratkaisu tällaiseen käsitteelliseen epäselvyyteen on päätellä, ettei rituaalilla ole käsitteenä analyyttistä arvoa (Goody 1977).
Toinen ratkaisu – jonka itse uskon olevan hedelmällisempi – on
argumentoida, että vaikka rituaali ei ole kulttuurista tai sitä tarkastelevasta näkökulmasta riippumaton kategoria, se voidaan ymmärtää perheyhtäläiseksi käsitteeksi (Sax 2010). Perheyhtäläisyydellä tarkoitetaan
tässä tapauksessa sitä, että voimme kuvata rituaalikäyttäytymisen tyypil-
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lisiä piirteitä, mutta kaikkien rituaalin piirteiden ei tarvitse löytyä yksittäisestä analysoitavasta ilmiöstä. Monet ihmistieteellisen tutkimuksen
kohteet ovat samanlaisia sumeita, rajoiltaan epätäsmällisesti alueita.
Uskonnon tai politiikan tutkimus ovat mielekkäitä akateemisia hankkeita, vaikkei näissä oppiaineissa olekaan laajaa yksimielisyyttä siitä,
kuinka ”uskonto” tai ”politiikka” tulisi määritellä.
Uudemmassa rituaalitutkimuksessa lähdetään laajalti siitä, että rituaali on akateeminen konstruktio, jolla on välineellistä arvoa kulttuurien vertailevassa tutkimuksessa ja inhimillisen käyttäytymisen ymmärtämisessä. Rituaalin objektivoinnin synnyttämää ongelmaa on myös
pyritty selkeyttämään ottamalla käyttöön ritualisaation käsite. Tällä
viitataan sellaiseen toiminnan tapaan, joka synnyttää rituaaleja yhteisöissä (Grimes 1995, 61) tai jonka avulla tietyt toiminnat voidaan erottaa
toisistaan (esimerkiksi arkipäiväiset toimet ”pyhään” liittyvistä aktiviteeteista; Bell 1992, 74). Erityisesti Bell on kritikoinut sellaista näkemystä,
jossa rituaalit objektivoidaan puolueettoman tutkimuksen kohteeksi
tarkan määritelmän tai täsmällisesti muotoillun teorian avulla. On kuitenkin kyseenlaista, vapauttaako ritualisaation käsite tutkijan ”teorian
hegemoniasta” (Grimesin käyttämä ilmaus). Myös ritualisoituneen toiminnan tunnistaminen ja ymmärtäminen vaativat teoreettisia apuvälineitä. Grimes toteaakin osuvasti, ettei rituaalitutkijalla ole muuta mahdollisuutta kuin yrittää ymmärtää rituaaleja teorioiden avulla; jollei
teorioita lausuta julki, ne jäävät pimentoon ja reflektoimatta (Grimes
2008, 136).
Yksi rituaalitutkimuksen kehityslinja on siirtyminen suurista teorioista (funktionalismi, strukturalismi ja niin edelleen) kohti rituaalien
monimuotoisuuden analyysiä ja pluralistista selittämistä. Viimeksi mainitulla voidaan tarkoittaa ensinnäkin sitä, että rituaalitutkijat hyödyntävät useita eri teorioita työssään sen sijaan, että rajoittuisivat vain yhden
teorian soveltamiseen (Kreinath et al. 2008a, xxiii). Tällainen strategia
on erityisen luonteva silloin, kun tutkitaan sellaista historiallista aineistoa, joka tarjoaa vain fragmentaarista tietoa tutkittavan yhteisön tai aikakauden rituaaleista. Usean eri teoreettisen näkökulman hyödyntäminen tuottaa tällaisessa tapauksessa todennäköisesti enemmän uutta
tietoa kuin mitä vain yhden teorian avulla voitaisiin saavuttaa. Useat
eksegeettiset pioneerityöt ovat soveltaneet tällaista strategiaa.
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Toiseksi pluralistinen selittäminen voidaan ymmärtää monitieteiseksi tutkimusotteeksi, jossa yhdistetään eri tieteenalojen piirissä saavutettua tutkimusta. Erityisesti kognitiivisessa rituaalitutkimuksessa (ks.
jäljempänä) on tuotettu teorioita, joissa ylitetään perinnäisiä tieteenalojen rajoja ja liikutaan usealla eri selittämisen tasolla (esimerkiksi kognition ja yhteisön tasolla; Uro 2011a).
Parin viime vuosikymmenen aikana rituaalitutkimus on kasvanut
monimuotoiseksi ja -tieteiseksi tutkimusalaksi, jossa sovelletaan niin
uskonnon- ja kulttuurintutkimuksen eri suuntauksia kuin esimerkiksi
kokeellista psykologiaa, evoluutiopsykologiaa, kognitiotiedettä ja biologiaa. Rituaali ymmärretään monitahoisena ilmiönä, joka ei rajoitu pelkästään uskonnolliseen elämänpiiriin, vaan joka nähdään yhtenä inhimillisen kulttuurin ja käyttäytymisen peruselementtinä. Minkälaisia
tutkimuskysymyksiä rituaalitutkimus avaa raamatuntutkijalle? Mitä
haasteita tällaiseen tutkimukseen sisältyy?

Eksegeettisen rituaalitutkimuksen kysymyksiä
Eksegeettinen rituaalitutkija ei voi suoraan havainnoida elävässä elämässä toteutettuja rituaaleja kenttätyötä tekevän antropologin tavoin. Eksegeetin lähdeaineiston muodostavat tekstit ja jossain määrin arkeologinen materiaali. Tekstit voivat viitata tosiasiallisiin rituaalisiin
käytäntöihin monella tavalla. Christian Streckerin analyysiin perustuen
Richard DeMaris erittelee kuusi erilaista tapaa, jolla rituaali voi heijastua jossakin tekstissä (Strecker 1999, 78–80; DeMaris 2008, 5–6). Luettelen ne alla jonkin verran muunnellussa ja kommentoidussa muodossa:
1. Jotkut raamatulliset ja Raamatun maailmaa valaisevat tekstit antavat ohjeita rituaalien toteuttamista varten. Tällaisia ovat esimerkiksi
Vanhan testamentin kultilliset määräykset, Paavalin ohjeet Herran aterian vietosta (1. Kor. 11) ja Jaakobin kirjeen kehotus voidella sairas öljyllä (Jaak. 5: 14–16). Ohjeet ja kehotukset eivät tietenkään kerro suoraan elävässä elämässä toteutuneista riiteistä. Kirjoittajan antamat
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rituaaliset ohjeet ovat usein pyrkimyksiä muuttaa tai uudistaa rituaalikäytäntöjä, eivät tarkkoja peilikuvia todellisuudesta.
2. Jotkut tekstit ovat kuvauksia jostakin rituaalitapahtumasta. Esimerkiksi kaikki synoptiset evankeliumit kertovat siitä, kuinka Johannes
Kastaja kastoi Jeesuksen (Matt. 3:13–17; Mark. 1:9–11; Luuk. 3:21–
22). Niin kuin kaikessa eksegeettisessä työskentelyssä, tutkija joutuu
pohtimaan lähteidensä historiallista luotettavuutta. Monet tutkijat pitävät Jeesuksen kastetta historiallisena tosiasiana, mutta Johanneksen kastekäytännön tulkitsemiseen liittyy monenlaisia epävarmuustekijöitä (ks.
luku Johannes Kastaja rituaalitutkimuksen valossa).
3. Tekstissä voidaan reflektoida jonkin rituaalisen käytännön oikeaa toteuttamista, tulkita sen merkitystä tai korostaa sen vaikutusta.
Evankeliumien mukaan Jeesus kritikoi fariseusten tulkintaa sapatin vietosta ja heidän käsitystään rituaalisesta puhtaudesta (esim. Mark. 3:1–6;
7:1–23). Monissa kohdin kristilliset kirjoittajat pohtivat kasteen tai
yhdessä vietetyn aterian teologista sanomaa tai sen vaikuttavuutta (esim.
Room. 6:1–14; 1. Kor. 10:16–17; Joh. 6:52–58).
4. Joidenkin tekstikohtien on arveltu olevan liturgisia katkelmia,
kasteformeleita tai katkelmia yhdessä lauletuista hymneistä. Kenties
kuuluisin hymninä pidetty kohta on Filippiläiskirjeen niin sanottu Kenosis-hymni (Fil. 2:6–11). On epävarmaa, kuinka paljon tietoa varhaisen kirkon jumalanpalveluselämästä tällaiset oletetut liturgiset katkelmat
antavat. Kirjoittajat ovat myös voineet tuottaa jaksoja, jotka vaikuttavat
liturgisilta. Toisaalta monet tällaisista kohdista päätyivät kirkkojen liturgiaan.
5. Tekstit voivat itsessään olla rituaalisia. DeMaris viittaa esimerkiksi Paavalin kirjeissä oleviin tervehdyksiin (esim. Fil. 4:21–23), joilla
hänen mukaansa oli liturginen funktio, kun kirjettä luettiin varhaiskristillisissä yhteisöissä. John Paul Heil (2011) menee Paavalin kirjeiden
rituaalisessa tulkinnassa vielä paljon pitemmälle. Hänen mukaansa Paavalin kirjeet ovat kokonaisuudessaan rituaalisia, siis tekstejä, joiden lukeminen oli keskeinen osa varhaiskristillistä kokoontumista.
6. Varhaiskristilliset kirjoittajat käyttävät rituaalista kieltä usein metaforisesti. Kultillinen kieli on runsasta Uudessa testamentissa ja monissa varhaiskristillisissä teksteissä. Jeesuksen kuolema tulkitaan ”sovitusuhriksi” (Room. 3:25), kristityt ovat Jumalan ”temppeli” (1. Kor. 3:16),
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Kristus on ylipappi, joka on samalla itse Suuren Sovituspäivän syntiuhri
(”syntipukki”, Hepr. 13), Jumalan karitsa (Joh. 1:29) ja niin edelleen.
Erityisesti uhraamiseen ja temppelipalvelukseen liittyvät kuvat hallitsevat varhaiskristillisten kirjoittajien teologista kieltä (Eberhart 2011),
mikä on mielenkiintoista, sillä kristityt eivät itse jatkaneet Välimeren
kulttuureissa universaalia uhraamisen käytäntöä (Stowers 1995; vrt.
myös Gruenwald 2003, 231–266).
Rituaalin ja kirjoitetun tekstin suhteessa ei ole kyse vain siitä, mitä
voimme tietää niistä rituaalisista käytännöistä, joita raamatullisissa yhteisöissä harjoitettiin. Rituaalinen näkökulma on olennainen, kun yritämme ymmärtää, miten juutalaisten ja kristittyjen pyhät kirjat ja uskonnolliset traditiot muotoutuivat. Raamatun kaanonit syntyivät osana
prosessia, jossa määriteltiin, mitkä kirjat olivat arvovaltaisia luettavaksi
jumalanpalveluksessa. Toisaalta kirjojen tuottaminen ja niiden rituaalinen käyttö muovasivat juutalaisuuden ja kristinuskon opillista kehitystä.
Kirjoista tuli myös itsessään voimallisia rituaalisia objekteja. Rituaalin ja
tekstin vuorovaikutuksen analysointi täydentää monella tavoin perinteisiä tutkimuskysymyksiä traditioiden synnystä, välittymisestä ja leviämisestä. (Uro 2011b; 2013.)
Erityisesti Uuden testamentin tutkija joutuu kuitenkin vastaamaan
epäileviin kysymyksiin. Mitä oikeastaan tiedämme kaikkein varhaisimpien kristittyjen riiteistä? Miten voimme soveltaa rituaaliteorioita käytäntöihin, joiden yksityiskohdista ja toteuttamisesta meillä on niin vähän aineistoa? Tietomme esimerkiksi varhaisimpien kristittyjen Herran
aterian vietosta perustuvat vain muutamaan jakeeseen Uudessa testamentissa ja joissakin muissa varhaiskristillisissä teksteissä (1. Kor.
11:17–34; 10:14–18; vrt. Didakhe 9–10; 14:1).
Rituaalitutkimuksen mahdollisuudet Uuden testamentin tutkimuksessa voi kuitenkin nähdä optimistisemmin. Rituaalit tulevat vastaan usein, jos luemme Uutta testamenttia (ja muita varhaisia tekstejä)
rituaalitutkijan silmin. Kaikissa evankeliumeissa Jeesuksen toiminnan
alku yhdistetään Johannes Kastajaan, rituaaliseen uudistajaan ja karismaattiseen julistajaan. Ensimmäiset kristityt omaksuivat Johanneksen
kasteen ja muokkasivat siitä oman initiaatioriittinsä. Varhaiskristilliset
kirjoittajat käyvät vilkasta keskustelua rituaalisesta puhtaudesta ja Too-
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ran kultillisten määräysten noudattamisesta sekä pyrkivät vähitellen
erottautumaan muista juutalaisista muodostamalla omia rituaalisia käytäntöjään. ”Älkää pitäkö paastoa samanaikaisesti ulkokultaisten kanssa –
– Älkää myöskään rukoilko ulkokultaisten tavoin”, toteaa Didakhen eli
Apostolien opetuksen kirjoittaja paljonpuhuvasti (Didakhe 8:1–2, suom.
H. Koskenniemi). Parantaminen ja henkien manaaminen ovat keskeisiä
teemoja synoptisissa evankeliumeissa ja Apostolien teoissa.
Rituaalisen parantamisen näkökulma asettaa kuvaukset Jeesuksen ja
apostolien toiminnasta kulttuureja vertailevan tutkimuksen kontekstiin
(Theissen 2010). Vaikka Uusi testamentti ja muut lähteet eivät kerro
kristittyjen rituaalisen aterioinnin yksityiskohdista niin paljon kuin toivoisimme, tekstit todistavat kiistattomasti, että yhteiset ateriat muodostivat niin Jeesus-liikkeen kuin hellenististen Kristus-yhteisöjen kultillisen elämän ytimen. Kreikkalais-roomalaisen maailman symposiumperinne eli tapa juhlia pöydän ääressä maaten tuo lisävaloa varhaisten
kristittyjen käytäntöön (Smith 2003; Taussig 2009). Koska kristityt
kokoontuivat kodeissa, arkeologinen tutkimus kreikkalais-roomalaisista
taloista antaa tärkeää tietoa Kristus-kultin rituaalisesta tilasta (Osiek &
Balch 1997, 5–35). Kodeissa vietetyt rituaaliset ateriat olivat todennäköisesti Uuden testamentin kirjoitusten ja monien muiden varhaiskristillisten tekstien alkuperäinen sosiaalinen konteksti (Farkasfalvy 2003).

Kognitiivinen rituaalitutkimus
Viime vuosikymmenien rituaalitutkimuksessa voidaan havaita kaksi eri
suuntaan vievää suuntausta. Osa tutkijoista painottaa kulttuurisen analyysin ensisijaisuutta rituaalien ymmärtämisessä ja tulkinnassa. Osa rituaalitutkijoista puolestaan lähtee liikkeelle rituaalien yleisinhimillisyydestä ja antaa rituaalikäyttäytymiselle yleisiä, kulttuurierot ylittäviä
selityksiä. Viimeksi mainitut teoreetikot ovat usein luonnontieteellisesti
orientoituneita ja soveltavat työssään muun muassa kokeellista psykologiaa, evoluutioteoriaa ja kognitiotiedettä.
Vastakkainasettelu toisaalta kulttuuritutkimukseen rajoittuvan ja
toisaalta luonnontieteelliseen selitykseen nojatuvan rituaalitutkimuksen
välillä ilmentää tosiasiallista tutkimustilannetta, mutta mitenkään vält-
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tämätön ristiriita ei ole. Esimerkiksi Catherine Bell, joka painokkaasti
vastustaa universaalien teorioiden muodostamista (Bell 2005), teoretisoi, kuinka rituaalit tuottavat ritualisoituneita kehoja (Bell 1992, 94–
117). Kehollisuuden näkökulma on tärkeä ja voidaan luontevasti yhdistää niin sanottuun kehollisen kognition tutkimukseen (esim. Gibbs
2005). Ruumiillisuutta ei ole välttämätöntä tai hyödyllistä tutkia pelkästään kulttuurisena konstruktiona. Kulttuuri ja kognitio eivät ole vastakohtia, erillisiä prosesseita tai edes teoreettisesti eristettävissä olevia tutkimuskohteita, vaan saman luonnollisen kehityksen osia (Bloch 2012).
Kognitiivisen uskontotieteen piirissä on kehitetty 1990-luvulta alkaen teorioita, jotka pyrkivät selittämään, miksi rituaalit sitovat ihmiset
pauloihinsa ajasta tai paikasta riippumatta. Ihmiset voivat luopua uskonnosta, seksistä ja nautintoaineista, mutta rituaaleista on lähestulkoon
mahdotonta päästä eroon (vrt. Pyysiäinen 2004, 135). Kognitiiviset
rituaaliteoriat pyrkivät selittämään rituaalien universaalisuutta ja etsimään säännönmukaisuuksia eri kulttuureissa esiintyvistä rituaaleista.
Tyypillistä kognitiivisille rituaaliteorioille on, että ne on muotoiltu empiirisesti testattavaksi (ne voidaan siis falsifioida) ja että niihin liittyy
hypoteeseja tai ennusteita.
Voidaan väittää, etteivät kognitiivisen uskontotieteen tuottamat
yleistävät teoriat ole kulttuurin- tai historiantutkijalle käyttökelpoisia,
koska ne eivät tuo uutta valoa yksittäisiin kulttuurisiin ilmiöihin ja tapahtumiin. Kognitiivinen tutkimus kykenee mahdollisesti perustelemaan, miksi ihmisillä on yleisesti ottaen taipumus johonkin uskonnolliseen käyttäytymiseen tai uskomukseen. Se ei kuitenkaan voi sanoa
mitään siitä erityisestä ilmiasusta, jonka tämä taipumus saa jossakin
tietyssä historiallisessa ja kulttuurisessa tilanteessa. (Laidlaw 2007.) Vastaväitteenä tähän voi huomauttaa, etteivät kognitiiviset kulttuurintutkijat – esimerkiksi kognitiivisia teorioita hyödyntävät eksegeetit – yleensä
hylkää perinteisiä sosiaalitieteellisiä tai historiallisia menetelmiä. Heidän
oletuksensa pikemminkin on, että kognitiiviset menetelmät tuovat lisäarvoa kulttuurin- tai historiantutkimukselle. Jos kulttuuri ymmärretään
osana ihmislajin evolutiivista kehitystä, niin kuin edellä on tehty, ei ole
järkevää rajata kognitiivista tutkimusta kulttuurintutkimuksen ulkopuolelle. Myöskään kognitiiviset uskontotieteilijät eivät rajoitu analysoimaan uskonnollisia ilmiöitä pelkästään mielen tutkimuksen tasolla,
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vaan tuottavat hypoteeseja, jotka koskevat sosiaalisia prosesseja, esimerkiksi uskonnollisten liikkeiden syntyä ja leviämistä – juuri sellaisia asioita, joita sosiaalitieteilijät ja historiantutkijat pohtivat.
Kognitiivisia rituaaliteorioita yhdistää se, että ne hyödyntävät mielen tutkimuksessa saavutettua uutta tietoa. Ne kuitenkin nojaavat hyvin
erilaisiin tutkimustraditioihin ja kiinnittävät huomiota eri puoliin rituaaleissa. Kognitiivisen uskontotieteen pioneerit E. Thomas Lawson ja
Robert McCauley kehittivät rituaalin kompetenssiteorian eli teorian
siitä, kuinka rituaalit jäsentyvät ihmisen mielessä (Lawson & McCauley
1990; McCauley & Lawson 2002). Heidän mukaansa kaikilla ihmisillä
kulttuurista riippumatta on luontainen kyky arvioida rituaalien oikeellisuutta ja vaikuttavuutta. Taustalla on generatiivisen kielitieteen isän
Noam Chomskyn jo 1960-luvulla esittämä ajatus kieliopin universaalista perustasta. Lapset oppivat oman ympäristönsä kielen vaivatta ja nopeasti, koska heillä on synnynnäinen valmius oppia kieltä; eräänlainen
sisälle rakennettu koneisto, jonka avulla he analysoivat kuulemaansa
puhetta.
Lawson ja McCauley soveltavat tätä oletusta rituaaleihin: ihmiset
jäsentävät rituaalisen toiminnan luontaisen rituaalisen ”kieliopin” avulla. Rituaalit hahmottuvat samoin kuin muukin toiminta, jossa toimija
(agentti) tekee kohteelle (patientille) jotakin jonkin (instrumentin) avulla saadakseen aikaan jonkin muutoksen. Uskonnollisissa rituaaleissa yliinhimillinen toimija (esimerkiksi jumala tai esi-isä) liittyy läheisesti johonkin toiminnan rakenneosaan (agenttiin, patienttiin tai instrumenttiin). Yksi teorian kiinnostavista väitteistä on se, että rituaalit, joissa yliinhimillinen toimija liittyy läheisimmin toimijaan, eli niin sanotut erityisagenttirituaalit, ovat usein uskonnollisissa traditioissa keskeisiä ja
koetaan emotionaalisesti voimakkaina. Arvioin toisalla tässä teoksessa
tarkemmin Lawsonin ja McCauleyn teorian selitysvoimaa Jeesusliikkeen syntyhistorian tutkimuksessa (ks. luku Johannes Kastaja rituaalitutkimuksen valossa).
Kompetenssiteoria raivasi tietä myöhemmille teorioille, joissa rituaaleja selitetään kognitiivisesta näkökulmasta. Paljon huomiota on saanut antropologi Harvey Whitehousen malli kahdesta uskonnon moodista, imagistisesta ja opillisesta (2000; 2004). Whitehousen
lähtökohtana on havainto, jonka mukaan uskonnollisilla traditioilla on
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taipumus rakentua joko harvoin toistettujen emotionaalisten tai usein
harjoitettujen opillisten rituaalien varaan. Teorian tekee kognitiiviseksi
se, että Whitehouse olettaa opillisen ja imagistisen uskonnollisuuden
”tarttuvan” ihmisten mieliin kahden eri muististrategian, semanttisen
(tietoa varastoivan) tai episodisen (biografisen) muistin, avulla. Teoriaa
ei ole helppo testata empiirisesti, mutta rituaalien analyysin ja muistitutkimuksen yhdistäminen avasi hedelmällisen suunnan rituaalitutkimukselle. Rituaaleilla on keskeinen rooli uskonnollisen tradition välittymisessä ja leviämisessä. Toisaalta uskonnolliset traditiot eivät välity ja
leviä tallentumatta ihmisten mieliin. Muistitutkimus tarjoaa tärkeää
tietoa traditioprosessin mallintamiseen (Czachesz 2010; 2013; Uro
2011b; Luomanen 2013b).
Edellä esitetyt teoriat eivät vielä vastaa kysymykseen, miksi ihmiset
eivät voi elää ilman rituaaleja. Kognitiiviset tutkijat ovat etsineet vastausta lähinnä kahdesta suunnasta. Pascal Boyer ja Pierre Liénard ovat
kehittäneet hypoteesin ihmismielen varojärjestelmästä. Sama kognitiivinen mekanismi toimii ”ylikierroksilla” myös pakkoneurooseissa. (Boyer
& Liénard 2006; Liénard & Boyer 2006.) Toiset tutkijat puolestaan
selittävät rituaalikäyttäytymistä sen evolutiivista kelpoisuutta lisäävistä
ominaisuuksista käsin. Niin sanotun kalliin signaalin teorian mukaan
rituaaleilla on kyky lisätä yhteistyötä ja luottamusta ryhmässä; rituaalit
vaativat ajallisia ja materiaalisia uhrauksia, joten osallistujat voivat niiden avulla todistaa sitoumustaan yhteisiin hankkeisiin (Irons 2001;
Sosis 2004; ks. myös luku Kalliit signaalit uskonnollisissa yhteisöissä).
Kalliin signaalin teorialla on yhtymäkohtia klassiseen funktionalismiin,
jota esiteltiin edellä, mutta se eroaa siitä kahdessa merkittävässä suhteessa. Ensinnäkin teoria tarjoaa evoluutionäkökulmaan perustuvan selityksen sille, miksi rituaalit toimivat yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä vahvistavina tekijöinä. Toiseksi se on muotoiltu empiirisesti testattavan teorian
muotoon ja välttää näin klassiseen funktionalismiin sisältyvän kehäpäätelmän vaaran.
Mitä uutta kognitiiviset rituaaliteoriat tuovat raamatuntutkimukseen? Kognitiivinen tutkimus tarjoaa täsmällisesti muotoiltuja ja monitieteisiä teorioita, joiden avulla raamatuntutkijat voivat löytää uusia
näkökulmia vanhoihin tutkimuskysymyksiin ja muotoilla kokonaan
uusia. Eksegeetit ovat olleet aina kiinnostuneita traditioiden välittymi-
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sestä ja leviämisestä. Kognitiivinen tutkimus auttaa jäsentämään monien
tutkimusalojen piirissä saavutettua tietoa ja muodostamaan perusteltuja
hypoteeseja raamatullisten tekstien ja yhteisöjen vaiheista sekä rituaalien
roolista näissä prosesseissa.

Tässä luvussa keskeistä
•
•

•

•

Rituaalitutkimus on eksegetiikassa uusi metodi, joka hyödyntää
rituaaleja koskevaa teoreettista, vertailevaa ja monitieteistä tutkimusta sekä soveltaa sitä raamatulliseen aineistoon.
Rituaalit ovat olleet eksegetiikassa laiminlyöty tutkimuskohde.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana rituaalitutkimus on kuitenkin vakiinnuttanut itsensä osaksi sosiaalitieteellistä raamatuntutkimusta. Tutkijat ovat alkaneet selvittää, kuinka rituaalit
ovat toimineet raamatullisten traditioiden ja liikkeiden katalysaattoreina.
Rituaali ei ole tarkkaan määriteltävissä oleva kategoria vaan pikemminkin tutkimuksellinen näkökulma. Rituaalitutkimus
tuottaa täsmäteorioita, joita tutkija voi soveltaa aineistoonsa.
Tutkijat hyödyntävät usein monia teoreettisia näkökulmia samaan aineistoon.
Kognitiiviset rituaaliteoriat tarjoavat uusia menetelmiä raamatuntutkimukseen. Muun muassa muistitutkimukseen ja evoluutionäkökulmaan perustuvat teoriat uskontojen leviämisestä
ja sosiaalisesta dynamiikasta ovat käyttökelpoisia raamatuntutkijalle. Tärkeä periaate on, ettei kulttuuria ja kognitiota
nähdä toisistaan erillisinä tai vastakkaisina prosesseina.
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II
ESIMERKKEJÄ RAAMATUN AJAN
SOSIAALIHISTORIASTA

KIRSI VALKAMA

Arkeologia Vanhan testamentin
sosiaalihistorian tutkimuksessa
Esimerkkinä rautakauden Israel ja Juuda

Raamatun sosiaalihistorian lähteinä käytetään Raamatun tekstien lisäksi erilaisia tekstiaineistoja, arkeologisia löytöjä ja antropologisia
havaintoja. Arkeologisten löytöjen tutkimuksessa keskeinen tehtävä
on löytöjen tulkitseminen. Minkälaisista lähtökohdista löytöjä tulkitaan? Minkälaisia sosiaalihistoriaan liittyviä havaintoja arkeologisten
löytöjen pohjalta voidaan tehdä? Millaisia rajoituksia arkeologisilla
havainnoilla on, kun tutkitaan Raamatun ajan elämää? Luvussa
hahmotellaan esimerkkinä rautakauden Israelin ja Juudan sosiaalista
maailmaa arkeologisten löytöjen kautta.

Johdanto
Raamatun sosiaalihistorian tutkimuksessa käytetään lähteenä tekstejä,
antropologisia havaintoja ja arkeologisia löytöjä, joita lähestytään sosiaalitieteiden näkökulmista. Raamatun sosiaalihistorialle on pitkään ollut
tyypillistä pyrkimys yhdistää Raamatun tekstien ja arkeologisten löytöjen tarjoama tieto. Vanhan testamentin tutkimuksessa arkeologiset löydöt ovat keskeisiä sosiaalihistorian ymmärtämisen kannalta. Vanhan
testamentin tekstit ovat sosiaalihistorian tutkimuksessa vain sekundaarilähde, sillä niitä on muokattu pitkään ja niitä on siksi vaikea ajoittaa.
Tekstilöytöjä, jotka auttavat Vanhan testamentin ajan sosiaalihistorian
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ymmärtämisessä, on melko vähän. Uuden testamentin osalta tilanne on
erilainen, koska puhutaan huomattavasti lyhyemmästä ajanjaksosta.
Rooman imperiumin alueelta on lisäksi löydetty monenlaisia tekstiaineistoja, joiden avulla sosiaalihistoriaa voidaan tutkia monipuolisesti.
Arkeologisessa tutkimuksessa on vakiintunut nimitys IsraelPalestiina kuvaamaan sitä maantieteellistä aluetta, jossa sijaitsivat Israelin ja Juudan kuningaskunnat ja nykyään Israelin ja Palestiinan valtiot.
Alueella tehtyjen arkeologisten kaivausten merkitys Raamatun sosiaalihistorian tutkimuksessa on jatkuvasti kasvanut. Siihen on vaikuttanut
niin arkeologisten löytöjen kasvanut määrä kuin se, että arkeologit kiinnittävät entistä enemmän huomiota sosiaalihistoriallisiin kysymyksiin ja
soveltavat sosiaalitieteiden teorioita omissa tutkimuksissaan. Arkeologisen tutkimuksen alkuvaiheessa Israel-Palestiinassa tutkimuksen painopiste oli sellaisissa kysymyksissä kuin Israelin kansan muotoutuminen ja
maahantulo sekä Israelin ja Juudan kuningaskuntien kehitys. Yhteiskunnan kehitystä koskevien kysymysten rinnalle nousivat vähitellen
pienempiä yhteisöjä ja perhettä koskevat kysymykset. Samantyyppinen
muutos tutkimuskysymysten painotuksissa on nähtävissä myös Raamatun sosiaalihistoriaan keskittyvissä tutkimuksissa.
Tässä luvussa on ensin lyhyt katsaus arkeologisen tutkimuksen
luonteeseen sekä sen tutkimushistoriaan Israel-Palestiinassa. Tämän
jälkeen esitellään muutaman esimerkkin avulla arkeologisten löytöjen
pohjalta syntyvää kuvaa rautakauden Israelin ja Juudan sosiaalisesta
maailmasta. Uuden testamentin sosiaalihistoriaan liittyviä esimerkkejä
esitellään luvussa Jeesuksen ajan Galilea arkeologian valossa.

Arkeologisen tutkimuksen kohteita ja menetelmiä
Arkeologian avulla tutkitaan ihmisen jättämiä jäänteitä esihistorialliselta
ajalta nykyaikaan saakka. Kaivauksissa tuodaan jatkuvasti esille uutta
tietoa, mutta samalla myös tuhotaan alkuperäiset löytöyhteydet. Jos
löytökonteksteja ei dokumentoida perusteellisesti, kaikki tämä tieto on
menetetty lopullisesti. Vain huolellisesti julkaistut tulokset mahdollistavat tietojen siirtymisen myös toisten tutkijoiden käyttöön.
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Arkeologiset löydöt ovat luonteeltaan satunnaisia. Vain pieni osa
ihmisten tuottamista jäänteistä on säilynyt, ja niistäkin vain pieni osa
kaivetaan koskaan esille. Arkeologista tietoa kerätään pääasiassa kaivausten ja kenttäkartoitusten avulla. Tutkimuskohteena ovat esimerkiksi
erilaiset asutukset, maatilat, haudat, esineiden tuotantopaikat, louhokset, kanavat ynnä muut arkkitehtoniset rakenteet sekä maaperässä näkyvät muut ihmisen toiminnan jäljet ja erilaiset esinelöydöt. Sosiaalihistorian tutkimuksen kannalta tärkeitä ovat erilaiset tekstilöydöt, kuten
kauppakirjat, lakitekstit, kirjeet ja hautainskriptiot, jotka paljastavat
esimerkiksi ihmisten välisiin suhteisiin, ammatteihin tai yhteiskunnan
järjestäytymiseen liittyviä seikkoja. Arkeologisessa tutkimuksessa käytetään monia luonnon-, sosiaalitieteiden ja antropologian menetelmiä,
jotta saataisiin luotua kokonaiskuva muinaisesta elämästä ja elinympäristöstä. Arkeologiseen kenttätyöhön ja löytöjen tutkimukseen osallistuu
arkeologien lisäksi monen eri alan asiantuntijoita. Esimerkiksi paleobotanistit tutkivat kasvijäänteitä, paleozoologit eläinten luita, hampaita
sekä kalojen ruotoja ja antropologit ihmisten luita. (McNutt 1999, 11–
14.)
Arkeologisista löydöistä saadaan tietoa ennen kaikkea materiaalisesta kulttuurista ja elinolosuhteista, mutta löydöt eivät yleensä tarjoa tietoa käyttäjistään tai sosiaalisista tavoista, joita niiden käyttöön on liittynyt – elleivät tekstit sitä kerro. Toisaalta kuvista, kuten reliefeistä ja
pienoispatsaista, saadaan joskus tietoa myös ihmisten toiminnasta. Sosiaalihistorian tutkimuksessa keskeisenä on sosiaaliarkeologinen tutkimus,
jonka kohteena on sosiaalinen maailma, mutta apuna voidaan käyttää
apuna monenlaista arkeologista tutkimusta sekä muiden tieteenalojen
tuloksia. Kansatieteelliset ja antropologiset tutkimukset nykyisten esiteollisten yhteiskuntien elämästä ja tavoista auttavat tutkijoita ymmärtämään paremmin elämää esiteollisissa yhteisöissä. Etnoarkeologialla tarkoitetaan arkeologien tekemää etnologista eli kansatieteellistä tai
antropologista tutkimusta, jota käytetään nimenomaan arkeologisen
tulkinnan apuna. Tärkeä apuväline ovat antropologiset mallit. Antropologisissa tutkimuksissa aineistoa lähestytään monen eri kulttuurin näkökulmasta ja antropologit voivat laajojen tutkimusaineistojen pohjalta
esittää esiteollisia yhteiskuntia yleisesti koskevia arvioita esimerkiksi
esineiden käyttötavoista, sukupuolirooleista ja vuorovaikutussuhteista.
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Toisaalta tutkimus voi rajautua vain yhden maantieteellisen alueen ja
aikakauden tutkimukseen ja osoittaa esimerkiksi, kuinka suuria variaatioita yhden kulttuurin sisällä voi esinekulttuurissa ilmetä. (David &
Kramer 2001, 1–14.) Israel-Palestiinan alueen sosiaalihistorian tutkimuksessa arkeologisten aineistojen tulkinnan apuna käytetään esimerkiksi 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun palestiinalaisten asumista,
työskentelytapoja ja sosiaalisia suhteita käsitteleviä kansatieteellisiä tutkimuksia.

Tutkimushistoriaa
Arkeologisessa tutkimuksessa keskeisiä kysymyksiä ovat löytöjen ajoitus
ja tulkitseminen. Aineiston tulkinnassa tutkijan viitekehys ja taustateoriat vaikuttavat siihen, miten löydettyä aineistoa tulkitaan (Hodder
1991). Ne vaikuttavat myös siihen, minkälaisia kohteita päätetään tutkia, mikä taas johtaa tietyntyyppisiin löytöihin. Arkeologian tutkimusmenetelmät ovat melko samanlaisia kaikkialla maailmassa. Uudet tutkimussuuntaukset ja lähestymistavat leviävät kansainvälisesti, mutta
niiden määrä on suuri, eikä tämän hetken kansainvälisessä tutkimuksessa voida nimetä mitään vallitsevaa lähestymistapaa (ks. tarkemmin arkeologian tutkimushistoriasta tieteenalana ja tutkimusmenetelmistä
esim. Halinen et al. 2008). Israel-Palestiinan arkeologialla on myös
omat erityiskysymyksensä. Suurin syy tähän on Raamattu. Se on vaikuttanut siihen, miksi Israel-Palestiinan alue on yksi arkeologisesti tutkituimmista alueista maailmassa. Arkeologisten löytöjen suhde Raamatussa kuvattuun menneisyyteen on niin keskeinen kysymys IsraelPalestiinan arkeologisessa tutkimuksessa, että tutkimus on perinteisesti
ollut metodisesti melko konservatiivista ja uusia lähestymistapoja on
omaksuttu hitaasti. (McNutt 1999, 25; Davis 2004, 150–156.)
Israel-Palestiinan arkeologisen tutkimuksen alkuaikoina alueelta
pyrittiin löytämään erityisesti Raamatun kertomuksiin liittyviä löytöjä ja
tutkimuksen tavoite oli alueen historian ymmärtäminen. Palestiinan
alueen arkeologinen tutkimus liittyi myös Euroopan suurvaltojen haluun kartoittaa Lähi-idän aluetta. Ensimmäisiä laajoja kaivauksia suoritettiin ja useita alueen tutkimusta tukevia seuroja perustettiin 1800-
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luvun puolivälistä alkaen. Varhaisia kaivausraportteja ja tutkimustuloksia on arvioitava tuon ajan menetelmien ja ideologioiden valossa. Niissä
Raamatun ja arkeologian suhde on yleensä hyvin suoraviivainen. Kaivauksissa etsittiin raamatunkertomuksiin liittyviä paikkoja ja jälkiä Raamatussa kuvatuista tapahtumista. Monet raamatuntutkijat vierastivat
arkeologisen tutkimuksen piirissä esiintynyttä suoraviivaista pyrkimystä
todistaa Raamatun kertomusten historiallinen paikkansapitävyys ja jättivät arkeologiset löydöt vähälle huomiolle omissa tutkimuksissaan.
(Davis 2004, 3–46.)
Israel-Palestiinan arkeologista tutkimusta hallitsi 1920-luvulta aina
1970-luvulle saakka niin sanottu ”raamatullisen arkeologian” (Biblical
Archaeology) -koulukunta. Amerikkalaisen William F. Albrightin ja
hänen oppilaidensa edustama tutkimus tulkitsi löytöjä ja ajoitti löytökerrostumia Raamatun kertomusten pohjalta. Albright edusti ajalleen
tyypillistä kulttuurihistoriallista arkeologiaa, jossa keskeistä oli löytöjen
kuvaaminen, ajoittaminen ja kulttuurien määrittelemiseen liittyvät kysymykset. Albrightin vahvuus oli keramiikantuntemus, mutta hän oli
huonosti perehtynyt kaivausmetodiikan kehitykseen. Albrightille ja
hänen seuraajilleen Raamatun historiallisella luotettavuudella oli tärkeä
merkitys, ja heitä kiinnostivat Israelin kansan sekä kuningaskuntien
muodostumiseen liittyvät kysymykset. Tämän vuoksi tutkimus keskittyi
suurten asutusten ja monumentaaliarkkitehtuurin esiin kaivamiseen
sekä löytöjen ajoitukseen liittyviin kysymyksiin. (Davis 2004, 66–86,
95–121.) Suuntaus hiipui vähitellen, ja arkeologit alkoivat selvittää
myös esimerkiksi talouteen sekä sosiaalisiin oloihin liittyviä kysymyksiä
(Davis 2004, 128–144).
Historiantutkimukseen on vaikuttanut 1900-luvun Ranskasta liikkeelle lähtenyt annalistinen koulukunta (École des Annales), jonka näkökulmat ovat vaikuttaneet myös arkeologiseen tutkimukseen. Koulukunta sovelsi sosiologian menetelmiä historiatieteissä ja painotti
tutkimuksessaan pitkällä aikavälillä tapahtuneiden muutosten tutkimista. Lisäksi he toivat psykologisen näkökulman ja esinetutkimuksen mukaan historiantutkimukseen. Esimerkkinä annalistisen koulukunnan
tutkimuskysymyksestä voisi olla kansanuskossa tapahtuneet muutokset
rautakauden Juudassa. (Moorey 1991, 173–174; Levy & Holl 2003.)
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Vuonna 1948 tapahtuneen nykyisen Israelin valtion perustamisen
jälkeen israelilaiset arkeologit pyrkivät kehittämään alaansa itsenäisempään suuntaan. ”Uusi arkeologia” (New Archaeology) -suuntaus vaikutti voimakkaasti tutkimuksen kehitykseen 1960-luvulta lähtien aina
1980-luvulle saakka. Tutkimussuuntausta nimitetään myös prosessuaaliseksi arkeologiaksi, ja sillä on edelleen tärkeä osa arkeologisessa tutkimuksessa. Prosessuaalista arkeologiaa edustava tutkimus pyrkii löytämään yleispäteviä selityksiä kulttuurin muutoksille ja painottaa
esimerkiksi sosiaalisten prosessien, ekologisten olosuhteiden, selviytymisstrategioiden ja vertailevan tutkimuksen merkitystä. Tämän suuntauksen myötä antropologian ja luonnontieteiden menetelmät tulivat yhä
tiiviimmin mukaan arkeologiseen tutkimukseen, josta tuli poikkitieteellistä. Painopiste siirtyi kohti olosuhteiden ja ympäristön kokonaisvaltaisempaa tutkimusta. Erityisesti pyrittiin selvittämään yhteisöjen ja niiden
ympäristön välisiä suhteita. Tutkijoiden mielenkiinto kohdistui kylien,
asuinrakennusten ja arjen tutkimukseen. (Moorey 1991, 140–143;
Immonen 2008, 86–89.)
Prosessuaalinen arkeologia on osa nykytutkimusta, mutta sitä on
kritisoitu jo vuosikymmeniä siitä, että kulttuuristen prosessien tutkimukseen keskittyminen on liian yleisluonteista ja tutkimus turhan positivistista eli tiedon objektiivista luonnetta korostavaa. Termi postprosessuaalinen arkeologia tarkoittaa joukkoa erilaisia uusia lähestymistapoja,
joita yhdistää ajatus tulkinnan subjektiivisuudesta. Esimerkiksi kontekstuaalisen arkeologian edustajat painottavat laajojen kulttuuristen yhtäläisyyksien sijasta kulttuurien erilaisuutta. He pyrkivät tutkimaan muinaisia kulttuureja myös tekstien avulla: kaikki eri lähteistä saatavilla
oleva tieto pyritään yhdistämään, jotta saataisiin mahdollisimman kattava kuva historiasta. Kognitiivisen arkeologian edustajat taas pyrkivät
ymmärtämään myös yksilöiden toimintaa ja tavoitteita sitä kautta, miten ne heijastuvat esimerkiksi taiteellisena näkemyksenä tai symboleissa.
(Hodder 1991, 121–153; Dever 2012, ix.)
Viimeaikaisissa tutkimuksissa on haluttu korostaa arkeologian, historiantutkimuksen ja raamatuntutkimuksen itsenäistä luonnetta. Kunkin tieteenalan tutkijat käyttävät oman alansa menetelmiä ja päätyvät
tutkimustuloksiin käyttämiensä lähteiden ja menetelmien pohjalta. On
kuitenkin tärkeää, että näiden tieteenalojen edustajat keskustelevat tu-
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loksistaan, sillä muuten toisten tieteenalojen tuloksia voidaan tulkita
väärin ja epätarkoituksenmukaisesti. (Dever 2001.) Eri tieteenalojen
pohjalta voidaan muodostaa kuva muinaisesta kulttuurista. Kuva on
kuitenkin hyvin pitkälti sidoksissa niihin lähteisiin, joita on tarjolla.
Koska tutkijat tulkitsevat arkeologisia löytöjä eri lähtökohdista käsin, on
arkeologisia tutkimuksia luettaessa huomioitava kulloisenkin tutkijan
viitekehys, tutkimuskysymykset ja tulkinnan tavoitteet. Monen israelilaisen arkeologin lähtökohtana ovat prosessuaalisen arkeologian periaatteet. Silti Vanhan testamentin tekstejä käytetään osana tutkimuksia –
tutkijasta riippuen enemmän tai vähemmän kriittisesti.
Arkeologit voivat myös yhdistää työssään erilaisia lähestymistapoja,
kuten israelilainen arkeologi Shlomo Bunimovitz tekee. Hän on luonnehtinut eri paradigmojen käyttöä omassa työssään seuraavasti: perinteinen yhtä kulttuuria tutkiva kulttuurihistoriallinen paradigma on kuin
perusta, jonka pohjalta yhden kaivauspaikan asutuskerrostumat määritellään ja löydöt ajoitetaan. Prosessuaalinen arkeologia tarjoaa lähtökohdan, jossa tutkitaan löytöpaikan sijainnin ja sieltä löydetyn materiaalisen kulttuurin välistä suhdetta sekä löytöjen perusteella tulkittuja
toimintamalleja ja niissä ilmeneviä muutoksia pitkällä aikavälillä. Postprosessuaalinen arkeologia taas pyrkii ymmärtämään tutkitun kulttuurin kognitiivisia ja symbolisia aspekteja eli selvittämään symbolien merkityksiä ja kuinka niitä on käytetty. (Bunimovitz 2007, 30, 80.) Tämän
tyyppinen eri lähestymistapojen käyttö epäilemättä yleistyy tulevaisuudessa, vaikka osa tutkijoista kaikella todennäköisyydellä pysyy parhaaksi
näkemässään lähestymistavassa.

Rautakauden Israel ja Juuda
Sosiaalihistorian tutkimuksessa pyritään selvittämään sosiaalisia muutoksia, joita tapahtuu niin perheen kuin laajemman yhteisön ja koko
yhteiskunnan tasolla. Uskonnollisten yhteisöjen tutkimus on merkittävä
osa Raamatun sosiaalihistorian tutkimusta. (Kessler 2008, 3–5.) Ongelmallista sosiaalihistorian tutkimuksen kannalta on se, että Vanhan
testamentin kirjoitusprosessi on keskittynyt Toisen temppelin ajalle,
kun taas valtaosa Vanhan testamentin teksteistä on kertomuksia, jotka
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on sijoitettu kuvaamaan satoja vuosia varhaisempia vaiheita, kuten israelilaisten maahantuloa sekä Israelin ja Juudan kuningaskuntien aikoja.
Teksteistä on usein vaikea erottaa, kuinka hyvin mahdolliset varhaisemmat traditiot ovat säilyneet ja kuinka paljon tekstit itse asiassa heijastavat kirjoitus- ja muokkausajankohdan tapoja. Arkeologisesti IsraelPalestiinassa on tutkittu eniten rautakautta (varhaisrautakausi noin
1200–980 eKr., rautakausi II noin 980–586 eKr.). Tämän ajan sosiaalihistoriasta myös tiedetään eniten arkeologisten löytöjen pohjalta, joten
aikakausi tarjoaa parhaat esimerkit sosiaalihistorian tutkimuksesta. Siksi
seuraavaksi esitellään juuri rautakauden sosiaalista maailmaa esimerkkinä perheistä, yhteiskunnan järjestäytymisestä, väestömääristä ja uskonnosta arkeologian avulla saatavia tietoja. Löytöjen suhdetta Vanhan
testamentin teksteihin ei käsitellä tässä yhteydessä.

Perhe
Yhteiskunnan perusyksikkönä tutkitaan perhettä. Arkeologiassa perheiden elämää tutkitaan erityisesti asuintalojen avulla. Tutkimuksessa vallitsee melko yksimielinen näkemys siitä, että tavallisessa asuinrakennuksessa asui yleensä yksi perhe ja suurissa rakennuksissa sekä muutamien
asuinrakennusten komplekseissa laajempia perhekuntia. Rautakauden
Israel-Palestiinan pienet kyläyhteisöt elivät pääosin omavaraistaloudessa.
Maatyö vuoriston olosuhteissa vaati paljon työvoimaa. (Stager 1985,
17–23.)
Asuintalot olivat rautakauden Israel-Palestiinassa hyvin samantyyppisiä. Rautakaudella olivat yleisiä niin sanotut kolmi- ja nelihuonetalot,
jotka ovat saaneet nimensä pohjakerroksen huoneiden määrästä. Talojen pinta-ala oli noin 50–120 m². Talot mukautettiin tilaan, joka oli
käytettävissä. Asuintalojen tilankäyttöä tutkimalla yritetään ymmärtää,
kuinka ihmiset asuivat ja toimivat rakennuksissa. Esimerkiksi kolmi- ja
nelihuonetalojen suosio näyttää johtuneen siitä, että ne soveltuivat hyvin maanviljelijäperheiden käyttöön – alakerrassa oli pilarien reunustama eläinsuoja ja säilytystilaa sekä talvella asuin- ja työskentelytilat; yläkerta soveltui kesällä työskentely-, ruokailu- ja nukkumistilaksi
raikkaamman ilman ansiosta. Nelihuonetalo ja sen muunnelmat pysyi-
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vät yleisimpinä asuintalotyyppeinä varhaiselta rautakaudelta aina 500luvun puoliväliin eKr. saakka niin kylissä kuin kaupungeissakin. (Stager
1985, 11–17; Borowski 2003, 16–21; Hardin 2004.)
Taloryhmällä saattoi olla yhteinen piha, jossa sijaitsivat uuni, öljypuristin ja jauhinkiviä. Antropologisten mallien perusteella voidaan
olettaa, että nämä työvälineet olivat koko perhekunnan käytössä. Esimerkkinä sosiaalisesta toiminnasta, jota arkeologian avulla voidaan tutkia, on viljan jauhaminen. Yhdestä talosta löytyy tavallisesti useampia
jauhinkiviä, mikä yhdessä kansatieteellisten vertailukohtien ja pienten
egyptiläisten ruoanvalmistusta kuvaavien terrakottafiguriinien kanssa
viittaa siihen, että jauhot jauhettiin ja leivät leivottiin yhdessä, mahdollisesti talon naisten kesken tai naapurien seurassa. Eräiden laskelmien
mukaan perheen päivittäisen viljamäärän jauhamiseen kului yhdeltä
henkilöltä noin kolme tuntia. (Ebeling & Rowan 2004.)
Keramiikan tutkimus on tärkeä ajoittamisen apuväline, mutta astioita tutkimalla voidaan selvittää myös ruokailutapoja. Jos esineessä on
säilynyt jäänteitä elintarvikkeista, voidaan tutkia mitä niissä on säilytetty
tai mitä niistä on syöty. Ravinnosta saadaan tietoa myös ruoantähteistä,
kasvijäänteistä, luista sekä jätöksistä. Elintapojen tutkimusta vaikeuttaa
osaltaan arkeologisissa kaivausraporteissa yleinen tapa esittää löydöt
tiettyjen esinetyyppien kannalta sopivissa ryhmissä, esimerkiksi kaikki
paikalta löydetyt keittoastiat tyypeittäin. Kaivausraporttien perusteella
voi olla vaikea rekonstruoida asuintiloista löytyneitä esinekokonaisuuksia ja arvioida niiden käyttötarkoituksia. (Meyers 2003, 36.) Tilanne on
kuitenkin muuttunut 1990-luvulta lähtien, ja kaivauslöytöjä pyritään
nykyään esittämään myös löytökokonaisuuksina, arkielämän tutkimuksen näkökulmasta (ks. esim. Hardin 2004). Tällaisissa raporteissa esitetään esimerkiksi, mitä esineitä asuintalon eri huoneista on löytynyt,
mihin toimiin kyseisiä huoneita esineistön perusteella on käytetty ja
mitä ne kertovat käyttäjistään.
Asuintalojen kokoa, rakennustapaa ja esineistöjä vertailemalla voidaan tutkia myös yhteiskuntaa laajemmin, esimerkiksi sosiaalisia eroja.
Vaikka kolmi- ja nelihuonetalot olivat pohjaratkaisuiltaan samantapaisia, varakkaiden talot ovat paremmin rakennettuja ja suurempia kuin
köyhien rakennukset (Faust & Bunimovitz 2003, 25–28). Rautakaudella vain varakkaissa kodeissa oli huonekaluja ja arvokkaita, muun muassa
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norsunluusta valmistettuja tuontiesineitä. Varallisuudesta kertovat myös
korut ja metalliesineet sekä korkeatasoinen tuontikeramiikka. Tuontiesineiden perusteella voidaan tehdä päätelmiä kauppareiteistä. Köyhemmän kansan asumuksista löytyy lähinnä karkeaa käyttökeramiikkaa
ja välttämättömiä kiviesineitä kuten jauhinkiviä. (King & Stager 2001,
28–35, 63–64, 135–136, 276–280.)
Hyvin säilyneitä ihmisten luita tutkimalla voidaan selvittää kuoliniän lisäksi joitakin tauteja kuten niveltulehdukset ja tuberkuloosi.
Luista voidaan saada tietoa myös ihmisen elinaikanaan saamasta ravinnosta. Ravinnon saanti ei ollut itsestäänselvyys muinaisessa Lähi-idässä.
Alueella esiintyi katokausia, eikä riittävää ravintoa ollut tarjolla aina
edes varakkaille. Yksipuolinen ravinto johti erilaisiin puutostauteihin,
joista voidaan havaita viitteitä monissa luulöydöissä. Muutamat luulöydöt viittaavat siihen, että ravintoa ei ole jaettu tasapuolisesti sukupuolten välillä. Kattavia luututkimuksia ei aiheesta ole voitu tehdä, koska
hyvin säilyneitä luulöytöjä on vähän. Persialaisajan luulöydöt Tel Qiristä, Jisrelin laaksosta (Arensburg 1987, 27–28) sekä hellenistiseen ja
roomalaisaikaan ajoittuvat luulöydöt kahdeksasta kohteesta Sefelasta ja
Samarian vuoristosta viittaavat siihen, että miehet olivat suhteessa huomattavasti naisia pidempiä (Nagar & Torgeë 2003). Pituusero poikkeaa
niin paljon naisten ja miesten keskimääräisestä pituuserosta nykyaikana,
että voidaan päätellä poikien ja miesten saaneen ainakin näissä tapauksissa tyttöjä ja naisia parempaa ravintoa (Arensburg 1987, 27–28;
MacDonald 2008, 87). Kaikissa näissä tapauksissa löydettyjen ja tutkittujen luiden määrä on kuitenkin hyvin pieni, ja tarvittaisiin hautalöytöjä, joissa on suuri määrä ihmisen luita, jotta aihetta voitaisiin tutkia
kattavammin.

Yhteiskunta
Perhettä laajempia yhteisöjä muinaisessa Lähi-idässä olivat klaanit ja
heimot, jotka asuttivat samaa seutua. Klaanien tutkimus arkeologian
pohjalta on mahdollista vain, jos tehdään ennakko-oletuksia klaanien
kulttuurin ja asuinalueen yhtenäisyydestä. Arkeologeille keskeinen tutkimusyksikkö on yksittäinen asutus – kylä tai kaupunki. Rautakauden
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asutus keskittyi pääasiassa pieniin linnoitettuihin kaupunkeihin tai linnoittamattomiin kyliin. Kaupunkien ja kylien ulkopuolelta tunnetaan
melko vähän yksittäisiä maatiloja, mikä voi johtua siitä, että ne säilyivät
huonosti ja että niitä ei ole juuri tutkittu. Levottomina aikoina niitä
myös todennäköisesti oli vähän, sillä ne olivat turvattomia asua. Kaupungit rakennettiin yleensä mäkien päälle – paikoille, joita ei voitu
käyttää viljelemiseen, mutta joita oli helppo puolustaa. Myös veden
saanti ja kulkureittien läheisyys vaikuttivat paikan valintaan. (Borowski
2003, 13–16.) Usein talot rakennettiin kiinni toisiinsa, jotta kaikki tila
tuli käytettyä tehokkaasti hyväksi. Jos väljempi rakentaminen oli mahdollista, talojen väliin jätettiin pihoja ja tilaa maahan kaivettaville varastokuopille eli siiloille (King & Stager 2001, 91).
Asuinpaikkojen laajuutta ja tyyppejä tutkittaessa saadaan tietoa
esimerkiksi yhteiskunnan muutoksista, hallinnon järjestymisestä sekä
yhteisöjen koosta. Varhaisrautakaudella suurin osa asutuksista oli pieniä
kyläasutuksia. Tilanne muuttui rautakauden kuluessa. Hallinnolliset
rakennukset kaupungeissa sekä laajamittainen kaupunkisuunnittelu ovat
selkein merkki yhteiskunnan järjestäytymisestä uudella tavalla 800luvulta eKr. lähtien Israelissa ja 700-luvulta eKr. Juudassa. Molempien
kuningaskuntien asukkaista noin 30 % asui kaupungeissa kyseisinä vuosisatoina. (McNutt 1999, 151–154.) Suuriin kaupunkeihin rakennettiin
melko yhdenmukaisia puolustusjärjestelmiä ja portteja, mikä viittaa
keskitettyyn kaupunkisuunnitteluun (Herzog 1992, 265–274). Hallinnon rakennuttamia suuria varastorakennuksia käytettiin esimerkiksi
veroina kerättyjen tuotteiden – kuten viljan – varastoimiseen (King &
Stager 2001, 201–202).
Muinaisten asemakaavojen ja kaupunkisuunnittelun tutkimusta
vaikeuttaa se, että vain harvoja asutuksia on kaivettu kattavasti niin, että
niistä saadaan hyvä kokonaiskuva. Laajasti tutkittujen asutusten kaupunkirakenteessa näkyy yhteisön sosiaalinen rakenne. Suurissa kaupungeissa temppelit ja hallintorakennukset olivat yleensä yläkaupungissa
kukkulan laella ja eliitin asumukset niiden lähellä. Tavallinen kansa asui
alakaupungissa ja kaupungin laidoilla – mitä kauempana portista oltiin,
sitä vaatimattomampi alakaupungin asumus yleensä oli. (Herzog 1992,
263–264.) Köyhät rakensivat kaupungin muurien ulkopuolelle, jos olot
olivat riittävän rauhalliset. Kaupungin laajentaminen mahdollisti uusien

150

KIRSI VALKAMA

hallintorakennusten ja väljempien asuintalojen rakentamisen eliitille.
Kaupunginportti oli yhteiskunnallisen elämän ja kaupankäynnin keskus. Sen sisä- tai myös ulkopuolella oli yleensä aukio kaupankäyntiä
varten. Toinen sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta keskeinen paikka
oli lähde, kaivo tai muu vesijärjestelmä, josta käyttövesi haettiin. Veden
hankinta on ollut tekstien ja etnografisten vertailukohtien perusteella
naisten tehtävä, joka vei paljon aikaa. (King & Stager 2001, 122–129,
191.)
Yhteiskunnan järjestäytymisestä – kuten erilaisten verojen keräämisestä – kertovat myös saviruukunpaloihin kirjoitetut tekstit eli ostrakonit ja erilaiset sinetit. Esimerkiksi Samariasta on löytynyt noin sata ostrakonia, joissa on lueteltu henkilöiden nimiä, lähialueen paikannimiä
sekä öljy- ja viinimääriä. Kyse on jonkinlaisesta paikallisesta veronmaksusta tai tavarantoimituksesta ajalta ennen Samarian tuhoa 722 eKr.
(Kessler 2008, 96.) Itse sinettejä enemmän tunnetaan sinetinpainaumia,
joista tunnetuimpia ovat niin sanotut lmlk-sinetinpainaumat. Niissä on
heprean konsonantit lmlk ,”kuninkaalle”, sekä kaupungin nimi, joita
tunnetaan neljä: Hebron, Sif, Soko tai tuntematon kaupunki mmšt.
Lmlk-sinetinpainaumia on löydetty yhteensä yli kaksi tuhatta painettuina varastoruukkujen kahvoihin. Kyseiset varastoruukut olivat noin 50
litran vetoisia ja hyvin yhtenäisiä tyypiltään. Sineteissä mainitut kaupungit olivat ilmeisesti hallinnollisia kaupunkeja, joihin lähistön verot
sekä mahdollisten kuninkaan tilojen tuotto kerättiin ja joista ne kuljetettiin eteenpäin hallinnon tarpeisiin. Ruukkuja on löydetty vain Juudan alueelta. Niiden levinneisyyden perusteella on pyritty arvioimaan
kuningaskunnan kokoa ruukkujen käyttöaikana eli 700-luvun lopussa
eKr. Hallinnon piiriin liittyvät myös bullat eli savenkappaleet, joilla
papyruskirjeitä on sinetöity ja joihin on painettu leima lähettäjän sinetillä. (Kessler 2008, 86–87.)
Sineteistä ja niiden painaumista ilmenee myös erilaisia ammattinimikkeitä ja se, että rautakauden loppupuolella kuninkaan virkamieskunta kasvoi. Suurin osa väestöstä työskenteli yhä maanviljelyn ja karjankasvatuksen parissa. Kaupungeista tunnetaan sellaisia käsityöläisammatteja kuten savenvalaja, seppä ja nahkuri sekä mahdollisesti myös
puuseppä. Kauppiaat olivat oma ammattiryhmänsä. (Borowski 2003,
30–35.) Köyhä ja varsinkin maaton kansa on omistanut hyvin vähän,
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eikä sen omaisuudesta ole sen vuoksi jäänyt arkeologisia jäänteitä. Pysyvän asutuksen ulkopuolella eli puolipaimentolaisia, jotka kuivana kautena liikkuivat etsimässä uusia laidunmaita, mutta saattoivat harjoittaa
myös pienimuotoista maanviljelyä. Myös heistä, kuten paimentolaisista,
on säilynyt vain vähän arkeologisia jäänteitä.

Väestömäärät
Tutkijat esittävät usein erilaisia arvioita niin keskimääräisen perheen
koosta kuin eri asutusten ja yhteiskuntien asukasmääristä, mutta eivät
aina esittele lukijalle, kuinka nämä arviot ovat syntyneet. Tekstilöydöissä esiintyvät harvat maininnat asukasmääristä ovat yleensä liioiteltuja, ja
arviot on tehtävä arkeologisten löytöjen pohjalta. Yhtä yleisesti hyväksyttyä laskentatapaa ei ole, ja siksi tutkijat yhdistävät usein erilaisia laskentatapoja, oli kyse sitten kylien ja kaupunkien asukasmäärien laskemisesta tai laajempien alueiden asukasmääristä. Seuraavaksi esitellään
lyhyesti tavallisimpia tapoja arvioida asukasmääriä.
Yksittäisten asutusten, kuten kaupunkien ja kylien, asukasmäärien
laskemiseen on kaksi yleistä tapaa. Toinen perustuu asumispinta-alaan
ja toinen perhekokoon. Asumispinta-alaan perustuvat arviot pohjautuvat kansatieteellisiin tutkimusaineistoihin, erityisesti 1900-luvun alun
Palestiinasta. Niiden mukaan maanviljelysyhteisössä yksi asukas tarvitsi
noin 10 neliömetriä katettua asuintilaa, johon sisältyi varasto- ja navettatilat. Talon keskimääräinen asukasmäärä saadaan laskettua, kun asuintalon pohjapinta-ala jaetaan kymmenellä. Jos asuintalojen melko paksut
seinät otetaan mukaan pinta-aloja laskettaessa, asuintilaa lasketaan 20
neliömetriä henkeä kohti. Arvioiden tekemisessä ongelmalliseksi muodostuu ensinnäkin se, että tiheästi asutuissa kaupungeissa asuintilaa on
kaikella todennäköisyydellä ollut tätä vähemmän ja toisaalta se, että
asuintalojen pohjapinta-aloja ei ilmoiteta kaikissa kaivausraporteissa.
Myös perhekoon perusteella tehtävät arviot pohjautuvat kansatieteellisiin aineistoihin. Niiden pohjalta on tehty arvioita perheiden keskimääräisestä koosta. Arviot keskimääräisestä perhekoosta vaihtelevat kolmen
ja kahdeksan henkilön välillä. Tavallisin arvio on viisi henkilöä. Asutuksen kokonaisasukasmäärä saadaan kertomalla asuintalojen arvioitu mää-
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rä arvioidulla perhekoolla. Kummankin arviointitavan ongelmana on se,
että asuintalojen määrästä ei aina ole tarkkaa käsitystä. (Zorn 1994, 32–
33.)
Laajojen alueiden asukasmääristä voidaan tehdä arvioita alueiden
arkeologisten pintakartoitusten yhteydessä. Yksinkertaistettuna tämä
tarkoittaa sitä, että arkeologit kulkevat maastossa ja keräävät maan pinnalta löytämänsä arkeologiset irtolöydöt. Löytötiheyden perusteella arvioidaan, missä on sijainnut muinainen asutus ja minkä kokoinen se on
ollut. Löydöt ajoitetaan ja niiden perusteella päätellään, millä aikakausilla kyseisellä paikalla on asuttu. Lisäksi on esitettävä arvio siitä, kuinka
tiiviisti asuttuja asutukset ovat olleet. Lähi-idän esiteollisten asutusten
pohjalta on päätelty, että yhdellä hehtaarilla on ollut keskimäärin 250
asukasta. Luku on kuitenkin liian suuri, jos on kyse kylistä, ja liian pieni, jos on kyse tiiviisti asutuista, linnoitetuista kaupungeista. Myös samassa paikassa sijainnut asutus on ollut erityyppinen eri aikakausina,
mutta tätä ei arvioissa yleensä huomioida. Kun on saatu karkea arvio
alueella eri aikoina asuttujen asutusten määrästä ja laajuudesta, se suhteutetaan kaivauksista saatuihin tietoihin, ja arvioihin lisätään tutkijoiden hyväksymä virhemarginaali. Koska jokaisessa laskentatavassa on
ongelmia, parhaat arviot saadaan käyttämällä useaa laskentatapaa ja
huomioimalla lisäksi paikalliset vesi- ja muut luonnonvarat. Näin voidaan arvioida, kuinka suuren väestön tietty alue on periaatteessa voinut
elättää. (Zorn 1994, 32–35, 44.)
Nykypäivän näkökulmasta asutukset ovat olleet pieniä. Esimerkiksi
rautakauden Israelissa ja Juudassa asutus keskittyi pieniin 100–200 hengen kyliin ja noin 400 asukkaan kaupunkeihin. Kaupungit olivat vain
2–3 hehtaarin kokoisia. Arvioidaan, että esimerkiksi 700-luvulla eKr.
Juudan toiseksi tärkeimmässä keskuksessa Lakisissa oli vain noin 500
asukasta. Kaupunkielämän sosiaalisuudesta kertoo se, kuinka tiiviisti
kaupungit oli rakennettu. Esimerkiksi Tel Masosissa on kaivettu esiin
54 asuintaloa yhden hehtaarin alueelta, mikä viittaisi siihen, että siellä
asui noin 270 henkeä hehtaarin kokoisella alueella. (Broshi & Gophnan
1984, 42; Zorn 1994.) Vertailuksi voi todeta, että Helsingissä asuu tällä
hetkellä keskimäärin 27 asukasta hehtaaria kohti ja koko Suomessa 0,2
(Helsingin kaupungin tietokeskus 2011, 13).
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Israelin ja Juudan kuningaskuntien yhteenlasketuksi väestömääräksi
800-luvulla eKr. on arvioitu noin 400 000 asukasta. Assyrian kuninkaiden sotaretkien tuhottua Israelin kuningaskunnan väestömäärä alueella
väheni huomattavasti, vaikka esimerkiksi Jerusalem todennäköisesti
laajeni juuri Israelista tulleiden pakolaisten vuoksi. Juudassa oli arviolta
noin 110 000 asukasta 700-luvulla eKr. Asukasmäärä romahti Juudassa
Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana sodan, sairauksien, maastapaon
ja pakkosiirtojen myötä noin 20 000 asukkaaseen ja toipui hitaasti persialaisajalla noin 30 000 asukkaaseen. Roomalaisajalla asutusta oli jo
huomattavasti enemmän, ja huippuna on bysanttilaisaika, jolloin Palestiinassa oli lähes miljoona asukasta. (Broshi & Finkelstein 1992; Lipschits 2003, 363.)

Uskonnollinen yhteisö
Uskonnon tutkimus on yksi keskeinen osa Raamatun sosiaalihistorian
tutkimusta. Monet tutkijat jaottelevat uskonnonharjoituksen kolmelle
tasolle: perheen, klaanin ja ”virallisen” tason uskontoon. (Albertz 2008,
91–93; Olyan 2008b 114–121.) Uskontoon liittyvien arkeologisten
löytöjen sosiaalista kontekstia on pyritty usein tulkitsemaan tämän kolmijakoisen mallin pohjalta. Tutkijat eivät kuitenkaan ole yksimielisiä
esimerkiksi siitä, kuinka kotona harjoitettu kultti voidaan arkeologisten
löytöjen mukaan määritellä. (Valkama 2010a.)
Kotona harjoitettuun kulttiin viittaavat pienet kiviset alttarit sekä
kiviset ja keraamiset suitsutusastiat, joita on kuitenkin löytynyt vain
vähän asuintaloista. Yleisempiä löytöjä ovat pienet keraamiset naispatsaat eli naisfiguriinit, joita on yleisimmin pidetty paikallisen jumalattaren, Aseran tai Astarten, patsaina. (Kletter 1996, 57–67, 105–106; Saarelainen 2010.) Yhtä pienoispatsasta ei kuitenkaan vielä pidetä
riittävänä osoituksena uskonnonharjoituksesta, koska yksittäisellä esineellä on voinut olla muitakin funktioita. Asuintaloista on löytynyt
myös joitain keraamisia pyhäkön malleja, jotka ilmeisesti kuvasivat jotain lähialueen temppeliä, sekä huonekalujen pienoismalleja, joita on
mahdollisesti sijoitettu pienosipatsaiden kanssa pyhäkkömallien yhteyteen (Zevit 2001, 267). Kodeissa on sijainnut kulttinurkkauksia tai
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kulttihuoneita, joihin kulttiesineet on sijoitettu. Kulttinurkkauksista
saattaa löytyä esimerkiksi pienoisalttari tai suitsutusastia, naisfiguriini ja
huonekalun pienoismalli, jotka ovat yhdessä muodostaneet kulttiesinekokonaisuuden. (Zevit 2001, 175–176.) Muutamasta kulttinurkkauksesta on löytynyt useita alttareita sekä suuri määrä esineitä ja astioita (Zevit 2001, 220–231). Uskonnonharjoitukseen ovat todennäköisesti
liittyneet myös erilaiset amuletit. Amuletit ja niiden aiheet olivat usein
peräisin Egyptistä. (Zevit 2001, 213–217.)
Kulttiin viittaavia arkeologisia löytöjä on tehty talojen lisäksi pyhäköiksi, temppeleiksi, temppelikomplekseiksi, avoimiksi kulttipaikoiksi
ja kulttiluoliksi luonnehdituista paikoista. Yleensä on mahdotonta määritellä, kuinka suuri joukko ihmisiä on käyttänyt kyseisiä kulttipaikkoja.
Poikkeuksena ovat ehkä asuintalojen kulttinurkkaukset ja -huoneet,
jotka ovat olleet perhekunnan käytössä. Kulttia on harjoitettu myös
esimerkiksi kaupunkien porteilla. Useampi masseba eli pystyyn asetettu
kivi sekä muita kulttiin liittyviä esineitä on löydetty porteilta esimerkiksi Danista ja Betsaidasta. Epäselvää on, kuinka moni temppeli ja taivasalla ollut kulttipaikka on ollut valtaapitävien valvonnassa. Suurin osa
löydetyistä kulttipaikoista ajoittuu 900- ja 800-luvuille eKr. Arkeologiset löydöt viittaavat siihen, että eri kulttipaikkatyyppien suosio on vaihdellut eri aikoina. Esimerkiksi kulttihuoneita on ajoitettu erityisesti
900- ja 800-luvuille ja temppeleitä 1000-luvulta aina 700-luvun loppuun eKr. Luolia, joissa on merkkejä kultin harjoittamisesta, tunnetaan
700- ja 600-luvuilta eKr. (Zevit 2001, 247–266.) Aradin temppeli on
rakennettu uudelleen pienin muutoksin useaan kertaan 800–600luvuilla eKr. Se tarjoaa esimerkin, jonka avulla voidaan tutkia temppelirakentamisessa tapahtuneita muutoksia pidemmällä aikavälillä. (Zevit
2001, 156–171.)
Uskonnollisten rituaalien tutkimuksen kannalta kiinnostavia ovat
esinelöydöt, kuten erilaiset alttarit ja massebat, joita rakennusten yhteydestä on löytynyt. Kuvat, patsaat ja reliefit tarjoavat tietoa myös symbolimaailmasta ja taiteesta. Hautaustapojen muutokset tarjoavat yhden
mahdollisuuden tutkia rituaalien ja symbolien muutoksia arkeologisen
aineiston pohjalta. Hautalöydöt heijastavat myös joko kulttuurin yhtenäisyyttä tai tapojen moninaisuutta. Kun pronssi- ja varhaisrautakauden
Israel-Palestiinasta tunnetaan monia erityyppisiä hautaustapoja, löytyy
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rautakauden lopun Juudasta pääasiassa vain kallioon hakattuja penkkihautoja, jotka ovat 800-luvulta eKr. alkaen rakenteeltaan hyvin samankaltaisia. (King & Stager 2001, 368–379.) Eräät hautaamiseen liittyvät
tavat viittaavat siihen, että elämän ajateltiin jatkuvan kuoleman jälkeen.
Vainajan mukaan hautaan laitettiin astioihin syötävää, juotavaa ja erityisesti lamppuja. Eläinten, kuten vuohien ja lampaiden, luita on löydetty
haudoista. Ruoka ja lamput kuvastavat tarvetta varustaa vainaja matkalle. (Borowski 2003, 8.)
Rautakauden lopun penkkihautoja on verrattu saman ajan nelihuonetaloihin. Kuten huoneet nelihuonetalon keskushuoneen tai -pihan ympärillä, penkkihaudassa on keskustilan kolmella reunalla penkit
vainajia varten. Avraham Faust ja Shlomo Bunimovitz ovat esittäneet,
että tällainen perusmalli heijastaa useita ideologisia ja kognitiivisia piirteitä. He toteavat, että rakenne, jossa keskustilasta pääsi muihin tiloihin,
heijastaa tasa-arvoista maailmankuvaa. Toisaalta tilajako mahdollisti
rituaalisten puhtaussääntöjen mukaisen elämän, kun epäpuhtaat henkilöt pääsivät vetäytymään omiin tiloihinsa. (Faust & Bunimovitz 2003,
28–30.) Faustin ja Bunimovitzin teoria ei ole saanut juurikaan kannatusta pitkälle menevien tulkintojen takia. Tämäntyyppisiä tutkimuksia
on tehty Israel-Palestiinan arkeologian piirissä vielä vähän.

Tutkimuksen nykypainotukset
Sosiaalihistorian tutkimus on kiinteä osa tämän päivän arkeologista
tutkimusta. Arkeologian tutkimuksessa se on kuitenkin vain yksi lähestymistapa monien joukossa. Raamatuntutkijoiden kiinnostus sosiaalihistoriallisiin kysymyksiin varmasti osittain ylläpitää tämän tutkimussuuntauksen suosiota Israel-Palestiinassa ja tarjoaa mahdollisuuden näiden
tieteenalojen väliselle keskustelulle.
Sosiaalihistoriassa keskeisiä kysymyksiä ovat olleet yhteiskunnan
muutokset, perheen rakenne ja arkielämä. Näiden rinnalle on noussut
uusia kysymyksenasetteluita. Perheen kokoonpanon ja normien tutkimus on jäänyt taka-alalle ja toiminnan tutkimus on tullut tärkeämmäksi. Nykytutkimuksessa pyritään ymmärtämään sosiaalisia tapoja ja niille
kussakin kulttuurissa annettuja merkityksiä. Tutkijat selvittävät esimer-
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kiksi, millainen työnjako sukupuolten välillä oli, kuinka työnjako ilmenee materiaalisessa kulttuurissa ja kuinka esineitä käytettiin sukupuoliidentiteetin vahvistamisessa. Mukaan on tullut myös kognitiivinen tutkimus, jossa esineitä ”lukemalla” pyritään ymmärtämään niiden merkitystä ja esimerkiksi niitä valmistaneiden ihmisten tapaa ajatella ja käyttää symboleja. (McNutt 1999, 15–16; Dever 2012, ix.)

Tässä luvussa keskeistä
•
•
•

Arkeologinen tutkimus on keskeinen osa Raamatun sosiaalihistorian tutkimusta.
Tutkijoiden lähtökohdat ja lähestymistavat heijastuvat arkeologisen aineiston tulkinnassa ja siinä, miten Raamattua käytetään
lähteenä.
Arkeologisen tiedon pohjalta voidaan tehdä päätelmiä niin perheiden elämästä kuin yhteiskuntien kehityksestä, mutta lähteiden satunnaisuus usein rajoittaa kattavien tulkintojen tekemistä.

Aiheesta enemmän
Davis, Thomas W.
2004
Shifting Sands: The Rise and Fall of Biblical Archaeology. Oxford:
Oxford University Press.
Dever, William G.
2012
The Lives of Ordinary People in Ancient Israel: Where Archaeology and
the Bible Intersect. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Kessler, Rainer
2008
The Social History of Ancient Israel: An Introduction. Trans. L. M.
Maloney. Minneapolis: Fortress.
Levy, Thomas E. (ed.)
2003
Archaeology of Society in the Holy Land. London & New York: Continuum.

ARKEOLOGIA VT:N SOSIAALIHISTORIAN TUTKIMUKSESSA

157

McNutt, Paula
1999
Reconstructing the Society of Ancient Israel. Library of Ancient Israel.
Louisville, KY: Westminster John Knox.
Moorey, Roger
1991
A Century of Biblical Archaeology. Cambridge: Lutterworth.

KARI LATVUS

Köyhyys – näkökulma
Vanhaan testamenttiin

Köyhyys mielletään usein tulojen tai varojen puutteeksi, mutta köyhyyteen kuuluu monia muitakin ulottuvuuksia. Tässä luvussa tarkastellaan köyhyyttä erityisesti Vanhan testamentin näkökulmasta. Vastauksia haetaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin. Millaisia
ilmauksia köyhistä ja köyhyydestä käytetään ja mitä niillä tarkoitetaan? Miten Raamatun tekstit ilmentävät köyhyyden taloudellista,
sosiaalista ja poliittista ulottuvuutta? Raamatussa puhutaan köyhistä
ihmisistä, mutta miten Raamatun tekstien välityksellä voi analysoida
köyhyyttä ja köyhien ryhmää myös osana yhteiskuntaa?

Johdanto köyhyyteen Raamatussa
Raamatussa on runsaasti tekstejä, joissa mainitaan köyhät. Vanhan testamentin teksteissä köyhät muistetaan profeettojen tuomiopuheissa
(Aam. 2), muinaisen Lähi-idän lakitekstin tyyliä muistuttavissa ohjeistuksissa, kuten niin sanotussa liitonkirjassa (2. Moos. 22:20–26) ja Viidennessä Mooseksen kirjassa (5. Moos. 15; 24), sekä useissa psalmeissa
(esim. Ps. 9–10; 109; 146). Vastaavasti Uudessa testamentissa Paavalin
mukaan hänen missionsa ensimmäiseen artiklaan kuuluu köyhien muistaminen (Gal. 2:10), evankeliumeissa Jeesus julistaa köyhät onniteltaviksi (Luuk. 6:20) ja Jaakobin kirjeessä köyhien asemaan kiinnitetään
runsaasti huomiota. Esimerkkien listaa voisi jatkaa.
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Tämän perusteella voisikin olettaa, että aihepiiriin liittyvät ja merkittävästi ihmisten välistä vuorovaikutusta jäsentävät seikat, kuten yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja köyhyys, olisivat keskeinen tutkimuksellinen näkökulma eksegetiikassa. Näin ei aina kuitenkaan ole ollut, vaan
tutkijayhteisöt ovat perinteisesti kohdistaneet huomionsa muualle. Tätä
kuvastaa hyvin Philip J. Kingin ja Lawrence E. Stagerin muinaisen Israelin arjen historiaa kuvaava teos Life in Biblical Israel (2001). Kirjan
päälukujen otsakkeissa sanoja köyhä tai köyhyys ei mainita lainkaan.
Kirjan hakemiston perusteella koko kirjasta löytyy ainoastaan yksi lause
köyhyydestä: ”On vain vähän todisteita laajamittaisesta köyhyydestä
talonpoikien tai sukuyhteisöjen keskuudessa kuningasajalla” (King &
Stager 2001, 193). Lukijalle syntyy vaikutelma, että muinaisen Israelin
sosiaaliseen todellisuuteen ei kuulunut lainkaan köyhyysilmiötä.
Tutkimushistorian tarkastelu osoittaa, kuinka köyhyysteemaan
alettiin osoittaa enemmän mielenkiintoa vasta sen jälkeen, kun 1960–
70-lukujen myötä sosiaaliset kysymykset tulivat osaksi teologisia kysymyksenasetteluja, ja sama ilmeni myös eksegetiikassa. Osittain kysymys
on vapautuksen teologian esiin nostamasta teologisesta ja yhteiskuntapoliittisesta korostuksesta, jossa muistutettiin köyhien erityisestä merkityksestä sekä Raamatun historian kannalta että nyky-yhteiskunnassa.
Teologisesti kiinnostus kohdistui köyhiin ja köyhien oman äänen esiin
nostamiseen erityisenä tietoteoreettisena kysymyksenä: köyhien oma
tieto ja kokemus köyhyydestä tarvitaan mukaan asianmukaiseen köyhyystutkimukseen. Samaan aikaan myös Raamattua alettiin tarkastella
sosiologisesta näkökulmasta. Aikakauden tunnuspiirteenä oli sosiaalisten
ja yhteiskunnallisten kysymysten nouseminen aiempaa laajemmin esiin.
Raamatuntutkimuksessa kiinnostus sosiologisiin ja sosiaalihistoriallisiin kysymyksiin toi monia uusia kysymyksiä tarkasteltavaksi. Vanhan
testamentin tutkimuksessa Norman Gottwaldin monumentaalinen teos
The Tribes of Yahweh (1981) toi esiin sosiologiset kysymyksenasettelut,
mutta ei juuri käsitellyt kysymystä köyhyydestä. Asiaan vaikutti oletettavasti myös se, ettei Gottwald tältä osin riittävästi kyseenalaistanut
tutkimuksensa lähdeaineistoa eli Joosuan ja Tuomarien kirjojen kirjoittajien suhtautumista köyhiin. 1970-luvulla sitä paitsi suhtauduttiin
Joosuan ja Tuomarien kirjojen historiallisuuteen varsin kritiikittä ja
miellettiin Israelin varhaisvaiheen edustaneen ideaalia, veljeyteen ja ta-
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savertaisuuteen nojaavaa yhteiskuntamallia. Joka tapauksessa sosiologinen kysymyksenasettelu nostettiin Vanhan testamentin tutkimuksen
asialistalle uudella tavalla.
Sittemmin kysymys köyhyydestä on noussut voimakkaasti esiin eri
tahoilla. 2000-luku toi mukanaan uuden tutkimusaallon, jonka taustalla
heijastuu vapautuksen teologian vaikutus ja kasvava kiinnostus sosiaalihistoriaan. David Pleins (2001), Harold Bennett (2002), Johannes UnSok Ro (2002), Leslie Hoppe (2004), William Domeris (2007) ja David Baker (2009) ovat esimerkkejä viimeisen vuosikymmenen aikana
esiin puhjenneesta tutkimusaallosta, jossa köyhyys on tullut aiempaa
voimakkaammin näkyviin eksegeettisessä tutkimuksessa. Uuden testamentin tutkijoista voi mukaan liittää esimerkiksi Bruce Longeneckerin
(2010).
Ennen tarkempaa Raamatussa esiintyvän köyhyyden tarkastelua on
syytä tehdä yksinkertainen kysymys: kuka on köyhä? Mitä köyhyydellä
tarkoitetaan?

Kuka on köyhä?
Mitä nykykielessä ja yhteiskuntatieteissä tarkoitetaan sanalla köyhä?
Sanomalehdet, internetin erilaiset sivustot, radio ja televisio ovat esimerkiksi vuonna 2013 tarkastelleet lähes taukoamatta köyhien tilaa ja
köyhyysilmiötä. Köyhyyden erilaisista ilmenemismuodoista ei ole pulaa,
sillä reportaaseja tehdään suomalaisista leipäjonoista, Etelä-Afrikan mustien kurjista olosuhteista, epätoivoissaan itsemurhia tekevistä velkaantuneista intialaisista maanviljelijöistä ja USA:n yhä vaikeammaksi käyvästä
köyhyysongelmasta.
Siitä huolimatta, että köyhyysilmiö näyttää olevan nykymaailmassa
näin ilmeinen, eivät eri tieteenalojen asiantuntijat ole kyenneet antamaan köyhyydelle selkeitä ja pysyviä määritelmiä. Yhdessä hetkessä luotu määritelmä ei näytä hetken päästä pätevän, ja saman määritelmän
käyttäminen samanaikaisesti eri maantieteellisissä yhteyksissä tuntuu
usein ontuvan pahasti. Köyhyys pakenee määritelmiä ja liittyy kulloiseenkin sosiokulttuuriseen tilanteeseen.
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Jos köyhyyden tarkastelu rajoitetaan yhteen ulottuvuuteen, kuten
taloudelliseen varallisuuteen, ovat määritelmät hivenen helpompia.
Usein köyhyydellä tarkoitetaan arkikielessä rahan puutetta, mikä on
eittämättä yksi, mutta vain yksi, köyhyyden ulottuvuus. Nykyisin tuloköyhyys voidaan määritellä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
•
•

Absoluuttisen köyhyyden rajaksi määritellään usein 2,5 USD/päivä/
henkilö (aiemmin määritelmänä oli pitkään 1 USD/päivä/henkilö).
Suhteellisen köyhyyden rajaksi EU:ssa määritellään 60 % väestön mediaanitulosta: Suomessa hiukan yli 1000 euroa/henkilö/kk.

Absoluuttisen köyhyyden keskellä pitkään elävä on tilanteessa, jossa
joutuu taistelemaan selviytyäkseen hengissä, saadakseen riittävästi ruokaa, suojan asumiseen ja edes välttävän terveydenhoidon. Sen sijaan
suhteellisessa köyhyydessä elävä saattaa pärjätä mainiosti niukalla budjetilla ja tuntea voivansa varsin hyvin, ainakin aika ajoin. Esimerkiksi
suuri osa suomalaisista korkeakouluopiskelijoista kuuluu tähän ryhmään. Jollakin raha riittää hyvin, toinen taas on alituiseen vaikeuksissa,
sillä elämän henkilökohtaiset puolet nousevat selvästi esiin elämänhallinnassa. Suhteellisen köyhyyden parissa elävät voivat pärjätä mainiosti
rajattuja jaksoja, mutta tilanteen pitkittyminen, kotitalouden isommat
hankinnat ja kaikki arvaamattomat elämiskulut aiheuttavat vaikeita
toimeentulon ongelmia.
Suomessa köyhistä valtaosa luetaan suhteellisen köyhyyden pariin.
Absoluuttisen köyhyyden on yleisesti uskottu sijoittuvan lähinnä Aasiaan, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan, mutta varsin usein myös
perinteisissä hyvinvointivaltioissa tulee esiin tapauksia, joissa elinolosuhteet lähentyvät absoluuttista köyhyyttä.
Yhteiskuntatieteellisesti tuloköyhyys ei kuitenkaan yksin riitä köyhyyden määritelmäksi. Tuloköyhyys tarkastelee puuttuvaa vaurautta ja
käytettävissä olevan rahan määrää. Keskusteltaessa köyhyyden olemuksesta viitataan usein kysymykseen mahdollisuudesta ja kyvystä osallistua
omaa elämää ja elinpiiriä koskevien päätösten tekoon. Englanninkielisessä köyhyyskeskustelussa käytetäänkin usein sanaa deprivation, ”deprivaatio”, joka voidaan ymmärtää tilanteesta riippuen puutteena, menetyksenä, köyhyytenä ja riistona. Kysymys on sosiaalisesta ilmiöstä, jonka
tarkasteluun kuuluu yksilön lisäksi yhteisöjen tila ja luonne. Perustava
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yhteiskuntatieteellinen ja -poliittinen erimielisyys vallitsee edelleen siitä,
nähdäänkö köyhyys ensi sijassa yksilön ominaisuuksista ja kyvyttömyydestä johtuvana seikkana vai rakenteellisena asiana, jossa yksilön yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen elinympäristö vaikuttavat yksilöön ratkaisevasti.
Köyhyysilmiöön liitetään ainakin suomalaisessa yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa käsitteet syrjäytyminen ja marginalisaatio. Tällöin
tarkastellaan yksilön joutumista sivuun taloudellisesta, sosiaalisesta,
kulttuurisesta ja poliittisesta päätöksenteosta ilman, että hän enää kykenee merkittävästi vaikuttamaan esimerkiksi omaan työllisyyteensä, asumiseensa ja muihin elämänsä keskeisiin alueisiin.
Valtaosaltaan köyhyyskeskustelu kohdistuu ei-itse-valittuun köyhyyteen. Köyhyyden ja siihen liittyvien ilmiöiden olennaisena puolena
on pakottaminen, kohteeksi joutuminen ja itse tehtyjen ratkaisujen
merkityksen väheneminen. On selvää, että itse valitun köyhyyden muodot ovat monella tapaa erilaiset, mikä vaikuttaa ratkaisevasti ihmisen
psykososiaaliseen todellisuuteen. Jos köyhyys ei ole pakotettu tila vaan
vapaasti valittu, koko köyhyyden olemus muuttuu ratkaisevasti. Historiallinen esimerkki itse valitusta köyhyydestä on Franciscus Assisilaisen
(kuoli 1226) perustama köyhyyteen sitoutunut sääntökunta. Köyhyyteen sitoutuvat sääntökunnan jäsenet haluavat seurata Jeesuksen esimerkkiä. He luottavat saavansa elantonsa sääntökunnasta eivätkä pidä
köyhyyttä ongelmana, vaan välineenä omistautua elämässään muuhun.
Suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa myös opiskeluaikaa voi eräällä tavalla pitää itse valitun köyhyyden ajallisesti rajattuna jaksona: ajallisesti
rajatun tuloköyhyyden aikana opiskelija voi olla poliittisesti, sosiaalisesti
ja kulttuurisesti monien asioiden ja päätöksenteon keskiössä. Tällainen
henkilö on yhdellä mittarilla köyhä, mutta toisaalta varsin rikas.
Kysymyksiin, kuka on köyhä tai mitä köyhyys tarkoittaa, ei ole nykyisin vain yhtä vastausta, vaan pikemminkin on kyse laajasta elämään
vaikuttavasta ilmiökentästä, joka määritellään aina uudestaan erilaisessa
sosiaalisessa, taloudellisessa ja poliittisessa tilanteessa.
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Vanhan testamentin köyhät
On aika palata Heprealaiseen Raamattuun ja tarkastella köyhyysilmiötä
muutamassa tekstissä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Heprealaisessa
Raamatussa esiintyy lukuisia sanoja, jotka käännetään suomalaisessa
Raamatussa muun muassa käyttäen sanaa köyhä. Raamatun hepreassa
esiintyvät ilmaukset ’evjōn, ‘ānī, ‘ānāw, rāš, dal, mahsōr ja misken antavat
osviittaa siitä, että köyhiä on ollut paljon ja eri tilanteissa on käytetty
vaihtelevia ilmauksia. Sanakirjat (kuten Clines 2009) tai tietosanakirjaartikkelit (esim. Pleins 1992) eivät auta kovin pitkälle siinä, että
osaisimme pelkästään käännöksen perusteella sanoa, millaiseen köyhyyteen kulloinenkin sana viittaa. Saattaa myös olla, että tietyissä kulttuurija kieliympäristössä korostetaan tiettyjä ilmauksia. Esimerkiksi Sananlaskujen viisauskirjallisuudessa esiintyy muita useammin sanat dal, rāš,
ja mahsōr; profeettakirjallisuudessa taas yleisempiä sanoja ovat ’evjōn,
‘ānī, ‘ānāw ja dal.
Tekstien sosiaalisen viitekehyksen tarkastelu auttaa ymmärtämään
teksteissä käytettyjen ilmausten merkitystä.

Köyhä mies
Herra lähetti Natanin Daavidin luo. Kuninkaan luo tultuaan Natan sanoi:
”Eräässä kaupungissa oli kaksi miestä, rikas ja köyhä. Rikkaalla oli suuret
määrät lampaita ja härkiä, mutta köyhällä ei ollut kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti karitsaa, ja se kasvoi hänen luonaan yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäänsä ja joi hänen kupistaan, se
makasi hänen sylissään ja oli hänelle kuin tytär. Mutta kerran rikkaan miehen
luo tuli vieras. Rikas ei raskinut ottaa yhtään omista lampaistaan tai häristään
valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luokseen, vaan otti köyhän miehen karitsan ja teki siitä vieraalleen aterian.” (2. Sam. 12:1–4.)

Kertomuksen sosiaaliset ilmenemismuodot ja varallisuuserot köyhän ja
rikkaan miehen välillä ovat ilmeiset. Rikkaaksi määritellyn henkilön
hallussa on ”suuret määrät lampaita ja härkiä”, kun taas köyhäksi (rāš)
määritellyllä on vain yksi karitsa. Toisaalta köyhäksi määritellyllä on
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mahdollisuus ”ostaa” (qānā) karitsa, hänellä on lapsia, perhe, mahdollisesti talo tai ainakin jokin asuinpaikka. Köyhäksi sanotun kerrotaan
ruokkineen erityisellä tavalla karitsaa, joka sai syödä miehen leipää ja
juoda köyhän miehen omasta kupista. Karitsaa kohdellaan kuin rakasta
perheenjäsentä. Vaikka leipä on perusravintoon kuuluva tuote, arvokkaan viljatuotteen päätyminen kotieläimen syötäväksi kertoo tietystä
tulotasosta.
Onko kertomuksen köyhä tulkittava nykytermeillä absoluuttisen
köyhäksi vai ainoastaan suhteellisen köyhyyden vaivaamaksi? Kertomuksen dynamiikkaan kuuluu ajatus, että köyhä tulee toimeen, hänellä
on mahdollisuus perushankintoihin, mutta hänen varansa ovat kuitenkin rajatut. Lukijalle ei käy selväksi, olisiko kertomuksen köyhä voinut
hankkia useammankin karitsan. Tämä ei kertomuksen jännitteen kannalta näytä ilmeiseltä, joskaan kysymykseen ei ole olemassa ehdotonta
vastausta. Rikas vie köyhän ainoan ja siksi myös rakkaimman kotieläimen.
Köyhästä käy ilmi hänen sukupuolensa, perheellisyytensä ja vähäinen varallisuutensa. Joudumme kuitenkin täyttämään monissa kohdissa
kertomuksen aukot päättelyllä ja mielikuvituksella. Emme siksi voi sanoa varmasti, asuiko hän teltassa, luolassa vai kiinteässä talossa. Tämä
tieto olisi erittäin hyödyllinen, sillä juuri kylien ja kaupunkien talojen
kokoja ja rakennustapoja vertailemalla pyritään päättelemään väestön
sosiaalisen rakenteen päälinjoja.
Merkittävä yksityiskohta tekstissä on rikkaan ja köyhän miehen välinen suhde. Pitkiä aikoja kumpikin näyttää elävän omalla tahollaan,
mutta haluamanaan hetkenä rikkaalla on valta, joka ylittää köyhän vallan. Rikas vain yksinkertaisesti ottaa köyhän ainoan karitsan ja tekee
siitä aterian kotiinsa tulleelle matkalaiselle. Vieraanvaraisuus on tärkeää
itämaisessa kulttuurissa, mutta rikas jättää oman karjansa koskematta ja
teurastaa köyhän karitsan. Miksi köyhä ei protestoi ja estä tapahtumaa?
Miksi hän ei vedä rikasta miestä oikeuteen? Nämä kysymykset menevät
kertomuksen horisontin ulkopuolelle, mutta kertomuksen henki on se,
että köyhä alistuu ja tyytyy kohtaloonsa. Ehkä hän ei luota oikeusjärjestelmään tai uskalla nousta rikkaan miehen valta-asemaa vastaan. Köyhyydessä näyttää olevan henkilökohtaisen osaamisen ja vaurauden lisäksi
mukana sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus, joka vaikuttaa merkittä-
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västi ihmisten käyttäytymiseen. Kertomuksen perusteella köyhyys ei ole
vain puuttuvaa varallisuutta.

Köyhä kansa
Toinen esimerkki kuvaa Juudan kuningasajan loppuvaihetta.
Noihin aikoihin Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin sotajoukko hyökkäsi Jerusalemia vastaan ja saartoi sen. Joukkojen piirittäessä kaupunkia Nebukadnessar tuli itse paikalle. Silloin Jojakin, Juudan kuningas, tuli ulos kaupungista ja antautui Babylonian kuninkaalle, ja hänen kanssaan olivat hänen
äitinsä sekä hänen palvelijansa, päällikkönsä ja hoviherransa.
Babylonian kuningas otti Jojakinin vangiksi kahdeksantena hallitusvuotenaan. Hän vei saaliinaan kaikki Herran temppelin ja kuninkaan palatsin aarteet ja repi irti kaiken, mitä Israelin kuningas Salomo oli kullasta teettänyt
Herran temppeliin. Kävi niin kuin Herra oli ilmoittanut. Nebukadnessar vei
pakkosiirtolaisuuteen koko Jerusalemin, kaikki sen päälliköt ja varakkaan väen, kymmenentuhatta yhteensä, ja jokaisen sepän ja kirvesmiehen. Paikoilleen
jäivät vain seudun köyhät. Nebukadnessar vei Jojakinin vankinaan Babyloniin, ja sinne hän vei myös kuninkaan äidin ja vaimot sekä hänen hoviväkensä. Hän siirsi Jerusalemista Babyloniaan myös kaikki maan johtomiehet ja
muun varakkaan väen, seitsemäntuhatta kaiken kaikkiaan, sekä tuhat seppää
ja kirvesmiestä, kaikki asekuntoisia miehiä. Koko tämän joukon Babylonian
kuningas vei maahansa pakkosiirtolaisuuteen. (2. Kun. 24:10–16.)
Sitten henkikaartin päällikkö Nebusaradan vei pakkosiirtolaisuuteen
loputkin, mitä kansasta oli kaupungissa jäljellä. Hän vei nekin, jotka olivat itse siirtyneet Babylonian kuninkaan puolelle, sekä loput kaupungin käsityöläisistä. Köyhästä väestä henkikaartin päällikkö jätti osan tekemään työtä viinitarhoissa ja pelloilla. (2. Kun. 25:11–12.)

Kuninkaiden kirjan päätös luvuissa 24–25 kuvaa tapahtumasarjan, jossa
Uus-Babylonian sotajoukot kahdesti voittavat Juudan sotajoukot ja
valtaavat Jerusalemin. Jälkimmäisen luvun yhteydessä kuvataan myös
yksityiskohtaisesti Jerusalemin ja sen temppelin hävitystä vuonna 586
eKr. Kumpaankin kertomukseen liittyy kuvaus miehitysvallan toimeenpanemasta väestönsiirrosta. Kertomus ilmaisee, että pakkosiirron kohteena olivat erityisesti kuninkaan perhe, hovin virkamiehet, varakas väki
ja hyödyllisten ammattien taitajat. Jakeissa 25:11–12 pakkosiirrettyjen
joukkoon kuuluivat myös käsityöläiset.
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Maahan jääviä kertomus nimittää köyhiksi (dal). Tekstin sisäisen
logiikan kannalta köyhät erottaa muista se, etteivät nämä ole osa hovin
tai temppelin virkamiehiä, eivät myöskään erityisten ammattien harjoittajia. Sitä vastoin köyhiksi nimetyt työskentelevät maanviljelyksessä ja
viinintuotannossa. Toisin kuin muita väestönryhmiä, kirjoittaja ei mitenkään erittele köyhien ryhmää: heistä ei mainita ketään nimeltä, heidän keskuudestaan ei tunnisteta erityisiä ammattitaidon edustajia, eikä
köyhästä kansanosasta myöskään esitetä minkäänlaista määrällistä arviota toisin kuin pakkosiirtolaisten ryhmistä.
Tekstin luonne kertoo myös paljon kirjoittajan ja köyhien suhteesta. Kirjoittajan mielenkiinto ja tekstin yksityiskohdat kohdistuvat kansallisesti tärkeäksi käsitettyihin seikkoihin, kuninkaaseen ja kuninkaan
lähellä oleviin ihmisryhmiin. Kirjoittaja selvästi osoittaa kuuluvansa
yhteiskunnan valtaapitäviin ryhmiin, vaikka kirjoittajan nimi, sosiaalinen viiteryhmä ja ammatti jäävät mainitsematta. Vastaavalla tavalla on
mahdollista tarkastella köyhien ihmisten asemaa Vanhan testamentin eri
teksteissä. Seuraava haaste on tarkastella köyhien asemaa laajemmin
yhteiskunnassa.

Köyhien yhteiskunnallinen luokka
Millaisia yhteiskuntaluokkia Raamatun teksteissä voi havaita ja miten
ne kuvastavat köyhien asemaa tai köyhien yhteiskuntaluokan olemassaoloa? Nykyaikaiseen kielenkäyttöön ilmaukset ”köyhälistö” ja ”alaluokka” tulivat 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa. Napoleonin aiheuttamat sodat, uudet tekniset innovaatiot ja niiden seurauksena
syntynyt teollistuminen ja kaupungistuminen jättivät suuren osan kansasta uudenlaiseen köyhyyteen. Kyse ei ollut vain pientilallisen niukasta
toimeentulosta vaan kaupunkien kurjistuvasta todellisuudesta, jossa
köyhillä ei ollut mahdollisuuksia puolustaa etujaan yhteiskunnassa.
Työtätekevät köyhät muodostivat alaluokan, tai proletariaatin kuten
Karl Marx tätä ryhmää nimitti, joka ei ottanut osaa päätöksentekoon,
jonka ihmisoikeudet olivat kyseenalaiset ja joka antoi työpanoksensa
niukkaa korvausta vastaan omistavalle ja valtaa pitävälle kansanosalle.
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Kautta historian on esiintynyt erilaisia yhteiskunnallisia luokkajakoja, joissa ihmisten aseman on määritellyt varallisuus, ammattitaito,
syntyperä tai uskonto. Vertailtaessa eri historiallisia tilanteita on tärkeää
ymmärtää teolliseen vallankumoukseen liittynyt käänne: sitä ennen
lähes koko kansantalouden tulos syntyi maanviljelystä, jolloin pientilalliset omistivat tuotannon perusvälineet ja pyrkivät elämään omavaraisesti. Maata omistamattomien asema oli luonnollisesti paljon vaikeampi,
mutta he yleensä löysivät asemansa maatalouden piiristä. Teollisen vallankumouksen myötä tuotantovälineet siirtyivät harvojen varakkaiden
haltuun, mikä muutti yhteiskuntaa ratkaisevasti.
Mitä voidaan sanoa köyhien yhteiskunnallisesta asemasta muinaisessa, esiteollisessa Israelissa? Yhteiskunnallista todellisuutta on pyritty
jäsentämään monin eri tavoin. Perinteinen lähestymistapa on ollut tarkastella Vanhan testamentin tekstejä ja rakentaa käsitys yhteiskunnallista oloista näin muodostuvan kuvan perusteella (ks. esim. Kessler 2008).
Tällöin saatettiin päätyä korostamaan, että kuninkuutta edeltänyttä
heimovallan aikaa leimasi omistavien talonpoikien yhteiskunnallinen
tasavertaisuus (esim. Gottwald 1981, 474–475, 618–621). Ajatusta
perusteltiin myös muilla näkökulmilla, kuten viittaamalla arkeologisten
tutkimusten perusteella pääteltyyn talojen perusmalliin ja asuntojen
koon samankaltaisuuteen. Sen katsottiin viittaavan yhteiskunnalliseen
taloudelliseen samanarvoisuuteen. (Ks. luku Arkeologia Vanhan testamentin sosiaalihistorian tutkimuksessa: Esimerkkinä rautakauden Israel
ja Juuda.)
Vastaavasti kuningasajan nähtiin synnyttäneen kehityskulun, joka
eri tavoin kurjisti maataviljelevien elämää. Ensinnäkin kuningaskunta
joutui keräämään yhä enemmän verovaroja pitääkseen yllä hallintoa,
virkamiehiä ja armeijaa. Merkittävin osa verotuloista oli hankittava
maatalouden vuosittaisesta ylijäämästä. Koska maatyöläisten käytössä
olevat alueet olivat pieniä, ylipäänsä hedelmällisen peltoalan laajuus ja
erityisesti työntekijämäärät rajattuja, maatalouden tuotto oli kuitenkin
suhteellisen vaatimatonta. Väistämättä maanviljelyä vaivasivat myös
katovuodet, joita saattoi mahtua useampiakin kymmenen vuoden jaksoon; on arvioitu, että keskimäärin ehkä joka kolmas tai neljäs vuosi oli
jonkinlainen katovuosi, jolloin viljasato oli merkittävästi keskimääräistä
pienempi.
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Toisaalta yhteiskunnalliseen kehitykseen on katsottu kuuluneen
kasvava ero vaurastuvan eliitin ja köyhtyvän maatyöläisten välillä. Erityisesti 700-lukua eKr. on pidetty yhteiskunnallisen eriarvoisuuden
kasvun vuosisatana. Ajatusta on perusteltu muun muassa monilla profeettateksteillä, jotka kritisoivat vauraan eliitin harjoittamaa toimintaa.
Hyviä esimerkkejä tästä ovat Aamos (2:6–7; 4:1–3), Jesaja (3:13–15) ja
Miika (2:1–5).
Ylläkuvatun lähestymistavan ongelmallisuus liittyy lähdemateriaalin katkelmallisuuteen ja yksipuolisuuteen. Vanhan testamentin tekstit
eivät kuvaa Israelin kansan historiaa nykyaikaisen historiantutkimuksen
tavoin kriittisesti tai eri aikakausia tasapuolisesti kuvaten. Toisenlaisen
lähtökohdan tarjoaa esiteollisen aikakauden kulttuurien vertaileva tutkimus. Vertailemalla tunnettujen kulttuurien ja historiallisten lähteiden
tarjoamia tietoja voi hahmotella yleisiä piirteitä tietyssä yhteiskunnallisen kehityksen vaiheessa. Mielenkiintoisen rekonstruktion on tehnyt
kulttuuriantropologi Gerhard E. Lenski (1984).
Lenskin mukaan maatalousyhteiskunnissa nimensä mukaisesti keskeisen väestöryhmän muodosti maata viljelevä kansanosa. Valtapyramidin huipulla oli hallitsija ja valtaapitävä kansanosa. Näiden rinnalla
merkittäviä väestöryhmiä olivat hallintovirkamiehet ja papit sekä kauppiaat. Yhteiskunnallisessa arvostuksessa talonpoikien rinnalla tai näiden
alapuolella olivat käsityöläiset. Alimmalla arvostusasteikolla olivat epäpuhtaat ja alempi arvoiset sekä yhteiskunnallisesti arvottomat. Viimeksi
mainittuun ryhmään laskettiin kerjäläiset, valtaosaltaan työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneet tai vain kausiluontoisesti (esimerkiksi elonkorjuussa) työskennelleet. Mallia on soveltanut Toisen temppelin aikakauden kysymyksiin esimerkiksi Johannes Unsok-Ro (2008, 597–611).
Toisen mallin yhteiskunnan eri väestöryhmien keskinäisten suhteiden vertailuun tarjoaa Steven J. Friesenin (2004, 323–361) ja Bruce
Longeneckerin (2010, 36–59) jäsennys kreikkalais-roomalaisesta kaupunkiyhteiskunnasta. Friesen jakaa yhteiskunnan seitsemään köyhyysryhmään (PS = poverty scale) seuraavalla tavalla:
•
•
•

PS1 Keisarillinen eliitti (hovi ja sen lähipiiri) 0,04 % väestöstä
PS2 Alueellinen tai provinssin eliitti 1 % väestöstä
PS3 Paikallinen eliitti 1,76 % väestöstä
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PS4 Kohtuullisen hyvin toimeentulevat (osa kauppiasta ja sotilaat) 7 %
väestöstä
PS5 Lähellä toimeentulorajaa elävät (useat kauppiaat, osa maanviljelijöistä) 22 % väestöstä
PS6 Toimeentulorajalla elävät (pientilalliset, useat käsityöläiset, palkatut
työläiset) 40 % väestöstä
PS7 Toimeentulorajan alapuolella elävät (osa maanviljelijöistä, ilman
perhettä elävät lesket ja orvot, kerjäläiset, vammaiset, päivätyöläiset tai
vangit) 28 % väestöstä.

Longenecker käyttää vastaavaa jaottelua, mutta puhuu talousasteikosta
(economy scale). Molempien mukaan asteikon ylimmät kolme luokkaa
kattavat vain noin kolme prosenttia, mutta arviot kahden alimman
ryhmän laajuudesta vaihtelevat: Friesenillä PS 6–7 kattaa populaatiosta
68 % eli kaksi kolmannesta, mutta Longeneckerin mukaan ryhmiin PS
6–7 kuuluu 55 % eli reilut puolet.
On selvää, että mallit voivat tarjota vain suuntaa-antavan vastauksen, eräänlaisen heuristisen katsantokannan, jonka perusteella yhteiskunnan laajat kerrostumat saavat jonkinlaisen järjestyksen. Joka tapauksessa köyhien määrä kreikkalais-roomalaisessa kaupunkimiljöössä oli
merkittävä Uuden testamentin syntyaikana.
Voiko tämän perusteella tehdä johtopäätöksiä muinaisen Israelin
tilanteesta aiemmilla vuosisadoilla? Ehkä joitakin, mutta ei oikeastaan
kovin yksityiskohtaisesti. Keskeinen ongelma liittyy informaation niukkuuteen. Ensisijaisiin lähteisiin perustuva tieto varhaisen Israelin yhteiskunnallisista luokista, sosiaalisista ryhmistä ja erityisesti köyhien asemasta on erittäin niukkaa ja sirpaleista. Historiantutkimuksen ja
arkeologian mikrohistoriasta ja arjen tapahtumista kiinnostuminen on
saattanut tutkijat kiinnittämään huomiota näihin asioihin vasta varsin
hiljattain. Tosiasia on myös se, että köyhät omistivat vähemmän, rakensivat vähemmän ja jättivät vähemmän pysyviä jälkiä.
Uusimmat sosiaaliarkeologian näkökulmaa korostavat tutkimukset
muistuttavat, että Israelissa (ja Juudassa) oli esimerkiksi 700-luvulla eKr.
havaittavissa kasvavaa yhteiskunnallisten luokkien eriytymistä (social
stratification), mutta esimerkiksi Avraham Faust (2012a, 271) korostaa
maaseudun elämän jatkuneen perhe- ja maanviljelyskeskeisenä. William
Dever (2012, 206–228, 233–237) puolestaan jakaa vastaavana aikana
yhteiskunnan neljään luokkaan.
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•
•
•
•

Johtava luokka: kuninkaat ja hovin ylhäiset perheet
Yläluokka: klaanien johtajat ja rikkaat maanomistajat
Keskiluokka: ammattityöläiset ja hallinnon virkamiehet sekä kirjurit
Alempi luokka: talonpojat, maata viljelevä väestö

Deverin mukaan kansan eliittiin, johtavaan ja yläluokkaan, on kuulunut
noin prosentti populaatiosta. Ammattityöläisiä ja hallinnon virkamiehiä
kansasta on ollut viidennes ja alimpaan luokkaan on kuulunut noin 80
% kansasta.
Perinteisesti Vanhan testamentin tutkimuksessa on hellitty ajatusta
israelilaisten maata omistaneiden talonpoikien yhteisön suuresta tasavertaisuudesta (egalitarian society; Dever 2012, 206). Teesiä perustellaan
etupäässä Vanhan testamentin teksteillä (esim. Berman 2008), mutta
usein unohdetaan, että mahdollinen tasavertaisuus on kohdistunut vain
miehiin. Naisten ohella vammaiset (Olyan 2008a, 1–14), orjat, maattomat ja köyhät ovat tuskin kuuluneet siihen sisäpiiriin, jonka tasavertaisuudesta voidaan puhua. Tasavertaisuusretoriikan takaa näyttääkin
pilkottavan varsin usein suuri eri tavoin köyhyydessä elänyt kansanosa.

Köyhien oma ääni ja tutkijan mielikuvitus
Raamatun köyhyystutkimuksen motivoijana ja vauhdittajana on toiminut vapautuksen teologia. Se on nostanut esiin tarpeen ymmärtää köyhyysilmiötä asianmukaisemmin ja ennen kaikkea motivoinut tutkimusta selvittämään ilmiötä tarkemmin. Vapautuksen teologian oivalluksiin
kuului myös köyhän omasta todellisuudesta oppiminen: tämä avaa
usein ratkaisevan olennaisia uusia näkökulmia myös historiallisiin kysymyksiin. Samanaikaisesti perinteisen, tekstien parissa työskentelevän
eksegeettisen tutkimuksen rinnalle on noussut arkeologisia lähestymistapoja.
Brittiläinen eksegeetti Chris Rowland totesi Society of Biblical Literature -konferenssin keskustelussa vuonna 2012 tutkijanuraansa arvioidessaan, että ”tutkimus on suurelta osalta mielikuvituksen käyttöä”.
Tuntemamme todellisuuden ja mielikuvituksen avulla selitämme tutkittavat faktat. Pyrkiessämme ymmärtämään köyhyyden merkitystä Raamatun teksteissä ja sen ympärillä olevassa todellisessa ja sosiaalisesti
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konstruoidussa maailmassa ovat nykyhetken köyhyyden ulottuvuudet ja
köyhien omat äänet tärkeitä matkakumppaneita. Tehdessämme tutkimusta köyhyydestä ja käyttäessämme mielikuvitustamme tutkijan työssä
on köyhien äänen kuulemisella olennaisen tärkeä tehtävä.

Tässä luvussa keskeistä
•
•
•

Köyhyys on monitasoinen yhteiskunnallinen ilmiö, johon tuloköyhyyden lisäksi kytkeytyy sosiaalisia, juridisia ja valtaan liittyviä kysymyksiä.
Köyhien ja niukasti toimeentulevien osuutta väestöstä voi
hahmottaa yhteiskuntaluokkien avulla; muinaisista isrealilaisista
merkittävä osa kuului maataviljelevään kansanosaan.
Raamatun ajan sosiaalihistoriallinen tutkimus edellyttää monitieteistä lähestymistapaa.
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HANNE VON WEISSENBERG & MIKA S. PAJUNEN

Virkamiehiä vai kirjanoppineita,
keitä olivat Raamatun kirjurit?

Raamatun tekstien toimittamisen ja kokoamisen historia on omalta
osaltaan osoitus juutalaisten kirjurien toiminnasta. Varhaisimmat
maininnat kirjureiden toiminnasta ovat kuningasajalta. Kirjurien
tehtävät ja toimenkuvat kehittyivät ja vaihtelivat eri aikakausina.
Tässä luvussa vastaamme kysymyksiin, miten juutalaisten kirjurien
roolit ovat aikojen saatossa muuttuneet ja mitä muita tehtäviä kuin
kopioiminen ja kirjoittaminen kirjureille saattoi kuulua. Perehdymme myös siihen, mitä materiaalinen aineisto eli itse käsikirjoitukset
ja kirjoitusvälineet kertovat meille kirjurien toiminnasta.

Johdanto
Keitä olivat Raamatun kirjurit ja mitä heidän tehtäviinsä kuului? Heprean sanalle sofer ja kreikan sanalle grammateus annetut erilaiset suomennokset kuvaavat kirjureiden monimuotoisia tehtäviä. Termit on
suomennettu vuoden 1992 raamatunkäännöksessä esimerkiksi sanoilla
”kirjuri”, ”kirjanoppinut”, ”lainoppinut”, ”lainopettaja” ja ”oppinut”.
On selvää, että sanoilla sofer ja grammateus on sekä hepreassa että kreikassa useita merkityksiä. Merkitys myös muuttui aikojen kuluessa, ja
termeillä viitattiin erilaisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin ja rooleihin
(Saldarini 1988, 242). Kirjurit eivät muodostaneet yhtä yhtenäistä ammattia tai sosiaaliluokkaa, vaan kirjureiden yhteiskunnallinen asema ja
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oppineisuus vaihtelivat. Toisessa ääripäässä olivat niin sanotut ”oppineet
kirjurit” eli kirjanoppineet, jotka tunsivat myös juutalaisen lain ja sen
tulkinnan. Toisaalta kirjureiksi voitiin kutsua myös sellaisia ammattikirjoittajia, joiden tehtäviin kuului lähinnä tekstien mekaanista kopiointia
ja asiakirjojen laadintaa (nk. virkamieskirjurit).

Kirjurit ja heidän tehtävänsä eri aikakausina
Kuningasaika (n. 900-luku–586 eKr.)
Kirjureita on ollut jo kuningasajalla. Kirjurien koulutuksesta ja tehtävistä tuolta ajalta ei kuitenkaan tiedetä juuri mitään, koska aikakaudelta ei
ole säilynyt suoraa lähdeaineistoa Israelin tai Juudan kuningaskunnista.
Sen vuoksi vertailukohtia on haettu ympäröivistä kulttuureista. Esimerkiksi Egyptissä ja Mesopotamiassa koulutettiin kirjureita ja he työskentelivät pääasiassa hoveissa ja temppeleissä. Tämä on todennäköisesti
ollut tilanne myös kuningasajan Israelissa ja Juudassa. (Saldarini 1988,
242–243, 247–249; Carr 2005, 116–122.) Jotta kirjurien ammattikunta saattoi syntyä, oli oltava sellaisia instituutioita, jotka tarvitsivat kirjureiden ammattitaitoa. Hovin ja temppelin lisäksi myös armeija ja kaupankäynti tarvitsivat kirjureita.

Toisen temppelin aikakausi (n. 538 eKr.–70 jKr.)
Aiemmissa tutkimuksissa ammattikirjureita ja lainoppineita pidettiin
keskenään täysin identtisinä ryhminä (tätä yksioikoista samastamista
kritisoi Schams 1998, 34–35). Tämän käsityksen mukaan kaikki kirjurit
olivat Toora-oppineita, jotka taas olivat fariseusten ja rabbien edeltäjiä.
Heidän tehtäviinsä kuului kirjoittamisen ja pyhien tekstien kopioimisen
lisäksi muun muassa lainopetus, oikeuden jakaminen ja opetus synagogassa.
Nykyisin ajatellaan pikemminkin, että lainoppineiden luokka kehittyi kuningasajan kirjureista, jotka toimivat hovissa (ks. 2. Sam. 8:17;
20:25; 2. Kun. 12:11; 18:18, 37). Sekä Ensimmäisen että Toisen temp-
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pelin aikakaudella kirjureita on toiminut virkamiehinä ammattikirjoittajan tehtävissä. Näihin tehtäviin kuului virallisten dokumenttien ja asiakirjojen laatiminen, mutta ne eivät välttämättä vaatineet syvällisempää
oppineisuutta tai juutalaisen lain tuntemusta. Vasta myöhemmin kirjoitustaidon ammattilaisten rooliin liitettiin myös muita piirteitä ja ulottuvuuksia, kuten lain selitys, lain opettaminen kansalle sekä lain soveltaminen käytäntöön oikeustapauksissa. Kirjurit sanan laajimmassa
merkityksessä saattoivat siis olla eksegeettejä, pedagogeja ja juristeja.
(Veijola 2003, 10.)
Kuitenkin vain osa kirjureista oli myös lain tuntijoita. Kaikki kirjurit eivät olleet laajasti oppineita, eivätkä kaikki Toora-oppineet työskennelleet ammattikirjureina, jotka laativat virallisia kirjeitä tai kauppakirjoja. Oppineiden kirjureiden ja ammattikirjoittajien ja -kopioitsijoiden
tehtävät eriytyivät todennäköisesti vähitellen, kun laintulkinta muuttui
monimuotoisemmaksi ja sen rinnalle tuli myös muiden kirjoitusten
tulkintaa. Toisaalta hallintoon liittyvissä tehtävissä riitti hyvä kirjoitustaito. Erityisesti roomalaisaikana kirjoittamisen ammattilaisten ja oppineiden laintulkitsijoiden (lainoppineiden) eriytyminen näyttäisi olleen
selkeää. Lisäksi juutalaisten kirjureiden tehtävät Palestiinassa ja diasporassa ovat voineet poiketa toisistaan. (Ks. esim. Schams 1998, 288–289,
295–296, 300, 327.)

Persialaisaika (n. 538–300-luku eKr.)
Pakkosiirtolaisuuden jälkeisen persialaisajan keskeisenä lähteenä voidaan
pitää kuvauksia kirjuri Esrasta, jonka hahmoa ja toimintaa kuvataan
Esran ja Nehemian kirjoissa (Esra 7:6, 11, 12, 21; Neh. 8:1, 4, 9, 13–
18; 12:26, 36). Esran kirjan luvut 7–10 sisältävät kuvauksen siitä, kuinka Esra – pappi, kirjanoppinut ja laintuntija – saapuu Jerusalemiin tehtävänään saattaa Jumalan laki voimaan: ”Esra tuli Babyloniasta. Hän oli
oppinut virkamies (sofer māhīr) ja tunsi tarkoin Mooseksen lain, jonka
Herra, Israelin Jumala, oli antanut.” (Esra 7:6.) Esran ja Nehemian
kirjojen mukaan Esra on paitsi kirjuri, myös pappi, ja hänen tehtäviinsä
kuului lisäksi lain opettamista: ”Kansa kokoontui nyt yksissä tuumin
Vesiportin aukiolle ja pyysi Esraa, lainopettajaa (ha-sofer), tuomaan
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Mooseksen lain kirjan, joka sisälsi Herran Israelille antamat käskyt.
Pappi Esra (ha-kohen) toi lain kansanjoukon eteen. Koolla olivat miehet
ja naiset, kaikki, jotka pystyivät ymmärtämään, mitä kuulivat.” (Neh
8:1–2.)
Esran hahmossa papilliset, lainopettajan ja virkamiehen tehtävät
sekoittuvat. Juha Pakkalan mukaan Esran kirjan lukujen 7–8 kehitys
heijastelee Esran merkityksen kasvua. Esran alkuperäinen rooli kirjurina
laajenee myöhemmissä tekstikerrostumissa, joissa Esra liitetään temppeliin. Esran pappeus on siten myöhempi korostus (Pakkala 2004, 73–
74). Sen sijaan Esran kirjan luvut 9–10 ovat toisten toimittajien työn
tulosta, ja näissä luvuissa papilliset tehtävät eivät ole esillä, vaan Esra
kuvataan johdonmukaisesti kirjurina (Pakkala 2004, 135).
Esran kirjallinen hahmo nykyisessä muodossaan Esran ja Nehemian kirjoissa kuvaa ehkä enemmän kirjurin ja lainopettajan tehtäviä ja
yhteiskunnallista roolia myöhempänä persialaisaikana kuin historiallista
Esran henkilöä. Esran toiminta Jerusalemissa on vaikea ajoittaa historiallisesti, ja jotkut tutkijat pitävät häntä fiktiivisenä hahmona. Siitä huolimatta kirjoista saadaan tietoa piirteistä, joita kirjureihin tyypillisesti
liitettiin. Esran ja Nehemian kirjoissa mainitaan nimeltä myös kirjurit
Simsai (Esra 4) ja Sadok (Neh. 13:13).
Aikakirjoissa mainitaan lukuisia kirjureita. Vaikka Aikakirjat kuvaavat kuningasaikaa ennen pakkosiirtolaisuutta, teos ajoitetaan joko
myöhäiselle persialaisajalle tai varhaiselle hellenistiselle ajalle, ja se heijastelee siten näiden aikakausien oloja. Aikakirjojen mukaan kirjurit
toimivat hallinnollisissa ja taloudenhoitoon liittyvissä tehtävissä: ”Kahdeksantenatoista hallitusvuotenaan, saatuaan temppelin ja koko maan
puhdistetuksi, Josia lähetti Safanin, Asaljan pojan, sekä kaupunginpäällikkö Maasejan ja kirjuri Joahin, Joahasin pojan, korjaamaan Herran,
Jumalansa, temppeliä” (2. Aik. 34:8; ks. myös esim. 1. Aik. 27:32; 2.
Aik. 26:11). Aikakirjoissa mainitaan myös leeviläiseen sukuun kuuluva
kirjuri: ”Leeviläinen kirjuri Semaja, Netanelin poika, kirjoitti heidän
nimensä muistiin kuninkaan, ruhtinaiden, pappi Sadokin, Ahimelekin,
Abjatarin pojan, sekä pappien ja leeviläisten sukujen päämiesten läsnä
ollessa” (1. Aik. 24:6; ks. myös 2. Aik. 34:13). Aikakirjatkin vahvistavat
kuvaa siitä, että pappien, leeviläisten ja kirjurien tehtävät sekoittuivat
kohti hellenististä aikaa tultaessa.
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Hellenistinen aika (323–63 eKr.)
Hellenistisellä aikakaudella kirjureiden määrä ja kirjallinen aktiivisuus
näyttäisivät kasvaneen Palestiinan alueella. Tähän lienee ollut syynä
kasvanut byrokratia: hallinto lisääntyi jo ptolemaiosten kaudella 300luvulla eKr., ja tämä kehitys jatkui muiden hallitsijoiden aikana. Hellenistisen aikakauden kukoistus näkyy myös lisääntyneenä kiinnostuksena tuon ajan tieteisiin, kuten astrologiaan (esimerkiksi Ensimmäinen
Henokin kirja), kalenterilaskelmiin, oppiin hyvistä ja pahoista hengistä
ja näiden hierarkiasta sekä eksorkismista. Siihen viittaa myös runsaana
säilynyt viisauskirjallisuus (esimerkiksi Qumranilta löydetyt aiemmin
tuntemattomat viisaustekstit).
Hellenistisenäkin aikana osa kirjureista oli Jerusalemin temppelin
palveluksessa. Juutalaisen historiankirjoittajan Josefuksen teoksissa kirjurit eivät esiinny kovin usein, mutta hän mainitsee heidät niiden henkilöiden joukossa, joiden ei seleukidihallitsija Antiokos III:n mukaan
tarvitse maksaa veroa: ”papit, temppelikirjurit, temppelilaulajat” (Josefus, Juutalaisten muinaishistoria, 12.138–144). Josefuksen teos on kirjoitettu vasta noin 70-luvulla jKr., ja hänen historiakuvaukseensa on suhtauduttava kriittisesti. On silti mahdollista, että 200-luvulla eKr.
kirjureita toimi temppelissä, mutta ei ole varmaa, muodostivatko he
selkeärajaisen kirjuriluokan. Todennäköisesti kirjurien tehtävät olivat
hyvin monimuotoisia. (Saldarini 1988, 249–250.)
Sirakin kirjassa kuvataan hellenistisen aikakauden ihanteellinen kirjurihahmo. Näkemys kirjurista yleisesti viisaana ja oppineena henkilönä
onkin selvästi vahvempi Sirakin kirjassa kuin aikaisemmissa teksteissä.
Ben Siran ihannekirjurin muotokuvaan vaikutti kreikkalainen kirjuriihanne. Ben Siran omassakin hahmossa viisas, oppinut ja kirjuri sekoittuvat. Epäselvää on, oliko Ben Sira myös pappi. Hän ainakin suhtautui
myönteisesti temppeliin ja oli temppeli-instituution kannattaja. (Saldarini 1988, 255–257.) Kirjuri on selkeästi myös kirjailija, onhan hän
luonut itse kokonaisen teoksen:
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Isoisäni Jeesus, joka jo pitkään oli omistautunut lain, profeettojen ja muiden
isiltä perittyjen kirjoitusten lukemiseen ja perehtynyt niihin tarkoin, halusikin
antaa viisautta ja kasvatusta koskevaan tietämykseen oman lisänsä, jotta opinhaluiset myös hänen ajatuksiaan tutkistelemalla pääsisivät yhä paremmin selville siitä, mitä lain mukainen elämä on. (Sirakin kirja kreikankielisen tekstin
mukaan, Johdanto.)

Kirjureiden asemaa ja työtä kuvataan Sirakin kirjan luvuissa 38:24–
39:11. Vaikka kuvaus on ihannoitu, sen uskotaan heijastelevan hellenistisen ajan kirjureiden todellisuutta ja mahdollisesti jopa osoittavan, että
kirjurit muodostivat oman yhteiskuntaluokkansa. Siinä esimerkiksi oletetaan, että vain henkilöt, joiden ei tarvitse ansaita elantoaan työllä,
voivat tulla oppineiksi ja kirjureiksi: ”Lainopettajan viisaus vaatii sopivasti vapaa-aikaa ja viisaaksi voi tulla, jos ei joudu rasittamaan itseään
työllä” (Sir. 38:24). Vaikka kirjurin ja oppineen roolit ovat osittain
päällekkäiset, ne eivät ole täysin identtiset. Roolien sulautuminen näkyy
myös Aristeaan kirjeessä, joka on kirjoitettu 200-luvulla eKr. Viisaat ja
oppineet kirjurit liikkuivat hallitsijoiden ja papiston joukoissa, ja ainakin osalla oli vaikutusvaltaa ja asema korkeina virkamiehinä hallinnossa
tai hovissa, tuomareina ja neuvonantajina. (Schams 1998, 105; Saldarini 1988, 241–247, 257.)
Itsenäisen juutalaisvaltion ja hasmonien hallinnon aikaa kuvaavissa
makkabilaiskirjoissa on muutama maininta kirjureista. Ensimmäinen
makkabilaiskirja puhuu kirjurien joukosta (synagōgē grammateōn): ”Alkimoksen ja Bakkhideksen luo tuli nyt joukko lainopettajia, jotka halusivat selvittää, miten tässä tilanteessa tuli menetellä. Nämä hasidit olivat
israelilaisista ensimmäisinä pyrkimässä rauhaan heidän kanssaan.” (1.
Makk. 7:12–13.) Kirjan kuvauksessa tämä kirjurien joukko liitetään
jollain tavoin hasideina tunnettuun juutalaiseen liikkeeseen, mutta epäselväksi jää paitsi kirjurien yhteiskunnallinen asema myös heidän yhteytensä tähän liikkeeseen. Toisessa makkabilaiskirjassa (6:18) mainittu
marttyyri Eleasar on ammatiltaan kirjuri ja johtavassa asemassa yhteisössään. Muutaman viitteen perusteella on kuitenkin vaikea sanoa mitään
varmaa kirjurien asemasta hasmonihallinnossa. He tuskin olivat yhteiskunnan vaikutusvaltaisimpia henkilöitä.
Hellenistisen ajan lopulla ja roomalaisajan alkupuolella tapahtui
sellainen muutos, että kirjuri-termi liitettiin myös henkilöihin, jotka
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eivät lähteiden valossa varsinaisesti edustaneet kirjureiden ammattikuntaa, esimerkiksi Henokiin ja Daavidiin. Henokista puhutaan ”vanhurskauden kirjurina” (1. Henokin kirja 12:4, 15:1) ja ”taitavana kirjurina”
(1. Henokin kirja 92:1), ja Qumranista löytyneessä Psalmikäärössä
(11QPsa 27:2) Daavidille annetaan kirjurin arvonimi. Muutoin kirjureita ei juuri mainita Qumranin teksteissä. (Schams 1998, 251–272.) Sen
sijaan niissä puhutaan Daavidista myös profeettana ja Henok saa jumalallisia ilmestyksiä. Jumalan tahdon ilmoittamisen arvovalta siirtyi Toisen temppelin aikakauden loppupuolella profeetoilta ”viisaille”, jotka
omaksuivat profeetallisia tehtäviä.

Roomalaisaika (63 eKr.–70 jKr.)
Roomalaisajan kannalta keskeisimmät lähteet ovat Uusi testamentti ja
Josefuksen teokset. Suomenkielisessä Uudessa testamentissa kreikan
termi grammateus käännetään sanalla ”lainoppinut”. Kuten Uuden testamentin suomenkielinen käännös paljastaa, kirjureiden ammattitaitoon
liitetään kirjoitustaidon lisäksi lain tuntemus ja pyhien kirjoitusten
opettaminen. Erityisesti synoptisissa evankeliumeissa lainoppineet kirjurit muodostavat selkeästi oman ryhmänsä muiden juutalaisten ryhmittymien rinnalla. Heidän kerrotaan vastustavan Jeesuksen opetusta, mutta muutoin heitä kuvaillaan niukalti. Markuksen evankeliumi sijoittaa
kirjurit Jerusalemiin, ja heidän asemansa on alisteinen papistolle. Matteuksen kirjurit sen sijaan ovat oppineiden perikuvia, ja heillä on paljon
yhteistä fariseusten kanssa. Luukkaan historiateoksen (evankeliumi ja
Apostolien teot) kirjurit uskovat fariseusten tavoin ylösnousemukseen.
Kirjurien tehtävät kuvataan pääasiassa hallinnollisiksi, ja he todennäköisesti asettuivat yhteisön hierarkiassa keskivaiheille. (Saldarini 1988,
266–268, 274.) Paavalin kirjeissä kirjurit mainitaan ainoastaan kerran
(1. Kor. 1:20).
Josefuksen kuvaus roomalaisajan kirjureista on jossain määrin jännitteinen Uuden testamentin kanssa. Josefus ei esitä kirjureita korkeasti
oppineina lain tuntijoina, vaan hänen mukaansa kirjureita oli erilaisissa
tehtävissä ja heidän yhteiskunnallinen asemansa vaihteli suuresti. Toiset
olivat korkea-arvoisia byrokraatteja (Juutalaissodan historia, 1.529), osa
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kuului temppelin henkilökuntaan (Juutalaissodan historia, 5.532) ja
jotkut taas olivat vähäarvoisia kylän virkamiehiä (Juutalaissodan historia,
1.479). On todennäköistä, että Uuden testamentin ja Josefuksen erot
johtuvat lähinnä kirjoittajien valikoivasta tavasta kuvailla kirjureita
(Teeter 2010, 1203).

Materiaalinen evidenssi: mitä tiedämme
kirjureiden työskentelystä?
Kirjallisten lähteiden lisäksi kirjureista ja heidän toiminnastaan on säilynyt myös toisenlaista, materiaalista, lähdeaineistoa. Se koostuu tarvikkeista, jotka kertovat kirjoitustaidosta, kuten mustepullot ja -kynät, sekä
kirjoitusta sisältävistä esineistä, kuten nahalle ja papyrukselle kirjoitetut
käsikirjoitukset, kiveen hakatut piirtokirjoitukset ja kirjoittamiseen käytetyt ruukunsirpaleet (kr. ostrakon, monikossa ostraka). Tällaiset esineet
ovat yleensä helpommin ajoitettavissa kuin kuvaukset kirjureista kirjallisissa lähteissä. Lisäksi ne ovat tutkittavana aineistona eräällä tavalla
neutraalimpaa kuin kirjalliset lähteet, jotka ovat kirjoittajan ja usein
myös tätä myöhempien toimittajien tulkintoja tapahtumista. Täten
tekstin taustalla olevaa todellista tilannetta ei ole enää helppo tavoittaa.
Materiaalisen lähdeaineiston ongelmana puolestaan on, että vaikka kirjoitustaitoisista henkilöistä on olemassa melko runsaasti todisteita, ei
näiden henkilöiden yhdistäminen johonkin yhdenmukaiseen kirjurien
yhteiskuntaluokkaan ole lainkaan yksinkertaista. Se vaatii usein materiaalisen aineiston tulkitsemista kirjallisen lähdeaineiston valossa tai tutkijan rekonstruktiota materiaalisen aineiston todennäköisestä historiallisesta viitekehyksestä. Näistä vaikeuksista huolimatta materiaalinen
lähdeaineisto auttaa luomaan entistä kattavamman kuvan kirjureista ja
heidän toiminnastaan.
Suurin osa säilyneestä materiaalisesta lähdeaineistosta on peräisin
myöhäiseltä Toisen temppelin ajalta, mutta jonkin verran piirtokirjoituksia ja kirjoitukseen käytettyjä ruukunsirpaleita on säilynyt jo Israelin
ja Juudan kuningasajalta (900-luvulta vuoteen 586 eKr.). Esimerkiksi
Israelin pääkaupungista Samariasta on löydetty ruukunsirpaleille kirjoitettuja tekstejä noin vuosilta 800–740 eKr. Samoin muinaisen Juudan
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alueelta on löydetty ruukunsirpaleille kirjoitettuja kirjeitä, jotka ovat
peräisin Lakisin kaupungista ajalta juuri ennen kuin babylonialaiset
valloittivat sen noin vuonna 587 eKr. Lisäksi on löydetty muun muassa
niin sanottu Siiloan piirtokirjoitus kuningas Hiskian hallituskaudelta
(n. 700 eKr.). Varhaisimmat varsinaiset käsikirjoitukset sitä vastoin
ajoittuvat Toisen temppelin ajalle. Suurin osa näistä käsikirjoituksista
on löydetty Qumranin luolista sekä muualta Kuolleenmeren alueelta
(muun muassa Masadan linnoitetulta vuorelta) ja ovat ajoitettavissa
hasmoni- ja roomalaisaikaan. Käsikirjoitusaineisto voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: erityisesti virkamieskirjurien olemassaolosta todistaviin dokumentaarisiin teksteihin ja kirjallisiin teksteihin, joiden kopioinnissa ja kirjurikäytänteissä voidaan havaita piirteitä kirjurikoulukunnista ja kirjanoppineisuudesta.

Dokumentaariset tekstit todisteina
virkamieskirjureista
Dokumentaariset tekstit sisältävät esimerkiksi keskushallinnon ja paikallishallinnon välisiä kirjeitä, kaupankäynnin dokumentteja ja oikeudenkäyntien pöytäkirjoja. Egyptin Elefantinessa on säilynyt papyruksia
persialaisajalta (400-luvulta eKr.). Nämä sisältävät juutalaisen sotilasyhteisön virallisia asiakirjoja sekä kirjeenvaihtoa esimerkiksi Jerusalemin
temppelin ja Juudeaa hallinneiden persialaisten kanssa. Papyruskokoelma on tärkeä kirjureiden toiminnasta kertova aineisto, sillä sen perusteella voidaan päätellä muun muassa, että armeijan ja paikallishallinnon
palveluksessa oli luku- ja kirjoitustaitoisia henkilöitä. Todennäköisesti
nämä henkilöt olivat virkamiesluokkaan kuuluvia kirjureita, vaikka kirjeet itsessään eivät kerro niiden kirjoittajia. Samanlaisen kuvan tilanteesta Toisen temppelin ajalla antavat myös esinelöydöt, kuten mustepullot.
Lisäksi säilyneet dokumentit, kuten kauppakuitit, kertovat, että yhteiskunnassa toimi ihmisiä, jotka toimittivat virkamieskirjurin rooliin
liitettyjä tehtäviä. Koska luku- ja kirjoitustaito oli harvinaista, on todennäköistä, että vaikkapa asiakirjan laatimiseen maakaupasta kahden
maanviljelijän välillä on vaadittu kirjuri. Dokumentaariset tekstit sisältävät viitteitä myös kirjureiden koulutuksesta. Qumranin tekstien jou-
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kossa on säilynyt kolme käsikirjoitusta (4Q234, 4Q341 ja 4Q360),
joita pidetään kirjureiden kirjoitusharjoituksina. Säilyneillä dokumentaarisilla teksteillä on eräs tekijä, joka yhdistää valtaosaa niistä. Ne on
kirjoitettu lähes yksinomaan arameaksi, joka oli Toisen temppelin ajan
puhe- ja hallintokieli. Tämä tarkoittaa, että virkamieskirjurit eivät välttämättä tarvinneet muuta kielitaitoa aramean lisäksi.
Dokumentaariset tekstit ja esinelöydöt paljastavat, että ainakin
Toisen temppelin ajalla oli olemassa virkamieskirjureita, jotka laativat
kaupan ja hallinnon dokumentteja ja kopioivat tekstejä. Mutta kopioivatko kirjurit tekstejä sanelusta tai varhaisemmasta mallikopiosta vai
liittyikö tähän prosessiin ainakin ajoittain myös tulkintaa ja muokkausta, joka voisi toimia todisteena myös muista kirjallisen lähdeaineiston
kuvausten kirjureille antamista ominaisuuksista? Nämä ovat kysymyksiä, joihin dokumentaaristen tekstien avulla emme kykene vastaamaan.
Dokumentaariset tekstit eivät sisällä viitteitä siitä, että olisi ollut olemassa jollain tasolla yhtenäinen kirjurien yhteiskuntaluokka, saati siitä, että
tämän luokan jäsenet olisivat saattaneet tehdä muutakin kuin laatia
hallinnon ja kaupankäynnin dokumentteja. Näiden kysymysten tutkimiseksi on perehdyttävä kirjallisiin teksteihin, sillä ne ovat lähes ainoita
lähteitä, joista on säilynyt useampia kopioita. Siten ne pystyvät kertomaan kopiointiprosessista ja siihen liittyvistä tulkinnallisista elementeistä. Koska suurin osa säilyneistä käsikirjoituksista on nimenomaan kirjallisia tekstejä, voidaan niiden avulla hahmottaa myös, toimivatko kirjurit
aina samoin vai onko teksteissä havaittavissa mahdollisia eroja eri kirjurikoulukuntien kesken.

Kirjureiden käytänteet ja kirjurikoulukunnat
Suurin osa saatavilla olevista käsikirjoituksista on peräisin Qumranin
luolista (yli 900 käsikirjoitusta), joten ne toimivat päälähdeaineistona,
johon muualta löydettyä, suhteellisen vähäistä aineistoa verrataan. Eräitä mahdollisia kirjurikoulukuntiin viittaavia piirteitä Qumranin käsikirjoituksissa ovat niissä käytetyt käsialat ja tietyt kirjalliset käytänteet,
joita seuraavaksi tarkastellaan lähemmin.
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Qumranin käsikirjoitusaineiston käsialoja on laajassa mittakaavassa
tutkittu vasta vähän. Alan uranuurtajan, Ada Yardenin mukaan käsikirjoitusten joukossa on lukuisia samojen henkilöiden kopioimia tekstejä,
osa käsialoista on muutenkin hyvin samantapaisia, ja hän on lisäksi pystynyt tunnistamaan saman kirjurin kopioimia käsikirjoituksia sekä
Qumranin teksteistä että Masadasta löydetyistä käsikirjoituksista (Yardeni 2007, 287–298). Qumranin käsikirjoituksissa ei ole säilynyt itse
kirjureita koskevia tekstejä, joissa kuvattaisiin kirjureita itseään, heidän
koulutustaan ja työtään. Vaikka saatavilla ei ole suoraa lähdeaineistoa,
joka voisi valottaa näiden käsialaan liittyvien havaintojen merkitystä,
Egyptin papyruslöydöt tarjoavat mielenkiintoista vertailumateriaalia
muualla Lähi-idässä havaituille ilmiöille.
Egyptistä on löytynyt maan ainutlaatuisten maantieteellisten olosuhteiden vuoksi paljon enemmän kirjallista lähdeaineistoa kuin muualta Lähi-idästä. Kirjureihin liittyen viime aikoina on selvinnyt muun
muassa, että erään rajatun löytöalueen tekstit ovat peräisin usean sukupolven ajalta samasta kirjuriperheestä tai -koulukunnasta. Käsikirjoituksissa säilyneiden henkilöviittausten sekä käsialojen ja niiden ajoitusten
perusteella on ollut mahdollista luoda eräänlainen ”sukupuu” käsikirjoitukset laatineista kirjureista. Nämä kirjurit kuuluivat omaan koulukuntaansa ja olivat joko todellisia sukulaisia keskenään tai heistä puhuttiin
”isinä” ja ”poikina” oppilas–opettaja -suhteen merkityksessä. Vaikka
Qumranin käsikirjoitusten käsialojen tutkimus on vasta alussa, vastaavuudet Egyptin tapauksen kanssa puoltaisivat sitä, että Qumranin käsikirjoitukset kopioineet henkilöt saattaisivat olla nimenomaan kirjurikoulutuksen saaneita. Toisaalta Qumranin käsikirjoitusten löytökonteksti poikkeaa egyptiläisestä vertailutapauksesta, ja myös
käsikirjoitusten kirjoittajakysymys on erittäin kiistanalainen. On siis
odotettava käsialatutkimusten edistymistä ennen kuin varmempia vastauksia voidaan antaa.
Tunnetuin teoria omasta Qumranin kirjurikoulukunnasta, jolla
olisi ollut omat käytänteensä, on peräisin Emanuel Tovilta. Tovin teoria
perustuu käsialojen tutkimuksen sijaan pääasiassa eri käsikirjoituksissa
havaittaviin eroihin sanojen oikeinkirjoitustyyleissä eli siihen, miten
sanat kirjoitetaan. Tov on nimennyt tietyn oikeinkirjoitustyylin Qumranin ortografiaksi (ks. alla). Hänen mukaansa tällä tyylillä kirjoitetut
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käsikirjoitukset voidaan erottaa omaksi, selvästi rajatuksi ryhmäkseen.
Tov esittää, että tietty kirjurikoulukunta oli vastuussa näistä käsikirjoituksista ja että kyseinen koulukunta voidaan paikallistaa Qumranin
liikkeeseen. (Tov 2004, 261–273.) Tovin malli on kuitenkin liian yksinkertainen selittämään käsikirjoituksissa havaittavaa moninaisuutta.
Yhtä käytäntöä ei myöskään voida rajata jollekin tietylle koulukunnalle
kuuluvaksi, koska vertailumateriaalia ei ole olemassa riittävästi. Ei tiedetä, ovatko niin sanotut Qumranin ortografian piirteet todella tyypillisiä
vain tietylle osalle Qumranin käsikirjoituksia vai olivatko ne käytössä
huomattavasti laajemmin.
Tästä huolimatta oikeinkirjoitustyylien osalta on selvää, että käytössä oli useita eri järjestelmiä samanaikaisesti, eikä niillä ollut tarkkoja
rajoja (vrt. Tigchelaar 2010, 173–207). Muualla kuin Qumranin luolissa säilyneen käsikirjoitusaineiston vähyyden vuoksi on mahdotonta erotella toisistaan selvästi rajattuja kirjurikoulukuntia, jotka voitaisiin liittää
johonkin paikkaan (esimerkiksi Jerusalem tai Aleksandria) tai ryhmään
(vrt. Qumranin kirjurikoulukunta). Silti erot oikeinkirjoituksessa ovat
paremmin selitettävissä eroavilla käytännöillä eri kirjurikoulukunnissa
kuin kehityksenä kohti tiettyä oikeinkirjoitustyyliä, sillä ainoastaan siten
pystytään selittämään samaan aikaan käytössä olleiden oikeinkirjoitustyylien moninaisuus.
Usein on päätelty, että oikeinkirjoitustyyli olisi kehittynyt vähitellen täydempään suuntaan. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa, että alun
perin heprean vokaaliäänteiden sijoittamista ja pituutta sanoissa ei juuri
olisi merkitty näkyviin ylimääräisten konsonanttimerkkien avulla, mutta aikojen saatossa niitä olisi lisätty sanoihin yhä enemmän eli sanojen
kirjoitusasu olisi muuttunut pelkistetystä täydemmäksi. Siten pelkistetty
oikeinkirjoitustyyli (defective ortography) olisi ollut ajallisesti varhaisin,
sitä olisi seurannut täydempi oikeinkirjoitustyyli (plene ortography) ja
kehityksen myöhäisimpään vaiheeseen olisi kuulunut laajinta merkintätapaa suosiva, niin sanottu Qumranin ortografia. Vaikka oikeinkirjoitustyylien kehitys saattoi karkeasti ottaen olla tämänkaltainen, eri oikeinkirjoitusjärjestelmiä käytettiin pitkään sekaisin toistensa kanssa. On
esimerkiksi olemassa suurimmaksi osaksi pelkistettyä oikeinkirjoitustyyliä noudattavia käsikirjoituksia, joissa jotkut sanat kirjoitetaan järjestel-
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mällisesti täydemmän tyylin mukaan, ja samassa käsikirjoituksessa voi
lisäksi esiintyä muutamia Qumranin ortografialle tyypillisiä muotoja.
Heprealainen Raamattu nykyisessä muodossaan on mainio osoitus
oikeinkirjoitustyylien moninaisuudesta, mutta vielä konkreettisempi
osoitus erilaisten tyylien samanaikaisuudesta ovat Qumranin käsikirjoitukset. Niissä tyylien väliset erot eri kirjuriperinteissä johtivat toisinaan
kirjurin kirjoitusvirheisiin. Käsikirjoitus 4Q185 sisältää mielenkiintoisia
esimerkkejä tällaisista virheistä. Siinä on kahdella lyhyellä tekstipalstalla
yli kymmenen sanojen oikeinkirjoitustyyliin liittyvää virhettä (Pajunen
2011a, 191–220). Käsikirjoituksesta myös näkee, että sama kirjuri
myöhemmin korjasi kaikki virheensä lisäämällä korjauksen rivien väliin,
alun perin kirjoittamansa sanan yläpuolelle. Lähes kaikki virheet johtuvat siitä, että kirjuri kirjoitti sanan aluksi pelkistetyllä tyylillä. Virheiden
järjestelmällisyydestä voi päätellä, että kopioinnin kohteena olevassa
tekstissä käytettiin pääsääntöisesti täydemmän oikeinkirjoitustyylin
muotoja. Vakuuttavin selitys virheiden synnylle on, että käsikirjoitus
kopioitiin aluksi sanelusta sen sijaan, että kopioitava teksti olisi ollut
kirjurin edessä. Kirjuri oli koulutettu käyttämään erilaista oikeinkirjoitustyyliä (defective) kuin saneltavassa tekstissä (plene), minkä takia hän
teki niin paljon virheitä lähdetekstiinsä nähden. Myöhemmin hän vertasi sanelusta tekemäänsä kopiota alkuperäiseen lähdetekstiin ja korjasi
tekemänsä virheet sen perusteella.
Tämä osoittaa, että eri oikeinkirjoitustyylit olivat käytössä samanaikaisesti (vrt. käsikirjoituksen 1QIsaa kopioineiden kahden kirjurin
erilaiset oikeinkirjoitustyylit), mikä taas selittyy parhaiten eri kirjurikoulukuntien välisillä eroilla. Mahdollisten koulukuntien paikallistamista
joko maantieteellisesti tai sosiologisesti on kuitenkin varottava erityisesti
siksi, koska lähdeaineistoa on säilynyt vain vähän ja harvoilta seuduilta.
Oikeinkirjoitustyylien väliset erot viittaavat siihen, että jokainen
kirjuri omaksui koulutuksensa aikana koulukuntansa käytänteiden mukaisen oikeinkirjoitustyylin ja käsialan erityispiirteet. Toisen temppelin
ajalta on säilynyt myös muuta materiaalista lähdeaineistoa, joka viittaa
siihen, että jonkinlainen kirjurien yhteiskuntaluokka oli olemassa. Esimerkiksi käsikirjoitusten suuri määrä Toisen temppelin ajan lopulta jo
itsessään todistaa, että kirjoittaminen ei ollut ”harrastelijatoiminnan”
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tasolla. Lisäksi käsikirjoituksissa noudatetaan laajasti tiettyjä käytänteitä,
jotka viittaavat jonkinlaiseen yhteiseen koulutuspohjaan.
Osa näistä käytänteistä oli ilmeisesti kirjureille aina pakollisia, osa
taas sovellettavissa kulloiseenkin käsikirjoitukseen. Pakolliset käytänteet
ohjasivat muun muassa sitä, kuinka käsikirjoitusmateriaali valmisteltiin
(tekstin marginaalit, kirjoitusrivit ynnä muut sellaiset), kuinka mahdolliset kirjoitusvirheet korjattiin, kuinka tekstin alku ja loppu merkittiin ja
millä keinoilla teksti voitiin jakaa osiin. Myös rivien tasaukseen oli omat
keinonsa, kuten pidempien kirjain- ja sanavälien käyttäminen rivin loppupuolella. Käytetty kirjainkoko puolestaan oli usein suhteessa käsikirjoituksen tehtävään. Esimerkiksi tietyssä rituaalissa ääneen luettavaksi
tarkoitetussa käsikirjoituksessa kirjaimet ovat yleensä selkeästi suurempia kuin vaikkapa henkilökohtaisessa rukouselämässä käytetyissä käsikirjoituksissa. Selkeitä eroja sovelletuissa kirjurikäytänteissä löytyy esimerkiksi verrattaessa ”kauppakuitteja” ja lakitekstejä tai selvästi ääneen
julkisessa tilaisuudessa luettaviksi tarkoitettuja liturgisia tekstejä
(4Q434, 4Q511, 11Q11; ks. Pajunen 2012, 46–62). Myös käytetyn
käsialan tyyli vaihtelee tekstin luonteesta riippuen siten, että esimerkiksi
kauppadokumentit tai yksityiseen käyttöön tarkoitetut tekstit on kirjoitettu usein vähemmän huolitellulla käsialatyylillä kuin pyhinä pidetyt
tekstit.
Hyvä esimerkki yhtenäisistä kirjurikäytänteistä on myös Jumalan
nimen JHWH eli tetragrammin kirjoittaminen Qumranin käsikirjoituksissa ja muualta löytyneissä kreikankielisissä käsikirjoituksissa. Nimen kirjoittamiseen ei ollut yhtä ainoaa tapaa, mutta hyväksyttävien
tapojen määrä oli selvästi rajallinen ja yhdenmukainen kaikkialla. Säilyneiden käsikirjoitusten perusteella kirjureiden oli mahdollista kirjoittaa
nimi neljällä eri tavalla: 1) heprealaisten aakkosten neliökirjaimilla
JHWH; 2) paleoheprealaisilla eli vanhempaa heprealaista aakkostoa
seuraavilla kirjaimilla JHWH; 3) korvaamalla nimi neljällä pisteellä; tai
4) vaihtamalla nimi heprean (tai kreikan) sanaan Herra. Nämä kaikki
neljä tapaa kirjoittaa Jumalan nimi esiintyvät sekä Qumranin käsikirjoituksissa että varhaisissa kreikankielisissä käsikirjoituksissa, jotka ovat
peräisin muualta kuin Qumranin luolista. (Tov 2004, 304–310.) Tämä
osoittaa, että käsikirjoituksia kopioineiden kirjureiden keskuudessa Ju-
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malan nimen kirjoittamisesta oli olemassa yhteinen sopimus, joka mahdollisti neljän eri kirjoitustavan käyttämisen.
Kaikki edellä luetellut käytänteet ovat hyvin mekaanisia. Ne todistavat pääasiassa sellaisista kirjureista, jotka olivat saaneet samanlaisen
koulutuksen ja osasivat kopioida tekstejä ja luoda ajan tavan mukaisia
kaupan ja hallinnon dokumentteja. Nämä taidot osaavan kirjurin ei
käytännössä ollut tarpeen tietää juuri mitään kopioitavasta tekstistä
hoitaakseen tehtävänsä. On myös esimerkkejä kirjureista, jotka olivat
kopioidessaan niin uskollisia alkutekstille, että he saattoivat toistaa jopa
sen virheet. (von Weissenberg 2011, 247–271.) Yhteisten käytänteiden
olemassaolo osoittaa, että oli olemassa kirjoitus- ja kopiointitaitoisia
ammattikirjureita, mutta käsikirjoituksissa on nähtävissä myös joitakin
käytänteitä, jotka vaativat huomattavasti syvällisempää tekstin ymmärtämistä ja saattavat siten olla osoitus laajemmasta oppineisuudesta.

Oppineet kirjurit
Yksi käsikirjoitusten kopioimisen osa-alue, joka vaati kirjureilta syvempää tekstin ymmärtämistä, on tekstin asettelu ja jakaminen osiin. Erityisen haastavaa kirjureille on ollut se, että saman teoksen eri kopioissa on
voitu toimia eri tavoilla ja heillä oli oltava valmiudet vaihtaa käytänteitä
kopiosta toiseen. Joskus teos on jaksotettu tai jaettu osiin kirjurimerkintöjen avulla, joskus näin ei ole tehty. Esimerkiksi psalmit on toisinaan
kirjoitettu käsikirjoituksiin säkeittäin eli yksi runosäe/rivi, joskus taas
samoin kuin proosateksti eli välittämättä säejaoista. Joissakin tapauksissa
käsikirjoitukseen on merkitty jopa säeryhmien jaottelu jättämällä käsikirjoitukseen selvä tyhjä tila osoittamaan jakoa. (Pajunen 2011b, 353.)
Koska näin monia eri tapoja käytettiin yhtäaikaisesti, oli ainakin osalla
kirjureista oltava vähintään suullinen tieto traditiosta, kuinka kukin
teksti tulisi jakaa osiin. Muuten he eivät olisi pystyneet vaihtamaan käytäntöä käsikirjoituksesta toiseen. Käytettyjen jakamistapojen moninaisuus ja samalla havaittavissa oleva säännönmukaisuus siinä, kuinka esimerkiksi psalmit jaoteltiin, kertovat paitsi yhteisestä perustavasta
merkitä tekstien jakoja myös syvemmästä tekstin ymmärtämisestä.
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Toiseksi vaikuttaa siltä, että joskus kirjurit vertasivat käsikirjoitusta
toiseen saman teoksen käsikirjoitukseen tai tuntemaansa suulliseen traditioon ja pyrkivät harmonisoimaan havaitsemiaan eroja saman teoksen
eri versioiden välillä. Konkreettisia osoituksia tästä työskentelystä ovat
käsikirjoitukset, joissa käsikirjoituksen alkuperäistä tekstiä on myöhemmin järjestelmällisesti muutettu kohti käsikirjoitukselle muuten
vierasta tekstityyppiä (ks. 4QGenj, 4QPse, 5QDeut). Tämänkaltainen
toiminta vaatii syvällistä tekstien ja traditioiden tuntemusta, mikä kertoo laajasta oppineisuudesta.
Kolmas merkittävä tekijä ovat käsikirjoituksissa käytetyt kielet.
Aramea oli Toisen temppelin ajan puhe- ja hallinnon kieli, jota virkamieskirjuritkin ilman muuta osasivat, mutta suurin osa Qumranin teksteistä on kirjoitettu hepreaksi. Arameantaitoinen kirjuri olisi kyllä osannut mekaanisesti kopioida myös hepreankielisen käsikirjoituksen, koska
merkit ovat samat, mutta ainakin osa kirjureista näyttää osanneen ja
ymmärtäneen myös hepreaa. On myös merkittävää, että Qumranin
teksteistä osa on kirjoitettu kreikaksi ja muutamat jopa erityisellä salakirjoituksella, sekoittaen heprean neliökirjoituksen ja kreikan kielen
kirjainmerkkejä, lukusuuntia ja niin edelleen. Siten on selvää, että osa
kirjureista osasi aramean lisäksi kirjoittaa sekä hepreaa että kreikkaa.
Kielien käyttö kertoo oppineisuudesta, josta selvä osoitus on myös Heprealaisen Raamatun kreikankielinen käännös, Septuaginta. Tämä käännöstehtävä vaati sekä kielten että käännettävien teosten sisällön laajaalaista tuntemusta ja tukee oletusta oppineen kirjuriluokan olemassaolosta. Legendan mukaan Septuagintan kääntäjät olivat selvästi kirjanoppineita, jotka osasivat tulkita lakia, eivät virkamieskirjureita (Aristeaan kirje 39).
Materiaalinen evidenssi antaa hyvin vähän suoria todisteita kirjureiden ja kirjuriluokan olemassaolosta. Se osoittaa, että kirjoitustaitoisia
henkilöitä oli olemassa ja että virkamieskirjureita oli ainakin Toisen
temppelin ajalla. Vaikuttaa todennäköiseltä, että viimeistään hellenistisen ajan lopulta lähtien oli olemassa ainakin muutamia erityisiä
kirjurikoulukuntia, mutta näiden sijoittaminen aikaan, paikkaan tai
tunnettuihin juutalaisiin ryhmittymiin on nykyisen materiaalisen lähdeaineiston perusteella mahdotonta. Virkamieskirjureiden lisäksi oli henkilöitä, jotka selkeästi ymmärsivät kopioimaansa materiaalia syvälli-
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semmin ja osasivat useita kieliä. Se, olivatko he tavallista pidemmälle
koulutettuja ammattikirjureita vai esimerkiksi luku- ja kirjoitustaitoista
oppinutta papistoa, on epäselvää. Mutta nämä oppineet osasivat käyttää
samoja kirjallisia käytänteitä kuin ammattikirjurit, mikä viittaa vähintään samanlaiseen peruskoulutukseen kuin ammattikirjureilla oli. Kun
nämä havainnot yhdistetään kirjallisen lähdeaineiston luomaan kuvaan,
vaikuttaa todennäköiseltä, että myöhäisellä Toisen temppelin ajalla oli
olemassa sekä ammattikirjureita että oppineita lainopettajia, jotka olivat
peruskoulutukseltaan kirjureita.

Tässä luvussa keskeistä
•
•

•
•

•

Kirjureita oli jo Ensimmäisen temppelin aikakaudella. He työskentelivät hovissa, temppelissä, armeijan ja kaupan palveluksessa.
Toisen temppelin aikakaudella osa kirjureista oli ammattikirjoittajia ja virkamieskirjureita, osa laajasti oppineita lain tuntijoita ja opettajia. Kaikki kirjoitustaitoiset eivät olleet lainoppineita eivätkä kaikki oppineet ammatiltaan kirjureita.
Myös käsikirjoitukset ja kirjoitusvälineet kertovat meille kirjurien työtavoista ja koulutuksesta.
Kirjureiden koulutukseen kuului muun muassa kaikille kirjureille samanlaisten pakollisten käytänteiden, kuten käsikirjoitusmateriaalin valmistelun ja kirjoitusvirheiden korjauksen,
harjoittelua. Lisäksi kirjurit oppivat sovellettavia käytänteitä,
joita he vaihtelivat kirjoitettavasta tekstistä riippuen, sekä kirjurikoulukuntansa oikeinkirjoitustyylin ja käsialan erityispiirteet.
Osa kirjureista oli taitavia ja oppineita henkilöitä, jotka kykenivät muokkaamaan tekstiä. Toiset olivat yksinkertaisia kopioitsijoita, jotka saattoivat jopa toistaa alkutekstin virheet.
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Perhe- ja sukupuolisuhteiden
hierarkia Raamatun teksteissä

Perhe- ja sukupuolisuhteet järjestyvät Raamatun teksteissä patriarkaalisen mallin mukaisesti. Naiset ja alaikäiset ovat miehen määräysvallassa, ja naisen valtapiiri rajoittuu perheen sisälle. Patriarkaaliseen malliin kuuluu selkeä hierarkia ja sukupuolten voimakas roolittaminen niin työnjaossa kuin seksuaalisuhteissakin. Jokaisella
yhteisön jäsenellä on paikka kotitalouksien (hepr. bēt ’āb, kr. oikia)
järjestelmässä, ja tämä paikka määrää yksilön valtasuhteet ja seksuaalisuhteet. Tässä luvussa tutkitaan, miten eri asemissa olevien naisten
ja miesten suhteet järjestyvät patriarkaalisessa hierarkiassa Raamatun
tekstien mukaan.

Patriarkaaliset sukupuoliroolit
Perhesuhteet ja sukupuolisuhteet ovat kaikissa ihmisyhteisöissä riippuvuussuhteessa keskenään. Historiallisesti yleisin tapa järjestää sukupuolten väliset suhteet perheessä ja yhteiskunnassa on patriarkaalinen eli
miesvaltainen ja -johtoinen malli, jossa perhe on yhden miehen johtama
kokonaisuus ja yhteiskunnan johtoasemat ovat kirjaimellisesti ”miehitettyjä”. Perheenmuodostuksen liittymisellä sukupuolisuuteen on pohja
ihmislajin evoluutiossa, mutta patriarkaalisen roolijaon aktiivinen ylläpito, saati sen yksityiskohtien säätäminen ja soveltaminen, ei ole evolutiivinen tai biologinen välttämättömyys, vaan riippuu ihmisyhteisön
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valtarakenteista. Biologia ei myöskään sanele sitä, miten perhe- ja sukupuolisuhteet käytännössä järjestetään.
Perhesuhteet ovat myös valtasuhteita. Perinteisesti yhteiskunnan
valtasuhteet on sukupuolitettu, ihmisen paikan yhteiskunnassa määrittelee hänen asemansa hierarkiassa, eikä roolimallien vastaista käyttäytymistä suvaita. Tämä luku lähestyy perhe- ja sukupuolisuhteita Raamatun teksteissä vallan perspektiivistä ja kysyy, miten eri asemissa olevien
naisten ja miesten suhteet järjestyvät patriarkaalisessa hierarkiassa.
Raamatun teksteistä käy ilmi, että niiden syntymaailmassa vallitsi
patriarkaalinen perhe- ja sukupuolikulttuuri sekä sukupuolten työnjako
ja hierarkia. Muinaisia yhteiskuntia ei ole mahdollista havainnoida paikan päällä, mutta tekstien tueksi on käytettävissä arkeologista tietoa
ihmisten elintavoista (esim. Meyers 2003, 2005; 2013; Yasur-Landau et
al. 2011). Lisäksi on saatavilla antropologista tietoa kulttuureista, jotka
ovat ajallisesti kaukana, mutta maantieteellisesti ja kulttuurisesti lähellä
Raamatun kuvaamia olosuhteita (esim. Hilma Granqvistin klassikkotutkimukset palestiinalaisesta Arṭasin kylästä: 1931, 1935, 1947, 1950).
Raamatun koko sisältöä ei voi puristaa yhden ainoan kulttuurin
kuvaksi, varsinkin kun monia tekstejä on vaikea ankkuroida historiallisiin yhteisöihin. Kuvaankin tässä luvussa perhe- ja sukupuolisuhteita
siten kuin ne esiintyvät Vanhan ja Uuden testamentin teksteissä, eikä
esimerkiksi ”muinaisessa Israelissa ja Jeesuksen ajan Palestiinassa”. Tarkastelen sitä, miten Raamatun tekstit ilmentävät patriarkaalista sukupuolitettua hierarkiaa. Pyrin osoittamaan, että sukupuolitetut valtarakenteet ovat Raamatun pitkänä kirjoittamisaikana pysyneet
perusrakenteeltaan samanlaisina, vaikka tekstit ilmentävät myös historian myötä tapahtuneita muutoksia. Muistutan lukijaa siitä, että monet,
erityisesti määräyksen muotoon kirjoitetut tekstit esittävät perhe- ja
sukupuolisuhteet sellaisina kuin niiden pitäisi olla, mikä ei välttämättä
vastaa sitä, miten asiat ihmisten arkielämässä olivat.

Kotitalouden hierarkia
Yleispätevää avioliiton määritelmää on vaikea muotoilla, niin paljon
erilaisia avioliittomalleja historiasta tunnetaan. Antropologian oppikir-
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joissa esiintyy monenlaisia avioliiton määritelmiä, joille yhteisiä piirteitä
ovat yhteisön vahvistama sopimus yhteenliittymän osapuolista ja heitä
koskevista oikeuksista ja velvollisuuksista; legitiimeistä seksuaalisuhteista; jälkeläisistä, heidän asemastaan ja perimisjärjestyksestään; sekä sukuyhteisöjen keskinäisistä suhteista ja omaisuudensiirroista (esim. Keesing
& Strathern 1998, 216–248). Nämä piirteet sopivat täysin myös Raamatun teksteihin. Ihmisen ruumiin rajat, yksilön liittyminen yhteisöönsä, sukupuolisuhteiden rakentuminen ja seksuaalielämän kontrolli ovat
Raamatun teksteissä olennaisesti kytköksissä kotitalouksien ja sukuyhteisöjen muodostamaan systeemiin.
Raamatun tekstien kuvaama naisen ja miehen yhteenliittymä ei ole
ensisijaisesti parisuhde vaan osa laajempaa kokonaisuutta. Itse asiassa
sanalla avioliitto ei ole vastinetta Vanhan testamentin hepreassa. Raamatun alkukielet eivät myöskään tunne sanaa, joka tarkoittaisi länsimaisen
ydinperheen tapaista yksikköä. Raamatunkäännöksissä sanat avioliitto ja
perhe toki esiintyvät useinkin, mutta alkukielinen sana on yleensä heprean bajit tai kreikan oikia. Kumpikin sana tarkoittaa taloa eli perhekuntaa (Joos. 24:15; Ap. t. 16:15).
Sanat bajit tai oikia tarkoittavat koko kotitalousyksikköä ja kattavat
sen kaikki jäsenet: isovanhemmat, vanhemmat, lapset puolisoineen ja
lapsineen, vielä naimattomat tai leskeksi jääneet sisarukset sekä varakkaassa taloudessa myös nais- ja miesorjat lapsineen. Yhdessä taloudessa
saattoi asua monta pariskuntaa ja useamman pariskunnan lapsia. Tällaista yksikköä nimitetään yleensä laajennetuksi perheeksi (extended
family). Perheen koko ja kokoonpano riippuivat varallisuudesta, elämänkohtaloista ja siitä, miten se jäsentyi sukujen ja toisten talojen
muodostamaan systeemiin. Pieni kotitalous saattoi olla verrattavissa
nykyisen ydinperheen tapaiseen kokoonpanoon. Nämä lienevät Uuden
testamentin maailmassa jossakin määrin yleistyneet.
Raamatun yhteisö- ja perherakenteen patriarkaalisuutta ilmentää
hyvin se, että kotitaloutta kutsutaan Vanhassa testamentissa nimellä bēt
’āb, ”isän talo” (esim. 1. Moos. 24:38; 46:31; Joos. 22:14). Isän talo on
patriarkaalinen kotitalousyksikkö, jossa miespuolinen perheenpää käyttää päätösvaltaa ja johon kuuluu naisia, lapsia, vanhuksia ja karjaa (5.
Moos. 3:19; Joos. 1:14), joskus myös orjia. Nimitys bēt ’āb korostaa
perheenisän asemaa ja auktoriteettia – kymmenen käskyäkin edellyttää
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hierarkkisen perherakenteen, ja käskyt on kohdistettu nimenomaan
perheenisälle (2. Moos. 20:1–17; 5. Moos. 5:6–21).
Raamatun kuvaama yhteiskunta on patrilineaarinen: suku- ja perimislinjat määritellään isän kautta (1. Moos. 5; 4. Moos. 26; Ruut 4:18–
21; Matt. 1:1–17; Luuk. 3:23–38), ja perimisjärjestyksessä ensimmäisenä on vanhin poika, joskin esikoisoikeudesta tunnetaan myös useita
poikkeuksia (Iisak, Jaakob, Salomo). Jobin kerrotaan antaneen tyttärilleen saman perinnön kuin pojilleen (Job 42:15), mutta normaalisti naisten perimisoikeus tulee ajankohtaiseksi vain, jos miespuolisia perillisiä ei
ole. Tällöinkin säädetään, että perinnön on pysyttävä oman heimon
sisällä (4. Moos. 36). Tämä säädös korostaa järjestelmän patrilokaalisuutta: isän perintöosa (nah alā) määrittää myös kotipaikan ja identiteetin.
Kaikki kotitalouden jäsenet ovat oikeudellisesti perheenpään alaisia
ja hänen vastuullaan. Perheenpää on velvollinen valvomaan kaikkien
perheenjäsentensä elämää, sillä heihin kohdistuvat loukkaukset koskevat
koko laajennettua perhettä, niin myös heidän tuottamansa häpeä (5.
Moos. 22:21). Sen vuoksi perheenjäsenten liikkumavapaus kotitalouden
ulkopuolella on rajoitettua, ja erityisesti seurustelu vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvien henkilöiden kanssa on tiukasti valvottua (Sir. 9:9).
Naisten sukupuolielämää kontrolloidaan luultavasti senkin varmistamiseksi, että heidän synnyttämänsä lapset ovat todella perheenpään siittämiä ja hänen perillisiään.
Tarkimman vartioinnin kohteina ovat nuoret naiset (Sir. 7:24;
42:11; 2. Makk. 3:19), sillä luvaton sukupuolisuhde saattoi tuhota heidän elämänsä. Viidennessä Mooseksen kirjassa säädetään, että jos toiselle miehelle kihlattu nuori nainen joutuu miehen makaamaksi kaupungissa eikä huuda apua, hänet kivitetään yhdessä miehen kanssa; jos tämä
tapahtuu kaupungin ulkopuolella, vain mies kivitetään, koska tytön
mahdollisia avunhuutoja ei kuultu. Jos kihlaamaton tyttö joutuu raiskatuksi, hänet naitetaan raiskaajalleen, koska hänellä ei koskemattomuutensa menetettyään olisi enää mahdollisuutta päästä kenenkään muun
miehen puolisoksi (5. Moos. 22:22–29). Toisaalla tosin säädetään, että
isä voi tällaisessa tapauksessa olla luovuttamatta tytärtään (2. Moos.
22:16–17), mutta tämä ei sinänsä paranna häpäistyn tyttären mahdollisuuksia saada enää miestä itselleen.
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Perheenpää on paitsi orjiensa myös lastensa omistaja, ja hänellä on
valta päättää muun muassa lastensa luovuttamisesta aviosuhteeseen (1.
Moos. 29:28; 34:4; Tuom. 14:2; 1. Sam. 18:17; 2. Kun. 14:9; Sir.
7:25). Vanhan testamentin lakitekstit suojelevat orjia isäntiensä mielivallalta (2. Moos. 21:20–21, 26–27; vrt. Sir. 7:20), mutta oikeuttavat
myös myymään tyttären orjattareksi (2. Moos. 21:7). Ruumiillinen
kuritus kuuluu kasvatukseen (Sananl. 29:15; vrt. 23:13–14; Sir. 30:1,
13). Uppiniskainen poika, joka ”viettää kevytmielistä ja juopottelevaa
elämää”, voidaan viedä kaupungin portille kivitettäväksi (5. Moos.
21:18–21).
Patriarkaalinen yhteisömalli näkyy kauttaaltaan myös Uudessa testamentissa; varhaiset kristityt eivät näytä tähdänneen yhteiskunnan rakenteellisen hierarkian muuttamiseen. Niin kutsutuissa huoneentauluissa vaimoja neuvotaan suostumaan miestensä tahtoon niin kuin Herran
tahtoon, lasten edellytetään olevan kuuliaisia vanhemmilleen ja orjien
isännilleen. Miestäkin velvoitetaan rakastamaan vaimoaan, ”heikompaa
astiaa”, kuin omaa ruumistaan, olemaan laupiaita lapsilleen ja oikeudenmukaisia orjilleen (Ef. 5:21–6:9; Kol. 3:18–4:1; 1. Piet. 2:13–3:7).

Nainen – itsenäinen vai alistettu?
Raamatun tekstit heijastavat virallista sukupuolihierarkiaa, jossa naiset
elävät yksiselitteisesti perheenpään määräysvallan alla. Hierarkia näkyy
kielenkäytössä: se, mitä meidän kielellämme kutsutaan naimisiinmenoksi tai avioliiton solmimiseksi, ilmaistaan hepreaksi siten, että isä ”antaa”
(nātan) tyttärensä miehelle, joka ”ottaa” (lāqahʖ) tämän itselleen. Yhteiseloa kuvaava verbi on puolestaan bā‘al, ”olla herrana” (5. Moos. 21:13;
24:1; Sananl. 30:23; Jes. 62:4–5), ja aviovaimo on hepreaksi ”herran
hallitsema nainen” (’iššā be‘ūlat ba‘al, 5. Moos. 22:22). Myös kreikan
verbin gameō aktiivimuodon subjektina on lähes aina mies niin Uudessa
testamentissa kuin muuallakin kreikankielisessä kirjallisuudessa (poikkeukset: Mark. 10:12 ja 1. Kor. 7:28). Naisesta tätä verbiä käytetään
mediumi- ja passiivimuodoissa ”vaimoksi ottamisen” kohteena.
Kaikki Raamatun naiset eivät kuitenkaan esiinny pelkkinä passiivisina vallankäytön kohteina. Dekalogi velvoittaa kunnioittamaan sekä
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isää että äitiä (2. Moos. 20:12; 5. Moos. 5:16). Kymmenen käskyn vanhempi versio näyttää luettelevan vaimon ikään kuin talon omaisuusluettelon ensimmäisenä kohtana: ”Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele
hänen vaimoaan, älä orjaa tai orjatarta – –” (2. Moos. 20:17). Nuorempi versio sen sijaan irrottaa vaimon muusta kotitaloudesta itsenäiseksi
tavoittelun kohteeksi: ”Älä tavoittele toisen vaimoa. Älä myöskään havittele toisen taloa, peltoa, orjaa tai orjatarta – –” (5. Moos. 5:21). Uudessa testamentissa patriarkaalista hierarkiaa ei kumota, jos kohta Jeesuksen suhtautuminen naisiin vaikuttaa erityisesti Luukkaan
evankeliumin valossa yllättävän tasavertaiselta. Jeesuksella kerrotaan
olleen myös useita naispuolisia seuraajia (Matt. 27:55–56; Mark. 15:40;
Luuk. 8:1–3; 24:10). Paavalikin pitää naisia seurakunnassa tasaveroisina
miesten kanssa (Gal. 3:28), mutta hahmottaa silti naisen, miehen ja
Kristuksen suhteen hierarkkisen mallin mukaisesti: ”Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja
Kristuksen pää on Jumala” (1. Kor. 11:3).
Sukupuoliroolien rajat ovat periaatteessa ehdottomia ja naisten
liikkumatila rajoitettu. Naisten ja miesten elinpiirit on rajattu eri tavoin:
miehen vastuulla on elannon hankkiminen, kun taas nainen huolehtii
kodista sekä synnyttää ja kasvattaa lapset. Erityisesti perheenpään vaimolla on merkittävästi valtaa kotitalouden sisällä, ja hierarkiassa korkeammalla olevilla naisilla on päätösvaltaa orjiensa suhteen (1. Moos.
16:1–6; 30:4, 9). Sananlaskujen mukaan äidin opetukset rinnastetaan
isältä saatuihin neuvoihin ja väitetään peräti, että naisviisaus rakentaa
talon. Sananlaskujen kirjan päätöksenä oleva hyvän vaimon ylistys antaa
ymmärtää perheenemännän valtikoivan kotitaloutta varsin itsenäisesti.
(Sananl. 1:8; 6:20; 14:1; 31:10–30.)
Raamatun naisten vaikutusvalta ei kuitenkaan rajoitu äitiyteen eikä
edes kotitalouden piiriin. Monet kertomukset kuvaavat taitavia ja itsenäisiä naisia, jotka osaavat kääntää miestensä päät ja johdattaa asioita
haluamaansa suuntaan – sellaisia ovat esimerkiksi Saara (1. Moos. 16;
21:8–13), Abigail (1. Sam. 25), Tekoan viisas nainen (2. Sam. 14:1–24)
sekä Ruut ja Ester. Jerikon valloitus onnistuu prostituoitu Rahabin ansiosta (Joos. 2; 6:22–25), ja Judit pelastaa rohkealla toiminnallaan BaitIlajan kaupungin (Judit 8–13). Tämäkin on tyypillistä patriarkaaliselle
yhteiskunnalle: naisten panos sen ylläpidossa on välttämätön, mutta
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toteutuu parhaiten patriarkaalisten rakenteiden ehdoilla ja niitä kyseenalaistamatta.
Paavali kirjoittaa, että mies on Jumalan kuva ja heijastaa Jumalan
kunniaa, kun taas nainen heijastaa miehen kunniaa (1. Kor. 11:7), ja
että naisten on seurakunnan kokouksissa syytä pitää suunsa kiinni (1.
Kor. 14:34). Paavali siis hahmottaa sukupuolten suhteet patriarkaalisen
hierarkian mukaisesti, mutta painottaa, että ”Herran edessä ei ole naista
ilman miestä eikä miestä ilman naista, sillä niin kuin nainen on luotu
miehestä, myös mies on syntynyt naisesta” (1. Kor. 11:11–12). Niinpä
Paavalilla onkin naispuolisia työtovereita, joista hän käyttää sellaisia
nimityksiä kuin diakoni (Foibe: Room. 16:1) ja apostoli (Junia: Room.
16:7). Uusi testamentti tuntee muitakin naisia, joilla näyttää olleen
merkittäviä rooleja varhaisissa kristillisissä seurakunnissa (Prisca: Ap. t.
18; Room. 16:3; Lyydia: Ap. t. 6:14–15).

Ero ja aviorikos
Eroaminen on Raamatun teksteissä olennaisesti miehelle kuuluva oikeus, ja käytettävistä olevista lähteistä saa ylipäätään sen kuvan, että mies
sai erottaa vaimonsa milloin itse halusi. Vaimolla ei ollut vastaavaa oikeutta. Vanhan testamentin lait eivät ota tällaista mahdollisuutta edes
teoriassa huomioon, ja tämä on taustana, kun fariseukset kysyvät Jeesukselta, saako mies hylätä vaimonsa. Markuksen evankeliumin mukaan
Jeesus vastaa kieltämällä puolison hylkäämisen kokonaan, oli hylkääjänä
sitten mies tai nainen (Mark. 10:1–12), Matteuksen evankeliumissa sen
sijaan puhutaan vain naisen hylkäämisestä, mikä kielletään ”muun syyn
kuin haureuden tähden” (Matt. 19:1–9; vrt. 5:32).
Evankeliumien ero heijastaa kulttuurieroa: Markus tuntuu ottavan
huomioon roomalaisen käytännön, jossa myös naisen oli mahdollista
erota miehestään. Myös Paavali ottaa tämän mahdollisuuden huomioon. Hän vaatii Herran auktoriteettiin vedoten, että mies ei saa erota
vaimostaan eikä vaimo miehestään, mutta toteaa samaan hengenvetoon:
”Jos hän kuitenkin eroaa, olkoon menemättä enää naimisiin tai sopikoon miehensä kanssa” (1. Kor. 7:10–11).
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Miehen ja naisen asema hahmottuu Paavalin ja Markuksen teksteissä tasavertaisemmaksi kuin Vanhassa testamentissa. Jeesuksen ja
fariseusten keskustelussa viitataan seuraavaan Mooseksen lain kohtaan
(5. Moos. 24:1; vrt. Jer. 3:8; Jes. 50:1): ”Jos avioliiton solminut mies
lakkaa pitämästä vaimostaan havaittuaan hänessä jotakin epämieluista,
hän voi kirjoittaa vaimolleen erokirjan ja lähettää hänet luotaan.” Vanha
testamentti ei luettele hyväksyttäviä avioeron syitä. ”Jotakin epämieluista” (‘erwat dābār) on väljä käsite, joka tuntuu antavan miehelle täyden
mielivallan. Sen on joskus ajateltu merkitsevän nimenomaan aviorikosta, mutta tämä pitää tuskin paikkaansa, koska Viides Mooseksen kirja
määrää toisaalla aviorikoksesta kuolemanrangaistuksen (5. Moos. 22:22;
vrt. 3. Moos. 20:10).
Siinä missä ero on perheen sisäinen, miehen päätettävissä oleva
asia, jonka toteuttamiseen ei tarvita tuomioistuimen päätöstä, aviorikos
on julkisen oikeudenkäytön piiriin kuuluva rikos. Dekalogi kieltää lyhytsanaisesti: ”Älä tee aviorikosta” (2. Moos. 20:14; 5. Moos. 5:18).
Käskyssä käytetty verbi nā’ap ei tarkoita mitä tahansa seksuaalieettisesti
epäilyttävää käyttäytymistä, vaan nimenomaan toiselle miehelle kuuluvaan naiseen kajoamista. Käsky kohdistuu yksittäisiin tekoihin toisin
kuin dekalogin viimeinen käsky, joka kieltää tavoittelemasta toisen vaimoa pysyvästi itselleen.
Aviorikos tapahtuu Viidennen Mooseksen kirjan mukaan, kun
mies makaa toisen miehen hallintaan kuuluvan naisen kanssa (5. Moos.
22:22). Aviorikos on rikos miestä vastaan, jonka hallintaan ja määräysvaltaan nainen kuuluu. Se on olennaisesti toisen miehen persoonaan ja
auktoriteettiin kajoamista. Aivan kuten kihlaamattoman tytön maannut
mies on korvausvelvollinen tytön isälle (2. Moos. 22:15; 5. Moos.
22:28–29), aviorikoksen tapahtuessa loukattu osapuoli on naisen aviomies. Mies, joka makaa isänsä vaimon (joko äitinsä tai muun vaimon),
häpäisee isänsä eikä kyseistä naista (3. Moos. 18:7–8; 20:11; 5. Moos.
23:1; 27:20). Missään tapauksessa loukattuna osapuolena ei ainakaan
juridisesti ole oma puoliso.
Syyt aviorikoksen tuomitsemiseen ovat syvemmällä kuin miehisessä
auktoriteetissa sinänsä. Suvun eli ”siemenen” jatkaminen ja perheiden
sisäinen yhteenkuuluvuus takaavat yhteisön jatkuvuuden. Patrilineaarisessa ja patrilokaalisessa järjestelmässä olennaista on myös perinnön
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pysyminen perheessä. Sen tähden on tärkeää, että perilliset todella olivat
perheenpään omaa siementä. Aviorikokseen liittyy aina vaara, että perheeseen syntyi jälkeläisiä, joiden alkuperä oli epävarma. Tätä vaaraa ei
ole niissä sukupuolisuhteissa, jotka ovat miehelle periaatteessa sallittuja.
Miehellä onkin Raamatun mallissa enemmän luvallisia sukupuolikumppaneita kuin naisella. Vanhan testamentin kertomukset ja lainsäädäntö lähtevät siitä, että miehellä voi olla useita vaimoja, sivuvaimoja ja
naisorjia, joiden kanssa sukupuolielämä ei ole vain sallittua vaan jopa
suotavaa (2. Moos. 21:10). Toisen miehen naisorjan makaaminen oli
enemmän omaisuus- kuin aviorikos (3. Moos. 19:20–22; vrt. 2. Sam.
3:6–8). Prostituoidun luona käymistä saatetaan paheksua (Sananl.
23:27; 29:3; Sir. 9:3, 6; 19:2), mutta sitä ei katsota aviorikokseksi, koska prostituoidut eivät kuulu kenenkään miehen auktoriteetin alaisuuteen. ”Portto pyytää vain leivän hinnan, mutta toisen miehen vaimo vie
sinulta hengen” (Sananl. 6:26). Moraalinen ihanne asettaa kuitenkin
joskus lain kirjainta tiukemmat rajat myös miehen seksuaalielämälle.
Erityisesti sananlaskuviisaus suosittaa miehille vieraiden naisten välttämistä (Sananl. 5; 6:27–35; 7; Sir. 9:1–9; 23:18–27; 25:2).
Naisen sukupuolielämän rajat ovat ahtaammat kuin miehen. Naisen ainoa sallittu seksuaalikumppani on mies, joka on ottanut hänet
vaimokseen. Verbin nā’ap subjektina voi kuitenkin olla sekä mies että
nainen, ja myös nainen joutuu vastaamaan aviorikoksesta: siihen syypääksi katsottu nainen tuomitaan kivitettäväksi (5. Moos. 22:21; Dan.
lis. A; Joh. 8:1–11). Patriarkaaliseen malliin kuuluu, että naisella ei ole
puhe- eikä päätösvaltaa sukupuolielämänsä suhteen. Hän kantaa itse
vastuun sukupuolielämästään, mutta häneltä puuttuu miehelle kuuluva
valta ja suhteellinen liikkumavapaus.
Laajennetun perheen ulkopuolella eläviä ”vapaita” naisia ei Vanhan
testamentin mallissa oikeastaan pitäisi olla olemassakaan – prostituoituja lukuun ottamatta. Vanha testamentti ei kerro mitään leskien tai muuten naimattomien naisten sukupuolielämästä, mutta kylläkin tarpeesta
saattaa heidät miehen alaisuuteen (5. Moos. 25:5–10; Ruut 3–4).
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Emotionaalinen vai taloudellinen suhde?
Raamatussakin rakastutaan, eritoten Vanhassa testamentissa. Voimakas
emotionaalinen kiintymys liittää jo paratiisin pariskunnan toisiinsa (1.
Moos. 2:23–24), rakkaus on Laulujen laulun kantava teema ja rakastuminen on monien kertomusten liikkeelle paneva voima. Rakastuvia ja
rakastavia miehiä on Vanhassa testamentissa useita (Iisak: 1. Moos.
24:67; Jaakob: 29:18; Sikem: 34:3; Simson: Tuom. 16:4; Amnon: 2.
Sam. 13:1; Salomo: 1. Kun. 11:1–2; Rehabeam: 2. Aik. 11:21; Tobia:
Tob. 6:18; Artakserkses: Kr. Est. 2:16), vieläpä yksi nainenkin (Mikal:
1. Sam. 18:20). Kaksi miestäkin voi rakastaa toisiaan syvästi ja intohimoisesti, näin kerrotaan Daavidista ja Jonatanista (1. Sam. 18:1; 2.
Sam. 1:26). Rakastumisen kohde päätyy useita kertoja rakastuneen puolisoksi, ja puolison rakastamisesta puhutaan lämpimään sävyyn (1.
Moos. 29:20; 1. Sam. 1:5). Uudessa testamentissakin kehotetaan miehiä
rakastamaan vaimojaan (Ef. 5:25, 28), mutta ei kerrota yhdenkään ihmisen rakastumisesta; esimerkiksi käy korkeintaan Jeesuksen jalat fariseuksen kodissa pessyt nainen, joka sai syntinsä anteeksi koska ”rakasti
paljon” (Luuk. 7:47).
Rakastuminen ei kuitenkaan ole miehen ja naisen pysyvän yhteenliittymisen edellytys. Patriarkaalisissa kulttuureissa, niin myös Raamatun teksteissä, kotitalous on enemmän taloudellinen kuin emotionaalinen yksikkö. Periaatteessa jokaisella aikuisella miehellä ja naisella tulee
olla vakituinen puoliso. Miehen ja naisen yhteenliittymisen tarkoitus on
palvella yhteisön eheyttä ja kotitalouden taloudellista etua, ja siksi se ei
ole ensisijaisesti yksilöiden vaan sukujen välinen sopimus. Vaimon ottamiseen liittyy taloudellisia velvoitteita, sillä naisen isälle on maksettava
morsiamenhinta (mohar, 1. Moos. 34:12; 2. Moos. 22:16–17; 5. Moos.
22:29).
Miehen ja naisen pysyvää yhteenliittymistä edeltää kihlaus, joka on
sitova lupaus yhteiselämään astumisesta. Kihlauksen merkitystä ilmentää, että Raamatun hepreassa on omat sanat morsianta (kallā) ja sulhasta
(hātān) varten, kun taas puolisoista käytetään vain sanoja ”mies” ja
”nainen”. Kihlaus päättyy pariskunnan yhteensaattamiseen hääjuhlassa,
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johon koko yhteisö osallistuu. Hepreassa hääjuhlasta käytetään samaa
nimitystä kuin muistakin juhla-aterioista ja juomingeista (mištē, 1.
Moos. 29:22; Tuom. 14:12, 17; Est. 2:18; Jer. 16:8), kun taas kreikan
sana gamos viittaa nimenomaan hääjuhlaan (Matt. 22:1–14; Luuk.
12:36; Joh. 2:1).
Kihlatun naisen tulee olla seksuaalisesti koskematon, ja veren tahrima sänkyvaate katsotaan todisteeksi naisen koskemattomuudesta ennen ensimmäistä yhdyntää. Asia katsotaan niin vakavaksi, että jos mies
väittää perättömästi, ettei hänen naimansa nainen olekaan koskematon,
hän saa sakko- ja ruoskintarangaistuksen eikä saa erota naisesta koko
elinaikanaan. Jos syytös kuitenkin pitää paikkansa, ”vanhimpien tulee
viedä tyttö isänsä talon ovelle ja kaupungin miesten on kivitettävä hänet
hengiltä; hän on harjoittanut haureutta ja tuottanut häpeää isänsä talolle ja koko Israelille” (5. Moos. 22:13–21). Määräys ilmentää täydellisesti kunnian ja häpeän rakenteita patriarkaalisessa perhemallissa: yksilön
tuottaman häpeä lankeaa paitsi yksilön itsensä myös perheenpään ja
kotitalouden (bēt ’āb) kannettavaksi. Koska häpeän katsotaan kohdistuvan koko yhteisöön, yhteisö puhdistautuu poistamalla joukostaan häpeän tuottajaksi määritellyn yksilön, jolla ole mahdollisuutta puolustaa
itseään: ”Hävittäkää paha keskuudestanne” (5. Moos. 22:21, 22, 24).
Moniavioisuutta ei Raamatussa erityisesti suositella mutta ei kyseenalaistetakaan. Lainsäädäntö ottaa sen huomioon (2. Moos. 21:10; 5.
Moos. 21:15), ja monilla merkkimiehillä kuten Abrahamilla ja Salomolla on useita vaimoja. Varakkaiden miesten kohdalla moniavioisuus on
statussymboli, mutta lainsäädännön taustalla lienee pikemminkin huoli
naisen toimeentulosta. Kunniallinen nainen ei periaatteessa voinut elättää itse itseään, vaan tarvitsi miehen elättäjäkseen. Jos sodat, nälänhätä
tai muut syyt verottivat miespuolista väestöä (Ruut 1:1–5), oli moniavioisuus eräänlainen sosiaaliturvan muoto.
Leskeys aiheutti vakavan kriisin, ellei leski voinut mennä uudelleen
naimisiin tai asua lapsineen isänsä tai veljensä taloudessa (1. Moos.
38:11; 3. Moos. 22:13). Nuorella leskellä oli vielä mahdollisuus avioitua
uudelleen, mutta vanhoilla leskillä ei liene ollut yleensä toivoa uudesta
avioliitosta. Varakkaan miehen leski saattoi pärjätä omillaankin (Judit
8:4–8), mutta yleensä lesket ja orvot olivat alituisessa syrjäytymisvaarassa ja siksi erityishuomion kohteina Vanhan testamentin lainsäädännössä
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(esim. 2. Moos. 22:22; 5. Moos. 24:19) ja viisauskirjallisuudessa (Job
31:16, 18; Tob. 1:8; Sir. 35:17–19; Viis. 2:10).
Uudessa testamentissa on viitteitä siitä, että leskillä saattoi olla tärkeitä tehtäviä varhaiskristillisissä seurakunnissa (1. Tim. 5:9). Siinä missä Paavali kehottaa leskeksi jääneitä naisia pysymään leskinä (1. Kor.
7:40), hänen myöhempi seuraajansa kehottaa nuoria leskiä hankkimaan
miehen ja lapsia, jottei yksin elävä nainen herättäisi sopimattomia puheita yhteisössään (1. Tim. 5:14).

Sukupuolielämä ja suvunjatkaminen
Sukupuolielämä on suvunjatkamisen edellytys ja sen vuoksi yhteisölle
elintärkeä asia. Patriarkaalisissa kulttuureissa yhteisön elämän ja tulevaisuuden katsotaan riippuvan runsaasta lisääntymisestä. Lapsettomuutta
pidetään suurena onnettomuutena, ja jälkikasvua vaille jääminen on
miltei kuoleman veroinen rangaistus (3. Moos. 20:20–21; Jer. 15:7;
22:30; Hoos. 9:12). Lapsettomuuden häpeästä kärsivät ennen muuta
naiset (1. Sam. 1:6; 15:33). Koska lapset kantavat isänsä ”nimeä” ja
suku jatkaa elämäänsä lasten myötä, legitiimien jälkeläisten tuottaminen
on jokaisen kotitalouden velvollisuus ja sen edellytys, että suku säilyttää
asemansa yhteisössä. Suvun jatkumisen turvaamiseen tähtää lankousavioliitto, jossa lapsettomana kuolleen miehen veli velvoitetaan
ottamaan leski puolisokseen ja siittämään hänelle lapsia (5. Moos. 25:5–
10; Matt. 22:24). Lapsilla on velvollisuus huolehtia vanhemmistaan (2.
Moos. 20:12; 5. Moos. 5:16; Tob. 14:13; Sir. 3:12–16).
Suvunjatkaminen ei kuitenkaan ole sukupuolielämän ainoa tarkoitus. Vanhassa testamentissa sukupuolielämä on tärkeää niin miehille
kuin naisillekin ja sen tuottama mielihyvä tunnustetaan kursailematta
(Laul. l.; Sananl. 5:5–20; Saarn. 9:9). Seksuaalisen pidättyvyyden ihannetta ei esiinny, eikä seksuaalista askeesia missään aseteta ihanteeksi
naisille eikä miehille. Sukupuolielämällä on tietenkin selkeä normisto, ja
luvalliset seksuaalikumppanit on tarkkaan määritelty. Kiellettyjen seksuaalikumppanien kartta hahmottuu pitkälti kotitalouden patriarkaalisen
hierarkian mukaisesti: toiselle miehelle kuuluvien naisten lisäksi kielle-
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tään yhtyminen oman laajennetun perheen jäseniin ja verisukulaisiin
kummankin sukulinjan kautta (3. Moos. 18:6–23).
Sukupuolielämän määrää ja laatua legitiimien kumppanien kanssa
ei Vanhassa testamentissa rajoiteta juuri mitenkään – poikkeuksia ovat
vain kuukautisten aikainen yhdyntä (3. Moos. 18:19; 20:18) ja sotaretken aikainen pidättyminen (5. Moos. 23:10–12), joka kuuluu pyhän
sodan ideologiaan (sotilaiden on oltava kultillisesti puhtaita), mutta
jonka motivaatio on saattanut olla myös sodankäyntiin yleisesti liittyvien raiskausten kurissapitäminen.
Vanhan testamentin lainsäädännössä pyritään turvaamaan myös
naisen mahdollisuus säännölliseen seksuaalielämään. Vastanainutta
miestä ei saa kutsua sotaan eikä muuhunkaan palvelukseen: ”Hän saa
vuoden ajan olla vapaa ja pysyä kotona vaimonsa ilona” (5. Moos.
24:5). Moniavioisuuden hyväksyvässä yhteisössä oli mahdollista, että
mies otti uuden vaimon, jolloin vanha jäi sivuun ja vaille huomiota.
Tällaisen tapauksen varalta säädetään, että mies ”ei saa vähentää ensimmäisen ruokaa, vaatetusta eikä aviollisia oikeuksia. Mutta ellei mies täytä velvollisuuttaan näissä kolmessa asiassa, vaimo pääsköön lähtemään
ilman korvausta.” (2. Moos. 21:10–11.) Aviolliset oikeudet eli sukupuolielämä rinnastetaan siis ravinnon ja vaatetuksen tapaisiin perusoikeuksiin. Jopa vanhalle Daavidille järjestetään sänkykumppaniksi sunemilainen Abisag, mutta Daavid ei enää jaksa antautua seksin iloihin
edes kauniin nuoren naisen kanssa (1. Kun. 1:1–4).
Uudesta testamentista on vaikea löytää varauksettoman myönteisiä
lausuntoja sukupuolielämästä. Sukupuoliyhdyntää ei missään rajoiteta
suvunjatkamistarkoitukseen – tämä niin kutsuttu ”Aleksandrian sääntö”
ei ole päätynyt Uuden testamentin kirjoituksiin, mutta esiintyy aikalaiskirjallisuudessa, esimerkiksi juutalaisfilosofi Filonin teksteissä. Erityisesti
stoalainen filosofia suhtautui seksuaaliseen haluun ja sen tyydyttämiseen
jokseenkin torjuvasti ja pyrki minimoimaan fyysisen mielihyvän tarpeen. Sukupuolielämää pidettiin mielen tyyneyttä (apatheia) häiritsevänä ajan- ja energianhukkana, ja monet pitivät suvunjatkamista ainoana
”luonnonmukaisena” (kata fysin) sukupuolielämän muotona. Filonin
mukaan se, joka tieten tahtoen nai hedelmättömän naisen, osoitti olevansa pelkkä irstailija, joka osoitti naivansa pelkästä himosta (De specialibus legibus, 3.34–36).
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Jeesus ei evankeliumeissa puhu juuri mitään sukupuolisuuteen liittyvistä asioista eikä anna minkäänlaista parisuhde- ja sukupuolimoraalin
ohjeistoa. Hiukan enemmän asiaan perehtyy Paavali, ilmeisesti kommenttina hänelle esitettyyn väitteeseen, että miehen on hyvä olla koskematta naiseen (1. Kor. 7). Paavalin näkökulma ei ole erityisen romanttinen, hän ei perustele avioliittoa rakkaudella eikä sukupuolielämää
sen tuottamalla ilolla. Naimisissa olo on jatkuvaa huolta kumppanin
miellyttämisestä ja muista perhe-elämän vastuksista. Seksuaalinen halu
esiintyy vaikeasti hillittävänä himona, ja naimisiin on mentävä haureuden välttämiseksi, jotta tämä halu saisi hyväksyttävän kanavan. Paavali
kuitenkin edellyttää aviopuolisoiden elävän seksuaalisessa suhteessa keskenään ja lausuu vain sen myönnytyksen, että rukoukseen keskittymisen
ajaksi sen voi keskeyttää – ei kuitenkaan niin pitkäksi aikaa, että Saatana
pääsee tekemään retriitistä lopun.
Paavali esittää myös merkillepantavan väitteen: ”Vaimon ruumis ei
ole hänen omassa vallassaan vaan miehen, samoin ei miehen ruumis ole
hänen omassa vallassaan vaan vaimon” (1. Kor. 7:4). Tämä tuntuu edellyttävän vastavuoroisempaa suhdetta kuin mitä aikalaislähteet yleensä
ilmentävät. Vastavuoroiset sukupuolisuhteethan eivät periaatteessa kuulu patriarkaaliseen malliin, jonka mukaan kahden ihmisen seksuaalisuhde ei pyrikään olemaan tasavertainen, vaan järjestyy yhteisön sukupuolihierarkian mukaisesti siten, että aktiivinen, aloitteellinen ja
sisääntunkeutuva rooli kuuluu miehelle ja passiivinen, vastaanottava
rooli henkilölle, jonka ei katsota täyttävän täyden miehuuden edellytyksiä. Tavallisimmin passiivista roolia toteuttaa nainen, mutta joskus myös
hierarkian alemmalle portaalle asetettu mies: orja, voitettu vihollinen tai
mieshenkilö, joka joutuu seksuaalisesti häpäistyksi. Passiiviset miesroolit
tuomitaan niihin liittyvän väkivallan (1. Moos. 19:1–11) tai hierarkkisten sukupuoliroolien sekoittamisen vuoksi (3. Moos. 18:22; 20:13;
Room. 1:26–27). Legitiimissä sukupuolisuhteessa elävät ihmiset eivät
voi olla hierarkiassa samalla portaalla. Siksi kahden samaa sukupuolta
olevan ihmisen pysyvä parisuhde ei tule Raamatussa esiin edes teoreettisena mahdollisuutena.
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Naimattomuus ja askeesi
Vanhan testamentin teksteissä ei juuri oteta huomioon sitä, että aikuinen mies tai nainen eläisi kotitalouden ja luvallisten sukupuolisuhteiden
ulkopuolella. Vanhan testamentin yhteisö pyrkii siihen, että jokainen
täysikasvuinen mies ”ottaa” vähintään yhden naisen ja jokaisella sukukypsällä naisella on legitiimi puoliso sukupuolikumppanina ja jälkeläisten siittäjänä. Naimattomuusihanne on Vanhassa testamentissa tuntematon, puolison puuttuminen tuottaa pikemminkin häpeää (Jes. 4:1):
”Sinä päivänä seitsemän naista tarttuu yhteen mieheen, ja he sanovat:
’Me syömme kyllä omaa leipäämme ja pukeudumme omiin vaatteisiimme, kunhan vain saamme käyttää sinun nimeäsi ja pääsemme naimattomuuden häpeästä’.” Naimaton nainen on nimetön, hänellä ei ole
paikkaa yhteisön hierarkkisessa perhejärjestelmässä.
Ainoa mies, joka saa Vanhassa testamentissa Jumalalta käskyn olla
ottamatta vaimoa, on profeetta Jeremia. Jeremian naimattomuus ja ennen kaikkea siitä seuraava jälkeläisten puute ovat merkkinä siitä, ”miten
käy niiden poikien ja tyttärien, jotka tässä maassa syntyvät, miten heidän äitiensä, jotka ovat heidät synnyttäneet, ja heidän isiensä, jotka ovat
heidät siittäneet” (Jer. 16:1–4). Jeremian tapauksessa kyse ei ole puhtaampaa elämää ja jumalasuhdetta tavoittelevasta askeesista, eikä naimattomuus esiinny korkeampana elämänmuotona vaan kuoleman symbolina.
Myönteisempään sävyyn puhutaan Juditista, joka on menettänyt
miehensä hehkeimmässä iässään, mutta hoitaa suurta omaisuuttaan
yksin ja elää kaikkien kunnioittamana leskenä sadanviiden vuoden ikäiseksi (Judit 16:21–23). Juditin elämänmuodon arvostus saattaa heijastaa
yleistyvää sukupuolielämän torjuntaa ja naimattomuusihanteen nousua.
Varhaisissa kristillisissä teksteissä naimattomuus esiintyykin hyvin toisenlaisessa valossa kuin Vanhassa testamentissa. Esimerkiksi Paavali oli
naimaton ja suositteli samaa elämäntapaa muillekin, vaikka ei sinänsä
vastustanut avioelämää (1. Kor. 7:25–35).
Paavalin kannanoton taustalla on ihanne, jonka mukaan sukupuolielämästä luopuminen osoitti erityistä hengellistä ja moraalista tasoa ja
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omistautumista Jumalalle. Seksuaalisen halun hallinta oli ehkä näkyvin
ja paras esimerkki elämänhallinnasta ja itsekontrollista (enkrateia), joista
tuli varhain myös kristillisiä ihanteita. Niitä toteuttamalla varhaiset kristityt saattoivat todistaa ympäristölleen kansalaiskuntonsa ja moraalinsa
korkean tason. Seksuaalinen pidättyvyys tarjosi varsinkin naisille mahdollisuuden itsellisempään ja miehen mielihaluista riippumattomaan
elämään.
Äärimmäisen ilmaisunsa enkrateia sai askeesi-ihanteessa, joka on
Vanhassa testamentissa tuntematon, mutta joka vähitellen tuli hallitsemaan varhaiskristillisyyden ja myöhäisantiikin henkistä ilmapiiriä. Uuden testamentin tekstit eivät vielä ole tämän ihanteen läpäisemiä, ja
esimerkiksi 1. Tim. 4:2 määrittelee tekopyhiksi valehtelijoiksi ne, jotka
kieltävät menemästä naimisiin ja syömästä tiettyjä ruokia, todeten, että
”kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä siitä tarvitse hylätä
mitään, kun se otetaan kiittäen vastaan”. Paavali elää kyllä selibaatissa ja
soisi muidenkin elävän niin kuin itse elää, mutta tunnustaa, että jokaisella on ”oma Jumalalta saatu armolahja, yhdellä yksi, toisella toinen”
(1. Kor. 7:7), ja siksi askeesiin kykenemättömän on paras elää aviopuolison kanssa tavalliseen tapaan.
Naimattomuus tulee esille myös Matteuksen evankeliumissa samassa yhteydessä kuin avioero (Matt. 19:10–12). Jeesuksen oppilaat ihmettelevät, olisiko parempi olla lainkaan ottamatta vaimoa, jos tätä ei saa
hylätä mistä syystä tahansa. Jeesus myöntää, että tämäkin ratkaisu sopii
niille, joille se osa on annettu. Jeesus nimittää näitä henkilöitä ”eunukeiksi” (eunoukhos, suomalaisessa käännöksessä ”avioliittoon kelpaamaton”), joita on kolmenlaisia: ne, jotka ovat syntymästään saakka eunukkeja eli eri syistä heteroseksuaaliseen sukupuolielämään kykenemättömiä; ne, joista ihmiset ovat tehneet eunukkeja eli kastroidut
miehet; sekä ne, jotka valitsevat itse tämän osan taivasten valtakunnan
tähden. ”Oikeatkin” eunukit olivat yleensä jumala(ttare)n palvontaan
omistautuneita askeetteja ja siinä mielessä ”eunukkeja taivasten valtakunnan tähden”. Kastraatio ei liittynyt niinkään seksuaalisuuteen kuin
peruuttamattomaan sukupuoliroolin vaihdokseen ja uskonnolliseen
ratkaisuun. Sellaiseen Jeesuskin tuntuu viittaavan, kun puhuu niistä,
jotka ovat taivasten valtakunnan tähden ottaneet osakseen naimattomuuden. Kaikesta päätellen Jeesus oli itsekin naimaton muiden kiertä-
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vien saarnamiesten tapaan, jotka eivät eläneet normaalia perhe-elämää.
Askeetti hän ei kuitenkaan ollut, ainakaan syömä- ja juomatavoistaan
päätellen (Matt. 11:19; Luuk. 7:34).

”Raamatulliset perhearvot”
jälkipatriarkaalisessa maailmassa
Raamatun alussa ei ole patriarkaattia. Jumala luo miehelle ”kumppanin,
joka sopii hänen avukseen” (1. Moos. 2:18), ja ensimmäinen ihmispari
liittyy yhdeksi lihaksi ilman keskinäistä hierarkiaa. Hedelmän haukkaaminen kuitenkin muuttaa kaiken: häpeä ja syyllisyys muuttaa naisen
ja miehen välisen suhteen valtasuhteeksi, joka siitä pitäen määrittää
kaikkea yhteiselämää. Patriarkaalinen järjestys on voimassa paratiisista
karkotuksesta lähtien. Vain Laulujen laulu rakentaa fantasian paratiisista, jossa nainen ja mies ovat toisilleen tasavertaisia kumppaneita.
Vaikka paratiisikertomus ja Laulujen laulu osoittavat, että ihmisten
ajatus saattoi kantaa patriarkaatin tuolle puolen, kumpikin teksti heijastaa sitä tosiasiaa, että ihmiset eivät Raamatun ajan yhteiskunnassa olleet
yhdenvertaisia. Sukupuoli, syntyperä, terveydentila ja yhteiskunnallinen
asema määrittelivät ihmisen paikan osana yhteiskuntaa. Naista, orjaa,
köyhää tai vammaista ei edes kuviteltu yhdenvertaiseksi vapaan ja varakkaan miehen kanssa, ja siksi suurin osa yhteisön jäsenistä oli vajaavaltaisia. Harvoilla oli mahdollisuus tai edes oikeus koulutukseen, sanan- ja
uskonnonvapaus olivat rajoitettuja ja kuolemantuomioita langetettiin.
Kaikki tämä on toisin jälkipatriarkaalisessa yhteiskunnassa – ainakin
periaatteessa.
Raamatun tekstit edustavat patriarkaalisen yhteiskunnan sukupuolentulkintaa säädettyine rooleineen ja hierarkioineen. Selkeitä vaihtoehtoja patriarkaaliselle sukupuolentulkinnalle ei Raamatun teksteissä esitetä, vaikka jotkut tekstit antavatkin niihin aineksia ainakin myöhemmille
tulkitsijoille. Laulujen laulussa rakastavaiset sulkeutuvat viralliselta
normistolta omaan paratiisiinsa. Jeesuksen toiminnassa on patriarkaattia
murtavia piirteitä: hän kommunikoi naisten kanssa epäkonventionaalisella tavalla (Joh. 4:1–42) ja julistaa sapatin olevan ihmistä varten eikä
päinvastoin (Mark. 2:27). Naisille on varhaiskristillisyydessä tarjolla
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uudenlaisia rooleja, jotka heijastavat kulttuurinmuutosta kreikkalaisroomalaisessa yhteiskunnassa. Näissäkin tapauksissa Raamatun tekstin
edellyttämä yhteiskunta on hyvin erilainen kuin se, missä länsimaiset
lukijat tekstiä tulkitsevat.
Patriarkaalisen ja jälkipatriarkaalisen yhteiskunnan erot tulevat näkyviin Raamattua lukiessa kauttaaltaan. Hierarkkiset rakenteet ilmenevät jo kielenkäytön tasolla. Käännösten käyttämät ”avio”-alkuiset termit
johtavat lukijan ajattelemaan nykyisen kaltaista avioliittoinstituutiota,
mutta sitä ei voi suoraan verrata Raamatun ajan kotitalousyksiköihin,
jotka määrittivät jäsentensä sosiaaliset ja ruumiilliset rajat paljon kokonaisvaltaisemmin.
Patriarkaalisen ja jälkipatriarkaalisen sukupuolentulkinnan ero ei
vallitse vain muinaisen ja nykyisen maailman välillä vaan myös nykymaailman sisällä. Patriarkaalinen sukupuolentulkinta on edelleen voimassa suuressa osassa nykymaailmaa. Tämä ristiriita jakaa suuria kirkkokuntia kahtia ja tuottaa ymmärtämisvaikeuksia niin ihmisten välillä
kuin maailmanpolitiikassakin, varsinkin naisen asemaan ja seksuaalioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Raamattu on arvokas apuneuvo patriarkaalisen sukupuolentulkinnan ymmärtämiseen. Huolimaton puhe
”raamatullisista perhearvoista” tai ”raamatullisesta seksuaalietiikasta” ei
yleensä kunnioita Raamatun tekstin ja länsimaisen nykylukijan välillä
alati avautuvaa kulttuurieroa. Kun se otetaan huomioon ja samalla
muistetaan, että Raamatun tulkinta vaikuttaa ihmisten elämään myös
nykymaailmassa, Raamatun tulkitsijat voivat osallistua uskonto- ja kulttuuridialogiin entistä täysipainoisemmin.

Tässä luvussa keskeistä
•

•

Raamatun tekstit ilmentävät kauttaaltaan patriarkaalista sukupuolitettua hierarkiaa. Ihmiset elävät perheenpään johtamassa
kotitalousyhteisössä, laajennetussa perheessä, jossa jokaisella jäsenellä on säädetty roolinsa ja paikkansa. Yksilön tuottama häpeä lankeaa koko yhteisön kannettavaksi.
Avioero on ensisijaisesti miehen oikeus ja aviorikos on rikos
toista miestä, ei omaa puolisoa kohtaan.
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•
•
•
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Naiset elävät miesten määräysvallan alla, ja naisten ja miesten
elinpiirit on rajattu erilleen toisistaan. Naisilla on kuitenkin
vaikutusvaltaa, jota he käyttävät patriarkaalisen systeemin ehdoilla. Itsenäisimpiä naisia ovat prostituoidut ja Uudessa testamentissa myös lesket.
Sukupuolielämä on tärkeää suvunjatkamisen ja Vanhassa testamentissa myös mielihyvän vuoksi. Sitä ei rajoiteta pelkkään
suvunjatkamiseen.
Naimattomuusihanne on Vanhassa testamentissa tuntematon.
Uudessa testamentissakaan ei esiinny johdonmukaista askeesiihannetta.
Tekstien ilmentämä patriarkaalinen hierarkia ei välttämättä aina vastaa arkitodellisuutta.
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Naisen elämänkaari
Uuden testamentin maailmassa

Tässä luvussa tarkastellaan, millaisena naisen elämänkaari näyttäytyy
Uuden testamentin syntykontekstissa. Vastauksia haetaan seuraaviin
kysymyksiin: Mitä naiselle merkitsi syntyä, avioitua ja synnyttää antiikin maailmassa? Mitä naiselle tapahtui, jos hän jäi leskeksi? Vaikuttivatko kristillisten seurakuntien opilliset ja eettiset käsitykset siihen, millaiseksi naisen arki muotoutui kristillisissä seurakunnissa?
Myötävaikuttivatko naisen arjen tosiasiat siihen, että askeettinen
vaihtoehto tuli suosituksi yhtenä kristillisen naisen elämänmallina?

Johdanto
Naisiin ja naiseuteen liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia niin teologisessa tutkimuksessa yleensä kuin raamatuntutkimuksessa erityisesti.
Tämä ei sinänsä ole yllättävää. Viime vuosisadalla virinnyt keskustelu
naisen yhteiskunnallisesta asemasta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta
tai sen puutteesta ei ole tietenkään voinut olla vaikuttamatta myös Uuden testamentin tutkimuksen kysymyksenasetteluihin.
Parina viime vuosikymmenenä erilaisten naisia koskevien eksegeettisten tutkimusten määrä on kasvanut huikeasti. Kun Leopold Zscharnackin vuonna 1902 kirjoittama, ensimmäinen varhaiskristillistä naista
käsittelevä monografia Der Dienst der Frau in den ersten Jahrhunderten
der christlichen Kirche ilmestyi, se oli harvinainen kuriositeetti. Seuraavia
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aihetta käsitteleviä monografioita ja jopa artikkeleja saatiin odottaa pitkään ja todellista naistutkimusboomia aina vuosisadan loppuvuosikymmenille. Kun tutkimus on nyt lähtenyt käyntiin, sitä on vaikea pysäyttää. Hyllyt ja verkkosivut täyttyvät naisaiheisista tutkimuksista.
Lähdeaineiston niukkuuskaan ei ole estänyt antiikin ja varhaiskristillisyyden naisia koskevaa tutkimusta, vaikka se aiheuttaakin tiettyjä
rajoituksia. Naisten, erityisesti tavallisten naisten, elämää ja uskonnollisuutta kuvaavien lähteiden määrä on selvästi miehiä keskipisteinä pitäviä lähteitä vähäisempi. Ongelmana on myös se, että luultavasti lähes
kaikki lähteet ovat miesten kirjoittamia ja naiset kuvataan niissä patriarkaalisen ihmis- ja yhteiskuntakäsityksen näkökulmasta. Naisten elämästä kertovia tiedonantoja ei siis pidä ainoastaan kaivaa esille usein lähes
tyhjästä tai rivien välistä, vaan niiden todellinen viesti on myös siivilöitävä esiin mieskeskeisten ajatusmallien, tarkoitusperien ja ennakkoluulojen sävyttämän materiaalin sisältä.
Tässä luvussa tarkastelen varhaiskristillistä elämää tavallisen naisen
ja nimenomaan hänen jokapäiväisen elämänsä näkökulmasta. Tavallisen
naisen arkea selvitellessään varhaiskristillisyyden tutkijalla on monia
etuja muiden antiikin lähteiden tutkijoihin verrattuna. Hänen lähteissään kysymys on useimmiten tavallisista naisista eikä niinkään yläluokkaisista, valtiollisen ja poliittisen historian kannalta tärkeistä naisista tai
useimmiten valtiollisen ja poliittisen historian kannalta tärkeiden miesten vaimoista. Naisia käsittelevien varhaiskristillisten ja juutalaisten
lähteiden määrä on myös huomattavan suuri verrattuna esimerkiksi
roomalaisiin ja kreikkalaisiin naisista kertoviin lähteisiin.
Naisen arki Raamatun ajan sosiaalihistoriassa on luonnollisesti liian
laaja aihe yhden luvun katettavaksi. Siksi tarkastelunäkökulmani on
antiikin naisen elämänkaaren merkittävimmät vaiheet syntymästä avioitumisen kautta vanhuuteen. Tarkoituksenani on selvittää, minkälaiset
terveyteen, seksuaalisuuteen sekä varallisuuteen ja yhteiskunnallisen
asemaan liittyvät tekijät vaikuttivat tavallisen naisen elämän muotoutumiseen yleensä antiikissa ja erityisesti varhaiskristillisissä seurakunnissa
ajanlaskumme parina ensimmäisenä vuosisatana. Vanhan testamentin ja
Toisen temppelin aikaa käsittelen vain siltä osin kuin se on tarpeellista
Uuden testamentin ajan naisen elämänkaaren esittelylle. Avioliiton juridiikan ja äitiyden käsittely jää vähemmälle huomiolle, sillä niitä käsitel-
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lään artikkeleissa Perhesuhteiden ja sukupuolisuhteiden hierarkia Raamatun teksteissä ja Lapset Uuden testamentin maailmassa: Esimerkkinä
Markuksen evankeliumin tytöt. En myöskään tällä kertaa pohdi naisen
koulutukseen, työuraan ja seurakunnalliseen asemaan liittyviä kysymyksiä. Erityisesti naisen seurakunnallista asemaa olen selvitellyt muissa
yhteyksissä (Marjanen 2002).
Liikun sekä kreikkalais-roomalaisessa että juutalaisessa kulttuuriympäristössä keskisen, eteläisen ja itäisen Välimeren alueella ja teen
tarpeen tullen vertailuja erilaisten näkemysten ja käytäntöjen välillä.
Käyttämäni lähteet sijoittuvat pääosin ajalle 100 eKr.−200 jKr., mutta
käytän myös joitakin sekä aikaisempia että myöhempiä lähteitä silloin,
kun ne aivan ilmeisesti heijastavat sellaisia mielipiteitä ja käytäntöjä,
jotka olivat vallitsevia käsittelemälläni ajanjaksolla.

Naisen syntymä
Nykynäkökulmasta on lähes itsestään selvää, että kun lapsi on saatu
alulle, niin se myös syntyy ja sillä on edessään keskimäärin enemmän
kuin 70 ikävuotta. Antiikin aikana tilanne oli toinen. Antiikin väestötutkijat ovat arvioineet, että vähintään joka neljäs lapsi kuoli ennen ensimmäisen ikävuoden täyttymistä (Hopkins 1983, 225; Scheidel 2007,
40) ja joka toinen ennen viidettä syntymäpäiväänsä (Scheidel 2007, 40).
Lapsikuolleisuus oli niin suurta, että se vaikutti merkittävästi Rooman
valtakunnan väestömäärään. Jopa lainlaatijan piti ottaa tämä huomioon.
Jotta etenkin yläluokan väestönkasvu olisi saatu nousuun, keisari Augustus laati lain, jonka mukaan vanhemmuudesta tuli ehto senaattori- ja
muiden yläluokkien jäsenten perinnön saamiselle. Lapsikuolleisuuden
vaivaamassa yhteiskunnassa vanhemmuuden ehdoksi riitti kuitenkin se,
että isä tai äiti oli saanut kaksi lasta, jotka elivät vähintään kolmivuotiaiksi, tai kolme lasta, jotka elivät enemmän kuin kolme päivää (Rousselle 1992, 300−301). Myös abortit vähensivät merkittävästi syntyvien
lasten lukua.
Tyttöjen kohdalla kuolleisuutta lisäsivät myös vastasyntyneiden
surmaamiset ja heitteillejättö. Vaikka lapsenmurhat ja heitteillejätöt
eivät ehkä olleet niin yleisiä kuin on aiemmin annettu ymmärtää (Osiek
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& MacDonald 2006, 52−53), ne eivät kuitenkaan olleet kaikkialla
Rooman valtakunnan alueella sosiaalisesti tuomittavia. Niiden suhteellisen yleisyyden puolesta puhuu esimerkiksi se, että stoalainen filosofi
Musonius Rufus (n. 30−108 jKr.) joutuu esittämään voimakkaan vetoomuksen hankkia monia lapsia eikä harjoittaa ehkäisyä, abortteja,
lapsensurmia ja heitteillejättöjä, ei edes silloin kun suvun omaisuuden
ylläpitämiseksi olisi edullisinta rajoittaa perillisten määrää (Keskusteluja,
15; Lutz 1947, 96−101).
Vaikka poikalapsiakin surmattiin ja jätettiin heitteille, lapsensurmat ja heitteillejätöt kohdistuivat vammaisten lasten lisäksi eniten juuri
tyttölapsiin. Esimerkkinä tästä ovat niin sanotut Romuluksen lait, jotka
vaativat kasvattamaan kaikki terveet poikalapset, mutta tyttäristä vain
esikoiset. Muut tyttölapset voitiin jättää heitteille. (Lefkowitz & Fant
2005, 94.) Heitteillejättö ei aina johtanut lapsen välittömään kuolemaan vaan esimerkiksi siihen, että tyttö joutui orjaksi. Tässä asemassa
lapsi saattoi kuitenkin joutua sellaisiin olosuhteisiin, että hän helposti
menetti henkensä. Tyttölasten huonompaa kohtelua havainnollistaa
konkreettisesti myös kreikkalaisen liikemiehen Hilarionin paljon siteerattu kirje Aleksandriasta vaimolleen Alikselle (Lefkowitz & Fant 2005,
187):
Hilarion lähettää sydämelliset terveiset puolisolleen Alikselle sekä rakkaalle
Beroukselle ja Apollinarionille. Teen tiettäväksi, että olemme vielä Aleksandriassa. Älä ole huolissasi, vaikka kaikki muut tulevat takaisin ja minä jään
Aleksandriaan. Pyydän sinua pitämään hyvää huolta pienestä pojastamme.
Niin pian kuin olen saanut maksun, lähetän sen sinulle. Jos synnytät lapsen
ennen saapumistani, toivotan sinulle onnea. Pidä se, jos se on poika, mutta jätä se heitteille, jos se on tyttö. Lähetit viestin Afrodisiaan välityksellä, ”Älä
unohda minua”. Kuinka voisin unohtaa sinut? Älä ole huolissasi.

Kirje viestii selvästi, että kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa poika oli
toivotumpi lapsi kuin tyttö. Yhdessä naisten synnytyskuolemien kanssa
tämä johti siihen, että miesten lukumäärä oli todennäköisesti suurempi
kuin naisten. Kuten tuonnempana osoitetaan, myös juutalaiskristillisessä perinteessä pojan syntymää pidettiin yleisesti ottaen parempana kuin tytön, vaikka tytön syntyminen ei johtanutkaan yhtä rajuihin
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toimenpiteisiin kuin oli odotettavissa Hilarionin ja Aliksen vauvan tapauksessa, jos se sattui olemaan tyttö.
Kreikkalais-roomalaisesta kulttuurista poiketen juutalaisissa ja varhaiskristillisissä teksteissä kielletään sekä abortti että vastasyntyneiden
surmaaminen, usein myös lasten heitteillejättö. Hellenistijuutalaisessa
Pseudo-Fokylides -nimisessä, ajanlaskumme alun tienoilla todennäköisesti Aleksandriassa kirjoitetussa teoksessa todetaan: ”Älä salli naisen tuhota syntymätöntä lasta kohdussaan, äläkä anna hänen heittää sitä syntymän jälkeen koirien ja korppikotkien saaliiksi” (184−185; vrt. myös
Sibyllan oraakkelit 2:281−282; Filon, De specialibus legibus, 3.115−119;
Josefus, Contra Apionem, 2.202). Didakhen eli Apostolin opetuksen kristitty kirjoittaja seuraa juutalaisten edeltäjiensä esimerkkiä ja kehottaa
lukijoitaan: ”Älä surmaa syntymätöntä lasta tekemällä abortti, äläkä tapa
jo syntynyttä” (Didakhe 2:2; vrt. Barnabaan kirje 19:5).
Toisella vuosisadalla kirjoittanut Justinos perustelee kristillistä käytäntöä olla jättämättä lapsia heitteille sillä, että näistä lapsista tulee usein
prostituoituja tai että he yksinkertaisesti kuolevat ja näin tekevät hylkääjistään murhaajia (Ensimmäinen apologia, 27−29). Justinoksen vähän
myöhempi aikalainen, Athenagoras, puolestaan väittää, että juuri se,
etteivät kristityt tee abortteja eivätkä jätä lapsiaan heitteille, todistaa
kristittyjen suhtautuvan kielteisesti kaikenlaiseen väkivallan käyttöön
(Legatio pro Christianis, 35). Minucius Felix ei enää näe tarpeelliseksi
omassa apologiassaan todistella kristittyjen kielteistä suhtautumista
aborttiin ja lasten heitteillejättöön, vaan hän syyttää avoimesti pakanoita
näistä teoista ja näin antaa ymmärtää olevan itsestään selvää, etteivät
kristityt tee tällaisia asioita (Octavius, 30; vrt. Sibyllan oraakkelit
2:281−282). Varhaiskristillisissä ilmestyskirjoissa, joissa kuvataan syntisten rangaistuksia helvetissä, abortin tehneet naiset mainitaan omana
ryhmänään (Pietarin ilmestys 8 [26]; Paavalin ilmestys 40).
Voidaan tietenkin kysyä, onko juutalaisten ja kristillisten lähteiden
abortin ja lasten heitteillejätön kritiikki ja tuomio kiistaton todiste siitä,
etteivät juutalaiset ja kristityt harjoittaneet näitä. Olivathan juutalaiset
ja kristityt kuitenkin jatkuvasti alttiita kreikkalais-roomalaisille vaikutteille. Täysin varmaa tämä ei tietenkään ole. Kirjallisuudesta tunnetaan
sitä paitsi yksi konkreettinen esimerkki siitä, kuinka kristityt vanhem-
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mat jättivät lapsensa tämän imettäjän hoidettavaksi paetessaan Deciuksen vainoja. Tapaus mainitaan Cyprianuksen teoksessa De lapsis (25).
On myös mahdollista, että abortin ja heitteillejätön ankara tuomitseminen johtuu juuri siitä, että kriittiseen keskusteluun on ollut tarvetta. Pietarin ilmestyksen ja Paavalin ilmestyksen kauhistuttavat kuvaukset
aborttiin syyllistyneiden naisten kohtalosta voivat osoittaa tällaisen pelottelun tarpeellisuutta. Samaan suuntaan viittaa myös se, että Elviran
kirkolliskokouksessa Etelä-Espanjassa 300-luvun alussa, ennen konstantinolaista käännettä, hyväksyttiin ehdotus, jonka mukaan haureudessa
syntyneen sikiön abortoinutta naista ei koskaan palauteta tai oteta kirkon jäsenyyteen (Rousselle 1992, 333). Kaanonin ulkopuolisten apokalypsien varoittavista kuvauksista ja Elviran konsiilin päätöksistä huolimatta on todennäköisempää, että sekä juutalaiset että kristityt ainakin
pääosin kieltäytyivät harjoittamasta aborttia ja lasten heitteillejättöä.
Johtopäätöksen puolesta puhuu se vaikutushistoriallinen argumentti,
että kristitty keisari Valentinianus sisällytti kiellon tappaa vastasyntynyt
lapsi roomalaiseen lainsäädäntöön kuolemanrangaistuksen uhalla vuonna 374 jKr. (Osiek & Balch 1997, 66.)
Vaikka kristittyjen lapsikuolleisuus oli todennäköisesti aivan samalla tasolla kuin ei-kristittyjenkin, heidän juutalaisilta perimänsä kielteinen suhtautuminen aborttiin ja lasten heitteillejättöön myötävaikutti
siihen, että kristillisissä seurakunnissa syntyi ja jäi eloon suhteellisesti
enemmän tyttöjä kuin yleisesti roomalaisessa yhteiskunnassa. Uskontososiologi Rodney Stark on ehdottanut, että yksi syy kristinuskon voimakkaaseen leviämiseen oli se, että kristillisissä seurakunnissa oli muusta yhteiskunnasta poiketen naisenemmistö. Tämä puolestaan houkutteli
yhteisöihin myös miehiä. (Stark 1997, 95−128.)

Avioituminen ja keski-ikä
Naisen elämänkaaren toinen tärkeä etappi syntymän jälkeen on avioituminen. Antiikin aikana naisen yksinkertaisesti odotettiin avioituvan.
Se tapahtui paljon nykyistä aikaisemmin. Rooman lain mukaan tyttöjen
minimiavioliittoikä oli kaksitoista vuotta (Rousselle 1992, 302−303),
mutta tytöt saatettiin naittaa nuorempanakin. Jotkin lain tulkinnat to-
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teavat: ”Tytöstä, joka on avioitunut ennen kahdettatoista ikävuottaan,
tulee lain mukaan vihitty vaimo täyttäessään kaksitoista” (Stark 1997,
105−106). Monet roomalaiset olivat kuitenkin sitä mieltä, että tyttöjen
ei tulisi avioitua ja harrastaa sukupuoliyhteyttä näin aikaisin. Esimerkiksi 100-luvun jKr. alkupuolella vaikuttanut lääkäri Soranos suositteli
naisen seksuaalielämän ja siis avioliiton aloitusajankohdaksi säännöllisen
kuukautiskierron alkamista, joka hänen mukaansa tapahtui normaalisti
14. ikävuotena (Gynaecia, 1.32−33; Schubert & Huttner 1999, 46−47).
Muualla Rooman valtakunnassa naisen avioitumisen ikä oli usein korkeampi. Esimerkiksi Kreikassa se vaihteli kuudentoista ja kahdeksantoista välillä (Rousselle 1992, 303).
Jotkut juutalaiset rabbit näyttävät myös olleen sillä kannalla, että
naisen tuli avioitua verrattain varhain. Jotkut pitivät roomalaisen lain
tavoin kahdettatoista ikävuotta sopivana ajankohtana. Tämä käsitys ei
todennäköisesti vastaa todellisuutta, vaan pikemminkin siinä heijastuu
rabbien toive siitä, että naiset naitettaisiin mahdollisimman aikaisin,
jotta nämä eivät ehtisi aiheuttaa murhetta isälleen menettämällä siveytensä. Juutalaisuudessa on selkeästi toinenkin ihanne, jonka mukaan
onnistunut avioliitto edellyttää kypsymistä. Ne harvat konkreettiset
tytön avioitumisiästä kertovat tapaukset, joista on viitteitä juutalaisissa
lähteissä, osoittavat, että kaksitoistavuotiaat morsiamet eivät olleet suinkaan sääntö vaan pikemminkin poikkeus. (Ilan 1996, 65−69.)
Mitä nuorempana nainen tuli raskaaksi, sitä suurempia riskejä odotusaikaan liittyi. Roomalaisten piirtokirjoitusten perusteella on arveltu,
että kristittyjen naisten avioitumisikä oli ei-kristittyjä korkeampi (Stark
1997, 106−107), mutta mitään varmaa todistusaineistoa tästä ei ole.
Siksi on vaikea sanoa, olivatko varhaiskristilliset naiset jollakin tavalla
valmiimpia kestämään synnytyksen haasteet. Joka tapauksessa on selvää,
että sekä kristityille että ei-kristityille naisille raskaus ja synnytys muodostivat antiikin olosuhteissa aina terveysriskin. Vaikka varhaiset teologit näkivätkin avioliiton päätarkoitukseksi suvun jatkamisen (esim. Justinos, Ensimmäinen apologia, 29.1; Athenagoras, Legatio pro Christianis,
33), on ilmeistä, että raskauden ja synnytyksen pelko oli jatkuvasti naisten mielissä. Jotkut kristityt opettajat saattoivat jopa marttyyriuden
pelosta puhuessaan vedota siihen, että lapsivuoteeseen kuolemisen pelko
on yhtä suuri ja kuolema ei ole kuitenkaan yhtä kunniakas. Tertullianus
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siteeraa tuntemattoman montanolaisopettajan lausumaa seuraavaan
tapaan: ”Älä etsi kuolemaa morsiusvuoteessa tai keskenmenoissa, äläkä
kuumetaudeissa, vaan kuole marttyyrin kuolema, jotta kunnian saisi
Hän, joka on kärsinyt puolestasi” (De fuga in persecutione, 9).
Montanolaisopettajan lohdutus ei varmasti tuonut mitään yleispätevää ratkaisua raskauden ja synnytyksen pelkoon. Miten naiset sitten
kohtasivat tämän julman arjen haasteen? Kristityt naiset eivät ilmeisesti
turvautuneet kovin yleisesti aborttiin. Kristillinen opetus kielsi sen selkeästi, koska se merkitsi sikiön tappamista ja se nähtiin yrityksenä peittää aviorikkomus. Lisäksi antiikin abortti oli yhtä hengenvaarallinen asia
kuin itse raskaus ja synnytys.
Silti Rooman valtakunnassa tehtiin paljon abortteja, ja niihin löytyi
myös runsaasti keinoja. Vaarallisten ja hygieenisesti ongelmallisten mekaanisten abortointivälineiden lisäksi roomalaisaikana tunnettiin noin
200 suun tai emättimen kautta annettavaa abortin aikaansaavaa tuotetta. Näista 90 % on modernin farmakologisen tutkimuksen mukaan
täysin toimivia, useimmat kuitenkin hyvin vaarallisia sekä äidille että
sikiölle. (Schubert & Huttner 1999, 492−493.) Abortoivan aineen määräsi ilmeisesti useimmiten kätilö, ei lääkäri. Hippokrateen vala itse asiassa näyttää jopa kieltävän suun kautta otettavan abortoivan aineen määräämisen. Soranoksen mukaan (Gynaecia, 1.60; Schubert & Huttner
1999, 68−69) kaikki kätilöt ja/tai lääkärit eivät edes suostuneet antamaan abortoivia aineita, jos taustalla olivat esimerkiksi taloudelliset ja
kauneudelliset syyt, mukavuudenhalu tai tarkoitus peittää aviorikoksen
jäljet. Jos äidin tai sikiön terveys oli vaarassa, abortoiviin aineisiin saatettiin kuitenkin turvautua. Septimius Severuksen (193−211) ja Caracallan
(211−217) aikana abortista tuli rangaistava teko, mutta vain siinä tapauksessa, jos se tehtiin ilman perheenpään, paterfamiliaksen, suostumusta. Rangaistuksen tästä rikoksesta kärsi nainen. (Schubert & Huttner
1999, 494.) Tarkoituksena oli estää abortin käyttö naisen aviorikoksen
peittämiseksi.
Antiikin aikana käytettiin myös erilaisia ehkäisyvälineitä, esimerkiksi emättimeen pantavia pessaareja, joita Hippokrateen valan mukaan
toimivat lääkärit kuitenkin kieltäytyivät antamasta naisille. Lisäksi oli
olemassa suun tai emättimen kautta otettavia nestemäisiä ehkäisyyn
tarkoitettuja aineita. Usein ne olivat samoja kuin abortoivat tuotteet.

218

ANTTI MARJANEN

Sen vuoksi ne olivat vaarallisia ja ehkäisyyn kuitenkin melko tehottomia. Ne yrtit, joilla nykytutkimuksenkin mukaan on jonkinlaista ehkäisevää tehoa, olivat harvinaisia, eikä ole selvää, kuinka hyvin juuri niiden
teho tunnettiin.
Aikaisemmin erityisesti yläluokan naisten raskauksia olivat vähentäneet heidän aviomiestensä suhteet konkubiinien ja orjien kanssa. Kristinusko kuitenkin rohkaisi myös miehiä aviolliseen uskollisuuteen, mikä
johti uuteen tilanteeseen: vaimot tulivat aikaisempaa useammin raskaaksi. Ehkäisyvälineet alkoivat sen vuoksi kiinnostaa näitä naisia. Kristilliset
kirjoittajat kuitenkin vastustivat saarnoissaan tiukasti ehkäisyvälineiden
käyttöä. (Hopkins 1980, 124−151.) Tämä jätti naisille kaksi mahdollisuutta, mikäli he halusivat totella kyseisten opettajien julistusta. He
joko elivät jatkuvasti raskaaksi tulemisen pelossa tai he pidättäytyivät
seksistä kokonaan.
Naisen selibaatin motiiveja etsittäessä voisikin yksinkertaisesti kysyä, kuinka paljon pelkkä lapsivuodekuoleman pelko on vaikuttanut
naisen askeettisiin valintoihin. Ainoa syy se ei varmasti ollut, koska varhaiskristillisyydessä kehittyi myös sellainen askeettisuuden muoto, jossa
avioparit pidättäytyivät sukupuolisesta kanssakäymisestä vasta sen jälkeen, kun he olivat täyttäneet tai ainakin yrittäneet täyttää velvollisuutensa perhettään ja yhteiskuntaa kohtaan synnyttämällä vaaditut perilliset. Esimerkiksi Melania nuorempi (383−439) ja hänen puolisonsa
valitsivat osakseen ”sukupuoliseen pidättäytymiseen keskittyvän hengellisen avioliiton”, mutta ennen siihen ryhtymistään hankkivat kaksi lasta,
jotka valitettavasti molemmat menehtyivät, toinen ennen toista syntymäpäiväänsä ja toinen synnytyksessä. Myös Paulinus Nolalainen ja hänen vaimonsa Therasia yrittivät varmistaa suvun jatkuvuuden, mutta
lapsi kuoli synnytyksessä. He ottivat tämän merkkinä siitä, ettei heidän
enää tahdota yrittävän ja omistautuivat tämän jälkeen luostarielämälle ja
”hengelliselle avioliitolle”. (Rousseille 1992, 301.)
Naisen rooli suvunjatkajana oli antiikin aikana kuitenkin ristiriitainen. Kun hän täytti kuuliaisesti tehtävänsä, hän eli koko ajan lähellä
kuolemaa. Jos hän ei pystynyt täyttämään tehtäväänsä, hän ei ollut oikein yhteiskuntakelpoinen. Jos raskaaksi tuleminen oli ongelma, niin
yhtä lailla sitä oli myös lapsettomuus, jota pidettiin aina naisesta johtuvana. Kulttuurissa, jossa avioliiton täyttymys nähdään suvunjatkamises-
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sa – kuten niin kreikkalais-roomalaisessa, juutalaisessa kuin kristillisessä
kulttuurissa oli asian laita – lapsettomuus on naiselle sietämätön haaste.
Juutalaisessa perinteessä lapsettomuus nähtiin jopa naisen pahoista teoista johtuvana rangaistuksena. Ensimmäisessä Henokin kirjassa kysytään
(98:5): ”Miksi naiselle ei anneta lasta?” Vastaus on yksinkertainen:
”Hänen omien tekojensa tähden hän kuolee ilman lapsia.” Eräässä rabbiinisessa tekstissä naisen lapsettomuus selitetään toisin. Sen syynä on
miehen naista kohtaan esittämä halveksunta. (Ilan 1996, 111.) Uuden
testamentin teksteissä lapsettomuutta ei yleensä kuvata aivan näin synkin värein, mutta esimerkiksi Johannes Kastajan äidin, Elisabetin, pitkään kestänyt lapsettomuus aiheutti halveksuntaa (Luuk. 1:25).
Koska juutalais-kristillisessä perinteessä myös synnytyskivut on
nähty naisen lankeemuksen seurauksena (1. Moos. 3:16; Riemuvuosien
kirja 3:23−24), ei ole ihme, että naisen elämän täyttymyksenä voidaan
pitää sitä, kun hän synnyttää lapsia tuntematta synnytyskipuja. Näin
hahmotetaan Toisessa Barukin kirjassa naisen eskatologinen täyttymys,
joka koittaa messiaanisessa valtakunnassa (73:7). Käytännössä lupaus
eskatologisesta asioiden korjaantumisesta ei kuitenkaan tuonut juutalaiselle naiselle suurta lohdutusta. Jos jälkeläistä ei syntynyt, miehen tuli
tehdä asialle jotakin.
Mishnan mukaan nimenomaan mies oli velvollinen täyttämään
Ensimmäisen Mooseksen kirjan lisääntymiskäskyn (m. Yebamot 6:6).
Jos tämä ei onnistunut yhden vaimon kanssa, miehen tuli ottaa toinen.
Periaatteessa ongelman saattoi ratkaista moniavioisuuden kautta, mutta
tämä oli mahdollista vain hyvin varakkaille miehille, eikä käytäntö siksi
ollut Toisen temppelin ajan juutalaisuudessa kovin yleinen. Jotkin juutalaiset ryhmät, kuten Qumranin liike, jopa kielsivät moniavioisuuden.
(Ilan 1996, 85–86.) Siksi avioero tarjosi useimmiten helpomman ratkaisun (Ilan 1996, 106), vaikka sekään ei ollut juutalaisen miehen näkökulmasta taloudellisesti edullista, koska hän joutui avioerossa maksamaan naiselle avioliittosopimuksessa määrätyn rahasumman (ketubbā)
(Ilan 1996, 89). Lapsensaannin kulttuurisesta tärkeydestä puhuu myös
erään lapsettomaksi jääneen roomalaisen matronan hautakirjoitus. Siinä
naista ylistetään, koska hän ehdotti aviomiehelleen, että tämä eroaisi
hänestä ja ottaisi uuden vaimon, joka kykenisi synnyttämään miehelleen
lapsia. (Rousselle 1992, 316.)
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Roomalaisessa kontekstissa naisen lapsettomuudella oli myös konkreettisia seurauksia. Jos nainen ei synnyttänyt keisari Augustuksen lainsäädännön edellyttämää kolmea lasta, hänen miehensä menetti ison
osan perinnöstään sellaisille sukulaisille, joilla oli lapsia. (Rousselle
1992, 316.) Pariskunta saattoi hakea apua jumalilta tai turvautua lääkäreihin, jotka yrittivät eri keinoin arvioida, voiko nainen tulla raskaaksi.
Antiikin lääkärikirjat sisältävät ohjeita, miten asia pyrittiin tutkimaan,
esimerkiksi seuraavasti: ”Jos haluaa saada selville, voiko nainen tulla
raskaaksi, hänelle pitää antaa voin ja imettävän äidin maidon sekoitusta
juotavaksi, kun hän on raitis. Jos hän tuolloin oksentaa, hän voi tulla
raskaaksi, muuten ei. Toinen tapa on kastella villatuppo karvasmanteliöljyyn ja asettaa sitten tuppo naisen emättimeen. Jos nainen seuraavana aamuna tuntee öljyn hajun suussaan, hän voi tulla raskaaksi.” (Corpus Hippocraticum, De sterilibus, 214; Schubert & Huttner 1999,
310−311.) Nämä neuvot eivät tietenkään riittäneet pitkälle, ja ainoaksi
keinoksi jäi ottaa rohtoja, jotka olivat potilaalle vähintään yhtä vaarallisia kuin ehkäisyyn ja aborttiin käytetyt. Kuuluisin esimerkki näiden
rohtojen vaarallisuudesta lienee kristityn keisarin, Constantius II:n
(317−361), vaimo Eusebeia, joka kuoli nautittuaan lapsettomuuden
poistamiseksi määrättyä lääkettä. (Rousselle 1992, 316.)
Kaiken kaikkiaan avioitumisikää lähestyvä nuori nainen kohtasi
terveydellisten riskien lisäksi monia sosiaalista häpeää aiheuttavia uhkia,
jotka koskivat koko hänen perhettään, ennen kaikkea hänen isäänsä.
Sirakin kirjassa kuvataan antiikin naisen pelkoja nimenomaan isän näkökulmasta:
Tytär valvottaa isäänsä, ja huoli hänestä vie salaa isän unen. Kun tytär on
nuori, isä pelkää, ettei tämä ohittaisi parasta naimaikäänsä. Kun tytär on päässyt naimisiin, isä pelkää, ettei tämä joutuisi miehensä hylkäämäksi. Kun tytär
on neitsyt, isä pelkää, että tytär raiskataan tai että hän tulee raskaaksi isänsä talossa. Kun tyttärellä on mies, isä pelkää, että tytär on uskoton tai että hän jää
avioliitossaan lapsettomaksi. (Sir. 42:9−10.)

Naimattomaksi jääminen, miehen hylkäämäksi joutuminen, raiskaus,
avioliiton ulkopuolinen raskaus, uskottomuus ja lapsettomuus olivat
kaikki realistisia uhkia, jotka varjostivat naisen elämää.
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Nainen, leskeys ja vanhuus
Mikäli nainen selvisi raskauksista, keskenmenoista, synnytyksistä ja lapsivuoteista, hän usein eli miestään kauemmin. Tämä merkitsi, että hän
vietti viimeiset vuotensa leskenä. Jos hän ei ollut kovin vanha (20–40vuotias) ja eli Roomassa, hänellä oli suuri paine avioitua uudelleen, varsinkin, jos hän ei ollut vielä täyttänyt lapsikiintiötään. Siinä tapauksessa
lainsäädäntö itse asiassa edellytti, että hän avioituu uudelleen kahden
vuoden kuluessa miehensä kuolemasta. Muuten hän sai maksaa sakkoja.
Sen sijaan sellainen leski, joka oli jo synnyttänyt kolme lasta ja joka oli
taloudellisesti riippumaton, saattoi elää verrattain itsenäistä elämää.
Kristillisissä seurakunnissa lesken ei välttämättä odotettu avioituvan
uudelleen. Pikemminkin hän saattoi olla seurakunnan hyväntekeväisyystoiminnan kohde (1. Tim. 5:1−10; vrt. myös Ap. t. 6:1), mikäli hänellä ei ollut lähisukulaisia, jotka olisivat voineet huolehtia hänestä.
Samalla leskestä tuli jonkinlainen seurakunnallinen viranhaltija, jonka
tehtävänä oli esirukous. Karitatiivisen huolenpidon mallin kristillinen
seurakunta oli perinyt juutalaisuudesta, jossa nähtiin tarpeelliseksi auttaa nimenomaan leskiä ja orpoja (Jes. 1:17; Jer. 7:6; Mark. 12:40; Jaak.
1:27; Hermaan paimen 38:10; 50:8). Kristillisissä seurakunnissa rajanveto naimattomien nuorten naisten ja leskien välillä hämärtyy, koska teksteissä voidaan joskus puhua nuorista leskistä (1. Tim. 5:1−16) tai neitsyistä, joita kutsutaan leskiksi (Ignatios, Kirje smyrnalaisille, 13:1). Joko
jotkut lesket olivat jääneet leskiksi nuorina tai, todennäköisemmin, termi leski laajeni koskemaan kaikkia aviomiehettömiä naisia, joko leskiä
tai naimattomia naisia, jotka tarvitsivat seurakunnan taloudellista tukea
ja jotka puolestaan palvelivat seurakuntaa rukouksin (1. Tim 5:5; Polykarpos, Kirje filippiläisille, 4:3). Leskien joukko kasvoi seurakuntien
kasvaessa. Eusebios (Kirkkohistoria, 6.43.11) siteeraa vuodelta 251 peräisin olevaa kirjettä, jossa piispa Kornelius toteaa Antiokian piispalle
Fabiukselle, että Rooman seurakunta tuki tuolloin yli 1500 leskeä ja
muuta apua tarvitsevaa.
Tietyissä seurakunnissa kuten niissä, joihin Pastoraalikirjeet on lähetetty, leskien määrä kasvoi yli seurakunnan taloudellisen kantokyvyn.
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Tämän lisäksi pastoraalikirjeiden kirjoittaja piti ainakin joidenkin leskien toimintaa ongelmallisena. Ensimmäisen Timoteuskirjeen viidennestä
luvusta käy ilmi, että nimenomaan nuoret lesket, jotka kirjoittajan mielestä eivät edes ikänsä puolesta kuuluneet leskien kategoriaan, aiheuttivat ongelmia. He puhuivat sellaista, mitä ”heidän ei pitäisi”. He käyttäytyivät samalla tavalla kuin kurittomat, juutalaisuudesta kääntyneet
tyhjänpuhujat, joiden väärää opetusta pastoraalikirjeiden kirjoittaja
luonnehtii juuri samalla ilmaisulla jakeessa Tiitus 1:11. Taloudellisen
rasituksen lisäksi he olivat kirjoittajan mielestä siis myös opillinen ja
kurinpidollinen ongelma. Siksi pastoraalikirjeiden kirjoittaja halusi heidät pois leskien luettelosta ja käski heidän mennä naimisiin. Tähdentääkseen vaatimustaan hän nosti ”oikeiden leskien” ikärajan 60 vuoteen
(1. Tim. 5:9). Näin hän pyrki poistamaan nuorten leskien aiheuttaman
opillisen ongelman ja kuitenkin turvaamaan perustoimeentulon sitä
tarvitseville vanhoille yksinäisille naisille.
Varhaiskristillisissä seurakunnissa leskien asema ei koskaan ollut
kovin helppo, koska heillä ei yleisesti ottaen ollut tarpeeksi varallisuutta.
Hermaan Paimenen mukaan uskon ja muiden tärkeiden kristillisten
hyveiden noudattamisen jälkeen seuraa ensimmäisenä tärkeänä asiana
leskien auttaminen (38:10; vrt. 50:8). Avun tarpeellisuudesta kertoo
toinen samoilta ajoilta peräisin oleva teksti, Sibyllan oraakkeli, jossa
mainitaan leskien helposti joutuvan ansaitsemaan elantonsa prostituutiota harjoittaen (3:43−44).
Myöhemmissä, 300-luvulta peräisin olevissa kirkkojärjestyksissä
lesket tunnetaan edelleen etupäässä karitatiivisen toiminnan kohteina,
mutta samalla heidän myös odotetaan rukoilevan tukijoittensa ja koko
seurakunnan puolesta. Oikeiden leskien ei pidä myöskään missään tapauksessa opettaa tai kastaa, eikä heidän tule leskeytensä varjolla ahnehtia ylimääräisiä raha-avustuksia. (Pyhien apostolien säädökset 3.3−9,
13−15; Kraemer 2004, 270−276.) Leskeyden instituution avulla seurakunnat pyrkivät kantamaan vastuunsa niistä vanhoista naisista, joita
perheiden luomat sosiaaliset turvaverkot eivät enää pystyneet kannattelemaan.
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Tässä luvussa keskeistä
•
•

•

•
•

Lapselle syntymä ja varhaislapsuus olivat suuria terveydellisiä
riskejä merkittävän lapsikuolleisuuden takia.
Kreikkalais-roomalaisessa perinteessä oli tavallista rajoittaa lasten lukumäärää joko tappamalla lapsia tai jättämällä heitä heitteille. Tyttöihin kohdistui suurempi riski kuin poikalapsiin.
Juutalais-kristillisessä traditiossa lastensurmiin ja heitteillejättöihin suhtauduttiin torjuvasti, mikä johti siihen, että kristillisissä perheissä ja seurakunnissa tyttöjä ja naisia oli suhteellisesti
enemmän kuin ympäröivässä yhteiskunnassa.
Naisten odotettiin avioituvan ja synnyttävän perillisiä perheeseensä. Synnytys oli suuri terveysriski, ja monet naiset kuolivat
siihen. Synnytyksen vaarat kohdistuivat samalla tapaa niin kristittyihin kuin ei-kristittyihin naisiin. On tosin mahdollista, että
kristittyjen naisten avioitumisikä oli hieman korkeampi kuin
muilla naisilla, mikä saattoi auttaa heitä kestämään synnytyksen
rasituksia paremmin. Toisaalta kristityt naiset tekivät luultavasti
vähemmän abortteja, mikä lisäsi heidän riskialttiiden synnytystensä määrää, mutta samalla myös vähensi vaarallisia raskauden
keskeytyksiä.
On mahdollista, että naisten synnytyksiin liittyvät terveysriskit
myötävaikuttivat askeettisen kristillisen elämänmuodon suosion
kasvuun, joskaan se ei ollut ainoa syy.
Kristityt perivät juutalaisilta mallin auttaa vähäosaisia, erityisesti leskiä ja orpoja. Kaikki lesket eivät olleet vanhoja naisia. Yleinen huolenpito leskistä varmisti, että vanhat naiset, jotka miehensä kuoltua olivat saattaneet menettää oman turvaverkkonsa,
pystyivät säilyttämään kristillisissä seurakunnissa ainakin jonkinlaisen toimeentulominimin.
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ULLA TERVAHAUTA

Lapsia Uuden testamentin
maailmassa
Markuksen evankeliumin tytöt

Tässä luvussa esitellään lapsiin ja lapsuuteen Uuden testamentin
maailmassa liittyvää tutkimusta. Kiinnostuksen kohteena ovat seuraavanlaiset kysymykset: Millaista lähdemateriaalia lapsuustutkimuksessa käytetään? Miten lapsia ja lapsuutta antiikin maailmassa on
tutkittu? Entä Uudessa testamentissa ja varhaiskristillisissä teksteissä?

Uudessa testamentissa ja erityisesti evankeliumeissa mainitaan lukuisia
lapsihahmoja: ruokkimisihmeen poika (Joh. 6:9), erilaisista sairauksista
kärsiviä lapsia, joille vanhemmat hakevat apua (esim. Mark. 9:14–27),
kujilla ja toreilla soittavat ja laulavat lapset (Matt. 11:16–17) ja pikkulapset, joita vanhemmat tuovat Jeesuksen kosketettaviksi (Mark. 10:13–
16). Luukas kertoo Jeesuksen lapsuudesta (Luuk. 2). Paavali viljelee isälapsi -suhteeseen liittyvää kieltä, Efesolaiskirje antaa ohjeita lapsille ja
vanhemmille (Ef. 6:1–4) ja pastoraalikirjeissä seurakunnan jäseniä lähestytään ikäryhmänsä mukaan (1. Tim. 5). Useimmiten lapset ovat sivuroolissa, mutta silti heidän ohimennen mainitut hahmonsa herättävät
kysymyksiä: Millaista heidän elämänsä oli? Mitä odotuksia heihin kohdistui? Millaista oli lapsuus Uuden testamentin maailmassa?
Tässä luvussa valotan joitakin keskeisiä antiikin lapsuustutkimuksen menetelmiä, kysymyksiä ja niihin esitettyjä vastauksia kolmen Markuksen evankeliumissa mainitun tyttöhahmon kautta. Koska lapset ja
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erityisesti tytöt ovat antiikin lähteiden marginaalissa, on kiinnostavaa
tarkastella nimenomaan evankelistan mainitsemia tyttöjä. Tyttöhahmojen ja heidät mainitsevien kertomusten analyysi nivoutuu tiiviisti antiikin lapsuustutkimuksessa paljon keskusteltuihin kuoleman, seksuaalisuuden ja perhesuhteita koskeviin kysymyksiin.

Lapset Uuden testamentin maailmassa:
tutkimushistoriaa
Lapsia ja lapsuutta Uudessa testamentissa ja antiikin maailmassa on
lähestytty monesta eri näkökulmasta. Eksegetiikassa on usein – mutta ei
yksinomaan – keskitytty teologisiin kysymyksiin, kuten lapsikasteeseen
tai kristinuskon vaikutukseen lasten elämässä (esim. Müller 1992; myös
Bakke 2005; Horn & Martens 2009). On pyritty selvittämään lasten
elinolosuhteita: syntyvyyttä ja lapsikuolleisuutta, perhesuunnittelua,
siihen liittyneitä käytäntöjä ja laajemmin perhestrategioita. Edelleen on
tutkittu ravitsemukseen, terveyteen ja elinympäristöön liittyviä seikkoja.
Elämänkaari syntymästä aikuisuuteen tai kuolemaan, kasvatus ja siihen
liittyvät ihanteet sekä esimerkiksi yhteiskuntaluokan ja sukupuolen vaikutus lapsen elämään ovat saaneet huomiota. On kysytty, millaisia lasten – tarkemmin poikien tai tyttöjen – ja vanhempien – äitien ja isien –
väliset suhteet olivat antiikin maailmassa ja miten lapsiin yleensä suhtauduttiin. Lasten asema ja rooli perheessä ja suhteessa vanhempiin ja
sisaruksiin on ollut tarkastelun kohteena, kuten myös lasten osallistuminen työntekoon tai uskonnolliseen toimintaan. (Aasgaard 2006; Balla
2003; Harlow, Laurence & Vuolanto 2007; Horn & Martens 2009.)
Lapsiin on yhä enemmän kiinnitetty huomiota aktiivisina toimijoina, ei
yksinomaan passiivisina kasvatuksen kohteina (Katajala-Peltomaa &
Vuolanto 2009).
Uuden testamentin lapsia tutkittaessa sovelletaan laajasti antiikintutkimuksen eri menetelmiä ja näkökulmia. Lapsen elämän ja aseman
selvittäminen Uuden testamentin maailmassa ei ole yksinkertaista ja,
kuten antiikintutkimuksessa yleensä, tutkijan on työssään huomioitava
erilaisia lähteisiin ja lähestymistapoihin liittyviä metodisia haasteita.
Lasten oma ääni puuttuu käytännössä lähes kokonaan. Pikkulapsia hoi-
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vasivat pääasiassa naiset, joilta ei ole juuri jäänyt kirjallisia lähteitä. Siksi
esimerkiksi varhaislapsuudesta antiikin maailmassa tiedetään vielä vähemmän kuin lapsuuden myöhemmistä vaiheista. (Dasen 2011, 291.)
Oma kysymyksensä on se, kuka antiikin maailmassa oli lapsi: mistä
lapsuus alkoi ja mihin se päättyi? Lapsuus on kulttuurisesti määräytyvä
elämänvaihe, ja lapsuutta on eri aikoina ja eri kulttuureissa määritelty
eri tavoin. (Katajala-Peltomaa & Vuolanto 2009.) Antiikin maailmassa
lapsuus päättyi aiemmin kuin omassa kulttuurissamme: koulua käytiin,
jos käytiin, lyhyemmän aikaa kuin nykyään, työnteko alkoi aikaisemmin ja myös perhe perustettiin nuorena. Tavallista oli, että lapsuus jäi
kesken ja päättyi kuolemaan.
Antiikin ajan tekstejä on kadonnut enemmän kuin säilynyt. Säilyneet tekstit ovat pitkälti kirjallisia, ja niillä on usein jokin retorinen tavoite. Historiateokset, kirjeet, näytelmät ja muu vastaava aineisto käsittelee lapsia yleensä rajallisesti ja ohimennen. Näkökulma on pääasiassa
eliitin miehiä kiinnostavissa asioissa, kerrottuna heidän näkökulmastaan. Toisaalta se, että lapset eivät yleensä ole kirjoittajan varsinaisia
kiinnostuksen kohteita, voi tarkoittaa sitä, että lapsiin liittyvissä maininnoissa ei ole samanlaista tietoista arvolatausta kuin niissä asioissa,
joihin kirjoittaja varsinaisesti keskittyy. Evankeliumit tekee lapsitutkimuksen kannalta kiinnostaviksi teksteiksi se, että ne eivät edusta eliitin
näkökulmaa. Selvitettäessä lapsuutta varhaisen kristinuskon maailmassa
tärkeitä ovat myös evankeliumeja myöhempien kristillisten auktorien
tekstit, esimerkiksi Johannes Khrysostomoksen saarnat ja Hieronymuksen kirjeet tai sellaiset pyhien ihmisten elämäkerrat kuten vaikka Tuomaan lapsuusevankeliumi tai Jaakobin protoevankeliumi. (KatajalaPeltomaa & Vuolanto 2009.) Tällöin liikutaan evankeliumien ja ensimmäisen vuosisadan hellenistis-juutalaisen maailman sijaan 300- ja
400-lukujen kreikkalais-roomalaisessa kulttuuripiirissä.
Kirjallisen materiaalin rinnalla merkittävää tietoa lapsista tuovat lakitekstit ja muu dokumentaarinen aineisto, varsinkin egyptiläinen papyrusmateriaali. Papyrukset ovat suurelta osin avioliitto- ja muita sopimuksia, testamentteja, arkista kirjeenvaihtoa ja vaikkapa koulutekstejä.
Lapsuustutkimuksen kannalta erityisen kiinnostavia tekstejä ovat esimerkiksi imettäjien kanssa tehdyt sopimukset ja lasten vanhempien tai
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orjalasten omistajien kanssa solmitut oppisopimukset. Varhaiset kristityt
ovat papyrusmateriaalissa hyvin edustettuina.
Lasten maailmasta saadaan tietoa myös arkeologisten löytöjen, taiteen ja piirtokirjoitusten eli inskriptioiden tutkimuksen avulla (Rawson
1997, 2003; Uzzi 2005). Esimerkiksi hautapiirtokirjoitukset tarjoavat
dokumentaarisen aineiston tavoin tietoa tavallisten ihmisten maailmasta, tosin sellaisten joilla on ollut varaa hautamuistomerkkiin. Kuten
kirjalliseen aineistoon, myös arkeologisen materiaalin tulkintaan liittyy
omia metodologisia kysymyksiään. (Crawford 1999; Dasen 2011; Laurence 2012.)
Antiikin lapsuustutkimuksessa käytetty lähdeaineisto ei aina ole
täysin yhteismitallista. Sen lisäksi, että lähteiden säilyminen on ollut
sattumanvaraista, erilaisia lähteitä käytettäessä on huomioitava niiden
luonne. Kirjalliset tekstit kuvaavat ja luovat ihanteita, kun taas sopimukset pitäytyvät käytännön asioissa, mutta eivät kuvaile niiden takana
olevien ihmisten olosuhteita ja motiiveja tarkemmin. Aineistoa on säilynyt enemmän joiltakin maantieteellisiltä alueilta kuin toisilta. Myös
kulttuuriset erot on huomioitava: mikä pätee Kreikkaan, ei ole suoraan
sovellettavissa Roomaan, Egyptiin tai Palestiinaan, ja juutalainen kulttuuri erosi monin tavoin kreikkalais-roomalaisesta. (Aasgaard 2006;
Dasen 2011; Horn & Martens 2009.) Tutkimuksessa on silti usein
suhteettomasti, jopa tarkoitushakuisesti, korostettu juutalaisten ja kristittyjen erilaisuutta suhteessa kreikkalais-roomalaiseen kulttuuriin.

Tytöt Markuksen evankeliumissa
Markuksen evankeliumissa mainituista lapsihahmoista kolme ensimmäistä on tyttöjä. Ensimmäinen on Jairoksen tytär, juutalaistyttö, jonka
isä on synagogan esimies ja oletettavasti yksi kyläyhteisönsä johtohahmoja (Mark. 5:21–24; 35–43; par. Matt. 9:18–19, 23–26; Luuk. 8:40–
42, 49–56). Toisena tulee Herodiaan tytär, joka tanssii isäpuolelleen
kuningas Herodes Antipaalle ja tämän vieraille ja toimii Johannes Kastajan mestaamisen välikätenä (Mark. 6:17–29; par. Matt. 14:6–12).
Kolmantena mainitaan ei-juutalaisen, kreikkaa puhuvan foinikialaisen
naisen tytär, jonka Jeesus parantaa riivaajan vallasta (Mark. 7:24–31;
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par. Matt. 15:21–28). Millaista näiden tyttöjen elämä oli ja millaisessa
maailmassa he elivät? Vaikka jokaisessa kertomusjaksossa itse tytöt ovat
sivuroolissa, antiikin lapsuustutkimus tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää ja rekonstruoida sitä maailmaa, jossa nämä tytöt elivät.
Kertomukset Jairoksen tyttären herättämisestä ja kreikkalaisnaisen
tyttären parantamisesta ovat ihmekertomuksia, joissa keskeistä on Jeesuksen suorittama ihme, kuolleista herättäminen ja dialogille alistettu
eksorkismi (Gnilka 1978, 209, 289–290; Collins 2007, 277, 365).
Myös vanhemman hätä ja tahto saada apua lapselleen korostuvat molemmissa kertomukissa. Sen sijaan kuvaus Johannes Kastajan mestauksesta on hovilegenda tai -anekdootti, joka ohittaa Johanneksen mestaamisen todelliset syyt ja vierittää vastuun Herodes Antipaalta tämän
juonittelevan vaimon Herodiaan ja osittain myös tämän tyttären kontolle. Se tuskin on evankeliumin kirjoittajan tai edes varhaisten kristittyjen laatima tarina, vaan lienee Galileassa kansan suussa kulkenut kertomus. (Gnilka 1978, 247; Collins 2007, 304–305.) Kertomusten
historiallisuus sinänsä ei ole tämän tarkastelun kannalta olennaista: kertomukset tarjoavat joka tapauksessa mahdollisuuden valottaa joitakin
lapsuustutkimuksen kysymyksiä ja pohtia tyttöjen elämää tai ainakin
suhtautumista tyttöihin ensimmäisen vuosisadan Galileassa.

Jairoksen tytär ja lapsen kuolema
Moni Uuden testamentin lapsia käsittelevistä teksteistä viittaa vanhempien huoleen lapsistaan sekä lasten sairauksiin ja lapsikuolleisuuteen.
Sellainen on myös kertomus Jeesuksen ja Jairoksen kohtaamisesta
(Mark. 5:21–24; 35–43). Jeesus on palannut Dekapoliin alueelta takaisin Gennesaretinjärven läntiselle rannalle, jossa hän on ihmisjoukon
ympäröimänä. Synagogan esimies Jairos saapuu paikalle ja Jeesuksen
nähdessään pudottautuu polvilleen tämän eteen ja pyytää hartaasti Jeesusta tulemaan tyttärensä luokse: ”Pikku tyttäreni on kuolemaisillaan.
Tule ja pane kätesi hänen päälleen, että hän pelastuisi ja jäisi eloon.”
Isän hätä lapsensa puolesta on ilmeistä.
Jeesus lähtee Jairoksen mukaan suuren väkijoukon saattamana.
Kertomuksen väliin sijoittuu Jeesuksen kohtaaminen verenvuototauti-
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sen naisen kanssa (Mark. 5:25–34), ja Jairoksen tyttären tarina jatkuu,
kun Jairokselle tullaan tuomaan sana: tyttö on juuri kuollut, eikä Jairoksen enää kannata vaivata opettajaa. Jeesus ei välitä tästä, vaan käskee
Jairosta: ”Älä pelkää, usko ainoastaan.” Jeesus päästää mukaansa vain
Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja astuu sisälle Jairoksen taloon. Siellä
on koolla itkevä ja valittava väkijoukko. Seuraa ihmeteko: Jeesus kysyy,
mitä ihmiset meluavat ja itkevät. Hänen väitteelleen – ”Lapsi ei ole
kuollut vaan nukkuu” – nauretaan, mutta Jeesus ottaa mukaan lapsen
isän ja äidin ja menee tämän luo. Jeesus tarttuu tytön käteen, lausuu
arameaksi talita kuum, ”tyttönen, nouse”, ja heti tyttö nousee ja kävelee.
Paikalla olevat joutuvat suuren hämmästyksen valtaan, mutta Jeesus
kieltää puhumasta tapauksesta mitään ja käskee antaa tytölle syötävää.
Kertomuksessa lukijan huomio voi kiinnittyä itse ihmeeseen, kuolleista herättämiseen ja Jeesuksen rooliin parantajana. Tyttärelleen apua
hakeva isä ja sureva väkijoukko todistavat ihmetekoa ja Jeesuksen voimaa. Arameankieliset sanat korostavat kuolleista herättämisen mysteeriä
(esim. Gnilka 1978, 218; Collins 2007, 285–286). Itse tyttärestä, ihmeteon kohteesta, kerrotaan melko vähän: sen lisäksi, että hän on kuolemaisillaan, kuolee ja tulee Jeesuksen herättämäksi, mainitaan vain hänen
ikänsä, kaksitoista vuotta, sekä se, että hän nousee kävelemään ja että
Jeesus käskee antaa hänelle syötävää.
Palaan tytön ikään tuonnempana; aluksi lähestyn kysymystä lapsen
kuolemasta Jairos-kertomuksessa, antiikin maailmassa ja lapsuustutkimuksessa. Onko vanhemman surussa ja epätoivossa lapsen kuollessa
mitään yllättävää? Mitä kaksitoistavuotiaan tytön menetys olisi merkinnyt Jairokselle ja hänen vaimolleen? Lapsen kuolemassa sinänsä ei antiikin maailmassa ollut mitään epätavallista. Kaikki tutkijat ovat yksimielisiä lapsikuolleisuuden korkeasta asteesta, vaikka tarkat luvut
kuolleisuudesta vaihtelevat (Parkin 2010; Scheidel 2009). Kolmasosa tai
jopa 40 % lapsista sattoi menehtyä ensimmäisen elinvuotensa aikana
(ks. Golden 1988, 155; Garnsey 1998). Lasten kuolema oli niin tavallista, että käytännössä kaikilla oli siitä kokemuksia.
Valtavat ja nykyisestä länsimaalaisesta todellisuudesta poikkeavat
lapsikuolleisuusluvut ovat saaneet tutkijat pohtimaan lapsikuolleisuuden
vaikutusta vanhempien ja lasten väliseen suhteeseen. Erityisesti vanhemmissa tutkimuksissa erilaisia nykymaailmalle vieraita käytäntöjä,
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kuten vaikkapa imettäjien käyttöä, on saatettu selittää sillä, että vanhemmat olisivat halunneet eri tavoin pitää emotionaalista välimatkaa
erityisesti vauvoihin ja pikkulapsiin, joista saattoi joutua luopumaan
(Dasen 2011, 292; Horn & Martens 2009, 22). Tällaisille väitteille on
haettu tukea esimerkiksi sellaisista antiikin kirjeistä, joissa vastaanottajaa
kehotetaan hillitsemään surunsa lapsen kuoltua (esim. Plutarkhos, Lohdutuskirje vaimolleni; Seneca, Kirjeet Luciliukselle, 99; Cicero, Keskusteluja Tusculumissa, 1.39; ks. myös Plutarkhos, Numa, 12.3). Myös arkeologisen aineiston on haluttu nähdä tukevan tällaista tulkintaa, sillä
vauvoja ja keskosia on haudattu eri tavoin kuin isompia lapsia. Koska
jälkimmäisille on omistettu enemmän muistomerkkejä, on hautaustapojen tulkittu heijastavan pikkulasten vähäistä arvostusta (esim. Bakke
2005, 46). Moni näistä tulkinnoista olettaa, että vanhempia lapsia olisi
surtu enemmän, koska heihin on ehditty jo kiintyä ja heidän elämäänsä
panostaa eri tavalla kuin pikkuvauvaan.
Kun aineistoa analysoidaan tarkemmin, tällaiset tulkinnat lasten
arvostuksesta tai arvostamattomuudesta muuttuvat kyseenalaisiksi. Niin
kirjallisen kuin arkeologisen aineiston säilyminen on sattumanvaraista.
Kehottaessaan surun hillitsemiseen kirjeaineisto paljastaa vanhempien ja
myös muiden aikuisten murheen lapsen kuollessa. Kehotukset surun
hillintään ovat usein retorisia ja liittyvät antiikin maailmassa vahvoihin
tunteiden hallinnan ja itsehillinnän ihanteisiin. Filosofien kehotukset
siis osaltaan paljastavat, että vastaanottajan suru on ollut voimakasta.
Arkeologisen aineiston vähäisyyttä puolestaan selittää se, että pienet luut
maatuvat nopeammin ja osa vainajista krematoitiin. Myös arkeologien
epäsystemaattisuus luujäännösten kokoamisessa heijastuu aineistossa.
Pikkuvauvojen ja vanhempien lasten hautaustapojen eroista ei voi suoraan päätellä arvostukseen liittyviä seikkoja. Eurooppalaisessa kulttuurissa on ylipäänsä ollut tapana haudata vauvoja eri tavoin kuin lapsia tai
aikuisia. (Rawson 2003, 341–345.)
Myös Ramsay MacMullen on osoittanut kulttuurin vaikuttavan
siihen, millä tavoin eri-ikäisten lasten muistoa vaalittiin. Noin kolmannes niistä Roomasta säilyneistä latinankielisistä hautamuistomerkeistä,
joissa mainitaan haudatun ikä, on omistettu 0–9-vuotiaille lapsille, kun
taas kreikankielisistä muistomerkeistä vain yksi kymmenestä on omistettu tälle ikäluokalle. (MacMullen 1982, 239–240.)
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Tytöille osoitettujen hautamuistomerkkien määrä kasvaa kymmenen vuoden kohdalla: kun alle kymmenenvuotiaiden hautamuistomerkeistä valtaosa on poikien muistomerkkejä, suhde tasapainottuu kymmenen vuoden kohdalla. Miksi? Beryl Rawson tulkitsee aineistoa niin,
että tuonikäiset tytöt olivat aiempaa merkittävämpiä työntekijöinä ja
toisaalta he olivat lähellä mahdollista avioitumisikää. Monet nuorten
tyttöjen hautapiirtokirjoitukset mainitsevat sen, miten tämä ei ehtinyt
avioitua ja tulla äidiksi. (Rawson 2003, 350–351; esimerkkejä lapsille
osoitetuista hautapiirtokirjoituksista, ks. esim. Samellas 2002, 11–16.)
Nouseeko Jairoksenkin hätä ja epätoivo siitä, että tyttö on jo lähellä
aikuisuutta? Jairos on synagogan esimies, hänellä on merkittävä asema
yhteisössään ja kenties hän on ehtinyt tehdä suunnitelmia tyttärensä
naittamiseksi. Jairoksen tilannetta voi verrata Plinius Nuoremman ystävän Fundanuksen vastaavaan: tämän 13-vuotias tytär Minicia Marcella
kuoli vain vähän ennen sovittua hääjuhlaa (Plinius Nuorempi, Kirjeitä,
5.16).
On kuitenkin huomattava, että lapsen tai tyttären arvo ei ole liittynyt ainoastaan tämän rooliin vanhempiensa vanhuudenturvana, mahdollisiin avioliittosuunnitelmiin tai edes tytön merkitykseen esimerkiksi
kotitaloutensa työntekijänä. Lapsiin kyllä liittyi monenlaisia materiaalisia odotuksia, mutta materiaalisten seikkojen ohella lapset takasivat perheyhteisöiden jatkuvuutta myös muilla tavoin. He jatkoivat sukupolvien
ketjua ja vanhempiensa, perheensä ja sukunsa traditioita. Heidän elämässään jatkui ja pysyi edellisten sukupolvien muisto. (Vuolanto 2008.)
Jairoksen ja hänen puolisonsa surua tyttären kuolinvuoteen äärellä ei siis
ole syytä selittää yksinomaan hyötynäkökohdilla.
Kuolemaan ja kuolleiden muistamiseen liittyvät muinaiset tavat sekä se, miten niitä nykyään tulkitaan ja pyritään ymmärtämään, ovat
hyvä esimerkki lähdeaineiston tulkinnan haasteista. Fragmentaarinen
aineisto ei anna demografista kokonaiskuvaa eikä kerro ihmisten tunteista ja motiiveista mitään varmaa. Ihminen tulkitsee omia ja toisten
tekoja ja sanomisia eri tavoin. Surua ilmaistaan kaavamaisin keinoin.
Vastauksien hakeminen on tärkeää mutta hankalaa, sillä on äärimmäisen vaikea arvioida ihmisten motiiveja kahdentuhannen vuoden takaa
(vrt. Golden 2011; Laes 2011b). Roomalaisajalta on kuitenkin säilynyt
enemmän lapsille omistettuja hautamuistomerkkejä kuin aikaisemmilta
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tai myöhemmiltä ajoilta, eikä niille ole paralleelia ennen 1900-lukua.
Lapsia muistettiin enemmän kuin muihin ikäryhmiin kuuluvia, ja tiettyjä lapsiryhmiä surtiin aivan erityisesti. Voidaan siis sanoa, että säilyneet muistomerkit heijastavat sitä kiintymystä, jota vanhemmat ja muut
läheiset tunsivat lapsiaan kohtaan. (Rawson 2003, 363.)

Herodiaan tanssiva tytär, lapset ja seksi
Markuksen evankeliumin toinen lapsi on hänkin juutalaistyttö Galileasta, mutta aivan erilaisesta elämänpiiristä kuin Jairoksen tytär. Hän on
kuningas Herodes Suuren pojantyttären, Herodiaan, tytär (Mark. 6:17–
29). Tytön perhe on ylhäinen ja perhesuhteet monimutkaiset. Tiedetään, että äiti Herodias oli naimisissa kaksi kertaa, molemmilla kerroilla
isänsä velipuolen kanssa. Ensimmäisestä avioliitosta Herodes II:n kanssa
syntyi tytär, jonka nimeksi historioitsija Josefus mainitsee Salome. Uuden testamentin evankeliumeissa tytön nimeä ei mainita, mutta oletettavasti hän on sama tyttö. Herodias erosi miehestään ja avioitui tämän
velipuolen, Herodes Antipaan kanssa. Tästä avioliitosta ei syntynyt lapsia. (Josefus, Juutalaisten historia, 18.136; Collins 2007, 305–308.) Herodias ja Salome siis elävät kuninkaallisessa hovissa, todennäköisesti
Tiberiaksessa.
Tapahtumat sijoittuvat tytön isäpuolen, Herodes Antipaan, syntymäpäiväjuhliin. Paikalla on kertomuksen mukaan ylimyksiä, korkeaarvoisia sotapäälliköitä ja muita Galilean merkkihenkilöitä. Herodiaan
tytär tulee sisään ja tanssii vierasjoukolle, ja tanssi miellyttää heitä niin
paljon, että Herodes lupaa tytölle mitä tämä vain haluaa. Tyttö poistuu
salista kysymään neuvoa äidiltään, ja äiti käskee pyytää Johannes Kastajan pään vadilla. Tytön sanotaan menevän kiireesti takaisin – hän ei siis
epäröi toimia saamansa kammottavan ohjeen mukaan – ja vaikka pyyntö tekee Herodeksen murheelliseksi, hän lähettää henkivartijan toimittamaan asian. Henkivartija mestaa Johannes Kastajan, tuo sisään Johanneksen pään vadilla ja antaa sen tytölle. Tyttö kantaa tarjottimen ja
verisen pään äidilleen.
Onko kertomus Salomen tanssista, Herodiaan juonista ja Johannes
Kastajan mestauksesta historiallinen? Tuskinpa. Kuten edellä todettiin,
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se on legenda tai anekdootti, joka korostaa herodiaanisen hovin ja/tai
hovin naisten turmeltuneisuutta. Entä oliko se kaikessa liioittelevuudessaan ensimmäisten vastaanottajiensa mielestä missään määrin uskottava?
Salome, josta käytetään diminutiivimuotoa korasion, ”tyttönen”, tanssii
juhlissa vaikka on sekä nuori iältään että aristokraattiseen ylhäisöön
kuuluva tytär. Tämä on outoa, sillä Herodes Antipaan syntymäpäiväjuhla oli oletettavasti miesten tilaisuus, jossa kunniallisten naisten saati
nuorten tyttöjen ei ollut suotavaa esiintyä. Tähän viittaa myös se, että
kysyäkseen äidin neuvoa siihen, mitä isäpuolelta kannattaa pyytää, on
tytön mentävä juhlasalin ulkopuolelle kysymään: äiti ei siis ole juhlijoiden joukossa. (Collins 2007, 311.)
Miksi ylhäinen äiti panisi oman tyttärensä orjatytön tai ilotytön
asemaan, tanssimaan juopuneelle miesjoukolle? Eikö hän varjellut tytärtään avioliittoa varten? Salome-legendan tarkoitus on epäilemättä mustamaalata Herodiasta, kenties Salomeakin, ja myös Herodes Antipasta.
Todellisuudessa Salome naitettiin vuorollaan suvun miehille. Josefus
kertoo, että Salome oli naimisissa kaksi kertaa, ensin Filippuksen, Herodes Suuren pojan kanssa, joka siis Antipaan tavoin oli sekä hänen
setäpuolensa (isän puolelta) että isosetäpuolensa (äidin puolelta). Filippuksen kuoltua Salome avioitui serkkunsa Aristobuloksen, Herodiaan ja
kuningas Agrippan veljen Herodeksen pojan kanssa, ja tästä avioliitosta
syntyi kolme poikaa (Josefus, Juutalaisten historia, 18.137). Vaikka varsinkin yhteiskunnan ylimmillä tasoilla avioliittojen avulla solmittiin
sukujen välisiä liittoja ja vahvistettiin lojaliteetteja, herodesten monimutkainen ja insestinen sukupuu oli jo aikanaan poikkeus ja liittyy herodesten haluun pitää valta tiukasti omassa suvussaan. (Goodman 2007,
222–223.)
Entä jos Salome olisi tanssinut isäpuolensa vieraille? Antiikin maailmassa tavatonta ei olisi ollut se, että lapsi tanssii mahdollisesti eroottisen tanssin miesjoukon edessä, vaan se, että lapsi ei ole orja vaan vapaa,
vieläpä aristokraatti. Pidoissa kyllä oli usein paikalla tanssityttöjä ja nuoria orjia ja orjalapsia, ehkä jopa perheen lapsia. Roomalaisista kirjailijoista Juvenalis ja Quintilianus kritisoivat lasten läsnäoloa aikuisten pidoissa, koska ne totuttavat lapset rivoihin lauluihin ja puheisiin
(Quintilianus 1.2.6–8, Juvenalis, Satiiri, 14).
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Tarina Herodiaan tyttärestä sivuaa yhtä antiikin lapsuustutkimuksessa keskeisesti esiin nousevaa teemaa, seksuaalisuutta ja lasten hyväksikäyttöä. Yleisesti ottaen aikuisten seksuaalisuus ei ollut lasten silmiltä
piilossa, sillä asumisolot olivat ahtaat, eikä ihmisillä ollut samanlaista
yksityisyyttä kuin nykymaailmassa. Lisäksi kreikkalaisessa kulttuurissa
jopa ihannoitiin miesten suhteita nuorukaisiin, eikä tämä ollut vierasta
roomalaisessakaan maailmassa. Orjalapset olivat isäntiensä seksuaalisen
mielivallan alla, ja hylättyjä lapsia saatettiin kasvattaa prostituutiota
silmällä pitäen. Nykynäkökulmasta katsoen tyttöjä naitettiin vielä lapsina: tyttöjen sallittu avioitumisikä alkoi 12–14-vuotiaana, vaikkakin
avioituminen ilmeisesti tapahtui yleensä myöhemmin, 16–18 vuoden
iässä. Juutalaiset ja kreikkalaistytöt menivät naimisiin ilmeisesti jonkin
verran nuorempina kuin tavalliset roomalaistytöt. Yhteiskuntaluokka
vaikutti avioitumisikään, sillä yläluokkaiset tytöt pyrittiin naittamaan
aikaisemmin kuin tavalliseen kansaan kuuluvat tytöt. (Rawson 2003.)
Moni tutkija on esittänyt, että kristinusko muutti suhtautumista
lapsiin tai lasten seksuaalisuuteen. Tällaiset tulkinnat lähtevät usein
ennakko-oletuksesta, että kristityt olivat jollain tapaa erillään ympäröivästä maailmasta tai että kristinusko väistämättä muutti kulttuuria ja
yhteiskuntaa. Kuitenkin myös ei-kristityt kirjoittajat kritisoivat seksisuhteita orjien tai nuorten poikien kanssa, ja esimerkiksi roomalainen
stoalaisfilosofi Musonius Rufus tuomitsee isäntien suhteet orjatyttöjensä
ja -naistensa kanssa (Musonius Rufus, Keskustelu 12, 84–89). Silti esimerkiksi Odd Bakke asettaa kreikkalais-roomalaisen ja juutalaiskristillisen kulttuurin jyrkästi vastakkain ja arvioi, että sekä pederastia
että esimerkiksi lapsiorjien seksuaalinen hyväksikäyttö olivat hyväksyttyjä ja yleisiä käytäntöjä kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa. Hänen
mukaansa juuri varhainen kirkko asettui näitä käytäntöjä vastaan. (Bakke 2005, 41–45, 52, 140–146.)
Tällainen tulkinta perustuu siihen, että ei-kristittyjen auktorien
tekstejä luetaan eri kriteereillä kuin kristillisiä lähteitä. Kuitenkin myös
eräät varhaiset teologit tuomitsivat saarnoissaan poikien hyväksikäytön,
mistä voidaan päätellä, että myös kristittyjen keskuudessa esiintyi pederastisia suhteita. Vivahteikkaammin argumentoivat Horn ja Martens,
jotka esittävät, että juutalainen ja kristillinen kulttuuri muutti suhtautumista lapsiin ja että kristityt auktorit todella tuomitsivat miesten poi-
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kiin kohdistamat seksuaaliset aktiviteetit. He toteavat, että monet kristilliset lähdetekstit ovat poleemisia, joten niitä on luettava tämä piirre
huomioon ottaen.
Kiinnostavia ovat Hornin ja Martensin terminologiset havainnot.
Kun kreikkalaisessa kulttuurissa puhuttiin ”poikienrakastajista” (paiderastes), kristittyjen kielenkäytössä mies, joka harrasti seksiä poikien tai
lasten kanssa oli ”lastenturmelija” (paidofthoros). Termit paidofthoreō,
paidofthoria ja paidofthoros esiintyvät heidän mukaansa ainoastaan kristittyjen kirjoittajien teksteissä (esim. Didakhe 2:2; Barnabaan kirje 19:4;
Clemens Aleksandrialainen, Paidagogos, 2.10.89; Horn & Martens
2009, 225–231; toisin kuitenkin Laes 2011a). Sen sijaan varhaiset kristityt eivät ottaneet kantaa maailmassaan yleiseen tapaan naittaa nuoriakin tyttöjä itseään huomattavasti vanhemmille miehille, vaikka nykyajan
näkökulmasta tätäkin pidettäisiin lasten turmelemisena (Horn & Martens 2009, 231–232).

Foinikialaistyttö ja perhesuhteet
Salomen tanssin ja Johannes Kastajan mestauksen jälkeen Markuksen
evankeliumissa seurataan Jeesuksen toimintaa Galileassa. Seitsemäs luku
alkaa Jeesuksen keskustelulla fariseusten kanssa, minkä jälkeen kohdataan evankeliumin kolmas tyttöhahmo, tai tarkemmin sanoen hänen
äitinsä (Mark. 7:24–31). Evankelista sanoo Jeesuksen liikkuneen Galilean ulkopuolelle ja menneen Tyyron seudulle nykyisen Libanonin alueelle. Siellä kreikankielinen foinikialaisnainen lähestyy Jeesusta pienen
tyttärensä vuoksi: tytärtä vaivaa paha henki, ja nainen – kuten Jairos
kaksi lukua aiemmin – heittäytyy Jeesuksen jalkoihin ja pyytää apua
tyttärelleen. Aluksi Jeesus kieltäytyy, sillä nainen ei ole juutalainen, ja
sanoo tylysti, ettei ole oikein ottaa lasten leipää ja antaa sitä koiranpennuille. Äidin neuvokas vastaus – ”Saavathan koiratkin pöydän alla syödä
lapsilta putoilevia palasia” – saa Jeesuksen muuttamaan mielensä. Nainen lähtee kotiinsa, kuten Jeesus käskee, ja löytää lapsen vuoteelta makaamassa, parantuneena. Paha henki on poistunut tytöstä.
Tämäkään kertomus ei juuri tarjoa tietoa itse lapsesta. Huomio on
äidin päättäväisyydessä ja sanavalmiudessa: hän haluaa saada avun tyttä-
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relleen eikä lannistu, vaikka Jeesus aluksi torjuu hänen pyyntönsä.
Huomiota herättää Markuksen evankeliumin salaisuus-tematiikkaan
liittyvä Jeesuksen haluttomuus ilmaista itseään, sekä juutalaisen Jeesuksen ja ei-juutalaisen naisen kohtaaminen ja keskustelu, jossa nainen saa
Jeesuksen muuttamaan mielensä. Kuten Jairos, myös foinikialaisnainen
taistelee tyttärensä terveyden ja hyvinvoinnin puolesta.
Jairoksen tyttären herättämiskohtauksessa mainitaan tytön äiti ja
muut paikalla olijat. Sen sijaan foinikialaistytön kohdalla mainitaan
vain äiti. Missä isä oli? Oliko naisella ja tytöllä muuta perhettä vai
asuivatko he kahdestaan? Kertomus jättää muitakin kysymyksiä auki:
Minkä ikäinen tyttö oli? Millaisessa talossa nainen ja tytär asuivat? Millainen oli heidän asemansa yhteiskunnassa? Evankeliumi sivuuttaa nämä
seikat, sillä huomio on Jeesuksen toiminnassa.
Tytön ikää ei mainita ja Markuksen evankeliumin kirjoittaja käyttää diminutiiveja ”lapsonen” (paidion) ja ”pikku tytär”, ”tyttönen” (thygatrion). Myös Jairoksen kaksitoistavuotiaaseen tyttäreen viitattiin näillä
sanoilla sekä termillä ”tyttönen” (korasion), jolla viitattiin myös Herodiaan tyttäreen. Vaikka diminutiivit tuovat helposti mielikuvan pienestä
lapsesta, ne voivat olla hellittelymuotoja. Kertomusten paralleelit Matteuksella ja Luukkaalla eivät sisällä diminutiiveja, jotka ovat Markuksen
tyylikeino. Niiden on jopa nähty kertovan evankelistan arvostavasta
suhtautumisesta lapsiin. (Gundry 2008, 148.) Mutta vaikka Markus ei
anna Jairoksen tytärtä lukuun ottamatta tarkempia tietoja siitä, minkä
ikäisistä tytöistä kertomuksissa on kyse, antiikin maailmassa ei aina oltu
asian suhteen näin epätarkkoja. Lapsuus oli tapana jakaa erilaisiin jaksoihin ja lapsen kehityksestä vallitsi tiettyjä käsityksiä. Ikä saatettiin
tietää tarkastikin, ja esimerkiksi sarkofageissa kuolleen lapsen ikä toisinaan annetaan päivälleen. (Rawson 2003; Horn & Martens 2009.)
Lapsen ja ylipäänsä ihmisen elämänkaaren tarkastelun ohella myös
perheen elämänkaari on ollut tutkimuksen kohteena. Niinpä foinikialaistytön ja hänen äitinsä maailmaa voi rekonstruoida sekä antiikin perhe- ja elämänkaarta koskevien tutkimusten valossa että esimerkiksi niiden tutkimusten kautta, jotka ovat perehtyneet kotitalouksiin ja
ihmisten elinoloihin itäisellä Välimerellä. On mahdollista, että foinikialaistytöllä oli isä, jota kertomuksessa ei mainita, mutta yhtä lailla hän
saattoi olla isätön; antiikin maailmassa ei olisi ollut tavatonta, että lapsi
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olisi jo menettänyt toisen vanhempansa. Perheet olivat melko pieniä;
yleensä perhe suppeasti käsitettynä saattoi käsittää vanhemman tai vanhemmat ja kaksi tai kolme elossa olevaa lasta (Rawson 1986, 7–8; Dasen 2011, 296). Tämänkokoisia perheitä kuvaavat monet eri puolilta
Rooman valtakuntaa säilyneet hautamuistomerkit; monissa esiintyy
pariskunta, muutama lapsi ja usein myös orjia.
Tällainen avioparin ja muutaman lapsen yksikkö ei kuitenkaan
välttämättä ollut ydinperhe sanan nykymerkityksessä. Leskeksi jääminen
ja avioerot olivat tavallisia, samoin uudet avioliitot, joten perheissä oli
usein lapsia ja lapsipuolia. Näkökulmia äidin ja tyttären elämään tarjoavat ihmisten ja perheiden elinkaareen tai esimerkiksi perheenjäsenten
välisiin suhteisiin liittyvä tutkimus. Tässä tutkimuksen alassa käytetään
materiaalina hautapiirtokirjoituksia ja esimerkiksi egyptiläisen papyrusmateriaalin joukossa säilyneitä väestökirjanpitoon liittyviä dokumentteja ja avioliittosopimuksia. Dokumentaarinen materiaali tarjoaa
joskus mahdollisuuden seurata samojen perheiden vaiheita useiden vuosien ajan: aineiston valossa perheiden kokoonpanossa ja tilanteessa tapahtui muutoksia nykynäkökulmasta arvioituna tiuhaan tahtiin. (Pudsey 2011.) On siis mahdollista että foinikialaisäiti ja tytär olisivat olleet
perheensä ainoat jäsenet: tytön isä on voinut jo kuolla, ja samoin tytöllä
on voinut olla muita, jo kuolleita tai vaikkapa avioituneita siskoja tai
veljiä.

Lapset ja vanhemmat
Tässä luvussa olen kolmen Markuksen evankeliumin tyttöhahmon
kautta esitellyt joitakin antiikin lapsuustutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Tutkijat ovat näiden lisäksi keskustelleet laajasti esimerkiksi lasten
hylkäämisestä ja perhestrategioista, koulutuksesta ja kasvatuksesta sekä
lasten roolista uskonnon harjoittamisessa (Evans Grubbs 2011; Vuolanto 2010; 2011a; 2011b). Vanhemmissa tutkimuksissa saatettiin helposti
korostaa lasten arvottomuutta tai ainakin aikuisten ambivalenttia suhtautumista lapsiin vajavaisina olentoina, jotka olisivat olleet väheksyttyjä
ja orjan tavoin alimpia kotitalouksien hierarkiassa (vrt. Horn & Martens 2009, 70–71, 92–94, 262–263). Näitä negatiivisia arvioita on sit-
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temmin kyseenalaistettu systemaattisemmin suoritetun ja lähteiden
luonteen ja tendenssit paremmin huomioon ottavan tutkimuksen kautta (Harlow, Laurence & Vuolanto 2007).
Ilmeistä sekä Jairoksen tyttären että syyrialais-foinikialaisen tyttären
tapauksissa on vanhempien halu saada apua lapsilleen ja sinnikkyys
tuon avun saamiseksi. Lapsen sukupuolellakaan ei näissä kertomuksissa
ole merkitystä: tytöille haetaan apua yhtä lailla kuin halvaantuneelle
miehelle (Mark. 2:1–12) tai epileptiselle pojalle (Mark. 9:14–29). Tosielämässä tyttöjen ja poikien elämänpolut erosivat toisistaan, sillä jo
kasvatuksella heitä valmistettiin erilaisiin aikuisrooleihin. Mutta rakastiko Herodias Salomea? Sitä ei tarina kerro.

Tässä luvussa keskeistä
•

•

•

Uuden testamentin lapsia ja lapsuutta käsitteleviä tekstejä tutkittaessa on sovellettava kriittistä lähteiden lukemista ja monipuolisia lähestymistapoja, mikä on yhteistä kaikelle antiikin
lapsuustutkimukselle.
Markuksen evankeliumin kertomuksissa Jairoksen tyttärestä,
Salomesta ja kreikankielisestä tytöstä paljon jää kertomatta; tytöt ja lapset ohitetaan evankeliumissa ja muualla Uudessa testamentissa yksinkertaisesti siksi, että he ovat sivuroolissa. Tämä
on tyypillistä antiikin kirjallisuudessa. Päähuomio on aikuisissa,
päättäväisesti apua hakevissa tai juonittelevissa vanhemmissa,
Jeesuksessa ja hänen teoissaan tai opetuksissaan.
Tyttöjen ja poikien maailmat erkanivat toisistaan melko varhain, sillä heitä kasvatettiin jo pienestä pitäen erilaisia aikuisrooleja varten.
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Jeesuksen ajan Galilea
arkeologian valossa

Kuinka laajalle kreikkalais-roomalainen kulttuuri oli levinnyt Jeesuksen ajan Galileassa? Millainen oli Galilean asukkaiden suhde Jerusalemin temppeliin? Millainen oli Galilean asukkaiden taloudellinen
tilanne? Tämänkaltaiset kysymykset ovat nousseet keskeiseen asemaan Jeesuksen aikaista Galileaa käsittelevässä tutkimuksessa, jossa
on yhä laajemmin hyödynnetty arkeologisten kaivausten esiintuomaa materiaalista todistusaineistoa. Tässä luvussa tarkastellaan
Galileaa viimeaikaisten arkeologisten löytöjen valossa. Galileaa koskevat kysymykset kytketään osaksi laajempaa, historiallista Jeesusta
ja Palestiinan hellenisoitumista koskevaa tutkimusta.

Tutkimushistoriaa: pyhien paikkojen arkeologiasta
kohti laajempaa näkökulmaa
Galilean arkeologisen tutkimuksen juuret ulottuvat 1800-luvulle. Napoleonin Lähi-itään suuntautuneiden sotaretkien jälkeen Euroopan ja
Yhdysvaltojen akateemisissa piireissä virisi uudenlainen innostus Palestiinan alueen kartoittamiseen ja maantieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksessa pyrittiin erityisesti paikallistamaan Raamatussa mainitut
paikat ja sijoittamaan ne Palestiinan kartalle. Osana Galilean kartoitusta
yhdysvaltalainen raamatuntutkija ja arkeologi Edward Robinson (1794–
1863) löysi Kapernaumin antiikin aikaisen synagogan rauniot vuonna
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1838. Paikka tosin yhdistettiin Uudessa testamentissa mainittuun Kapernaumiin vasta 1860-luvulla.
Akateemisen mielenkiinnon lisäksi Galilea-tutkimusta vauhditti
alueeseen liittynyt uskonnollinen mielenkiinto. Uskonnollisten yhteisöjen etujoukossa Palestiinassa vaikutti fransiskaaninen veljeskunta, joka
hankki omistukseensa 1890-luvulla muun muassa Kapernaumin synagogan ympäristössä olevat maa-alueet. Seuraavan vuosisadan alussa tehdyissä kaivauksissa Kapernaumin synagoga ajoitettiin pääosin rakennuksen arkkitehtonisen tyylin perusteella 200-luvulle. Synagogan
välittömästä läheisyydestä löydettiin bysanttilaisajalle (300–400-luvut
jKr.) ajoitetun kahdeksankulmaisen kirkon jäänteet. Pienlöytöjen, kuten keramiikan ja kolikoiden, huolellisen ajoittamisen perusteella pääteltiin 1960-luvulla jatkuneissa kaivauksissa, että Kapernaumin kalkkikivestä rakennettu synagoga on peräisin vasta bysanttilaisajalta, 300-luvun
lopulta tai 400-luvun alusta. Kaivauksissa löydettiin myös kahdeksankulmaisen kirkon alta merkkejä varhaisemmista rakennuksista, joista
vanhin on hieman ennen ajanlaskun alkua rakennettu, alueelle tyypillinen avopihatalo. Paikalta löytyi myös 200- ja 300-luvuille jKr. ajoitettuja seinäkirjoituksia, jotka sisältävät viitteitä Jeesukseen ja mahdollisesti
Pietariin. Hajanaisen todistusaineiston perusteella kaivajat päättelivät
löytäneensä kahdeksankulmaisen kirkon alta evankeliumeissa mainitun
Pietarin kotitalon (Mark. 1:29), ja paikalle rakennettiin 1970-luvulla
pyhiinvaeltajia varten moderni kirkko. (Hakola & Pakkala 2008, 200–
204.)
Arkeologisesta näkökulmasta on kiistanalaista, voidaanko Kapernaumin kahdeksankulmaisen kirkon alla olevat vanhemmat rakenteet
nimetä Pietarin taloksi. On ylipäätään ongelmallista yhdistää bysanttilaisajalta peräisin olevat pyhiinvaelluskohteet ja niistä säilynyt hajanainen arkeologinen aineisto Jeesuksen elämän tapahtumapaikkoihin, joiden muistoa oletetut varhaiset juutalaiskristilliset ryhmät olisivat
vaalineet (Meyers & Chancey 2012, 180–194). Tämänkaltainen varhaiskristillisiin pyhiin paikkoihin liittyvä arkeologinen työskentely
muistuttaa ”raamatullisen arkeologian” (Biblical archaeology) koulukunnan tutkimusta, jolle oli luonteenomaista tulkita arkeologisia löytöjä
Vanhan testamentin kertomusten pohjalta ja näin löytää historiallista
tukea Raamatun kertomuksille (ks. luku Arkeologia Vanhan testamen-
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tin sosiaalihistorian tutkimuksessa: Esimerkkinä rautakauden Israel ja
Juuda). Arkeologinen materiaali voi kuitenkin harvoin – jos koskaan –
yksinään todistaa Raamatun kertomusten historiallisuutta. Lisäksi sekä
raamatullisen arkeologian että kristittyjen pyhiin paikkoihin liittyvän
arkeologisen tutkimuksen kysymyksenasettelu on ollut suppeaa. Viimeisten vuosikymmenten aikana arkeologista todistusaineistoa onkin
käytetty laaja-alaisemmin sen selvittämiseen, millainen oli se yhteiskunta, jossa Jeesus ja hänen varhaiset seuraajansa toimivat. Galileassa suoritetut lukuisat kaivaukset ja niissä tehdyt löydöt ovat vilkastuttaneet tätä
keskustelua, vaikka arkeologista todistusaineistoa hyödynnettäessä ei
aina ole kiinnitetty riittävästi huomiota löytöjen ajoitukseen.

Pakanoiden Galilea?
Keskeisen sysäyksen viime vuosikymmenten vilkkaalle Galileatutkimukselle antoivat antiikin aikaisessa Sepforiksen (hepr. Zippori)
kaupungissa tehdyt arkeologiset kaivaukset. Jeesuksen kotikaupungin
Nasaretin läheisyydessä sijaitsevasta Sepforiksesta löydettiin roomalainen teatteri jo 1930-luvulla. 1980-luvulla alkaneissa kaivauksissa löytyi
lisää todistusaineistoa, joka osoitti roomalaisen kaupunkisuunnittelun
vaikutukset Sepforiksessa. Kaupungista löydettiin sekä pohjoiseteläsuuntainen pääkatu cardo maximus että itä-länsisuuntainen pääkatu
decumanus, joiden rakentaminen ajoitettiin ensimmäisen vuosisadan
lopussa tai toisen vuosisadan alussa tapahtuneeseen kaupungin laajentumiseen. Ylellisestä roomalaisesta villasta eli huvilasta löytyi Dionysoksen vaiheita kuvaava mosaiikkilattia, joka sijaitsi ruokailuun käytetyssä
niin kutsutussa triclinium-huoneessa. Rakennus ja sen sisältämä mosaiikki ajoitettiin 100-luvun lopulle tai 200-luvun alkuun. Huolimatta
siitä, että Sepforiksen näyttävimmät löydöt ovat selvästi Jeesuksen aikaa
myöhäisempiä, näitä löytöjä käytettiin Uuden testamentin tutkimuksessa todisteena kreikkalais-roomalaisen kulttuurin leviämisestä Galileaan
jo ensimmäisellä vuosisadalla.
Yksi syy siihen, että monet tutkijat tarttuivat hanakasti Sepforiksen
löytöihin, liittyy erityisesti yhdysvaltalaisessa Uuden testamentin tutkimuksessa 1980- ja 1990-luvuilla esiinnousseeseen suuntaukseen. Monet
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tutkijat halusivat tarkastella Jeesuksen ja Q-lähteen taustalla olleen varhaisen Jeesus-liikkeen toimintaa kreikkalais-roomalaisten esikuvien valossa. Jeesuksen ja hänen seuraajiensa toimintaa verrattiin kiertäviin
kyynikkofilosofeihin, jotka kyseenalaistivat perinnäisiä totuuksia ja
haastoivat toiminnallaan sovinnaisen yhteiskuntajärjestyksen. Monille
tätä tulkintaa edustaville tutkijoille arkeologia todisti, että hellenistinen
kulttuuri levitti vaikutustaan Sepforiksen kaltaisten keskusten kautta
myös muualle Galileaan. Tämän katsottiin antavan oikeutuksen sille,
että Jeesuksen ja hänen seuraajiensa toimintaa voidaan verrata kyynikoiden elämäntapaan ja filosofiaan. (Crossan 1991, 421–422; Downing
1992, 148–149.)
Sepforiksen löydöt näyttivät myös vahvistavan tutkimuksessa jo aiemmin esiintynyttä kuvaa, jonka mukaan Galilean väestöstä merkittävä
osa tai jopa enemmistö olisi ollut ei-juutalaisia pakanoita. Ajatus eijuutalaisesta Galileasta esiintyy ensimmäisen kerran Jesajan kirjassa:
”Aikoinaan Herra vei kunnian Sebulonin ja Naftalin mailta. Mutta
kerran hän palauttaa kunniaan Meren tien, Jordanin takaisen maan ja
muukalaisten Galilean.” (Jes. 8:23.) Kohta viittaa Israelin kuningaskunnan lopullisen tuhon (722 eKr.) jälkeiseen aikaan ja assyrialaisten valloittajien harjoittamiin väestönsiirtoihin. Sekä Vanha testamentti (2.
Kun. 15:29) että assyrialaiset piirtokirjoitukset mainitsevat Galilean
kuuluneen valloitettuihin alueisiin ja viittaavat siihen, että paikallista
väestöä siirrettiin Assyriaan ja tilalle tuotiin asukkaita muualta (Chancey
2002, 32–34). Siitä, kuinka laajoja väestönsiirrot olivat, ei ole varmuutta. Arkeologinen todistusaineisto viittaa siihen, että Galilea oli harvaanasuttu tai jopa lähes asumaton assyrialaisten valloituksen ja persialaisajan alkamisen (noin 532 eKr.) välisenä aikana (Stern 2001, 312–
315). Ei ole kunnollisia perusteita sille tutkimuksessa joskus esitetylle
teorialle, että ajanlaskun alussa Galilean väestö olisi ollut alueelle assyrialaisten valloitusten jälkeen jääneiden israelilaisten jälkeläisiä. Tämän
teorian esitti jo Vanhan testamentin tutkija Albrecht Alt (1883–1953),
ja viime aikoina ajatusta on kehittänyt lukuisissa julkaisussaan Richard
Horsley (Horsley 1995; 1996).
Sekä arkeologinen materiaali että kirjalliset lähteet antavat vain vähän tietoa Galilean oloista persialaisajalla (538–332 eKr.) tai hellenistisen ajan (332–63 eKr.) ensimmäisinä vuosisatoina. Tältä ajalta Galileas-
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ta on löydetty enemmän merkkejä asutuksesta kuin edeltäviltä vuosisadoilta, mutta emme tiedä tarkkaan, kuinka laajaa asutus oli tai mitkä
etniset ryhmät Galileassa asuivat. Ylä-Galileasta, nykyisen Israelin ja
Libanonin rajan tuntumassa sijaitsevasta Kedesistä, on löytynyt luultavasti hallinnollisiin tarkoituksiin käytetyn rakennuksen jäänteet. Rakennus on rakennettu hellenistisellä ajalla persialaisajalta peräisin olevan
rakennuksen raunioiden päälle. Kedesin hallintopalatsin kaivauksissa on
löytynyt muun muassa yli kaksi tuhatta savesta valmistettua sinettiä,
joissa käytetään kreikan ja foinikian kieliä ja joissa esiintyy monia kreikkalaisia ja foinikialaisia mytologisia kuva-aiheita, esimerkiksi Apollon,
Afroditen ja foinikialaisen Tanit-jumalattaren kuvia. Kedesin palatsi oli
hellenistisellä ajalla osa syyrialaisten seleukidien valtakunnan hallintokoneistoa. Kedesin löydöt todistavat seleukidien ja Syyrian foinikialaisten rannikkoalueiden kulttuuripiirin vaikutuksesta ylä-Galileassa, mutta
siitä, kuinka laajalle etelämpänä sijaitsevaan ala-Galileaan tämä vaikutus
on ulottunut, ei ole varmuutta. (Herbert & Berlin 2003.)
Kedesin hallintorakennus on tuhoutunut joskus 100-luvun puolivälin eKr. jälkeen. Muualtakin ylä-Galileasta on löytynyt jäänteitä rakennuksista, jotka ovat tuhoutuneet ja hylätty suunnilleen samoihin
aikoihin. Nämä löydöt on liitetty makkabien ja heitä seuranneen hasmonidynastian Galilean alueelle tekemiin valloitusretkiin. Ensimmäisessä makkabilaiskirjassa kerrotaan, kuinka sotilaallista menestystä jo aiemmin saavuttaneet makkabilaiset saivat avunpyynnön Galileassa
asuvilta maanmiehiltään, koska ”Ptolemaiksen, Tyroksen ja Sidonin
väki ja kaikki Galilean vierasmaalaiset (allofylos) olivat koonneet joukkonsa yhteen tehdäkseen israelilaisista lopun” (1. Makk. 5:15). Kohdassa käytetty kreikan vierasmaalaista merkitsevä sana allofylos viittaa Galileaan myös kerran Septuagintassa: ”Mitä teillä on mielessänne, Tyros ja
Sidon ja koko vierasmaalaisten Galilea?” (Joel 4:4; masoreettisessa tekstissä: ”Tyros ja Sidon ja Filistean maa”). Näiden kohtien perusteella on
usein päätelty, että makkabien aikaan suurin osa Galilean väestöstä olisi
ollut ei-juutalaisia. Kohdissa Galilea kuitenkin liitetään Syyrian rannikkoalueisiin, joiden väestön enemmistö on aina ollut ei-juutalaista, eikä
ole varmuutta, tarkoittavatko kirjoittajat Galilean aluetta kokonaisuudessaan. Lisäksi voi olla, että viittaus Galilean vierasmaalaisiin on Ensimmäisessä makkabilaiskirjassa osa pyrkimystä osoittaa, että makkabien
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käymiä taisteluita voidaan verrata Vanhan testamentin kertomuksiin
siitä, kuinka israelilaiset valloittivat Pyhän maan kanaanilaisilta. (Chancey 2002, 37–39.)
Ensimmäisessä makkabilaiskirjassa kerrotaan Simon Makkabilaisen
Galileaan suuntautuneesta pelastusretkestä, jonka seurauksena Simonin
sanotaan ottaneen ”kaikki Galilean ja Arbattan israelilaiset” Juudeaan
(1. Makk. 5:23). Tutkijat ovat kuitenkin epäilleet kertomuksen historiallista luotettavuutta. Myöhemmin kerrotaan, että alueita Samariasta ja
Galileasta liitettiin makkabien hallitsemaan Juudeaan (1. Makk. 10:30)
ja että Galileassa käytiin makkabien ja seleukidien välisiä taisteluita (1.
Makk. 11:63–74; 12:48–52). Tässä yhteydessä mainitaan Jonatan
Makkabilaisen ajaneen takaa seleukidien joukkoja edellä mainittuun
Kedesiin saakka (1. Makk. 11:73).
Ensimmäisen makkabilaiskirjan kuvauksiin liittyy historiallisia ongelmia, mutta näyttää siltä, että Galileassa asui 100-luvun puolivälissä
eKr. sekä juutalaisia että ei-juutalaisia – foinikialaisia, syyrialaisia ja iturealaisia. On kuitenkin mahdotonta tehdä tarkkoja arvioita siitä, mikä
oli eri väestöryhmien osuus alueella. Josefuksen mukaan Simon Makkabilainen piti galilealaisia maanmiehinään (Juutalaisten muinaishistoria,
13.154).

Galilea osaksi hasmonien kuningaskuntaa
Galilea pysyi hasmonien kuningaskunnan ulkopuolella 100-luvun eKr.
viimeisinä vuosikymmeninä, vaikka hasmonit liittivätkin alueisiinsa
pohjoisessa Samarian alueen ja Skytopoliksen kaupungin (Josefus, Juutalaissodan historia, 1.66). Josefus kertoo, kuinka hasmonihallitsija Aristobulos I (hallitsi 104–103 eKr.) liitti valtakuntaansa suuria alueita Itureasta ja pakotti asukkaat ympärileikkauttamaan itsensä ja seuraamaan
juutalaisia lakeja (Juutalaisten muinaishistoria, 13.318–319). Iturealaiset
olivat alun perin arabitaustaisia paimentolaisia, jotka seleukidien otteen
heikentyessä kykenivät perustamaan oman kuningaskuntansa Galileanjärven pohjois- ja koillispuolelle hellenistisen ajan lopulla. Josefus ei
mainitse Galileaa tässä yhteydessä, mutta tutkimuksessa on usein ajateltu, että iturealaiset olisivat levittäytyneet ainakin osaan Galileasta ja että

JEESUKSEN AJAN GALILEA

247

Aristobuloksen valloittamat alueet olisivat käsittäneet myös Galilean.
Tämä jää kuitenkin avoimeksi Josefuksen kuvauksessa. On myös epävarmaa, liittyikö valloitettujen alueiden väestö hasmonien valtakuntaan
pakotettuna, vaikka Josefus näin sanoo. Josefus siteeraa edellä mainitussa kohdassa ensimmäisellä vuosisadalla eKr. kirjoittanutta aleksandrialaista historioitsija Timageneesta, joka – toisin kuin Josefus itse – näyttää ymmärtäneen iturealaisten liittyneen hasmonien vallan alle
rauhanomaisesti. Myös muualla Josefus sanoo hasmonien pakottaneen
valloittamiensa alueiden asukkaat kääntymään juutalaisuuteen, vaikka
muista lähteistä saa sen kuvan, että esimerkiksi idumealaiset liittoutuivat
hasmonien kanssa vapaaehtoisesti. (Freyne 2007, 22.)
Arkeologinen todistusaineisto tukee kirjallisissa lähteissä olevia, itsessään melko hajanaisia viitteitä siitä, että Galilea liittyi hasmonien
valtapiiriin – joko rauhanomaisesti tai taistelujen kautta – asteittain
noin vuodesta 100 eKr. lähtien. Samoihin aikoihin monet aiemmin
asutut kylät muuttuivat asumattomiksi. Laajoissa kenttäkartoituksissa
on löytynyt runsaasti todisteita siitä, että hellenistisen ajan lopulla ja
varhaisella roomalaisajalla (63 eKr.–135 jKr.) Galileaan perustettiin
uutta, entistä laajemmalle alueelle ulottuvaa asutusta. Tämä asutustoiminta on liitetty hasmonien aikaan, jolloin luultavasti Galileaan muutti
uutta väestöä etelämpää esimerkiksi Juudeasta. (Leibner 2009, 307–
345.)
Tulkinta Galilean liittymisestä hasmonien valtapiiriin saa tukea
Galilean kaivauskohteissa tehdyistä kolikkolöydöistä. Hellenistisen ajan
ensimmäisinä vuosisatoina valtaosa kolikoista on ptolemaiosten tai seleukidien lyömiä, ja kolikot ovat peräisin sellaisista Välimeren rannikkoalueiden kaupungeista kuin Aleksandriasta, Ptolemaista, Tyrosta ja
Sidonista. Useissa kolikoissa on hallitsijoiden kuvia tai mytologisia kuva-aiheita. Hellenistisen ajan lopulla nämä kolikot harvenevat, kun taas
hasmonien lyömät kolikot, joissa ei ole hallitsijoiden kuvia tai eläin- ja
ihmishahmoisia mytologisia aiheita, yleistyvät. (Chancey 2005, 167–
170.)
Hajanaisen kirjallisen ja arkeologisen todistusaineiston perusteella
voidaan päätellä, että ajanlaskun alussa Galilean väestö koostui alueella
jo aiemmin asuneiden juutalaisten jälkeläisistä, sinne hasmonien hallituskaudesta alkaen muuttaneista juutalaisista, hasmonien aikana juuta-
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laisuuteen kääntyneistä ryhmistä ja ehkä pienenä vähemmistönä olleista
ei-juutalaisista.

Galilea osana yleistä juutalaisuutta
Josefuksen kuvaukset juutalaissodan vaiheista edellyttävät, että Galilean
väestöstä suurin osa oli juutalaisia. Samoin evankeliumeissa on itsestään
selvää, että Jeesuksen Galileassa kohtaamat ihmiset ovat pääosin juutalaisia. Kapernaumin ei-juutalainen sadanpäämies on säännön vahvistava
poikkeus, joka sopii kuvaan siitä, että pääosin juutalaisten asuttamassa
Galileassa eli vähemmistönä myös ei-juutalaisia (Matt. 8:5–13; Luuk.
7:1–10). Ajanlaskun alussa Galilean asukkaita voidaan hyvin perustein
pitää osana niin sanottua yleistä juutalaisuutta (common Judaism; Sanders 1992), jolla tarkoitetaan kaikkea sitä, mikä oli yhteistä eri tavalla
ajatteleville juutalaisille. Yleisen juutalaisuuden noudattamista ei valvonut mikään tietty uskonnollinen ryhmä, eikä siihen kuuluvia asioita
ollut kirjattu mihinkään uskontunnustukseen. Yleinen juutalaisuus pohjautui käsitykseen Jumalan Israelille osoittamasta uskollisuudesta, joka
velvoitti kansaa pysymään Jumalan Siinailla solmimassa liitossa ja sen
lupauksissa. Tämä yhteinen näkemys yhdisti eri ryhmiä toisiinsa, mutta
samalla eriytyivät tulkinnat siitä, kuinka uskollisuus Jumalan liitolle
näkyy eri elämänalueilla. Jerusalemin temppeli oli keskeinen eri juutalaisia ryhmiä sekä Palestiinassa että diasporassa yhdistävä tekijä. Osa
Qumranin liikkeestä saattoi olla vetäytynyt virallisesta temppelikultista,
mutta tämä näyttää olleen poikkeuksellista muiden juutalaisten ryhmien
keskuudessa.
Materiaalisia todisteita Galilean väestön juutalaisuudesta ovat
useimmista Galileassa kaivetuista kohteista löytyneet kiviset astiat tai
niiden osat. Nämä astiat liitetään usein juutalaisiin puhtauskäsityksiin,
sillä kivestä valmistettujen astioiden ei katsottu tulevan rituaalisesti epäpuhtaaksi niin helposti kuin esimerkiksi savesta polttamalla valmistettujen astioiden (m. Kelim 10:1; m. Ohalot 5:5). Juutalaisiin puhtaussäädöksiin on yhdistetty myös Sepforiksesta ja muualta Galileasta löydetyt
kallioon hakatut altaat, joissa on portaita pitkin päässyt upottautumaan
veteen. (Reed 2000, 127.) Näistä rituaaliseen puhdistautumiseen käyte-
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tyistä miqve-altaista osa on Jeesuksen aikaisia tai jopa sitä varhaisempia.
Joissain Sepforiksen taloissa miqve-allas on ollut luultavasti keittiönä
käytetyn huoneen vieressä, mikä osoittaa, että talon asukkaille oli tärkeää noudattaa rituaalista puhtautta jokapäiväisessä elämässään. Viime
vuosina tehdyissä kaivauksissa ajanlaskun alkuun ajoitettuja miqvealtaita on löytynyt myös Magdalasta ylellisen yksityistalon kaivauksista.
(Zapata Meza 2012, 94–96.) Nämä ovat ensimmäiset miqve-altaat,
jotka on löydetty Galileanjärven välittömästä läheisyydestä, ja ne todistavat omalta osaltaan puhtaussäädösten keskeisyydestä.
Galilean ulkopuolelta miqve-altaita on löytynyt esimerkiksi Golanin kukkuloilla sijaitsevasta Gamlan kaupungista, Jerusalemista temppelin läheisyydestä, ylellisestä asuintalosta Jerusalemista, Herodeksen palatseista ja Qumranista. Miqve-altaat tai kivisten astioiden käyttö on
joskus yhdistetty johonkin tiettyyn rituaalista puhtautta harjoittaneeseen ryhmään kuten fariseuksiin. Erilaiset ja eri paikoista löytyneet miqve-altaat puhuvat kuitenkin sen puolesta, että rituaalisen puhtauden
noudattaminen oli tärkeää monille juutalaisille. Vanhassa testamentissa
puhdistautumiseen liittyvät yksityiskohdat jäävät avoimeksi. Eri ryhmät
saattoivat kehitellä Tooran pohjalta toisistaan poikkeavia tulkintoja
puhtaussäädöksistä, mikä mahdollisesti näkyy esimerkiksi siinä, etteivät
löydetyt miqve-altaat noudata mitään vakiintunutta mallia, vaan ovat
erilaisia. (Miller 2010.)
Galilean ja sen lähialueiden väestön yhteyksistä etelämpänä asuviin
juutalaisiin todistavat Jerusalemissa valmistettujen öljylamppujen levinneisyys. Ajanjaksolta, joka ulottuu suunnilleen Herodes Suuren hallitusajasta (37–4 eKr.) temppelin tuhoon saakka (70 jKr.), on eri puolilta
Palestiinaa löytynyt runsaasti samanmallisia öljylamppuja (engl. Herodian oil lamps). Lamppujen tunnusmerkillisiä piirteitä ovat savenvalajan
pyörässä valettu pyöreä muoto, lampun päällä keskellä oleva kohtalaisen
suuri täyttöaukko ja erikseen käsin muotoiltu nokka, joka levenee
lamppuun kiinnitetystä tyvipäästään. Toisin kuin useimmissa roomalaisissa öljylampuissa, näissä eri puolilta Palestiinaa löydetyissä lampuissa
ei ole kaiverrettuja koristeita tai koristeaiheet ovat hyvin yksinkertaisia.
Tällaisia lamppuja valmistettiin alun perin Jerusalemissa, mutta myöhemmin myös muualla. Sepforiksesta, Länsi-Galileassa sijaitsevasta Jotapatasta ja Golanin kukkuloilla sijaitsevasta Gamlasta on löytynyt
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huomattava määrä öljylamppuja, joiden rakennusmateriaali on kemiallisen analyysin perusteella peräisin joko Jerusalemista tai sen läheisyydestä. (Adan-Bayevits, Asaro, Wieder & Giauque 2008.)
Jerusalemissa valmistettujen lamppujen leviäminen Galileaan sopii
hyvin Josefuksen ja evankeliumien antamaan kuvaan, jonka mukaan
galilealaiset osallistuivat vuoden suurina juhlapäivinä – pääsiäisenä, helluntaina (viikkojuhla) sekä syksyllä lehtimajanjuhlan aikaan (2. Moos.
23:14–17) – Jerusalemin temppeliin tehtäville pyhiinvaellusmatkoille.
On luultavaa, että useimmat eivät voineet tehdä Jerusalemin matkaa
vuosittain, saati sitten kolme kertaa vuodessa kuten Mooseksen laissa
vaaditaan. Löydetyt öljylamput todistavat kuitenkin säännöllisistä yhteyksistä Jerusalemiin, josta pyhiinvaeltajat ovat luultavasti tuoneet lamppuja mukanaan matkamuistoina. Lampuilla on voinut olla myös rituaalista merkitystä, sillä myöhemmistä lähteistä hyvin tunnettu juutalainen
tapa sapattivalojen sytyttämisestä mainitaan jo ajanlaskun alun lähteissä
(Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, 95.47).
Galilealaisten yhteyksistä Jerusalemiin kertoo myös vuonna 2009
hotellin rakennustöiden yhteydessä Tiberiaan luoteispuolelta Magdalasta (nykyinen Migdal) löydetty synagoga (Zangenberg 2010, 476–478;
Aviam 2012, 35–37). Löydetty rakennus on yksi kuudesta Palestiinan
alueelta löytyneestä rakennuksesta, jotka on määritelty Toisen temppelin aikaisiksi synagogiksi. Magdalan rakennusta muistuttavia rakennuksia on aiemmin löydetty Gamlasta, Masadasta, Herodionista, Modeinin
kaupungista ja Kiryat Seferistä. Magdalan rakennus on ensimmäinen
Galileasta löydetty, temppelinhävitystä edeltävältä ajalta peräisin oleva
synagoga. Magdalan suorakaiteenmuotoisen synagogan pinta-ala on
noin 120 neliömetriä. Kuten muissa vastaavalta ajalta löydetyissä synagogissa, sen seiniä reunustavat penkkirivit. Tämänkaltaiset rakennukset
ovat toimineet paikallisen yhteisön kokoontumistiloina, joita on käytetty monenlaisiin tarkoituksiin: uskonnollinen funktio ei niissä määrää
arkkitehtuuria samalla tavalla kuin myöhemmissä synagogissa. (Hakola
& Pakkala 2008, 148–153.) Magdalan synagogayhteisön vauraudesta
todistavat laastille maalatut, roomalaista maalaustyyliä jäljittelevät freskot ja geometrisiä kuvioita sisältävät lattiamosaiikit.
Tätä kirjoitettaessa Magdalan synagogalöydöstä ei ole julkaistu lopullista kaivausraporttia, joten esimerkiksi synagogan ajoittamisessa
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voidaan tukeutua ainoastaan kaivajien alustavaan ajoitukseen, jonka
mukaan synagoga on rakennettu ensimmäisellä vuosisadalla eKr. ja hylätty juutalaissodan aikoihin. Magdalan synagogan ainutlaatuisin löytö
on suorakaiteen muotoinen, neljän jalan varassa seisova pöydän muotoiseksi kaiverrettu kivi, joka on jokaiselta puoleltaan koristeltu kukkaaihein ja geometrisin kuvioin. Kiven käyttötarkoitus on yhä epäselvä,
mutta on ehdotettu, että se olisi toiminut alustana lukupulpetille, jota
käytettiin, kun synagogassa luettiin kirjoituksia. Muuan muassa evankeliumeista käy ilmi, että Mooseksen lain lukeminen oli keskeistä synagogissa jo ensimmäisellä vuosisadalla. Ainoa vastaavanlainen kivilöytö on
tehty bysanttilaisaikaisesta synagogasta hieman Magdalan pohjoispuolelta Horvat Kurin kylästä. Kaivauksissa, joihin myös Helsingin yliopiston
teologisen tiedekunnan kaivausryhmä osallistuu, löytyi kesällä 2012
Magdalan kiveä muistuttava koristeltu kivi, jonka alkuperäistä käyttötarkoitusta ei vielä tunneta. (Zangenberg 2012.)
Magdalan synagogan kiven yhdelle sivulle on kaiverrettu seitsenjalkainen kynttilänjalka, menora. Menora oli keskeinen temppeliin liitetty
symboli, jonka rakentamisesta on annettu ohjeet Toorassa (2. Moos.
25:31–40). Kuuluisin antiikinaikainen kuva menorasta on Roomassa
sijaitsevassa Tituksen riemukaaressa, jossa on kuvattu juutalaissodan
jälkeen Jerusalemista Roomaan tuotuja sotasaaliita. Tämän lisäksi menora on kuvattu hasmoniaikana lyödyssä kolikossa. Osittain säilynyt
menora on löydetty maalaamattomaan laastiin kaiverrettuna koristuksena Jerusalemista esiin kaivetusta, Toisen temppelin aikaisesta rakennuksesta, joka on luultavasti kuulunut papilliselle suvulle. Keskeisen, temppeliin liitetyn symbolin löytyminen galilealaisesta synagogasta vahvistaa
sitä tutkimuksessa muutenkin yleistynyttä kuvaa, ettei ajanlaskun alun
synagogia tule nähdä temppelin kilpailijoina. Pikemminkin löydön perusteella voidaan päätellä paikallisen, galilealaisen synagogayhteisön
halunneen korostaa yhteyksiään Jerusalemin temppelikulttiin.
Galileasta tehdyt arkeologiset löydöt tukevat sitä käsitystä, että Galileassa asuvat juutalaiset olivat osa yleistä juutalaisuutta. Ajatus yleisestä
juutalaisuudesta ei sulje pois alueellisia eroja juutalaisten välillä tai juutalaisten ryhmien välisiä näkemyseroja ja niistä aiheutuvia joskus kiihkeitäkin kiistoja (Meyers 2008; Zangenberg 2008). On ymmärrettävää,
että eri kirjoittajien omille yhteisöilleen ja kannattajilleen ensisijaisesti
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suuntaamissa kirjallisissa lähteissä korostuvat usein ryhmiä erottavat
kiistakysymykset, kun taas ryhmiä yhdistävät piirteet jäävät vähemmälle
huomiolle (Hakola 2007).

Monimuotoinen ja monikerroksinen Galilea
Galilean juutalaisuuden monimuotoisuudesta kertovat Magdalasta edellä mainitun synagogan läheisyydestä tehdyt löydöt. Magdala tunnetaan
Uudessa testamentissa yhden Jeesuksen seuraajan, Magdalan Marian,
kotipaikkana. Siellä on aiemmin tehty arkeologisia kaivauksia muun
muassa 1970-luvulla. Tällöin löydettiin myöhäiseltä hellenistiseltä kaudelta peräisin oleva rakennus, joka aiemmassa kirjallisuudessa kuvattiin
eräänlaiseksi pienoissynagogaksi (mini-synagogue; rakennus on eri kuin
edellä mainittu, vuonna 2009 löydetty synagoga). Verrattaessa rakennusta esimerkiksi Turkin alueelta löytyneisiin vastaavanlaisiin rakennuksiin on kuitenkin voitu varmistua, että kyseessä on myöhäishellenistiselle ajalle tyypillinen julkinen suihkulähde. (Bonnie & Richard
2012.) Uusi tulkinta sopii hyvin yhteen Magdalan viimeaikaisten löytöjen kanssa.
Magdalan kaivaukset ovat paljastaneet alun perin ensimmäisellä
vuosisadalla eKr. rakennetun kaupungin, jossa on sekä pohjoiseteläsuuntainen pääkatu cardo maximus että itä-länsisuuntainen pääkatu
decumanus. Edellä mainittu suihkulähde on osa laajaa vesijohtojen ja
kanavien järjestelmää. Tämä järjestelmä palveli Magdalan sataman läheisyydestä löytynyttä julkista kylpyläkompleksia. Kylpylästä on löydetty lämmin huone calidarium ja useita erilaisia altaita. Kylpylän yhteydessä oli suorakaiteen muotoinen, pylväiden reunustama piha-alue,
palaestra, jonka keskellä oli suihkulähde; alun perin palaestrat toimivat
painikouluina, mutta myöhemmin niistä kehittyi monipuolisia kasvatus- ja sivistyslaitoksia. Magdalan satama on suurin löydetty ja parhaiten
säilynyt satama Galileanjärven rannalla. Satamasta on löydetty massiivisen tornin perustukset, aallonmurtaja, kivinen laituri, jossa on säilynyt
kiinnitysrenkaat satamaan saapuneille veneille, ja L-kirjaimen muotoinen satama-allas. (Zangenberg 2010, 475–476; De Luca & Lena, painossa.)
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Magdalan löytöjen lopullinen julkaisutyö on kesken, eivätkä ne vielä ole saaneet Galileaa koskevassa tutkimuksessa sitä huomiota, jonka ne
varmasti tulevina vuosina ansaitsevat. Löydöt tuovat merkittävää uutta
todistusaineistoa Galileaa koskevaan tutkimukseen. Aiemmin Galilean
kaupungistumiskehityksen on katsottu alkaneen vasta, kun Herodes
Antipas (hallitsi 4 eKr.–39 jKr.) ensin sijoitti pääkaupunkinsa Sepforikseen ja sen jälkeen perusti Tiberiaan hallintopääkaupungikseen vuonna
19 jKr. Magdalan varhaisimmat, selvästi kaupunkimaista suunnittelua
ja hellenistisiä vaikutteita osoittavat löydöt ovat kuitenkin peräisin ajalta, jolloin Galilean katsotaan liittyneen hasmonien valtapiiriin.
Edellä esitetyn tutkimushistorian valossa osa tutkijoista mahdollisesti käyttää Magdalan löytöjä – kuten monet aiemmin käyttivät Sepforiksen löytöjä – vahvistamaan tutkimuksessa vanhastaan esitettyä kuvaa
siitä, että merkittävä osa Galilean asukkaista oli ei-juutalaisia pakanoita.
Tämä johtopäätös on kuitenkin hätiköity ja perustuu yksioikoiseen
päättelyyn, jonka mukaan tietyt hellenististä tai myöhemmin roomalaista arkkitehtuuria jäljittelevät rakennukset olisivat merkki väestön etnisestä alkuperästä.
Ajatus, että hellenismi vaikutti laajasti ja useilla elämän ja kulttuurin osa-alueilla Palestiinassa vähintään makkabikapinaa edeltävältä ajalta
lähtien, on tutkimuksessa tullut laajasti hyväksytyksi Martin Hengelin
aihetta koskevasta tutkimuksesta lähtien (Hengel 1974; alun perin saksaksi 1973). Kuitenkin yhä vielä hellenistisen ja myöhemmin roomalaisen kulttuurin katsotaan tutkimuksessa usein olevan pohjimmiltaan
ristiriidassa ja jopa kilpailevan juutalaisen uskonnon ja kulttuurin kanssa. Tämän johdosta niiden juutalaisten ryhmien, jotka omaksuivat
kreikkalais-roomalaisia vaikutteita, on katsottu tehneen jonkinlaisen
kompromissin ”aidon” juutalaisuuden ja hellenismin välillä ja ainakin
osittain mukautuneen tai assimiloituneen vallitsevaan ympäröivään
kulttuuriin. Tämänkaltainen väite on aiemmin esitetty Jerusalemin ylhäisistä papillisista piireistä. Näkemystä on kuitenkin tarkennettu esimerkiksi Jerusalemista löydetyn roomalaistyylisen, luultavasti ylhäiselle
perheelle kuuluneen asuinrakennuksen perusteella. Rakennuksesta löytyi paitsi roomalaistyylisiä freskoja ja mosaiikkeja – ei kuitenkaan eläimiä tai ihmisiä esittäviä – myös kivisiä astioita ja miqve-altaita, jotka
kertovat asukkaiden noudattaneen juutalaisia puhtaussäädöksiä. Hero-
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deksen aikana ja sen jälkeen roomalaisten kanssa paljon tekemisissä ollut
yhteiskunnan yläluokka näyttää saaneen vaikutteita joillakin elämänalueilla kreikkalais-roomalaisesta kulttuurista, mutta pitäneen samalla kiinni juutalaisen uskonnon ja kulttuurin ominaispiirteistä. (Levine 1997.)
Magdalassa viime aikoina tehtyjä löytöjä voidaan tulkita samansuuntaisesti kuin Jerusalemin roomalaistyyliseen taloon liittyviä löytöjä.
Hasmoniajan palatseista jo aiemmin tehdyt löydöt osoittavat yhdessä
makkabeista ja hasmoneista kertovien kirjallisten lähteiden (1. ja 2.
makkabilaiskirja; Josefus) kanssa, kuinka hasmonidynastia omaksui
vaikutteita hellenistisestä diplomatiasta, hallintomalleista ja kulttuurista.
Tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että samanaikaisesti hasmonit pyrkivät luomaan kansallisesti yhtenäistä juutalaista valtiota ja pakottivat
valloittamiensa alueiden asukkaat noudattamaan juutalaista lakia. (Gruen 1998, 1–40.)
Aleksanteri Suuren ajasta lähtien alkanutta itäisen Välimeren alueen hellenisoitumiskehitystä tai myöhempää alueen roomalaistumista ei
tule ymmärtää ylhäältä ohjatun, valmiin ohjelman toteuttamisena. Kyse
on kreikkalaisten ja myöhemmin roomalaisten vaikutteiden ja paikallisten kulttuurien erityispiirteiden uudenlaisesta yhdistymisestä. Joskus
juutalainen kulttuuri ja juutalaiset on nähty itäisen Välimeren alueen
roomalaistumisen erityistapauksena, koska juutalaisen kulttuurin on
katsottu säilyttäneen omaleimaisuutensa paremmin verrattuna Lähiidän moniin ympäröiviin kulttuureihin. (Millar 1993, 337–386.) Arkeologisesta näkökulmasta katsottuna juutalaisuus ei kuitenkaan muodosta poikkeusta, vaan samanlainen ainutlaatuisten, kotoperäisten piirteiden yhdistäminen kreikkalaisroomalaisiin vaikutteisiin on leimallista
ylipäätään itäisen Välimeren alueelle (Ball 2000).
Magdalan löydöt todistavat Galilean juutalaisen kulttuurin monimuotoisuudesta, joka leimasi myös muun Palestiinan alueen juutalaisuutta. Galileassa oli jo ennen Herodes Antipaan aikaa juutalaisia, jotka
yhdistivät juutalaisen perinteen hellenistisestä kulttuurista saatuihin
vaikutteisiin. Löydöt viittaavat paitsi Galilean kulttuuriseen monimuotoisuuteen myös sosiaalisiin ja taloudellisiin eroihin eri yhteiskuntaluokkien välillä. Magdalan vauraudesta kertoo edellä mainittujen sataman ja kylpyläkompleksin lisäksi lattiamosaiikein koristeltu yksityinen
asuintalo (Zapata Meza 2012). Ero esimerkiksi Magdalasta noin kym-
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menen kilometriä pohjoisempana sijaitsevasta Kapernaumista aiemmin
esiin kaivettuihin, vaatimattomiin asuintaloihin on ilmeinen. Kapernaumin talot ovat tyypillisiä sisäpihataloja, joiden keskuksena on neliskulmainen tai suorakaiteen muotoinen piha-alue, jota talojen huoneet
ympäröivät. Talot on rakennettu paikallisesta basalttikivestä, ja niiden
seinät ovat niin ohuita, etteivät ne olisi kannattaneet muurattua kattoa.
Talojen katot rakennettiin vastakkaisten seinien kannattelemien kattohirsien varaan, joiden päälle on laitettu ruokoja, oksia ja heinää. Taloissa oli useimmiten maalattia.
Yhteiskunnan monimuotoisuus tai monikerroksisuus ei noudata
selväpiirteisiä rajalinjoja kreikkalais-roomalaisia vaikutteita saaneiden
varakkaiden kaupunkien ja syrjässä sijanneiden maaseudun köyhien
kylien välillä, vaikka tällainen jako on usein tehty Galilea-tutkimuksessa.
Erilaisiin sosiaalitieteellisiin, antiikin talousjärjestelmää kuvaaviin
malleihin tukeutuen tutkimuksessa on usein piirretty kuva Galilean
maaseutuväestön alati kurjistuvasta taloudellisesta kehityksestä. Arkeologinen todistusaineisto ei kuitenkaan yksiselitteisesti tue tätä kuvaa.
Erikokoisten kylien määrä alueella päinvastoin lisääntyi ajanlaskun alun
tienoilla ja monet vanhat kylät kasvoivat. Monissa kylissä käynnistettiin
rakennusprojekteja, jotka tapahtuivat uusilla, aiemmin rakentamattomilla asuinalueilla. Galilean maaseudun taloudellinen tilanne on ollut
monimuotoisempi kuin usein on esitetty. (Richardson 2004, 17–38;
Edwards 2007.) Tästä todistaa myös Länsi-Galileasta, juutalaissodassa
tuhoutuneesta Jotapatan kylästä löytynyt, roomalaistyylisin seinä- ja
lattiafreskoin koristeltu yksityinen asuintalo. Vastaavanlainen löytö on
tehty Golanin kukkuloilla sijaitsevasta, niin ikään juutalaissodassa tuhoutuneesta Gamlasta. Sekä Jotapatan että Gamlan rakennuksen yhteydestä löytyi myös yksityiskäytössä ollut miqve-allas. (Aviam 2011.) Rakennukset näyttävät kuuluneen varakkaalle ja roomalaisesta kulttuurista
vaikutteita saaneelle, mutta silti juutalaisista puhtaussäädöksistä kiinnipitävälle väestönosalle, mikä puhuu Galilean maaseutuväestön sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen monikerroksisuuden puolesta.
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Tässä luvussa keskeistä
•

•
•
•

Arkeologia tukee Uuden testamentin evankeliumeiden ja Josefuksen antamaa kuvaa, jonka mukaan Galilean väestöstä suurin
osa oli juutalaisia ajanlaskun alussa; lisäksi Galileassa on saattanut elää pieni ei-juutalainen vähemmistö.
Arkeologia tukee ajatusta siitä, että galilealaiset olivat osa yleistä
juutalaisuutta, jossa Jerusalemin temppelikultti oli keskeinen eri
juutalaisia yhdistävä tekijä.
Arkeologia tukee kuvaa sosiaalisesta, taloudellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisesta ja monikerroksisesta Galileasta.
Magdalasta viime aikoina tehdyt löydöt osoittavat, että hellenististen vaikutteiden leviäminen ja kaupungistuminen alkoivat Galileassa jo hasmonien hallituskaudella.
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Sotilaat ja varhainen kristinusko

Oliko varhaisten kristittyjen joukossa sotilaita? Uudessa testamentissa mainitaan joitakin. Uuden testamentin jälkeen vanhimmat tiedot
kristityistä sotilaista ovat 100-luvun lopulta. Miten näihin tiedonantoihin tulisi suhtautua? Oliko edes mahdollista, että varhaisten kristittyjen joukossa olisi ollut sotilaita?

Kristittyjen vainot leimaavat yleisiä mielikuvia siitä, mikä oli kristittyjen
ja Rooman imperiumin suhde. Muutamat 100-luvun alusta olevat eikristilliset lähteet vahvistavat tätä mielikuvaa. Historioitsijat Tacitus
(Keisarillisen Rooman historia, 15.44) ja Suetonius (Rooman keisarien
elämäkertoja: Nero, 16.2) kertovat keisari Neron toimeenpanemista
vainoista 60-luvulla. Tacitus toteaa kristittyjen ansainneen kohtalonsa.
Suetonius nimittää kristinuskoa turmiolliseksi taikauskoksi. VähäAasiassa toiminut roomalainen käskynhaltija Plinius nuorempi puolestaan kertoo rankaisseensa kristittyjä ja saaneensa tämän uususkonnon
leviämisen talttumaan (Kirjeitä, 10.96). Olisiko vainojen ilmapiirissä
kukaan kristitty voinut toimia valtion palveluksessa?
Viime vuosikymmeninä monet tutkijat ovat katsoneet, että kristillinen julistus suhtautui kriittisesti roomalaiseen yhteiskuntaan. Näiden
tutkijoiden mukaan keisarikultti ei ollut kristittyjen ainoa ongelma.
Kristityt kyseenalaistivat lisäksi imperiumin väkivaltaan perustuvan
ideologian, jossa legioonien rautainen ote ylläpiti rauhaa – ja samalla
epäoikeudenmukaisia taloudellisia ja poliittisia olosuhteita. (Ks. esim.
Horsley 2008.) Vastoin yleistä mielikuvaa vainot eivät olleet jatkuvia,
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vaan ajoittaisia ja usein paikallisia. Vainoja ei myöskään aina kohdistettu kaikkiin kristittyihin vaan ainoastaan johtohenkilöihin. (Räisänen
2010, 288–295.) Roomalaisten suhde kristittyihin ei suinkaan ollut
vain vihamielinen (ks. esim. Huttunen 2011, 93–105). Voi myös kysyä,
oliko kristittyjen suhde imperiumiin pelkästään kriittinen.
Kysymystä kristityistä sotilaista ei voi tarkastella irrallaan siitä yhteiskunnallisesta todellisuudesta, jossa kristityt ja sotilaat elivät. Armeijan asema ja merkitys poikkesi monessa suhteessa oman aikamme tilanteesta. Sodan oikeutus ja aseistakieltäytyminen eivät olleet samalla
tavalla tarkastelun polttopisteessä kuin oman aikamme keskusteluissa.
Luvun aluksi käyn lyhyesti läpi sitä, mikä oli armeijan ja sotilaiden asema osana roomalaista arkipäivää. Tämä luo pohjan sille, missä ja miten
kristityt ja sotilaat kohtasivat. Tämän jälkeen tarkastelen erikseen evankeliumeita, varhaiskristillisiä kirjeitä sekä varhaisten kirkkoisien kantoja.
Mitä ne kertovat kristityistä sotilaista? Lopuksi luon lyhyen katsauksen
200-luvun alusta peräisin olevaan kristilliseen rukoushuoneeseen, joka
sijaitsi roomalaisen varuskunnan yhteydessä. Luvussani väitän, että kristittyjä sotilaita on mahdollisesti ollut liikkeen alusta saakka, samalla kun
joidenkin kristittyjen suhtautuminen sotilaspalvelukseen on ollut jyrkän
kielteinen.

Sotilaat kristittyjen maailmassa
Rooman keisarikunnassa ei ollut vain yhtä armeijaa. Rooman armeijan
lisäksi vasallihallitsijoilla oli omia armeijoita. Rooman armeija astui
vasallin alueelle vain sotilaallisessa kriisitilanteessa. Jos evankeliumien
kertomusta Kapernaumin sadanpäämiehestä (Matt. 8:15–13; Luuk.
7:1–10) pidetään historiallisena, tämä sotilas ei kuulunut Rooman vaan
Herodes Antipaan armeijaan, sillä Kapernaum kuului tämän hallintaan.
(Chancey 2005, 54.) Rooman armeijan vakinaiset joukot muodostettiin
kansalaisista. Lisäksi roomalaiseen armeijaan kuului apuvoimina niin
sanottuja auxilia-joukkoja, joihin värvättiin myös ei-kansalaisia. Auxiliajoukkojen sotilaat saivat olla naimisissa, vakinaisen armeijan sotilaat
eivät ennen 200-luvun puoliväliä. Epäviralliset liitot olivat kuitenkin
tavallisia. (Campbell 2002, 34, 96–97; Saddington 1996, 2411.)
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Rooman armeijan arkipäivään kuului poliisitoimi, eivät niinkään
taistelutehtävät. Varhaiskristillisessä kirjallisuudessa sotilaat esiintyvät
yleensä juuri poliisitoimessa. Poliisitoimi ei kuitenkaan tarkoittanut sitä,
että armeija olisi suojellut väestöä, vaan se valvoi Rooman etuja: nujersi
mellakoita ja turvasi veronkantoa. (Davies 1989, 33; Fuhrmann 2012,
8, 91, 119.) Rooman itäisissä provinsseissa armeijan yksiköitä sijoitettiin
kaupunkeihin, mikä takasi siviilihallinnon tehokkaan valvomisen.
Muun muassa Antiokiassa, joka oli yksi varhaisen kristinuskon keskuksista, sijaitsi vahva varuskunta. Veronkannon, alueen valvonnan ja armeijan huolto- ja marssireittien suojelemisen takia pienempiä armeijan
osastoja sijoitettiin myös kaupunkikeskusten ulkopuolelle. Siviilit kohtasivat sotilaita esimerkiksi tulliasemilla. (Campbell 2002, 90.)
Poliisitoimi laajeni huomattavasti ensimmäisten vuosisatojen kuluessa. Monin paikoin väestö koki armeijan enemmän pelotteena ja rankaisijana kuin suojelijana. (Fuhrmann 2012, 6–12.) Tämä näkyy myös
Paavalin kuvauksessa esivallasta (Room. 13:3–5). Sotilaiden toiminta
koettiin usein suorastaan mielivallaksi. Raja sallitun pakko-oton tai työvelvollisuuden (angareia) ja ryöstön välillä oli epämääräinen. Syy ryöstöön ei aina ollut puhdas ahneus. Miehistön palkat eivät olleet korkeita
ja toisinaan päällystö pidätti siitä osan itselleen. (Isaac 2000, 273, 282–
297.) Toisaalta armeija tarjosi myös etuja, joita muu palkkatyöläinen ei
voinut ajatella saavansa. Vakinaisen armeijan palvelussopimukset takasivat yleensä perusturvan, jollaista päivätyöläisillä ei ollut. Palveluksen
jälkeen sai eläkkeen ja vammautuneista pidettiin valtion varoin huolta.
Päällystö oli peräisin varakkaammista yhteiskuntaluokista, mutta sadanpäälliköissä oli myös rivisotilaista nousseita. Näin armeija saattoi olla
keino sosiaaliseen nousuun. (Campbell 2002, 32–34.)
Suhde armeijan ja siviiliväestön välillä ei aina ollut vain jännitteinen. Merkittävin armeijan ja siviilien jännitettä lieventänyt seikka oli
miehistön värvääminen varuskuntien lähialueilta. Näin tapahtui esimerkiksi Antiokian ympäristössä. Myös avioliitot – vakinaisen armeijan
osalta epäviralliset – paikallisten naisten kanssa olivat tavallisia. (Campbell 2002, 25–32, 96–97.) Väestö luotti yleensä enemmän sadanpäälliköihin kuin rivisotilaisiin, joita pidettiin brutaaleina. Erityisesti varuskunnan ulkopuolelle sijoitetun joukon johtajana sadanpäämiehet
joutuivat vastaamaan yhteyksistä ympäröivään yhteiskuntaan. Sadan-
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päämiehillä saattoi olla myös varallisuutta, josta paikalliset hyötyivät.
Esimerkiksi En Gedissä, Kuolleenmeren rannalla sadanpäämies oli erään
papyruksen mukaan lainannut rahaa paikalliselle juutalaisnaiselle. (Alston 1995, 86–96; Campbell 2002, 100.) Sadanpäälliköt omaksuivat
usein palveluspaikkakuntansa jumaluuksia ja siirtyessään veivät niitä
uusille paikkakunnille. Apostolien teoissa juutalaisuuteen suuntautunut
Cornelius edustaa tätä tyyppiä. Valtiouskonnon riitteihin osallistuminen oli Rooman armeijan sotilaille kuitenkin palvelusvelvollisuus.
(Campbell 2002, 100; Shean 2010, 39–41.)
Armeijan suhde ympäröivään yhteiskuntaan sisälsi sekä jännitteitä
että myönteisiä kytköksiä. Jännitteet korostuivat erityisesti Juudeassa,
joka Bar Kokhban kapinaan (132–135 jKr.) asti muodosti Rooman
hallinnolle pitkälti vihamielisen alueen (Isaac 2000, 77–89). Muilla
alueilla oli edellytyksiä myös myönteisemmälle kanssakäymiselle.

Markuksen evankeliumi
Markuksen evankeliumissa sotilaita esiintyy ennen Jeesuksen kärsimyshistoriaa vain tekstijaksossa, jossa kuvataan Johannes Kastajan kuolemaa
Herodeksen juhlien yhteydessä (Mark. 6:21–29). Juhlissa on läsnä korkeita upseereita. Johannesta teloittamaan käsketään speculator, joka tarkoittanee jonkinlaista vartijaa tai vartioston johtajaa (Fuhrmann 2012,
193). Mikään ei kieli siitä, että kirjoittaja käsittelisi tarinan kautta suhdettaan sotilaisiin. Nämä vaikuttavat etäisiltä hahmoilta, jotka tarinassa
ainoastaan kuvittavat yläluokan elämää. Matteus onkin jättänyt ne pois
omasta kertomusversiostaan (Matt. 14:6–12).
Markuksen kärsimyshistoriassa sotilaat ensin pilkkaavat ja pahoinpitelevät Jeesusta, sitten kuljettavat hänet Golgatalle ja ristiinnaulitsevat
(Mark. 15:16–27). Myös angareia tulee esiin, kun sotilaat pakottavat
(verbi angareuō) Simon Kyreneläisen kantamaan Jeesuksen ristiä.
Myös ristiinaulitsemiskohtauksessa puhutaan vain rivisotilaista.
Nämä pilkkaavat ja pahoinpitelevät Jeesusta sekä hoitavat likaisen työn
teloituksessa. Sadanpäällikkö ilmestyy kertomukseen vasta Jeesuksen
kuoltua lausumaan kristologisen tunnustuksen: ”Tämä mies oli todella
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Jumalan Poika!” (Mark. 15:39.) Jälkinäytöksessä sadanpäällikkö viran
puolesta vahvistaa Pilatukselle, että Jeesus on kuollut (Mark. 15:44–45).
Sadanpäällikön tunnustus poikkeaa niin radikaalisti rivisotilaiden
toiminnasta, että sen on ajateltu olevan jopa ironiaa: sadanpäällikkö
nauraa kuolevalle juutalaisten kuninkaalle, jonka kuolemaan liittyvä
temppelin esiripun repeäminen ennakoi koko kansan tuhoa (Fowler
1991, 202–209). Huomaamatta on kuitenkin jäänyt se, että antiikin
yleisissä mielikuvissa tehtiin ero brutaalien rivimiesten ja luottamusta
herättävien sadanpäälliköiden välille. Markuksen kertomus edellyttää,
että sadanpäällikkö on Jeesuksen teloituksessa paikalla. Kiinnostavaa on
kuitenkin se, ettei Markus aiemmin puhu hänestä mitään. Rivisotilaat
puolestaan katoavat kuvasta heti, kun brutaali väkivalta on ohi. Nämä
kertomustekniset keinot osoittavat, että Markus jakoi antiikin ihmisten
yleiset käsitykset rivisotilaista ja sadanpäälliköistä.
Osoittaako Markuksen evankeliumi kristittyjen sotilaiden olemassaolon? Ei suoranaisesti, mutta kertomus heijastelee asenteita. Antiikin
yleisen käsityksen mukaisesti Markus ei näytä ajattelevan rivisotilaista
mitään hyvää. Sen sijaan sadanpäälliköltä voi hänen mukaansa odottaa
kristologista tunnustustakin. Markuksen evankeliumin taustayhteisössä
näyttää siis pidetyn mahdollisena, että joku sadanpäällikkö kunnioittaisi
Jeesusta Jumalan Poikana. Tämä ei sikäli yllätä, koska juuri tämän ryhmän tiedetään suhtautuneen avoimesti palveluspaikoillaan kohtaamiinsa
uskontoihin. Yksinomaan Markuksen evankeliumin kuvausten perusteella on kuitenkin mahdotonta päätellä, oliko Markuksen seurakunnassa aktiivipalveluksessa olevia, kristityksi kääntyneitä sotilaita.

Matteuksen evankeliumi
Matteuksen suhde sotilaisiin on ambivalentti. Toisaalta hän näkee rivisotilaat uhkaavina ja negatiivisina hahmoina, toisaalta nämä yhtyvät
ristin juurella sadanpäällikön kristologiseen tunnustukseen. Tunnustus
näyttää kuitenkin olevan poikkeus, sillä Matteuksen hautakertomus
maalaa rivimiehistä varsin synkän kuvan. Sadanpäälliköt sen sijaan ovat
Markuksen evankeliumin tavoin myönteisiä hahmoja.
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Ennen evankeliumin sotilashahmojen lähempää tarkastelua on luotava silmäys vuorisaarnaan sellaisena kuin Matteus esittää sen evankeliumissaan. Usein väitetään, että vuorisaarna teki kristityn sotilasuran
mahdottomaksi. Näkemystä perustellaan lauselmilla autuaista rauhatekijöistä, ”älä tapa” -käskyllä sekä opetuksella toisen posken kääntämisestä (Matt. 5:4, 21–26, 38–48). Jos väite pitää paikkansa, Matteuksen
evankeliumin taustalla olleessa seurakunnassa tuskin olisi ollut sotilaita.
Rauhatekijää tarkoittava kreikan sana eirēnopoios tunnetaan myös
keisari Augustuksen itsestään käyttämänä arvonimenä. Tällä hän viittasi
siihen, miten hänen armeijansa turvasi rauhan valtakuntaan. (Swartley
1996, 2311–2314.) Vaikka sanan latinankielinen muoto pacificus tuli
myöhemmin merkitsemään aseistakieltäytyjää, sama ei koske antiikin
maailmaa. Ei toki ole uskottavaa, että vuorisaarnassa viitattaisiin asein
luotavaan rauhaan. Rauhan tekemisestä puhutaan Uudessa testamentissa myös muualla. Se voi viitata hengellisen yhteyden luomiseen
(Kol. 1:20; Ef. 2:15) tai sodan lopettamiseen, mikä – kuten asiayhteys
osoittaa – on tulkittu metaforisesti henkilöristiriitojen loppumiseksi
(Jaak. 3:18).
Entä estikö vuorisaarnan tulkinta ”älä tapa” -käskystä kristittyjä
toimimasta sotilaina Matteuksen aikana? Vanhassa testamentissa (2.
Moos. 20:13; 5. Moos. 5:17) käsky on rajattu niin, ettei se koske
sodassa surmaamista. Tämä näkyy heprean verbistä rāsah, jota ei koskaan käytetä sodassa tappamisesta (Veijola 1988, 168–170). Vuorisaarnassa käskyn sisälle luetaan suuttuminen ja toisten panettelu, mutta sitä
ei laajenneta esimerkiksi sotaan, eikä se siten ota kantaa sotilaisiin (Huttunen 2013, 36).
Sotilaista puhuttaessa mielenkiintoisin vuorisaarnan tekstijakso on
kohta, jossa Jeesus puhuu toisen posken kääntämisestä. Yleisohjeena on
kehotus olla tekemättä vastarintaa pahalle. Tämän jälkeen kuvataan
kolmea tapausta, jossa tätä kehotusta sovelletaan:
Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää
oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku vaatii
sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. (Matt. 5:39–
41.)
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Virstan matkalle vaatiminen sisältää kreikankielisessä tekstissä angareiakäytäntöön viittaavan verbin angareuō. Verbistä voi päätellä, että virstan
matkalle pakottava ”paha” on sotilas. Jeesuksen ohje koskee siis
tilannetta, jossa sotilas pakottaa siviilin tehtäviinsä. Tällaisesta
tilanteesta on paljon esimerkkejä antiikin kirjallisuudessa. Esimerkiksi
Apuleius kuvaa romaanissaan, kuinka sotilas tahtoo vastaantulleelta
puutarhurilta aasin. Puutarhuri kieltäytyy ja seurauksena on käsikähmä.
Sotilas palaa kuitenkin myöhemmin tovereineen, ottaa aasin ja myy sen.
(Kultainen aasi, 9.39–10.1,13.) Kyse on pakko-oton varjolla tapahtuvasta ryöstöstä. Apuleiuksen kuvaama tilanne valaisee sitä, mitä
vuorisaarnassa ajatellaan. Vastarinnasta luopumisen vaihtoehtona on
tappelunnujakka – vuorisaarnassahan puhutaan myös poskelle lyömisestä. Kysymys on siis ohjeista arkiseen kanssakäymiseen.
Apuleiuksen kertomuksessa vastarinta osoittautui lopulta
hyödyttömäksi. Tämä oli usein antiikin ihmisten kokemus. Filosofi
Epiktetos katsoi, että jos vastustaa aasia vaativaa sotilasta, menettää
aasin ja saa lisäksi iskuja (Keskusteluja, 4.1.79). Vuorisaarnaa
mukailevassa Apostolien opetuksessa taas todetaan: ”Jos joku ottaa sinulta
sinulle kuuluvaa, älä vaadi sitä takaisin; eihän sinulla ole siihen
mahdollisuuttakaan” (Didakhe 1:4). Vuorisaarnassa kuvataan sitä, miten
käytännössä ”paha” sotilas pitää kohdata. Se ei sisällä kannanottoa
siihen, voiko kristitty olla sotilas. Kohta Vuorisaarnan jälkeen kuvattu
Kapernaumin sadanpäällikkö ainakin on esitetty erittäin myönteisessä,
suorastaan esimerkillisessä valossa (Matt. 8:5–13).
Kertomuksessa Jeesus parantaa sadanpäällikön palvelijan ja
ihmettelee sotilaan uskoa, jollaista ei ole tavannut ”yhdelläkään
israelilaisella”. Tämä johtaa yleisempään lausumaan siitä, miten eri
ilmansuunnilta tulee monia taivasten valtakuntaan, mutta ”ne joiden oli
määrä periä valtakunta, heitetään pimeyteen”. Teksti viittaa juutalaisten
hylkäämiseen ja pakanoiden pelastumiseen. Sadanpäällikkö esitetään
esimerkkinä pakanoiden ryhmästä. Mikään ei viittaa siihen, että
esimerkillisen sadanpäällikön ammatti olisi ongelma. Tosin väite
ongelmattomuudesta perustuu siihen, mitä tekstissä ei sanota. Joskus
onkin huomautettu, ettei peruste ole riittävä (esim. Cadoux 1919, 33–
34). Vertailu publikaani Matteuksen kutsumiseen on kuitenkin
valaiseva (Matt. 9:9–13). Publikaanit lasketaan syntisten joukkoon, ja
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opetuslapsi jättää ammattinsa. Sadanpäälliköstä ei sanota mitään
vastaavaa.
Seuraavan kerran Matteuksen evankeliumissa mainitaan sotilaita
kärsimyshistoriassa. Kuten Markuksen versiossakin, rivisotilaat pilkkaavat ja kuljettavat Jeesuksen Golgatalle ristiinnaulittavaksi (Matt. 27:27–
37). Sadanpäällikkö ilmestyy vasta Jeesuksen kuollessa lausumaan kristologisen tunnustuksen. Yksi merkittävä ero Markuksen kertomukseen
kuitenkin löytyy: tunnustuksen lausuvat myös Golgatalla olleet rivisotilaat (Matt. 27:54), joista muodostettu kielteinen kuva hetkeksi murtuu.
Hautakertomuksessa rivisotilaista annetaan jälleen tavanmukainen,
negatiivinen kuva. Juutalaisten johtomiehet lahjovat nämä valehtelemaan opetuslasten ryöstäneen ruumiin (Matt. 28:11–15). Evankelista
kertoo vartijoiden tehneen, kuten johtomiehet olivat heitä ”opettaneet”
(didakhthēsan). ”Opettaa”-verbin valinta vaikuttaa tarkoitukselliselta,
sillä seuraavaksi Jeesus käskee tekemään kaikista kansoista opetuslapsia
kastamalla ja opettamalla (didaskontes) heitä (Matt. 28:16–20). Sotilaat
näyttäytyvät jonkinlaisina vasta-apostoleina, jotka juudasmaisesti pettävät Jeesuksen rahasta. Kuva korruptoituneista rivimiehistä vastaa jälleen
antiikin yleistä mielikuvaa. Heidän joukossaan ei ole sadanpäälliköä,
jonka hahmo on Matteuksen evankeliumissa yksinomaan myönteinen.
Miksi Golgatalla vilahtaa epätyypillisen positiivinen kuva rivimiehistä? Mahdollisesti Matteus haluaa esittää ristin luona kaksi ryhmää:
uskovat ja ei-uskovat. Ryhmistähän puhuttiin jo kertomuksessa Kapernaumin sadanpäälliköstä: taivasten valtakunnan perilliset, siis juutalaiset, jäävät lopunajalliselta aterialta ulos, kun taas eri ilmansuunnista
koottu pakanoiden joukko pääsee mukaan (Matt. 8:11–12). Golgatalla
sadanpäämies ja sotilaat edustavat taivasten valtakuntaan menevien pakanoiden ryhmää. Vastakohtana on Jeesusta uskonnollisin sanankääntein pilkkaavat juutalaiset. Hautakertomuksessa tätä teologista agendaa
ei enää tarvita, sillä kertomus johtaa ylösnousseen lähetyskäskyyn. Uskon syntyminen pakanoiden keskuudessa on nyt tulevaisuuden tehtävä,
eikä sitä tarvitse enää tuoda kertomuksen keinoin esiin.
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Pietarin evankeliumi
Ennen kuin esittelen Luukkaan evankeliumin kuvaa sotilaista, luon
katsauksen Pietarin evankeliumiin, joka on selkeästi saanut vaikutteita
Matteuksen kertomuksesta. Pietarin evankeliumi on kirjoitettu noin
vuonna 150 jKr. ja lienee riippuvainen kaikista kolmesta synoptisesta
evankeliumista (Myllykoski 2008, 293–294; sama artikkeli sisältää
myös evankeliumin käännöksen). Kirjoituksesta on säilynyt vain loppuosa, joka alkaa Jeesuksen tuomitsemisesta kuolemaan. Sotilaiden kannalta oleellinen on hautakertomus (Pietarin evankeliumi 28–49), joka
perustunee nimenomaan Matteuksen versioon, sillä vastaavaa kertomusta ei ole Markuksella eikä Luukkaalla.
Pietarin evankeliumin erityispiirre on se, että juutalainen kansa suorittaa ristiinnaulitsemisen Herodeksen käskystä. Roomalaiset sotilaat
ilmestyvät kertomukseen vasta, kun kansan johtomiehet pyytävät Pilatukselta sotilaita Jeesuksen haudan vartiointiin. Pietarin evankeliumissa
hautaa vartioineiden sotilaiden rooli on täysin toinen kuin Matteuksella.
Heistä tulee ylösnousemuksen todistajia yhdessä juutalaisten johtomiesten kanssa, jotka myös ovat haudalla. Nämä näkevät itse ylösnousemustapahtuman. Johtomiehet kuitenkin haluavat salata tapahtuneen tietoisina siitä, että he syyllistyvät ”suurimpaan syntiin Jumalan edessä”
(Pietarin evankeliumi 48). Kirjoittajalla on vahva juutalaisvastainen tendenssi (Myllykoski 2008, 294). Juutalaisten rinnalla sotilaat muodostavat myönteisen vertauskohdan. Kaikkein myönteisimpänä esiintyy sadanpäämies, jonka kirjoittaja esittelee jopa nimeltä: Petronius.
Nimeäminen tekee myönteisestä hahmosta nimetöntä läheisemmän ja
persoonallisemman.
Juutalaiset saavat Pilatuksen antamaan käskyn, jonka mukaan sotilaiden tulee vaieta Jeesuksen ylösnousemuksesta. Kirjoittaja mahdollisesti vihjaa, että juuri sotilaat vuotivat tapahtuneesta tiedon. Toinen vaihtoehto on, että kirjoittaja ei lainkaan ajatellut tiedon välittymistä.
Hänhän loi kertomuksensa itsenäisesti Matteuksen version pohjalta.
(Foster 2010, 455.) Tiedon vuotaminen ylösnousemuksesta sopisi siihen myönteiseen kuvaan, jonka Pietarin evankeliumi luo hautaa varti-
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oineista sotilaista. Näin sotilaista tulisi ylösnousemuksen ensisijaisia
todistajia, jotka ovat nähneet itse ihmeen. Naiset saapuvat haudalle vasta aamulla toteamaan sen tyhjäksi, minkä jälkeen opetuslapset kokevat
ilmestyksen. Sen valossa, miten Pietarin evankeliumi kuvaa sotilaita,
kirjoittajalla tuskin oli mitään kristittyjä sotilaita vastaan.

Luukkaan evankeliumi ja Apostolien teot
Synoptikkojen joukossa Luukas edustaa positiivisinta kantaa sotilaisiin.
Kuva vahvistuu edelleen, kun katsotaan saman kirjoittajan laatimaa
Apostolien tekoja. Toisin kuin Matteus vuorisaarnassa, Luukas ei pidä
ainoana mahdollisuutena mukautumista rivisotilaiden väkivaltaan. Tämä näkyy heti evankeliumin alkupuolella.
Luukkaan mukaan kolme ryhmää kysyy neuvoja Johannes Kastajalta (Luuk. 3:10–14). Ensimmäinen ryhmä on epämääräisesti kansanjoukko. Kaksi muuta muodostuvat publikaaneista ja sotilaista. Ei liene
sattumaa, että nämä ryhmät esiintyvät yhdessä. Sotilaat turvasivat veronkantoa, joka saattoi joskus kääntyä silkaksi ryöstelyksi. Luukkaalla
Johannes kieltää sotilaita ryöstämästä (diaseisēte) ja kiristämästä (sykofantēsete). Erään piirtokirjoituksen mukaan sotilaat ryöstelivät (enseiontes) yhdessä kollētiōnēs-nimisen ryhmän kanssa. Viimeksi mainitut olivat
mahdollisesti myös veronkerääjiä, ehkä sotilaitakin. (MacMullen 1963,
87; Fuhrmann 2012, 216–220.) Luukkaalla sotilaat kysyvät neuvoa ja
osoittavat valmiutta tai ainakin kiinnostusta parannukseen. Sotilaat
voisivat Johannes Kastajan sanojen mukaan myös suorittaa tehtävänsä
oikealla tavalla. He eivät vuorisaarnan tapaan lankea ”pahan” kategoriaan ilman erottelua laillisen ja hyväksyttävän pakko-oton ja
laittoman ryöstön välillä.
Myös Kapernaumin sadanpäällikkö näyttäytyy asteen verran
positiivisempana (Luuk. 7:1–10) kuin Matteuksella. Vaikka jo Matteus
esitti hänet myönteisenä esimerkkinä, Luukkaalla tämä korostuu
edelleen. Hän ei ole juutalainen, mutta juutalaisten vanhimpien
mukaan ”hän rakastaa meidän kansaamme ja meidän synagogammekin
on hänen rakennuttamansa”. Sadanpäälliköillä saattoi olla varoja, joista
paikalliset hyötyivät, kuten edellä mainittu En Gedin papyruslöytö 100-
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luvun alussa rahaa lainanneesta sadanpäälliköstä todistaa. Luukkaan
kuvaama Kapernaumin sadanpäällikkö vaikuttaa olevan jonkinlainen
patronus, joka suojelee ja toimii vaikutuspiirissään olevien ihmisten
hyväksi ja odottaa samalla näiltä lojaalisuutta (Hobbs 2001, 333). Hän
saattoi olla myös aidosti kiinnostunut paikallisesta uskonnosta.
Matteuksen version tapaan Luukas ei osoita epäilyjä sadanpäällikön
ammattia kohtaan. Vaikka tämä korostaa arvottomuuttaan kuin nöyrä
publikaani temppelissä (Luuk. 18:13), sadanpäällikön syntisyydestä ei
ole viitettä, eikä hän lupaa mitään korvausta synneistään niin kuin publikaani Sakkeus (Luuk. 19:8). Ajatus ryöstämisestä liittyy Luukkaallakin
rivisotilaisiin, mutta sadanpäällikkö on sellaisten epäilyjen ulkopuolella.
Jälleen näkyy antiikin teksteille tyypillinen erottelu. Luukkaalla tuskin
olisi ollut mitään kristittyä sadanpäällikköä vastaan. Itse asiassa hän
esittää sellaisen Apostolien teoissa: Cornelius (Ap. t. 10).
Cornelius saa kunnian olla ensimmäinen ei-juutalainen kristitty.
On vaikea kuvitella, että Luukas olisi antanut tämän aseman sotilaalle,
jos hän olisi pitänyt hänen ammattiaan kristitylle sopimattomana. Siinä
tapauksessa hän olisi epäilemättä kertomut, kuinka sotilas luopuu harjoittamastaan vääryydestä, kuten esimerkiksi Sakkeus teki. Tällaisesta ei
kuitenkaan ole jälkeäkään. Olipa Cornelius-kertomus historiallinen tai
ei, se osoittaa ainakin sen, ettei Luukkaalla ollut mitään kristittyä sadanpäällikköä vastaan. Apostolien teoissa esiintyy myöhemminkin sotilaita, pääsääntöisesti myönteisessä valossa. Yksi mainitaan nimeltäkin,
Julius (Ap. t. 21:31).

Johanneksen evankeliumi
Johanneksen evankeliumissa sotilaista puhutaan vain kärsimyshistoriassa. Synoptisista evankeliumeista poiketen Jeesuksen pidättäjät eivät ole
vain juutalaisia, vaan mukana on kokonainen kohortti – yksikön vahvuudet vaihtelivat, mutta joka tapauksessa useita satoja! – roomalaisia
sotilaita. Johannes sanoo, että Juudas otti (labōn) mukaansa tämän joukon ikään kuin sen johtajana (Joh. 18:3). Juudaksen yllättävä mahti
selittyy sillä, että Johanneksen mukaan hänessä vaikuttaa Saatana (Joh.
13:27), joka on tämän maailman ruhtinas (Joh. 12:31; 14:30; 16:11).
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Jo tässä näkyy, mille puolelle sotilaat asettuvat Johanneksen dualismissa.
Jos maailma evankeliumin alussa onkin ollut pelastamisen kohde (Joh.
1:29; 3:17), myöhemmässä vaiheessa Jeesus sanoo voittaneensa maailman eikä rukoile sen puolesta (Joh. 16:33; 17:9). (Dualismista ks. Hakola 2005, 197–210.)
Miten sotilaat asettuvat tässä dualistisessa jaossa? Jeesus sanoo:
”Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän
maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten
käsiin.” (Joh. 18:36.) Johanneksen kärsimyshistoriassa sotilaat kuuluvat
siis Jeesusta vastaan kamppailevaan maailmaan. Sotilaille jää dualismissa
vain se osa, joka Jumalan vastustajilla on Jumalan suunnitelmissa, sillä
lopulta kaikki tapahtuu ennalta määrätyn suunnitelman mukaan. Sotilaatkin saavat täyttää oman roolinsa. He heittävät Jeesuksen vaatteista
arpaa, jättävät ruhjomatta Jeesuksen ruumiin ja lävistävät sen keihäällä
niin kuin kirjoitukset edeltä olivat ennustaneet (Joh. 19:23–24, 32–37).
Jeesuksen kuollessa ristin juurella ei ole uskovaa sadanpäällikköä.
Myös Kapernaumin sadanpäällikkö puuttuu evankeliumista. Kertomus
kuninkaan virkamiehen pojan parantamisesta (Joh. 4:46–54) on selvästi
samaa juurta. On epäselvää, tunsiko Johannes kertomuksen siinä
muodossa, ettei siinä ollut mainittu sadanpäällikköä vai häivyttikö hän
henkilön ammatin. Kuninkaan virkamies on kreikaksi basilikos, mikä
tarkoittaa kuninkaallista tai jotakin kuninkaalle kuuluvaa, myös sotilasta. Koska Johanneksen Jeesus suoraan määrittelee taistelevat sotilaat
tähän maailmaan kuuluviksi, hänelle epäilemättä sopi paremmin
sellainen uskova henkilö, joka ei ainakaan yksiselitteisesti ollut sotilas.

Sotilaat ja sota metaforissa
Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta sotilaita ei mainita
varhaiskristillisessä kirjemateriaalissa. Sen sijaan kirjeissä käytetään
jonkin verran sotilasmetaforia. John Shean epäilee, että metaforien
käyttö kertoo seurakuntiin kuuluneista sotilaista, joihin tällaiset
kielikuvat olisivat erityisesti vedonneet (Shean 2010, 145). Tarkastelen
seuraavaksi lyhyesti metaforia ja vertaan niiden käyttöä muuhun
antiikin kirjallisuuteen. Osoitan, ettei metaforan käyttö sinänsä kerro
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mitään siitä, oliko kristittyjen joukossa sotilaita. Vain yhdessä
tapauksessa voidaan kenties olettaa enemmän.
Osa metaforista on lyhyitä ja ohimeneviä, yleensä yksisanaisia.
Esimerkiksi Paavalin kuuluisassa toteamuksessa ”synnin palkka on
kuolema” (Room. 6:23) sana palkka tulee sotilaan muonaa tai muonarahaa tarkoittavasta sanasta opsōnion (lat. stipendium; Williams 1999,
224). Toinen useaan kertaan esiintyvä metafora kuvaa kristityn sisäistä
ristiriitaisuutta sotana.
Mistä teidän keskinäiset sotanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta kuin
haluistanne, jotka käyvät taistelua teidän ruumiissanne. Te himoitsette, mutta
jäätte vaille, kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riistätte hengen toisiltanne,
mutta ette silti saavuta päämääräänne. Te soditte ja taistelette, mutta jäätte
vaille, koska ette pyydä [rukouksessa]. (Jaak. 4:1–2; vrt. esim. Room. 7:23; 1.
Piet. 2:11.)

Kolmannessa metaforatyypissä puhutaan kristityn elämästä sotapalveluksena, esimerkiksi: ”Kärsi sinäkin vaivaa niin kuin Kristuksen
Jeesuksen kelpo sotilas” (2. Tim. 2:3). Kuten jatko osoittaa, tämä
tarkoittaa julistustyöntekijää. Mutta Apostolisten isien kirjoituksiin
kuuluvassa Clemensin Kirjeessä korinttolaisille metaforaa sovelletaan
kaikkiin kristittyihin. Kristus on kuin sotajoukon päällikkö ja uskovat
toimivat hänen käskyjensä mukaan. Clemens viittaa suoraan roomalaisten sotilaiden esimerkkiin, jotka toimivat ”meidän upseeriemme
alaisina”. (Clemens, Kirje korinttolaisille, 36:6–37:4.)
Kristityn elämään viittavat myös kristityille annetut kehotukset
pukeutua sotavarusteisiin. Varusteet kuvaavat erilaisia kristityn ominaisuuksia. Esimerkiksi Efesolaiskirjeessä puhutaan pelastuksen kypärästä
ja hengen miekasta sekä muista varusteista (Ef. 6:10–17; vrt. 1. Tess.
5:8; Ignatios, Kirje Polykarpokselle, 6:2). Efesolaiskirjeestä saa kuvan
puolustustaisteluun varautumisesta, mutta Toisessa kirjeessä korinttilaisille Paavali puhuu myös voittoisasta hyökkäyksestä ja linnoitusten
kukistamisesta (2. Kor. 10:3–6).
Sotilasmetaforien käyttö ei ole antiikin ympäristössä mitenkään
erikoista. Uskovan ominaisuuksien vertaaminen sotilasvarusteisiin
löytyy jo Vanhasta testamentista (Jes. 59:17; Viis. 5:17–40). Ihmisen
sisäinen ristiriita oli tavanomainen teema antiikin filosofisessa ja
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kaunokirjallisessa kirjallisuudessa, ja sitä kuvattiin myös sotana (esim.
Platon, Lait, 626e; Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, 1102b;
Huttunen 2009, 101–108). Platon kertoo, miten Sokrates puolustuspuheessaan vertasi toisiinsa ihmisen velvollisuutta totella Jumalaa ja
sotilaan velvollisuuksia (Platon, Apologia, 28d–29a). Vertaus tuli hyvin
suosituksi myöhemmillä antiikin kirjoittajilla (Emonds 1963), joten sen
soveltaminen kristilliseen elämään ei ole yllättävää. Abraham Malherbe
on osoittanut seikkaperäisesti, miten linnoitusten kukistamiseen
viittavat Paavalin sanat kuuluivat antiikin filosofiseen traditioon
(Malherbe 1983).
Sotilasmetaforat ovat siten yleistä antiikin perintöä, eivätkä ne
sellaisenaan kerro mitään siitä, oliko kristittyjen joukossa sotilaita vai ei.
Esimerkkinä metaforan käytöstä voidaan mainita eräs Apostolisten isien
kirjoitusten joukkoon kuuluva Ignatioksen kirje:
Syyriasta Roomaan asti käyn taistelua petoja vastaan, maalla ja merellä, yötä
päivää, kahlehdittuna kymmeneen leopardiin, nimittäin sotilasosastoon.
Vaikka heille hyvyyttäkin osoitetaan, he muuttuvat yhä pahemmiksi.
(Ignatios, Kirje roomalaisille, 5:1.)

Ignatios kuvaa toimintaansa kuin keisari Augustus, joka omien
sanojensa mukaan kävi sotia ”maalla ja merellä” (Augustus,
Yksinvaltiaan elämä ja teot, 3.3; 13.13.) Vartiosotilaat ovat kuitenkin
sitä, mitä sotilaat yleensäkin antiikin ihmisen silmissä: kaikin tavoin
brutaaleja, suorastaan eläimiä. Mikään ei viittaa siihen, että sotilaat
olisivat millään tavoin kiinnostuneita kristinuskosta.
Sotaan ja sotilaselämään liittyvien metaforien käyttö ei todista, että
kristittyjen joukossa olisi sotilaita. Clemens kuitenkin käyttää metaforaa
niin, että se ilmiselvästi viittaa myönteisiin ajatuksiin sotilaita kohtaan:
sotilaat ovat tottelevaisia ja kunnollisia niin, että he kelpaavat
esimerkiksi. Kaiken kukkuraksi Clemens puhuu ”meidän upseereistamme”, mikä osoittaa vahvaa samastumista roomalaiseen yhteiskuntaan. Clemensin sanoista ei toki voi tehdä sitä johtopäätöstä, että
kristittyjen joukossa oli sotilaita. Mutta sanat ovat siinä määrin
myönteisiä, että tuskinpa tällä Rooman piispalla olisi ollut mitään sitä
vastaan, jos joku kristityistä olisi ollut sotilas.
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Myöhempi kehitys
Uuden testamentin ja muiden varhaisimpien dokumenttien valossa
suhde sotilaisiin vaihteli Luukkaan varsin avoimesta ja myönteisestä
suhteesta Johanneksen periaatteellisen kielteiseen suhtautumistapaan.
Tämä aineisto luo pohjan myöhemmälle kehitykselle, joka niin ikään
on monitahoista.
100-luvun puolivälissä Justinos Marttyyri kirjoittaa, että kristityt
eivät sodi, mutta tämä voi olla vain metafora keskinäiselle kiistelylle.
Justinos jatkaa viittaamalla kestävyyteen vainoissa ja vertaa sitä
sotilaiden kestävyyteen (Ensimmäinen apologia, 39.3–5; vrt. Dialogi
Tryfonin kanssa, 110.3–4).
Pakanafilosofi Kelsos, jonka 170-luvulla laadittu kristinuskoa
kritisoiva teos on säilynyt osana Origeneen vastakirjoitusta, moittii
kristittyjä seuraavasti: ”Jos kaikki tekisivät saman kuin sinä, mikään ei
estäisi, että hallitsija jäisi kokonaan yksin ja erilleen. Maan päällä olevat
asiat jäisivät laittomimpien ja villimpien barbaarien käsiin. Sinun
uskonnostasi tai todellisesta inhimillisestä viisaudesta ei jäisi enää
mitään tietoa.” (Origenes, Contra Celsum, 8.68.) Kelsos puhuu ikään
kuin kristityt eivät voisi muodostaa armeijaa keisarin suojaksi.
Origeneen 200-luvun puolivälissä laatima vastakirjoitus ei kiistä
ajatusta. Origenes päinvastoin toteaa, että jos kaikki roomalaiset
tulisivat kristityiksi, Jumala suojaisi heitä eikä armeijoita tarvittaisi.
Kristityt ovat kuin pakanapapit, jotka sotapalveluksesta vapautettuina
rukouksin edistävät keisarin parasta. (Contra Celsum, 8.69–70.)
Kelsoksen kiistakirjoitus kenties tahallaan ymmärtää kristittyjä
yksipuolisesti. Samanlaisia syytteitä olisi voinut esittää monista saman
ajan filosofeista. 100-luvun alkupuolella elänyt Epiktetos toisaalta piti
sotaa filosofisena virheenä ja otaksui, että oikea ajattelu – kuten
Origeneen mukaan usko – toisi rauhan: ”Nämä käsitykset tuovat kotiin
rakkauden, valtioon yksimielisyyden, kansojen keskuuteen rauhan,
Jumalaa kohtaan kiitollisuuden ja kaikkialla turvan” (Keskusteluja,
4.5.35). Kelsoksen tekstin kirjoitusaikaan hallitsijana ollut filosofikeisari
Marcus Aurelius (kuoli 180) piti sarmaateista saatua voittoa moraalisesti
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epäilyttävänä: ”Hämähäkki ylpeilee saatuaan kiinni kärpäsen; ihminen
ylpeilee saatuaan kiinni jänöpupun, toinen pyydettyään haavilla
pikkusintin, toinen villisikoja, toinen karhuja, toinen sarmaatteja.
Eivätkö nämä ole ryöväreitä kaikki, jos tutkistelet heidän
vakaumuksiaan?” (Itselleni, 10.10.)
Epiktetoksen ja Marcus Aureliuksen tapaukset ovat erinomaisia
esimerkkejä oppineiden ristiriitaisesta suhteesta sotaan, jota on
luonnehdittu jopa ”flirtiksi pasifismin kanssa” (Sidebottom 1993, 262).
Ainakin Marcus Aureliuksen tapauksessa on selvää, ettei siitä seurannut
mitään käytännön johtopäätöksiä: hän itse johti sarmaatit voittanutta
armeijaa ja myöhemmin kuoli sotaretkellä. Epiktetos puolestaan
suorastaan ylisti Sokratesta, joka esikuvallisen moitteettomasti osallistui
sotaretkiin (Keskusteluja, 3.24.60–61; 4.1.159–160).
Ensimmäisten vuosisatojen kristillisen älymystön sodanvastaisia
tekstejä tulee lukea osana aikansa lukeneiston näkemyksiä. Vahvakaan
antimilitarismi ei välttämättä kerro käytännön ratkaisuista. Erillinen
kysymys on vielä se, miten sotilaana toimimiseen suhtauduttiin
tavallisten kristittyjen keskuudessa. Marcus Aureliuksen armeijassa oli
luultavasti kristittyjä sotilaita. Tertullianus kertoo, että armeija sai
kuivuuden keskellä sateen riveissä olleiden kristittyjen rukousten tähden
(Apologeticum, 5). Tapauksesta kertoo myös Eusebios (Kirkkohistoria,
5.5.1–5), joka Tertullianuksen tiedonantojen lisäksi nojaa legioonan
myöhemmän sijoituspaikan läheisyydessä asuneeseen kristittyyn
Apolinarikseen. (Helgeland, Daly & Burns 1987, 31–34.)
Mielenkiintoinen
kuvaus
kristityistä
sotilaista
sisältyy
Tertullianuksen kirjoitukseen Sotilaan sankarikruunu, joka kuvaa
tapahtumia keisarin menestykseksi pidetyssä vuosittaisessa juhlassa
(katkelmallisesti suomennettu: Väänänen 2009, 24–29). Juhlan osana
sotilaiden tuli kantaa päässään erilaisia seppeleitä jumalien kunniaksi.
Mithran palvojat oli uskonnollisista syistä vapautettu seppeleestä.
Kirjoituksen päähenkilö on kristitty sotilas, joka vakaumukseensa
vedoten haluaa saman vapautuksen. Tertullianus tuo esiin, että jotkut
kristityt palvelustoverit arvostelivat häntä liiallisesta innosta
marttyyriuteen, mikä vetäisi muutkin kristityt hankaluuksiin.
Tertullianus kertoo myös muita seppeleen kantamista puoltavia
perusteita: sitä ei ole kielletty missään ja tilanne voidaan ymmärtää
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pakkotilanteeksi, jossa on sallittua osallistua valtionuskonnon riitteihin.
Vaikka Tertullianuksen lähtökohtana onkin epäjumalanpalveluksen
välttäminen, hän perustelee, miksi sotapalvelus ylipäätään on
sopimatonta kristitylle. Surmaaminen ja rauhan säilyttäminen eivät sovi
yhteen. Tertullianukselle on selvää, että kristityn ei pitäisi olla sotilas.
Sotilaan sankarikruunussa Tertullianus koskettelee lyhyesti myös
Raamatun kertomuksissa esiintyviä sotilaita. Lähemmin hän puhuu
Vanhan testamentin esimerkeistä, Johannes Kastajan vastauksesta
sotilaille (Luuk. 3:14) sekä Kapernaumin sadanpäälliköstä teoksessaan
De idolatria. Tertullianuksen mielestä kaikki nämä sotilaat riisuttiin
aseista samalla tavalla kuin Pietari (Joh. 18:10–11). Adolf von Harnack
on klassisessa tutkimuksessaan olettanut, että samoja sotilaista kertovia
raamatunkohtia käytettiin perusteena sotapalveluksen sallimiselle (von
Harnack 1963, 61). Harnack oletti, että seppeleestä kieltäytyminen
osoitti kristittyjen vahvistuvaa itsetuntoa. Entisen mukautumisen sijaan
alettiin pitää mielekkäänä vaatia samanlaista vapautusta, joka oli suotu
Mithran palvojillekin. (von Harnack 1963, 68.)

Sotilaiden rukoushuone
Tertullianuksen Sotilaan sankarikruunu on kirjoitettu vuoden 200
tienoilla. Noin vuodelta 230 on peräisin myös varhaisin arkeologinen
todiste sotilaskristillisyydestä. Nykyisessä Megiddossa, Israelissa löytyi
vuonna 2005 kristillinen rukoushuone aivan sotilasleirin vierestä,
sadanpäälliköiden asuntojen ja leirin leipomon yhteydestä. Löydöstä
laadittiin tuoreeltaan lyhyt raportti (Tepper & Di Segni 2006).
Rukoushuoneessa on lattiamosaiikki, jossa on geometristen kuvioiden
lisäksi kaksi kalaa. Kalakuvat sopivat kristilliseen symboliikkaan, vaikka
vasta mosaiikkiin tehdyt kolme tekstiä paljastavat huoneen luonteen.
Yhden tekstin mukaan sadanpäällikkö Gaianos, toiselta nimeltään
Porfyrios, oli rakennuttanut rahoillaan mosaiikin. Gaianosta kuvataan
sanalla ”veljemme”. Huomiota herättää sadanpäällikön arvosta tuolloin
tavallisesti käytetty kahdesta kreikan aakkosten kirjaimesta muodostettu
lyhenne khī ja rō, jossa edellinen kirjain on jälkimmäisen yläpuolella.
Samasta lyhenteestä tuli myöhemmin Kristus-monogrammi. Huoneen
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kristillisen luonteen paljastaa kuitenkin vasta toinen teksti: ”Jumalaa
rakastava Akeptous lahjoitti Jumalalle, Jeesukselle Kristukselle tämän
pöydän muistoksi.” Kolmannessa tekstissä kehotetaan muistamaan
neljää nimeltä mainittua naista, mutta mitään kristillisiä viittauksia siinä
ei ole.
Huomionarvoista rukoushuoneen sijainnissa on se, että leipomon
takia kyseessä on armeijalle kuuluva rakennus. Koko totuus kristittyjen
ja armeijan sekä valtion välisistä suhteista ei siis sisälly usein lainattujen
Tacituksen, Suetoniuksen, Pliniuksen ja Kelsoksen vihamielisiin
kuvauksiin eikä myöskään joidenkin kirkkoisien ja erityisesti
Johanneksen evankeliumin kantoihin. Mahdollisesti varhaiskristittyjen
joukossa oli alusta asti sotilaita. Tähän viittaavat eräät varhaiskristilliset
tekstit, erityisesti Luukkaan evankeliumi. Mutta samalla on selvää, että
joidenkin kristittyjen mielestä sotilaana palveleminen ei sopinut yhteen
kristillisen uskon kanssa. Tilanne oli kirjava niin kuin se on tänäänkin.

Tässä luvussa keskeistä
•

•

•
•

Varhaiskristittyjen maailmassa armeija hoiti sodankäynnin
lisäksi nykyisin poliisi- ja hallintotoimeen liittyviä asioita.
Varhaiskristillisissä dokumenteissa sotilaista puhutaan lähinnä
näissä yhteyksissä.
Antiikin maailmassa rivisotilaiden ajateltiin harjoittavan
ryöstelyä ja väkivaltaa. Sadanpäälliköitä sen sijaan yleensä
arvostettiin. Näkemys heijastuu evankeliumeihin ja Apostolien
tekoihin. Sadanpäälliköiden oletettiin olevan vastaanottavaisia
kristilliselle sanomalle. Luukas suhtautuu myönteisimmin
rivisotilaisiin.
Varhaiskristillisissä kirjeissä käytetyt sotilasmetaforat kuuluivat
aikakauden kirjalliseen kuvastoon. Niiden perusteella ei voi
tehdä johtopäätöksiä siitä, oliko kristittyjen joukossa sotilaita.
Varhaiskristityt teologit jakoivat aikakauden oppineiston
yleisen epäluulon armeijaa ja sotaa kohtaan ja kehittivät tätä
näkemystä myös kristillisin perustein. Teologien näkemyksistä
huolimatta armeijassa palveli kristittyjä.
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•

Tertullianuksen lausumien perusteella on päätelty, että joidenkin kristittyjen sotilaiden itsetunto oli vuoden 200 tienoilla
niin vahva, että he vaativat vapautusta valtiouskonnon kultista.
Aivan sotilasleirin vierestä on löytynyt kristillinen rukoushuone, joka ajoitetaan 200-luvun alkuun.
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Synnin sosiologiaa Ensimmäisessä
Johanneksen kirjeessä

Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä on ristiriitaisilta vaikuttavia
väitteitä synnistä ja synnittömyydestä. Kirjeen kirjoittaja korostaa,
ettei kristitty tee eikä edes voi tehdä syntiä, mutta toisessa kohdassa
hän torjuu jyrkästi väitteen, että kristityt olisivat synnittömiä. Synti
ymmärretään yleensä teologiseksi käsitteeksi, sillä se liittyy ihmisen
ja Jumalan väliseen suhteeseen. Tässä luvussa syntiä lähestytään sosiologisesta näkökulmasta ja pohditaan, miten käsitettä käytettiin
ryhmäidentiteetin luomiseen ja yhteisön vahvistamiseen. Luvussa
pohditaan, miten Ensimmäisen Johanneksen kirjeen kirjoittajan syntiä ja synnittömyyttä koskevat väitteet palvelevat hänen päämääräänsä: sen estämistä, että kirjeen vastaanottajat siirtyisivät kirjoittajan
vastustajien puolelle.

Johdanto
Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä esitetään synnistä ja synnittömyydestä ristiriitaisilta vaikuttavia väitteitä. Kirjeen kirjoittaja kiistää väitteen, että kukaan voisi olla synnitön (1. Joh. 1:8). Silti hän vain hetkeä
myöhemmin toteaa, ettei Jumalasta syntynyt tee eikä edes voi tehdä
syntiä (1. Joh. 3:9). Väitteiden välinen ristiriita on ilmeinen, ja sitä on
selitetty eri tavoin. Nykyisin useimmat ratkaisut perustuvat ajatukselle,
että ongelma liittyy tavalla tai toisella kirjeen kirjoittamistilanteeseen.
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Kirje on kirjoitettu tilanteessa, jossa vastaanottajien yhteisö on hajaantumassa kahtia. Kirjoittajalla on vastustajia, jotka hänen mielestään johtavat vastaanottajien joukkoon kuuluvia harhaan. Kirjeen keskeisenä
tarkoituksena on estää vastaanottajien siirtyminen ”väärään” leiriin.
Kirjoittajan syntiä ja synnittömyyttä koskevat väitteet palvelevat tätä
päätavoitetta. Kirjoittaja muodostaa niiden avulla jyrkän rajan yhteisön
ja ulkopuolisten välille, mutta samalla hän luo ihannekuvan sisäpiiriin
kuuluvista jäsenistä huolehtivana, tasa-arvoisena ja terapeuttisena yhteisönä. Tämä piirre muistuttaa jossain määrin antiikin filosofiyhteisöistä
esiintyviä kuvauksia, joihin palaan luvun loppuosassa.
Ensimmäistä Johanneksen kirjettä on usein tulkittu sosiologisesta
näkökulmasta, sillä ryhmien väliset suhteet ovat olleet keskeisessä asemassa erilaisissa selitysmalleissa. Tutkijat ovat pyrkineet kirjeen perusteella luomaan mahdollisimman tarkan kuvan siitä, mitä kirjoittajan
vastustajat opettivat. Viittauksia vastustajien näkemyksiin – tai jopa
suoria lainauksia heiltä – on nähty sellaisissakin kirjeen kohdissa, joissa
heitä ei suoraan mainita. Tämä näkökulma johtaa helposti tulkintaan,
että kirjoittaja toimii reaktiivisesti: hän nostaa esiin vastustajien opetuksia ja kumoaa niitä. Kuten jatkossa käy ilmi, myös kirjoittajan opetuksia
synnistä ja synnittömyydestä on selitetty usein tästä näkökulmasta.
Tässä tulkintamallissa oletetaan, että kirje heijastaa kohtuullisen
hyvin todellista tilannetta vastaanottajien parissa ja että kaikki kirjeessä
esiintyvät näkemykset tulee tulkita tästä tilanteesta käsin. Tällaista näkökulmaa Uuden testamentin teksteihin on kutsuttu ”peililuennaksi”
(mirror-reading). Toinen tällaisesta tulkinnasta käytetty metafora on,
että teksti tarjoaa ”ikkunan” tekstin taustalla olevaan sosiaaliseen todellisuuteen. Hyppy tekstin kuvaamasta todellisuudesta taustalla olevaan
tilanteeseen ei kuitenkaan ole ongelmaton. Kirjeen kirjoittaja luonnollisesti kuvaa tilanteen omista päämääristään käsin. Tätä hahmotelmaa
kutsutaan joko yleisemmin tekstin ”retoriseksi tilanteeksi” (rhetorical
situation) tai kirjeen kyseessä ollessa ”kirjetilanteeksi” (epistolary situation).
Kummallakin käsitteellä halutaan korostaa, että kirjeessä kuvattu tilanne ei vastaa yksi yhteen lukijoiden kokemusta. Kuvaus tilanteesta on
kirjoittajan luomus (konstruktio), joka palvelee hänen päämääriään.
Kirje ei tästä syystä välttämättä heijasta suoraan edes kirjoittajan käsitys-
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tä tilanteesta. Koska kirjeen tarkoituksena on vaikuttaa vastaanottajien
käyttäytymiseen, kirjoittaja luo tilanteesta kuvan, joka tehokkaimmin
palvelee tätä päämäärää. Kirje ei ole vain reaktio tilanteeseen, vaan sen
tarkoituksena on saada lukijat näkemään tilanne uudella tavalla. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä on kirjoittajan kuvaus siitä, miten
kirjeen vastaanottajien pitäisi tulkita tilanne, ei siitä, millainen yhteisön
tilanne todellisuudessa on. Tässä tapauksessa siitä, miten asioiden pitäisi
olla (so. kirjoittajan kuvaama tilanne), ei voi päätellä, miten ne ovat
(vrt. Humen giljotiinina tunnettu periaate: ”Siitä miten asiat ovat ei voi
päätellä miten niiden pitäisi olla”).
Ajatus siitä, että teksti ei heijasta todellisuutta, vaan luo oman todellisuutensa, on ominainen humanistisessa tutkimuksessa tapahtuneelle
muutokselle, niin sanotulle lingvistiselle käänteelle (linguistic turn),
joka on viime vuosikymmeninä ulottanut vaikutuksensa myös historiallisten tekstien tulkintaan. Äärimmilleen pelkistettynä tämän tulkintamallin keskeinen väite on, että ”tekstin takana ei ole mitään”. Ensimmäistä Johanneksen kirjettäkin on tulkittu tämän periaatteen mukaan.
Tällöin korostetaan esimerkiksi, että ”vastustajat” ovat retorinen tyylikeino, joilla ei ole lainkaan vastineita ”todellisessa” maailmassa; kirjoittaja puhuu vastustajista nostaakseen esiin tärkeitä teemoja, käydäkseen
keskustelua niistä ja korostaakseen käsittelemänsä asian tärkeyttä
(Schmid 2002).
Lingvistisen käänteen inspiroima tulkinta rajaa tekstin taustalla
olevan historiallisen tilanteen kokonaan pois. Näin päästään kätevästi
eroon kirjeen syntytilanteen hahmottamiseen liittyvistä epävarmuustekijöistä. Tulkinta ei kuitenkaan tee oikeutta Ensimmäisen Johanneksen
kirjeen kaltaiselle tekstille. Kirje on tarkoitettu kommunikaatioksi kirjoittajan ja vastaanottajien välillä. Voidaan hyvällä syyllä olettaa, että
vastaanottajien parissa oli tapahtunut jotain, minkä vuoksi kirje kirjoitettiin, ja että kirjoittaja pyrki vaikuttamaan vastaanottajien toimintaan
tässä tilanteessa. Tällaisen vaikuttamisen edellytyksenä on, että lukijat
pystyvät kirjeen luettuaan ymmärtämään, mistä kirjoittaja puhuu. Kirjoittajan kuvaaman retorisen tilanteen täytyi siis olla lukijoiden tunnistettavissa, vaikka hänen kuvauksestaan ei voikaan suoraan päätellä, mitä
yhteisössä oli tarkalleen tapahtunut tai mitä hänen vastustajansa opettivat.
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Tällaiset tekstin ”poliittiset” ulottuvuudet jäävät helposti sivuun,
jos korostetaan yksipuolisesti sitä, ettei tekstin takana ole mitään. Tekstit eivät elä vain tekstien maailmassa, vaan ne liittyvät myös sosiaaliseen
maailmaan, etenkin sellaiset tekstit, joilla pyritään suoraan vaikuttamaan ihmisten mielipiteiden lisäksi käyttäytymiseen, esimerkiksi oikean
ryhmän valintaan ja väärän torjumiseen. Ensimmäisen Johanneksen
kirjeen tarkoituksena oli epäilemättä saada lukijat tunnistamaan ne,
jotka ”lähtivät pois meidän joukostamme” (1. Joh. 2:19) ja ”jotka tahtovat johtaa teitä harhaan” (2:26), ja karttamaan heitä. Kirjoittaja turvautuu kovaan, apokalyptisesta traditiosta nousevaan retoriikkaan kuvatessaan väärään leiriin kuuluvia: he ovat ”antikristuksia” ja heidän
ilmaantumisensa on merkki ”viimeisistä ajoista” (1. Joh. 2:18). Kirjoittaja viittaa myös Kristuksen toiseen tulemiseen. Hänen toivomuksessaan, ettei hän eivätkä kirjeen vastaanottajat ”joudu häveten väistymään
(Kristuksen) luota, kun hän saapuu” (1. Joh. 2:28), voidaan nähdä epäsuora uhkaus niille, jotka ovat vaarassa ajautua kirjoittajan vastustamien
kristittyjen joukkoon.
Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä hahmotellussa retorisessa tilanteessa ”meidän” ja ”muiden” välillä on jo selvä raja. Jako ei kuitenkaan näytä olleen yhtä selvä vastaanottajien parissa. Kirjoittaja on yhä
huolissaan ”niistä, jotka tahtovat johtaa teitä harhaan” (1. Joh. 2:26).
Kohdan perusteella myös kirjoittajan vastustamat opettajat olivat edelleen tekemisissä kirjeen vastaanottajien kanssa ja pyrkivät saamaan heidät puolelleen. Kirjoittajan näkökulmasta tämä on eksytystä, mutta hän
ei voi olla varma, ovatko kirjeen vastaanottajat samaa mieltä. Jos kirjoittaja olisi voinut olla varma, että vastaanottajat näkivät tilanteen hänen
kuvaamallaan tavalla, koko kirjettä ei olisi tarvittu. Kirjeen tarkoituksena on vaikuttaa vastaanottajien tulkintaan tilanteesta ja synnyttää ”yhteys meihin” (1. Joh. 1:3) – väärinä pidettyjen opettajien sijasta.
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Synti ja synnittömyys Ensimmäisessä
Johanneksen kirjeessä
Koska kirjeen kirjoittaja puhuu joissain yhteyksissä suoraan vastustajista, aiemmin oli tavallista olettaa, että kirjoittajan syntiä ja synnittömyyttä koskevat väitteet liittyvät jollain tavalla vastustajien opetuksiin. Uudemmassa tutkimuksessa on kuitenkin toistuvasti todettu, millaisia
sudenkuoppia liittyy oletukseen, että kaikki kirjeessä esitetyt väitteet
olisivat reaktioita vastustajien opetuksiin (ks. alla). Syntiä ja synnittömyyttä koskevien väitteiden osalta tämä tulkinnan lähtökohta on erityisen ongelmallinen: kirjeen kirjoittaja ei tästä aiheesta puhuessaan viittaa
kertaakaan suoraan vastustajiinsa. Kuva siitä, mitä vastustajat opettivat,
jää muutenkin hyvin epäselväksi, joten ei ole perusteltua rakentaa kirjeen tulkintaa arvailuille heidän näkemyksistään.
Kun kirjeen syntiä ja synnittömyyttä käsitteleviä kohtia katsotaan
tarkemmin, käy ilmi, että kirjoittaja puhuu aiheesta useammalla kuin
kahdella tavalla. Kolmannessa luvussa kirjoittaja väittää painokkaasti,
että ”syntiä ei tee kukaan, joka pysyy Kristuksessa”, että ”yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä” ja että tällainen oikeanlainen kristitty ei
edes ”voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta” (1. Joh. 3:4–10).
Näitä väitteitä siivittää jyrkkä jako kahteen ryhmään, Jumalan ja paholaisen lapsiin: se joka tekee syntiä ”on Paholaisesta”.
Kirjoittaja esittää väitteen Jumalan lasten synnittömyydestä yhteisenä näkemyksenä: ”Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt
tee syntiä” (1. Joh. 5:18). Samaa ilmaisua käytetään Johanneksen evankeliumissa silloin, kun on kyse joko vahvasta uskon ilmauksesta tai yleisesti hyväksytystä opista (Joh. 3:2; 9:29, 31; 16:30; vrt. myös Joh.
11:24: ”minä tiedän, että – – ”). Käyttämällä ilmaisua ”me tiedämme”
kirjoittaja haluaa luoda kuvan, että hänen esittämänsä ajatus uskovien
synnittömyydestä on yleisesti hyväksytty, itsestään selvä totuus.
Uskovien synnittömyys ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia edes
Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Kirjeensä alussa kirjoittaja torjuu
ajatuksen synnittömyydestä yhtä päättäväisesti kuin hän puoltaa sitä
myöhemmin. Hänen mukaansa olisi virhe väittää, ”ettemme ole synti-
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siä”. Tässäkin yhteydessä kirjoittaja turvautuu vahvaan retoriikkaan:
väite synnittömyydestä tekisi Jumalasta valehtelijan ja osoittaisi, ettei
”hänen sanansa ole meissä” (1. Joh. 1:8, 10).
Kirjoittaja puhuu asiasta tässä yhteydessä hieman eri tavalla kuin
silloin, kun hän puhuu synnittömyydestä myönteisesti. Kohdassa, jossa
hän pitää synnittömyyttä mahdollisena, hän puhuu synnin tekemisestä:
”jokainen joka tekee syntiä (pās ho poiōn tēn hamartian)”, ”se joka tekee
syntiä on paholaisesta”; ”syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy”. Kun
kirjoittaja kirjeen alussa korostaa kaikkien (”meidän”) syntisyyttä, hän
torjuu väitteen, ettei ”meillä ole syntiä” (hamartian ouk ekhomen). Yksi
selitys ilmaisujen väliseen eroon voisi olla yksinkertaisesti olemisen
(being) ja tekemisen (doing) ero: ihmiset ovat luonnostaan syntisiä,
mutta voivat olla tekemättä syntiä. On mahdollista, että kirjoittajalla oli
mielessään tällainen jako, sillä se perustuu Heprealaiseen Raamattuun
(ks. alla).
Toinen ero synnittömyyden kiistävien ja sitä puoltavien lausumien
välillä liittyy aikamuotoihin. Kirjoittaja käyttää preesens-muotoa todetessaan, että Jumalasta syntyneet eivät tee syntiä. Kirjeen alussa hän sen
sijaan käyttää perfektimuotoa kuvatessaan torjumaansa näkemystä: ”jos
väitämme, ettemme ole tehneet syntiä (ouk hēmartēkamen)”. Ilmaisuja
ei kuitenkaan voi tulkita niin, että perfektillä viitattaisiin kristityn syntiseen menneisyyteen (jota hän ei voi kieltää), kun taas preesensmuodolla
kuvattaisiin kristityn uutta, synnitöntä elämää kääntymyksen jälkeen.
Kreikankielessä perfektillä ei kuvata menneisyyteen sijoittuvaa tapahtumaa, vaan nykytilaa, joka on saanut alkunsa menneisyydessä. Perfektimuotoa käyttämällä kirjoittaja sanoo, että ihmisen syntisyys on menneisyydessä alkunsa saanut tila, joka on edelleen voimassa.
Joka tapauksessa kirjoittaja olettaa, että uskovat tekevät syntiä edelleen, senkin jälkeen kun heistä on tullut kristittyjä. Vaikka hän jakeessa
2:1 kehottaa vastaanottajia olemaan tekemättä syntiä, hän pitää mahdollisena, että he edelleen tekevät syntiä: ”Jos joku kuitenkin tekee syntiä, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus.”
Sama ajatus tulee esiin kirjeen lopussa, kun kirjoittaja käy keskustelua
kuolemansynneistä ja muista synneistä. Vain kuolemansynti on ongelma yhteisölle, muut synnit eivät. Kirjoittaja jopa suosittelee poikkeuksellisen lempeää linjaa niihin, jotka syyllistyvät jälkimmäisiin: hän ke-
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hottaa vastaanottajia ainoastaan rukoilemaan syntiä tekevän yhteisön
jäsenen puolesta (1. Joh. 5:16–17). Kuten jatkossa käy ilmi, tavallisempi
ohje antiikin oppineiden keskuudessa oli hairahtuneen nuhteleminen.
Myös kehotukset synnin välttämiseen osoittavat, ettei kirjeen kirjoittaja
ollut täysin vakuuttunut siitä, että Jumalasta syntynyt ei tee syntiä. Syntiin lankeaminen on edelleen mahdollista, eikä synti välttämättä johda
erottamiseen yhteisöstä, vaikka tämä näyttääkin olevan ristiriidassa sen
väitteen kanssa, että Jumalan lapset eivät tee eivätkä edes voi tehdä syntiä.
Yhteisöstä erottaminen voi kuitenkin tulla eteen, jos – – mitä? Tämän kysymyksen kirjoittaja jättää yllättävän hämäräksi. Kirjoittaja ei
sano auki, mitä on synti, ”joka johtaa kuolemaan” ja jonka tekijän puolesta ei saa rukoilla (1. Joh. 5:17). Ajatteleeko hän tässä yhteydessä syntejä, joista Heprealaisessa Raamatussa määrätään kuolemanrangaistus,
esimerkiksi luopumus (apostasia), jumalanpilkka, sapatin rikkominen,
tottelemattomuus, aviorikos tai miesten väliset sukupuolisuhteet (vrt.
Westbrook 1992, 555; ks. myös Juntunen 1997, 153–158, 189–190)?
Jos kirjoittajan mielessä oli joku näistä kuolemansynneistä, vahvin
ehdokas on apostasia, joka näkyy piittaamattomuutena yhteisön normeista. Muihin edellä mainittuihin kuolemansynteihin ei viitata Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, mutta yhteisön hajaantuminen on
keskeinen ongelma kirjeessä. Kirjoittaja syyttää vastustajiaan myös murhamiehiksi (1. Joh. 3:15), mutta syytös on niin selvästi poleeminen,
ettei sitä voi ottaa kirjaimellisesti. Tällainen syyttely on äärimmäisen
kärjekäs tapa kuvata luopioita, joiden toiminnan kirjoittaja tulkitsee
osoittavan vihaa hänen linjalleen uskollisina pysyneitä kohtaan.
On selvää, että kirjoittaja tekee rajaa joihinkin kristittyihin, joiden
kanssa hän on jyrkästi eri mieltä. Myös kirjoittajan näkemyksiä synnistä
ja synnittömyydestä on yritetty selittää reaktioina vastustajien opetuksiin (vastustajahypoteeseista ja niiden ongelmista ks. esim. Griffith
1998; Juntunen 1997, 48–53; Streett 2011, 5–111). Yhden teorian
mukaan kirjoittaja piti vastustajia vääränlaisina perfektionisteina, jotka
korostivat vain synnittömyyden vaatimusta, kun taas kirjoittaja edustaa
”oikeanlaista” perfektionismia, jossa synnittömyyden ihanne ja synnin
väistämättömyys ovat tasapainoisesti esillä. Toisaalta on ehdotettu, että
vastustajat olivat moraalisista säännöistä piittaamattomia libertinistejä,
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joiden vuoksi kirjoittaja joutuu korostamaan syntiteeman vakavuutta ja
synnittömyyden ihannetta.
Ei kuitenkaan ole selvää, oliko opetus synnistä ja synnittömyydestä
todella yksi erimielisyyden aiheista kirjoittajan ja hänen vastustamiensa
kristittyjen välillä. Edellä kuvatuissa selitysmalleissa on oletettu, että
kirjoittaja lainaa vastustajiensa iskulauseita esittämissään ehtolauseissa
”jos me väitämme, ettemme ole syntisiä” ja ”jos väitämme, ettemme ole
syntiä tehneet” (1. Joh. 1:8–10). Kirjoittaja ei kuitenkaan tässä yhteydessä viittaa vastustajiin, toisin kuin puhuessaan ”antikristuksista”, jotka
ovat kirjoittajan mukaan jättäneet yhteisön (1. Joh. 2:18–19). Sen sijaan
kirjoittajan käyttämissä ilmauksissa korostuu sisäpiirin näkökulma. (Vrt.
Griffith 1998; Hahn 2009, 169–170; Juntunen 1997, 93.) Kirjoittaja
muotoilee väitteet niin, että niitä esiintyy – tai voisi esiintyä – hänen
hyväksymiensä kristittyjen (”me”) joukossa. Ristiriidat vastaanottajien
yhteisössä eivät selitä kirjoittajan ristiriitaisilta vaikuttavia väitteitä synnistä ja synnittömyydestä.

Synnin sosiologiaa Heprealaisessa Raamatussa
Synti on keskeinen käsite juutalaisessa ja kristillisessä uskonnollisessa
perinteessä. Aiheeseen liittyy monia teologisen reflektion kannalta suuria periaatekysymyksiä, kuten mitä synnin varsinaisesti ajatellaan olevan,
onko se periytyvä, kaikille ihmisille ominainen piirre vai onko kyse ihmisen omasta valinnasta. Toisaalta syntiin liittyy hyvin käytännöllisiä
kysymyksiä, kuten se, millaisilla rituaalisilla tai muilla keinoilla ihminen
voi puhdistua tekemistään synneistä. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista
eikä tarpeen hahmotella yleiskuvaa tällaisten teemojen osalta. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen kirjoittajan ristiriitaiselta vaikuttavaa tapaa
puhua synnistä ja synnittömyydestä auttaa ymmärtämään ennen kaikkea Heprealaisen Raamatun kahtalainen tapa puhua synnistä (tästä kahtalaisuudesta ks. erityisesti Cover 1992; vrt. myös Juntunen 1997, 66–
71; Räisänen 2011, 115–121):
1. Synti kuvaa kaikkien ihmisten tilannetta Jumalaan verrattuna ja Jumalan edessä (coram deo). Näin käytettynä synti on käsite, joka ilmaisee
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ihmisten ja Jumalan välisen, ylittämättömän kuilun. Synti määrittelee
ihmisen olemuksen: kyse ei ole vain siitä, mitä ihmiset tekevät tai jättävät tekemättä, vaan siitä, mitä ihmiset ovat. Psalmin sanoin: ”Älä vaadi
palvelijaasi tuomiolle, / sillä sinun edessäsi ei yksikään ole syytön” (Ps.
143:2; vrt. esim. 1. Kun. 8:46; Sananl. 20:9; Saarn. 7:20).
Näin ymmärrettynä synti ei liity vain tekoihin, joista henkilö on itse vastuussa, vaan hänen koko ihmisyyteensä, mukaan lukien tavan,
jolla hän sai alkunsa: ”Katso, synnissä minut synnytettiin, tuskien saattelemana, / synnin kiimassa äitini tuli raskaaksi” (Ps. 51:7). Kirkkoraamatun käännös ”synnin alaisuuteen sikisin äitini kohtuun” vie terän
psalmin kirjoittajan käyttämän kielikuvan kärjekkyydeltä. Kohdassa
äidin synnin yhteydessä käytetty verbi esiintyy muualla Heprealaisessa
Raamatussa ainoastaan kuvattaessa eläinten kiimaa ja parittelua (1.
Moos. 30:38–41; 31:10).
2. Synti liittyy rajanvetoon ”meidän” ja ”muiden” välillä. Tässä diskurssissa ”syntisiä” ovat ne, jotka eivät noudata sisäpiirin normeja, ja heidän
vastakohtanaan ovat ”hurskaat”. Muut kansat ovat syntisiä yksinkertaisesti siksi, että heillä ei ole Tooraa. Syntisiä ovat myös sellaiset Jumalan
kansan jäsenet, jotka eivät piittaa Tooran määräyksistä. Tässä diskurssissa syntisiä ovat siis tapasyntiset, eivät ne Jumalan kansan ”satunnaiset
syntiset”, jotka toisinaan tekevät virheitä, mutta katuvat niitä ja ovat
sitoutuneita Toorassa määrättyyn elämäntapaan. Kun synti kuvaa eroa
meidän ja muiden välillä, silloin on myös mahdollista puhua ”meistä”
synnittöminä:
Minun suuni ei puhu pahaa.
En ole tehnyt niin kuin muut tekevät.
Olen totellut sinua
ja välttänyt väkivallan teitä.
Sinun poluillasi minä olen pysynyt,
jalkani eivät ole horjahtaneet
sinun tieltäsi pois. (Ps. 17:4–5.)

Samanlaisia vakuutteluja, että joku henkilö on vaeltanut moitteettomasti koko elämänsä ajan, esiintyy myöhemminkin juutalaisissa teksteissä
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(esim. Riemuvuosien kirja 35:3–6; Sebulonin testamentti 1:4–5; Joosefin
testamentti 1:3; ks. Talbert 2005, 20; vrt. myös Juntunen 1997, 71–76).
Kun ensimmäisessä diskurssissa kaikki ovat syntymästään asti syntisiä,
toisessa diskurssissa alusta pitäen syntisiä ovat vain muut: ”Väärämieliset
ovat harhateillä syntymästään saakka, / äitinsä kohdusta asti ovat valehtelijat eksyksissä” (Ps. 58:4; vrt. Jes. 48:8). Jumalattomat ovat kaikin
tavoin pahoja: ”He sortavat sinun kansaasi, polkevat alleen sinun omiasi. / He murhaavat leskiä ja orpolapsia, / surmaavat maassaan asuvia
muukalaisia / ja sanovat: ’Ei Herra tätä näe, / Ei Jaakobin Jumala tätä
huomaa.’” (Ps. 94:5–7.) Hellenistijuutalaisessa traditiossa Kain kuvattiin jumalattoman ihmisen perikuvaksi: ”Mutta jumalaton hylkäsi vihassaan viisauden, ja mieletön veljesmurha vei hänet perikatoon” (Viis.
10:3). Tämä traditio toimi Ensimmäisen Johanneksen kirjoittajan esikuvana, kun hän rinnasti vastustajansa veljesmurhaajiin.
Heprealaisessa Raamatussa ja sen perustalle rakentuvassa juutalaisessa traditiossa pätee väite, että kaikki ovat syntisiä silloin, kun on kyse
Jumalan ja ihmisten välisestä suhteesta. Kun taas kyse on ihmisten keskinäisistä suhteista, silloin pätee väite, että toiset ovat syntisiä, toiset
hurskaita. Näin on mahdollista, että ”Vanha testamentti sisältää ’vanhurskaan’ ihmisen täydellisen ja synnittömän elämän kuvauksia vastakohtana ’syntisten’ elämälle. Tällainen ’vanhurskas’ saattaa kuitenkin
esittää syvällisiä synnintunnustuksia ja rukoilla armoa”. (Juntunen
1997, 119.)
Juutalainen tausta selkeyttää Ensimmäisen Johanneksen kirjeen
hämmentäviä ajatuksia synnistä ja synnittömyydestä. Ne palvelevat kirjoittajan päämäärää kahdella tavalla. Yhtäältä kirjoittaja tukeutuu Heprealaisesta Raamatusta periytyvään ajatukseen synnistä rajanvedon välineenä. Tästä näkökulmasta katsottuna ne, jotka ovat jättäneet
sisäryhmän, ovat automaattisesti ”syntisiä”: heidän käyttäytymisensä –
toisin sanoen se, etteivät he enää kuulu ”meihin” – osoittaa, etteivät he
ole uskollisia sisäpiirille ja kirjoittajan sille asettamille normeille. Ne,
jotka ovat pysyneet uskollisina sisäpiirin jäseninä, eivät ole – eivätkä voi
olla – ”syntisiä”, sillä he eivät ole jättäneet yhteisöä.
Silloin kun lähtöoletuksena on se, että käsitteillä synti ja syntinen
rakennetaan ryhmäidentiteettiä, on helpompi ymmärtää kirjoittajan
väitettä siitä, että sisäpiirin jäsenet eivät ole tehneet – eivätkä edes voi
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tehdä – syntiä. Samaan päämäärään kirjoittaja pyrkii kuvatessaan sisäpiiriläisten olevan syntyisin Jumalasta. Tämäkin piirre määritellään
ryhmään kuulumisesta käsin. Ne, jotka ovat irtautuneet sisäpiiristä, ovat
tällä teollaan osoittaneet, että ”he eivät olleet meidän joukkoamme”.
Kirjoittajan peruste on yksinkertainen: ”Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme” (1. Joh. 2:19). Myöhemmin
kirjoittaja lisää poleemista terävyyttä: hän kuvaa vastustajansa veljesmurhaajiksi (ks. ed.), Kristuksen kieltäjiksi (2:22–23; 4:1–3), Paholaisen lapsiksi (3:7–10) ja vääriksi profeetoiksi (4:4). Kirjoittajan näkemys
”meistä” ja ”muista” paljastuu lopulta hyvin suoraviivaiseksi: ”Me
olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei
ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.” (1. Joh. 4:6.)
Kirjoittaja kuvaa yhteisön ja ulkopuolisten tilannetta deterministisesti: ne, jotka ovat irtautuneet sisäpiiristä, eivät ole koskaan kuuluneetkaan siihen. Heidän tekonsa paljastaa, että he eivät olleet syntyisin Jumalasta vaan Paholaisesta. Kirjoittaja ei välttämättä ”oikeasti” ajattele
näin deterministisesti. Antiikin teksteissä ihmisen alkuperä usein kuvattiin muuttumattomaksi, olemusta määrääväksi tekijäksi. Silti alkuperä
oli ”joustava” ominaisuus, josta voitiin käydä keskustelua ja jota voitiin
tarpeen tullen määritellä uudelleen tai jopa ”vaihtaa” (Buell 2005). Samanlaista alkuperän retoriikkaan liittyvää joustavuutta esiintyy myös
Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Kirjoittajan käymä keskustelu
”synnistä, joka on kuolemaksi” osoittaa, että sellainenkin henkilö, joka
nyt on sisäpiirissä ja ”syntyisin Jumalasta”, on vaarassa langeta väärälle
puolelle. Jos näin käy, tällaisen ryhmän jäsenen alkuperä ”vaihtuu”, kun
hänen todellinen alkuperänsä (”Paholaisen lapsi”) paljastuu.
Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä esiintyy myös ajatus kaikkien
ihmisten syntisyydestä Jumalan edessä. Heprealaisesta Raamatusta poiketen kirjeen kirjoittaja ei kuitenkaan käytä tätä diskurssia universaalisti
– kaikkia ihmisiä koskevana. Väite, että kaikki ovat syntisiä, esiintyy
kirjeessä vain sellaisissa yhteyksissä, joissa on kyse sisäpiiriin kuuluvista.
Kirjeen kirjoittaja hyväksyy sisäpiirin osalta ajatuksen, että kaikki ovat
syntisiä, kannustaa tähän sisäpiiriin kuuluvia (”meitä”) tunnustamaan
rohkeasti syntinsä ja korostaa Jumalan ehdotonta anteeksiantoa.
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Molemmat näkökulmat palvelevat kirjoittajan keskeistä tavoitetta,
yhteisön vahvistamista. Jyrkkä jako syntisiin ja synnittömiin tekee yhteisön rajan selväksi suhteessa ulkopuolisiin. Kirjoittaja vahvistaa rajaa
kuitenkin myös sisältäpäin: hän luo kirjeessään kuvan ihanteellisesta
yhteisöstä, jonka sisällä vallitsee yhteys, keskinäinen rakkaus ja luottamus. Yhteisön sisällä pätee, että ”me voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa” ja rukouksiin vastataan (1. Joh. 3:21–22; 5:14). Yhteisön jäsenen ei
tarvitse olla huolissaan edes silloin, jos hänen sydämensä ”syyttää” häntä, sillä ”Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken” (1.
Joh. 3:20). Väite, että ”me olemme syntisiä”, on tärkeä myös siksi, että
se luo tarpeen synneistä puhdistamiselle, jonka kirjoittajan mukaan saa
aikaan Jeesuksen veri (1. Joh. 1:7). Vaikka kirjeessä pilkahtaa universaalimpi ajatus, että Jeesus on myös koko maailman syntien sovittaja (1.
Joh. 2:2), syntien anteeksiantaminen on mahdollista vain sisäpiiriin
kuuluville. Tällainen korostus toimii samalla epäsuorasti uhkauksena
niille, jotka ovat vaarassa livetä väärälle puolelle: jos he jättävät sisäpiirin, syntien anteeksiantaminen ei enää koske heitä.

Terapeuttisen yhteisön ihanne
Ensimmäisen Johanneksen kirjeessä hahmoteltu ”terapeuttisen” yhteisön ihannekuva on jossain määrin samankaltainen kuin eräissä antiikin
ajan filosofikoulukunnissa. Selkeimmin tällainen kuva filosofiyhteisöstä
tulee esiin epikurolaisen Filodemoksen teksteissä. Filodemos eli ensimmäisellä vuosisadalla eKr., ja hänen tekstejään on säilynyt Vesuviuksen
purkauksen (79 jKr.) jäljiltä esiin kaivetussa yksityiskodissa, joka sijaitsi
Herculaneumissa, Pompeijin läheisyydessä.
Yksi Filodemoksen keskeisistä teemoista on, kuinka kritiikkiä tulee
antaa ja ottaa vastaan. Filosofikoulukuntiin kuuluvien odotettiin kestävän opettajiltaan suorasanaista kritiikkiä ja nuhtelua silloin, kun siihen
oli aihetta. Kritiikin kohteena olivat yhteisön jäsenten elämäntapaan
liittyneet ”virheet” tai ”erehdykset”. Tässä yhteydessä käytettiin usein
samaa kreikankielen sanaa hamartia, joka Raamatussa yleensä käännetään ”synniksi”. Kritiikillä oli terapeuttinen päämäärä. Filodemos kuvaa
opettajan lääkäriksi, joka suoralla puheellaan (parrhēsia) pyrkii paran-
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tamaan väärään elämäntapaa hairahtuneen oppilaan. Filodemos myös
korostaa, että opettajan tulee jatkaa hoitoa, kunnes ”sairaus” on kokonaan parannettu. (Filodemos, Suorasta puheesta, fragmentti 64.)
Filodemoksen teksteistä käy kuitenkin ilmi, että tarjottua lääkettä
oli usein vaikea niellä: kritiikin kohteeksi joutunut ei helposti hyväksynyt häneen kohdistettuja moitteita. Filodemoksen mukaan tästä ongelmasta kärsivät käytännössä kaikki ihmisryhmät: nuoret miehet, vanhat
miehet, naiset, hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa olevat – ja akateemiset opettajat! (fragmentit 31, 39; palstat 20a–24b). Filodemoksen
mukaan kannattaa ottaa huomioon, kuinka paljon nuhdellut sietävät
moitteita. Niitä, jotka eivät niitä oikein sulata, ei kannata moittia terävästi, vaan pitää etsiä lempeämpiä tapoja esittää asia, jotta päästäisiin
päämäärään.
Huomionarvoista on, että yksi Filodemoksen kuvaamista, huonosti
kritiikkiä kestävistä ryhmistä ovat ne, jotka neuvovat toisia, mutta uskovat itse päässeensä vapaiksi hairahduksista (tai synneistä, Filodemos
käyttää termiä hamartēma, palsta 19b). Filodemoksen kuvaus tulee yllättävän lähelle Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä esiintyvää polemiikkia sitä ajatusta kohtaan, että yhteisön jäsenet voisivat olla synnittömiä. Filodemoksella tällaiset henkilöt ajattelevat ”ajattelevat olevansa
älykkäämpiä kuin muut – – ja uskovat, että heillä on [oikeus] suoraan
puheeseen, kun he moittivat toisia ja kehottavat velttoilijoita” (palsta
19a). Ne, jotka ajattelevat päässeensä hairahduksista eroon, olivat siis
joko toisten opettajia tai ainakin pitkälle edistyneitä oppilaita.
Ei ole todennäköistä, että Ensimmäisen Johanneksen kirjeen kirjoittaja tunsi Filodemoksen tekstejä. Filodemoksen kuvaus osoittaa kuitenkin konkreettisesti, että oppineiden yhteisöissä harrastettiin suoraa
kritiikkiä ja että tällainen kritiikki saattoi aiheuttaa yhteisössä ongelmia.
Filodemos on huolissaan siitä, ettei kritiikin terapeuttinen päämäärä
toteudu, jos nuhtelu tulee sellaisessa muodossa, että vastaanottaja ei sitä
siedä. Tällainen terapia ei johda virheiden – tai syntien – tunnustamiseen, vaan vastaanottajan pahastumiseen, mikä voi aiheuttaa ongelmia
koko yhteisölle. Filodemos ja Ensimmäisen Johanneksen kirjeen kirjoittaja reagoivat samanlaiseen ongelmaan jossain määrin samalla tavalla.
Kumpikin hylkää ajatuksen, että yhteisössä joku voisi olla virheetön.
Filodemos korostaa, etteivät opettajat voi ainoastaan kritisoida muita,
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vaan heidän tulee hyväksyä toisten opettajien nuhtelu ja ottaa siitä opikseen. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen kirjoittaja kehottaa kaikkia
yhteisön jäseniä (”me”) tunnustamaan virheensä ja etsimään anteeksiantoa.
Toisin kuin monet muut antiikin filosofit, Filodemos suosittelee
suoran kritiikin sijasta lempeämpää lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon nuhdeltavan henkilön sietokyky. Ensimmäisen Johanneksen
kirjeen kirjoittaja menee huomattavasti pidemmälle. Vaikka hän kehottaa yhteisön jäseniä syntien tunnustamiseen, hän ei anna lainkaan ohjeita, miten virheitä tehneitä tulisi ojentaa tai nuhdella. Kirjeen kirjoittaja
ei suosittele konkreettista väliintuloa tilanteessa, jossa yhteisön jäsenen
tulkitaan tekevän syntiä. Ohje, että syntiä tekevän veljen puolesta tulee
rukoilla, on poikkeuksellisen ”lempeä” – jopa Filodemokseen verrattuna. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen linja on myös lempeämpi kuin
Matteuksen evankeliumin, jossa annetaan tarkat ohjeet syntiä tekevän
veljen nuhtelemisesta (Matt. 18:15–18). Kohdassa käytetty kreikan
verbi elegkhō on vuoden 1992 raamatunkäännöksessä käännetty ”ota
asia puheeksi”. Verbi tarkoittaa kuitenkin selvästi ”nuhtelemista”, ja
tässä merkityksessä sitä käytetään myös antiikin filosofissa teksteissä.

Johtopäätökset
Miksi Ensimmäisen Johanneksen kirjeen kirjoittaja ei yhdy omana aikanaan yleiseen moraalisen opastuksen käytäntöön, jonka myös jotkut
varhaiset kristityt – ainakin Matteuksen yhteisö – näyttävät omaksuneen? Tämä saattaa olla yksi merkki siitä, kuinka herkässä tilanteessa
kirjoittaja joutui tasapainoilemaan. Toisaalta hän muodostaa jyrkän
rajan niihin, jotka hänen näkökulmastaan ovat jättäneet yhteisön; toisaalta hän tekee kaikkensa synnyttääkseen niissä, jotka eivät ole lähteneet, aiempaa suurempaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hän välttää
kaikkia sellaisia toimenpiteitä, jotka saattaisivat lisätä jännitteitä sisäpiirin sisällä. Filodemoksen teksteistä käy ilmi se, minkä olemme usein
oppineet omasta kokemuksesta: nuhtelun kohteeksi joutuminen ärsyttää, ja tällainen ärsytys saattaa johtaa vetäytymiseen yhteisöstä. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen kirjoittajalla ei ole varaa suositella sellaisia
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käytäntöjä, jotka voisivat lisätä poislähteneiden määrää; siitä syystä hän
suosittelee rukousta syntisen veljen puolesta, ei tämän nuhtelemista.
Olen edellä korostanut, että Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä
esiintyvistä kuvauksista ei voi suoraan päätellä, millainen vastaanottajayhteisön tilanne todellisuudessa oli. Kirjeestä ei synny selvää kuvaa
siitä, mistä yhteisössä kiisteltiin. Usein on oletettu, että kiista liittyi Jeesusta koskeviin käsityksiin. Kohdasta 1. Joh. 4:1–3 on päätelty, että
kirjoittajan vastustajat kielsivät Kristuksen lihaksitulemisen. Tämä tulkinta on valittu myös vuoden 1992 raamatunkäännöksessä: ”Jokainen
henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi,
on Jumalasta” (1. Joh. 4:2).
Käännöksessä käytetylle sanalle ”ihmiseksi” ei ole lainkaan vastinetta kreikankielisessä tekstissä. Sanan lisäys perustunee oletukseen, että
kiistan kohteena oli Jeesuksen tosi ihmisyys. Kreikankielisen alkutekstin
perusteella tunnustamisen varsinainen kohde on kuitenkin ”Jeesus Kristus”, jota kuvataan lisämääreellä ”joka on tullut lihaan” (Lieu 2008,
166–170; Streett 2011, 247–248). Oikean tunnustuksen sisältö ei siis
ole, että Jeesus on tullut ihmiseksi, vaan kirjoittaja väittää, että väärät
opettajat eivät tunnusta Jeesusta lainkaan.
Tätä näkemystä tukevat muut kirjeen kohdat. Samassa tekstiyhteydessä kirjoittaja jo toteaa: ”Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole
Jumalasta.” Jo aiemmin kirjoittaja on kuvannut vastustajansa Kristuksen kieltäjiksi – ilman viittausta tämän ihmiseksitulemiseen: ”Kuka on
valehtelija, ellei se, joka kieltää Jeesuksen olevan Kristus. Sellainen ihminen on antikristus, niin Isän kuin Pojan kieltäjä. Joka kieltää Pojan,
hänellä ei ole Isääkään – –.” (2:22–23.) Kun kirjoittaja myöhemmin
palaa tunnustamisteemaan, hän ei mainitse ihmiseksi tulemista: ”Joka
tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä Jumala pysyy, ja hän
pysyy Jumalassa” (1. Joh. 4:15).
Kirjoittaja kuvaa vastaanottajien yhteisön tilanteen polaarisesti: on
vain Kristuksen tunnustajia ja kieltäjiä. Hän osoittaa kirjeensä vain tunnustajille, kun taas Kristuksen kieltäjät ovat hänen mukaansa jo jättäneet yhteisön: ”Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet
keskuudessamme. Mutta täytyihän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu
meihin.” (1. Joh. 2:19.)
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On syytä toistaa jo alussa esitetty varaus, että tämä on tekstissä
hahmoteltu ”retorinen tilanne” tai ”kirjetilanne”. Kirjoittajan kuvauksesta ei voi suoraan päätellä, millainen tilanne kirjeen oletettujen lukijoiden yhteisössä oli. Yhteisön jakautuminen kahtia ei ollut vastaanottajille yhtä ilmeinen asia kuin kirjoittajalle. Tämä käy ilmi siitä, että
kirjoittaja on yhä huolissaan ”niistä, jotka haluavat johtaa teitä harhaan”
(1. Joh. 2:26; vrt. 3:7: ”Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne
harhaan”). Maininnan perusteella näyttää siltä, ettei vastaanottajien
ryhmä ollut jakautunut kahtia, vaikka kirjoittaja kuvaa tilanteen näin,
vaan heidän keskuudessaan vallitsi kristillisten opettajien välinen kilpailutilanne.

Tässä luvussa keskeistä
•
•

•

•
•

Ensimmäisen Johanneksen kirjeen ristiriitaiset väitteet synnistä
ja synnittömyydestä eivät liity kirjoittajien vastustamien opettajien näkemyksiin.
Väitteiden taustalla on kaksi Heprealaisesta Raamatusta ja juutalaisesta traditiosta omaksuttua ajatusta: 1) kaikki ovat (Jumalan edessä) syntisiä; 2) ihmiset voidaan jakaa ”syntisiin” ja
”hurskaisiin”.
Kirjeen kirjoittaja luo ihanteellisen kuvan yhteisöstä, jonka vääränlaiset kristityt ovat jo hylänneet. Yhteisön jäsenet ovat ”synnittömiä”, sillä he eivät ole ajautuneet yhteisön ulkopuolelle.
Näin luodaan jyrkkä raja suhteessa yhteisön ulkopuoliseen
maailmaan. Ajatus, että kaikki ovat syntisiä, pätee yhteisön sisällä, ja sillä on terapeuttinen ulottuvuus: yhteisön sisällä synnit
voidaan tunnustaa ja saada anteeksi.
Kirjeen kirjoittaja ei vaadi edes syntiä tekevän jäsenen nuhtelemista, kuten tehtiin antiikin filosofikoulukunnissa ja mahdollisesti Matteuksen evankeliumin taustayhteisössä.
Kirjoittajan kuvaus uskollisina pysyneiden yhteisöstä ei ole koko totuus lukijoiden tilanteesta. Kirjoittajan tuomitsemat opettajat eivät ole jättäneet yhteisöä taakseen, vaan toimivat edelleen yhteisön jäsenten keskuudessa.
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III

ESIMERKKEJÄ SOSIAALITIETEELLISESTÄ
MALLINTAMISESTA

KIRSI VALKAMA

Romahduksen jälkeisten
yhteiskuntien tutkimus
Juuda 500-luvulla eKr.

Kuinka voidaan tutkia yhteiskuntaa, joka on romahtanut ja josta on
jäänyt hyvin vähän arkeologisia löytöjä ja tekstilähteitä? Yhteiskuntien romahduksen takana voi olla monia syitä, ja jokainen romahtanut
yhteiskunta on omanlaisensa. Romahduksen jälkeisissä yhteiskunnissa on kuitenkin paljon yhteisiä piirteitä, joiden tutkiminen auttaa
puolestaan ymmärtämään yksittäistapauksia. Tämän luvun tavoitteena on selvittää, kuinka yleiset mallit romahduksen jälkeisistä yhteiskunnista auttavat ymmärtämään Babylonian armeijan tuhoaman
Juudan jälleenrakentamista 500-luvun puolivälissä eKr.

Jerusalemin tuhon merkitys
Vanhan testamentin tutkimuksessa niin sanotun pakkosiirtolaisuuden
eli eksiilin aikaa (noin 586–538 eKr.) on tutkittu paljon, koska sitä on
pidetty Vanhan testamentin syntyyn ja uskonnonhistoriaan keskeisesti
vaikuttaneena ajanjaksona. Raamatuntutkimuksessa on tavallista erottaa
toisistaan muinaisisraelilainen uskonto, jota harjoitettiin ennen Jerusalemin ja sen temppelin tuhoa 586 eKr., sekä Toisen temppelin aikainen
juutalaisuus, joka alkoi muovautua 500-luvun lopussa eKr. Tutkijat
esittävät lähes yksimielisesti, että Juudan uskonto ja yhteiskunta muuttuivat olennaisesti temppelin tuhon ja yhteiskunnan romahduksen seu-

298

KIRSI VALKAMA

rauksena (Albertz 2003, 1–2; Römer 2007, 111). Oma vaikutuksensa
oli myös sillä, että osa hallitsevasta luokasta ja käsityöläisistä vietiin pakkosiirtolaisuuteen ja että jotkut heidän jälkeläisistään palasivat Juudaan
uusin ajatuksin ja vaatimuksin.
Vanhan testamentin kertomuksissa Jerusalemin tuhoa seurannut
aikakausi ohitetaan Juudan osalta lyhyillä maininnoilla kuten: ”Sitten
henkikaartin päällikkö Nebusaradan vei pakkosiirtolaisuuteen loputkin,
mitä kansasta oli kaupungissa jäljellä. Hän vei nekin, jotka olivat siirtyneet Babylonian kuninkaan puolelle, sekä loput kaupungin käsityöläisistä. Osan köyhästä väestä henkikaartin päällikkö Nebusaradan jätti työläisiksi viinitarhoihin ja pelloille.” (Jer. 52:15–16.) Juudaa käsittelevät
kertomukset päättyvät babylonialaisten käskynhaltijaksi nimittämän
Gedaljan murhaan. Juudaa kuvataan uudestaan vasta pakkosiirtolaisuudesta paluuseen liittyvien kertomusten yhteydessä. Pakkosiirtolaisuudesta palanneiden teologiassa oli keskeistä se, että Juuda oli jäänyt tyhjäksi
(2. Aik. 35:16–21) ja että ne, jotka palasivat, olivat oikean uskon edustajia (Albertz 2003, 12–15). Tyhjää maata korostavien tekstien yhteydessä todetaan, että maassa oli väestöä, mutta heidät nähtiin muukalaisina (Esra 3:3). Vanhan testamentin teksteistä syntyy vaikutelma, että
Juuda oli vain muutamien maanviljelijöiden asuttama provinssi.
Raamatuntutkimuksessa on keskusteltu yli sadan vuoden ajan siitä,
mitä Vanhan testamentin tekstien osia kirjoitettiin pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa ja siitä, kirjoitettiinko joitakin tekstejä Juudassa heti
tuhon jälkeen. Se, miten tutkijat tulkitsevat Vanhan testamentin tekstejä, vaikuttaa myös siihen, miten he tulkitsevat ajan historiaa. Tästä syystä raamatuntutkijat ovat esittäneet ristiriitaisia näkemyksiä siitä, minkälainen yhteiskunnallinen tilanne Juudassa vallitsi Jerusalemin tuhon
jälkeen.
Monelle tutkijalle on tärkeää, että Vanhan testamentin ideologinen
”tyhjän maan myytti” unohdetaan. Ääriesimerkkinä Hans Barstad
(1996) on esittänyt, että Jerusalemin tuhon jälkeen juuri mikään ei
muuttunut Juudassa. Barstadin mielestä arkeologisia löytöjä on vain
tulkittu vajavaisesti tai niitä ei ole vielä löydetty. Jonkinlaisen keskitien
edustajat, esimerkiksi Oded Lipschits (1999; 2003; 2005), esittävät, että
tuhon jälkeen asutuksen painopiste siirtyi Jerusalemin pohjois- ja eteläpuolelle, kuten arkeologiset löydöt ja Vanhan testamentin kertomukset

ROMAHDUKSEN JÄLKEISTEN YHTEISKUNTIEN TUTKIMUS

299

viittaavat. Yhteisö, jonka pääkaupunkina oli Mispa, jatkoi eloaan köyhtyneenä mutta toimivana pienenä Babylonian provinssina. Tutkijoita,
jotka esittävät, että Juuda olisi ollut tyhjä Jerusalemin tuhon jälkeen, ei
juuri ole. Nekin tutkijat, jotka puhuvat Jerusalemin tuhon jälkeisestä
ajasta asutuskatkona, eivät ajattele, että maa olisi jäänyt täysin tyhjäksi
(Stern 2001, 309).
Tuhon jälkeinen ajanjakso on ongelmallinen sekä arkeologeille että
historiantutkijoille. Historiallisia primäärilähteitä on vain muutama,
lähinnä babylonialaiset aikakirjat, ja ne liittyvät Jerusalemin tuhon aikoihin (Grayson 1975, 102, 282). Tämän vuoksi tutkimuksen keskeisimmäksi lähdeaineistoksi jää hyvin pieni määrä vaikeatulkintaisia arkeologisia löytöjä. Vähäisten löytöjen vuoksi vain harvat arkeologit ovat
perehtyneet aikakauteen. Usein se ohitetaan arkeologisessa tutkimuksessa toteamalla, että kyseessä oli välikausi tai katko, jonka aikana maa oli
harvaan asuttu, eikä uusia innovaatioita syntynyt. (Stern 2001, 309.)
Herää kysymys, oliko Juudassa toimivaa yhteiskuntaa, jossa olisi
voinut tapahtua esimerkiksi kirjoitustoimintaa. Jatkuiko ja muokkautuiko kulttuuri ainoastaan Babyloniassa? Onko syytä luovuttaa ja todeta, että tällä hetkellä arkeologisten löytöjen perusteella tiedetään ainoastaan se, että Jerusalemin tuhon jälkeen Juudassa oli kymmenisen
asuinpaikkaa sekä muutamia käytössä olleita hautoja ja että löytöaineisto on vähäistä? Hajanainen tieto jäsentyy selkeämmäksi kokonaisuudeksi, kun sitä verrataan muihin romahtaneisiin yhteiskuntiin.
Romahduksen jälkeisten yhteiskuntien (post-collapse societies) tutkimukseen muodostettu malli auttaa hahmottamaan sitä tosiasiaa, että
näissä yhteiskunnissa aikaisemman kulttuurin eräät piirteet katoavat,
kun taas toiset jatkuvat ja vähitellen muokkautuvat uusiksi. Mallia sovelsi Jerusalemin tuhon jälkeisen ajan Juudan tutkimukseen ensimmäisenä Avraham Faust (2004). Hän haluaa osoittaa mallin avulla, että
yhteiskunnan ja kulttuurin keskeiset traditiot katkesivat romahduksen
seurauksena. Itse olen pyrkinyt tarkentamaan mallin soveltamista Juudan tapaukseen ja ymmärtämään, miltä osin yhteiskunta ja kulttuuri
jatkoivat vanhoja traditioita ja miltä osin eivät (Valkama 2012). Ennen
kun käsittelen itse mallia, tarvitaan lyhyt yhteenveto Juudan romahdusta edeltäneen ajan historiasta, sillä yhteiskunnan romahtamiseen johta-
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nut historiallinen tilanne ja romahduksen syyt vaikuttavat siihen, millaiseksi romahduksen jälkeinen yhteiskunta muotoutuu.

Juudan kuningaskunnan loppu
Välimeren itäosassa, eteläisen Levantin alueella, tapahtui suuri muutos
700-luvun lopulla eKr., kun Assyrian imperiumi valloitti alueen. Israelin kuningaskunta tuhoutui ja Assyria jakoi sen provinsseiksi. Juudan
kuningaskunta alistettiin Assyrian vasalliksi, ja se kärsi huomattavia
tuhoja. Assyrian valtakausi tarjosi kuitenkin pitkän rauhan ajan, jolloin
alue toipui ja pääsi kehittymään. Myös sijainti Etelä-Arabiaan ja Egyptiin vievien kauppateiden varrella hyödytti Juudaa, ja alue vaurastui
taloudellisesti. (Stern 2001, 131–134; Grabbe 2007, 167–178.) Assyrian hyökkäyksestä kärsinyt Juuda oli jo pitkälti toipunut, kun tilanne
alueella jälleen muuttui.
Babylonian kapinoidessa Assyriaa vastaan Assyrian ote imperiumin
reuna-alueista heikkeni. Muutamat tutkijat ovat esittäneet, että Egypti
ilmeisesti käytti tilannetta hyväkseen ja valloitti Juudan Josian hallintoaikana, 600-luvun jälkimmäisellä puoliskolla Babylonia laajensi aluettaan nopeaan tahtiin ja valloitti Assyrian pääkaupungin Niniven 612
eKr. sekä Assyrian aikaisemmin hallitsemia alueita. Jerusalem valloitettiin 597 eKr., ja tässä yhteydessä kuningas Jojakin vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Babylonialaiset nimittivät Juudaan uuden kuninkaan, Sidkian.
Tämä ilmeisesti ryhtyi pian kapinaan Babyloniaa vastaan, mahdollisesti
Egyptin apuun luottaen, mutta Babylonian armeija hyökkäsi alueelle
587 eKr. Kuningaskunnan raja-alueen kaupungit hävitettiin, ja runsasta
vuotta myöhemmin Jerusalem tuhottiin lähes täysin ja sen temppeli
hävitettiin. (Grabbe 2007, 204–209.) Assyrialaisten ja babylonialaisten
suorittamista pakkosiirroista on tehty useita tutkimuksia, ja uusimmissa
tutkimuksissa on käytetty myös sosiaalitieteiden menetelmiä. Vanhan
testamentin Babyloniassa syntyneistä teksteistä on pyritty hahmottamaan pakkosiirrettyjen ja pakkosiirtolaisuudessa syntyneiden eri sukupolvien kokemuksia (ks. esim. Kelle, Ames & Wright 2011).
Kuningas ja hallitseva luokka vietiin maasta, osa asukkaista pakeni
Egyptiin ja osa itään Ammoniin ja Moabiin. Sotatoimet, pitkät piirityk-
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set, nälänhätä ja sairaudet verottivat väestöä. Alueen talous romahti.
Kun Juudan kuningaskunnassa 500-luvun alussa eKr. oli arkeologien
yleisimpien arvioiden mukaan noin 110 000 asukasta, sodan seurauksena alueelle jäi optimististen arvioiden mukaan noin 20 000–30 000
asukasta (Lipschits 2003, 363–366) ja pessimististen arvioiden mukaan
noin 10 000 (Faust 2012b, 147). Asukasmäärä laski siis 60–90 %. Alueesta tuli Babylonian provinssi, johon nimitettiin paikallinen käskynhaltija. Juuda säilyi Babylonian provinssina siihen asti, kunnes Kyyros valloitti Babylonin 538 eKr. ja Juudasta tuli Jehud-niminen Persian
imperiumin provinssi.

Yhteiskuntien romahdus
Sota ei ole juuri koskaan ainoa selitys yhteiskunnan romahdukselle.
Taustalla on yhteiskunnan heikkeneminen jo ennen sotaa. Mitä romahduksella sitten tarkoitetaan? Sille ei ole yksiselitteistä määritelmää. Itse
termi romahdus (collapse) viittaa nopeaan tapahtumaan, mutta muutamat tutkijat ajattelevat, että joskus romahdus voi kestää vuosikymmeniä ja kyse on enemmänkin hitaasta taantumisesta. Romahdukselle on
kuitenkin tunnusomaista jonkin tai joidenkin yhteiskunnan osaalueiden yksinkertaistuminen tai taantuma, joka tapahtuu melko nopeasti. (Renfrew 1979, 484; Tainter 1990, 4.) Romahtaa voivat esimerkiksi yhteiskunnan rakenteet, talous ja kulttuuri; samalla jotkut toiset yhteiskunnan osa-alueet säilyvät.
Yhteiskuntien romahduksen syyt ovat kiinnostaneet ihmisiä ainakin antiikin filosofeista lähtien (Tainter 1990, 65, 74). Kulttuurien
säännönmukaisia muutoksia, yhteiskuntajärjestelmien kehitystä ja yhteiskuntien tuhoutumisten syitä on tutkittu esimerkiksi antropologian,
arkeologian, maantieteen, historiantutkimuksen sekä talous- ja yhteiskuntatieteiden puitteissa. Ekologisesta näkökulmasta tarkastelussa keskeistä on luonnon kantokyvyn tutkimus. Yhteiskuntien romahduksen
tutkimus sai uuden sysäyksen, kun Joseph Tainterin tutkimus The Collapse of Complex Societies ilmestyi vuonna 1988. Tainter kokosi yksitoista eri mallia, joilla oli aikaisemmassa tutkimuksessa selitetty yhteiskunti-
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en romahduksia, ja pyrki arvioimaan niitä kriittisesti useiden esimerkkien avulla.
Tainterin keskeinen argumentti on, että luonnonkatastrofit, vihollisten hyökkäykset ja muut yksittäiset tekijät eivät selitä yhteiskunnan
romahdusta, koska usein samat yhteiskunnat ovat aikaisemmin kestäneet vastaavia takaiskuja. Yhteiskunnassa on täytynyt tapahtua merkittävä muutos, jotta se ei enää kestä takaiskuja romahtamatta. Tainter ei
myöskään pidä tieteellisesti perusteltuna ajatusta, että yhteiskunta kävisi
läpi kehitysvaiheita, jotka synnyn ja kukoistuksen kautta väistämättä
johtaisivat romahdukseen. Toimiva valtarakenne tai yhteiskunnallinen
järjestelmä ei muutu itsestään toimimattomaksi, vaan taustalla on olennaisia muutoksia. Tainter pitää taloudellisia tekijöitä keskeisinä romahdusteorioissa, mutta nekään eivät ole riittävä selitys hänen mielestään.
Merkittävämpää on se, että yhteiskunnan monimutkaistuessa sen tuottama rajahyöty alenee. Tämä tarkoittaa sitä, että aluksi tuottoisa ratkaisu, esimerkiksi ammatillinen eriytyminen ja monimuotoistuminen,
kasvattaa ajan myötä kustannuksia ja pienentää tuottoa. Vähitellen monimuotoisuus ei tuota enää hyötyä suhteessa sen vaatimaan sijoitukseen,
tai se tuottaa jopa tappiota, jolloin yhteiskunta romahtaa. (Tainter
1990, 118–123.) Colin Renfrew mallinsi saman ajatuksen matemaattisesti jo vuonna 1979.

Miksi Juuda romahti?
Juuda oli kestänyt imperiumien aiemmat hyökkäykset. Assyrian valtaus
oli ollut tuhoisa isku, mutta Juuda pystyi nopeasti toipumaan ja vaurastumaan. Toipumista edesauttoi Assyrian imperiumin hyvä hallinto,
pitkä rauhanaika ja pääkaupunki Jerusalemin säästyminen tuholta.
(Grabbe 2007, 201.) Babylonian ensimmäisen hyökkäyksen (597 eKr.)
seurauksena Juuda siirtyi Babylonian imperiumin vallan alle, vaikka sai
pitää oman kuninkaan. Oliko seuraava hyökkäys kymmenen vuotta
myöhemmin niin massiivinen, että yhteiskunta romahti? Olivatko
hyökkäys ja hävitys riittäviä syitä selittämään romahdusta? Suurin osa
tutkijoista vastaisi tähän myöntävästi, mutta Tainterin mallin mukaan
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se ei ole riittävä syy romahdukselle. On siis syytä selvittää, oliko Juudan
yhteiskunta muuttunut niin, ettei se kestänyt hyökkäystä romahtamatta.
Juuda oli joutunut maksamaan 600-luvun eKr. aikana veroja Assyrialle. Se joutui mahdollisesti maksamaan veroja lyhyen aikaa myös
Egyptille ennen Babyloniaa. Juudan tuotanto kehittyi Assyrian valtaaikana, mutta osa ylijäämästä siirtyi veroina pois Juudasta eikä hyödyttänyt alueen kehitystä. (Grabbe 2008, 208–209.) Yhteiskunnan resurssit
supistuivat ja kuninkaiden vaihtuminen heikensi hallinnon jatkuvuutta.
Jerusalemista kehittyi suurkaupunki, jossa oli arviolta 20 000 asukasta –
noin viidennes kuningaskunnan asukkaista. (Lipschits 2003, 327, 364.)
Johtava luokka ja hallinto keskittyivät paljolti Jerusalemiin. Jerusalemin
ilmeisesti pitkä piiritys ja kaupungin tuho osuivat Juudan kannalta pahimpaan kohteeseen. Kolmas verottava imperiumi parinkymmen vuoden sisällä ja vaihtuva hallinto varmasti heikensivät Juudaa, mutta Babylonian hyökkäys oli massiivinen ja erityisesti pääkaupungin
tuhoutuminen oli todellinen isku yhteiskunnalle samoin kuin hallitsevan luokan, virkamiesten sekä taitavien käsityöläisten ja rakentajien
menehtyminen, joutuminen pakkosiirtolaisuuteen tai pakeneminen
alueelta. Väestömäärän romahtaessa myös alueen tuotanto romahti.
On mahdollista, että raja-alueen romahdus oli babylonialaisten tarkoitus. Kapinallinen alue oli nujerrettu, ja Egyptillä oli raja-alueella
vähemmän mahdollisia liittolaisia. (Lipschits 2005, 112–113, 210–
213.) Vaikka babylonialaiset asettivat Juudaan käskynhaltijan ja epäilemättä jatkoivat alueen verottamista, ei ole mitään merkkejä siitä, että he
olisivat sijoittaneet resursseja alueeseen edesauttaakseen sen toipumista
(Vanderhooft 1999).

Romahduksen jälkeisten yhteiskuntien tutkimus
Romahduksen jälkeisiä yhteiskuntia on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin romahduksen syitä. Suurin syy tähän on se, että tällaisista
yhteiskunnista on säilynyt vähän aineistoa. Niiden tutkimukseen on
kiinnitetty enemmän huomiota erityisesti antropologian näkökulmien
tultua mukaan arkeologiseen tutkimukseen. Tutkimuskirjallisuudessa
romahduksen jälkeiset ajat mainitaan usein ”välikausina”, joiden arvo
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tutkimukselle on siinä, että ne erottavat kukoistavat ajanjaksot toisistaan. Useimmat tutkijat ovat keskittyneet kuvaamaan yksittäisiä romahtaneita yhteiskuntia ja niiden piirteitä. Tuloksia eri yhteiskuntien tutkimuksista on koottu muutamiin julkaisuihin, esimerkiksi Norman
Yoffeen ja George L. Cowgillin toimittamaan teokseen The Collapse of
Ancient States and Civilizations (1988) sekä Glenn Schwartzin ja John
Nicholsin toimittamaan teokseen After Collapse: The Regeneration of
Complex Societies (2006). Muutamat tutkijat, esimerkiksi Renfrew
(1978; 1979), Tainter (1990, 18–21; 1999; 2005; 2006) ja Yoffee
(1988), ovat pyrkineet määrittelemään tarkemmin, mitkä piirteet ovat
tyypillisiä romahduksen jälkeisille yhteiskunnille.
Tutkimuksessa on kiinnitetty eniten huomiota suurten valtakuntien, kuten Rooman valtakunnan tai inkavaltakunnan, romahduksiin ja
niitä seuranneisiin muutoksiin. Tämän vuoksi romahduksen jälkeisten
yhteiskuntien tutkimus on painottunut sellaisiin asioihin kuin valtakunnan uudelleenjakautuminen pienempiin hallinnollisiin yksiköihin,
kielimurteiden muodostuminen ja esinekulttuurin paikallisuus. (Tainter
1990, 19–21, 193; 2005, 42.) Nämä piirteet tulevat harvoin esille pieniä alueita tutkittaessa. Pääosin romahduksen jälkeisten yhteiskuntien
malli sopii kuitenkin niin laajojen imperiumien kuin pienten yhteiskuntien tutkimukseen.

Romahduksen jälkeisten yhteiskuntien
tyypilliset piirteet
Millaisia romahduksen jälkeiset esiteolliset yhteiskunnat olivat? On
todella poikkeuksellista, että yhteiskunta katoaa täysin. Yleensä romahduksesta jää jäljelle yhteisö, joka pyrkii selviytymään muuttuneissa olosuhteissa. Arkeologien on oltava erityisen tarkkoja tällaisia ajanjaksoja
tutkittaessa, koska uusia rakenteita ja esineistöä on vähän.
Renfrew (1979, 482–484) listaa romahduksen jälkeisille yhteiskunnille seuraavat kuusi keskeistä piirrettä:
•
•
•

keskushallinnon romahtaminen
perinteisen eliittiluokan katoaminen
keskitetyn talouden romahtaminen
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asuinpaikkojen siirtyminen ja väestömäärän pieneneminen
sosiopoliittisten rakenteiden palautuminen yksinkertaisemmalle tasolle
romanttisten ”pimeän aikakauden” myyttien muodostuminen

Tainter luettelee samanlaisia piirteitä lisäten, että romahduksen jälkeiset
yhteiskunnat ovat yleensä pieniä. Tämä johtuu siitä, että laajempi yhteiskunta hajoaa pienempiin osiin, joita keskushallinto ei yhdistä. Asukkaat ovat melko tasa-arvoisia, mutta toisaalta keskushallinto ei ole takaamassa järjestyksen säilymistä. (Tainter 1990, 19–21, 193; 1999,
1021–1029; 2005, 42.)
Kaikille romahduksen jälkeisille yhteiskunnille on tyypillistä väestömäärän radikaali pieneneminen ja uusi hallinto. Väestömäärän romahtaminen johtaa yleensä monenlaisiin muutoksiin ja resurssien vähenemiseen. Taloudelliset edellytykset heikkenevät, asutusten määrä
pienenee ja asukkaat suosivat pieniä maanviljelysasutuksia. Romahduksen jälkeen yhteiskunta ja varsinkin sosiopoliittiset rakenteet taantuvat
yksinkertaisemmalle tasolle ja yhteiskunta palautuu usein omavaraistalouteen. Varsinkin hallinto kärsii verovarojen puutteesta, eikä pysty
tehokkaasti hallitsemaan aikaisempaa, pienempiin osiin hajonnutta aluetta. Tavalliselle kansalle tilanne saattaa olla jopa hyödyksi. Keskushallinto saattaa hiipua kokonaan, eikä se enää verota kansaa, ja uuden paikallishallinnon muotoutuminen saattaa kestää jonkin aikaa. Vanhan
eliitin joutuessa väistymään saattavat kyvykkäät yksilöt hyötyä ja saada
uudenlaista valtaa muuttuneessa tilanteessa. Kun yhteiskunta on heikko,
sen on vaikea puolustautua voimakkaampia naapureitaan vastaan, ja se
joutuu helposti näiden valloituksen kohteeksi. (Tainter 1990, 19–21,
193; 1999, 1021–1029; 2005, 42.)
Taloudellisten resurssien väheneminen näkyy materiaalisessa kulttuurissa. Uusia rakennuksia ei juuri rakenneta. Varsinkaan uusiin hallinnollisiin rakennuksiin ei ole varaa. Vanhoja rakennuksia muokataan
uusiin tarpeisiin sopiviksi. Usein kulttuuri ja tiede taantuvat resurssien
puutteessa. Romahduksen jälkeisten yhteiskuntien tutkimus osoittaa,
että näin ei kuitenkaan tapahdu aina, vaan väestö tai uusi hallitseva
luokka haluaa sijoittaa vähiä resursseja siihen, mitä pitää itselleen tärkeänä. Joskus niukoissakin oloissa esimerkiksi kirjallisuus ja filosofia
kukoistavat, kuten tapahtui vaikkapa Konfutsen elinaikana Kiinassa.
(Tainter 1999, 1004–1006.)
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Romahduksen jälkeisiä yhteiskuntia koskevat mallit osoittavat,
kuinka ihmiset, joiden elämän romahdus on muuttanut, pyrkivät eri
tavoin käsittelemään suhdettaan menneisyyteen. Tällaisessa tilanteessa
pyritään etsimään syitä ja syyllisiä romahdukselle (Schwartz 2006, 16–
17). Toisaalta tilanne on altis ”vanhan hyvän ajan” muistelulle ja kaipaamiselle (Tainter 1999, 1028–1029). Mahtavasta menneisyydestä
syntyy kertomuksia, jotka auttavat säilyttämään vanhoja tapoja. Uusi
hallinto synnyttää tarvittaessa kertomuksia menneisyydestä tai yhteydestään romahdusta edeltävään aikaan valtansa legitimoimiseksi (Renfrew
1979, 484).

Romahduksen jälkeinen Juuda
Selvin muutos Jerusalemin tuhon jälkeisessä Juudassa on tunnettujen
löytöpaikkojen määrä, joka romahtaa sadoista noin kahteenkymmeneen. Syy vähäisiin löytömääriin voi osittain olla siinä, että lyhyen ajanjakson kuluessa syntyneitä vaatimattomia löytöjä on vaikea havaita kaivauksissa. Seuraavien kukoistavampien aikakausien rakennusten
perustukset ovat usein tuhonneet nämä rakenteet, tai ne ovat jääneet
asuinpaikan viimeiseksi asutusvaiheeksi, ja eroosio on kuluttanut ne.
Romahdusten jälkeisissä yhteiskunnissa pääkaupunki siirtyy usein
uuteen paikkaan. Sekä arkeologiset löydöt että Vanhan testamentin
kertomukset viittaavat siihen, että Juudan alueen uudeksi keskukseksi
tuli Mispa. Valtaosa tutkijoista sijoittaa Mispan rauniokummulle, joka
nykyään tunnetaan nimellä Tell en-Nasbe ja joka sijaitsee noin 12 km
Jerusalemista luoteeseen. Paikalla sijaitsi pieni, noin 400–500 asukkaan
hallintokaupunki. Kaupungissa oli useita hyvin rakennettuja rakennuksia. Osa rakenteista on säilynyt erittäin huonosti, mutta niiden joukossa
on tulkittu olleen laajoja varastorakennuksia ja mahdollisesti myös palatsi. (Zorn 2003; Lipschits 2005, 237–241.) Tämä asutuskerrostuma
on todennäköisesti rakennettu juuri ennen babylonialaisten hyökkäyksiä, ja se on säästynyt tuholta (Lipschits 1999, 160–161). Kaupungista
on löytynyt muutamia babylonialaista alkuperää olevia esineitä, jotka
eivät kuitenkaan itsessään osoita yhteyksiä Babyloniaan tai sitä, että
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kaupungissa olisi ollut babylonialaisia joukkoja, sillä löytöjä ei pystytä
yhdistämään juuri tähän asutuskerrostumaan.
Oded Lipschits on esittänyt, että babylonialaiset tuhosivat kapinallisen Jerusalemin tarkoituksella mahdollisimman perusteellisesti. Babylonialaisten puolelle kääntyneitä olisi keskittynyt asumaan juuri Mispaan ja sen ympäristöön. Siksi Jerusalemin pohjoispuolinen Benjaminin
alue säästyi hävitykseltä. (Lipschits 2003, 346–355; 2005, 112–113.)
Todennäköisesti myös tuhottujen alueiden väestöä siirtyi sinne, koska
olot olivat järjestyneemmät ja turvallisemmat kuin muualla maassa.
Asutusjäänteet ovat kuitenkin vaatimattomia ja viittaavat siihen, että
Mispaa ympäröivät asutukset jäivät tähän aikaan pieniksi vaatimattomiksi kyliksi, kuten Tell el-Fûl, el-Jîb ja mahdollisesti Beitîn (Betel).
Jerusalemin eteläpuolella Ramat Rahelin linnoitus säilyi käytössä ja sieltä käsin kontrolloitiin läheisiä viljelyalueita. Kuten romahduksen jälkeisissä yhteiskunnissa yleensä, ei Juudassakaan ollut resursseja uusien rakennusten rakentamiseen. Vanhoja rakennuksia korjattiin ja muokattiin, ehkä jopa laajennettiin. (Stern 2001, 321–326; Valkama 2012,
138–139.)
Jerusalemin eri osien kaivauksissa tämän aikakauden löytöjä ei ole
tehty muutamia keramiikka- ja hautalöytöjä lukuun ottamatta. Vanhoihin perhehautoihin saatettiin tulla hautaamaan kauempaakin, mutta
keramiikkalöydöt voisivat viitata siihen, että Jerusalemissa oli pieni asutus. (Valkama 2012, 104–113.) Babylonialaiset kävivät Jerusalemia
vastaan pitkän piirityssodan. Piirityssodankäynnin taktiikkaan kuului,
että kaupunkia ympäröivät viljelykset tuhottiin ja hedelmä- ja oliivipuut
kaadettiin. (Eph‛al 2009, 53.) Tuhotun alueen uudelleenasuttaminen
oli hidas ja työläs prosessi. Vuoristossa maanviljelyä harjoitettiin maanviljelyterasseilla. Terassien rakentaminen ja ylläpito vaati työvoimaa,
jota romahduksen jälkeen oli vähän tarjolla. Tämä hidasti maanviljelyn
elpymistä ja siten myös väestönkasvua.
Juudasta tehdyt esinelöydöt ovat hyvin vaatimattomia, lähinnä tavallisten arkisten astioiden kappaleita eli käyttökeramiikkaa. Keramiikkatyyppien määrä vähenee huomattavasti edelliseen aikakauteen, rautakauden loppuun, verrattuna. Keramiikka jatkui kuitenkin samantyyppisenä, ja se valmistettiin edelleen samalla tavalla kuin ennen
Jerusalemin tuhoa. Muutamat astiatyypit säilyivät käytössä aina persia-
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laisajalle saakka muodostaen vahvimman todistusaineiston sille, että
asutus alueella jatkui katkeamattomana. (Lipschits 2005, 192–206.)
Tuontiesineiden määrä romahti (Faust 2012b, 91–92). Aikaisemmin
alueelle tuotua hyvälaatuista keramiikkaa jäljiteltiin nyt paikallisesti
(Zorn 2001). Koruja ja muita kallisarvoisia esineitä on löydetty vain
haudoista. Vaikka hautalöytöjä on tehty määrällisesti vähän, niitä on
kuitenkin suhteessa asuinpaikkalöytöihin enemmän kuin kukoistavien
aikakausien yhteydestä. Romahduksen jälkeisille yhteiskunnille on tyypillistä, että uusi johtava luokka pyrki jäljittelemään edeltävän kukoistuskauden eliitin hautaustapoja. (Renfrew 1979, 483; Tainter 1999,
1029–1030.) Juudasta on kuitenkin liian vähän hautalöytöjä, jotta tällaisia piirteitä voitaisiin osoittaa.
Mielenkiintoisen vertailukohdan Juudan tutkimukselle tarjoavat
sen itäiset naapurikuningaskunnat Ammon, Moab ja Edom. Babylonian
imperiumi valloitti myös nämä pienet kuningaskunnat, mutta niitä ei
tuhottu. Vaikka näitä alueita ei tuhottu, eivät ne myöskään kukoistaneet
500-luvun puolivälissä eKr. Itse asiassa tämän aikakauden löytöjä on
vaikea erottaa, koska kehitys jatkuu niin muuttumattomana tai paremminkin niin hitaasti muuttuen, että edes keramiikkaa on vaikea ajoittaa
juuri tähän vaiheeseen.
Avraham Faust (2004; 2012b) on korostanut omissa tutkimuksissaan, kuinka kulttuuri katkesi Jerusalemin tuhoon. Hän näkee rautakauden Juudan keskeisinä kulttuuripiirteinä arkkitehtoniset rakenteet,
kuten keskushuoneen ympärille rakennetut niin sanotut nelihuonetalot
ja niiden mallia jäljittelevät penkkihaudat (rakenteista tarkemmin ks.
esim. Valkama 2010b, 73–77, 117). Näiden rakentaminen ei jatkunut
enää Jerusalemin tuhon jälkeen, ja siten yksi näkyvä kulttuurin piirre
katkesi. Rakentaminen vaati resursseja, joita romahtaneella yhteiskunnalla ei ollut. Vähän resursseja vaatineet välttämättömyydet kuitenkin
jatkoivat aikaisempaa traditiota. Tärkeimpänä esimerkkinä tästä on
keramiikan valmistus. Siihen, kirjoitettiinko joitain Vanhan testamentin
osia tämän ajan Juudassa, ei arkeologisten löytöjen perusteella voida
vastata, vaan kysymys on ratkaistava raamatuntutkimuksen menetelmin.
Pieni joukko ihmisiä saattoi sinänsä keskittää resurssinsa tärkeänä pidettyyn asiaan, kuten kirjallisen toiminnan ylläpitämiseen.
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On epäselvää, kuinka Juuda järjesti hallintonsa uudelleen. Juudan
viimeiset kuninkaat oli tapettu tai viety Babyloniaan. Mikään ei viittaa
siihen, että babylonialaiset olisivat pyrkineet järjestelemään alueen hallintoa uudelleen sen jälkeen, kun käskynhaltijaksi nimitetty Gedalja
murhattiin. Häntä on mahdollisesti seurannut uusi paikallinen käskynhaltija. Babylonian provinssina Juuda oli imperiumin raja-alueella, jota
keskushallinto ei pyrkinyt kehittämään eikä tarjonnut sille ylimääräisiä
resursseja käyttöön. (Vanderhooft 1999, 62, 90, 104–112; Faust 2012b,
201.) Alue sai toipua omaa tahtiaan. Joko babylonialaiset eivät olleet
kiinnostuneita raja-alueiden saamisesta kukoistaviksi tai heidän ensisijainen kiinnostuksensa kohdistui uusien alueiden valtaamiseen ja niiden
resurssien riistämiseen. Mahdollinen kehitys kohti tehokkaampaa hallintoa jäi kesken, kun Kyyros valloitti Babylonin ja imperiumi tuhoutui.
Persia pystyi tarjoamaan vakaammat olot ja keskitetymmän hallinnon
imperiumin alueella. Juudan alueella alkoi hidas toipuminen, joka kesti
pari sataa vuotta.
Sinettilöydöt, jotka ajoitetaan tähän aikaan tai 500-luvun eKr. lopulle, viittaavat siihen, että alueella oli jonkinlainen paikallinen hallinto,
joka joko keräsi veroja tai omisti viljelyksiä. Hallinnon käyttöön tulevat
maataloustuotteet kerättiin ruukkuihin, jotka leimattiin hallinnon sineteillä. Niihin oli kuvattu leijona tai kirjaimet msh, jotka todennäköisesti
viittaavat Jerusalemin länsipuolella sijaitsevaan paikkaan nimeltä Mosa.
Tapa leimata ruukkuja jatkui tuhoa edeltävältä ajalta aina persialaisaikaan saakka, tosin sinettien kuva- ja tekstiaiheet vaihtuivat. (Zorn et al.
1994; Lipschits et al. 2011, 34.) Köyhtyneissä oloissa verovarat olivat
kuitenkin niukat ja hallinnon resurssit pysyivät pieninä. Babylonian
imperiumi todennäköisesti keräsi veroja myös Juudasta, joten vähäinenkin ylijäämä siirtyi pois alueelta.
Yhteiskunnan romahtaessa romahdukselle halutaan löytää syitä
(Schwartz 2006, 16–17). Niin Kuningasten kirjoissa kuin Aikakirjoissa
syyllisiksi nimetään jumalattomat kuninkaat ja kansan pahat teot (2.
Kun. 24:3–4, 19–20; 2. Aik. 36:9, 12–21; Römer 2007, 161–162).
Ihailevaa huomiota saavat kuitenkin voitokkaina esitetyt kuninkaat,
esimerkiksi Josia. Juudan kuningaskunta tuli päätepisteeseensä, mutta
yhteys menneisyyteen muodostui tärkeäksi. (Römer 2007, 151–152.)
”Mahtavaa menneisyyttä” haluttiin muistella ja ammentaa siitä voimaa
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uudessa tilanteessa. Kertomuksilla oli myös väestöä yhdistävä merkitys,
jota uudet hallitsijat pystyivät käyttämään hyödykseen.
Yhteenvetona voi todeta, että romahduksen jälkeiseen Juudaan jäi
niukasti toimeentuleva omavarainen maatalousyhteisö, jonka asukasmäärä ja siten myös asutusten määrä romahti. Resurssien romahtaessa
Juudan arkkitehtuurin keskeisten elementtien, kuten nelihuonetalojen
tai kallioon hakattujen hautojen, rakentaminen päättyi. Kuningaskunnan hallintorakenne muuttui, kun siitä tuli provinssi. Jonkinlaista paikallishallintoa kuitenkin muotoutui melko pian, ja tämä hallinto jatkoi
vanhaa tapaa leimata ruukkuja, joihin kerättiin maataloustuotteita hallinnon käyttöön. Jatkuvaa traditiota edusti myös keramiikan valmistus.
Vasta persialaisajalla syntyi uusi hallintorakenne ja uutta kulttuuria; sitä
edeltävä yhteiskunta oli vaatimaton heijastus vanhasta.

Tässä luvussa keskeistä
•
•

•

Romahduksen jälkeisiä yhteiskuntia selittäviä malleja voidaan
käyttää myös pienten alueiden, kuten 500-luvun eKr. Juudan,
tutkimuksessa.
Mallit auttavat ymmärtämään, että romahduksen jälkeinen yhteiskunta rakentaa itsensä uudelleen muuttuneissa oloissa, mutta samalla myös säilyttää joitain osia aikaisemmasta yhteiskunnasta tai kulttuurista.
Juudan väestömäärä romahti noin kolmannekseen, ja se taantui
omavaraistaloudeksi, joka toipui hitaasti. Arkeologiset löydöt
ovat hyvin vähäisiä, mutta ne osoittavat, että eräät materiaalisen
kulttuurin vähän resursseja vaativat osat jatkuivat alueella. Parhaana esimerkkinä tästä on keramiikan valmistus, joka osoittaa
aikaisempien valmistustapojen jatkuvan.
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JUTTA JOKIRANTA

Qumranin liikkeen sosiaalinen
identiteetti

Tämän luvun lähtökohtana on se sosiaalipsykologinen viitekehys ja
käsitteistö, jotka hahmoteltiin luvussa Sosiaalisen identiteetin näkökulma. Ihmisen minäkäsitykseen ja käyttäytymiseen vaikuttaa oleellisesti osallisuus monenlaisista ryhmistä. Sosiaalinen identiteetti
merkitsee niitä ryhmien jäsenyyksiä, jotka kulloinkin vaikuttavat siihen, miten yksilö näkee itsensä ja muut. Käsittelen tässä luvussa sosiaalisen identiteetin näkökulman esiin nostamia kysymyksiä Qumranin liikkeestä ja sen jäsenten toiminnasta.

Johdanto: Qumranin tekstit aineistona
Qumranin liikkeen tutkimiseen
Qumranista löytyneet tekstit on tutkimuksessa usein yhdistetty essealaisiin, joita kuvaavat teoksissaan historioitsija Flavius Josefus ja filosofi
Filon Aleksandrialainen. Josefuksen mukaan essealaiset olivat juutalaisuuden yksi liike eivätkä suinkaan vähäisin, vaikka Josefus itse päätyi
kertomansa mukaan seuraamaan fariseuksia (Vita, 12). Filon Aleksandrialaisen mukaan essealaisia oli yli neljä tuhatta (Quod omnis probus
liber sit, 75). Josefuksen ihannoivaa kuvausta essealaisista on usein pidetty värittyneenä: hän esittää essealaiset askeettisen filosofian kaltaisena
koulukuntana, tarkoituksenaan näyttää ulkopuolisille, millaista juutalaisuus parhaimmillaan kykeni olemaan (Mason 2007). Mikään jokamie-
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hen liike essealaisuus ei kuitenkaan ollut tiukan sisäänpääsynsä vuoksi
(Josefus, Juutalaissodan historia, 2.137–142).
Josefuksen kuvauksen perusteella essealaisliike syntyi samoihin aikoihin fariseusten ja saddukeusten kanssa toisen vuosisadan eKr. kuohunnassa, kun kreikkalaiset vallanpitäjät vaihtuivat ptolemaioksista seleukideihin, juutalaisten valtasuvut koettivat parhaiten varmistaa omia
asemiaan olemalla lojaaleja milloin mihinkin suuntaan ja eri ryhmittymät olivat eri mieltä siitä, mitä kansalta tuli edellyttää ja mikä Jumalan
suunnitelma oikein oli.
Qumranin tekstiaineisto puolestaan tarjoaa sisäpuolisen näkökulman liikkeeseen. Qumran-tutkimuksen varhaisvaiheessa essealaishypoteesin kannattajat lukivat Qumranin tekstejä olettaen, että ne paljastavat
uutta tietoa essealaisliikkeestä: muun muassa sen, että essealaisilla oli
tärkeä keskus Qumranissa Kuolleenmeren rannalla. Sieltä oli löydetty
sekä asutuskompleksin rauniot että luolat tekstikääröineen. Raunioiden
asukkaiden nähtiin jopa edustavan essealaisliikkeen perustajaryhmää tai
aidointa muotoa, selibaattiyhteisöä, joka myöhemmin sai rinnalleen
perheellisen haaran (selibaattikysymyksestä ks. Tervanotko 2013;
Jokiranta 2013a). Qumranin tekstien perusteella saatettiin myös etsiä
essealaisliikkeen juuria Israel-Palestiinan ulkopuolelta, mutta monet
näkivät liikkeen yhtä hyvin voineen syntyä kotimaaperälläänkin.
Myöhemmin tutkimus teksteistä ja raunioista tarkentui ja syntyi
tarve tarkastella Qumranin aineistoa erillään essealaislähteistä. Tutkimuksessa heräsi uusia kysymyksiä näiden suhteesta. Yhden teorian mukaan Qumranissa asunut ryhmä ei edustanutkaan laajempaa essealaisliikettä, vaan oli eronnut siitä (García Martínez & Woude 1990). Tämä
Groningenin hypoteesi ei ole saanut varauksetonta kannatusta. Qumranin arkeologiaa tutkineet puolestaan esittivät, etteivät Qumranin rauniot välttämättä edusta uskonnollisen ryhmän asutusta – ainakaan koko
asutushistoriansa ajalta. Tutkimustilanteen ymmärtämiseksi on myös
syytä huomata, että suuri osa Qumranin käsikirjoituksista julkaistiin
vasta 1990–2000-luvuilla. Täysi kuva liikkeen historiasta Qumranin
tekstiaineiston perusteella on vasta tarkentumassa. Tämän tekstiaineiston tulkitsemisessa on omat ongelmansa, usein toisenlaiset kuin myöhemmän ja eriluonteisen essealaisista kertovan lähdeaineiston kohdalla.
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Vasta vähitellen näemme, millä tavalla kaikista lähteistä tuleva informaatio tarkalleen kuvaa tätä juutalaisen lahkolaisuuden ilmiötä ja
millainen näiden ryhmien elinkaari oli. Olen sitä mieltä, että essealaisilla
on yhteys Qumranin teksteihin, ja sanoisin jopa, että Qumranin tekstien edustama ”Qumranin liike” ja klassisten lähteiden essealaisliike ovat
historiallisesti samaa liikettä – mutta on olemassa myös toisenlaisia näkemyksiä. Lähteiden historiallinen todenperäisyys ja riippuvuus on arvioitava aina erikseen. Eri aineistot voivat myös edustaa liikettä eri aikoina ja eri näkökulmista (ks. viimeaikaisesta tutkimuksesta Teologinen
Aikakauskirja 3/2013 sekä Lim & Collins 2010).
Pyrin tässä luvussa ensi sijassa ymmärtämään Qumranin tekstien
antamaa tietoa. Tutkimuksessa on siis syytä rajata essealaisnimitys klassisten lähteiden (Josefus, Filon, Plinius) kuvaamaan liikkeeseen – jo
senkin vuoksi, että essealaisnimitystä ei esiinny Qumranin teksteissä.
Qumranin tekstien liike tai lyhyemmin Qumranin liike tarkoittaa tällöin sitä liikettä, jonka selvimmin havaitsemme Qumranin niin sanotuista sääntöteksteistä, mutta joka ei – juuri näiden sääntötekstien antaman informaation perusteella – vaikuttanut vain Qumranissa, vaan
todennäköisesti useissa paikoissa Juudean alueella (Collins 2009;
Jokiranta 2013b). En puhu ”Qumranin yhteisöstä” Kuolleenmeren
rannalla, vaan liikkeestä, jonka jäsenet eivät välttämättä asuneet yhdessä.
Sääntötekstit ovat tekstejä (erityisesti Damaskon kirja [CD], Yhdyskuntasääntö [1QS] ja Seurakuntasääntö [1QSa]), jotka sisältävät liikkeen
jäsenten elämään liittyviä sääntöjä ja ihanteita – jäsenyyden ehtoja ja
kokoontumissääntöjä – ja soveltuvat näin ollen selvimmin jäsenten sosiaalisen identiteetin tutkimiseen. Sääntötekstien perusteella jäsenet kokoontuivat, pienemmissä tai suuremmissa ryhmissä, yhdessä tutkimaan
kirjoituksia, rukoilemaan ja todennäköisesti myös aterioimaan. Monet
muutkin tekstit (esimerkiksi Hymnien kirja [1QHa], pešerit, rituaaliset
tekstit ja laintulkinnat) ovat hyödyllisiä, etenkin jos ne voidaan sanaston
ja ideologian perusteella yhdistää sääntöteksteihin; kaikkia Qumranin
tekstejä ei laadittu Qumranin liikkeen parissa (ks. teksteistä ja niiden
lyhenteistä Jokiranta 2009a).
Sosiaalisen identiteetin näkökulma tarjoaa ylipäätään välineitä
identiteetin käsitteen täsmentämiseen. Qumranin liikkeen sosiaalinen
identiteetti luotiin ryhmän eri vaiheissa jatkuvasti uudestaan – kysymys
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ei ollut staattisesta, paikallaan pysyvästä ilmiöstä, vaan tilanneriippuvaisesta ja alati muuttuvasta prosessista. Kun henkilö tuli liikkeen jäseneksi, hänelle rakentui vähitellen lahkojäsenen identiteetti: miten kuului
puhua, liikkua ja toimia, mitkä olivat keskeisiä normeja, kenestä tuli
erottautua ja miten (Newsom 2004). Eri tilanteissa hän oppi näkemään
itsensä ryhmän jäsenenä. Se, että useat jäsenet elivät todennäköisesti
ulkopuolisten joukossa ja olivat heidän kanssaan kanssakäymisessä, vaati
erityistä erottautumisen korostamista, ja ryhmän tuli selventää yhä uudestaan, mitä ryhmään kuuluminen merkitsi. Mutta teksteistä saamme
ennen kaikkea kulttuurisen näkökulman liikkeen identiteettiin – emme
pääse käsiksi yksittäisen jäsenen identiteettiin. Mitä kulttuurisia tekijöitä on otettava huomioon nykyaikaisen lähestymistavan soveltamisessa
Qumranin tekstiaineistoon?

Sosiaalisen identiteetin näkökulman soveltuvuus
Qumranin liikkeen tutkimiseen
Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan henkilö pyrkii näkemään itsensä
ja siten myös oman ryhmänsä positiivisena. Mutta seuraako tästä välttämättä oman ryhmän suosimista ja toisen ryhmän näkemistä vertailussa huonompana tai arveluttavampana (in-group bias)? Sosiaalisen identiteetin rakentumisessa on aina huomioitava myös kulttuurisesti
määräytyviä tekijöitä. (Brown, Hinkle et al. 1992.) Toisissa kulttuureissa korostetaan enemmän yksilöllisyyttä ja riippumattomuutta, kun taas
toisissa painotetaan yhteistyötä ja yhteisöllisiä saavutuksia. Jos henkilö
kokee tilanteensa epäsuotuisaksi, hän voi yhdessä kulttuurissa uskoa
enemmän mahdollisuuksiinsa vaikuttaa tilanteeseensa yksilönä kuin
toisessa, jossa hän näkee yksilölliset vaikutusmahdollisuutensa hyvin
vähäisinä. Kollektiivisessa kulttuurissa kasvanut voi herkemmin pitäytyä
vallitseviin ryhmäjakoihin ja nähdä tilanteensa muuttamisen mahdolliseksi ainoastaan koko ryhmän tasolla – ja osoittaa ennakkoluuloja muita
ryhmiä kohtaan. Jotkut ryhmät ovat myös luonnostaan sellaisia, että ne
vaativat enemmän vertailua muihin ryhmiin (poliittinen puolue) kuin
toiset (suku). Sosiaalisen identiteetin tutkijat ovat havainneet, että sisäryhmän suosiminen on sitä voimakkaampaa, mitä voimakkaammin
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yksilö samastuu ryhmäänsä (kollektiivinen kulttuuri) ja mitä todennäköisemmin hän vertaa ryhmäänsä toisiin läheisiin ryhmiin.
Tällä perusteella voimme tehdä oletuksia myös Qumranin liikkeen
jäsenten – tai potentiaalisten jäsenten – tavasta hahmottaa maailmaa.
Qumranin liike syntyi sellaisessa historiallisessa tilanteessa, joka suosi
kilpailua eri ryhmien välillä. Jotkut juutalaiset olivat valmiimpia tekemään myönnytyksiä kreikkalaisten (seleukidien) suuntaan enemmän
kuin toiset. Antiokhos IV Epifaneen aikainen kriisi toi esiin jännitteet
niin, että yksi suku sai mobilisoitua vastarintaliikkeen ja saavutti jonkinlaisen itsehallinnon lähes vuosisadaksi (hasmonien aika n. 140–63 eKr.).
Uudessa tilanteessa erilaiset ryhmät taistelivat vaikutusvallasta
(Baumgarten 1997) – Qumranin liike todennäköisesti yhtenä muiden
joukossa. Identiteetin muodostuksen kannalta vertailua tehtiin siten
voimakkaasti toisiin kollektiiveihin, jotka pyrkivät osoittamaan kansalle
parhaan mahdollisen tien tulevaan. Erottautumisen suunta Qumranin
liikkeessä näytti kohdistuneen etenkin valtaapitäviin pappeihin ja saddukeuksiin, eliittiryhmään, joka sääteli temppelin asioita ja jonka kanssa
monet laintulkinnat olivat yhteisiä, sekä fariseuksiin, joiden laintulkintaa pidettiin liian löyhänä (Schiffman 1994). Myös kansasta tuli erottautua, sillä se ei pitänyt tarvittavia puhtaussääntöjä (4QMMT C 14–
16).
Perhe ja suku olivat Välimeren kulttuuripiirissä perustavia viitekehyksiä, jotka antoivat yksilölle paikan koko yhteiskunnassa. Yksilö identifioitui voimakkaasti tähän kollektiiviin. Hyvänä esimerkkinä tästä on
Paavalin kuvaus itsestään: ”Olen syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa, heprealainen heprealaisista vanhemmista” (Fil. 3:5). Tämän hän kuitenkin lukee tappioksi uuden kristillisen identiteettinsä
tähden. Myös Qumranin sääntöteksteissä perhe ja suku osin häivytetään
niitä suuremman kollektiivin, ”liiton”, ”yhdyskunnan” (jahadin) tai
”seurakunnan”, vuoksi. Silti perheillä säilyi keskeinen rooli: niiden varassa oli liikkeen tulevaisuus (CD 1:11–12; 7:1–9; 1QS 3:6–8) ja niiden
tuli kasvattaa seuraava sukupolvi tuntemaan säädökset (1QSa 1:4–8).
Kasvatus ei kuitenkaan ollut pelkästään vanhempien varassa, vaan
liikkeen johtohahmot saattoivat omaksua perinteisiä perheenpään tehtäviä, esimerkiksi kaupanteossa, aviopuolison valinnassa tai avioeron ottamisessa (CD 13:9–10). Papeilla oli keskeinen rooli (1QS 6:3; 9:7–8),
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vaikka papillisia nimityksiä saatettiin käyttää myös ideologisessa mielessä (esimerkiksi ”Sadokin pojat”, CD 3:21–4:4; 1QS 5:2). Kullakin jäsenellä oli kuitenkin liikkeen hierarkiassa oma paikkansa. Näin ollen jäsenen syntyperä, varallisuus, koulutus ja ikä saattoivat olla tekijöitä, jotka
huomioitiin arvioinnissa (CD 13:11–12; 1QS 5:23; 1QSa). Siten henkilöllä saattoi olla käytössään eriasteisia vertailukohtia suhteessaan ulkopuolisiin ja myös muihin sisäpuolisiin.
Qumranin liikkeen jäsenen positiivinen erottautuminen ryhmänsä
jäsenenä perustui siihen, kuinka voimakkaasti hän samastui omaan
ryhmäänsä (uskoi muutoksen olevan mahdollista ryhmänsä kautta) ja
kuinka todennäköisesti hän oli tottunut vertaamaan ryhmäänsä muihin
ryhmiin (ennemmin kuin arvioimaan omaa ryhmäänsä muista irrallisena). Millä keinoin Qumranin liikkeen jäsen sitten pystyi erottautumaan
muista positiivisesti – millaiset käytännöt ja uskomukset jäsenellä oli
käytössään tähän tarkoitukseen?

Positiivinen erottautuminen Qumranin
(vähemmistö)ryhmässä
Emme tiedä, millaisin symbolisin merkein (kuten vaatetus) lahkon jäsenet saattoivat luoda itsestään positiivisia mielikuvia. Useat käytännöt,
kuten sapattisäännöt ja puhtaussäännöt, erottivat varmasti jäsenet muista ryhmistä, mutta erot saattoivat joskus olla myös hienovaraisia, eivätkä
ne avautuneet kaikille ulkopuolisille. Yksi positiivisen erottautumisen
keino saattoi olla yhteisen omaisuuden käyttäminen vähävaraisten hyväksi (CD 13:12–16) – eräänlainen oikeudenmukaisen yhteisön tunnusmerkki. Lahkon erottautumisen mekanismit, kuten avioliittokäytännöt, yhteiset kokoontumiset ja puhdistautuminen (ks. Wassen &
Jokiranta 2007), olivat sellaisia, että ryhmää hyvin todennäköisesti pidettiin omana ”elämäntapanaan”, jolloin myös ulkopuoliset saattoivat
tunnistaa sen jäsenet ja nähdä nämä stereotyyppisesti.
Teksteissä käytetään stereotyyppistä kieltä sekä sisäryhmästä että
ulkoryhmistä, mikä sellaisenaan tekee raja-aitoja näkyviksi ja vahvistaa
jäsenten pyrkimystä positiiviseen erottautumiseen (Jokiranta 2009c,
102–103). Emme voi tietää, mitkä liikkeen itsestään käyttämät nimityk-
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set olivat vallitsevia (jos mitkään) ja oliko eri pienryhmillä erilaisia identifikaatioita (ks. alla liikkeen vaiheiden näkökulma). Nostan esiin joitakin keskeisiä nimityksiä.
Liitto. On selvää, että liikkeen ja Jumalan suhde ymmärrettiin liittosuhteeksi pitkän perinteen pohjalta. Monesti lahkoille onkin tärkeää osoittaa jatkuvuutensa aiemmasta: muut ovat harhautuneet, mutta me säilytämme aidon ja alkuperäisen. Tämä tehdään usein käyttämällä tuttua
terminologiaa uudella tavalla. Yhden keskeisen sääntötekstin, Damaskon
kirjan, kehys seuraa Heprealaisesta Raamatusta ja deuteronomistisesta
teologiasta tuttuja liittokaavan elementtejä: teos on puheen muotoon
puettu saarna, jossa kehotetaan liittoon astuneita kuulemaan lakeja ja
pysymään uskollisina. Jumala on säästänyt jäännöksen, jonka kanssa
solmitaan – Jeremiaa (31:31) mukaillen – ”uusi liitto Damaskon maassa” (CD 6:19). ”Damaskon maa” saattaa viitata konkreettisesti pohjoiseen Syyriaan tai symbolisesti maanpaon paikkaan (vrt. CD 7:9–21).
Uuden liiton ajatusta hyödynnettiin myöhemmin myös varhaisten kristittyjen itseymmärryksessä (Luuk. 22:20). Deuteronomiumin liittokaavaa lakeineen ja niitä seuraavine siunauksineen ja kirouksineen käytetään myös Qumranin luolasta 4 löytyneessä teoksessa Tooran
määräyksiä (von Weissenberg 2009).
Toisessa sääntötekstissä, Yhdyskuntasäännössä, korostuu liittoon astumisen vapaaehtoisuus. Liiton alleviivataan olevan avoin kaikille, ja
kieltäytyjät tuomitaan kovin sanoin (1QS 5:11). Liiton ulkopuolella ei
ole elämään johtavaa tietä, sillä liiton miehillä on hallussaan Mooseksen
lain paljastettu, oikea tulkinta (1QS 5:7–10; 4QSb 4; 4QSd 1a–b). Tämä osoittaa, kuinka Toisen temppelin ajan juutalaisuus ei ollut yhdenmukaista, vaan sisälsi selvästi toiset tuomitsevia ryhmiä. Liiton rikkojat
saavat liiton kiroukset osakseen, olivat nämä sitten ulkopuolisia tai
oman ryhmän luopioita. Jopa silloin, kun vertailukohtana ovat pakanat,
oman kansan jumalattomat eivät saa sen enempää sympatiaa osakseen
(esim. 1QM 1; 1QpHab; ks. alla). Sen sijaan joissain tapauksissa visioidaan tulevaisuus, jossa osa läheisistä vastustajista (etenkin ryhmä ”yksinkertaiset”) liittyy vielä todelliseen Israeliin (4QpNah 3:3–8).
Pisimmässä Yhdyskuntasäännön käsikirjoituksessa (1QS) esitellään
liitto ”armoliittona” (1QS 1:7), ja tähän liitetään liikkeelle tärkeitä uusia
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käsitteitä. Ensinnäkin liike on ”Jumalan neuvosto” (1QS 1:8): Jumalan
neuvot välittyvät liikkeen hierarkkisen järjestyksen kautta jäsenille. Toiseksi sen jäsenet ovat ”valon lapsia” (1QS 1:9; vrt. Ef. 5:8; ks. alla).
Kolmanneksi liike on ”Jumalan yhdyskunta”, jahad (1QS 1:12) – niitä,
jotka tekevät kaiken yhdessä ja yhteiseksi parhaaksi. Käsikirjoituksessa
on myös kokonainen liittoseremonia, jonka mukaan papit lukevat liiton
siunaukset, leeviläiset lukevat liiton kiroukset ja seurakunta vastaa aamenella (1QS 1:16–2:18). Näin ollen liittoon astuminen tehtiin näkyväksi vuosittain. Samalla muistutettiin kunkin asemasta liikkeessä.
Liitto on kuin meidän käsitteemme kirkko: sillä voidaan tarkoittaa
konkreettisia ryhmiä, instituutioita tai abstraktia uskovien joukkoa.
Qumranin liikkeen jäsen oppi ymmärtämään liiton erityisellä tavalla.
Hymnien kirjassa liitto-termi esiintyy rukouksissa usein suorana puhutteluna Jumalalle: ”sinun liittosi” (1QHa 8:16; 10:28). Jäsenen suhde
Jumalaan sai näin henkilökohtaisen sanoituksen – ikään kuin liitolla ei
olisikaan välittäjiä. Sosiaalisen identiteetin kannalta liitto-käsite oli tarpeeksi joustava niin, että jäsen saattoi nähdä sen erityisenä, vain hänen
ryhmäänsä koskevana etuoikeutena; toisaalta sen sisällä saattoi yhä olla
myös ulkopuolisia, mutta nämä saisivat lopulta rangaistuksensa. (Liitosta Qumranin teksteissä ks. Porter & de Roo 2003; Metso 2008;
Schiffman 2010.)
Temppeli. Yhdyskuntasäännössä liikkeen jäseniä kutsutaan sovituksen
tuojiksi ja heitä verrataan temppeliin ja sen kaikkein pyhimpään (1QS
8:4–10; 9:3–11; vrt. myös 1QS 5:6). Kuva on tuttu myös varhaisten
kristittyjen kirjoituksista (1. Kor. 3:16; Ef. 2:20–22; 1. Piet. 2:5).
Tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että Damaskon kirjassa
ei esiinny temppelimetaforaa. Tästä on joskus tehty se johtopäätös, että
Damaskon kirjan taustayhteisö toimi vielä temppelin yhteydessä, kun
taas Yhdyskuntasäännön ryhmä katsoi korvaavansa Jerusalemin temppelipalveluksen (Davies 2000; Kapfer 2007). Päätelmä voi kuitenkin
mennä liian pitkälle. On selvää, että liitto-terminologia ei tuntunut
yksin riittävän. Temppelimetafora oli luonteva liikkeessä, jossa oli paljon papillisia jäseniä ja jossa korostettiin Jumalan läsnäoloa sekä pyhyyttä ja puhtautta. Metaforassa aina häivytetään joitakin puolia ja korostetaan toisia. (Wassén 2013.) Vaikka (kaikki) jäsenet eivät olisikaan
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sanoutuneet täysin irti temppelin kaikista toiminnoista, identiteetin
kannalta oli tärkeää vahvistaa jo profeetoilta tuttua kielenkäyttöä siitä,
miten oikea elämä ja rukous ovat Jumalan mielen mukaista jumalanpalvelusta (1QS 9:5). Jumalalla oli keinonsa sovittaa myös ilman maallista
temppeliä ne synnit, jotka olivat saastuttaneet luvatun maan. Teksteissä
kuvataan liikkeen taivaallista jumalanpalvelusta yhdessä enkelien kanssa
(Seurakuntasääntö 1QSa 2:9; Sapattiuhrin laulut), ja jäsen saattoi kokea
olevansa osa ”taivasta maan päällä”.
Temppelimetafora auttoi myös jäsentämään liikkeen hierarkkista
luonnetta: jäsenet olivat alisteisessa suhteessa ylempiinsä, kuten temppelissä papit, leeviläiset, kansa ja muukalaiset. Jaottelu pappeihin, leeviläisiin (tai vanhimpiin) ja israelilaisiin (joskus myös muukalaisiin) löytyy
sääntöteksteistä (CD 14:3–4; 1QS 2:19–25; 6:8–9). Tällä kuvalla kansasta, joka muodostaa pyhyyden eri asteita pyhäkön ympärille ja joka
jaetaan kymmeniin, satoihin ja tuhansiin, oli myös yhteys toiseen suosittuun metaforaan, yhteisöön autiomaassa kulkevana kansana, odottamassa luvattuun maahan pääsyä. Sitä käytettiin useissa Toisen temppelin ajan teksteissä kuvaamaan tyytymättömyyttä nykyiseen temppeliin ja
vierautta maasta: pakkosiirtolaisuuden ei nähtykään päättyneen maahan
paluuseen, vaan yhä odotettiin uutta alkua.
Valon lapset. Ihmisten jakaminen valon ja pimeyden lapsiin on tarttuva
ja voimakas mielikuva (vrt. luku Varhaisen kristinuskon leviäminen:
Näkökulmia kognitio- ja evoluutiotieteistä). On mielenkiintoista huomata, että tämä vertauskuva ei ole levinnyt kovin laajalle Qumranin
liikkeen teksteissä (Vanonen 2013). Yhdyskuntasäännössä se rajoittuu
pisimmän käsikirjoituksen (1QS) alkuun, ja siinä erityisesti niin sanottuun kahden hengen oppiin (1QS 3:13–4:26). Samassa katkelmassa se
sekoittuu myös toiseen käsitepariin, totuuden henkeen ja eksytyksen
henkeen. Opetuksen mukaan kukin ihminen on kummankin hengen
vaikutuspiirissä.
Tämäntyyppinen opetus oli selvästi yksi tapa käsitellä pettymyksiä
liikkeen parissa: se tarjosi selityksen sille, että jäsenet eivät vielä osoittautuneet täydellisiksi ja erehtymättömiksi ja saattoivat myös luopua liikkeestä. Valo-pimeys -polarisaatiota ehkä myös vältettiin, sillä se saattoi
johtaa omienkin jäsenten demonisointiin eikä rakentanut liikkeen tar-
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vitsemaa yhteisyyttä. Jäsenelle se toki tarjosi myös voimakkaan tavoitteen, jota kohti pyrkiä, ja tietoisuuden kosmisesta ulottuvuudesta, jonka
osa hän oli.
Syntinen ja syyllinen. Jos liikkeen jäsenet pyrkivät positiiviseen erottumiseen, miksi teksteissä on jaksoja, joissa lähes ryvetään ihmisen syntisyydessä (loppuhymni 1QS 10–11; useat Hymnien kirjan psalmit, esim.
1QHa 12) tai tunnustetaan kollektiivisesti syntejä (1QS 1:24–2:1; CD
20:27–30)? Yksi syy on juuri edellä mainittu puolustautuminen epätäydellisyyttä vastaan. Näyttää kuitenkin siltä, että syyllisyyden tunnustamisella on jäsenten identiteetissä keskeisempikin osa: jäsenet ovat niitä,
jotka näkevät itsensä oikein Jumalan edessä. Tämä liittyy myös laajempaan kehitykseen siitä, miten valituspsalmeista tulee katumuspsalmeja
(Lambert 2010). Jumalalle ei vain valitettu kansan kohtaloa, vaan kansan syntien katuminen koettiin Jumalan antamana kutsumuksena.
Edellä esitellyt käsitteet kuuluvat siihen valikoimaan, joka liikkeen jäsenillä saattoi olla käytössään. Jossain määrin voidaan puhua liikkeen
identiteetistä ja kollektiivisesta itseymmärryksestä – niin kuin vaikkapa
varhaisten kristittyjen itseymmärrystä määritteli symbolisesti merkitty
yhteinen käsitys Jeesuksen merkittävyydestä (vaikka tarkka käsitys itse
merkityksestä saattoi vaihdella). Se, mikä näitä kollektiiveja itse asiassa
määritteli, oli kuitenkin jatkuvasti yhteisen ”neuvottelun” alaista ja aktivoitui erilaisissa vertailu- tai uudelleenarviointitilanteissa. Roomalaisten
tulo toi mukanaan sekä uudenlaisia odotuksia että uudenlaisia pettymyksiä, ja liikkeen jäsenet kehittivät luovia tapoja positiiviseen erottumiseen. Yksi tällainen oli prototyyppinen Vanhurskauden opettajan
hahmo, joka esiintyy pešerteksteissä.

Pešereiden saarna ja Vanhurskauden
opettaja prototyyppinä
Pešertekstien nimi tulee tulkintaa tarkoittavasta heprean sanasta pešer,
joka aloittaa teksteissä raamatunsitaattien jälkeen tulevan tulkinnan.
Tällä kirjallisella muodolla on selvä yhteys unien- ja näkyjentulkintatra-
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ditioon, josta myös termi pešer on lainattu (Dan. 2; 4–5; 7; 1. Moos.
40–41). Usein onkin ajateltu, että pešereiden kirjoittajat pitivät tulkittavia raamatuntekstejä unen kaltaisina näkyinä, joiden oikea tulkinta oli
uskottu liikkeen viisaiden haltuun. Tulkinta saattoi olla täysin irrallaan
raamatunkohdan alkuperäisestä yhteydestä ja merkityksestä. Tätä sitaattien ja tulkintojen irrallisuutta ei kuitenkaan pidä liioitella (Jokiranta
2013; Berrin 2004). Vaikka tulkinnoissa ei pyritty ymmärtämään profeetallisten tekstien historiallista merkitystä, eivät tekstin tulkitsijat ohittaneet alkuperäisen tekstin ideologiaa ja viestiä. Päinvastoin he saattoivat hyödyntää sitä oman viestinsä edistämiseksi. Tämä on jäänyt usein
huomaamatta, kun on syvennytty avaamaan eksegeettisiä tulkintatekniikoita tai keskusteltu tulkintojen historiallisista viittauksista. Pešerit
ovat Qumranin tekstien joukossa niitä harvoja tekstejä, jotka sisältävät
selviä historiallisia nimiä (Kreikan kuningas Antiokhos, 4QpNah 1:3)
sekä lukuisia ”salanimiä” (kuten ”kittiläiset” roomalaisten nimenä,
1QpHab). Ne ovat siten vaikuttaneet liikkeen historiallisen viitekehyksen ymmärtämiseen.
Miten pešereiden saarna toimi? Yksi edellytys on, että pešerin lukija
tai kuulija tunsi myös tulkittavan tekstin. Käsittelen tarkemmin Habakukin pešeriä (Jokiranta 2013b, 148–175). Itse Habakukin kirja käsittelee vanhurskaan kärsimisen problematiikkaa. Profeetta Habakuk valittaa
jumalattomien väkivaltaa (Hab. 1:1–4). Jumala lähettää kaldealaiset
(babylonialaiset) rangaistukseksi (Hab. 1:5–11). Kaldealaisia kuvataan
kuitenkin ylen julmiksi, eikä profeetta voi tyytyä tällaiseen vastaukseen,
vaan odottaa toista (Hab. 1:12–2:1). Tämä vastaus lupaa elämän niille,
jotka säilyvät uskollisina (Hab. 2:2–4). Voi-huudoin tuomitaan lisäksi
kaikenlainen ahneus, väkivalta ja epäjumalanpalvelus (Hab. 2:5–20).
Kirjan lopullisessa asussa voi-huudot tuntuvat olevan kohdistettu kaldealaisia vastaan, mutta mukana voi olla myös kansan oman jumalattomuuden tuomitsevia ajatuksia.
Kirjan eri ”hahmoilla” on merkitystä, kun katsotaan miten pešertulkitsija identifioi tekstin kunkin hahmon (Pešerissä siteerataan vain
lukuja Hab. 1–2). Alun tulkinta on pitkälti tuhoutunut, mutta se käsittelee ainakin liikkeen pettureita. Habakukin ensimmäinen ja toinen
kuvaus kaldealaisista (Hab. 1:6–11, 14–17) tulkitaan johdonmukaisesti
koskemaan kittiläisiä (roomalaisia; 1QpHab 2:11–4:15; 5:12b–12).
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Siten roomalaiset voitiin ymmärtää Pešerin maailmassa Jumalan lähettämäksi rangaistukseksi kansan jumalattomia vastaan. Siinä osassa, jossa
Habakuk toteaa kaldealaisten tulevan rankaisijoiksi ja valittaa, kuinka
jumalaton saa nielaista hurskaan (Hab. 1:12–13), tulkinta kuitenkin
poikkeaa tästä – taitavasti sitaatin monimerkityksisyyttä tai vaihtelevia
lukutapoja hyödyntäen. Pešertulkitsijan mukaan Jumala antaakin tuomiovallan valituilleen, ja jumalattomat identifioidaan liikkeen omiin
pettureihin (1QpHab 4:16–5:12).
Profeetan saama toinen vastaus (”vanhurskas saa elää kun pysyy uskollisena”; Hab 2:4) tulkitaan Pešerissä kestävyydeksi lain noudattamisessa – liikkeen ohjauksessa – ja uskollisuudeksi Vanhurskauden opettajalle (1QpHab 7:12–8:1). Siten uskollisuus liikkeen alkuperäiselle
kutsumukselle tuntuu olevan yksi Habakukin pešerin keskeinen sanoma:
profeetat pitivät hallussaan vain rajallisen määrän tietoa, ja liikkeellä
itsellään on profeetallinen tehtävä salaisuuksien välittäjänä, kirjoitusten
tulkkina, tuomion julistajana ja jopa sen toimeenpanijana. Malliksi
nostettu Vanhurskauden opettaja on esimerkillinen hahmo tästä tehtävästä: nimensä mukaisesti hän opetti Jumalalta saatua tietoa, vaikka oli
jumalattomien vainoama. Näin tuli muidenkin jäsenten toimia. Lain
noudattaminen saa tekstin kautta laajemman, kosmiseen jumalalliseen
suunnitelmaan liittyvän merkityksen – ja korostaa identiteettiä, jossa ei
erotuta ulkopuolisista vain lainnoudattamisen vaan myös lopunajallisten
salaisuuksien ymmärtämisen suhteen.
Vanhurskauden opettaja tai Vanhurskas opettaja esiintyy vain
muutamassa Qumranin pešertekstissä, ja pešereiden ulkopuolella ainoastaan Damaskon kirjassa, yhtenä Jumalan lähettämänä opastajana (CD
1). Olen pyrkinyt osoittamaan (Jokiranta 2013b), miten vähän tästä
hahmosta tiedetään, mutta se tieto, mitä saadaan, on prototyyppistä:
hahmossa kiteytyy se, mitä ryhmän jäsenten ajatellaan jakavan toistensa
kanssa (he ovat valittuja ja ilmoituksen haltijoita mutta samalla vainottuja) ja miten heidän ajatellaan erottuvan ulkopuolisista (ulkopuoliset
opettavat valhetta ja saavat rangaistuksen valittujen vainoamisesta).
Pešereissä ei pyritä historiallisesti tarkkaan kuvaan Vanhurskauden opettajasta, vaan kuvaan, johon samastumalla liikkeen jäsenet pysyvät liikkeen jäseninä vastoinkäymisistä tai kilpailevista ryhmistä huolimatta.
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Habakukin kirjan voi-huudot (Hab. 2:5–20) kohdistetaan pešertulkinnoissa järjestelmällisesti oman kansan pahoja pappeja ja johtajia
vastaan ja lopulta myös kaikkia kansoja vastaan (1QpHab 8:3–13:4).
Siten alleviivataan oman kansan jumalattomuutta, joka on yhtä vakavaa
kuin vieraiden kansojen (kaldealais/kittiläisten) jumalattomuus. Tuomio ei kohtaa vain vierasmaalaisia valloittajia, vaan myös Israelin valtaapitäviä. Tämäkin osaltaan legitimoi liikkeen erottumista: ei ole tarjolla
muuta oikeaa vaihtoehtoa kuin kuulua uskollisten joukkoon, vaikka se
toisi ennakoimattomia kärsimyksiä tai liikkeen visio ratkaisevasta käänteestä tuntuisi pitkittyneen. Pahoja pappeja ei myöskään tuomita yleisesti, vaan ennen kaikkea hurskaita vastaan kohdistuvista toimenpiteistä.
Samanlainen identiteetin rakennusprosessi on meneillään Psalmipešerissä, vaikka tulkittavissa Psalmeissa (Ps. 37; 45) ei olekaan samanlaista ”juonta” kuin Habakukin kirjassa. Erilaisten henkilöhahmojen
identifioiminen on paljastavaa: psalmin ”jumalaton” identifioidaan joskus kollektiiviksi ja joskus yksilöksi, samoin ”vanhurskas” on joskus
liikkeen oma joukko (”köyhien seurakunta”), joskus sen mallihahmo
(”Vanhurskauden opettaja”). Hierarkioista ei näissä teksteissä puhuta
mitään. Psalmin oma viisausopetus (”malta mielesi, hillitse vihasi”; Ps.
37:8) tulkitaan luovasti: nämä ovat niitä, jotka eivät kieltäydy kääntymästä, kun taas kääntymistä vastustavat vetävät itse päälleen vihan
(4QpPs 2:1–4). (Jokiranta 2013b, 130–134.)
Sääntötekstit ja pešertekstit paljastavat eri puolia liikkeen identiteetistä. Tästä herää kysymys, mitkä olivat liikkeen erityisiä haasteita missäkin vaiheessa. Esitän lopuksi joitakin näkökulmia ryhmän vaiheista
sosiaalisen identiteetin kannalta.

Qumranin liikkeen elinkaari
ja sosiaalinen identiteetti eri vaiheissa
Sosiaalisen identiteetin näkökulmassa ollaan kiinnostuneita siitä prosessista, joka saa yksilön näkemään itsensä jonkin ryhmän jäsenenä ja toimimaan sitten ryhmään liittämiensä uskomusten ja odotusten mukaan.
Teoreetikot ovat erotelleet syklisiä vaiheita tässä prosessissa. Stephen
Worchel (Worchel 1998) käsittelee neljää tällaista vaihetta, joissa henki-
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lön persoonallinen ja sosiaalinen identiteetti dominoivat eri tavoin:
identifikaatio (ryhmän erottautuminen ja sosiaalistuminen), tuotteliaisuus, yksilöllistyminen ja luhistuminen (vrt. luku Lahkotutkimus).
Ryhmän identifikaatiovaiheessa sosiaalista identiteettiä määritellään
aktiivisesti, eikä poikkeamia siitä suvaita. Yhteinen käsitys ”meistä”
muodostuu erilaisten symbolien ja yhteisen historian tai merkkihenkilöiden ja ideaalimallien kautta. Johtajilla on tärkeä merkitys. Kun ryhmä on saanut luotua muista positiivisesti erottuvan identiteetin, sen
jäsenet keskittyvät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen (tuotteliaisuus).
Yksilöllisiä eroja suvaitaan paremmin tai jopa etsitään, jotta ”tuottavuus” paranisi. Myöhemmin yksilöt alkavat arvioida omaa panostaan ja
siitä saamaansa hyötyä ryhmässä (yksilöllistyminen). Tässä vaiheessa
ryhmään muodostuu helposti alaryhmiä erilaisten taitojen, roolien tai
intressien myötä. Siirtymä sosiaalisesta identiteetistä persoonallisen
identiteetin näkyvyyteen luo uhan yhteisyydelle. Pettyneet jäsenet saattavat lähteä ryhmästä tai myydä taitonsa ulkopuolisille (luhistuminen).
Jäljelle jäävät jäsenet suhtautuvat luopioihin negatiivisesti, mutta kääntävät prosessin omaksi edukseen: näin paljastuu, ketkä ovat todellisia
jäseniä, ja ryhmä ”puhdistuu”. Käynnistyy uudelleen identifikaation
prosessi, kun yksilöt korostavat sosiaalista identiteettiään persoonallisen
identiteetin sijasta.
Tätä näkökulmaa voi heuristisesti soveltaa Qumranin liikkeeseen ja
sen kirjalliseen tuotantoon (Jokiranta 2013, 78). On oletettavaa, että
liikkeessä oli tarve tuottaa erityyppistä materiaalia eri vaiheissa. Alussa
täytyi luoda rajat, selventää tavoitteet ja perustella ryhmän oikeutus.
Tässä vaiheessa ei välttämättä luotu suuria määriä yhteisön omia teoksia,
mutta kylläkin sentyyppistä ideologiaa, jota löydämme esimerkiksi Damaskon kirjasta: Israelin historia on luopumuksen historiaa, mutta Jumala on herättänyt jäännöksen kääntymään synnistä. Tälle pyhälle
jäännökselle on ilmoitettu Jumalan tahto ja salaisuudet. Kysymyksessä
on koko yhteiskuntaa ja ihmisen olemassaoloa määrittelevä tapa olla ja
elää. Siitä riippuu paitsi kansan tulevaisuus, myös maailman kosminen
kohtalo.
Alkuvaiheessa tehtävänä oli säilyttää ja tutkia lakia ja erilaisia lopunajallisia visioita. Kun laintutkimisesta tuli systemaattisempaa ja järjestäytyneempää, tuli tarpeelliseksi myös säädellä osallistumisen rajoja.

326

JUTTA JOKIRANTA

Lain tutkiminen oli yksi ilmoituksen saamisen väline, ja ilmoituksen
oikeellisuus perustui siihen, että laintutkijat itse pitivät lain. Rikkojat tai
muuten epäluuloa herättävät oli syytä rajata ulkopuolelle. Esimerkiksi
sellaiset vaatimukset kuin valan antaminen (CD 15:7–8) auttoivat rajaamaan ulos liian löyhästi sitoutuvia. Samalla muotoutui uudenlainen
käsitys liitosta liiton sisällä: tähän liittoon tuli liittyä, siihen ei vain synnytty.
Liikkeen kasvaessa ja vakiintuessa keskityttiin tavoitteiden saavuttamiseen ja ryhmän roolien täsmentämiseen (tuotteliaisuusvaihe). Ryhmän käytännöistä ja säännöistä luotiin ulkoisia muistilähteitä. Liittymisja rangaistusäännöt sääntöteksteissä ovat tästä hyviä esimerkkejä. Sisäiset
hierarkiat syntyivät ja tulivat tärkeiksi järjestystä ylläpitäviksi tekijöiksi:
kukin tiesi paikkansa ja kuunteli hierarkiassa ylempänä olevaa (esim.
CD 15:10–11; 1QS 6:2–3). Myös henkilön taidoilla oli merkitystä (CD
13:2–4). Yhteinen identiteetti kiteytyi lain ja omaisuuden yhteisyyteen
(1QS 5:1–2). Omaisuudesta valehtelu oli pahempaa kuin muista asioista valehtelu (1QS 6–7; vrt. Ananiaksen ja Safiran tapaus, Ap. t. 5). Käytännön tasolla luotiin toimivia ratkaisuja sille, miten voitiin ja ei voitu
olla vuorovaikutuksessa ulkopuolisten kanssa (1QS 5:13–20; 9:12–26;
CD 13:7–16). Tehokkaimpia uusien jäsenien opettamisen muotoja
saattoivat arkielämän todellisuudessa olla erilaiset toistuvat rituaalit,
joissa raja-aidat konkretisoituivat, sekä hymnit, joiden kuulija tai laulaja
pystyi samastumaan ”minä”-ääneen (esim. 1QS 10–11; 1QHa:n minähymnit).
Teksteissä saattaa olla merkkejä siitä, miten yksilöllistymisvaiheessa
liikkeen sisälle muodostui klikkejä tai miten yksilöt pyrkivät osoittamaan kunnollisuutensa ja odottivat ansaitsevansa ryhmässä erityisaseman – ja kenties pettyivät odotuksissaan. Edellä mainittu omaisuudesta
valehtelu saattaa kuvastaa yksilöllisten pyrkimysten asettamista yhteisöllisten edelle. Monet rangaistussäädökset on luettavissa siitä näkökulmasta, että jäsen saattoi – huomaamattaan tai tietoisesti – toimia oman persoonallisen identiteettinsä varassa ennemmin kuin ryhmän arvojen
ohjaamana: hän suhtautui vähemmän vakavasti yhteisön auktoriteetteihin ja yhteisiin kokoontumisiin, ilmaisi tunteitaan huolettomammin tai
kosti itse jonkin asian lähimmäiselleen (1QS 7; 4QDa 10; 4QDe 7;
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4Q265 4). Jäseneksi liittymiseen kuuluva testaaminen kehittyi huippuunsa (1QS 6).
Jotkut tutkijat näkevät liikkeen sisällä eriytymistä: John Collinsin
(2009) mukaan ”täydellisen pyhät miehet” erotettiin liikkeen sisällä
omaksi eliittiryhmäkseen, mutta nämä kohdat on luettavissa myös ylipäätään yhteisen identiteetin korostamisena: ”täydellinen pyhyys” leimasi sisäpuolisia erotuksena ulkopuolisista. Vallankäytöstä on silti saatettu käydä kädenvääntöä (esim. 1QS 9:7). Edellä mainittu
Yhdyskuntasäännön alussa oleva opetus kahdesta hengestä (1QS 3–4) on
kuin tilauksesta luotu teologinen ratkaisu sille, että liikkeen sisälläkin
oleva saattoi erehtyä – vaeltaa eksytyksen hengessä – eikä näitä pimeyden ja valon lapsia pystytty vielä täydellisesti erottamaan toisistaan. Siten katuva ja kääntyvä sai uuden mahdollisuuden, mutta sellainen, joka
ei alistunut yhteisön auktoriteettien valtaan, joutui eroamaan.
Luhistumisvaiheessa konfliktin äänet kävivät ilmeisiksi. Etenkin
luopioitten olemassaolo ja torjuminen kuvaavat sitä todellisuutta, että
liike ei säästynyt vapaamatkustajilta eikä kriittisiltä ääniltä. Liiton uudistamisen seremoniassa kirotaan sellainen jäsen, joka tulee liittoon ”epäjumalia sydämessään” (1QS 2:11–18). Luopioiden paluumahdollisuuksia oli täsmennettävä: yli kymmenen vuotta jäsenenä olleelle ei enää
anneta uutta mahdollisuutta (1QS 7:22–25) – sääntö, joka voi itse asiassa puhua sen puolesta, että muille rikkoneille on oltava armollisempi,
jotta liike voi pitää jäseniään. Vastaavaa problematiikka kuvaavat säädökset, joissa erotellaan tahallisia ja epähuomiossa tehtyjä syntejä (1QS
8:20–9:2). Petturit saattoivat liittyä muihin vaihtoehtoisiin liikkeisiin
(toisin kuin Josefus antaa ymmärtää idealistisessa kuvauksessaan erotetusta, joka nääntyy nälkään, koska ei valansa sitomana voi syödä muualla; Juutalaissodan historia, 2:143–144). Luopioille kuviteltiin sama rangaistus kuin ulkopuolisille (CD 8:1–2; 19:34–20:13).
Tekstejä ei voi puhtaasti lajitella eri ryhmävaiheisiin, eivätkä kaikki
identiteettiprosessien vaiheet ole samalla tavalla ”dokumentoituja”. On
esimerkiksi vaikea tietää, mitkä tekstikohdat ”uskottomista” kuvastavat
liikkeen varhaisvaiheita ja mitkä sen myöhempiä haasteita. Olivatko
uskottomat fariseuksia tai saddukeuksia, jotka jäivät liikkeen ulkopuolelle, vai liikkeestä myöhemmin erotettuja jäseniä? Teksteissä on selvästi
nähtävissä rajanvetoa ulkopuolisiin (ja todennäköisesti jollakin tapaa
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samanlaisiin) ryhmittymiin, mutta rajanvetoa sisäpuolisiin ei mielestäni
tarvitse tulkita skismaattiseksi kehitykseksi, vaan se on ymmärrettävissä
luonnolliseksi liikehdinnäksi, jossa joitakin jäseniä lähti ja joitakin leimattiin vääryyden puolen edustajiksi (näin myös Collins 2009). Tekstejä on toimitettu uusissa tilanteissa ja monet metaforat ovat toimineet
sekä varhaisessa identifikaatiovaiheessa että vaiheissa, joissa oli tarpeen
määritellä uudestaan, kuka kuului liikkeeseen ja kuka ei. Uudelleenidentifikaation vaiheessa ryhmän uskolliset jäsenet määrittelivät sen,
mitä ryhmään kuuluminen tarkoitti.

Tässä luvussa keskeistä
•

•

•

Sosiaalisen identiteetin näkökulma muistuttaa ihmisten tarpeesta positiiviseen erottumiseen myös ryhmänsä kautta. Qumranin liikkeen teksteistä nähdään, millaisia välineitä jäsenillä oli
tähän. Arjessa erottautumista alleviivasi ennen kaikkea pitäytyminen liikkeen omiin käytäntöihin. Positiivista erottumista ei
kuitenkaan tapahtunut ilman identiteetin rakentamista niin, että jäsen tuli näkemään itsensä esimerkiksi uuden liiton jäsenenä, valittuna ja vapaaehtoisena, muista erotettuna ja pyhitettynä, jumalallisesta suunnitelmasta osallisena.
Erilaiset identiteetin määrittelijät saattoivat korostua eri aikoina. Esimerkiksi Yhdyskuntasäännössä temppelimetafora on näkyvämpi kuin Damaskon kirjassa. Habakukin pešerissä ja Psalmipešerissä puhutaan Vanhurskauden opettajasta, joka toimii
samastumiskohteena ja ryhmän prototyyppinä. Sääntöteksteihin nähden nämä edustavat myöhäisempää uudelleenidentifioitumisvaihetta. Ne puhuvat omaa kieltään siitä, ettei liikkeen sosiaalinen identiteetti tullut koskaan valmiiksi tai pysynyt
staattisena.
Sosiaalinen identiteetti rakentuu vertailun kautta aina uusissa
tilanteissa. Ryhmän vaiheista käsin tarkasteltuna sosiaalista
identiteettiä rakennetaan aktiivisemmin ryhmän alussa ja uhkia
koettaessa. Ulkopuolisten syrjiminen on sitä voimakkaampaa
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mitä enemmän henkilö identifioituu ryhmäänsä ja vertailee sitä
läheisiin ryhmiin.
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OUTI LEHTIPUU

Ylösnousemususkoa koskevat kiistat
poikkeavuuden leimaamisteorian
näkökulmasta

Varhainen kristinusko oli monimuotoinen liike, jonka piirissä oli
erilaisia käsityksiä keskeisistäkin käytäntöihin ja oppiin kuuluvista
kysymyksistä. Vaikka myöhemmin tietyt kristinuskon muodot saavuttivat johtavan aseman ja määrittelivät oikeaoppisuuden omista
lähtökohdistaan käsin, ei varhaisempia lähteitä ole mielekästä eikä
asianmukaista tarkastella niiden voittokulkuna. Poikkeavuuden leimaamisteoria tarjoaa yhden näkökulman, josta lähteiden kuvaamia
jännitteitä voi selittää. Tässä luvussa pohditaan, miten poikkeavuuden leimaamisteoria valottaa yhtä keskeistä kiistaa, kysymystä kuolleitten ylösnousemuksesta.

Eräs keskeinen piirre Uuden testamentin kirjeissä on vääristä opettajista
ja heidän opistaan varoittaminen. Paavali puhuu seurakuntaan tulleista
”valeveljistä” (pseudadelfoi, Gal. 2:4) ja ”vääristä apostoleista” (pseudapostoloi, 2. Kor. 11:13). Toisessa Pietarin kirjeessä hyökätään ”vääriä
opettajia” vastaan (pseudodidaskaloi, 2. Piet. 2:1), ja Ensimmäisen Johanneksen kirjeen kirjoittaja varoittaa liikkeellä olevista ”vääristä profeetoista” (pseudoprofētai, 1. Joh. 4:1). Näiden opettajien kutsuminen ”veljiksi”, ”apostoleiksi” ja ”profeetoiksi” – joskin vääriksi sellaisiksi –
osoittaa, ettei kyse ole jonkin kristinuskolle vieraan opin tai kultin saar-
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naajista, vaan toisista kristityistä. Kirjeiden kirjoittajien mielestä he tosin
eivät ole todellisia kristittyjä, vaan harhaopin opettajia, jotka yrittävät
vietellä puolelleen oikeita uskovia. Kristinuskoon näyttää siten alusta
alkaen kuuluneen rajankäyntiä sen määrittelemiseksi, mitä oikea usko
on ja mitä siihen kuuluu.
Määrittely oli välttämätöntä, sillä käytettävissä olevista lähteistä välittyy kuva siitä, että jo varhaisimmista ajoista alkaen Jeesuksen seuraajien keskuudessa on ollut erilaisia painotuksia ja vastauksia sellaisiin uskon kannalta perustaviin kysymyksiin, kuten kuka Jeesus on tai mitä
hänen seuraamisensa edellyttää. Kiistoja oikean kristillisyyden tunnusmerkeistä käytiin niin käytäntöjen kuin opin osalta. Esimerkiksi Galatalaiskirjeessä Paavalin kutsumat ”valeveljet” vaativat, että seurakunnan
jäsenet pitävät kiinni juutalaisista puhtaussäädöksistä ja pakanuudesta
kristinuskoon kääntyneet miehet ympärileikkaavat itsensä juutalaisen
tavan mukaan. Paavali asettui koko arvovallallaan puolustamaan näkemystä, jonka mukaan kaste riittää kristityksi tulemiseen. Aikojen saatossa tämä näkemys osoittautui voitokkaaksi ja juutalaisiin käytänteisiin
sitoutuneelle kristillisyydelle ei enää ollut sijaa, etenkään lännen kristillisyydessä. Kaikki kiistakysymykset eivät liittyneet käytännön elämään,
vaan osa oli luonteeltaan opillisia. Eräs keskeinen kiistakysymys koski
Jumalaa: oliko Vanhan testamentin luojajumala sama kuin Jeesuksen
julistama Isä vai oliko olemassa kaksi eri Jumalaa, kuten esimerkiksi
Markion opetti? Toinen kiistelty oppi liittyi kuolleiden ylösnousemukseen. Vaikka käytännössä kaikki kristityt uskoivat ylösnousemukseen,
sen tarkempi sisältö oli kiivaan kiistelyn kohde.
Tässä luvussa luon katsauksen siihen, millaisia kiistoja ylösnousemuksesta käytiin. Pohdin erityisesti kysymystä siitä, miksi ylösnousemususko muodostui kristittyjä erottavaksi, ei heitä yhdistäväksi
tekijäksi. Sovellan kysymyksenasetteluun sosiologista mallia, jota suomeksi kutsutaan usein nimellä poikkeavuuden leimaamisteoria (interactionist theory of deviance, myös labelling theory). Se auttaa näkemään,
kuinka ylösnousemususkon erilaisia määritelmiä käytettiin ryhmäidentiteetin vahvistamiseen ennen kaikkea rajaamalla toisella tavalla ylösnousemuksen ymmärtäneet oikean kristillisyyden ulkopuolelle.
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Mistä ylösnousemuksessa kiisteltiin?
Kysymys siitä, mitä kuolleille tapahtuu, ei ollut itsestään selvä varhaisessa kristinuskossa. Paavali selvitti aihetta ja oikoi seurakunnassa esiintyneitä käsityksiä niin tessalonikalaisille kuin korinttilaisille osoittamissaan
kirjeissä (1. Tess. 4:13–18; 1. Kor. 15:36–55). Erilaisia käsityksiä jäi
silti elämään ja kehittyi eri suuntiin – ja eri näkemysten edustajat vetosivat Paavalin omaan opetukseen asiassa. Esimerkiksi Paavalin nimissä,
mutta todennäköisesti vasta 100-luvun ensimmäisellä puoliskolla kirjoitetussa Toisessa kirjeessä Timoteukselle kirjeen vastaanottajia opastetaan:
Vältä epäpyhiä ja tyhjänpäiväisiä puheita, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pitemmälle ja heidän oppinsa leviää kuin syöpä. Heitä ovat
Hymenaios ja Filetos, jotka ovat eksyneet pois totuudesta ja väittävät, että
ylösnousemus on jo tapahtunut. Näin he saattavat joidenkin uskon luhistumaan. (2. Tim. 2:16–18.)

Kohdasta käy ilmi, että kirjoittaja käyttää ylösnousemususkoa mittarina
sille, kuka pysyy totuudessa ja kuka on luopunut siitä. Kahta nimeltä
mainittua opettajaa hän syyttää siitä, että he opettavat ylösnousemuksesta väärin, kun väittävät sen jo tapahtuneen. Todennäköisesti tämä tarkoittaa ylösnousemuksen ymmärtämistä jonkinlaisena mystisenä kokemuksena, jonka koettuaan ihminen on jo ”siirtynyt kuolemasta
elämään” (vrt. Joh. 5:24), vaikka olisikin vielä fyysisesti elossa. Eräissä
myöhemmissä teksteissä sekä ”kuolema” että ”elämä” ymmärretään
hengelliseen elämään liittyvinä metaforina ja ylösnousemus tarkoittaa
havahtumista tietämättömyydestä tosi Jumalan tuntemiseen (esim. Tutkielma totuudesta 36.22–28, vrt. Tuomaan tekojen Helmihymni, jossa
puhutaan unesta heräämisestä). Tähän perustuu myös Filippuksen evankeliumissa esiintyvä ajatus, jonka mukaan ”ne, jotka sanovat kuolevansa
ensin ja sitten nousevansa ylös, ovat väärässä. Elleivät he koe ylösnousemusta jo eläessään, he eivät saa mitään kuoltuaan”. (Fil. ev. 73.1–
8.) Toisen Timoteuksen kirjeen kirjoittajalle tällainen opetus on kui-
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tenkin epäpyhää ja tyhjänpäiväistä ja johtaa jumalattomuuteen. Hänen
mukaansa kuolleiden ylösnousemus tapahtuu vasta tulevaisuudessa.
Kuitenkin myös niiden joukossa, jotka yhdistivät ylösnousemuksen
ihmisen fyysiseen kuolemaan ja tulevaisuuteen, oli erimielisyyttä ylösnousemuksen tapahtumahetkestä. Toiset ymmärsivät ylösnousemuksen
aikojen lopun kollektiiviseksi tapahtumaksi: kaikki kuolleet herätetään
yhdessä ja viedään Jumalan tuomioistuimen eteen. Toisten mukaan
ylösnousemus tapahtui yksilöllisesti, kun kuoleman hetkellä ihmisen
henki nousee ylös Jumalan luo. Eri näkemykset kuvastuvat seuraavassa
Justinos Marttyyrilta peräisin olevasta katkelmasta, joka kirjoitettiin
noin 150-luvulla – ei kovin paljon Toista Timoteuskirjettä myöhemmin:
Te saatatte tavata sellaisia, joita sanotaan kristityiksi mutta jotka eivät tunnusta näitä opetuksia. Älkää pitäkö heitä kristittyinä, kun he julkeavat herjata Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa ja väittävät, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole, vaan kuvittelevat, että heidän sielunsa otetaan jo kuoleman
hetkellä ylös taivaaseen. – – Minä ja muut joka suhteessa oikeauskoiset kristityt tiedämme, että on oleva lihan ylösnousemus sekä tuhat vuotta jälleenrakennetussa, kaunistetussa ja laajennetussa Jerusalemissa, kuten profeetat Hesekiel, Jesaja ja muut vahvistavat. (Dialogi Tryfonin kanssa, 80.4.)

Myös Justinoksen mukaan käsitys ylösnousemuksesta on rajapyykki,
joka erottaa, kuka kuuluu kristittyjen joukkoon ja ketä ainoastaan sanotaan kristityiksi. Toisin kuin Toisessa Timoteuskirjeessä, tässä vastustettava käsitys ylösnousemuksesta ei tarkoita jo elämän aikana koettua
havahtumista, vaan ajatusta siitä, että ylösnousemuselämä alkaa kunkin
ihmisen kohdalla välittömästi tämän kuoleman hetkellä. Tällaista opettavia Justinos kutsuu ”niin sanotuiksi kristityiksi”, jotka todellisuudessa
ovat ”jumalattomia ja epäpyhiä harhaoppisia” ja jotka edustavat ”kaikin
tavoin herjaavia, jumalattomia ja järjettömiä opetuksia” (Dialogi Tryfonin kanssa, 80.3). Oikea kristitty uskoo Justinoksen mukaan lihan ylösnousemukseen ja tuhatvuotiseen valtakuntaan maanpäällisessä Jerusalemissa. Kiinnostavaa kyllä, samassa kohdassa Justinos toteaa, etteivät
kaikki ”puhtaan ja hurskaan suunnan edustajat” jaa hänen kiliastista
käsitystään, toisin sanoen uskoa tuhat vuotta kestävään messiaaniseen
rauhan aikaan. Kiliasmin kohdalla variaatio on hyväksyttävää, mutta
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ylösnousemususkon kohdalla ei. Kristitty voi olla vain se, joka tunnustaa uskon lihan ylösnousemukseen.
Kysymys ylösnousemuksen ruumiillisuudesta oli toinen – ja ylösnousemuksen toteutumisajankohtaan verrattuna vielä polttavampi –
kiistakysymys. Esimerkiksi 200-luvulla ja sen molemmin puolin useat
kirjoittajat eri puolilla kristillistä maailmaa omistivat kokonaisen teoksen aiheelle. Näitä olivat Athenagoras (todennäköisesti Ateenassa),
Pseudo-Justinos (todennäköisesti Roomassa), Tertullianus (Karthagossa) sekä Rheginos-nimisen kristityn opettaja, joka kirjoitti Nag Hammadin teksteihin kuuluvan teoksen Tutkielma ylösnousemuksesta (todennäköisesti Egyptissä, tekstin ajoitus on epävarma). Lisäksi monet muut
kirjoittajat, kuten Irenaeus Lugdunumissa (nykyinen Lyon) tai Origenes
Aleksandriassa käsittelivät aiheita teoksissaan. Vielä 300- ja 400-luvulta
tunnetaan kirjoituksia, joiden laatijat puolustavat kiivaasti omaa ylösnousemuskäsitystään toisin uskovia vastaan (muun muassa Methodios
Olympoksessa, Vähässä-Aasiassa sekä Hieronymus), mikä osoittaa, että
polemiikki ei laantunut nopeasti – ylösnousemususkosta kiisteltiin pitkälle keskiaikaan asti. (Bynum 1995.)
Polemiikissa ei aina kaihdettu kovaakaan kieltä. Tuntematon kirjoittaja, jonka ylösnousemusta käsittelevää kirjoitusta pidettiin pitkään
Justinos Marttyyrin laatimana (siitä nimitys Pseudo-Justinos), kutsuu
ruumiillisen ylösnousemuksen kieltäjiä ”pahuuden ruhtinaan lähettiläiksi”. Vaikka he toimivat Vapahtajan nimissä, he tekevät lähettäjänsä
tahdon mukaisia tekoja ja levittävät pahoja, kulkutaudin tapaan tarttuvia oppeja (De resurrectione, 10). Marttyyrina tunnettu Smyrnan piispa
Polykarpos kirjoittaa: ”Jokainen, joka ei tunnusta Jeesusta Kristusta
lihaan tulleeksi, on antikristus. Samoin jokainen, joka ei tunnusta ristin
todistusta, on Perkeleestä. Samoin jokainen, joka kierosti selittelee Herran sanoja omien halujensa mukaisiksi ja väittää, ettei ole ylösnousemusta eikä tuomiota, on Saatanan esikoinen.” (Kirje filippiläisille,
7:1.) Myös Irenaeus syyttää vastustajiaan jumalattomuudesta ja kirjoitusten vääristelystä, kun nämä väittävät, ettei Isä Jumala ole luonut
maailmaa eikä ruumis nouse ylös. Hän kehottaa kaikkia Jumalan palvelijoita huomaamaan, että näin opettavat ovat ”Saatanan välikappaleita”
(Adversus haereses, 5.26.2).
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Nämä ja muut lähteet herättävät useita kysymyksiä. Miksi juuri
ylösnousemususkosta kehittyi oikean uskon mittari? Justinoksella ei ole
vaikeuksia hyväksyä tuhatvuotisen valtakunnan kieltäjiä kristityiksi,
mutta ruumiin ylösnousemuksen kieltäjät hän torjuu. Jos erilaiset mielipiteet ovat yhden uskomuksen (kiliasmi) kohdalla sallittuja, miksi ne
eivät ole sitä toisen uskomuksen kohdalla (ylösnousemus)? Toiseksi,
miksi erot yksityiskohdissa olivat tärkeämpiä kuin suuret linjat? Miksi
usko kuolemanjälkeiseen elämään ja jonkinlaiseen ylösnousemukseen ei
yhdistänyt eri tavalla ajattelevia kristittyjä, vaan jakoi heitä? Kolmanneksi, vaikka erot olivat toisinaan varsin pieniä, miksi polemiikki toisin
uskovia kohtaan on niin voimakasta, suorastaan vihamielistä? Ulkopuolisten näkökulmasta yhdistäviä tekijöitä lienee ollut enemmän kuin erottavia. Erojen näkeminen ja niiden mukaan rajojen vetäminen on täytynyt heidän näkökulmastaan olla käsittämätöntä. Voidaan kysyä, kuinka
moni sisäpuolinenkaan ymmärsi eroja ja niiden tärkeyttä. Monissa kirjoituksissa nimenomaan kannetaan huolta ”oppimattomista”, jotka
voivat hämääntyä vääränlaisesta opetuksesta. Vastustajia myös syytetään
siitä, että he tietoisesti puhuvat toisin kuin tosiasiallisesti ajattelevat
vietelläkseen mahdollisimman monia omaan, väärään uskoonsa. Ketkä
olivat asemassa, jossa he saattoivat määritellä, mitkä eroista olivat merkittäviä? Kenen intressissä oli ylläpitää ja vahvistaa eroja?
Sosiologisen poikkeavuusteorian näkökulma on yksi tapa lähestyä
näitä kysymyksiä. Tässä luvussa esitän, että ylösnousemususkon sanoittamiseen sisältyvät erot liittyivät keskeisesti varhaiskristilliseen identiteetinmuodostuksen. Ne olivat yksi väline luoda rajalinjoja eri kristillisten
ryhmien välille. Ensimmäisten vuosisatojensa aikana kehittyvä kristinusko oli monimuotoinen liike, joka sulki sisäänsä varsin erilaisia yhteisöjä erilaisine uskomuksineen, näkemyksineen ja käytäntöineen. Kristilliset yhteisöt olivat pieniä, toisistaan hajallaan asuvia vähemmistöryhmiä, joille rajojen vahvistaminen oli keskeinen osa identiteetinmuodostusta. Toisinajattelijat ja heidän poikkeavat näkemyksensä
muodostivat uhan niiden yhtenäisyydelle ja sitä kautta niiden koko
olemassaololle. Siksi eri tavalla uskovat haluttiin sulkea ryhmän ulkopuolelle.
Poikkeavaksi ja näin ollen vääräoppiseksi leimaaminen oli tärkeää
myös toisesta syystä. Poikkeavat yksilöt ja heidän oppinsa osoittivat
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ryhmän jäsenille, missä sen sosiaaliset rajat kulkivat, mikä oli hyväksyttyä ja mikä ei. Usein helpompaa kuin määritellä se, mitä me olemme,
on määritellä, mitä me emme ole. Eri tavalla ajattelevat olivat niitä ”toisia”, joita vasten peilaamalla ryhmän jäsenet pystyivät määrittelemään
itsensä. Varhaisten kristittyjen tilanteessa ei kuitenkaan vielä ollut yleisesti määriteltyjä normeja, esimerkiksi uskontunnustuksia tai Raamatun
kaanonia, eikä kirkollisia struktuureja, joilla olisi ollut valta määritellä,
mitä näihin normeihin sisältyy (Pagels 1989, xxiii). Kaikki nämä kehittyivät pikkuhiljaa – eivätkä ilman kiistoja. Varhaiset lähteet kertovat
vaiheesta, jolloin eri tavoin ajattelevat kristityt kamppailivat siitä, kenellä oli riittävästi vaikutusvaltaa määritellä, mitä kristinuskolla tarkoitetaan ja miten sitä eletään todeksi.
Sosiologiset ja sosiaalipsykologiset tutkimukset ovat vahvistaneet
myös sen arkielämän havainnon, että usein ryhmät suhtautuvat kaikkein
vihamielisimmin niihin, jotka muistuttavat niitä eniten. Tämä selitetään
johtuvaksi siitä, että ryhmäidentiteetti perustuu erottautumiseen, siihen,
että ”me” olemme erilaisia kuin kaikki muut. Silloin kun todellisia eroja
ei juuri ole, ne keksitään, ja pienet eroavaisuudet muuttuvat jyrkiksi
vastakohtaisuuksiksi, joiden avulla ryhmät erottautuvat toisistaan.
(Marques et al. 2003, 405–406.) Selkeimmät rajat piirretään usein sinne, missä muut näkevät vain harmaan eri sävyjä (Ammermann 1987,
75).
Historialliset ilmiöt ovat monitahoisia, eikä niihin siksi ole yksinkertaisia vastauksia. Tässä esittämälläni analyysillä en väitä selvittäväni
kaikkia yllä esitettyjä kysymyksiä enkä kuvittele, että ylösnousemusta
koskevat riidat olivat yksinomaan identiteetti- ja valtakysymyksiä. Sosiologinen näkökulma auttaa kuitenkin osaltaan hahmottamaan, millaisia
strategioita varhaiskristilliset kirjoittajat käyttivät ja mihin heidän käyttämänsä retoriikka tähtää. Se muistuttaa, että käytettävissä olevat lähteet
eivät ole puolueettomia raportteja, vaan ne ovat aina sitoutuneita johonkin näkökulmaan. Kun niissä puhutaan totuudesta ja siitä pois eksymisestä, arviot eivät perustu yleisesti hyväksyttyihin normeihin, vaan
niiden tarkoituksena on nimenomaan normien luominen ja vakiinnuttaminen.
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Poikkeavuuden leimaamisteoria
”Poikkeavuus” sosiologisessa kielenkäytössä tarkoittaa hyväksytyistä
standardeista tai normeista eroamista ja sisältää itsessään kielteisen mielleyhtymän: normaalista poikkeavaksi miellettyjä ihmisiä ei pidetä ainoastaan erilaisina vaan myös huonoina ja paheellisina (Marques et al.
2003, 400). Niin sanotun interaktionistisen näkökulman mukaan poikkeavuus on aina sosiaalista ja syntyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Näkemyksen vaikutusvaltainen puolestapuhuja chicagolainen
sosiologi Howard Becker julkaisi alan klassikoksi muodostuneen teoksensa Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance vuonna 1963 (uusi,
laajennettu painos vuodelta 1973). Siinä hän tarkasteli oman aikansa
yhteiskunnan normien näkökulmasta epäilyttävinä pidettyjä ryhmiä,
kuten marihuanan polttajia ja jazzmuusikoita. Ensin mainitut edustivat
rikollista elämäntapaa, jälkimmäisiä pidettiin epäsovinnaisina ja siksi
omalaatuisina. Vaikka Beckerin näkemyksiä on myös kritisoitu (ks.
Downes & Rock 2007, 69–87), hänen perusajatuksensa poikkeavuuden
sosiaalisesti konstruoidusta luonteesta on hyväksytty yleisesti (ks. artikkelit teoksessa Clarke 2008).
Beckerin mukaan sosiaalinen poikkeavuus ei liity niinkään siihen,
miten joku ihminen käyttäytyy, vaan siihen, miten toiset ihmiset reagoivat tähän käyttäytymiseen. Aikaisemmin ajateltiin, että poikkeava
käyttäytyminen voitaisiin määritellä objektiivisesti ja että poikkeavasti
käyttäytyvät henkilöt olivat luontaisesti pahoja ja ”normaalille” yhteiskunnalle vahingollisia. Becker kuitenkin osoitti, että se, mikä mielletään
”normaaliksi” ja siitä ”poikkeavaksi”, on aina kontekstisidonnaista. Se,
mitä ei pidetä hyväksyttävänä jossakin paikassa tai jonakin aikakautena,
joillekin ihmisille tai esimerkiksi toiselle sukupuolelle, voi olla täysin
normaalia ja hyväksyttyä toisessa paikassa, toisena aikakautena, toisille
ihmisille ja toiselle sukupuolelle. (Becker 1973, 14; Curra 2000, 4.)
Koska poikkeavuus on sosiaalinen konstruktio, sillä ei ole muuta määritelmää kuin se, minkä käsitettä käyttävä ihminen ja hänen yhteisönsä
sille antaa.

338

OUTI LEHTIPUU

Becker ei väittänyt, ettei poikkeaviksi leimattujen ihmisten käyttäytymisellä olisi mitään merkitystä (vaikka tästä häntä on kritisoitu), mutta hän siirsi tarkastelun painopisteen sosiaalisen ympäristön rooliin
poikkeavuuden syntyprosessissa (Becker 1973, 3–14; Gibbs 2008, 14–
19). Ensinnäkin poikkeavaksi kategorisoiminen edellyttää yhteisössä
yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä, arvoja tai normeja, joita jonkun katsotaan rikkovan. Toiseksi tarvitaan muiden ihmisten reaktiot tähän toimintaan. Koska poikkeavuus on nimenomaan sosiaalisista normeista
poikkeamista, ei kukaan voi olla ”poikkeava” ilman toisia ihmisiä ja
näiden reaktioita (Curra 2000, 1). Sosiaalinen leimaaminen on Beckerin
teoriassa niin keskeinen käsite, että sitä kutsutaan usein ”leimaamisteoriaksi”. Poikkeavuutta sosiaalisena kategoriana on käytetty niin sosiologiassa, psykologiassa kuin kriminologiassa (vrt. Downes & Rock 2007),
ja sitä on sovellettu lähinnä lakien ja muiden virallisten säädösten rikkojiin. Kuitenkin mitä tahansa käyttäytymistä, joka on vastoin sosiaalisia
tai kulttuurisia – myös uskonnollisia – normeja, voidaan tarkastella tästä
näkökulmasta käsin.
Leimaamisteoriaan liittyy olennaisena näkemys vallasta ja sen rakenteista. Kaikki yksilöt tai yhteisöt eivät ole siinä asemassa, että voisivat
määritellä, mikä on poikkeavaa, ja saada toiset hyväksymään tämän
määritelmän. (Becker 1973, 15–18; Ben-Yehuda 1990, 6–7.) Lähtökohtaoletuksena on se, että yhteiskunnassa niillä, joilla on valtaa, on
myös valta määritellä, mikä on poikkeavaa, ja leimata ne, joilla on vähemmän valtaa, esimerkiksi marginaaliryhmät. Leimaamista voi käyttää
myös vallan turvaamisen välineenä. Sääntöjä ei voi panna toimeen, elleivät ne, joita säännöt koskevat, tunnusta sääntöjä määräävien tai niiden
toteuttamista valvovien auktoriteettia. (Becker 1973, 158.) Siksi ne,
jotka eivät osoita riittävää arvostusta, voidaan leimata poikkeaviksi,
vaikka sääntöjen rikkomista ei olisikaan tapahtunut. Poikkeavuutta
tarkasteltaessa ei siksi pidä kiinnittää huomiota ainoastaan niihin, jotka
rikkovat sääntöjä, vaan ennen kaikkea myös niihin, jotka laativat niitä ja
leimaavat niiden rikkojat. (Pietersen 1997, 343–352.)
Olennaista Beckerin teoriassa on myös leimaamisen seurauksena
toteutuva kehityskulku, josta tämä käytti nimeä deviant career. Ilmaisu
tarkoittaa pitkälti samaa, mistä Beckerin kollega Erving Goffman käytti
helpommin suomennettavaa termiä moral career, moraalinen ura. Käsit-
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teellä viitataan siihen, että kerran sosiaalisen leiman saaneen on vaikea
päästä leimastaan eroon. Sosiaalinen leima toimii usein kuin itseään
toteuttava ennustus: se, joka on leimattu lain rikkojaksi, hyväksyy leiman ja alkaa toteuttaa sen mukaista toimintaa. Näin leimaaminen vaikuttaa leimatuksi joutuneen omakuvaan ja identiteettiin. Sosiaalisen
leiman saaneet suljetaan usein muun yhteisön ulkopuolelle. Marginaaliin ajautuneina he saattavat muodostaa toisten samalla tavoin marginalisoitujen kanssa omia alakulttuurisia ryhmiään. Tämä on puolestaan omiaan vahvistamaan alun pitäen sosiaalisesta leimaamisesta
johtuvaa normista poikkeavan identiteettiä. Alakulttuureilla voi olla
omat norminsa, ja niiden jäsenet voivat katsoa olevansa heidät torjuvan
enemmistön yläpuolella. (Rubington 1982, 50.) Heidän näkökulmastaan he itse edustavat normia ja ne, jotka eivät hyväksy heitä, poikkeavat
tästä normista. Se, kumman näkökulma dominoi, riippuu ryhmien välisistä valtasuhteista.
Poikkeavuuden leimaamisteoria korostaa myös poikkeavuuden positiivista roolia yhteisön rajojen määrittelemisessä ja ylläpitämisessä.
Ilman poikkeavuutta yhteisö ei tietäisi, missä kulkevat hyväksytyn rajat
(Clarke 2008, 88; Erikson 2008, 97). Rajat eivät ole pysyviä, vaan olosuhteiden muuttuessa niitä pitää kaiken aikaa määrittää uudestaan. Mikään sosiaalinen yksikkö ei ole täysin yhtenäinen, vaan joutuu tiettyyn
rajaan saakka sietämään erilaista variaatiota. Kun tämä raja ylitetään,
puhutaan poikkeavuudesta. Voidaan myös väittää, että kaikki puhe
normatiivisuudesta pitää jo itsessään sisällään ajatuksen poikkeavuudesta, sillä on mahdotonta määritellä, mitä on normaali ilman, että samalla
määritellään, mitä on normaalista poikkeaminen. Vuorovaikutuksessa
poikkeaviksi leimaamiensa yksilöiden kanssa yhteisö merkitsee omat
rajansa. (Erikson 2008, 96.) Tästä näkökulmasta katsottuna poikkeavuus on yhteisössä välttämätöntä – jos poikkeavaksi leimattuja ei
olisi, heidät pitäisi keksiä.
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Poikkeavuus varhaisessa kristinuskossa
Poikkeavuuden leimaamisteoriaa on sovellettu myös varhaiskristillisiin
teksteihin (esim. Malina & Neyrey 1991; Barclay 1995; Still 1999;
Pietersen 2004). Näissä tutkimuksissa on tuotu esiin, kuinka varhaiskristilliset yhteisöt määrittelivät rajojaan sulkemalla ulos ne, joiden näkemyksiä pitivät liian poikkeavina ja leimaamalla heidät epäaidoiksi
kristityiksi. Jo vuosikymmenien ajan tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että käytettävissä oleva lähdemateriaali on kahdella tapaa yksipuolista.
Ensinnäkin se edustaa suurelta osin kirjoitustaitoisen, varakkaan
eliitin miesten näkökulmaa. Heidän tavoitteenaan ei niinkään ollut
kuvata todellisuutta sellaisena kuin se oli, vaan siten kuin se heidän
ihanteittensa valossa näyttäytyy. Alempien yhteiskuntaluokkien ja oppimattomampien kristittyjen näkökulma puuttuu lähes kokonaan. Toiseksi aineisto ei ole puolueetonta, vaan aina kirjoitettu tietystä perspektiivistä. Poikkeavuuden leimaamisteoria muistuttaa, että teksteissä
esiintyvät arvostelmat – ”valehtelijat”, ”antikristukset”, ”harhaoppiset”
ja niin edelleen – eivät heijasta yleisesti hyväksyttyjä näkemyksiä, vaan
ne esittävät kirjoittajansa ja hänen yhteisönsä näkökulman, josta oli
myös poikkeavia käsityksiä. Yhtenäisen kristillisen näkemyksen sijaan
oli useita paikallisia normistoja. Varhaiskristillisiä lähteitä on mahdollista lukea tietyn yhteisön hengellisen johtajan yrityksenä saada laajempaa
hyväksyntää omassa yhteisössään vallitsevalle normistolle. Siksi on olennaista kysyä, kenen näkemystä lähteet edustavat (Becker 1975, 174) ja
kenen etua ne ajavat (Barclay 1995, 116, 125).
Huolimatta näistä keskeisistä huomioista, jotka valaisevat myös ensimmäisiltä kristillisiltä vuosisadoilta peräisin olevia lähteitä, leimaamisteoria ei mielestäni sellaisenaan sovellu kaikilta osin varhaiskristilliseen
todellisuuteen. Olennaisin ero on se, että kristinuskon vasta kehittyessä
valta-asetelmat eivät olleet niin selkeät kuin Beckerin ja hänen kollegoidensa tutkimuksissa. Kyse ei siis ollut ”normia” edustavan enemmistön ja siitä poikkeavien vähemmistöjen välisestä kamppailusta, vaan
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perustavalla tavalla siitä, kenellä oli riittävä auktoriteetti määrittää normi.
Vaikka eräät kirjoittajat (esim. Tertullianus, Periaatteet harhaoppisten arvioimiseksi, 28.3; Apologia, 37.8) väittävät edustavansa enemmistöä, erilaisten kristittyjen ryhmittymien koosta ja vaikutusvallasta on
äärimmäisen vähän tietoa. On todennäköistä, että tilanne vaihteli eri
puolilla kristikuntaa. Kuvaavaa on se, että vähitellen tärkeäksi kristilliseksi keskukseksi kehittyneessä Roomassa vaikutti 100-luvulla niinkin
erilaisia opettajia kuin Justinos Marttyyri, Valentinos ja Markion (Lampe 2003). Näistä jokaisen ympärillä kokoontuva ryhmä saattoi kutsua
itseään ”Rooman kristityiksi”. Olipa eri kristillisten ryhmien keskinäinen suuruus mikä tahansa, laajemmassa asuinympäristössään kaikki
olivat vähemmistöryhmiä. Tästä syystä rajojen ylläpitäminen oli niille
erityisen tärkeää (vrt. Ammerman 1987, 75). Vasta kun nikealainen
kristillisyys saavutti – maallisen hallitsijan tuen avulla – valta-aseman ja
sen kirkko-organisaatio vahvistui, se saattoi vedota kaanoniin, uskontunnustuksiin ja muihin oikean opin auktoriteetteihin. Samalla se sai
vallan marginalisoida harhaoppisiksi määrittelemänsä ryhmät, mutta
tämä ei ollut yksinkertainen eikä nopea prosessi.
Becker yhdisti jo Outsiders-kirjansa nimessä poikkeavuuden ulkopuolisuuteen. Varhaiskristillisiä lähteitä tarkasteltaessa ei kuitenkaan ole
selvää, ovatko poikkeaviksi leimatut ulko- vai sisäpuolisia. Vastaus riippuu siitä, miten kristinuskon rajat määritellään – mikä, kuten edellä
esitetyt esimerkit osoittavat, oli kiistanalaista. Monien kirjoittajien tavoitteena oli nimenomaan näiden rajojen asettaminen. Eri tavalla ajattelevat kristityt – varhaisen kristinuskon poikkeaviksi leimatut – olivat
sisä- ja ulkopuolisuuden rajalla. Toisaalta he kutsuivat itseään kristityiksi ja näin tekivät itsestään sisäpuolisia. Toisaalta heillä oli uskomuksia ja
käytäntöjä, jotka eri kirjoittajien mukaan eivät kuuluneet kristinuskoon.
Turvatakseen yhteisönsä yhtenäisyyden monet kirjoittajat leimasivat
heidät oikeasta uskosta luopuneiksi ulkopuolisiksi. Tällainen leimaaminen ei ollut vain yhden kristillisen suuntauksen strategia, vaan ne, jotka
saivat toisilta vääräoppisen leiman, väittivät samaa leiman antajista. Jokainen kiistan osapuoli katsoi itse edustavansa aitoa ja alkuperäistä apostolista oppia ja vastustajiensa poikenneen siitä.
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Vaikka useat lähteet ovat luonteeltaan poleemisia ja suhtautuvat
kriittisesti kilpaileviin kristinuskon muotoihin, eivät kaikki yhteisöt
kamppailleet keskenään. Erilaisuuden keskellä oli myös yhtenäisyyttä:
oli verkostoja ja kanssakäymistä, kiertäviä opettajia lähetettiin matkaan
ja vastaanotettiin, kirjeitä kopioitiin ja levitettiin, muualla olevia yhteisöjä tuettiin taloudellisesti ja hengellisesti. Erilaisuutta siedettiin ja oikeutettiin – ainakin jossain määrin. Mutta suvaitsevaisuudella oli rajansa. Nämä rajat piti merkitä selvästi, jotta ketään ei voisi johdattaa
harhaan – mitä kukin kirjoittaja harhaan joutumisella sitten tarkoittikin. Kilpailevia kristinuskon muotoja vastaan esitetyn polemiikin rajuudesta voi päätellä, että sosiaaliset rajat olivat epäselvät. Ryhmien välisiä
eroja painottavasta retoriikasta huolimatta ryhmät eivät todellisuudessa
olleet niin kaukana toisistaan kuin mitä jotkut kirjoittajat olisivat toivoneet (Lieu 2004, 174). Siksi pienistäkin eroista, esimerkiksi juuri ylösnousemususkoa koskien, kasvoi merkkipaaluja ryhmien välistä rajaa
osoittamaan.
Ylösnousemus oli kiistakysymys myös kristittyjen ja ei-kristittyjen
pakanoiden välillä. Mutta rajalinjat eivät aina kulkeneet kristittyjen ja
pakanoiden vaan eri tavalla ajattelevien kristittyjen välillä. Tästä selkein
esimerkki on Origeneen Kelsos-nimistä filosofia vastaan 200-luvun alkupuoliskolla laatima kirjoitus. Kelsos uskoo kyllä sielun kuolemattomuuteen, mutta torjuu uskon ruumiin ylösnousemukseen absurdina ja
Jumalan arvolle sopimattomana, sillä eihän kukaan voisi haluta mädäntynyttä ruumista takaisin (Origenes, Contra Celsum, 5.14). Origenes
puolustautuu väittämällä, että Kelsoksen syytös on tältä osin perätön.
Hän on joko ymmärtänyt kirjoitukset väärin tai seuraa niitten kristittyjen ajatuksia, jotka eivät ymmärrä, miten kirjoituksia tulisi tulkita. Origeneen mukaan pyhät kirjoitukset eivät opeta, että kauan sitten haudatut ruumiit nousisivat muuttumattomina ylös, vaikka yksinkertaiset ja
ymmärtämättömät kristityt niin uskovatkin. Sellainen olisi toki Jumalan
arvon vastaista. Ylösnousemususkon osalta kristitty Origenes ja pakana
Kelsos ovat siis samalla puolella toisia kristittyjä vastaan. Kun Origenes
yli kolmesataa vuotta kuolemansa jälkeen julistettiin harhaoppiseksi,
eräs syytös koski nimenomaan hänen käsitystään ylösnousemuksesta.
Niin ruumiin ylösnousemuksen torjunut Origenes kuin sitä puolustaneet kirjoittajat, esimerkiksi Irenaeus ja Tertullianus, vetosivat nä-
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kemyksensä tueksi varhaisempaan kristilliseen traditioon. Kaikki he
katsoivat edustavansa oikeaa apostolista oppia ja syyttivät vastustajiaan
kirjoitusten vääristelemisestä. Tärkein yksittäinen auktoriteetti ylösnousemusta koskevissa kiistoissa oli apostoli Paavali, jonka opetukseen
eri näkemystä edustavat osapuolet tukeutuivat. Kiista ylösnousemuksesta oli pitkälle kamppailua siitä, kenellä oli oikeus Paavalin perintöön ja
kuka ymmärsi sitä oikein. Ernest Dassmann on kuvannut tilannetta
kutsumalla Paavalia ”piikiksi lihassa”, vaaralliseksi aseeksi kilpailevien
kristittyjen käsissä (Dassmann 1979, 174; vrt. 2. Kor. 12:7).
Eri näkemyksien kannattajilla ei ollut vaikeuksia löytää Paavalilta
perusteita, sillä Paavalin monitahoinen perintö kehittyi jo varhain moneen suuntaan. Paavali itse odotti yhteistä ylösnousemusta – mutta hän
odotti sen tapahtuvan pian, jo omana elinaikanaan (1. Tess. 4:16–17; 1.
Kor 15:51–52). Toisaalla Paavali yhdistää kasteen Kristuksen kuolemaan ja hautaamiseen: ”Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja
haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jota mekin alkaisimme elää uutta
elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista” (Room. 6:4–5). Vaikka Paavali tarkoittanee tässä ”uudella elämällä”
uutta, kristillistä elämäntapaa, ei kristityn ylösnousemusta kuoleman
jälkeen, myöhemmin Paavalin nimissä kirjoitetuissa kirjeissä kaste ja
ylösnousemus yhdistetään jo varsin suoraviivaisesti: ”Kasteessa teidät
yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon” (Kol. 2:12; vrt.
Ef. 2:5–7). Toiset Paavalin perintöä vaalivat, esimerkiksi Toisen Timoteuskirjeen kirjoittaja, pitäytyivät ajatukseen kerran aikojen lopulla koittavasta yhteisestä ylösnousemuksesta – ja vastustivat niitä, jotka uskoivat
ylösnousemuksen jo tapahtuneen. Kirjeessä nimeltä mainitut Filetos ja
Hymanaios jatkoivat kuitenkin Kolossalais- ja Efesolaiskirjeessä heijastuvaa tulkintatraditiota.
Keitä nämä kaksi nimeltä mainittua opettajaa olivat? Heistä ei tiedetä mitään muuta, nimet eivät esiinny muissa Uuden testamentin kirjoituksissa. Koska Toinen Timoteuskirje on muiden pastoraalikirjeiden
tavoin pseudonyymi, toisin sanoen Paavalin nimiin laitettu, mutta vasta
hänen kuolemansa jälkeen kirjoitettu kirje, emme tiedä juuri mitään
kirjeen historiallisesta kontekstista. Olivatko Filetos ja Hymanaios historiallisen Paavalin aikana toimineita kilpailevia opettajia? Vai olivatko
he vierailleet kirjeen todellisen kirjoittajan seurakunnassa? Kolmas vaih-
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toehto on, että he ovat fiktiivisiä hahmoja, joiden tehtävänä on edustaa
totuudesta poikkeavaa näkemystä. Heidän väärää oppiaan kuvaamalla
kirjoittaja tulee kertoneeksi kirjeensä vastaanottajille, missä kulkee todellisen kristillisen opin rajat – hänen näkökulmastaan.

Tässä luvussa keskeistä
•

•

•

Poikkeavuuden leimaamisteoria korostaa, että yhteisössä normaalista poikkeavana pidetty käyttäytyminen tai katsomus syntyy sosiaalisen leimaamisen tuloksena. Poikkeavuutta ei voi
määritellä objektiivisesti, vaan kyse on aina joidenkin ihmisten
tietyssä yhteisössä esittämästä arviosta.
Poikkeavaksi leimaamista tarvitaan kahdesta syystä. Ensinnäkin
nimeämällä jotkut ulkopuolisiksi yhteisö vahvistaa rajojaan ja
yhtenäisyyttään. Toiseksi nämä ulkopuolisiksi leimatut muodostavat vertailukohdan, joka kertoo yhteisön jäsenille, millaisia
he eivät ole ja millainen käyttäytyminen ei ole hyväksyttyä.
Varhaiskristilliset kiistat, esimerkiksi kysymys siitä, miten ylösnousemus olisi ymmärrettävä, kertovat siitä, miten toisinajattelijoiden leimaamista käytettiin oikeaoppisen kristinuskon määrittelyssä. Eri tavoin ajattelevat kristityt leimasivat toinen
toisensa oikeasta uskosta luopuneiksi ja katsoivat itse edustavansa alkuperäistä apostolista oppia.
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Matteuksen yhteisö
varhaiskristillisenä liikkeenä

Matteuksen evankeliumia pidetään yleisesti kanonisista evankeliumeista kaikkein juutalaisimpana. Kuinka juutalainen evankeliumin taustayhteisö oli? Voidaanko sanoa, että se oli vielä juutalaisuuden sisäpuolella? Vai oliko yhteisö jo eronnut tai erkanemassa
juutalaisuudesta? Perinteisesti asiaa tarkasteltiin teologisena kysymyksenä, mutta 1990-luvulta alkaen mukaan on tullut myös sosiaalitieteellinen näkökulma. Tutkimuksessa on kiistelty myös yhteisön
sisäisestä luonteesta. Missä määrin ryhmä suvaitsi keskuudessaan
normeista poikkeavia jäseniä? Tässä luvussa Matteuksen yhteisön
suhdetta juutalaisuuteen sekä yhteisön sisäistä koostumusta tarkastellaan lahkotutkimuksen sekä sosiaalisen identiteetin tutkimuksen näkökulmasta.

Lahkotutkimuksen näkökulma
Matteuksen yhteisöön
Matteuksen evankeliumista julkaistiin 1990-luvulla kolme merkittävää
tutkimusta, joissa evankeliumin taustayhteisön suhdetta juutalaisuuteen
tarkasteltiin lahkotutkimuksen näkökulmasta. J. Andrew Overman esitti
kirjassaan Matthew’s Gospel and Formative Judaism (Overman 1990, 8,
54), että Matteuksen yhteisö oli vähemmistössä oleva juutalainen lahkoliike, joka kamppaili Jerusalemin tuhon (70 jKr.) jälkeen valtaan pyrki-
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vän juutalaisuuden muodon (ns. formative Judaism) kanssa. Myös Anthony J. Saldarini päätteli teoksessaan Matthew’s Jewish-Christian Community, että Matteuksen evankeliumissa tulee näkyviin juutalaisuuden
sisäinen kiista (Saldarini 1994, 114–115). Teoksessaan A Gospel for a
New People: Studies in Matthew Graham N. Stanton puolestaan vertaili
Matteuksen evankeliumia ja Qumranista löytynyttä Damaskon kirjaa
toisiinsa. Hän esitti, että molempien kirjoitusten tarkoituksena oli tukea
niiden taustalla olevien lahkojen identiteettiä suhteessa muuhun juutalaisuuteen. (Stanton 1992, 98, 104–107.)
Kaikki edellä mainitut tutkijat kirjoittivat tilanteessa, jolloin yleisessä lahkotutkimuksessa oli jo alettu nähdä Weberin ja Troeltschin
klassisen kirkko–lahko-erottelun ongelmat ja tilalle oli kehitetty uusia
lahkomalleja (ks. luku Lahkotutkimus). Arvioin seuraavassa ensin, miten nämä lahkomallit sopivat Matteuksen evankeliumin taustalla olevan
yhteisön analysoimiseen. Tämän jälkeen sovellan Rodney Starkin ja
William Sims Bainbridgen määritelmiä uskonnollisista ryhmistä Matteuksen yhteisön sosiologisen tilanteen kuvaamiseen.

Matteuksen yhteisö yhtenä kilpailevana lahkona
Sekä Overman että Saldarini soveltavat Bryan Wilsonin lahkotypologiaa, jossa lahkot määritellään sillä perusteella, millainen suhde niillä on
”maailmaan”. Näin ollen olennaiseksi kysymykseksi muodostuu, miten
”maailma” määritellään Matteuksen uskontososiologisessa tilanteessa.
Overmanin lähtökohtana on ajatus siitä, että juutalaisuuden historiassa
koko ajanjakso 165 eKr.–100 jKr. oli luonteeltaan lahkomainen (vrt.
Baumgarten 1997). Uskonnollista valtaa pitävät ryhmittymät vaihtuivat
usein. Lahkojen ”emoyhteisön” ongelman Overman ratkaisee olettamalla, että lahkot saattoivat määritellä itsensä suhteessa useisiin eri tahoihin,
jotka pitivät valtaa: temppelipapisto, paikallinen neuvosto tai paikalliset
viranomaiset, jotka nauttivat roomalaisten tai heidän vasalliensa luottamusta. Matteuksen yhteisön osalta tärkein emoyhteisö oli ”formative
Judaism” eli Jerusalemin tuhon jälkeen valtaan nouseva juutalaisuuden
muoto, joka myöhemmin johti rabbiinisen juutalaisuuden kehittymiseen. Toisaalta kun Overman keskustelee Matteuksen yhteisön asemasta
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suhteessa maalliseen valtaan, ”emoyhteisönä” ovat Rooman vallan edustajat. Viime kädessä Overman näyttää kallistuvan siihen, että Matteuksen lahko määritteli itsensä ensisijaisesti suhteessa muodostumassa olevaan juutalaisuuteen. (Overman 1990, 8–16, 23, 106–113, 141–149,
154–155.)
Overmanilla on selvästikin ongelmia määritellä sitä yhteisöä, johon
nähden Matteuksen lahkon identiteetti muodostui. Kun ottaa huomioon, että Overmanin metodisena lähtökohtana on Wilsonin lahkotypologia, jossa lahkot tyypitellään suhteessa sitä ympäröivään maailmaan,
on merkillepantavaa, että hän kuitenkin päätyy analysoimaan Matteuksen yhteisöä ensisijaisesti suhteessa juutalaisuuteen.

Matteuksen yhteisö ja ”juutalaisuudet”
Saldarini määrittelee Matteuksen yhteisön Wilsonin typologian mukaan
”reformistiseksi liikkeeksi tai lahkoksi” juutalaisuuden sisällä. Hän olettaa kuitenkin, että Matteuksen yhteisö oli erotettu synagogasta ja sillä
oli oma kokouksensa (ekklesia). Ryhmä myös mielsi itsensä ennen kaikkea Jeesukseen uskoviksi (believers-in-Jesus). (Saldarini 1994, 112–
114.)
Kuinka Saldarini määrittelee sen juutalaisuuden sisäpuolella olevan
yhteisön, jonka perusteella Matteuksen ekklesian lahkomainen luonne
muodostui? Saldarinilta löytyy ainakin kolme luonnehdintaa: paikallisen juutalaisyhteisön johtajat, juutalainen yhteiskunta kokonaisuutena
tai juutalaisten enemmistö (Saldarini 1994, 182). Kirjansa alussa Saldarini toteaa, että tuohon aikaan juutalaisuus ei ollut yksi yhtenäinen kokonaisuus, minkä vuoksi on asianmukaisempaa puhua ”juutalaisuuksista” (Saldarini 1994, 15, 26 ). Ajatus ”juutalaisuuksista” näyttää kuitenkin katoavan matkan varrella, koska Matteuksen lahko määrittyy
suhteessa juutalaiseen yhteiskuntaan kokonaisuutena tai juutalaisten
enemmistöön. Overmanin tavoin Saldarinikin päätyy kuvaamaan Matteuksen yhteisön suhdetta uskonnolliseen tahoon eikä ”maailmaan”
yleensä, kuten voisi olettaa Wilsonin mallin pohjalta. Saldarinin ratkaisuun liittyen voidaan myös kysyä, onko perinteinen määritelmä lahkosta – ryhmä joka erkanee emoyhteisöstä – kuitenkin käytännössä vaikut-
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tanut analyysiin niin, että oletus monikasvoisista ”juutalaisuuksista” on
korvautunut ajatuksella yhtenäisestä ryhmästä, josta lahko erkanee.

Damaskon kirja ja Matteuksen evankeliumi
uskonnollisen valtakulttuurin sisällä
Myös Stanton katsoo, että Troeltschin lahko-määritelmän yksipuolisuuksista on syytä päästä eroon. Hän ei kuitenkaan sovella Wilsonin
lahkotypologiaa, vaan ottaa lähtökohdakseen Leland M. Whiten määritelmän lahkosta: lahko on ”poikkeava tai erkaneva (deviant or separatist) liike yhtenäisen ja uskonnollisesti määrittyneen valtakulttuurin
sisällä”. Tätä määritelmää Stanton käyttää hyväkseen, kun hän vertailee
Damaskon kirjaa ja Matteuksen evankeliumia. Huomionarvoista Stantonin omaksumassa määrittelyssä on, että kirkko–lahko-vastakkainasettelusta on luovuttu, mutta vertailukohta on edelleen uskonnollinen.
Stanton puhuu juutalaisuudesta yksikössä, mutta onnistuu välttämään
suurimmat ongelmat, koska keskittyy kuvaamaan paikallisia oloja: Matteus kirjoitti ryhmälle kristillisiä seurakuntia, jotka toimivat elinvoimaisen juutalaisen yhteisön varjossa. (Stanton 1992, 90, 145.)
Koska Stanton omaksuu perinteisemmän lahko-määritelmän, jossa
lahkoa tarkastellaan uskonnolliseen valtakulttuuriin liittyvänä ilmiönä,
hän onnisuu välttämään Overmanin ja Saldarinin tulkintoihin sisältyvät
ristiriidat. Samalla herää kuitenkin kysymys, kuinka hyviä erotteluja
Stantonin käyttämän määritelmän perusteella voidaan tehdä. Stanton
pystyy osoittamaan yhtäläisyyksiä Matteuksen evankeliumin ja Damaskon kirjan takana olevissa yhteisöissä, mutta erot jäävät selittämättä.
Erityisesti koska Stanton katsoo Matteuksen yhteisön jo eronneen juutalaisuudesta, voidaan kysyä, miksi toinen, Damaskon kirjan taustalla
oleva ”lahko”, pysyi juutalaisuuden sisäpuolella, mutta toinen, Matteuksen yhteisö, päätyi sen ulkopuolelle?
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Matteuksen yhteisö kulttiliikkeenä
Matteuksen yhteisön ja Damaskon kirjan taustalla olevan yhteisön/yhteisöjen (vrt. luku Qumranin liike sosiaalitieteiden valossa) eroja
voidaan havainnollistaa Starkin ja Bainbridgen uskonnonteorian tarjoamien käsitteiden avulla. Stark ja Bainbridge tekevät eron kulttiliikkeiden ja lahkoliikkeiden välillä: Jos kyse on muutoksia vastustavasta liikkeestä, sitä kutsutaan lahkoksi. Jos uskonnollinen liike esittää
ympäristöönsä nähden uusia ajatuksia tai käytänteitä, kyse on kultista.
Uskonnolliset liikkeet siis joko vastustavat muussa kulttuurissa tapahtuvaa muutosta (eli ovat lahkoja) ja kieltäytyvät kehittymästä sen mukana,
tai ne omaksuvat ajatuksia ja käytänteitä, jotka ovat uusia kulttuurikontekstissaan (eli ovat kulttiliikkeitä).
Matteuksen evankeliumissa Jeesuksen seuraaminen esitetään pelastuksen ehtona. Tämä käy suoraan ilmi Jeesuksen opetuksista ja vertauksista (esim. Matt. 8:18–27; 11:25–30; 13:1–58; 19:16–20:16) mutta
myös kertomuksen henkilökuvauksista: Jeesuksen opetuslapset ja potentiaaliset seuraajat ymmärtävät hänen todellisen luontonsa. Sen vuoksi he
polvistuvat hänen eteensä ja puhuttelevat häntä käyttämällä nimeä
”Herra”. Vastustajille hän on pelkästään ”opettaja”. Todennäköisesti
Matteuksen yhteisö oli myös eronnut juutalaisen synagogapalveluksen
yhteydestä (Luomanen 1998a, 263–265, 278–284). Koska ”Jeesuskultti” oli uutta omassa juutalaisessa kulttuuriympäristössään, Matteuksen yhteisöä on asianmukaista kutsua, Starkin ja Bainbridgen termein,
kulttiliikkeeksi. Damaskon kirjan taustalla oleva yhteisö sen sijaan pikemmin vastusti kuin edisti juutalaisessa kulttuurissa tapahtuvia muutoksia. Tällöin sitä on asianmukaista kutsua lahkoliikkeeksi.
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Matteuksen yhteisö kristillisenä liikkenä:
sosiaalisen identiteetin näkökulma
Lahkoteoriat antavat mahdollisuuden valottaa Matteuksen yhteisön
luonnetta suhteessa saman ajan juutalaisiin liikkeisiin ja kulttuuriin.
Tutkimuksessa on kuitenkin keskustelu paljon myös Matteuksen yhteisön sisäisestä yhtenäisyydestä sekä asemasta ja suhteesta muihin Jeesuskeskeisiin liikkeisiin. Yhteisön sisäistä tilaa on luonnehdittu käsitteellä
corpus mixtum. Tällä tarkoitetaan, että yhteisö olisi ollut leimallisesti
”sekoitettu ruumis”, yhteisö, jossa hyvät ja huonot jäsenet elivät rinta
rinnan.
Luonnehdinnan lähtökohtana on havainto siitä, että Matteuksen
evankeliumissa on huomattavan paljon sisäryhmälle kohdistettua pareneesia ja tuomionuhkauksia (Matt. 7:15–23; 13:24–30; 18:15–18;
22:1–14). Alun perin ajatusta perusteltiin myös sillä, että Matteuksen
evankeliumissa ei olisi ollut muualla Uudessa testamentissa esiintyviä,
yhteisön pelastusvarmuutta kuvaavia termejä kuten ”valitut, ”pyhät” ja
”uskolliset” (Strecker 1962, 217–219). Tarkempi perehtyminen kyseisten sanojen esiintymiseen Uuden testamentin kirjoissa paljastaa kuitenkin, että tässä suhteessa Matteuksen evankeliumi ei poikkea muista Uuden testamentin kirjoituksista (Luomanen 1998b, 472–473).
Corpus mixtum -keskustelua on hämärtänyt se, että tutkijat eivät ole
kovinkaan usein määritelleet tarkasti, mitä he tarkoittavat käyttäessään
termiä corpus mixtum. Käsitteellä voidaankin erottaa olevan ainakin viisi
eri käyttötapaa:
1.

2.
3.
4.

Kristillisen yhteisön tai ”kirkon” olemukseen erottamattomasti kuuluva
piirre, aina viimeiseen tuomioon asti. Olennainen osa tätä käyttöä on, että seurakunta ei voi, eikä se saisikaan, yrittää päästä eroon luonteestaan
”sekoitettuna ruumiina”.
Empiirinen kuvaus maailmanlaajasta Kristuksen seuraajien joukosta Matteuksen evankeliumin kirjoittamisen aikana.
Maailman olemukseen erottamattomasti kuuluva ominaisuus, aina maailman loppuun asti.
Empiirinen kuvaus maailmasta Matteuksen evankeliumin kirjoittamisen
aikaan.
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5.

Empiirinen kuvaus Matteuksen paikallisen Kristuksen seuraajien joukon
luonteesta.

Redaktiokriittisen tutkimuksen valtakaudella, jolloin corpus mixtum
-käsite löi itsensä läpi Matteuksen evankeliumin taustayhteisön luonnehdintana, käsitettä käytettiin luettelon ensimmäisessä merkityksessä.
Kyse oli evankeliumin kirjoittajan teologiseen ajatteluun olennaisesti
kuuluvasta piirteestä: seurakuntaan kuului myös huonoja jäseniä, mutta
näistä ei saanut edes yrittää hankkiutua eroon, koska seurakunta oli
olemukseltaan corpus mixtum. Käytännössä keskustelussa argumentoidaan kuitenkin myös listan viimeisen merkityksen avulla: jos tekstissä
on piirteitä siitä, että paikallisessa taustayhteisössä oli jäseniä, jotka eivät
vastanneet ihannetta, termin corpus mixtum käyttöä pidetään oikeutettuna. Tällaisessa käytössä on kuitenkin kaksi merkittävää ongelmaa.
Ensinnäkin merkitys on olennaisesti erilainen kuin klassisessa käyttötavassa eli kohdassa 1. Toisekseen myös muissa Uuden testamentin kirjoituksissa on sisäryhmäpareneesia, joka osoittaa, että seurakuntalaisten
joukossa oli myös ”huonoja” jäseniä (esim. 1. Kor. 5; 2. Kor. 2:5–11).
Matteuksen yhteisö ei siten ole tässä suhteessa ainutlaatuinen. Kuitenkin corpus mixtum -termin alkuperäisessä teologisessa käytössä oleellista
oli juuri se, että kyse oli Matteuksen evankeliumille tunnusomaisesta
piirteestä. Jos termiä käytetään viimeissä merkityksessä, sitä pitäisi tasapuolisuuden vuosi käyttää myös silloin, kun kuvataan monia muita
Uuden testamentin kirjoituksia.
Matteuksen evankeliumin sisäryhmäpareneesissa ei voida nähdä sellaista laadullista eroa suhteessa muihin Uuden testamentin kirjoituksiin,
että corpus mixtum -käsitteen käyttöä voitaisiin pitää oikeutettuna. Määrällinen ero on kuitenkin havaittavissa: Matteuksen evankeliumissa sisäryhmäpareneesia on huomattavan paljon. Mikä tähän on syynä? Koska
kyse on määrällisestä erosta suhteessa muihin Uuden testamentin kirjoituksiin, vaikuttaa siltä, että syytä on hyvä etsiä pikemmin taustayhteisön
sosiaalisesta todellisuudesta kuin evankeliumin kirjoittajan teologiasta.
Ideologian osalta sekä Matteuksen evankeliumin kirjoittajan että muiden Uuden testamentin kirjoittajien oli selvästi mahdollista kohdistaa
pareneesinsa omalle sisäryhmälleen. Matteuksen yhteisön uskonnollissosiaalinen tilanne poikkesi kuitenkin sillä tavoin muista Uuden testa-
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mentin kirjoituksista, että sisäryhmäpareneesia on mukana muita
enemmän. Valotan jatkossa tätä ilmiötä käyttäen esimerkkinä vertausta
kuninkaan pojan häistä (Matt. 22:1–14). Sitä ennen on kuitenkin syytä
tarkastella, miten hyvin sosiaalisen identiteetin näkökulma soveltuu
Matteuksen evankeliumin analysoimiseen.

Sosiaalisen identiteetin näkökulma Matteuksen
evankeliumin tutkimuksessa
Matteuksen evankeliumin tarkastelemiseen sosiaalisen identiteetin näkökulmasta liittyy oleellinen kysymys: onko Matteuksen evankeliumin
Jeesus-kertomuksessa sopivaa informaatiota sosiaalisen identiteetin teorian soveltamiseksi ja onko tätä informaatiota riittävästi? Näyttää selvältä, että vastaus on myönteinen – jopa niin, että Matteuksen Jeesuskertomus tarjoaa erityisen kiinnostavan ja hedelmällisen kohteen sosiaalisen identiteetin teorian soveltamiseen. Syynä tähän on evankeliumin
kertomuksen ”läpikuultava” (transparentti) luonne. Kun redaktiokriitikot ovat verranneet Matteuksen kertomusta Markuksen ja Luukkaan
vastaaviin, on tullut selväksi, että Matteuksen evankeliumin henkilöistä
on tehty selvemmin ryhmiensä tyypillisiä edustajia. Tämä tarkoittaa
sitä, että henkilöistä ja henkilöryhmistä käytetään vakiintuneita nimityksiä ja heidän käyttäytymistään kuvataan samalla tavoin eri kohdissa.
Esimerkiksi Jeesuksen vastustajista käytetään tyypillisesti nimitystä ”fariseukset ja kirjanoppineet”. Nämä esiintyvät evankeliumikertomuksessa
kauttaaltaan ”ulkokultaisina”, he punovat juonia Jeesusta vastaan ja
esittävät hänelle katalia kysymyksiä. Toisaalta, niin kuin edellä on todettu, Jeesuksen aidot seuraajat kuvataan henkilöiksi, jotka tulevat hänen
luokseen, polvistuvat ja puhuttelevat häntä nimellä ”Herra”. Ulrich Luz
on kuvannut näitä Matteuksen evankeliumin kertomuksen piirteitä
termillä läpikuultavuus (transparenssi). Esimerkiksi opetuslapset ovat
Matteuksen evankeliumissa läpikuultavia henkilöhahmoja, joiden kautta Matteus puhuttelee omaa pääsiäisen jälkeistä seurakuntaansa. (Luz
2004; Luz 2005.)
Sosiaalisen identiteetin näkökulmasta edellä kuvattua ilmiötä voidaan analysoida tarkemmin käsitteiden esimerkki, prototyyppi ja kult-
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tuurinen prototyyppi avulla (ks. luku Sosiaalisen identiteetin näkökulma). Esimerkit tarkoittavat ryhmän konkreettisia, joko nykyisiä tai
menneitä edustajia. Prototyypit muodostuvat esimerkkien pohjalta ja
tarkoittavat abstraktioita ryhmien ihanteellisista edustajista. Prototyypissä kiteytyvät ne piirteet, joita ryhmässä pidetään ihanteellisimpina. Matteuksen tyypillisiksi muodostuneet henkilökuvaukset esimerkiksi Pietarista ja muista opetuslapsista tai fariseuksista ja kirjanoppineista voidaan
ymmärtää kulttuurisiksi prototyypeiksi – ja silloin kun kyse on vastustajista, kulttuurisiksi stereotyypeiksi. Vaikka alun perin kyse on ollut historiallisista henkilöistä, kuvaukset ovat traditioprosessissa hioutuneet
prototyyppien suuntaan.

Vertaus kuninkaan pojan häistä (Matt. 22:1–14)
sosiaalisen identiteetin näkökulmasta
Kuninkaan pojan häistä kertovan vertauksen loppukohtauksessa kuningas tulee tarkastamaan vieraita ja huomaa joukossa miehen, jolla ei ole
päällään juhliin sopivaa hääpukua. Rangaistus pukukoodin rikkomisesta
on varsin ankara: kuningas käskee palvelijoitaan sitomaan vieraan kädet
ja jalat sekä heittämään hänet ”ulos pimeyteen”, jossa on ”itku ja hammastenkiristys”. Lopuksi kuningas toteaa: ”Monet ovat kutsutut mutta
harvat valitut”.
Häävieraiden joukosta poimittua miestä voidaan syystä kutsua arkikielelläkin joukon ”mustaksi lampaaksi”. Musta lammas -ilmiöstä on
käyty keskustelua myös sosiaalisen identiteetin teorian valossa. Tässä
yhteydessä musta lammas -ilmiöllä tarkoitetaan sitä, että niitä sisäryhmän jäseniä, jotka eivät toimi ryhmän normien mukaisesti, kohdellaan
ankarammin kuin ulkoryhmän jäseniä. Ilmiötä on pidetty ongelmallisena sosiaalisen identiteetin teorian lähtökohtaisten oletusten valossa.
Ryhmän muodostumiseen liittyvät kategorisprosessit – ulko- ja sisäpuolisten välillä havaittavien erojen korostaminen sekä pyrkimys suosia
sisäryhmän edustajia – johtavat yleensä siihen, että sisäryhmän jäsenten
välisiä eroja ei korosteta eikä niitä havaita silloin, kun ryhmään vertaillaan ulkopuolisiin. Musta lammas -efekti näyttää siis olevan poikkeus.
(Marques 1990; Marques et al. 1998, 127.)
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Musta lammas -efekti voidaan kuitenkin selittää hyvin itsekategorisoinnin teorian näkökulmasta: sisäryhmän jäsenet, jotka rikkovat selvästi ryhmän normeja, poimitaan joukosta, ja heitä rangaistaan, koska
he vaarantavat ne positiiviset tunteet, joita ryhmän jäsenet voisivat tuntea samastuessaan ryhmän prototyyppiin. Mustat lampaat siis vaarantavat ryhmän jäsenten positiivisen erottumisen ulkopuolisista. Sen vuoksi
heitä rangaistaan tai heidät erotetaan ryhmästä. (Marques et al. 1998,
128.)
Kuninkaan pojan häistä löytynyt pukukoodin rikkoja vaikuttaa jo
ensisilmäyksellä soveltuvan hyvin tapaukseksi, jota voidaan tarkastella
musta lammas -efektin valossa. Matteuksen tekstin tarkempi analyysi
antaa lisätukea tällaisen näkökulman soveltamiseen. Esimerkiksi Robert
Gundry on kiinnittänyt huomiota siihen, että miestä puhutellaan ”ystäväksi” (hetaire). Sana on harvinainen, sillä se esiintyy ainoastaan Matteuksen evankeliumissa ja siinäkin vain kolme kertaa: tämän jakson lisäksi
vain viinitarhan työntekijöistä kertovan vertauksen lopussa (Matt.
20:13) sekä kerran Jeesuksen viimeisen aterian yhteydessä, jolloin Jeesus
puhuttelee Juudas Iskariotia samalla tavoin: ”Ystävä, …”. Gundryn
mielestä erityisesti yhteys Juudakseen on merkittävä. Sattumasta tuskin
on kyse, varsinkin kun molemmissa tapauksissa on kyse juhla-ateriasta,
jolla joukosta löytyy petturi. Gundryn mielestä havainto tukee sitä, että
myös kuninkaan pojan häistä kertovassa vertauksessa joukosta poimittu
mies on ymmärrettävä Jeesuksen seuraajaksi. Tämän Gundry katsoo
tukevan sitä, että Matteuksen seurakunta oli corpus mixtum. (Gundry
2000, 155–156.)
Olen samaa mieltä Gundryn kanssa siitä, että molemmissa tapauksissa kyse on todellakin Jeesuksen seuraajasta. Itsekategorisoinnin teorian musta lammas -efektin valossa kertomuksen voidaan kuitenkin tulkita vahvistavan yhteisön mahdollisuuksia positiiviseen erottumiseen. Ne
ryhmän jäsenet, joiden käytös ei vastaa ryhmän normeja, eivät kuulu
ryhmään olemuksellisesti, ja heidät poistetaan viimeistään viimeisellä
tuomiolla. Kuninkaanpojan häistä kertovassa vertauksessa yhteisön jäsenten silmien eteen piirretään nimittäin selvästi kuva viimeisestä tuomiosta – itku ja hammasten kiristys esiintyvät Matteuksen evankeliumissa usein juuri tuomion yhteydessä (13:42, 50; 24:51; 24:51;
25:30). Kuvauksen tehtävänä on silti vahvistaa yhteisön jäsenten mah-
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dollisuuksia positiiviseen erottumiseen: sisäryhmän jäsenten on osoitettava teoillaan, että he eivät ole pelkästään ”kutsuttuja” (kleetoi) vaan
myös ”valittuja” (eklektoi).
Vertaus kuninkaan pojan häistä poikkeaa kuitenkin konkreettisessa
sosiaalisessa tilanteessa havaittavasta musta lammas -ilmiöstä siltä osin,
että kuulijoille ei välity tietoa mistään konkreettisesta normista, joka
johtaa ryhmän ulkopuolelle joutumiseen. Todellisissa ryhmätilanteissa
viimeistään erotetuksi joutuminen osoittaa toisille, mikä on sallittua ja
mikä ei. Osittain konkreettisuuden puute johtuu ilmeisesti siitä, että
vertauksessa huipentuu pelastushistoriallisten vertausten sarja, jossa on
edellä kuvattu Israelin kansan uskottomuutta (Matt 21:28–32, 33–46).
Konkreettisten normien sijaan vertaus kuninkaan pojan häistä tuo ilmi
yleisen periaatteen: uuden kutsuttujen joukon on osoittauduttava uskollisemmaksi. Lisäksi musta lammas -efektiin turvautuminen voi kieliä
siitä, että vaikka ryhmällä on oma normistonsa, se ei ole vielä kunnolla
jäsentynyt (tästä lähemmin jatkossa).
Musta lammas -efekti näyttää siis tarjoavan yhden mahdollisen selityksen sille, miksi sisäryhmän jäseniä voidaan nostaa esiin varottavina
esimerkkeinä myös sellaisessa tapauksessa, että ryhmällä on olemassa
oma ulkopuolisista erottuva identiteettinsä. Kyse ei ole välttämättä pelastusvarmuuden puutteesta tai siitä, että sisäryhmä laitettaisiin yksiselitteisesti samalle viivalle ulkopuolisten kanssa, niin kuin klassisessa corpus
mixtum -tulkinnassa on usein oletettu (ks. edellä 1. käyttötapa).
Vaikka vertaus kuninkaan pojan häistä ajoittaa erottelun vasta viimeiselle tuomiolle, luvussa 18 oleva seurakuntasääntö osoittaa, että yhteisön ei ollut tarkoitus odottaa viimeiseen tuomioon asti, jotta se voisi
päästä eroon ei-toivotuista jäsenistään. Jakeissa 18:15–18 on kuvattu
yksityiskohtaisesti, miten tulee menetellä, jos joku yhteisön jäsenistä
tekee syntiä: Ensin puhutaan syntiä tehneen kanssa kahden, ja jos tämä
ei auta, otetaan mukaan yksi tai kaksi todistajaa. Jos tämäkään ei tehoa,
asia viedään seurakunnan ratkaistavaksi. Jos nuhdeltava ei kuule seurakuntaakaan, häntä kohdellaan ulkopuolisena. Redaktiokriittinen tutkimus on tosin osoittanut, että erottamisen mahdollistava sääntö on kehystetty kertomuksilla, joissa tähdennetään anteeksiannon merkitystä
(18:10–14; 18:21–35). Tämän on saanut monet tutkijat olettamaan,
että sääntö olisi käytännössä kumottu, ja Matteuksen tarkoituksena olisi
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tähdentää, että seurakunta pysyy ”sekoitettuna ruumiina” aina viimeiseen tuomioon asti. Tämä on kuitenkin selvä ylitulkinta. Luvun 18
kokonaisuudessa kyse on säännön pehmeämmästä tulkinnasta, ei siitä,
että se kumottaisiin kokonaan (keskustelusta tarkemmin ks. Luomanen
1998b).
Vaikka corpus mixtum -käsite ei olisikaan – ainakaan klassisessa
merkityksessään (ks. edellä) – osuva kuvaus Matteuksen yhteisön luonteesta, voidaan kysyä, miksi tuomionkuvauksiin liittyvällä pareneesilla
on niin keskeinen asema Matteuksen evankeliumissa ja miksi kertomuksessa on käytetty musta lammas -efektiä tukemaan yhteisön positiivissa
erottumista ulkopuolisista.
Sosiaalipsykologisissa tutkimuksissa on todettu, että jos sisäryhmä
on yhtenäinen – eli ryhmän enemmistö on omaksunut yhdenmukaiset
normit – ryhmän jäsenet eivät koe ryhmän sisällä olevia normeista
poikkeavia yksilöitä niin uhkaavina kuin silloin, jos ryhmän enemmistö
on normeiltaan heterogeeninen. Jos ryhmä on epävarma normeistaan,
poikkeavuus on uhkaavampaa. (Marques et al. 1998, 133.) Tämä sosiaalipsykologinen tulos tukee aiempia Matteuksen ryhmästä tehtyjä sosiaalitieteellisiä havaintoja, joita on tehty Mary Douglasin ”verkko ja
ryhmä” (grid and group) -mallin näkökulmasta. Douglasin mallissa
”verkko” kuvaa yhteisön sisäistä yhtenäisyyttä, sitä miten hyvin ryhmä
määrittelee ja sitoo jäsenet toisiinsa. ”Ryhmä” puolestaan viittaa siihen,
miten selkeästi ryhmä erottuu kokonaisuudeksi ulkoa päin tarkasteltuna. Douglasin mallin valossa Matteuksen yhteisö on luokiteltu termein
”strong group, low grid”. Tämä tarkoittaa, että ryhmä vetää selkeät rajat
suhteessa ulkopuolisiin, mutta sen sisäisiä valtasuhteista ja normeja ei
ole määritelty selkeästi. Usein tällainen ryhmä ratkaisee sisäiset konfliktinsa erottamalla poikkeavat jäsenensä. (Ks. Syreeni 1987, 217–218;
Luomanen 1998a, 270–271.)
Kun edelliset sosiaalitieteelliset havainnot liitetään Matteuksen
evankeliumin redaktiohistoriaan, hahmottuu kuva yhteisöstä, jonka
varhaisessa vaiheissa normisto ei ollut vielä selvästi jäsentynyt (tai Douglasin termein ”strong group, low grid”). Tällöin ryhmän sisällä olleet
poikkeavat jäsenet erotettiin herkästi, ja heitä alettiin kohdella ulkopuolisina ”kuin pakanaa ja tullimiestä” (vrt. Matt. 18:17). Samalla seurakuntatraditiossa viljeltiin tuomionkuvauksia. Normiston vakiinnuttua
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rikkomuksiin voitiin reagoida muutenkin kuin erottamalla. Normiston
alkava kehittyminen näkyy ehkä jo siinä, että erottamista varten luotiin
selkeät säännöt. Joka tapauksessa evankeliumin lopullisen toimittamisen
aikaan tilanne oli jo niin paljon vakaampi, että erottamissäännötkin
voitiin sijoittaa armollisimpiin kehyksiin. (Luomanen 2012.)

Tässä luvussa keskeistä
•

•
•

Matteuksen yhteisön luonnetta on kuvattu erilaisten lahkoteorioiden avulla. Bryan Wilsonin typologian soveltaminen on paljastanut, että typologian lähtöoletus lahkojen suhteesta ”maailmaan” ei ole vastannut sitä kuvaa, joka typologiaa
soveltaneilla tutkijoilla on ollut Matteuksen seurakunnan kulttuurisesta ja uskonnollisesta kontekstista.
Matteuksen yhteisön kuvaamiseen soveltuvat paremmin sellaiset mallit, joiden pohjalta on mahdollista tarkastella yhteisön
suhdetta uskonnollisesti painottuneeseen kulttuuriin.
Matteuksen yhteisön luonnetta voidaan tarkastella myös sosiaalisen identiteetin näkökulmasta. Tällöin piirtyy kuva yhteisöstä,
jonka normisto oli aiemmin jäsentymätöntä. Evankeliumin lopullisen toimittamisen aikaan normisto oli kuitenkin jo vakiintuneempaa, mikä mahdollisti esimerkiksi erottamissääntöjen
väljemmän tulkinnan.
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MIKKO HEIMOLA

Kalliit signaalit uskonnollisissa
yhteisöissä

Tässä luvussa tarkastellaan, miten yksilöt ilmaisevat sitoutumistaan
uskonnolliseen ryhmään, sen oppiin ja normistoon. Huomiota kiinnitetään myös niihin sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin, jotka
määrittävät uskonnollisuutta ja sen ajallista ja paikallista vaihtelua.
Millaisia paineita sosiaalisen ja ekologisen ympäristön muutokset
asettavat yksilön uskonnonharjoitukselle?

Uskonto ja yhteisöllisyys
Uskonto liittyy yhteisöllisyyteen ja pyyteettömään auttamiseen. Näitä
fraaseja ovat toistelleet niin uskonnolliset ihmiset kuin uskontojen tutkijat, huolimatta siitä, että aika ajoin niin arkikokemus kuin tutkimustulokset puhuvat päinvastaista: uskonto erottaa siinä missä yhdistää,
eivätkä uskonnonharjoittajat vaikuta sen ihmisystävällisemmiltä kuin
muutkaan ihmiset. Voisi ajatella, että väitteissä piilee jokin perustotuus,
mutta tavat, joilla kysymykset on asetettu tai joilla niitä on pyritty ratkaisemaan, ovat tuottaneet harhaanjohtavia vastauksia.
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Klassikot: Durkheim ja Rappaport
Uskontotieteen perinteeseen ajatuksen uskonnon yhteisöä vahvistavasta
voimasta vakiinnutti jo sosiologian isäksi nimetty Émile Durkheim
(1915, 226), jonka mukaan yhteisö jumaliaan palvoessaan palvoo tietämättään ajatusta yhteisöstä. Näin yhteisö vahvistaa keskinäisiä siteitään ja viimekädessä ylläpitää itseään. Mutta kuinka näin voi olla, jos
uskovien oma käsitys jumalastaan on jotain aivan muuta kuin yhteisön
symboli? Myös monet muut Durkheimin uskontoteorian elementit ovat
ongelmallisia, kuten ajatus kollektiivisesta tietoisuudesta ja oletus, ettei
”primitiivinen” ihminen erotellut yliluonnollista luonnollisesta (Pyysiäinen 2003, 63–70). Durkheimin perintö onkin jäänyt elämään
enemmän haasteena kuin konkreettisten apuvälineiden tarjoajana (ks.
kuitenkin Pyysiäinen 2005).
Antropologian myöhempi klassikko Roy A. Rappaport (1926–
1997) teki pitkän uran muun muassa rituaalitutkijana. Hän päätyi toteamaan, että rituaalit soveltuvat erinomaisen hyvin sosiaalisten lupausten ja sopimusten laatimiseen (Rappaport 1999). Tässä olennaista on
niiden tiukka muodollisuus ja toisteisuus, mikä tarkoittaa, ettei kenellekään jää epäselväksi, mistä rituaalista on kyse, ketkä siihen osallistuvat ja
mihin he sitoutuvat. Normiteoreetikot ovat havainneet tämänkaltaisen
epävarmuuden olevan tuhoisaa yhteistyölle (Bicchieri 2006, 90–98).
Rappaportin mukaan symbolisen kielen kehitys teki mahdolliseksi valehtelun, manipulaation ja harhaanjohtamisen aivan uudella tasolla.
Rituaalikäyttäytyminen vastaa näin syntyneeseen sopeutumishaasteeseen. Informaatioteoreettisesti tarkasteltuna rituaali siis muuntaa jatkuvaa, epämääräistä tietoa selkeiksi kyllä/ei-vastauksiksi.
Hyvä esimerkki tästä on avioliitto, joka monissa osissa maailmaa on
ollut ja on edelleen yhteisöiden keskeisimpiä rituaaleja. Rituaalittomassa
nyky-Suomessa ihmiset voivat astua vähittäin suhteeseen ilman, että
ulkopuoliset tätä huomaavat. He voivat muuttaa yhteen ilman, että
kukaan pystyy sanomaan, miten pysyvästi he ovat toisiinsa sitoutuneet.
Viimeistään lapsia tai yhteistä asuntoa hankittaessa ehkä ajatellaan, että
pariskunta aikoo pysyä yhdessä. Tähän kaikkeen saattaa kulua vuosia.
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Yhteisöissä, joissa avioliitot – oli niiden muoto mikä hyvänsä – ovat
sukujen liittoja, tieto pariutumisesta on tärkeää strategista tietoa: se
muuttaa käsityksiä yhteisössä vallitsevista lojaliteeteista ja kunkin saatavilla olevista resursseista. Tällöin tilanteet, joissa ei tiedetä, kuka on kenenkin kanssa ja mitä siitä seuraa, ovat kestämättömiä.

Evolutiivinen uskontotiede
Rappaportin teoreettinen viitekehys yhdisti omaperäisellä tavalla kulttuuriantropologiaa informaatio-, systeemi- ja evoluutioteoriaan. 2000luvulla, evolutiivisen uskonnontutkimuksen päästyä kunnolla vauhtiin,
huomattiin, että hänellä saattaisi olla vastauksia yllättävien empiiristen
tulosten herättämiin kysymyksiin. Antropologi William Irons (2001)
esitti ensimmäisenä selkeästi evolutiivisen hypoteesin, että uskonto –
monimutkainen järjestelmä omaksuttavia oppeja, käytöstä sääteleviä
normeja ja vaativia uhrauksia – voisi toimia sellaisena ryhmään sitoutumisen signaalina, jota on vaikea väärentää.
Kaikkea sosiaalista elämää koskee vapaamatkustamisen ongelma:
ryhmät menestyvät parhaiten, kun yksilöt auttavat toisiaan itsestään
piittaamatta, mutta yksilöt menestyvät parhaiten, kun he ottavat, mutta
eivät anna. Tämän vuoksi yksi evoluutioteorian haasteista on ollut selittää, miksi ihminen on kehittynyt poikkeuksellisen sosiaaliseksi selkärangallisten keskuudessa ja miksi ihmisen altruismi kohdistuu myös muihin
kuin geneettisiin sukulaisiin. Ratkaisuksi on tarjottu muun muassa sukulaisuuden virheellistä ulottamista laajempaan yhteisöön, suoraa tai
maineeseen perustuvaa vastavuoroisuutta, vapaamatkustajien rankaisemista tai ryhmänormeihin perustuvia säätelymekanismeja. Ryhmäkoon
kasvu vaikeuttaa kuitenkin useimpien mekanismien toimintaa, eikä
kaikenkattavaa ratkaisua näytä löytyvän (ks. Henrich & Henrich 2007,
joka sisältää myös katsauksen näihin mekanismeihin).
Evoluutioantropologi Richard Sosis lähti testaamaan Ironsin hypoteesia uskonnon merkityksestä sitoutumisessa. Sosis arveli ”kalliiden”
sitoutumisen signaalien toimivan ryhmäkoheesion mittareina niin maallisissa kuin uskonnollisissa ryhmissä. Kalliilla signaalilla hän tarkoitti
mitä tahansa käytösvaatimusta, joka kuluttaa sitä noudattavan yksilön
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aikaa, rahaa tai energiaa tuottamatta suoraa (evolutiivisessa kelpoisuudessa mitattavaa) hyötyä tai joka rajoittaa yksilön mahdollisuuksia hyötyä kanssakäymisestä ulkoryhmän jäsenten kanssa.
Tulokset yllättivät: Sosisin (2000; Sosis & Bressler 2003) aineistona olleissa 1800-luvun Yhdysvaltojen utooppisissa yhteisöissä uskonnollisten yhteisöiden elinikä (keskiarvo 25,3 vuotta) oli sidoksissa niiden
asettamien kalliiden käytösvaatimusten määrään. Maallisten yhteisöjen
kohdalla tätä yhteyttä ei kuitenkaan ollut, ja ne hajosivat paljon nopeammin (keskiarvo 6,4 vuotta). Maalliset yhteisöt hajosivat yhtä todennäköisesti taipaleensa alkuvuosina kuin myöhemmin, joten hajoamisen
syy ei voi olla, että näissä menetettäisiin nopeammin usko ryhmän oppiin, vaan syy liittyi tyypillisesti sisäisiin kiistoihin tai taloudellisiin vaikeuksiin.
Vastaavia tuloksia Sosis sai nyky-Israelin kibbutseilla tekemissään
käyttäytymiskokeissa (Sosis & Ruffle 2003): toisiinsa luottivat eniten
ortodoksijuutalaisten kibbutsien miehet, jotka vierailivat synagogassa
päivittäin (naisten uskonnonharjoitus oli yksityisempää). Muilla kuin
näillä miehillä luottamus oli käänteisessä yhteydessä kibbutsilla vietettyyn aikaan, joten rituaalielämä näyttää torjuvan pettymistä yhteisöelämän todellisuuteen. Tämä luottamusero voi myös selittää sen, miksi
sosialistisista kibbutseista poiketen ortodoksijuutalaiset kibbutsit menestyvät taloudellisesti, huolimatta esimerkiksi tiukasta kiellosta työskennellä sapattina.
Niin 1800-luvun utopistisissa yhteisöissä kuin kibbutseilla päivittäinen elämä on täynnä tilanteita, joissa yksilön on hillittävä omaa ahneuttaan tai laiskuuttaan yhteisen hyvän vuoksi (niin kutsuttu yhteismaan ongelma), ja vaikeudet tässä koituvat tyypillisesti yhteisöiden
tuhoksi. Sosis (2003) muotoili tutkimustensa pohjalta teorian, jota hän
kutsui nimellä kalliiden signaalien rituaaliteoria. Se ennustaa rituaali- ja
käytösvaatimusten karkottavan ryhmästä sellaiset jäsenet, jotka eivät ole
omaksuneet sen ajatusmaailmaa ja pitävät siksi asetettuja vaatimuksia
liian kalliina, esimerkiksi koska eivät usko luvattuihin kuolemanjälkeisiin lisäpalkkioihin ja -rangaistuksiin.
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Vanhat kysymykset, paremmat vastaukset
Irons ja Sosis eivät ole ainoita, jotka ovat esittäneet vastaavia ajatuksia ja
tuloksia. Antropologian lisäksi muillakin aloilla on päädytty samaan
päätelmään: uskonnolla on sosiaalinen funktio, jota voi kuvata yhteisöllisen sitoutumisen mittariksi, yksilöiden välisen luottamuksen takaajaksi
tai jopa sisäryhmään rajatuksi sosiaaliturvaksi (ks. esim. Berman 2000;
Norenzayan & Shariff 2008; Chen 2010).
Harvalla tutkijalla on ollut kuitenkaan tarjota hyvää vastausta kysymykseen, miksi juuri uskonto – mikseivät ”maalliset” uhraukset vakuuta? Vastauksia voi hakea Rappaportilta, kuten esimerkiksi Sosis
(2000; 2003; ks. myös Heimola 2013, 63–65) on tehnyt. Hänen mukaansa uskonnoissa myytit ja luomiskertomukset antavat yhtäläisen
yliluonnollisen alkuperän niin sosiaalisille konventioille kuin luonnolliselle todellisuudelle (Rappaport 1999, 164–168). Tällöin konventioiden
rikkominen vaikuttaa yhtä mahdottomalta kuin luonnonlakien murtaminen, minkä lisäksi uhka jumalallisen tahdon uhmaamisesta voi tuoda
yritykseen oman vaaran tunteensa. Uhraukset, joita pidetään välttämättöminä, ovatkin helpompia hyväksyä (Bicchieri 2006, 78), ja ihmiset
alkavat jo kolmivuotiaasta alkaen erotella sovinnaistapojen ja moraalisten, ihmisten päätöksistä riippumattomien sääntöjen välillä (Turiel
1998, 903–906). Rappaportin mukaan rituaalissa yksilön asema suhteessa näihin muuttumattomiin totuuksiin tulee selkeästi julkilausutuksi, mikä luo hänelle sekä ulkoisia että sisäisiä paineita mukautua niihin.
Miten nämä ajatukset eroavat aiemmista? Esimerkiksi amerikkalaiset uskontososiologit Rodney Stark ja William Sims Bainbridge (1987)
esittivät jo 1980-luvulla hyvin tunnetuksi tulleen vaihtoteorian, jossa
uskonnollisen käytöksen katsotaan noudattavan rationaalisen valinnan
periaatetta haittoja (cost) välttäen ja hyötyjä (benefit) etsien. Tässä teoriassa uskonnollisten organisaatioiden rooli on tarjota yliluonnollisia
kompensaatioita saavuttamattomissa oleville eduille.
Millä tapaa sitoutumisteoriat ovat tätä vaihtoteoriaa parempia? Ensinnäkin vaihtoteoriassa ihmisten tavoittelemat edut määrittyvät lopulta
olemaan sitä, mitä ihmiset haluavat, eli teoria muuttuu tautologiseksi ja
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tuhoaa oman selitysvoimansa (Ylikoski 2004, 547). Evolutiivisesti pohjatuissa teorioissa tavoitellut edut palautuvat viime kädessä kelpoisuuteen (fitness), joka on rajatumpi käsite. Toiseksi ajatus rationaalisesta
valinnasta on monella tavoin kyseenalainen, sillä myös vaihdantakäyttäytymiseemme vaikuttavat monet ”irrationaaliset”, kognitiomme vinoumiin palautuvat seikat: esimerkiksi näennäinenkin valvonta (silmien
kuva seinällä) saa meidät pitäytymään huijaamasta (Bateson, Nettle &
Roberts 2006). Kolmanneksi vaihtoteoriassa sitoutumisteorioiden painottamat yhteistoiminnan edut jätetään toissijaiseen asemaan ja keskitytään selittämään sitä, miten uskonnolliset organisaatiot tuottavat lisää
”uskontoa” (Wilson 2002, 49, 81–82, 162–165), mistä ei ole juuri apua
yritettäessä vastata esimerkiksi kysymyksiin uskonnollisuuden ajallisesta
ja paikallisesta vaihtelusta.
Olen käynyt läpi kalliiden signaalien rituaaliteorian taustaa ja kehitystä sekä toisaalta vaihtoteorian kritiikkiä osoittaakseni, että tutkimus
on edennyt: Durkheimin asettamaan ikuisuuskysymykseen uskonnon ja
yhteisön suhteesta on saatu täsmällisempi, helposti testattava vastaus.
Tämä vastaus on parempi kuin esimerkiksi vaihtoteoreetikoiden tarjoama, sillä se ratkaisee osan tämän teorian ongelmista. Toisaalta evolutiivisesti argumentoitu signalointiteoria ei ole irrallaan aiemmasta uskonnontutkimuksesta, sillä yritykset ohittaa rituaalikäyttäytymisen
takana olevat opit ja uskomukset ovat törmänneet seinään, ja vastauksia
on täytynyt hakea muun muassa alan klassikolta Rappaportilta. Tutkimus on ollut luonteeltaan kasautuvaa, kuten pitääkin: uudet vastaukset
eivät ole pyyhkineet kaikkea vanhaa pöydältä.

Hajaannusta ja yhtenäisyyttä
ympäristön paineessa
Kalliiden signaalien rituaaliteoria tarjoaa selityksen sille, miksi uskonnolliset ryhmät ovat tiiviimpiä ja pitkäikäisempiä kuin muut ryhmät, ja
selittää myös uskonnollisten ryhmien keskinäistä vaihtelua. Näin muotoiltuna teorian antama kuva on vielä varsin staattinen. Todellisuudessa
uskonnollisuus vaihtelee paljon ajallisesti ja paikallisesti, ja uskonnolliset
ryhmät muuttuvat elinkaarensa aikana. Teoriasta voidaan kuitenkin
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johtaa useita testattavissa olevia ennusteita (esim. Irons 2001; Sosis
2003), joiden kautta voidaan tutkia uskontoa dynaamisena ilmiönä.
Tarkastelen seuraavaksi teorian antamia vastauksia kolmeen kysymykseen. Mikä määrittää uskonnollisuuden esiintymistä? Ketkä lähtevät
mukaan uskonnollisiin liikkeisiin? Millaisia eroja sitoutumiskäyttäytymisen laadussa on?

Mistä löytyvät uskonnollisimmat ihmiset?
Jos uskonto ratkaisee ryhmälojaliteetin ja resurssienjakamisen haasteita,
tulisi uskontoa esiintyä eniten siellä, missä esiintyy sitoutumista vaativia
uhkia ja puutetta. ”Poteroissa ei ole ateisteja” sanoo sananlasku, ja Irons
(2001) ennustaakin sotien kasvattavan uskonnollisuutta – mikä olisikaan parempi syy hakea turvaa joukosta. Sosis, Kress & Boster (2007)
havaitsivatkin antropologista tilastollista vertailuaineistoa käyttäen sotien esiintymisen olevan positiivisessa yhteydessä yhteisön miesten harjoittaman rituaalikäyttäytymisen ”kalliuteen”, eli kuinka suureen määrään rituaalista silvontaa ja merkintää heidän on alistuttava. Toisaalta
Ginges, Hansen & Norenzayan (2009) totesivat eri aineistojen pohjalta,
että julkisiin rituaaleihin osallistuminen (ei yksityinen rukoilu) on yhteydessä itsemurhaiskuille annettavaan tukeen. Sodanuhka saattaa siten
olla kalliin rituaalikäyttäytymisen syy, mutta näin syntyneet rituaaliryhmät voivat ylläpitää konfliktitilannetta sitoutuneisuudellaan.
Suuri määrä tutkimuksia osoittaa uskonnollisuuden olevan yhteydessä taloudelliseen puutteeseen. Globaalissa tarkastelussa maan väestön
uskonnollisuus on käänteisessä suhteessa maan sosioekonomiseen kehitykseen (Norris & Inglehart 2004): mitä vähemmän lääkäreitä ja puhtaan veden lähteitä, sitä uskonnollisempi väestö. Koska myöhempää
uskonnollisuutta ennustavat erityisesti nuoruusiässä koetut turvallisuusuhat, vaikutussuhde on todennäköisesti niin päin, että koetut uhat lisäävät uskonnollisuutta. Länsimaiden sekularisaatio näyttää siis olevan
seurausta eurooppalaisen hyvinvointivaltion synnystä. Vastaavaa hyvinvointijärjestelmää ei ole Yhdysvalloissa, jossa esiintyvä uskonnollisuus
onkin klassisen sekularisaatioteorian kannalta ongelmallinen.
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Myös talouden syklit ennustavat uskonnollisuuden syklejä: Yhdysvalloissa lama-aikoina ihmiset liittyvät kirkkoihin, jotka vaativat paljon
jäseniltään. Hyvinä aikoina he suosivat vapaamielisempiä kirkkoja (Sales
1972). Daniel L. Chen (2010) esittää hyvin selviä yksilötason tuloksia
tutkimuksessaan Indonesian 1990-luvun talouskriisistä: tulojen lasku sai
ihmiset osallistumaan runsaammin yhteisölliseen koraaninlukuun (vaikka heidän vapaa-aikansa samalla väheni) ja siirtämään lapsensa kalliimpaan islamilaiseen kouluun. Tämä kuitenkin toimi sosiaalivakuutuksena, sillä koraaninlukuun osallistuminen vähensi tarvetta almuille. Koska
vain pankkien ja mikrolainainstituutioiden saatavuus heikensi koraaninluvun ja almujen välistä yhteyttä, kriisiaikana syntyneet uskonnolliset
verkostot ilmeisesti toimivat käytännössä ikään kuin luotonantajina.
Ympäristön epävakaus voi myös synnyttää kokonaan uusia liikkeitä. Paljon on tutkittu Pohjois-Amerikan intiaanien keskuudessa 1800luvun lopulla levinnyttä aavetanssi-liikettä. Toisin kuin intiaanien perinteiset uskomukset, liike oli avoin kaikille heimoille, mutta kaikki
niistä eivät ottaneet sitä vastaan. Carroll (1975) ja Thornton (1981)
osoittivat aavetanssin vastaanottamisen olleen todennäköisempää, (1)
jos heimolla oli ollut vain lyhyt aika sopeutua biisonien katoamisesta
seuranneeseen kulttuuriseen ja taloudelliseen tyhjiöön, (2) jos heimon
väkiluku oli romahtanut lyhyessä ajassa ja (3) jos heimon sukulinjat
eivät olleet joko selkeän matrilineaarisia tai patrilineaarisia, sillä Carroll
katsoo sekamuotoisten sukulinjojen tuottavan löyhempiä ja vähemmän
selkeärajaisia sukuryhmiä. Herätysvalmius näyttää siis nousseen mullistuksista, puutteesta ja olemassa olevien instituutioiden heikkoudesta.
Mikä sitten määrää, johtaako epävarmuus ja puute ilmaisemaan
suurempaa sitoutumista aiempaan uskontoon vai synnyttävätkö ne uuden, separatistisen liikkeen? Oma vastaukseni (Heimola 2013, luku 4)
on, että jos selviytymishaasteiden koetaan olevan väliaikaisia häiriöitä
muuten vakaassa järjestelmässä (kuten ulkoinen uhka tai määrälliset
muutokset resurssien saatavuudessa), aiempien sitoumuksien korostaminen voi tuntua riittävältä. Sen sijaan jos vaikeudet ovat luonteeltaan
laadullisia, esimerkiksi niin, että aikaisemmin itsestäänselvyyksiltä tuntuneet resurssit katoavat tyystin tai yhteisöön syntyy sisäisiä jakolinjoja,
eivätkä yksilöt enää pysty ennustamaan ympäristönsä käytöstä, he saat-

368

MIKKO HEIMOLA

tavat päätyä olettamaan, että myöskään aiemmat sitoumukset eivät ole
enää päteviä tai avuksi.

Keiden kannattaa signaloida sitoutumista?
Signalointiteoria ennustaa, että uskonnollisimpia olisivat ne, joilla on
suurin tarve viestiä sitoutumista, ja että ihmiset pyrkisivät uskonnon
kautta ilmaisemaan heille itselleen edullisia sitoumuksia. Irons (2001,
304–305) selittää tätä kautta sukupuolen mukaan tapahtuvaa vaihtelua
uskonnollisuudessa: Yomut-miehet (Pohjois-Iranin turkmeeneja) ovat
naisia tunnollisempia esimerkiksi viisi kertaa päivässä suoritettavissa
rukouksissaan. Siinä missä naiset viettävät suuren osan ajastaan lähisukulaisten keskuudessa, miehet kulkevat etsimässä uusia laidunmaita
ja joutuvat tässä jatkuvaan kontaktiin tuntemattomien kanssa. Säntillisellä uskonnonharjoituksellaan he ilmaisevat olevansa hurskaita ja luotettavia muslimeita. Toisaalta Utilan saarella (Honduras) naiset käyvät
miehiä enemmän kirkossa ja miehet suosivat tätä käytöstä puolisoa etsiessään, koska miesten on voitava luottaa puolisoidensa uskollisuuteen
viettäessään pitkiä aikoja töissä kauppalaivoilla ja öljynporauslautoilla.
Naiset eivät vastaavasti olleet erityisen huolestuneita tästä, eivätkä he
ilmaisseet kiinnostusta puolisonsa hurskauteen.
Tilanne ei muutu, vaikka tarkastelun kohteena olisi muutoksen
kourissa oleva uskonnollisuus. Herätysilmiöille on leimallista, että ne
synnyttävät nopeasti yhteisöllisyyttä aiemmin toisilleen vieraiden ihmisten kesken. Toisaalta on havaittu, että aivan keihin tahansa herätykset
eivät vetoa, vaan niihin lähtevät edustavat yleensä tiettyjä sosiaaliryhmiä.
Esimerkki tästä löytyy Suomen 1800-luvun herätyksistä (Heimola
2013, luku 6): herätyksiin liittyi suhteettoman paljon talonpoikia ja
käsityöläisiä yhteiskunnan ylimpien kerrosten pysytellessä lähes kokonaan erossa niistä. Alempien sosiaaliluokkien edustajia oli kyllä alkuun
mukana, mutta herätysten edetessä heidän edustuksensa väheni entisestään.
Miksi näin on? Jos herätykset kumpuavat selviytymisuhista, kuten
aiemmin kuvattujen tutkimusten perusteella voi ajatella olevan, niissä
on kyse turvan hakemisesta äkillisten haasteiden edessä. Mutta jotta
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yksilöt voivat saada turvaa toisistaan, heidän on ensin löydettävä toisensa – signaloitava hätäänsä, jotta he tunnistavat kaltaisensa. Tässä on yksi
syy, miksi herätyksiin liittyy usein hyvin näkyviä uskonnollisen hädän
ilmaisuja. Samalla se vastaa kysymykseen uskonnollisten ryhmien jäsenyyden painottumisesta sosioekonomisten muuttujien mukaan: oli uhka mikä hyvänsä, se todennäköisesti koskettaa eniten yhdellä tai useammalla tavalla samankaltaisia yksilöitä.
On kuitenkin vaikeampi sanoa, ketkä missäkin tilanteessa todella
hyötyisivät sitoutuneesta ryhmätoiminnasta. 1800-luvun alun Suomessa
talonpoikien ja käsityöläisten asema oli kyllä monella tapaa mullistuksessa, mutta pikemmin parempaan suuntaan: 1700-luvun lopun lainmuutokset olivat jo turvanneet maataomistavien taloudellisen aseman,
nyt oli poliittisten oikeuksien vuoro (Ylikangas 1979). Eniten ”sosiaaliturvan” tarpeessa olivat maattomat alimmat luokat, mutta heillä ei ollut
käytännössä juurikaan mahdollisuuksia parantaa asemaansa, niin surkea
se oli (ks. Haatanen 1968). Johtuiko maattomien katoaminen herätysliikkeistä siitä, että liikkeet otti haltuunsa talonpoikaisto, jonka edut
olivat osin vastakkaisia maattomien kanssa? Tämä on toistaiseksi spekulaatioiden varassa. Aineisto kuitenkin varoittaa tekemästä yksiviivaisia,
sosiaalisista rakenteista irrallisia tulkintoja siitä, keille herätyksiin ryhtyminen ja yhteistyöhön sitoutuminen on otollisinta.

Kaikki signaalit eivät ole samanarvoisia
Vaikka signalointiteorian kaikissa sovelluksissa ei ole ollut tarpeen kiinnittää huomiota sitoutumisen signaalien täsmälliseen laatuun, tämä on
joissakin olosuhteissa hyvin relevanttia ilmiön dynamiikan kannalta.
Esimerkiksi Sosis, Kress ja Boster (2007) havaitsivat aineistostaan, että
ryhmätunnusten laatu riippui siitä, millaisia yhteisön uhat olivat: säännöllinen sodankäynti ulkoisia vihollisia vastaan oli yhteydessä pysyvään
rituaaliseen merkintään, kuten arpeuttamiseen ja silpomiseen. Sisäisten
jakolinjojen uhkaamissa yhteisöissä harjoitettiin todennäköisemmin
rituaalikäyttäytymistä, joka ei jättänyt peruuttamattomia jälkiä (ihomaaleja ja eristyksissä vietettyä aikaa), sillä nopeasti muuttuvissa tilanteissa
ei kannata merkitä itseään pysyvästi yhden puolen edustajaksi.
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Ympäristön muutokset voivat myös muokata signaalien sitoutumisarvoa. Ekonomisti Eli Berman (2000) on osoittanut, kuinka Israelin
hallituksen päätös antaa juutalaisten ješiva-koulujen oppilaille lykkäystä
asepalveluksesta on saanut ultraortodoksiset juutalaisnuoret viettämään
niissä aiempaa useampia vuosia. Hänen mukaansa hallituksen päätös on
luonut näille nuorille paineita osoittaa yhteisölleen, että heidän koulunkäyntiään ei motivoi ainoastaan halu vapautua palveluksesta vaan aito
uskonnollinen into. Siksi he pysyttelevät koulussa selvästi yli palveluksesta vapautumiseen vaadittavan iän.
Jos uskonnonharjoitukseen liittyy ilmeisiä materiaalisia etuja, saattaa herätä epäilys, että ovelat yksilöt laskevat sitoutumisen edut ja haitat
ja ulkokultaisesti vain esittävät hurskasta silloin, kun se heille sopii. Yksi
ratkaisu tähän ongelmaan ovat vaikeasti väärennettävät signaalit: tunteet. Tunneilmaisun on jo pitkään katsottu toimivan luotettavana ilmaisimena yksilön motivaatioista ja arvostuksista, sillä tunteiden tietoinen kontrollointi on vaikeaa, ellei mahdotonta (Frank 1993).
Esimerkiksi 1800-luvun Suomessa herätysten keskeinen elementti oli
virkapapistoon kohdistunut kritiikki: Heränneet katsoivat näiden elävän
ylellisesti ja suhtautuvan piittaamattomasti sielunhoidollisiin velvollisuuksiinsa. Herännäispapit taas vakuuttivat seuraajansa tulikivenkatkuisilla, tunnekuohun vallassa pidetyillä saarnoillaan. (Heimola 2013,
136–141.) Mutta herätysten hurmosvaihe harvoin kestää kovin kauaa,
joten sen aikana on vakiinnutettava tavanomaisempiin sitoutumisen
signaaleihin perustuva yhteistoiminnallisuus.

Signaalit, normit ja ryhmät
Kalliiden signaalien rituaaliteoria on luonut nopeasti suuren määrän
uutta tutkimusta, joka näyttää ratkaisevan aiempaan tutkimukseen liittyneitä ongelmia ja lisää tietämystämme uskonnoista ja uskonnollisuudesta. Sen sovellettavuutta auttavat selkeä testattavuus hyvin monenlaisilla aineistoilla sekä kyky huomioida uskonnollisten ja sosiaalisten
ilmiöiden dynaaminen luonne. Sosiologisten ja antropologisten teorioiden lisäksi se on vuoropuhelussa toisen evolutiivisen tutkimushaaran,
kognitiivisen uskontotieteen kanssa, mikä on johtanut arvioimaan uu-
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delleen joitakin tämän piirissä tehtyjä päätelmiä (Pyysiäinen 2009, 9–
12; Atran & Henrich 2010). Uskonnon evolutiivisesta merkityksestä –
siitä, onko kyse sopeutumasta vai sivutuotteesta – ollaan kuitenkin edelleen erimielisiä (Boyer & Bergstrom 2008; Sosis 2009).
Kalliiden signaalien rituaaliteoria ei ole vailla ongelmia. Keskeinen
näistä on, että se perustuu vahvasti käyttäytymisekologiselle signalointimallille (ks. Bliege, Bird & Smith 2005), joka on luotu alkuaan selittämään muun muassa riikinkukon pyrstönkäyttöä ja saalistajan edessä
hyppivän gasellin käytöstä – siis evolutiivisesti käsittämättömältä vaikuttavaa tuhlailua, joka muuttuu ymmärrettäväksi vasta, kun huomioidaan,
mitä eläin pyrkii näillä signaloimaan: hyvää kuntoaan ja pakokykyään.
Saalistajan kannattaa uskoa tätä, ettei se tule tuhlanneeksi omaa aikaansa ja energiaansa jahtaamalla vaikeita saaliita, mutta vain jos se voi luottaa signaalin todenperäisyyteen. Esimerkiksi gasellin kyky hyppiä on
suorassa yhteydessä sen kuntoon, mikä tekee siitä vaikean väärentää.
Siirryttäessä uskonnon pariin on kuitenkin vaikeampi perustella,
miksi petolliset vapaamatkustajat eivät voisi osallistua rituaalielämään
(väärentää sitoutumisen signaaleja), jos tämä on heille kokonaisuudessaan edullista. Erilaiset uskomusten sisäistämiseen perustuvat selitykset
eivät viime kädessä riitä, sillä evolutiivisesti ei ole mitään syytä, mikseivät vapaamatkustajat omaksuisi näitä, osallistuisi rituaaleihin ja pettäisi
ryhmää otollisella hetkellä – tai jättäisi pettämättä, jos ryhmään kuuluminen todella parantaa kelpoisuutta (Henrich 2009, 256).
Tämän kyseenalaisen yhteyden vuoksi kaikki tutkijat eivät enää halua puhua kalliista signaaleista, vaan esimerkiksi ”luotettavuuden ilmaisuista” (Henrich 2009: credibility-enhancing displays). Olen itse pitäytynyt signaali-termin käytössä, koska se on toistaiseksi vakiintunein tapa
viitata teorioihin rituaalisesta sitoutumisesta. Näyttää kuitenkin siltä,
että tämän linjan tutkijoiden on luovuttava käyttäytymisekologisesta
mallista. Teoriaa on muokattava niin, että se ottaa selkeämmin huomioon rituaalien suhteen niitä ilmentäviin uskomuksiin ja toisaalta normeihin, joita ne vahvistavat (Heimola 2013, 58–70, 161–163). On
myös syytä pyrkiä korjaamaan teorian alkuperäinen ”valuvika”, vaikeus
erottaa uskonnolliset signaalit muista. Tässä suhteessa tärkeää on runsas
tutkimusaineisto, joka osoittaa, että myös usko ihmistä tarkkaileviin ja
hänen moraalisesta laadustaan kiinnostuneisiin jumalolentoihin vähen-
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tää vapaamatkustamista ja muuta huijauskäyttäytymistä (Johnson 2005;
Shariff & Norenzayan 2007; Schloss & Murray 2011).
Aivan toiselle tasolle keskustelua ovat vieneet Joseph Henrich ja
hänen kollegansa, jotka ovat pyrkineet tulkitsemaan signalointiteorian
tuloksia uudelleen oman, kulttuuriryhmään kohdistuvaa luonnonvalintaa painottavan niin sanotun ryhmävalintateoriansa kautta (Henrich
2004; Richerson & Boyd 2005; Atran & Henrich 2010). Siinä ”kelpoisten” ryhmien odotetaan kasvavan ja leviävän heikompien kustannuksella, esimerkiksi houkuttelemalla heikon ryhmän jäseniä omaksumaan omat, ylivertaiset kulttuuripiirteensä.
Ryhmävalintateorian etu on, että se huomioi jo lähtökohtaisesti
kulttuuristen ryhmien normistoissa esiintyvän vaihtelevuuden. On väärin olettaa, että pelkkä normeihin sitoutuminen olisi funktionaalinen
ratkaisu ryhmän kohtaamiin haasteisiin, sillä löytyy runsaasti esimerkkejä ryhmistä, joiden normisto on ollut heidän omalta kannaltaan tuhoisa
joko pitkällä tai lyhyellä aikavälillä. Toisaalta teoriaan on mahdollista
sisällyttää hyvin monenlaista normistoa ja siihen sitoutumista vahvistavia mekanismeja – myös kalliita rituaalivaatimuksia ja valvovia jumalia.
Ryhmävalintateorian ongelma on, että koska geneettiseen ryhmään
kohdistuvaa valintaa ei pidetä evoluutiobiologiassa varteenotettavana
vaihtoehtona, jakaa myös kysymys kulttuuriryhmään kohdistuvasta
valinnasta tutkijoita (ks. Wilson 2002; West, el Mouden & Gardner
2011). Siksi tätä tulkintaa ei voi tarjota ongelmattomana ratkaisuna
kalliiden signaalien teorian puutteisiin. Tästä erimielisyydestä huolimatta tilanne on tällä hetkellä hyvin hedelmällinen molempien tulkintojen
inspiroidessa uutta tutkimusta.
Evolutiivisten käyttäytymis- ja kulttuuriteorioiden tyypillisesti kohtaama kritiikki koskee niiden väitettyä universaalisuutta eli sitä, että
niiden tarjoamat selitykset eivät huomioi sosiokulttuurista kontekstia,
vaan sorvaavat kaikki tutkimuskohteet omaan muottiinsa. Yllä olen
pyrkinyt kuvaamaan, miten erityyppisiä uskonnollisia ilmiöitä signalointiteorian kautta on mahdollista käsitellä, ja kuinka sitä sovellettaessa
on välttämätöntä ottaa huomioon niin sosiokulttuurinen kuin ekologistaloudellinen konteksti.
Uskonnon sitoutumisteorioita ei ole vielä juuri testattu esimerkiksi
Aasian kollektiivisempien kulttuurien parissa, mikä on mielenkiintoinen
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tulevaisuuden haaste. Sosiaaliseen toimintaan liittyviä haasteita – yksilöiden ristiin meneviä etuja, luottamuksen tärkeyttä ja rajallisten resurssien jakamisen vaikeutta – voinee pitää yleisinhimillisinä. Kaikissa kulttuureissa ja yhteiskunnissa on kuitenkin myös omaksuttu erilaisia
näihin suhtautumista sääteleviä normeja, mihin uskonnon rooli mahdollisena ongelmien ratkaisijana väistämättä kietoutuu.

Tässä luvussa keskeistä
•
•
•
•
•

Kalliit rituaalivaatimukset ovat yhteydessä uskonnollisen yhteisön elinikään ja sen jäsenten väliseen luottamukseen.
Tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, mikä on tätä yhteyttä välittävä mekanismi: vahvempi sitoutuminen rituaalin ilmentämiin
normeihin, jumalallisen rangaistuksen pelko vai jokin muu.
Puute, epävarmuus ja selviytymisuhat ovat yhteydessä näkyvämpään ja vaativampaan uskonnollisen käyttäytymiseen.
Tarve ilmaista sitoutumista voi lisätä yksilöiden uskonnollisuutta, mutta yhteys ei ole lineaarinen, vaan huomioi yhteistyöstä
odotettavissa olevat edut.
Signaalit ovat herkkiä ympäristössä tapahtuville muutoksille,
jotka asettavat niiden arvon sitoutumisen mittareina kyseenalaiseksi.
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ISTVÁN CZACHESZ
KÄÄNNÖS: JUTTA JOKIRANTA

Varhaisen kristinuskon leviäminen
Näkökulmia kognitio- ja evoluutiotieteistä

Miksi varhainen kristinusko menestyi? Tässä luvussa kysymykseen
etsitään vastauksia evoluutiotieteiden näkökulmasta. Ideoiden ja
ryhmien menestys on riippuvainen valintaprosesseista. Luvussa tarkastellaan erityisesti sitä, miten jotkut ideat välittyvät paremmin
kuin toiset ja miten tietynlaiset sosiaaliset verkostot mahdollistavat
ryhmän kasvun ja vakauden sekä samalla uusien ajatusten kehittämisen. Varhaisen kristinuskon uskomukset ja sosiaaliset rakenteet soveltuivat tällaiseen prosessiin paremmin kuin kilpailevien uskontojen
vastaavat.

Uskomuksiamme ja käyttäytymistämme muokkaavat sekä perimämme
että se ympäristö ja kulttuuri, jossa kasvamme ja toimimme (Jablonka
& Lamb 2005; Richerson & Boyd 2005; Stone, Lurquin & CavalliSforza 2006). Perimme geenit vanhemmiltamme, mutta opimme heiltä
ja muilta ihmisiltä myös käytänteitä ja tapoja. Omaksumme tietoa symboleista: kirjoitetusta ja puhutusta kielestä sekä muista ilmaisumuodoista kuten taiteesta, musiikista ja arkkitehtuurista. Symbolinen kommunikoiminen on inhimillisen kulttuurin ainutlaatuinen piirre, ainakin
siinä laajuudessa kuin ihmiset sitä harjoittavat. Tässä kommunikaation
muodossa merkin ja merkityksen välinen suhde on joustava. Tämä te-
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kee mahdolliseksi esimerkiksi sen, että sama ajatus voidaan ilmaista eri
kielillä.
Uskonnot koostuvat uskomuksista ja käytänteistä, jotka ovat yleensä yhteisiä suurelle joukolle ihmisiä. Jotta ymmärtäisimme, miksi jotkut
uskonnot pärjäävät kulttuurievoluutiossa paremmin kuin toiset, on
ymmärrettävä, kuinka perityt geenit, käytänteet ja symbolit muokkaavat
myös uskontoja ja miksi tietyissä olosuhteissa jotkut näistä periytyvät
paremmin kuin toiset. (Czachesz, painossa.) Tässä luvussa kysyn, miksi
kristinusko menestyi myöhäisantiikin aikana ja myös pidemmällä tähtäimellä. Pohdin, mitä etuja kristillisillä ideoilla ja käytänteillä oli periytymisen eri osa-alueilla.
Aluksi on syytä tarkentaa, kuinka evoluutioteoriaa käytetään tässä
luvussa. Ensinnäkin evoluutio ei ole sama asia kuin luonnonvalinta
(Forbes & Krimmel 2010; Stearns & Hoekstra 2005). Jos esimerkiksi
pieni osa populaatiosta siirtyy paikasta toiseen, se voi kuljettaa mukanaan geenejä, käyttäytymismuotoja tai symboleja, jotka poikkeavat väestön keskiverrosta sattumalta, ei valintaedun vuoksi – tätä ilmiötä kutsutaan biologisessa evoluutiossa ”geneettiseksi ajautumiseksi” (genetic
drift). Toiseksi, luonnonvalinta mielletään usein optimaaliseksi prosessiksi, joka hyödyttää yksilöä. Tämä ei välttämättä pidä paikkaansa.
Luonnonvalinnassa merkittävää on ainoastaan se, mikä edistää tiettyjen
geenien välittymistä eteenpäin. Tämä ei tarkoita, että yksilö olisi välttämättä terveempi, onnellisempi tai menestyneempi. Kolmanneksi, on
mahdollista periä ja välittää eteenpäin geenejä, käyttäytymismuotoja ja
ideoita, jotka eivät mitenkään muuta elinkelpoisuuttamme. Joiden tutkijoiden mukaan uskonnolliset ideat menestyvät ilman yhteyttä yksilön
tai ryhmän elinkelpoisuuteen. (Boyer 2002; Pyysiäinen 2001.) Neljänneksi, jokin peritty ominaisuus tai tekijä saattaa hyödyttää ennemmin
ryhmää kuin yksilöä. Esimerkiksi rituaalit, jotka vahvistavat ryhmän
jäsenten yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta toisiaan kohtaan, voivat
auttaa tätä ryhmää menestymään muita ryhmiä paremmin. (Irons 2001;
Sosis & Alcorta 2003.)
Tässä luvussa käsiteltävien aiheiden kannalta merkittäviä periytymisen muotoja ovat käytänteiden ja symbolien periytyminen. Geenien
periytymiselläkin on merkitystä, mutta ei samalla tavoin. Tämä johtuu
siitä, että perustavat muutokset geneettisessä evoluutiossa tapahtuvat
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useiden tuhansien sukupolvien kuluessa. Voimme siis hyvin olettaa,
etteivät varhaisten kristittyjen aivot juuri eronneet meidän aivoistamme.
Tämän vuoksi empiirinen tutkimus ihmisen mielen ja aivojen toiminnasta – kun tutkimusta tehdään myös toisistaan poikkeavien kulttuurien piirissä – on hyödyllistä, kun yritetään ymmärtää, miten varhaiset
kristityt ajattelivat ja tunsivat. Tämä ei tarkoita, että myöhäisantiikin
aikana eläneillä ihmisillä olisi ollut aivan samanlainen tapa uskoa kuin
meillä. On ilmeistä, että jotkut uskomukset ovat hyvin erilaisia eri kulttuureissa. Uskomusten ja tunteiden kirjo ei ole kuitenkaan muuttunut
viimeisen kahdentuhannen vuoden aikana. Myös ne osatekijät, joista
uskomukset muodostuvat, sekä se, miten nämä tekijät järjestäytyvät
kokonaisuuksiksi, ovat pysyneet samoina.

Muistettavien ideoiden rooli
Se, kuinka hyvin jokin idea muistetaan, vaikuttaa tämän idean elinkelpoisuuteen riippumatta siitä, auttaako idea sitä yksilöä, jonka mielessä
uskomus on. Evoluutiossa hyvin menestyvä idea ei siis välttämättä paranna yksilön tai ryhmän elinkelpoisuutta. Idea voi olla helpompi muistaa, jos se esimerkiksi rikkoo niitä odotuksia, joita ihmisillä on perustavista, olemukseen liittyvistä eli ontologisista kategorioista. (Barrett
2008.)
Synnynnäiset tai kasvamisen myötä syntyvät ontologiset kategoriat
ovat yhteisiä kaikissa kulttuureissa. Tällaisia ovat esimerkiksi ”ihminen”,
”eläin”, ”kasvi”, ”esine” sekä eloton ”luonnonobjekti”, kuten kivi tai
puro. (Atran 1989; Boyer 1994a; Keil 1979.) Kasvamisen myötä syntyvä luonnollinen ontologia kehittyy lapsissa riippumatta siitä, minkälaisissa ulkoisissa olosuhteissa he kasvavat. Ontologisten kategorioiden
avulla on mahdollista reagoida ympäristöstä saatavaan informaatioon
nopeasti ja tehokkaasti. Tiedämme vaikkapa, että eläimet liikkuvat,
ihmiset puhuvat ja työkaluilla on niille suunniteltu tarkoitus, ja toimimme luonnostaan sen mukaisesti. Meidän ei tarvitse testata olioiden
tai esineiden ominaisuuksia jokaisessa tapauksessa erikseen. On tärkeää
huomata, että nämä kategoriat eivät välttämättä ole samoja kategorioita,
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joilla ihmiset arkielämässä kuvaavat maailmaa tai joita filosofit käyttävät.
Puhuva aasi (ks. Tuomaan teot 39–41; 68–81) tai patsas, joka kuulee, mitä ihmiset puhuvat, rikkoo ontologisia odotuksiamme aaseista
(eläimistä) ja patsaista (esineistä). Tämän vuoksi ne on helppo muistaa.
Jos kuitenkin tällaisia odotuksenvastaisia asioita on paljon, muistettavuus kärsii. Niinpä voidaan sanoa, että minimaalisesti intuitionvastaiset
(minimally counterintuitive) ideat välittyvät sukupolvelta toiselta suuremmassa määrin kuin tavanomaiset (intuitionmukaiset) asiat tai maksimaalisesti intuitionvastaiset (liian ”epätavalliset”) asiat. (Boyer 1994b;
2002.) Esimerkiksi parhaiten tunnettu idea Jeesuksen kuolemasta ja
ylösnousemuksesta voidaan selittää syntyneeksi siten, että kilpailevista
ideoista on valikoitunut minimaalisesti intuitionvastainen versio. Ebionien kristologia oli liian tavanomaista, koska siinä Jeesusta pidettiin
tavallisena ihmisenä. Toisaalta doketisimia kannattavien ajatus Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta oli liian intuitionvastainen, koska
Jeesusta pidettiin vain näennäisesti ihmisenä. (Czachesz 2007a; 2007b.)
Idean tai motiivin muistamiseen vaikuttaa myös sen tunnepitoisuus
(Laney, Campbell, Heuer & Reisberg 2004; Norenzayan & Atran
2004). Esimerkiksi ihmekertomuksissa esiintyy ihmisiä, jotka etsivät
epätoivoisesti apua (Mark. 2:1–12), ja vanhempia, jotka pyytävät apua
sairaille tai jopa kuolleille lapsilleen (Mark. 5:21–43). Niissä kerrotaan
vakavista vammoista (rammat, sokeat), vastenmielisyyttä herättävistä
sairauksista (spitaali) sekä yliluonnollisista (demonisista) oireista. Värikkäät yksityiskohdat saattavat herättää empatiaa, pelkoa tai inhoa. Kun
kertomus saa huipennuksensa ja vaikeudet voitetaan, herää todennäköisesti myös helpotuksen tunteita. Myös apokalyptiset tekstit sisältävät
paljon tunnepitoisia yksityiskohtia, esimerkiksi kuvauksia siitä, kuinka
ihmiset kärsivät helvetissä. (Czachesz 2012.)
Yleisesti ottaen hyvin muistettavat ideat leviävät nopeasti ja ne
muistetaan pitkään. Minimaalisesti intuitionvastaiset piirteet näyttävät
vaikuttavan erityisesti siihen, kuinka hyvin asiat säilyvät pitkäkestoisessa
muistissa. Tämän lisäksi on kuitenkin otettava huomioon myös muita
seikkoja. Uskonnolliset uskomukset on usein järjestetty myyttisten kertomusten ja teologisten järjestelmien muotoon. Normaalisti tekstissä
olevien odotustenvastaisten elementtien määrä täytyy olla rajattu, jotta
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tekstillä kokonaisuutena on mahdollisuuksia tulla muistetuksi.
(Norenzayan & Atran 2004.) Institutionaalisesti tuetut uskonnollisen
kirjallisuuden muodot voivat kuitenkin välttää tällaiset rajoitteet: tehtävään koulutetut uskonnolliset asiantuntijat vaalivat ja säilyttävät sellaisia
kirjallisia traditioita, joilla ei muutoin olisi selviämisen mahdollisuuksia.
Myös ihmisten sosiaalinen asema ja koulutus vaikuttavat siihen, millaisille ajatuksille ja vaikutteille he altistuvat ja mitä he pitävät välittämisen
arvoisena. Lisäksi on huomattava, että uudet ideat leviävät sosiaalisten
suhteiden välityksellä. Sosiaalisen verkoston rakenteella on tärkeä rooli
uusien ideoiden menestymisen kannalta.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että mieleenpainuvat ideat säilyvät
yleensä pitkään, mutta kaikki uskonnolliset viitekehykset eivät suosi
sellaisten ideoiden syntyä ja leviämistä. Useimmiten virallinen teologia
ei ole kovin helposti muistettavaa ja kiinnostavaa, vaan sen pitkäkestoinen säilyminen on institutionaalisten rakenteiden varassa. Tämän vuoksi sosiaalisilla tekijöillä on merkittävä rooli ideoiden valikoitumisessa –
sosiaalisen verkoston teoria avaa tähän mielenkiintoisia näkymiä. Seuraavaksi luon katsauksen sosiaalisten verkostojen luonteeseen.

Heikkojen sosiaalisten siteiden merkitys
Sosiologi Mark Granovetter on esittänyt teoriassaan, että jos kahden
ihmisen välillä on vahva side (yksinkertaistaen: he ovat ystäviä), heidän
sosiaaliset verkostonsa ovat todennäköisesti pitkälti päällekkäisiä: monet
henkilö A:n ystävistä ja tuttavista ovat myös henkilö B:n ystäviä ja tuttavia (Granovetter 1973; 1983). Henkilöiden välisen siteen vahvuus
riippuu suhteen vuorovaikutukseen käytetyn ajan määrästä, tunteiden
voimakkuudesta, henkilökohtaisuuden määrästä (molemminpuolisesta
uskoutumisesta) ja vastavuoroisten palvelusten määrästä. Jos kahta henkilöä yhdistää heikko side (tuttavuus ennemmin kuin ystävyys), näiden
henkilöiden yhteisten ystävien ja tuttavien määrä on paljon pienempi.
Granovetterin mukaan heikkojen siteiden tärkein merkitys on siltojen luomisessa: ne toimivat ainoina linkkeinä kahden erilaisen verkoston
välillä. Jos kahta henkilöä A ja B yhdistää vahva side, tieto (kuten viimeisin juoru) voi levitä näihin, osin päällekkäisiin ystävyysverkostoihin
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monella eri tavalla, joskus A:n ja B:n välisen linkin kautta, joskus muita
reittejä. Jos taas A:n ja B:n välillä on heikko side, on mahdollista, ettei
heillä ole lainkaan yhteisiä ystäviä ja tuttavia ja ettei kummankaan ystävillä ja tuttavilla ole yhteisiä ystäviä ja tuttavia ja niin edelleen. Tässä
tapauksessa mikä tahansa tieto, joka lähtee liikkeelle A:n ystävistä, saavuttaa B:n ystävät vain, jos se ensin tulee A:lta B:lle. Henkilöiden A ja B
välinen heikko side toimii siltana kahden muuten erillisen verkoston
välillä.
Granovetterin teoriaa heikoista siteistä on testattu useissa kokeellisissa tutkimuksissa. Yksi teorian tärkeä sovellusalue on työmarkkinat.
Granovetter löysi empiiristä tukea väitteelle, jonka mukaan ihmiset
löytävät uuden työpaikan todennäköisemmin heikkojen siteiden (tuttavien tai tuttavien tuttavien) kautta: tällaisilla henkilöillä oli useammin
hallussaan työnhakijalle uutta informaatiota kuin hakijan läheisillä ystävillä ja sukulaisilla, jotka tiesivät yleensä samat asiat kuin työnhakija itse.
Useiden varhaiskristillisten dokumenttien perusteella näyttää siltä,
että Jeesus-liikkeessä syntyi monenlaisia heikkoja siteitä (Czachesz
2011). Evankeliumit ensinnäkin rohkaisevat heikkojen siteiden muodostamiseen kyseenalaistamalla perinteisten sosiaalisten siteiden merkityksen tai asettamalla ne vähintään suhteelliseksi ihannoidessaan kiertolaisuutta. On tosin keskusteltu siitä, edustavatko tällaiset motiivit
lähteissä historiallista todellisuutta, mutta niiden voidaan ainakin sanoa
liputtavan liikkuvuuden puolesta. Paavalin kirjeistä löytyy runsaasti
viitteitä todellisesta liikkuvuudesta. Paavali perusti yhä uusia seurakuntia Vähään-Aasiaan ja Kreikkaan ja myös vieraili näissä seurakunnissa.
Hän ylläpiti säännöllistä yhteyttä Antiokian kristittyihin; Antiokia oli
todennäköisesti hänen kotiasemansa (Gal. 2). Ainakin ajoittain hän kävi
Jerusalemissa (Gal. 1–2), Palestiinan kristillisyyden keskuksessa. Monet
Paavalin kirjeistä päättyvät tervehdyslistaan (Room. 16; 1. Kor. 16),
jossa Paavali ja kulloisenkin seurakunnan jäsenet lähettävät tervehdyksensä vastaanottajaseurakunnan jäsenille. Koska Paavali liikkui jatkuvasti paikasta toiseen, hän ei pystynyt ylläpitämään kovin monia vahvoja
sosiaalisia siteitä, mutta sen sijaan hän kykeni luomaan suuren määrän
heikkoja siteitä erilaisiin ihmisiin ja sosiaalisiin kerrostumiin eri puolilla
sen ajan maailmaa.
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Kirjeissään Paavali myös itse viittaa muihin vierailijoihin ja kiertäviin työntekijöihin. Hänellä oli monia työtovereita (kuten Silas, Timoteus ja Titus), jotka myös matkustivat, välittivät viestejä ja kuljettivat
hänen kirjeitään (mahdollisesti myös kirjoittivat näitä yhdessä hänen
kanssaan). Muutkin apostolit matkasivat, jotkut jopa puolisoidensa
kanssa (1. Kor. 9:5). Joidenkin matkustavien työntekijöiden kuitenkin
kuvataan olevan Paavalin vastustajia ja vääriä apostoleja (Gal. 1:6; 2:4;
3:1; 2. Kor. 11). Näillä lähetystyöntekijöillä oli todennäköisesti omia
apulaisia, ja he loivat samalla tavalla sosiaalisia verkostoja kuin Paavali.
Tästä kertoo esimerkiksi se, miten Paavali arvostelee vastustajiaan suosituskirjeiden toimittamisesta (2. Kor. 3:1). Tällaiset suosituskirjeet saattoivat todellisuudessa sisältää hyvin samantapaisia tietoja kuin ne tiedot,
joita Paavali itse antaa Tituksesta samassa kirjeessä (2. Kor. 8:16–24).
Didakhe eli Apostolien opetus antaa välähdyksen matkustavien työntekijöiden tuottamista ongelmista ensimmäisen vuosisadan lopulla.
Nyrkkisääntönä Didakhen yhdennessätoista luvussa määrätään, että vain
vierailijat, joiden opetus on kirjoituksen sisällön mukaista (sisällön esitetään summaavan kahdentoista apostolin opetuksen), tulisi ottaa seurakunnissa vastaan. Yllättävimpiä ovat tiukat säännöt vieraiden majoittamisesta ja ylläpidosta. Apostoleina tai profeettoina pidettyjen
vierailijoiden odotettiin viipyvän vain yhden päivän (!), tarvittaessa kaksi päivää. Se, joka viipyi kolme päivää, oli väärä profeetta. Apostolit ja
profeetat saivat ottaa mukaansa leipää vain sen verran kuin tarvittiin
uuden majapaikan löytämiseen asti, mutta se, joka otti rahaa, oli väärä
profeetta. Tavalliset matkaajat saivat viipyä kolmekin päivää. Sääntöjä
annetaan myös asettumisesta pysyvästi asumaan jonnekin, sillä kenelläkään ei voinut olla mitään väliaikaista ”oleskelulupaa”. Apostolit eivät
saaneet asettua aloilleen, sillä ”paikalleen asettunut apostoli on entinen
apostoli”, kuten John Dominic Crossan on asian ilmaissut (Crossan
1998, 376).
Toinen tapa solmia ja ylläpitää heikkoja siteitä varhaiskristillisissä
yhteisöissä oli laajamittainen hyväntekeväisyys. Jälleen kerran varhaisin
todistusaineisto tästä löytyy Paavalin kirjeistä. Sen ”herrasmiessopimuksen” mukaan, joka oli solmittu Antiokiassa Paavalin ja apostolien (Pietari, Jaakob ja Johannes) kesken, apostolit olivat pyytäneet Paavalia
”muistamaan köyhiä”, ja niin tämä oli ”ahkerasti tehnytkin” (Gal. 2:6–
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10). Työskennellessään eri seurakunnissa Paavalin yksi tavoite oli rahan
kerääminen Jerusalemin köyhille (1. Kor. 16:1; 2. Kor. 9; Gal. 2:10).
Tunnetussa katkelmassa Herran aterian vietosta (1. Kor. 11) Paavali
ilmaisee huolensa siitä, että köyhät joutuvat olemaan nälkäisiä samalla
kun rikkaat juopuvat yhteisillä aterioilla. Historiallisesti vähemmän
luotettava, mutta silti melko paljastava on Apostolien tekojen kuvaus
avustajien valitsemisesta (Ap. t. 6:1–6). Tehtävään valittujen tuli avustaa
Jerusalemin yhteisön päivittäisessä ruoanjakelussa.
Näyttöä kristittyjen tekemästä hyväntekeväisyydestä löytyy runsaasti myös toiselta vuosisadalta. Avustamisen erityinen muoto oli paastoaminen rahan säästämiseksi (Hermaan Paimen, Vertaukset 5:3; Aristeides,
Apologia, 15). Tutkijat ovat jo pitkään kiinnittäneet huomiota hyväntekeväisyyden merkitykseen kehittyvälle kristinuskolle. Sen on katsottu
lisänneen kristinuskon houkuttelevuutta potentiaalisten sympatisoijien
ja käännynnäisten keskuudessa. Erityisesti Rodney Stark on korostanut
ulkopuolisiin kohdistuvan hyväntekeväisyyden merkitystä ja pitänyt sitä
mullistavana uutuutena koko antiikin ajan maailmassa (Stark 1996,
212). Hyväntekeväisyyden muokkaamat sosiaaliset suhteet yhteisön
sisällä saattoivat olla vahvoja tai heikkoja, mutta hyväntekeväisyys ulkopuolisia kohtaan tai yhteisöjen välillä (kuten keräykset Kreikassa ja Vähässä-Aasiassa Jerusalemin köyhien hyväksi) edistivät lukuisten heikkojen siteiden muodostumista paitsi kristinuskon sisälle myös kristittyjen
ja ympäröivän maailman välille.
Kolmas tärkeä heikkojen siteiden muodostumisen lähde varhaisessa
kristillisyydessä oli naisten osallistuminen yhteisöjen elämään. Usein
aineisto on liian vähäistä muiden kuin spekulatiivisten päätelmien tekemiseen, mutta yleisesti ottaen on kiistatonta, että naiset saivat varhaisessa kristinuskossa merkittävämpiä, vapaampia ja vaihtelevampia rooleja kuin useimmissa ympäröivissä uskonnoissa. Esimerkiksi apokryfisissä
apostolien teoissa mainitaan säännönmukaisesti naisia apostolien ensimmäisten seuraajien joukossa eri paikkakunnilla ja kuvataan yläluokan
naisia vaikutusvaltaisina kristillisten yhteisöjen suojelijoina. (Bremmer
1995; Czachesz 2009; Davies 1980.) Filippuksen evankeliumissa, Marian
evankeliumissa ja monissa muissa kirjoituksissa esiintyvä ”gnostilainen”
Maria, joka ei aina ole selkeästi yhdistettävissä kehenkään Marianimiseen naiseen Uudessa testamentissa, esitetään naispuolisena aposto-
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lina. Myös Tekla Paavalin ja Teklan teoissa on selvästi naispuolinen
apostoli.
Silti merkittävämpää kuin yksittäisten naisten saavuttama johtoasema, oli ylipäätään naisten laajamittainen osallistuminen kristilliseen
liikkeeseen. Tässä suhteessa tärkeitä ovat esimerkiksi toistuvat maininnat lukuisista leskistä varhaisissa lähteissä. ”Helleenien” (ei-israelilaisten
tai kreikkaa puhuvien juutalaisten) ja ”heprealaisten” lesket mainitaan
Apostolien teoissa (Ap. t. 6:1). Ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle
(1. Tim. 5) kuvataan jonkinlaista leskien luokkaa tai virkaa. Lesket
mainitaan myönteisessä sävyssä myös Markuksen evankeliumissa
(12:40–44) ja Luukkaan evankeliumissa (2:36–38; 4:26; 18:1–8). Uuden testamentin ulkopuolisissa lähteissä Tertullianus mainitsee lesket
omana luokkanaan vuoden 200 kieppeillä Karthagossa (De monogamia,
11.1; De praescriptione, 3.5). Lukianos Samosatalainen kertoo ihmetellen leskien aktiivisuudesta kristinuskossa (Peregrinoksen polttoitsemurha,
12). Monet muutkin lähteet osoittavat, että leskistä pidettiin hyvää
huolta kristillisissä yhteisöissä (Hermaan Paimen, Vertaukset 50.8; Pietarin teot 8, 21; Johanneksen teot 30–36).
Naisten osallistumisen huomioiminen on erityisen tärkeää tutkittaessa sosiaalisia verkostoja, sillä naisten ja miesten tavoissa hyödyntää
suhdeverkostojaan ja toimia niissä on havaittu huomattavia eroja. Nykyiset empiiriset tutkimukset osoittavat esimerkiksi, että naisilla on
enemmän ystäviä sosiaalisessa mediassa ja enemmän vuorovaikutusta
näissä verkostoissa kuin miehillä (Szell & Thurner 2013; Thelwall
2008). Naiset reagoivat stressiin vahvistamalla sosiaalisia verkostojaan –
tämä löytö pätee myös useiden eläinlajien naaraisiin, joten käyttäytymistavalla on luultavasti juuret syvällä evoluutiossa (Mazure & Maciejewski
2003; Repetti 1989; Taylor et al. 2000). Mutta kuinka tällaisia empiirisiä havaintoja voi hyödyntää varhaisten kristinuskon naisten aseman ja
suhteiden tutkimuksessa? Tärkeää on huomata, että naisten ottaminen
mukaan varhaisiin kristillisiin yhteisöihin antoi näille naisille mahdollisuuksia muodostaa sellaisia linkkejä ja sosiaalisia suhteita, joihin heillä ei
muuten olisi ollut mahdollisuuksia – ikään kuin muinainen versio Facebookista.
Mitä seurauksia tällaisilla havainnoilla on Jeesus-liikkeen ja varhaisen kristinuskon sosiaalisten verkostojen ymmärtämiselle? Ilmeinen ja
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suora sovellus heikkojen linkkien teoriasta on ensinnäkin heikkojen
siteiden vaikutus liikkeen leviämiseen: viesti saavutti kaukaiset paikkakunnat ja toisistaan erilliset sosiaaliset ryhmät. Kristinusko olisi levinnyt
paljon hitaammin, jos tieto olisi välittynyt vain ystävien ja sukulaisten
kesken. Heikkojen linkkien kautta liike saattoi jossakin paikassa levitä
harppauksin uusien ryhmien keskuuteen jopa ennen vakiintumistaan
kyseisessä paikassa. Toisin sanoen sen sijaan, että olisi kuljettu ovelta
ovelle, liike levisi samanaikaisesti useissa kaupungeissa ja erilaisissa sosioekonomisissa kerroksissa.
Toiseksi, heikot linkit edistivät toisistaan erillisten kulttuuristen ja
sosioekonomisten ryhmien välistä vuorovaikutusta ilman, että ryhmien
jäseniä olisi pakotettu mukautumaan yhdenmukaiseen arvojärjestelmään, uskomuksiin tai asenteisiin. Yhden ja saman uskovan mallin
puuttuminen auttoi huomattavasti liikkeen leviämisessä. Monenlaiset
heikot linkit loivat siltoja eri ryhmien välille. Jos verrataan kristinuskoa
sen joihinkin kilpailijoihin, erot käyvät ilmeisiksi. Sisäisestä monimuotoisuudestaan huolimatta juutalaisuus esitti vaatimuksia, jotka kytkeytyivät korostetusti etnisyyteen ja joiden täyttäminen vaikutti useimmista
ulkopuolisista useimmissa kulttuurisissa ja sosiaalisissa tilanteissa hankalalta tai epämukavalta. Menestyvät hellenistiset ja roomalaiset kultit
puolestaan oli tyypillisesti ”räätälöity” tietylle sosioekonomiselle ryhmälle. Esimerkiksi Mitran kultti sai alkunsa Roomasta ja sen satamakaupungista Ostiasta, ja sen leviäminen riippui pitkälti armeijasta ja virkamiehistä. Kultti näyttää pysyneen hyvin samanlaisena ajasta ja paikasta
riippumatta (vaikka vanhaa hypoteesia sotilaiden uskonnosta onkin
oleellisesti tarkennettu; Beck 1996; 2006; Bjørnebye 2007; Clauss
2000). Kristinusko sen sijaan asetti alusta alkaen korkeita vaatimuksia,
mutta rekrytoi uusia jäseniä laaja-alaisesti erilaisista sosiaalisista ryhmistä
ja eri maantieteellisiltä alueilta. Näin se vetosi samanaikaisesti niin juutalaisiin maanviljelijöihin Galileassa kuin urbaaniin eliittiin Korintissa
(Room. 16:23).
Kolmanneksi, sosioekonomisen ja kulttuurisen moninaisuuden
seurauksena – ja sen seurauksena, että tätä moninaisuutta hyödynnettiin
heikkojen linkkien muodossa eikä sitä yritetty yhdenmukaistaa – kristinusko piti sisällään monenlaisia näkemyksiä. Jo Uudessa testamentissa
näkyy erilaisten sosioekonomisten ja kulttuuristen tekijöiden ennennä-
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kemätöntä vaihtelua: maaseutuyhteiskunta ja sen viisaustraditio synoptisissa evankeliumeissa, kaupunkimiljöö ja populaarifilosofia Paavalin
kirjeissä ja Johanneksen evankeliumissa sekä kunnianhimoisten intellektuellien ajatukset Apostolien teoissa (jonka kirjoittaja on todennäköisesti sama kuin Luukkaan evankeliumilla), puhumattakaan gnostilaisista,
askeettisista, apokalyptisista, eskatologisista, karismaattisista ja monista
muista varhaisen kristillisyyden virtauksista. Tämänkaltainen taustojen
ja visioiden moninaisuus mahdollisti kristinuskon etenemisen lähes
jokaiseen sosiaaliseen kerrokseen ja kulttuuriseen osa-alueeseen myöhäisantiikin aikana. Mikä vielä tärkeämpää, sellainen sosiaalinen verkosto, jossa erilaiset ryhmät olivat yhteydessä heikkojen siteiden kautta,
kehitti ja vahvisti niitä kognitiivisia taitoja, joiden avulla oli mahdollista
omaksua ja arvostaa erilaisia ajattelutapoja ja näkökulmia. Tämä oli
vaikea ja raskaskin prosessi, mikä käy ilmi kiihkeistä ideologisista
kamppailuista jo varhaisimmissa lähteissä.
Neljänneksi, varhaisen kristinuskon sosiaalisten verkostojen rakenne edesauttoi muistettavien ja kiinnostusta herättävien uskomusten
syntymistä. Useiden sosiaalisten ja etnisten ryhmien mukanaolo sai aikaan erilaisten perinteiden kohtaamisen ja sekoittumisen ja mahdollisti
aivan uudenlaisten ideoiden synnyn. Lisäksi ideoiden siirtyminen yhä
nopeammin sosiaalisten ja maantieteellisten rajojen yli sai aikaan yhä
enemmän toistoa, opettelua ja mieleen palauttamista ja vahvisti muistettavien ja kognitiivisesti mieleenpainuvien uskomusten valikoitumista.
Edellä kuvasin heikkojen siteiden merkitystä liikkeen vakiintumiselle ja uskomusten leviämiselle. Varhaisen kristinuskon sosiaalisten
verkostojen rakenteesta oli toki hyötyä myös yksittäiselle uskonyhteisön
jäsenelle. Heikkojen siteiden suuri määrä ja liikkeen sisäinen moninaisuus selittävät monia tekijöitä varhaisten kristittyjen ”miniatyyrihyvinvointivaltiosta”, kuten Rodney Stark sitä nimittää (Stark 2004). Starkin
mukaan kristillinen hyväntekeväisyys sai aikaan sen, että yksittäiset kristityt tulivat keskimäärin paremmin toimeen kuin muut aikalaisensa,
mikä samalla kasvatti kristillisen uskomusjärjestelmän suosiota. Vaikka
en sinällään epäile, ettei verkostoista olisi ollut hyötyä myös yksilöille ja
että tämä johti lopulta myös kristinuskon uskomusjärjestelmän menestyksekkääseen leviämiseen, pidän sosiaalisen verkoston teoriaa yksinker-
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taisempana selitysmallina useille varhaiskristillisyyteen liittyville ilmiöille, joista suurempi hyvinvointi on vain yksi.

Teologiset ideat symbolisina identiteettimerkkeinä
Sosiologit ja sosiaalipsykologit ovat viime vuosikymmenien aikana kiinnittäneet huomiota siihen, että symbolit voivat luoda ryhmäidentiteettejä yllättävän joustavasti ja tehokkaasti. Sosiaalisen identiteetin teoria on
osoittanut, kuinka jäsenyys jopa sattumanvaraisessa ryhmässä, jossa
ryhmän jäsenten annetaan uskoa, että heitä yhdistää esimerkiksi jokin
esteettinen valinta, voi voimakkaasti motivoida jäsenten välistä solidaarisuutta (Tajfel & Turner 2001; Tajfel 1982; ks. myös luku Sosiaalisen
identiteetin näkökulma). Poikkeavuuden leimaamisteoria väittää, että
sosiaalisesti dominoivien ryhmien jäsenet leimaavat ne ryhmät, joita
dominoidaan (Becker 1997; Bernburg Krohn, Rivera & Rivera 2006;
ks. myös luku Ylösnousemususkoa koskevat kiistat poikkeavuuden leimaamisteorian näkökulmasta). Ihmiset ovat taipuvaisia hyväksymään
tällaiset leimat ja käyttäytyvät niiden mukaisesti: leimaaminen itsessään
tekee ihmisistä poikkeavia. Stigmatisaatio eli leimatuksi tuleminen on
tälle rinnakkainen ilmiö: pysyvät leimat eli stigmat vaikuttavat suuresti
ihmisten omanarvontuntoon ja käyttäytymiseen. On kuitenkin yllättävää, että alun perin negatiivisista leimoista on tullut usein ryhmille tärkeitä symbolisia merkkejä. Termit ”musta” tai ”queer” ovat esimerkkejä
tästä länsimaisessa historiassa. Antiikin ajalta vastaavia, alun perin ulkopuolisten antamia nimityksiä ovat esimerkiksi ”kyynikko”, ”fariseus” ja
myös khristianos. (Horrell 2007.)
Symboliset identiteettimerkit eivät kuitenkaan ainoastaan luo vahvaa solidaarisuuden tunnetta, vaan valitettavasti myös järjenvastaisia,
vihamielisiä tunteita ulkopuolisia kohtaan. Uskonsodat ja etninen väkivalta ovat tästä ilmeisiä esimerkkejä, mutta myös katujengit ja jalkapallohuliganismi toimivat samalla tavoin. Miksi symboliset merkit ovat
niin tärkeitä? Miksi ihmiset ovat valmiita kuolemaan symbolien puolesta, olivatpa ne kansallisia lippuja tai heitä itseään stigmatisoivia leimoja?
Miksi ihmiset tuntevat voimakkaita vihan tunteita sellaisia ihmisiä koh-
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taan, jotka voivat muuten olla joka suhteessa hyvin samanlaisia kuin he,
mutta kuuluvat toiseen symbolisesti merkittyyn ryhmään?
Näitä kysymyksiä tutkitaan monilla aloilla, joihin ei voida tässä yhteydessä perehtyä tarkemmin. Evoluutioteorian näkökulma ja erityisesti
geenien ja kulttuurien yhteisevoluutio, johon jatkossa keskitytään, on
yksi mahdollisista lähestymistavoista. Useimmat evoluutiopsykologian
teoreetikot pitävät yhä lähtökohtanaan käsitystä, jonka mukaan nykyihminen kehittyi pienissä metsästäjä-keräilijäyhteisöissä ja eli tällaisissa yhteisöissä aina maanviljelyksen keksimiseen asti noin kymmenen tai
viisitoista tuhatta vuotta sitten. Peter J. Richerson ja Robert Boyd kuitenkin esittävät toisenlaisen näkemyksen (Richerson & Boyd 2005).
Heidän mukaansa etnografisen aineiston perusteella on todennäköisempää, että metsästäjä-keräilijät elivät paljon laajemmissa yhteiskunnissa jo
ennen maanviljelyksen alkamista. Esimerkiksi joillakin PohjoisAmerikan metsästäjä-keräilijäyhteisöillä (kuten kwakiutl) oli suuria ja
pysyviä asutuksia jo ennen eurooppalaisten tuloa. Silloinkin, kun asutukset olivat pieniä, yhteisöillä oli toisinaan laajoja yhteistyöverkostoja
ja selkeä käsitys siitä, kuka kuului heidän heimoyhteisöönsä, vaikka
kaikki jäsenet eivät välttämättä koskaan tavanneet tai olleet yhdessä
paikassa koolla. (Richerson & Boyd 2005, 226.) Richerson ja Boyd
päätyvät näkemykseen, jonka mukaan ihmiset elivät todennäköisesti
usean tuhannen henkilön yhteiskunnissa, joissa oli monen tason organisoitumista paljon ennen maanviljelysyhteiskunnan muotoutumista.
Laajat yhteisöt eivät voineet tukeutua kasvokkain tapahtuneeseen
vuorovaikutukseen, eivätkä ne pitäneet kirjaa vastavuoroisista palveluksista, vaan yhteistoiminta vaati rauhanomaista vuorovaikutusta muukalaisten välillä. Tähän pystyttiin symbolisten merkkien avulla, kuten
lahjojen antamisella ja saamisella, avioliittosäännöillä, yhteisillä tunnuksilla ja merkeillä, jaetulla käsityksellä historiasta ja mytologiasta sekä
yhteisillä seremonioilla. Symbolisilla merkeillä ei vain tunnistettu sisäryhmää ja erotettu sitä ulkoryhmästä, vaan niillä voitiin myös merkitä
erilaisia sisäisiä hierarkioita ja jakolinjoja, joita jokaiseen laajaan yhteiskuntaan kuuluu sujuvan yhteiselon turvaamiseksi. Tällaiset merkit saattoivat kehittyä ensisijassa teknologisina innovaatioina: yhteisöt, jotka
kykenivät laajamittaiseen yhteistyöhön tehokkaasti, pärjäsivät muita
yhteisöjä paremmin ja välittivät sitten eteenpäin omaa taitotietoaan.
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Etnografisen aineiston perusteella voi päätellä, että yhteisöjen katoaminen kokonaan on ollut menneisyydessä tavallista. (Richerson & Boyd
2005, 208–209.) Tämä ei tarkoita, että joka ikinen tällaisen ryhmän
jäsen kuoli jättämättä jälkeläisiä, vaan muuttoliike ja mukautuminen
paremmin menestyvään ryhmään olivat myös merkittäviä.
Koska symbolisesti tuettuja, laajoja yhteiskuntia on ollut olemassa
jo hyvin pitkään, geneettinen evoluutio on muokannut ihmisen mieltä
niin, että tulemme hyvin toimeen laajoissa yhteisöissä. Mitä paremmin
esi-isämme olivat sopeutuneita elämään tällaisissa yhteisöissä, sitä suuremmat mahdollisuudet heillä oli jättää jälkeensä terveitä jälkeläisiä.
Niinpä meilläkin on vahva sisäsyntyinen taipumus merkitä sosiaalisia
ryhmiä symbolein, mikä näkyy monin tavoin. Ihmisillä on ensinnäkin
essentialistinen käsitys ihmisryhmistä. Tällä tarkoitetaan sitä, että eri
ryhmien edustajilla uskotaan intuitiivisesti olevan lähtemättömiä, olemukseen perustuvia eroja. Toiseksi, ihmisillä on taipumus oppia ensisijassa omalta ryhmältään ennemmin kuin toisen ryhmän jäseniltä. Tämä
takaa ryhmän pysyvän suhteellisen samanlaisena sukupolvesta toiseen ja
tekee mahdolliseksi sen, että toiset ryhmät selviävät evoluutiossa paremmin kuin toiset. Kolmanneksi, ihmiset odottavat, että oman ryhmän jäsenet vastaavat altruistiseen toimintaan vastavuoroisesti, aivan
kuten varhaiset esi-isämme luottivat vastavuoroisuuteen pienryhmissä.
Neljänneksi, ihmisillä on taipumus osoittaa vihamielisyyttä symbolisesti
merkittyä ulkoryhmää kohtaan: esi-isämme tulevat niistä symbolisesti
merkityistä ryhmistä, jotka muita useammin voittivat taistelut ja menestyivät näin ollen paremmin evoluutiossa.
Mikä sitten on synnynnäisen, ryhmäorientoituneen psykologian
merkitys uskonnollisten innovaatioiden välittymiselle, erityisesti varhaisessa kristinuskossa? Jeesus-liikkeen varhaisvaiheessa jäsenet saattoivat
olla vuorovaikutuksessa kasvotusten. Liikkeestä puhuttaessa viitataan
teksteissä ”nimeen” (Matt. 10:22; Mark. 13:13; Joh. 15:21; Ap. t. 4:30;
10:43; 1. Kor. 1:10) tai ”tiehen” (Ap. t. 9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:14),
mutta tällaiset jaetut vertauskuvat tai omalle ryhmälle annetut nimitykset eivät varsinaisesti toimineet symbolisina merkkeinä. Symbolinen
merkitseminen tuli oleelliseksi vasta, kun liike alkoi merkittävästi kasvaa
(ylittäen esimerkiksi noin 150 jäsentä; vrt. Dunbar 2009) ja saavutti
samanaikaisesti kaukaisiakin paikkoja. Tämä laajeneminen johtui mo-
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nenlaisesta liikkuvuudesta, jota kuvailin edellä sosiaalisten verkostojen
yhteydessä.
Ratkaiseva muutos oli maantieteellinen laajentuminen ensimmäisen vuosisadan puolivälissä, kuten Paavalin kirjeistä käy ilmi. Ei ole
yllätys, että symboliset merkit olivat erityisen tärkeitä Paavalille, jonka
innovatiiviset ajatukset vaikuttivat Jeesus-kuvan muotoutumiseen
enemmän kuin kenenkään muun – Jeesuksesta tuli vahvasti symbolinen, jumalallinen hahmo. Paavali määritteli aktiivisesti liikkeen identiteetin rajoja ja etsi tehokkaita symbolisia merkkejä. Esimerkiksi Galatalaiskirjeessä hän yrittää lieventää vahvoiksi koettuja psykologisia
vaikuttimia, jotka liittyvät johonkin symbolisesti merkittyyn ryhmäjäsenyyteen, kuten juutalaisuuteen, kreikkalaisuuteen, vapauteen, orjuuteen, miehuuteen ja naiseuteen (Gal. 3:28), ja argumentoi sen puolesta,
että nämä identiteetit on jätetty taakse uudessa ryhmässä ”Kristuksessa
Jeesuksessa”. Paavali kiinnitti myös paljon huomiota seremoniallisiin
merkkeihin kuten kasteeseen ja ehtoolliseen, jotka olivat merkittäviä
yhteisen identiteetin rakennukselle. Toimivien symbolisten merkkien
kehittäminen puolestaan helpotti yhteenkuuluvuutta edistävien vaikuttimien aktivoimista, mikä auttoi varhaisen kristinuskon menestymisessä
pitkällä aikavälillä.
Suurissa ryhmissä yhteistyön ongelmana on kuitenkin se, että jotkut yksilöt keräävät kyllä itselleen hyödyn, mutta eivät itse toimi ryhmän puolesta. Joku saattaa esimerkiksi teeskennellä olevansa uskonnollisen ryhmän jäsen ja nauttia sen suomasta vieraanvaraisuudesta, mutta
vaihtaa ryhmää kun tulee oman panostuksen aika (ks. myös luku Kalliit
signaalit uskonnollisissa yhteisöissä). On ehdotettu, että sellaiset rituaalit, joissa ilmaistaan tunteita, tarjoavat mahdollisuuden kontrolloida
tällaisia vapaamatkustajia. Epäilemättä joillakin rituaaleilla voi olla tällainen tehtävä, mutta itse kiinnittäisin huomiota sellaisiin teologisiin
uskomuksiin, jotka voivat olla hyviä indikaattoreita henkilökohtaisesta
sitoutumisesta.
Erityisesti teologiset käsitteet, jotka sallivat niiden liittämisen subjektiivisiin uskonnollisiin kokemuksiin, ovat tähän hyviä ehdokkaita.
Esimerkiksi kun rituaaliin osallistuja uskoo, että kasteessa kuollaan ja
noustaan ylös yhdessä Kristuksen kanssa (Room. 6:1–14) tai että Herran aterian leipä ja viini ovat Kristuksen ruumis ja veri (1. Kor. 11:23–
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26), hän kokee nämä tapahtumat hyvin eri tavalla kuin satunnainen
tarkkailija. Uuden testamentin lukuisat kohdat korostavat uskovan henkilökohtaista suhdetta Jumalaan ja puhuvat tästä suhteesta tärkein teologisin käsittein. Kaste on kuolemista ja ylösnousemista Kristuksen
kanssa (Room. 6:1–14); uskovien ruumiit ovat Kristuksen ruumiin
jäseniä (1. Kor. 6:15); kirkko on hänen ruumiinsa (Ef. 4:15–16); Herran suhde seurakuntaan on kuin miehen suhde vaimoon (Ef. 5:31–32);
Kristus tuntee omansa niin kuin Isä tuntee hänet (Joh. 10:14–15). Tällaiset uskomukset muokkasivat varhaisten kristittyjen kokemusmaailmaa, jota puolestaan ilmennettiin sanoin ja käytännöin – näin kehittyi
symbolisia merkkejä, joilla sisäryhmän jäsenet tunnistivat toisensa ulkopuolisista.
Kuinka teologiset käsitteet voivat saada tällaisen roolin? Subjektiiviset uskonnolliset kokemukset ja teologiset ideat ovat monenlaisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Ensinnäkin teologisia ideoita käytetään
omien henkilökohtaisten kokemusten tulkitsemiseen. Tietyt mielentilat,
aistimukset, tunteet ja muut sisäiset tuntemukset tulkitaan kokemuksiksi yliluonnollisesta todellisuudesta. Uskomukset voivat muokata henkilökohtaisia kokemuksia välittömästi. (Azari & Birnbacher 2004.) Toiseksi, uskomuksia integroidaan henkilökohtaiseen elämäntarinaan.
Omaelämäkerrallinen muisti muokkautuu toiston (kuten kerrottaessa
tiettyä tarinaa tai vain ajattelemalla menneitä tapahtumia) ja uusien
kokemusten myötä. Teologiset ideat tulevat osaksi uskovan identiteettiä, kun niitä pidetään yllä omaelämäkerrallisen minän kertomuksessa.
Kolmanneksi, yksilön tulkinta omista teoistaan voi muuttua niin, että
hän alkaakin pitää tekojaan jonkin yliluonnollisen toimijan (jumalan tai
jumalien, henkien, demonien) alulle panemina. Teologisten ideoiden
integroiminen yksilön minän osaksi jollakin ylläkuvatuista tavoista tuo
esiin uuden näkökulman symbolisiin merkkeihin: merkkeihin on lastattu monenlaisia subjektiivisia elementtejä. Kun uskovat kertovat tällaisia
henkilökohtaisia yksityiskohtia, muut ryhmän jäsenet tunnustavat ja
tunnistavat heidät, koska heillä on samanlaisia uskomuksia ja samanlaisia kokemuksia. Sen sijaan ulkopuolisen olisi vaikea näytellä tällaisia
yksityiskohtia. Tällä tavalla teologiset käsitteet ja niihin usein liitetyt
subjektiiviset kokemukset osoittavat luotettavasti ryhmään samastumisen voimakkuutta ja vähentävät sitä mahdollisuutta, että vapaamatkus-
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tajia ilmaantuisi hyötymään ryhmän resursseista ilman vakavaa sitoutumista.

Tässä luvussa keskeistä
•

•

•

Uskonnollisten ideoiden menestys tai häviö riippuu useista tekijöistä. Historiallisen kuvan rakentaminen palasista ei yksistään riitä näiden tekijöiden tunnistamiseksi. Tutkimuksessa
voidaan hyödyntää teoreettisia malleja, jotka auttavat selittämään uskonnollisten perinteiden säilymistä.
Tässä esitetyt mallit käsittelivät kolmea näkökulmaa uskonnollisen liikkeen syntyyn ja kasvuun. Ideoiden muistettavuus, sosiaalisten verkostojen rakenne ja uskonnollisten elementtien
käyttäminen symbolisina merkkeinä tarjoavat matriisin, jonka
avulla uskonnollisen liikkeen pärjäämistä voidaan kuvata systemaattisesti.
Varhaisessa kristinuskossa heikot sosiaaliset siteet mahdollistivat
laajamittaisen, maantieteelliset ja sosiaaliset rajat ylittävän yhteistyön ryhmien ja yksilöiden välillä. Sen seurauksena liikkeen
sosiaalinen koostumus ja rakenne rohkaisivat uudenlaisten teologisten ajatusten kehittymistä. Jotkut näistä ideoista olivat tehokkaita symbolisia merkkejä, jotka edelleen vahvistivat solidaarisuutta ryhmien kesken.
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RISTO URO

Johannes Kastaja rituaalitutkimuksen
valossa

Rituaalitutkimus tarjoaa uuden näkökulman uskonnollisiin liikkeisiin ja auttaa ymmärtämään niiden syntyä. Tarkastelen tässä luvussa
yhtä yksittäistapausta, Johannes Kastajaa ja hänen suorittamaansa
kasterituaalia. Millä tavoin rituaaliteoriat täydentävät historiallista
tutkimusta Johannes Kastajan toiminnasta? Mitä uutta Johanneksen
kaste toi juutalaiseen rituaalielämään? Miten yhdistää mielen mekanismien tutkimus ja historiallinen analyysi?

Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen. Näin uskovat useimmat Jeesuksen
elämää analysoineet tutkijat (Uro 1997a). Kertomus Jeesuksen kasteesta
sisältyy kaikkiin synoptisiin evankeliumeihin (Matt. 3:13–17; Mark.
1:9–11; Luuk. 3:21–22). Kasteen historiallisuutta tukee ennen muuta
se, että tietoa on vaikea ajatella keksityksi. Miksi evankelistat tai heidän
edeltäjänsä olisivat sepittäneet kertomuksen, jonka mukaan Jeesus ottaa
vastaan kasteen syntien anteeksi saamiseksi? Evankeliumien Jeesuksen
kastetta kuvaavista kohdista syntyy se vaikutelma, että kirjoittajat pyrkivät pikemminkin selittämään parhain päin hankalaa tosiseikkaa kuin
luomaan kristillistä sanomaa tukevan kertomuksen.
Jos Jeesus antoi Johanneksen upottaa itsensä Jordanin veteen, hänen täytyi jollain tavoin vakuuttua kasterituaalin tarpeellisuudesta. Johanneksen ja Jeesuksen välillä oli syvempi yhteys kuin vain satunnainen
kahden uskonnollisen julistajan kohtaaminen. Tällä päätelmällä on pi-
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demmälle menevä seuraus. Jos haluamme ymmärtää kristinuskon syntyyn vaikuttaneita tekijöitä, on syytä aloittaa tutkimalla Johannes Kastajan liikettä. Viime aikoina huimasti kehittynyt rituaalitutkimus (ks.
luku Rituaalitutkimus) antaa välineitä tämän tehtävän toteuttamiseen.

Rituaaliset innovaatiot käyttövoimana
Uskonnollisten liikkeiden syntyä voidaan selittää monesta eri näkökulmasta. Selittävinä tekijöinä voidaan nähdä esimerkiksi perustajan persoonallinen vetovoima, yhteiskunnalliset olosuhteet ja liikkeen kyky
motivoida uusia jäseniä. Rituaaliset innovaatiot liittyvät ennen muuta
viimeksi mainittuun tekijään. Johanneksen toiminnan tunnusmerkillinen piirre oli hänen harjoittamansa upotusrituaali (kreikan verbi baptizō
tarkoittaa upottamista). Säilyneet lähteet kutsuvat häntä lisänimellä
”kastaja”. Evankeliumien lisäksi tärkeä on juutalaisen historioitsijan
Josefuksen Antiquitates-teokseen sisältyvä kuvaus Johanneksesta, ”jota
kutsuttiin kastajaksi” (Antiquitates, 18.116–119). Johannes tuli kuuluisaksi kasteestaan, joka oli hänen erityinen ”tavaramerkkinsä”. Voimme
siis olettaa, että hänen omintakeinen vesirituaalinsa oli tärkeä syy hänen
kansansuosiolleen, mikä ei tietenkään sulje pois muita tekijöitä, esimerkiksi hänen karismaattisia puhujanlahjojaan. Johannes sai kansanjoukot
liikkeelle. Josefuksen mukaan Herodes Antipas teloitutti Johanneksen
sen tähden, että hän pelkäsi Johanneksen toiminnan synnyttävän levottomuuksia kansan keskuudessa.
Vaikka rituaali mielletään usein perinteitä ylläpitäväksi toiminnaksi, ihmiset pyrkivät jatkuvasti ritualisoimaan toimintaansa. Jotkut ritualisoituneet toiminnot jäävät elämään, yleistyvät ja vakiintuvat yhteisön
harjoittamiksi rituaaleiksi. Rituaalinen innovaatio rakentuu useimmiten
olemassa olevan uskonnollisen tradition tai kulttuurin tutuille elementeille. (Ochs 2007, 5–7.) Jotkut uudet variaatiot vanhoista rituaaleista
muodostuvat keskeisiksi uskonnollisen reformaation käyttövoimaksi.
Joskus uusi liike voi rakentua hyvinkin vahvasti rituaalisen innovaation
ympärille.
Esimerkkinä voidaan mainita Mata Amritanandayami eli Äiti Amma (syntyi 1953). Hän on yksi Intian tunnetuimpia naisguruja, jonka
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1980-luvun alussa perustama hengellinen yhteisö, ashram, on laajentunut kansainväliseksi uskonnolliseksi liikkeeksi. Yhteisön juuret ovat
hindulaisuuden bhakti-traditiossa, joka sai alkunsa Etelä-Intiassa noin
600–800-luvuilla ja joka on sen jälkeen voimakkaasti vaikuttanut populaariin hindulaisuuteen. Tämä suuntaus korostaa rakkauden täyttämää
antautumista Shiva- ja Vishnu -jumalille tai heidän inkarnaatioilleen,
esimerkiksi Krishnalle. (Ketola 2008a, 47–54.)
Äiti Amman perustamassa liikkeessä tärkeässä roolissa on Devi,
jumalallinen äiti, johon Amma (”äiti”) mystisesti sulautuu (Ahonen
2006). Amman välittämä rakkauden sanoma konkretisoituu halausrituaalissa, seuraajien lämpimässä syleilyssä ja suutelussa. Amman halausrituaali on omintakeinen versio darshanista eli gurun tai alttarihahmon
kohtaamisesta. Tämä on hindulaisuudessa keskeinen hengellisen harjoituksen muoto. Siihen ei kuitenkaan yleensä liity fyysistä koskettelua tai
suutelua, mikä koettaisiin tällaisissa tilanteissa sopimattomana.
Äiti Amman rituaali rakentuu hindulaisuuden traditiolle, mutta
samalle se on radikaali uusi versio, joka rikkoo joitakin sovinnaisia uskonnollisia käsityksiä (Raj 2005; Ahonen 2006). Liikkeen saavuttamaan
suosioon ja leviämiseen tämä rituaalinen innovaatio on todennäköisesti
vaikuttanut suuresti. Intiassa Devi Bhava -tilaisuuksiin osallistuu tuhansittain Amman halausta kaipaavia ihmisiä (Raj 2005, 134). Suomessa
Amma on vieraillut tähän mennessä yksitoista kertaa (Suomen Ammakeskus 2013).
Mitä yhteistä on Äiti Ammalla ja Johannes Kastajalla? Vaikka heitä
erottaa kahden tuhannen vuoden aikajakso ja vaikka he edustavat eri
uskontotraditioita, voimme silti havaita yhtäläisyyksiä (Kimmo Ketolalle kiitokset ideasta vertailla Johannes Kastajaa ja Äiti Ammaa). Sekä
Amman että Johanneksen julkisuuskuvaa määrittää suuressa määrin
heidän harjoittamansa rituaali. Kumpaakin uskonnollista johtajaa voidaan tarkastella rituaalisina uudistajina, joiden luomat rituaalit rakentuvat heidän oman perinteensä keskeisiin käytäntöihin. Amman halausrituaali on uusi versio hindulaisuuden darshanista, pyhyyden katsomisesta. Johannes Kastajan kehittämä rituaali perustuu samoin
kulttuurisesti tutuille elementeille. Toisen temppelin ajan juutalaisuudessa erilaiset rituaaliset peseytymiset olivat tärkeä osa uskonnon harjoitusta, jonka avulla ihmiset valmistautuivat arjen keskellä Jumalan koh-
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taamiseen (Hakola & Pakkala 2008, 142). Rituaalisia peseytymisiä toteutettiin laajalti eri juutalaisissa ryhmittymissä (Lawrence 2006). Palestiinan alueelta viime vuosikymmenien aikana esiin kaivetut lukuisat
miqve-altaat vahvistavat tätä näkemystä. Miqve-altaat ovat portailla
varustettuja, rituaaliseen peseytymiseen tarkoitettuja altaita, joissa on
riittävästi vettä koko vartalon kastautumiseen (Rousseau & Arav 1995,
237–240; ks. myös luku Jeesuksen ajan Galilea arkeologian valossa).
Amman kehittämä halausrituaali haastaa perinteisiä hindulaisuuden uskonnollisia tapoja. Kuinka radikaali Johanneksen kaste oli omassa
kulttuurisessa kontekstissaan? Mikä tarkkaan ottaen oli uutta Johanneksen vesirituaalissa? Tutkijoiden vastaukset tähän kysymykseen poikkeavat toisistaan.

Mikä oli uutta Johanneksen kasteessa?
Usein siteeratun vastauksen otsikon kysymykseen on antanut Morton
Smith. Hänen mukaansa Johanneksen suuri innovaatio oli siinä, että
hän tarjosi uuden, edullisen, helposti saatavan ja Jumalan hyväksymän
riitin, jonka avulla ihminen saattoi saada syntinsä anteeksi. (Smith
1973, 208.) Kyse oli eräänlaisesta köyhän ihmisen syntiuhrista. Myös
muut tutkijat ovat nähneet Johanneksen kasteessa vastakkainasettelun
uhrikulttiin. Esimerkiksi Robert Webb katsoo, että Johanneksen toiminnassa tulee esille voimakas protesti Jerusalemin temppelikulttia ja
sen papillista johtoa vastaan (Webb 1991, 203–205). Webbin mukaan
Johanneksen kiihkeä tuomionjulistus (Matt. 3:7–10/Luuk. 3:7–9) oli
suunnattu juuri viimeksi mainittua ryhmää vastaan (vrt. kuitenkin Uro
1995).
Lähteiden antama informaatio Johanneksen kasteen tarkoituksesta
ei ole yhdenmukainen. Uudessa testamentissa Johanneksen kaste yhdistetään parannukseen ja syntien anteeksiantamiseen. Markuksen mukaan
Johannes julisti ”parannuksen kastetta syntien anteeksiantamiseksi”
(baptisma metanoiās eis afesin hamartiōn, Mark. 1:4; vrt. Luuk. 3:3).
Alkukielen tiivis ilmaus voidaan ymmärtää niin, että kaste tulkitaan
osaksi katumusta, johon liittyi myös syntien julkinen tunnustaminen
(Mark. 1:5), ja että kasteen tarkoituksena tai tuloksena – kreikankielen
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prepositio eis on tässä suhteessa moniselitteinen – on syntien anteeksisaaminen. Josefuksen kuvaus Johanneksen kasteesta vaikuttaa ensi
lukemalta täysin vastakkaiselta. Hänen mukaansa Johannes opetti, ettei
kastetta tulisi käyttää ”joidenkin syntien anteeksi saamiseksi vaan ruumiin pyhittämiseksi” (Antiquitates, 18.117; käännös Uro 1997a, 113).
Se, että Josefus ottaa esille syntien anteeksiantamisen, voi kuitenkin
viitata siihen, että Johanneksen kaste laajalti assosioitiin syntien armahtamiseen, vaikka täsmällinen opillinen tulkinta vaihteli tulkitsijasta riippuen. Vahvojen ja elämyksellisten rituaalien luonteeseen kuuluu, että
osallistujat tulkitsevat niitä eri tavoin (Whitehouse 2004, 105–118; Uro
2007).
Voidaanko Johanneksen kaste nähdä vaihtoehtona tai jopa protestina temppelikultille? Useat seikat puhuvat tätä tulkintaa vastaan. Syntien anteeksiantamista ei juutalaisuudessa liitetty pelkästään temppelipalvelukseen. Esimerkiksi profeettojen julistukseen sisältyy ajatus siitä,
että Jahve antaa kansalleen synnit anteeksi, ilman että tällaiseen puheeseen olisi liitetty vaatimusta eläinuhrista (esim. Jes. 40:2; 55:7; Hoos.
14:12). Juutalainen kultillinen käytäntö ei edellyttänyt, että kaikki persoonalliset rikkomukset sovitettaisiin uhreilla (Regev 2004, 403). Saadakseen synnit anteeksi ihmisen oli ennen kaikkea osoitettava katumusta esimerkiksi rukouksen ja paaston avulla (Hägerland 2006). Tässä
suhteessa Johanneksen rituaaliset vaatimukset eivät poikenneet jyrkästi
oman kulttuurinsa tavoista ja käsityksistä. Evankeliumien välittämän
informaation mukaan paasto ja rukous kuuluivat Johanneksen perustaman liikkeen käytäntöihin (Mark. 2:18; Luuk. 11:1).
Joan Taylor on analysoinut perusteellisesti Johanneksen kasteen
suhdetta juutalaisuudessa esiintyviin käsityksiin puhtaudesta ja saastaisuudesta (Taylor 1997, 49–100). Kuten edellä jo todettiin, rituaaliset
peseytymiset olivat tärkeä osa ajanlaskun alun juutalaisten elämää.
Taylorin mukaan aikalaisille ei tarvinnut selittää, mitä upotuskasteessa
tapahtuu, sillä peseytymisen vaikutus oli osa kulttuurisesti jaettua tietoa:
ihmiset kastoivat vartalonsa pestäkseen pois rituaalisen epäpuhtauden.
Johanneksen käytännön omintakeinen piirre oli kuitenkin siinä, että
hän julisti kastetta, jota tuli edeltää kastettavan kääntyminen. Taylorin
mukaan Johannes korosti julistuksessaan sitä, että ilman sisäistä moraalista muutosta kasteen aikaansaama ulkoinen eli ruumiin puhtaus ei ole
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mahdollinen. Sisäisen eli moraalisen puhtauden tärkeyttä tai ensisijaisuutta korostetaan itse asiassa varsin monissa aikakauden lähteissä (Uro
2000). Taylorin tulkinta Johanneksen kasteesta jättää siksi kysymyksiä.
Mikä oli nimenomaan Johanneksen toimittaman puhdistautumisrituaalin tarkoitus, jos painopiste oli pelkästään siinä, että ruumiillinen puhtaus oli mahdollista vain parannuksen tehneelle? Miksi tarvittiin tavallisen rituaalisen puhdistumisen sijasta erityinen kaste, josta Johannes tuli
kuuluisaksi?
Joidenkin tutkijoiden mukaan Johanneksen kaste oli initiaatioriitti,
jonka avulla ihmiset liittyivät Johanneksen perustaman yhteisön jäseniksi ja joka yksittäisen henkilön kohdalla toimitettiin vain kerran (esim.
Webb 1991, 197–201, 216 alaviite 139). Josefuksen maininta siitä, että
Johanneksen kannattajat ”kokoontuivat yhteen kasteelle” voidaan ymmärtää viittauksena Johanneksen ympärille syntyneeseen yhteisöllisyyteen. Tämä ei kuitenkaan vielä todista, että Johanneksen kaste olisi ollut
riitti, johon yksittäinen jäsen osallistui omakohtaisesti vain kerran. Kaste on voinut myös olla Äiti Amman halausrituaaliin verrattavissa oleva
toimitus, jonka liikkeen kannattaja saattoi kokea useammin kuin kerran. Myöhempää kristillistä kastekäytäntöä ei tule liian herkästi projisioida Johanneksen toimintaan – sitä paitsi myös varhaisten kristittyjen
kastekäytännöt todennäköisesti vaihtelivat (DeMaris 2008, 37–71).
Se, mikä myöhempää kristillistä kastetta ja Johanneksen kastetta
kuitenkin yhdistää, on rituaalin muoto: kummassakin kastamisen suorittaa toinen henkilö. Tämä Johanneksen rituaalin rakenteellinen ominaisuus erottaa sen myös kaikkein selkeimmin muista juutalaisista vesirituaaleista. Kaikissa tuntemissamme rituaalisissa peseytymisissä aktiivinen toimija (agentti) on kastautuja itse – ulkopuolista kastajaa ei
näissä rituaaleissa tunneta. Tutkijat ovat luonnollisesti tunnistaneet
tämän eron. Aina tätä eroa ei kuitenkaan nähdä olennaisena, vaan tutkijoiden analyyseissä painottuvat Johanneksen rituaalin tehtävä ja sen
teologinen tulkinta (ks. esim. Taylor 1997, 57). Mutta kuten edellä
todettiin, rituaalin tulkinnat eivät välttämättä olleet yhdenmukaisia.
Rituaalisen muodon analyysi antaa tulkinnoista riippumattoman lähtökohdan ja auttaa sijoittamaan eksegeettisestä tutkimuksesta nousevat
kysymykset laajempaan kontekstiin. Tässä kohden on syytä tuoda analyysiin mukaan rituaaliteoreettinen näkökulma.
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Rituaaliteoriat täydentävät historiantutkimusta
Thomas Lawsonin ja Robert McCauleyn kognitiivisen rituaaliteorian eli
kompetenssiteorian valossa Johanneksen kaste on erityisagenttirituaali
(Lawson & McCauley 1990; McCauley & Lawson 2002; ks. myös luku
Rituaalitutkimus). Lawsonin ja McCauleyn teoria analysoi rituaaleja
toiminnan, ei niiden merkitysten tai tehtävien näkökulmasta. Uskonnolliset rituaalit ovat sellaista toimintaa, jossa yli-inhimillinen toimija
liittyy johonkin toiminnan osatekijään (agenttiin, instrumenttiin tai
patienttiin) ja jossa toiminta aiheuttaa muutoksen uskonnollisessa maailmassa (McCauley & Lawson 2002, 13). Erityisagenttirituaalissa yliinhimillinen agentti on lähinnä rituaalin toimijaa.
Jos sovellamme tätä rituaalitoiminnan ”kielioppia” Johannekseen
kasteeseen, voimme päätellä, että yli-inhimillinen toimija (Israelin Jumala) assosioitui läheisimmin kasteen suorittajaan, Johannekseen, jota
kunnioitettiin suurena profeettana (Matt. 11:9/Luuk. 7:25). Kristittyjen
näkökulmasta Jeesuksen kasteeseen liittyi epäsuhta, koska Jeesus Jumalan Poikana oli lähempänä Jumalaa kuin Johannes. Matteuksen tekstissä
intuitiivinen rituaalisen kieliopin taju heijastuu siinä, miten Johannes
reagoi Jeesuksen pyyntöön saada tulla kastetuksi: ”Sinäkö tulet minun
luokseni kastettavaksi? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste.” (Matt.
3:14.)
Lawsonin ja McCauleyn teorian tärkeän osan muodostavat erityisagenttirituaaleja koskevat ennusteet (”ennusteet” ovat tieteellisen teorian
väittämiä, joiden avulla voidaan testata teorian paikkansapitävyyttä).
Lawsonin ja McCauleyn mukaan erityisagenttirituaalit ovat:
•
•
•
•

keskeisiä motivaation lähteitä uskonnollisissa systeemeissä
niihin liittyy erityistä aistikylläisyyttä
ne mielletään kertakaikkisiksi (mutta voidaan peruuttaa)
tasapainoisessa rituaalisysteemissä on sekä erityisagenttirituaaleja että
muunlaisia rituaaleja

Ennusteisiin liittyy joitakin ilmeisiä ongelmia. On kohtuullisen helppoa
keksiä esimerkkejä rituaaleista, jotka ovat muodoltaan erityisagenttiritu-
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aaleja, mutta joita voidaan toteuttaa saman henkilön kohdalla useammin kuin kerran. Tällaisia ovat esimerkiksi monet parantamisrituaalit,
joissa toimijana on jokin uskonnollinen spesialisti (esimerkiksi shamaani). Myös edellä kuvattu Äiti Amman halausrituaali on kiistatta erityisagenttirituaali, jonka ainakin osa kannattajista on kokenut useita kertoja
elämässään. Monet erityisagenttirituaalit ovat kertakaikkisia siksi, että
ne ovat siirtymäriittejä, eivät niinkään sen tähden, että niiden rituaalinen rakenne vastaa kompetenssiteorian mukaista määritelmää (Pyysiäinen 2001, 93).
Lawsonin ja McCauleyn rituaalisysteemien tasapainoa koskeva hypoteesi vaatisi laajemman keskustelun kuin tässä on mahdollista. Ongelma kiteytyy muun muassa kysymykseen, onko sellainen rituaalijärjestelmä, josta erityisagenttirituaalit puuttuvat, epätasapainossa tai
rituaalisesti vajaa (Biró 2013). Teorian ennusteet voidaan kuitenkin
modifioida hiukan yksinkertaisempaan ja helpommin testattavaan muotoon. Teorian pohjalta voidaan väittää, että erityisagenttirituaalit koetaan yleisesti voimakkaiksi rituaaleiksi, toisin sanoen niihin liittyy vahvoja tunteita, ja niiden vaikutusta pidetään suurempana ja pysyvämpänä
kuin muunlaisten rituaalien. Tällaiset rituaalit ovat usein keskeisiä jäsenten osallistumisen motivoinnissa ja uusien liikkeiden mobilisoinnissa. Jotta voimakkaat rituaalit eivät kärsisi inflaatiota tai ylikuormittaisi
ihmisten mieliä, niitä yleensä toistetaan harvemmin kuin muunlaisia
rituaaleja. (McCauley & Lawson 2002, 188–190.)
Rituaaliteorian soveltaminen historialliseen tilanteeseen on haastavaa. Sisältyykö lähteisiin riittävästi informaatiota, jonka avulla teorian
ennusteita voidaan testata? Voidaanko teorian ennusteita käyttää puutteellisen historiallisen tiedon täydentämiseen? Esitän seuraavaksi kolme
seikkaa, joiden kohdalla Lawsonin ja McCauleyn rituaaliteoria voi tuoda lisäarvoa Johannes Kastajan toiminnan historialliseen analyysiin:
Ensinnäkin kompetenssiteoria tukee tämän luvun alussa esitettyä
hypoteesia, jonka mukaan rituaalisella innovaatiolla on ollut tärkeä rooli
kastajaliikkeen synnyssä ja muovautumisessa. McCauley ja Lawson esittävät, että uskonnollisille traditioille on välttämätöntä ainakin ajoittain
motivoida ja voimaannuttaa kannattajiaan erityisagenttirituaalien avulla
(McCauley & Lawson 2002, 212). Voidaan kiistellä siitä, kuinka välttämätöntä erityisagenttirituaalien esiintyminen on (vrt. Biró 2013),
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mutta joka tapauksessa on luontevaa olettaa, että tällaisten rituaalien
tuottaminen on yksi keinoista elvyttää uskonnollista traditiota. Tutkijat
eivät ole juuri kiinnittäneet huomiota uusien rituaalien merkitykseen
kastajaliikettä ja Jeesus-liikettä analysoidessaan. Kompetenssiteoria ei
ainoastaan tue esitettyä hypoteesia; ilman teoriaa hypoteesia olisi tuskin
pystytty formuloimaan.
Toiseksi, rituaaliteoria voi auttaa historiantutkimuksen keinoin
saavutettujen tulkintojen arvioinnissa. Esimerkiksi Joan Taylorin näkemys, jonka mukaan Johanneksen kaste ymmärrettiin samoin kuin miqve-altaassa kylpeminen eli kehon rituaalisena puhdistamisena, jättää
avoimeksi kysymyksen Johanneksen kasteen erityisyydestä rituaalina.
Lawsonin ja McCauleyn kompetenssiteorian mukaan karismaattisen
profeetan suorittama erityisagenttirituaali koetaan intuitiivisesti voimakkaampana kuin itse suoritettu puhdistautuminen, joka teorian mukaan voitaisiin nähdä lähinnä erityisinstrumenttirituaalina. Siinä yliinhimillinen toimija assosioituu lähimmin veteen tai oikeammin toimintaprosessiin, joka tehdään Israelin Jumalan antaman ohjeen mukaisesti. On siksi perusteltua olettaa, että Johanneksen kasteen vastaanottaneet ihmiset uskoivat Johanneksen rituaalin tuottavan jonkin erityisen
vaikutuksen. Kristillisissä lähteissä Johanneksen kasteen vaikutus kuvataan syntien anteeksisaamiseksi, mutta ei ole syytä ajatella, että ihmisten
subjektiivinen kokemus olisi aina ollut yhdenmukainen (Uro 1997a,
125).
Ihmiset todennäköisesti hakivat siunausta pyhältä mieheltä monenlaisiin tarpeisiin, aivan kuten Amman ihailijat etsivät tänä päivänä voimaantumista Pyhältä Äidiltä monista henkilökohtaisista syistä. Syntien
anteeksiantamisen liittäminen vesirituaaliin oli kuitenkin ymmärrettävä
tulkinta Johanneksen kulttuurisessa kontekstissa, sillä anteeksiantaminen saatettiin yhdistää juutalaisissa teksteissä peseytymisen metaforaan
(esim. Jes. 1:16; Ps. 51:9). Juutalaisessa traditiossa tunnettiin myös synnin aiheuttama epäpuhtaus (3. Moos. 18:24–25), jonka jotkut ryhmät
tulkitsivat aiheuttavan myös rituaalista (ulkoista) epäpuhtautta. Tällainen käsitys on löydettävissä Qumranin teksteistä (Klawans 2000, 67–
91). Kulttuurisesti uskottava on siten tulkinta, jonka mukaan Johanneksen kaste puhdisti kastettavan synnin aiheuttamasta konkreettisesta (ei
vain metaforisesta) epäpuhtaudesta. Lisäksi on muistettava, että ajanlas-
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kun alun juutalaisessa kulttuurissa tiettyihin sairauksiin liitettiin saastaisuuden leima. Tämä koskee ennen muuta ”spitaalia”, mutta myös sairauksia aiheuttavat demonit katsottiin ”saastaisiksi”. (Uro 2003a; Wahlen
2004.)
Kolmanneksi, eksegeettis-historialliset tutkimukset Johanneksen
kasteesta keskittyvät usein rituaalin teologiseen tai symboliseen tulkintaan, toisin sanoen niihin eksplisiittisiin merkityksiin, joita tuntemamme historialliset lähteet välittävät. Rituaalin muodon analyysi sen sijaan
ei kohdistu symboliseen merkitykseen tai teologiseen sanomaan, vaan
pikemmin osallistujien intuitiiviseen rituaalien tajuun. Edellä esitetyn
hypoteesin perusteella voimme päätellä, että ihmiset tulivat Johanneksen luokse, koska he uskoivat hänen antamansa kasteen vaikuttavan
heihin positiivisesti. Se, miten he tuon vaikutuksen tarkkaan ottaen
kokivat ja minkälaisia sanallisia kuvauksia sille antoivat, jää pimentoon
muutamia myöhempiä kristillisiin ja juutalaisiin teksteihin sisältyviä
viittauksia lukuun ottamatta. Voimme hyödyntää näitä viittauksia ja
yrittää tulkita niitä sen tiedon valossa, jota meillä on kyseisen aikakauden kulttuurisesta varannosta – niin kuin edellä on tehty.
Eksplisiittiset tulkinnat jättävät kuitenkin alleen sellaista tietoa, joka liittyy ihmisten intuitiivisiin ja usein tiedostamattomiin motiiveihin
ja mielen prosesseihin. Ihmisten antamat kielelliset selitykset liittyvät
kulttuurisiin konventioihin ja kontekstiin (Bloch 2012, 133–134). Niiden selitysvoima on kuitenkin rajallinen, sillä (1) ihmiset eivät välttämättä pysty tai halua perustella käyttäytymistään, (2) tieto voi olla säilynyt sattumanvaraisesti ja (3) se on usein peräisin lähteistä, jotka
edustavat filosofisesti tai teologisesti koulutetun eliitin näkemyksiä, eivät
liikkeen suurta enemmistöä. Lisäksi vaikka meillä olisikin käytettävissämme laaja aineisto ihmisten kertomuksia jonkin rituaalin merkityksestä ja tarkoituksesta, tämä aineisto ei tavoittaisi intuitiivisia motiiveja ja
mielen mekanismeja. Kognitiiviset rituaaliteoriat voivat tuoda uutta
valoa historialliseen materiaaliin erityisesti intuitiivisten prosessien osalta. Lawsonin ja McCauleyn teorian kohdalla kognitiivinen selittävä
mekanismi on heidän olettamansa mielen sisäinen rituaalikielioppi (ks.
luku Rituaalitutkimus). Kompetenssiteoriaa on kuitenkin syytä täydentää muilla teorioilla.
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Muististrategiat ja viestinnän näkökulma
Rituaalin muodon analyysin lisäksi tarkastelen Johanneksen kastetta
kahdesta muusta rituaaliteoreettisesta näkökulmasta. Myös nämä lähestymistavat nousevat kognitiivisesta uskonnontutkimuksesta, jossa mielenkiinto kohdistuu siihen, kuinka mielen sisäiset (tiedostamattomat)
prosessit selittävät uskonnollisten traditioiden leviämistä ja yleisyyttä
inhimillisissä kulttuureissa. Ensimmäisessä näkökulmassa analysoidaan
rituaalien roolia uskontotraditioiden välittymisessä muistitutkimusta
avuksi käyttäen. Toisessa huomio kiinnitetään siihen, että rituaalit toimivat yhteistyötä ja luottamusta lisäävinä tekijöinä yhteisöissä. Jälkimmäinen muistuttaa perinteistä sosiologista lähestymistapaa, mutta sen
taustalla oleva evolutionistinen selitysmekanismi yhdistää sen kognitiiviseen tutkimukseen. Ihmismieli on evoluution myötä kehittynyt sellaiseksi, että meillä on luontainen tarve viestiä rituaalien avulla.
Muistitutkimusta hyödynnetään nykyisin laajalti kulttuurintutkimuksessa – eksegetiikka mukaan lukien (Kirk & Thatcher 2005). Suurin osa tällaisesta tutkimuksesta nojautuu Maurice Halbwachsin luomaan kollektiivisen muistin käsitteeseen (Halbwachs 1980; ks. myös
luku Sosiaalinen muisti ja muistitutkimus). Ajatus kollektiivisesta tai
sosiaalisesta muistista on pitkälti metaforinen, sillä – kuten Halbwachs
itsekin toteaa (1980, 48) – sosiaalisella ryhmällä ei ole muistia, ainoastaan yksittäisillä ihmisillä. Lisäksi on tärkeää pitää mielessä, että vaikka
sosiaalisella ryhmällä ja kulttuurilla on vaikutusta siihen, minkälaisen
kielellisen muodon ihmisten muistot saavat, kulttuurin vaikutus itse
muistiprosesseihin on paljon vähäisempi (Bloch 2012, 186–217). Siksi
kognitiivista muistitutkimusta on mahdotonta sivuuttaa, vaikka tutkimuksen kohteena olisikin sosiaalinen tai kulttuurinen muisti (Boyer &
Wertsch 2009).
Rituaaleilla on tärkeä rooli uskonnollisen tiedon säilymisessä ja leviämisessä. Harvey Whitehousen malli kahdesta uskonnon moodista,
imagistisesta ja opillisesta, oli ensimmäinen teoria, jossa muistitutkimuksen näkökulma tuotiin rituaalitutkimukseen (Whitehouse 2000;
2004; ks. luku Rituaalitutkimus). Muut tutkijat ovat kehittäneet eteen-
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päin Whitehousen avaamaa tietä. Olennaista tälle tutkimussuuntaukselle on näkemys, jonka mukaan ihmisyhteisöissä esiintyvät uskonnolliset
representaatiot nähdään keskenään kilpaileviksi tiedon yksiköiksi. Jos
rituaali, jonka yhteydessä uskonnolliset ajatukset esitetään, on sellainen,
että se tukee uskonnollisen tiedon tallentumista pitkäaikaiseen muistiin,
kyseessä olevat uskonnolliset ajatukset leviävät helpommin ja muuttuvat
todennäköisemmin jaetuiksi kulttuurisiksi traditioiksi (eli tulevat osaksi
laajemman ryhmän jakamia samankaltaisia muistikuvia). Whitehousen
ajatus on, että emotionaalisesti voimakkaat imagistiset rituaalit tukevat
tietynlaisten yhteisten muistikuvien syntymistä (esimerkiksi muistoja
yhteiseen rituaaliin osallistumisesta), mutta ne eivät ole omiaan vahvistamaan systemaattisten oppien juurtumista ihmisten mieliin. Imagistiset
rituaalit pikemminkin synnyttävät spontaaneja tulkintoja, jotka eivät
välttämättä ole opillisesti yhdenmukaisia. Sovelsin tätä ajatusta edellä
keskustellessani ongelmista, jotka liittyvät Johanneksen kasteen tulkintaan.
Säilyneistä lähteistä voidaan kiistatta päätellä, että Johannes tuli
tunnetuksi uskonnollisena ja eettisenä opettajana, ei vain emotionaalisesti voimakkaan riitin toimeenpanijana. On mielekästä kysyä, miten
Johanneksen imagistinen rituaalinen toiminta tuki hänen sanomansa
leviämistä ja tulemista kulttuurisesti jaetuksi. Yksi ongelma Whitehousen luomassa termissä imagistinen on se, että hän käyttää sitä teoriassaan sateenvarjokäsitteenä, joka viittaa hyvin monenlaisiin emotionaalisiin rituaaleihin. István Czachesz on esittänyt huomattavasti tarkemman
analyysin siitä, miten (uskonnollinen) tieto tallentuu kestomuistiin rituaaleissa (Czachesz 2010).
Czacheszin mukaan voimakkailla rituaaleilla on monenlaisia vaikutuksia muistikuvien syntymiseen. Emotionaaliset elementit tukevat
usein muistia, mutta toisaalta erityisen voimakkaat visuaaliset ja/tai
stressiä synnyttävät tekijät kaventavat yksityiskohtien muistamista (voimakas elementti muistetaan, muu jää pois mielestä). Johanneksen kasteen analyysin kannalta mielenkiintoinen muistitutkimuksesta esille
nouseva tekijä on omakohtaisuus. Psykologiset kokeet osoittavat, että
koehenkilöt muistavat selvästi paremmin sellaisia asioita, jotka on suoraan liitetty heihin (esimerkiksi adjektiiveja, joiden katsotaan kuvaavan
heitä). Myös rituaaleissa omakohtaisuus toimii muistia tukevana tekijä-
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nä. Czacheszin mukaan henkilö, joka on omakohtaisesti päättänyt osallistua rituaaliin, muistaa rituaalista enemmän kuin täysin ulkopuolinen
katselija tai sellainen, joka on pakotettu osallistumaan siihen tai joka
suorittaa rituaalin rutiininomaisesti.
Omakohtaisuus on yksi selkeä Johanneksen kasteen tunnusmerkki.
Jo rituaalin muoto, erityisagenttirituaali, fokusoi huomion kastettavaan,
joka on uskonnollisen spesialistin (viime kädessä yli-inhimillisen toimijan) erityisen huomion kohteena. Kastettava oli tehnyt omakohtaisen
valinnan tullessaan Johanneksen tai hänen avustajansa kastettavaksi.
Hän myös tunnusti syntinsä julkisesti osana rituaalia. Kastaja upotti
kastettavan virtaavaan veteen muiden katsoessa, mikä oli kokemuksena
voimakkaampi kuin yksin altaassa peseytyminen. Rituaali ei kuitenkaan
ollut varsinaisesti shokeeraava tai kivulias. Ihmiset ottivat vastaan kasteen, kuuntelivat Johanneksen julistusta ja palasivat omiin kyliinsä ja
koteihinsa. Voimme olettaa, että he kertoivat kokemastaan ja kuulemastaan naapureilleen ja ystävilleen vahvistaen näin muistikuviaan ja kulttuurisesti jaettua tietoa erämaan profeetasta.
Niin sanottu kalliin signaalin teoria analysoi rituaaleja yhteistoiminnan näkökulmasta (ks. luku Kalliit signaalit uskonnollisissa yhteisöissä). Rituaalit nähdään viestintänä, jonka avulla yhteisön jäsenet
osoittavat sitoumustaan yhteisön hankkeille ja moraalisille arvoille
(Irons 2001; Sosis & Alcorta 2003; Sosis 2004; Sosis 2006). Teorian
ydin on havainto, jonka mukaan rituaalit ovat usein vaikeasti teeskenneltäviä toimintoja, toisin sanoen ne vaativat aikaa, resursseja ja niiden
suorittaminen indikoi vilpittömyyttä. Rituaalit synnyttävät luottamusta
yhteisössä ja ovat hyvä keino torjua vapaamatkustajia – niitä jotka yrittävät saada etuja yhteisöstä ilman, että itse investoivat resursseja yhteisen
toiminnan hyväksi. Tämän perusteella voidaan formuloida ennuste,
jonka mukaan yhteisön asettamien rituaalisten ynnä muiden vaatimusten ”kalleuden” ja sen sosiaalisen koheesion välillä on positiivinen korrelaatio – seikka, johon myös uskonnonsosiologit ovat kiinnittäneet huomiota (Iannaccone 1994). Käytännössä tietenkään vaatimusten tasoa ei
voi rajattomasti lisätä, muuten ryhmä hajoaa. Tarve torjua vapaamatkustajia liittyy myös kysymykseen siitä, minkälaisia etuja ryhmällä on
tarjota suhteessa muihin ryhmiin tai muuhun väestöön.
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Kalliin signaalin teoria johtaa kysymään, miten Johanneksen toiminnan ympärille syntynyt liike organisoitui. Kuinka tiiviin yhteisön
Johanneksen liike muodosti? Säilyneissä lähteissä on muutamia viitteitä,
jotka auttavat vastaamaan näihin kysymyksiin. Tiedämme, että Johanneksella oli oppilaita, jotka avustivat häntä hänen kastetoiminnassaan ja
todennäköisesti jäljittelivät hänen elämäntyyliään (Mark. 2:18; 6:29;
Luuk. 11:1; Joh. 1:35–42). On mahdollista, että Jeesus oli jonkin aikaa
yksi heistä. Kertomus Jeesuksen paastosta ja hengellisestä kamppailusta
erämaassa (Mark. 1:11–12; Matt. 4:1–11; Luuk. 4:1–13) voi olla muistuma siitä, että Jeesus seurasi ennen julkista toimintaansa opettajansa
elämäntapaa (Uro 1997a, 132–135). Johanneksen lähipiirissä kalliit
signaalit oletettavasti tukivat yhteisöllisyyttä ja vahvistivat ryhmän identiteettiä. Suurin osa Johanneksen kasteen vastaanottaneista ei kuitenkaan kuulunut tähän ydinjoukkoon, jossa pitkäaikaisempi signalointi oli
mahdollista säännöllisen yhteiselämän tai kokoontumisten ansiosta.
Josefuksen mukaan Johannes kehotti ihmisiä ”kokoontumaan yhteen
kasteelle” (vrt. edellä), mutta kaiken todennäköisyyden mukaan hän ei
perustanut vakituisesti kokoontuvia yhteisöjä. Kasteen vastaanottaminen ja erityisesti siihen sisältynyt julkinen syntien tunnustaminen olivat
kalliita signaaleja, mutta koska ihmiset palasivat koteihinsa, niiden
funktio oli erilainen kuin signaaliteorian edellyttämässä tilanteessa.
Kalliin signaalin teorian rinnalle kehitetty karismaattisen signaalin
malli havainnollistaa sitä, miten uskonnolliset ideat ja käytännöt voivat
vakiintua laajemmissa yhteisöissä (Bulbulia 2009). Tässä mallissa ihmiset eivät niinkään kommunikoi keskenään, vaan vastaavat keskitettyyn
karismaattiseen signaaliin, joka on riittävän uskottava ja voimakas, jotta
se voi synkronoida ihmisten toimintaa ja ajattelua. Johanneksen kaste
oli vahva karismaattinen signaali, koska, kuten edellä on argumentoitu,
se oli emotionaalisesti vaikuttava, kehollisesti kokonaisvaltainen ja vastaanottajalleen palkitseva: sen avulla ihmiset saattoivat kokea voimaantumisen ja uskoa saavansa Johanneksen lupaaman hengellisen palkinnon (esimerkiksi syntien anteeksiannon ja armahduksen tuomion
koittaessa). Kasteen ohella Johanneksen profeetallinen julistus teki suuren vaikutuksen aikalaisiin. Rituaalitutkimuksen näkökulmasta on kuitenkin tärkeää huomata, että uskonnolliset traditiot leviävät rituaalien ja
uskomusten yhdistelminä, eivät uskomuksina ja rituaaleina erillään toi-
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sistaan (Henrich 2009). Ihmiset omaksuvat harvoin ajatuksia pelkästään
ajatuksina, vaan arvioivat ajatuksien uskottavuutta niiden esittäjän tekojen valossa. Johanneksen sanomaa tukivat hänen elämäntapansa ja vaikuttava rituaalinen performanssinsa.

Johannes Kastajasta Jeesus-liikkeeseen
Tutkimuksessa on usein korostettu Johanneksen ja Jeesuksen eroa. Johannes oli tulisieluinen parannussaarnaaja, Jeesus varauksettoman armon julistaja. Johanneksen elämäntapa oli askeettinen, Jeesus puolestaan tuli tunnetuksi ”syömärinä ja juomarina, publikaanien ja syntisten
ystävänä” (Matt. 11:19; Luuk. 7:33). Kenties kaikkein silmiinpistävintä
Johanneksen ja Jeesus-liikkeen suhteessa on kuitenkin jatkuvuus (Uro
1997a, 136–137; Allison 2003). Rituaalitutkimuksen näkökulma tukee
tätä johtopäätöstä.
Jeesus-liike jatkoi Johanneksen rituaalisia käytäntöjä. Kaikkein selkeimmin tämä näkyy siinä, että ensimmäiset kristityt ottivat Johanneksen rituaalisen innovaation omakseen ja kehittivät siitä sisääntuloriitin
eli kristillisen kasteen. Syntien julkista tunnustamista jatkettiin ainakin
joissain varhaiskristillisissä yhteisöissä. Johannes Kastajan liikkeessä tämä tapahtui kasteen yhteydessä, varhaiset kristityt loivat siitä seurakunnan kokouksissa toteutetun anteeksiantorituaalin (ks. 1. Joh. 1:9; 5:16;
Jaak. 5:16; Didakhe 4:14; 14:1; Roitto 2012). Voidaan esittää argumentteja sen puolesta, että myös Jeesus julisti syntejä anteeksi parantamisen yhteydessä (Mark. 2:10; Luuk. 7:47; Hägerland 2012).
Jeesus ei tullut tunnetuksi kastajana vaan ennen kaikkea parantajasaarnaajana (vrt. kuitenkin Joh. 4:1). Tästä erosta huolimatta kummankin profeetan toiminnassa näkyy sama rituaalinen kielioppi. Johannes
kehitti erityisagenttirituaalin, jonka avulla hän voimaannutti ihmisiä.
Jeesus manasi riivaajia ja paransi ihmisiä koskettamalla heitä. Kumpikin
toimi Israelin Jumalan nimissä ja saattoi ihmiset omakohtaiseen kosketukseen Jumalan valtakunnan kanssa. On mahdollista, että Jeesus oppi
nimenomaan Johannekselta taidon, jonka avulla hän kykeni toimimaan
Hengen täyttämänä parantajana.
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Sekä Johanneksen että Jeesuksen liike organisoituivat samalla tavoin. Kummankin johtajan ympärille muodostui ydinryhmä (oppilaat),
jotka avustivat opettajaansa ja ilmeisesti myös toimivat itsenäisinä kastajina tai parantajina. Sisäpiirin yhteenkuuluvuutta vahvistettiin kalliilla
signaaleilla. Vaikka Jeesus kuvataan toisinaan ”syömärinä ja juomarina”,
Jeesuksen seuraajiltaan vaatimat kalliit signaalit (perheestä ja omaisuudesta luopuminen, kiertävä elämäntyyli, sosiaalinen häpeä) ovat evankeliumitraditiossa paljon hallitsevampia (Uro 2012). Väkevät rituaaliset
performanssit antoivat pontta sekä Johanneksen että Jeesuksen julistukselle myös laajemman yleisön piirissä.
Tämän luvun sallimassa rajoissa ei ole mahdollista analysoida tarkemmin Johanneksesta varhaiskristillisyyteen johtavaa rituaalijatkumoa.
Edellä esitetyt näkökohdat havainnollistavat kuitenkin sitä, miten monin tavoin Jeesus-liikkeen historia kietoutuu Johannes Kastajan toimintaan. Johanneksen rituaalinen innovaatio oli tärkeä impulssi sille tapahtumaketjulle, joka johti kristinuskon syntymiseen.

Tässä luvussa keskeistä
•
•

•
•

Rituaaliset innovaatiot voivat toimia uusien liikkeiden käyttövoimana. Esimerkkeinä esiteltiin Äiti Amman ja Johannes Kastajan liikkeet.
Rituaalin kompetenssiteoria selittää Johanneksen rituaalin ja
hänen ympärilleen syntyneen liikkeen suosiota. Rituaalit, joissa
yli-inhimillinen toimija liittyy läheisimmin rituaalin toimijaan,
eli niin sanotut erityisagenttirituaalit koetaan intuitiivisesti
voimakkaampina kuin muunlaiset rituaalit.
Johanneksen kaste oli emotionaalisesti voimakas ja kehollisesti
kokonaisvaltainen rituaali, joka tuki tradition mieleen painumista ja leviämistä.
Uskonnolliset traditiot leviävät rituaalien ja uskomusten yhdistelminä, joissa käytännöt vahvistavat uskomuksia ja päinvastoin. Johanneksen sanomaa tukivat hänen elämäntapansa ja
vaikuttava rituaalinen performanssinsa.
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Epilogi: Abstrakti teologia vastaan
sosiaaliset realiteetit?
Poimintoja metodologisen matkan varrelta

On erittäin sopivaa, että suomenkielinen johdatus sosiaalitieteellisiin
menetelmiin eksegetiikassa on omistettu Risto Urolle. Risto on meillä
ensimmäisenä johdonmukaisesti soveltanut sosiologisia näkökohtia
raamatuntulkintaan. Sittemmin hän on tarttunut yhä uusiin metodisiin
langanpäihin. Tuoreiden avauksien pioneerina hän on mielikuvissani
eräänlainen Suomen Gerd Theissen.
Toimituskunta on pyytänyt minua pohtimaan – mahdollisesti
muisteluiden muodossa – sosiaalitieteellisen lähestymistavan suhdetta
sellaiseen tutkimukseen, jonka polttopisteessä on tekstien ideologian
selvittäminen. Esitän siis joitakin huomautuksia sosiaalitieteellisen tutkimuksen haasteesta ja annista oman työni näkökulmasta. Itse olen keskittynyt lähinnä juuri tekstien teologiseen tai ideologiseen sisältöön.
Ensi silmäyksellä voi näyttää siltä, että edustan juuri sellaista lähestymistapaa, jota Robin Scroggs taannoin nimitti ”metodologiseksi doketismiksi” (Scroggs 1980, 165). Tällaisessa tutkimuksessa, joka ”keskittyi
liian yksipuolisesti Raamatun ideologisen tai teologisen sisällön analysoimiseen”, uskonnosta olisi keskusteltu ”ikään kuin uskovien sielu ja
henki eivät olisi lainkaan sidoksissa heidän kehoonsa tai sosiaaliseen
yhteisöönsä”. Sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen tehtäväksi tuli
sitten ”’saattaa ruumis ja sielu taas yhteen’, jotta kristinuskoa ei tutkita
enää pelkästään teologisena tai dogmaattisena järjestelmänä” (ks. Johdanto).
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Raamatuntutkijoilla oli kyllä ennenkin ollut kiinnostusta sosiaalihistoriaan ja sen heijastumiseen teksteissä. Muotohistoriallinen koulukunta painotti tekstien taustalla olevan yhteisöllisen tilanteen merkitystä, joskin se sai virikkeitä enemmän folkloristiikasta kuin
sosiaalitieteistä. Amerikassa vaikutti maailmansotien välissä ”Chicagon
koulukunta”, joka tähdensi sosiaalihistorian merkitystä tekstien tulkinnassa. Eksegeettien kiinnostus sosiaalisiin realiteetteihin kuitenkin hiipui, paljolti dialektisen teologian vaikutuksesta. Redaktiokritiikin nousu
ei Petri Luomasen mukaan parantanut tilannetta: huomion kohdistuminen evankeliumien toimittajien teologiaan vain ”vahvisti entisestään
ideologisesti painottunutta tutkimusta”. 1970-luvulle tultaessa ”kysymyksenasettelujen yksipuolisuus” alkoi sitten käydä selväksi, ja ”vaihtoehtoisia tai täydentäviä näkökulmia alettiin etsiä” (ks. Johdanto). ”Vaihtoehtoisen” ja ”täydentävän” välillä on tosin olennainen ero.
Risto Uro on kuvannut muuttunutta tilannetta näin:
Kun suoritin ensimmäiset opintoni eksegetiikasta 70-luvulla, tieteenala oli
suhteellisen selvärajainen kokonaisuus, jolla oli omat ”metodikaanoninsa” ja
selkeästi määritelty tehtävänsä: Raamatun tekstien tulkinta. – – Kansainvälisessä tutkimuksessa oli kuitenkin jo silloin alkanut murros, joka on viimeisten
vuosikymmen[t]en aikana radikaalisti muuttanut eksegetiikan tutkimusalueita
ja kysymyksenasetteluja. – – Nelikohtaisen metodikaanonin tilalle on tullut
metodinen pluralismi, jonka hengessä raamatuntekstejä luetaan ja tulkitaan
lähes kaikkien humanististen tutkimustraditioiden valossa.

Yksi näkyvimmistä muutoksista on ollut sosiaalitieteiden vaikutus.
”Monet ovat olleet tyytymättömiä siihen, että perinteellinen eksegetiikka kuvaa varhaiskristillisyyden historiaa lähinnä teologisesta ja oppihistoriallisesta näkökulmasta käsin.” (Uro 2004a, 9–10.) Kuitenkin ”abstrakti teologia, kielitiede ja kirjallisuuden tutkimus tavoittavat vain
pienen osan siitä todellisuudesta, jonka keskellä Raamatun kirjoitukset
ovat syntyneet. Tutkijat ovat siksi alkaneet tarkastella Raamatun tekstejä
sosiaalisten instituutioiden, realiteettien ja arvojen näkökulmasta”. (Uro
2006.) ”Kokonainen sukupolvi Uuden testamentin tutkijoita on työskennellyt siinä vakaumuksessa, että yhteiskuntatieteet auttavat raamatuntutkimusta pääsemään ulos sitä vaivanneesta ’idealistisesta harhasta’.” (Uro 2004a, 27.)
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Epäilemättä vanhempaa tutkimusta kohtaan esitetyssä kritiikissä on
paljon perää. Toisaalta ei ole yllättävää, jos uuden metodin esitaistelijat
liioittelevat vanhan ja uuden välistä eroa ja kuvaavat vanhaa kärjistetyn
kielteisessä valossa – ilmiö, jonka voisi tulkita ”kategorisoinniksi” (ks.
luku Sosiaalisen identiteetin näkökulma). Vastapainoksi voisi korostaa
myös jatkuvuutta: monet Raamatun teologian tutkijat kiinnittivät kauan ennen 1970-lukua huomiota myös sosiaalisiin näkökohtiin, eivätkä
sosiaalitieteellisesti asennoituneet tutkijat pysty tekemään omaa työtään
rakentamatta myös perinteisempien kollegoittensa tuloksille.
Metodisesta doketismista puhunut Robin Scroggs oli tästä hyvin
tietoinen. Hän ei leimannut Uuden testamentin teologiaan suuntautunutta tutkimusta kokonaisuudessaan harhautuneeksi, vaan totesi ainoastaan, että monien mielestä se työskentelee ”liian usein” irrallaan ruumiillisista ja sosiaalisista realiteeteista. Samalla hän myönsi, ettei kukaan
epäile, etteivätkö klassiset historialliset ja teologiset lähestymistavat olisi
äärimmäisen tärkeitä. Ongelmana oli, etteivät kaikki tärkeät kysymykset
lainkaan päässeet esiin niiden puitteissa. (Scroggs 1980, 165.) Mielenkiintoista kyllä, muutamaa vuotta myöhemmin Scroggs itse oli jo huolestunut siitä, että uudet ”kontekstuaaliset” lähestymistavat, erityisesti
sosiaalitieteelliset, näyttivät muodostuvan uhkaksi ”Uuden testamentin
teologialle” (ks. Räisänen 2000, 171).
Molemmat näkökohdat, muutos ja jatkuvuus, tulevat esiin tässäkin
kirjassa. Lukija huomaa, että vanhojen ja uusien lähestymistapojen kytkeminen yhteen on sekä mahdollista että välttämätöntä. Suomalaiset
tutkijat, Risto Uro etunenässä, ovatkin ansiokkaasti pyrkineet yhdistämään perinteiset, esimerkiksi redaktiokriittiset, kysymykset ja oivallukset uusiin kysymyksenasetteluihin. Metodin valinta riippuu aina siitä,
mitä halutaan saada selville. Myöskään sosiaalitieteelliset tutkijat eivät
voi metodinsa puitteissa esittää kaikkia sellaisia kysymyksiä, jotka olisivat tärkeitä.
1970-luvun alussa historiallis-kriittistä metodia voitiin todellakin
kuvata neljän osa-alueen puitteissa (tekstikriitikki, kirjallisuuskritiikki,
muotohistoria, redaktiohistoria tai redaktiokritiikki). Tuskinpa kukaan
silti kuvitteli näiden (ala)metodien muodostavan mitään normatiivista
kaanonia. Väärinkäsityksille alttiin metodikaanon-termin lanseeraajatkin totesivat, ettei metodien lukumäärä voi lopullisesti rajoittua näihin
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neljään: ”on varsin todennäköistä, että tulevaisuudessa kehitetään yhä
uusia tutkimusmenetelmiä” (Riekkinen & Veijola 1983, 3). Kunkin
metodin avulla voidaan saada valoa vain sellaisiin kysymyksiin, joiden
käsittelyyn juuri se on sopiva. Tarkoitus ei ole ollut väittää, että teksti
olisi aina ja kaikkialla analysoitava kyseisten neljän metodin avulla tai
että teksti tulisi niitä käytettäessä tyhjentävästi tulkituksi. Tarkoitus on
ollut sanoa: mistä näkökulmasta tutkija tekstiä lähestyykin, hänen on
syytä tuntea nämä käytännön työssä kehittyneet lähestymistavat ja ottaa
huomioon se, mitä niiden avulla on saatu tai voidaan saada selville – ja
mikä on niiden valossa ongelmallista. Tämä koskee myös sosiaalitieteitä
soveltavaa tutkijaa.
Redaktiokritiikki oli 1970-luvulle tultaessa historiallis-kriittisen
metodiikan uusin osa-alue, tavallaan sen siihenastinen huipentuma.
Redaktiokriittisten töiden teologista tai aatehistoriallista korostusta –
jota siis on nyttemmin kritisoitu – voi perustellusti pitää omana aikanaan metodisena edistysaskeleena. Aikaisemmin historiallinen tutkimus
oli ollut kiinnostunut lähinnä vain siitä, ”mitä todella tapahtui”. Muotohistorioitsijat jäljittivät varhaista traditiota kuorien pois evankelistojen
lisäykset ja muut korostukset. Redaktiokritiikki otti sen sijaan myös
”toimittajien” panoksen positiivisen huomion kohteeksi. Se nosti valokeilaan teologiset kysymykset historiasta riippumatta. Redaktiokriitikot
painottivat, että teoksen nykyinen muoto kertoo ensisijaisesti sen kokoonpanijan työstä: vuorisaarna kompositiona on ”Matteuksen” luomus, mistä sen yksittäiset osat ovatkin peräisin. Käsillä olevassa kirjassa
todetaan, että ”[u]sein mielekkäämpää kuin kysyä, mitä ’oikeasti’ tapahtui, on kysyä, millaisia merkityksiä Raamatun kertomukset välittävät ja
millaista ideologiaa ne haluavat edistää” (ks. luku Sosiaalinen muisti).
Tämä on tyypillisesti redaktiokriittinen korostus, joka ei ole ilmaantunut tutkimukseen vasta sosiaalitieteellisen eksegetiikan myötä.
Vaikka redaktiokriitikot olivat erityisen kiinnostuneita toimittajien
teologisesta työstä, huomiota kyllä kiinnitettiin taustayhteisöihin, välistä
myös näiden välillä uumoiltuihin konflikteihin. Tämän kirjan luku
Matteuksen yhteisö varhaiskristillisenä liikkeenä edellyttää redaktiokriittisen tutkimuksen näkemyksen, että Matteuksen evankeliumi – pinnalta
katsoen kertomus Jeesuksen taannoisesta toiminnasta – heijastelee
(myös) tietyn omaleimaisen yhteisön elämää vuosikymmeniä myöhem-
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min. Niin sosiaalitieteellinen kuin kirjallisuustieteellinenkin analyysi
voidaan ymmärtää redaktiokriittisen analyysin luontevaksi kehittelyksi.
Sosiaalitieteellisen lähestymistavan nousu liittyy siihen trendiin, että 1970-luvulta alkaen eksegetiikka on jossain määrin loitontunut kirkoista – sitä ei enää mielletä ensisijaisesti uskonnollisen julistuksen palvelijaksi – ja suuntautunut enemmän yleiseen kulttuurikeskusteluun.
Silti tämänkään näkökulman ei tarvitsisi eikä pitäisi merkitä teologisideologisen analyysin syrjäytymistä. ”Teologinen ja oppihistoriallinen”
näkökulma on luonteva ajatellen toisaalta Raamatun vaikutushistoriaa,
toisaalta eksegetiikan yhteistyötä (tai välienselvittelyä) muiden teologian
alojen, erityisesti systemaattisen teologian kanssa. Aatehistoriallisesta
painotuksesta tulee ongelma vain silloin, jos tämä näkökulma saa tutkimuksessa monopolin. Mutta yhtä yksipuolista olisi, jos kaikki tutkimus keskittyisi selvittämään, miten varhaiset kristityt kohtasivat elämän
biologiset ja sosiaaliset peruskysymykset (Uro 2004a, 10). Eri metodeilla saadaan erityyppistä tietoa. Jos halutaan tietää, mitä varhaiset kristityt
eri asioista ajattelivat, aatehistoriallista analyysia ei voi sivuuttaa. Jos
haluaa selvittää kristinuskon syntyä – miksi uusi liike erkani juutalaisuudesta ja miksi se lopulta löi läpi Rooman valtakunnassa – silloin taas
sosiaalitieteelliset metodit ovat välttämättömiä.
Esitän seuraavassa välähdyksiä kahdesta erilaisesta polusta, jotka
ovat johtaneet ”perinteisestä” eksegetiikasta sosiaalitieteiden suuntaan.
Lainauksissa esiintyvät kursivoinnit ovat omiani. Risto Uro on edennyt
määrätietoisesti teoreettisiin kysymyksiin paneutuen. Silti sen enempää
Uro kuin muutkaan sosiaalitieteellisesti suuntautuneet suomalaiset tutkijat eivät ole kokonaan luopuneet redaktiokriittisestä otteesta, vaan se
on integroitu uuteen lähestymistapaan. Itse olen ”teologis-ideologisessa”
työssäni tyytynyt valikoivasti hyödyntämään mielekkäiltä tuntuneita
sosiaalitieteellisiä näkökohtia.
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Sosiaalitieteellinen eksegetiikka edellyttää
ideologisen analyysin tulokset
Perinteinen eksegeesi avartuu saumattomasti sosiaalitieteen suuntaan
Risto Uron varhaisimmissa tieteellisissä töissä, joissa polttopisteeseen
nousee yhden yhteisön, ”Q-seurakunnan”, itseymmärrys. Sosiaalitieteellinen intressi näkyy jo lisensiaattityössä, jonka lähtökohdat kuitenkin ovat traditio- ja redaktiohistorialliset. Logia-lähteen (Q) oppilaiden
lähettämisestä kertovan jakson ottamisen tutkimuskohteeksi Uro perustelee sillä, että alkukristillinen lähetystyö on ajankohtainen tutkimusaihe, mikä taas paljolti ”johtuu viimeaikaisista pyrkimyksistä soveltaa
sosiologian kysymyksenasettelua evankeliumitraditioon” (Uro 1984a,
15). Uro toteaa keskeisen kiinnostuksensa kohteeksi ”traditioprosessin
taustalla olevat sosiaaliset suhteet”, vaikka hän ei varsinaista sosiologista
terminologiaa käytäkään. Nuoren seurakunnan itsetietoisuus hahmottuu juutalaisten vastustajien negatiivista taustaa vasten (Uro 1984a,
187).
Uro toteaa ”Jeesus-liikkeen sosiologiaa” analysoineen Gerd Theissenin vaikutuksen omaan työhönsä. Hän huomauttaa kuitenkin, että
Theissenin kysymyksenasettelun sitominen läheisesti redaktiokriittiseen
metodiin tekisi sen vieläkin hedelmällisemmäksi. Uro pyrkii itse ottamaan askelia tähän suuntaan (Uro 1984a, 16). Redaktiokritiikki ja sosiologinen näkökulma ovat sulassa sovussa. ”Redaktiokritiikki on viime
vuosikymmeninä osoittanut hedelmällisyytensä”, ja on vaikea kuvitella,
että sen korvaisi jokin uusi ja parempi lähestymistapa. ”Parempi evankeliumien historiallinen ymmärtäminen merkitsee siis vain entistä tarkempaa ja metodisesti täsmällisempää redaktiokritiikkiä.” (Uro 1984a,
191.)
Myös samana vuonna ilmestyneessä artikkelissa Q-seurakunnan itseymmärrys Uro esittää sosiaalitieteelliseen suuntaan viittaavia oivalluksia suoraan redaktiokriittisen työn pohjalta. Heti alussa hän puhuu kirjoittajien ”sosiaalisesta identiteetistä”. (Uro 1984b, 274.) Koska
evankeliumit ilmentävät (myös) sosiaalista identiteettiä, ”redaktiokriittinen analyysi voi tuoda päivänvaloon yhtä ja toista merkittävää” myös
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niistä seurakunnista, joissa tekstit ovat syntyneet. Uro nostaa esiin tietyn
avainkohdan ”ekklesiologiset painotukset”, jotka teologianhistoriallisissa
pohdinnoissa ovat jääneet vähemmälle huomiolle: logion, jossa puhutaan totuuden salaamisesta viisailta ja paljastamisesta lapsenmielisille
(Luuk. 10:21–22 par), heijastaa ”selvästi Q-seurakunnan itseymmärrystä” (Uro 1984b, 277). Q:n taustalla on juutalaiskristillinen seurakunta,
”joka on jo hyvää vauhtia irrottautumassa alkuperästään ja muuttumassa ’lahkosta’ itsenäistä uskontoa edustavaksi ryhmäksi”. ”Kaikkien itsenäistyvien lahkojen tapaan Q-yhteisö on hahmottanut identiteettiään
’valtiokirkon’ negatiivista taustaa vasten.” Uro viittaa myös seurakunnan
ja synagogan ”kitkerään propagandataisteluun” (Uro 1984b, 278–279).
Lisensiaattityötä syventelevän väitöskirjan johdanto käsittelee myös
sosiologisia lähestymistapoja (Uro 1987, 17–20). Uro huomauttaa kriittisesti, että Theissenilta puuttuvat traditio- ja redaktiokriittiset analyysit
Q-lähteen kokoonpanosta ja syntyvaiheista. Itse hän sanoo olevansa
haluton hylkäämään traditionaalisemmat metodit, mutta on valmis
ottamaan vastaan ”sosiologisten tutkimusten haasteen” ja laajentamaan
redaktiokritiikin näkökulmaa Theissenin ja kumppanien viitoittamaan
suuntaan. Käytännössä tämä merkitsee, että ”kysymykset käsiteltävien
traditioiden sosiaalisesta funktiosta otetaan vakavasti”, jolloin ajatus ”traditiosta sosiaalisen identifikaation prosessina” osoittautuu hyödylliseksi.
Q-tutkimuksen pioneeri John Kloppenborg katsoi kiittävässä arviossaan Uron väitöskirjan korjaavan merkittävällä tavalla varhaisemman tutkimuksen usein yksipuolisesti teologisia painotuksia, kun Uro
korosti Q-ryhmän toiminnan luonnetta enemmän kuin sen sanomaa
(Kloppenborg 1989, 339). Uro ei kuitenkaan mennyt toiseen laitaan.
Vastaväittäjänä toiminut Lars Aejmelaeus arvioi mielestäni oikein, että
”teoksen tärkein innovatiivinen anti” oli ”sosiologisen metodin johdonmukaisessa yhdistämisessä perinteisempiin eksegeettisiin metodeihin” (Aejmelaeus 1988, 513). Väitöskirjassa oli ”metodisesti uraauurtavalla tavalla hyödynnetty sosiologista lähestymistapaa yhdistettynä
tiukkaan kompositiokriittiseen tekstin analysointiin” (Aejmelaeus 1988,
516).
Vaikka painotukset ja ”sekoitussuhde” ovat saattaneet muuttua,
pyrkimys yhdistää vanhat ja uudet metodit jyrkkää vastakohta-asettelua
välttäen on myöhemminkin ollut olennainen piirre Risto Uron töissä –
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ja suomalaisessa tutkimuksessa yleensä. Esimerkiksi Petri Luomanen
lähtee väitöskirjassaan niin ikään liikkeelle Matteuksen evankeliumin
redaktiokriittisestä analyysista, mutta kytkee siihen tiedonsosiologisen
lähestymistavan (Luomanen 1998a).
Pari vuotta väitöskirjan jälkeen ilmestyneessä artikkelissa Sosiologiset metodit ja Uusi testamentti Uro toteaa, ”etteivät sosiologisiin tai
psykologisiin teorioihin pohjaavat oivallukset voi korvata sitä tietoutta,
joka on saatu perinteisin lähdekriittisin menetelmin” (Uro 1989, 302–
303). Sosiologinen analyysi edellyttää myös perusteellista historiallista
tutkimusta ajan yhteiskuntapoliittisesta tilanteesta (Uro 1989, 304).
Sosiologiset lahkotypologiat voivat avata tärkeitä heuristisia näköaloja.
Silti ”on oltava varuillaan, etteivät sosiologiset mallit pääse määrittämään aineistoa vaan että aito dialektiikka tulkittavan aineiston ja käytettyjen teorioiden välillä säilyy” (Uro 1989, 305).
Kyseisessä artikkelissa tulevat uusina aloina esiin kulttuuriantropologia ja tiedonsosiologia. Sosiologian suhteesta historiaan Uro toteaa
viisaasti: ”Sosiologiset mallit voivat antaa tiettyä todennäköisyyttä tulkinnalle, mutta niiden pohjalta ei voi varmasti päätellä, että määrätyt
lait toteutuvat jossakin ainutkertaisessa historiallisessa tilanteessa” (Uro
1989, 308).
Uro pohtii samoja teemoja vuosikymmentä myöhemmin Raamatuntutkimuksen uudet tuulet -kirjaan kirjoittamassaan artikkelissa. Historia ja antropologia (tai sosiologia) ovat ”luovassa jännitteessä keskenään”, kun tutkija ”joutuu punnitsemaan historiallisen ainutkertaisuuden ja yleispäteviksi tarkoitettujen mallien keskinäistä suhdetta”
(Uro 1997b, 96). Sosiologisten ja antropologisten metodien tulo kuvaan heijastaa ”prosessia, jossa vanha ’metodikaanon’ on väistynyt”.
Tämä johtaa kysymään, onko ”’sosiologinen eksegeesi’ siis osa jotakin
uutta metodikaanonia?” Onko jokaisen eksegeetin tunnettava sosiologisen ja antropologisen tutkimuksen pääsuuntaukset ja osattava soveltaa
sosiaalitieteellisiä malleja? Ovatko traditio- ja redaktiokriittiset kysymykset täysin vanhentuneita? Uron vastaus on maltillinen: ”Tästä ei
sentään onneksi ole kyse.” Sosiologia ja antropologia ovat kyllä tulleet
historiantutkimukseen jäädäkseen, eikä eksegetiikka voi jäädä yleisestä
kehityksestä jälkeen. Silti ”Uuden testamentin ja etenkin sitä valottavien
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uusien tekstien parissa riittää sellaista arvokasta tutkittavaa, johon perinteiset metodit ovat kaikkein soveliaimpia välineitä” (Uro 1997b, 98).
Viimeksi mainitun huomautuksen todistavat oikeaksi muun muassa Uron omat tärkeät Tuomaan evankeliumia koskevat tutkimukset
(Uro 2003b, vrt. myös 2002). Sosiaalitieteellinen kysymyksenasettelu ei
ole niissä merkittävässä määrin esillä. Ehkä voisikin ajatella, että kullakin metodilla on aikansa: sosiaalitieteellisen lähestymistavan hetki koittaa, kun maaperää on ensin kyllin perusteellisesti muokattu perinteisemmin menetelmin.
2000-luvulla Uro tuo kuvaan vielä kognitiivisen uskontotieteen.
Teoreettis-opilliset pohdiskelut ja arkipäivän spontaanit uskomukset on
erotettava toisistaan. Uro etsii ”naturalistista” lähestymistapaa, jossa
varhaiskristillistä uskontoa analysoitaisiin ruohonjuuritasosta käsin.
Lähtökohtana olisivat silloin ”abstraktien teologisten ideoiden sijasta
inhimillisen elämän biologiset ja sosiaaliset perustarpeet” (Uro 2004b,
551). Uro arvioi, että suurin osa sosiaalitieteitä harrastavista eksegeeteistä tyytyy korostamaan, että ”uskonnolliset symbolit ovat usein tärkeitä
sosiaalisen identiteetin luojia ja säilyttäjiä”. He etsivät varhaiskristillisten
symbolien sosiaalisia funktioita tietyssä historiallisessa ja kulttuurisessa
kontekstissa. Kognitiivinen näkökulma ja funktionalistinen selitysmalli
eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, ja Uro rohkaisee eksegeettejä ”seikkailuun” sosiaalisen funktion taakse, etsimään kognitiivisia ja psykologisia selityksiä (Uro 2004b, 553–555).
Käsillä olevassa kirjassa Uro toteaa kognitiivisia teorioita hyödyntävistä eksegeeteistä, etteivät nämä ”yleensä hylkää perinteisiä sosiaalitieteellisiä tai historiallisia menetelmiä. Heidän oletuksensa pikemminkin
on, että kognitiiviset menetelmät tuovat lisäarvoa kulttuurin- tai historiantutkimukselle”. ”Kognitiivinen tutkimus tarjoaa täsmällisesti muotoiltuja ja monitieteellisiä teorioita, joiden avulla raamatuntutkijat voivat löytää uusia näkökulmia vanhoihin tutkimuskysymyksiin ja
muotoilla kokonaan uusia.” Se auttaa jäsentämään tietoa ja muodostamaan perusteltuja hypoteeseja (ks. luku Rituaalitutkimus).
Huomio voidaan epäilemättä yleistää kuvaamaan sosiaalitieteellisten ja perinteisempien metodien suhdetta ylipäänsä: sosiaalitieteet antavat lisäarvoa ja tarjoavat teorioita, joiden avulla voidaan löytää uusia
näkökulmia. Niinpä tässä kirjassa todetaan, että alkuaikoina lahkotut-
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kimuksen malleja sovellettiin suhteellisen suoraan, mutta nyttemmin
”on alettu kiinnittää huomiota siihen, mikä malleissa toimii lähteiden
kontekstissa ja mikä ei”. ”Mallit toimivat kysymysten herättäjinä ja hypoteesien jäsentäjinä, eivät teorioina, jotka istutetaan muinaiseen kontekstiin.” (Ks. luku Lahkotutkimus.) Mitään teoriaa tai väitettä ei voi
ikään kuin annettuna siirtää suoraan menneeseen maailmaan. Niinpä
sosiaalisen identiteetin näkökulmaa on raamatuntutkimuksessa käytetty
ennen kaikkea heuristisena välineenä: se auttaa kysymään, voiko joitakin teksteistä tehtyjä havaintoja – yhdistettynä muuhun tietoomme –
”selittää ja jäsentää paremmin, kun otetaan huomioon se, miten ihmiset
näkivät itsensä ryhmien jäseninä” (ks. luku Sosiaalisen identiteetin näkökulma).
Petri Luomanen toteaa kulttuuriantropologiasta, että sen pohjalta
esitettyjä yleistyksiä ja malleja on aina syytä tarkastella kriittisesti sosiaalihistoriallisen tutkimustiedon valossa. Soveltaminen käy kyseenalaiseksi, jos ”nykyisen Välimeren kulttuurin oletetaan säilyttäneen antiikin
aikaisia piirteitään niin, että sen pohjalta voidaan suoraan rekonstruoida
Raamatun ajan kulttuurin piirteitä” (ks. Johdanto). Itse suhtaudunkin
varauksin eräisiin Bruce Malinan tältä pohjalta esittämiin väitteisiin.
Jeesuksen kiusausten tulkitseminen peliksi, jossa Paholainen haastaa
Jumalan Pojan ja Jumalan kunnian (ks. Johdanto), vaikuttaa minusta
oudolta.
Kognitiiviseen uskontotieteeseen Luomanen neuvoo suhtautumaan
raamatuntutkimukselle rinnakkaisena tieteenalana, jonka piirissä kehitettyjä teorioita ja malleja voidaan testata ja kehittää tutkittaessa Raamattua ja siihen liittyviä kirjallisia lähteitä” (ks. luku Kognitiotiede raamatuntutkimuksessa). Liikenne on kahdensuuntaista: kognitiivinen
uskontotiede voi hyödyttää eksegetiikkaa ja (perinteisempikin) eksegetiikka kognitiivista uskontotiedettä. Ehkä eksegeettien kannattaisi testata oman materiaalinsa valossa väitettä intuitionvastaisten ideoiden olennaisesta merkityksestä uskonnollisten käsitysten leviämiselle; itse en ole
siitä vielä aivan vakuuttunut. Sitä vastoin ajatus ”heikkojen sosiaalisten
siteiden” merkityksestä varhaisen kristinuskon leviämiselle on varsin
uskottava (ks. luku Varhaisen kristinuskon leviäminen: Näkökulmia
kognitio- ja evoluutiotieteistä).
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Uskollisena integroivalle otteelleen Risto Uro kysyy: ”Miten yhdistää mielen mekanismien tutkimus ja historiallinen analyysi?” Hänen
artikkelinsa Johannes Kastajasta tarjoaa kysymykseen antoisan vastauksen, jossa historiallisen informaation arvioinnilla on olennainen sija (ks.
luku Johannes Kastaja rituaalitutkimuksen valossa).
Siihen, ettei sosiaalitieteellinen mallintaminenkaan tule Raamatun
tekstejä tulkittaessa toimeen ilman perinteistä eksegeettistä analyysia,
viittaa osaltaan Petri Luomasen selvitys sosiaalisen identiteetin näkökulmasta Matteus-tutkimuksessa. Matteuksen evankeliumi ”tarjoaa
erityisen kiinnostavan ja hedelmällisen kohteen sosiaalisen identiteetin
teorian soveltamiseen” evankeliumin kertomuksen ”läpikuultavan”
luonteen ansiosta. Mutta kuten Luomanen itse toteaa, ”läpikuultavuuden” oivaltaminen on tyypillinen perinteisen redaktiokriittisen tutkimuksen havainto. Vertailu muihin evankeliumeihin on osoittanut, että
”Matteuksen evankeliumin henkilöistä on tehty selvemmin ryhmiensä
tyypillisiä edustajia”. Sosiaalitieteellinen teoria antaa mahdollisuuden
analysoida redaktiokriitikkojen löytämää ilmiötä tarkemmin ”sosiaalisen
kategorisoinnin” näkökulmasta käsitteiden esimerkki, prototyyppi ja
kulttuurinen prototyyppi avulla (ks. luku Matteuksen yhteisö varhaiskristillisenä liikkeenä).

Ideologinen analyysi hyötyy
sosiaalitieteellisistä näkökohdista
Siinä missä Uro, Luomanen ja kumppanit ovat metodisesti määrätietoisia, myös vahvasti teoreettisesti suuntautuneita tutkijoita, oma lähestymistapani on ollut enemmän pragmaattinen, eklektinen ja intuitiivinen.
Varhaiset työni olivat redaktiokriittisiä, mutta esitin metodista kritiikkiä
töistä, joissa näin toimittajien teologista panosta liioittelevaa ”ylitulkintaa”. Tutkielma jumalallisesta paadutuksesta avasi silmiä näkemään
sosiaalisen tilanteen merkityksen joidenkin puhtaasti teologisilta näyttävien lausumien taustalla. ”Sosiaalinen kokemus” ilmaantui käyttämääni
terminologiaan niin Paavalista kuin evankeliumeista (tai Koraanista)
puheen ollen: julistaja alkaa puhua kuulijoiden sydänten paaduttamises-
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ta jouduttuaan kokemaan, että hänen sanomansa on torjuttu (Räisänen
1972).
Erityisesti saksalaista Paavali-tutkimusta saattoi 1960–1970-luvuilla
kyllä aiheellisesti moittia tietynlaisesta doketismista: tärkeää apostolin
teksteissä oli erityisesti vanhurskauttamisoppiin kiteytyvä ajaton sanoma, joka oli viime kädessä osoitettu ”minulle”, tämänhetkiselle lukijalle
(ks. Räisänen 1987a, 5). Kaikkeen aatehistorialliseen Paavali-tutkimukseen kritiikki ei osunut. Nimenomaan vanhemmassa liberaalissa
tutkimuksessa apostolin ja hänen seurakuntiensa sosiaaliset tilanteet
olivat saaneet osakseen merkittävää huomiota. William Wrede kritisoi
toistasataa vuotta sitten aikansa Uuden testamentin teologioita sellaisen
vaikutelman luomisesta, että varhaisten kristittyjen ajatukset olisivat
syntyneet ”puhtaasti ajatuksen voimasta, ikään kuin aatteiden maailma
leijuisi ulkoisen historian yläpuolella omana maailmanaan”. Ajatusmaailma on suuresti riippuvainen ulkoisesta historiasta, ja tämä piti Uuden
testamentin teologiassakin tehdä selväksi. Paavalin puhe uskonvanhurskaudesta liittyi erottamattomasti hänen kokemuksiinsa lähetystyössä.
”Opilla” oli käytännöllinen päämäärä – puolustaa pakanuudesta kääntyneiden vapautta juutalaisen Raamatun määräyksistä – eikä Paavali
olisi sitä ilman lähetystyönsä kokemuksia muotoillut (Wrede 1975
[1897], 130).
Sosiaalitieteellisen lähestymistavan esitaistelija Philip Esler allekirjoittaa Wreden näkemyksen Paavalin vanhurskausteologiasta opetuksena, joka on syntynyt reaktiona käytännön tilanteisiin (Esler 1998b,
153–159). Itsekin omaksuin 1970-luvulla – ennen sosiaalitieteelliseen
lähestymistapaan tutustumista – näkemyksen, että Paavalin teologiassa
”käytäntö oli teorian äiti” (Räisänen 1987a, 256–263; 1992, 47). Paavali-tutkijat alkoivat noihin aikoihin puhua ryhmäidentiteetistä; ympärileikkaus ja ruokasäädökset, joihin Paavalin teorianmuodostus liittyi,
nimettiin identiteetin tunnuksiksi (identity markers). Tähän korostukseen johti perinteinen historiallinen analyysi. Sosiaalitieteellinen analyysi (Esler 1998b; 2003) on voinut jatkaa tästä.
Bergerin ja Luckmannin tiedonsosiologiaan tutustuin joskus 1980luvulla. Tiedonsosiologia antoi välineitä myös sellaiselle analyysille, jonka polttopisteessä edelleen oli teologia tai aatehistoria. Tällainen väline
oli legitimaation käsite, jonka Petri Luomanen toteaa antaneen raama-
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tuntutkijoille ”sujuvan tavan siirtyä pelkästä teologisesta keskustelusta
kohti sosiaalisen todellisuuden kysymyksiä” (ks. Johdanto). Omassa
työssäni ”legitimaatio” antoi osuvamman nimen ja syventävän tulkinnan ilmiölle, jonka jo ideologinen analyysi oli tuonut esiin (koska se
nimenomaan ei ollut pelkkää teologista keskustelua). Paavali puolustaa
vapaata suhtautumistaan tooraan väittämällä, että juuri hänen liberaali
käytäntönsä merkitsee sen ”vahvistamista” mitä laki sanoo (Room.
3:31). Olin luonnehtinut tätä apostolin selitystä jälkikäteen syntyneeksi
rationalisoinniksi (secondary rationalization; Räisänen 1987a, 201–
202). Tiedonsosiologian termein kyseessä oli legitimointi (Räisänen
1992, 267–268).
Klassinen historiallis-kriittinen lähestymistapa, jossa traditiohistoria
ja redaktiokritiikki ovat tärkeällä sijalla, oli johtanut minut 1960-luvulta
alkaen kuvaamaan Raamatun tekstejä kaavion ”traditio – kokemus –
tulkinta” puitteissa: perittyä traditiota tulkitaan uusien kokemusten
valossa ”uuteen uskoon”. Tiedonsosiologia antoi välineet kaavion teoreettiseen perusteluun parikymmentä vuotta myöhemmin (Räisänen
1987b; 2000, 189–202).
Vuonna 2000 saatoinkin kirjoittaa, että ”sosiaalitieteelliset lähestymistavat voivat suuresti auttaa minimoimaan kulttuurista etnosentrismiä, omien arvojemme ja käsitystemme heijastamista vanhoihin teksteihin. – – Ajatuksia ei voi erottaa niiden sosiaalisista konteksteista. Silti
on täysin oikeutettua, että ainakin muutamat ihmiset keskittyvät tutkimaan näiden ajatusten muotoutumista.” Erityisen hyödyllisenä sosiaalitieteellisenä korostuksena pidin oivallusta, että ”varhaiskristillisellä ajattelulla oli hyvin paljon tekemistä ihmisten ryhmäidentiteetin,
syntymässä olevien symbolimaailmojen ja kognitiivisen dissonanssin
käsittelyn kanssa”. Sillä oli myös ”hyvin paljon tekemistä eri ryhmien
välisissä ideologisissa kamppailuissa käytettyjen legitimaatiokeinojen
kanssa”, mikä pitäisi ideologis-teologisen tulkinnankin puitteissa tehdä
selväksi. (Räisänen 2000, 174–175).
2000-luvulla ilmestyneet yleisesitykseni keskittyvät tietoisesti varhaisten kristittyjen ajatusmaailmaan. Tehtävä on tarkoituksella rajatumpi kuin kysymykset kristinuskon synnystä ja varhaishistoriasta. Näiden käsittely vaatisi paljon syvällisempää paneutumista niihin
konkreettisiin realiteetteihin, joista tämän kirjan luku Esimerkkejä

EPILOGI

423

Raamatun ajan sosiaalihistoriasta antaa erinomaisia näytteitä. Korostan
kuitenkin, että ”ajatusmaailma on tiukastikin sidoksissa konkreettiseen
maailmaan”, eikä tehtävän rajaus merkitse, että pitäisin intellektuaalista
puolta uskonnon tärkeimpänä ulottuvuutena. Esimerkiksi rituaaleilla
saattaa käytännössä olla paljon suurempi merkitys (ks. luku Rituaalitutkimus). ”Kristilliset aatteet ja ajatukset ovat kuitenkin syvästi vaikuttaneet moniin maailman kulttuureihin, ei vähiten länsimaiden historiaan
ja sivistykseen. Tämä on yksi painava syy sen aatteellisen perustan analyysiin, jolta kristinusko on lähtenyt liikkeelle.” (Räisänen 2011, 15; vrt.
2010, 1–2.)
Kirjoissani ei juuri puhuta sosiaalitieteellisistä teorioista ja malleista, mutta viitteitä sosiaalisen maailman tärkeydestä ne pyrkivät antamaan. Niinpä ajatusmaailman esittely alkaa ”eskatologiasta”, joka on
ymmärretty historian suuren käänteen odotukseksi. Odotuksen yhteys
konkreettisiin sosiaalis-poliittisiin tilanteisiin on selvä. Vanhurskauttamisen ja paaduttamisen lisäksi kytken sosiaalisiin kokemuksiin myös
Paavalin ja Johanneksen teologisen puheen synnin vallasta. (Räisänen
2011, 125, 134.)
Identiteetin käsite saa näkyvän sijan. Kokonainen luku käsittelee
prosessia, joka johti ”juutalaisesta kristilliseen identiteettiin” (Räisänen
2010, 247–282; 2011, 227–261). Tämä luku korvaa teologisen ”ekklesiologian”. Käsittelen varhaisten kristittyjen suhdetta tooraan (lakiin)
identiteettiongelman kehyksissä: miten uusi itseymmärrys suhtautuu
vanhaan? ”Puhtaasti” teologisessa selvittelyssä Paavalin lakikritiikkiä oli
käsitelty ihmiskäsityksen tai pelastusopin yhteydessä: juutalainen toorahurskaus ymmärrettiin esimerkiksi yleisinhimillisestä itseriittoisesta
”ylpeilystä”, josta Kristus vapauttaa uskovan. Legitimoinnin ajatus on
kirjoissani vahvasti esillä, vaikka itse termi esiintyy harvemmin. Esimerkiksi Paavali perustelee Roomalaiskirjeen luvuissa 9–11 oman missionsa
oikeutusta; monien uusien uskonnollisten liikkeiden (”kulttien”, ks.
luku Lahkotutkimus) tapaan hän pyrkii oikeuttamaan uudet ajatukset ja
käytännöt väittämällä, että ne ovat sopusoinnussa tradition kanssa,
kunhan traditio tulkitaan oikein (Räisänen 2010, 264). Luukas vetoaa
Pyhään Henkeen legitimaation merkeissä: ”hurmosilmiöt oikeuttivat
pyhän tradition tulkinnassa tapahtuneet radikaalitkin muutokset”
(esim. Ap. t. 10:44–48; Räisänen 2011, 212).
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Sosiaalista kontekstia voisi epäilemättä korostaa vielä paljon voimakkaammin. Joka tapauksessa olen yrittänyt tehdä selväksi, että ajatusmaailmalla on todellakin kiinteä yhteys konkreettiseen maailmaan.
Konkreettinen todellisuus ja sosiaalinen maailma vaikuttavat kiistatta ihmisten ja yhteisöjen ajatusmaailmaan. Mutta vaikutukset kulkevat myös toisin päin: ajatuksilla ja aatteilla on merkitystä ihmisten sosiaaliselle elämälle, kuten A. J. M. Wedderburn toteaa varhaisen
kristinuskon historiassaan: ”Miten paljon sosiaalihistoriallisen lähestymistavan edustajat valittavatkin sitä, että Uutta testamenttia on tutkittu
vain sen ajatusten kannalta, irrallaan siitä sosiaalisesta ja kulttuurisesta
todellisuudesta, jossa noiden ajatusten juuret ovat – yhtä yksipuolista
olisi jättää huomiotta noiden ajatusten merkitys ja muovaava vaikutus
varhaiskristillisen yhteisön elämässä.” (Wedderburn 2004, x.)

Epilogissa keskeistä
•
•
•

Sosiaalitieteellisen lähestymistavan ja teologis-ideologisen analyysin vastakohtaa ei pidä liioitella.
Sosiaalitieteellinen tutkimus antaa ideologiselle analyysille virikkeitä, hypoteeseja ja metodisia käsitteitä, mutta näiden soveltuvuus on aina koeteltava.
Sosiaalitieteellinen tutkimus ja teologis-ideologinen analyysi
vastaavat eri kysymyksiin. Kummallakin on oikeutuksensa,
kumpikin tarvitsee toistaan oman tehtävänsä parempaan suorittamiseen. Sosiaalitieteellinen tutkimus ja perinteinen eksegeesi
ovat siten dialektisessa vuorovaikutussuhteessa.
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