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Tutkielmani keskeisenä johtopäätöksenä totean, että Althaus-Reidin säädytön teologia on ihmisten 

elämään ja kokemuksiin perustuva teologinen metodi. Metodi ei ole sitoutunut ideologisuuteen vaan 

on materialistinen myös seksuaalisuuden ja sukupuolen osalta, mikä poikkeaa vapautuksen teologiasta, 
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Althaus-Reid soveltaa säädyttömän teologian lähtökohtia tarkastellessaan teologian luomaa käsitystä 

naiseudesta, joka tiivistyy kuviin aseksuaalisesta köyhästä tai nöyrästä äidistä. Näitä käsityksiä 
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1. Johdanto 

1.1. Aluksi 

Teologian tulisi Althaus-Reidin mielestä kiinnittyä inhimilliseen kokemukseen ja vallitsevaan 

todellisuuteen eikä ideologisuuteen, josta ihminen on vieraannutettu. Kuitenkin lähes kaikki 

teologia ottaa Althaus-Reidin mielestä lähtökohdakseen ideologisuuden, joka on rakentunut 

heteroseksuaalisuuden ympärille. Heteroseksuaalisuus pakollisena poliittisena instituutiona 

vaikuttaa hänen mukaansa paljon laajemmin kuin pelkkään ymmärrykseen seksuaalisuudesta. 

Heteroseksuaalisuus toimii pikemminkin ajattelutapana, joka muovaa ja järjestää todellisuutta 

kontrolloiden ihmisten elämää sekä luoden hierarkioita ja dualismeja. Kontrolli toteutuu 

säädyllisyyden ja säädyttömyyden käsitteistön kautta, jota käyttämällä pakotetusta 

heteroseksuaalisuudesta poikkeava määritellään säädyttömäksi, luonnollisen vastaiseksi ja 

ulossuljettavaksi Toiseksi. Luonnollisen vastaista ei Althaus-Reidin mielestä ole 

säädyttömyys vaan heteroseksuaalisuus ja heteroseksuaaliset käsitykset ihmisen 

sukupuolisuudesta tai seksuaalisuudesta. Säädytön teologia on metodi, joka pyrkii nostamaan 

ulossuljetun ja marginaalisen Toisen teologian lähtökohdaksi ja samalla antamaan äänen 

säädyllisyyden vaimentamille, joiden äänen puuttuessa teologia on jäänyt vaillinaiseksi.  

Althaus-Reid yhdistää säädyttömässä teologiassa useita näkökulmia. Vapautuksen 

teologia toimii keskeisenä lähtökohtana säädyttömälle teologialle, sillä metodisesti näiden 

välillä on merkittävää yhtäläisyyttä. Heteroseksuaalisuudesta poikkeavien ja sen takia 

ulossuljettujen kokemukset jäävät kuitenkin kuulematta ja teologisesti soveltamatta 

vapautuksen teologiassa, jossa sitoutuminen todellisuuteen ja kokemuksiin ei toteudukaan 

sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden osalta, vaan näitä tarkastellaan ideologisista 

lähtökohdista käsin. Althaus-Reidin säädytön teologia jatkaa vapautuksen teologian 

viitoittamalla tiellä, mutta jatkaa eteenpäin materiaalisuuden, todellisuuden ja ihmisten 

kokemusten parissa vapautuksen teologian kääntyessä takaisin idealismin pariin. Feministinen 

teoria, queer-teoria, jälkikoloniaalismi ja marxilaisuus ovat tärkeässä osassa säädytöntä 

teologiaa, jota voi tarkastella myös osana queer-teologian kenttää. 

Althaus-Reidin käyttämä kieli on leikittelevää, monimerkityksellistä ja kokeilevaa. Se 

on myös suoraa, provosoivaa ja monessa kohdassa tarkoituksellisen säädytöntä. Olen 

sisällyttänyt osia tästä kirjoitustyylistä osaksi tutkielmaani, vaikka merkittävä osa kielen 

oivaltavuudesta ja moniulotteisuudesta jääkin kääntäessä väistämättä pois. Ajattelen, että 

hänen käyttämänsä kieli toimii ensimmäisenä herätteenä säädyllisyyttä haastaessa. Näin se 

toimi myös omalla kohdallani. Säädyttömään teologiaan perehtyminen tätä tutkielmaa 
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tehdessä on haastanut omaa ajatteluani ja pakottanut kohtaamaan ajatteluni ja käsitysteni 

säädyllisyyttä. Vaikka Althaus-Reid kirjoittakin ennen kaikkea Latinalaisen Amerikan 

kontekstissa, ajattelen säädyttömän teologian tarjoavan paljon ajateltavaa myös 

pohjoisatlanttisen teologian piirissä.  

1.2. Tutkimustehtävä, aineisto ja tutkimuksen metodi 

Tarkastelen tässä syventävässä tutkielmassa Marcella Althaus-Reidin käsitettä Indecent 

Theology, josta käytän suomenkielistä termiä säädytön teologia. Pyrin tutkielmassani 

vastaamaan ensisijaisesti kysymykseen, mitä Althaus-Reidin säädytön teologia on. 

Tarkastelen kysymystä sekä analysoiden säädyttömän teologian metodologisia lähtökohtia ja 

keskeisiä näkemyksiä että analysoiden säädyttömyyden vaikutusta teologian sisältöön. 

Analysoin myös, miten Althaus-Reid ajattelee säädyttömän teologian suhteutuvan muihin 

teologian koulukuntia kuten vapautuksen teologian tai pohjoisatlanttiseen systemaattiseen 

teologiaan. Aloitan tutkielmani tässä luvussa luomalla lyhyen katsauksen Marcella Althaus-

Reidin elämään sekä taustoittamalla queer-teologiaa, jonka kenttään säädyttömän teologian 

voi lukea kuuluvan. 

Vastatakseni tutkimuskysymykseeni tarkastelen luvussa kaksi tunnistamiani Althaus-

Reidin säädyttömän teologian keskeisiä metodisia piirteitä kuten näkemystä teologian 

ideologisuudesta ja säädyttömyyden roolista sen purkamisessa. Analysoin myös säädyttömän 

teologian käsitystä vapautumista, teologian yhteisöllisyydestä sekä teologian 

seksuaalisuudesta. Luvussa kolme paneudun säädyttömän teologian kritiikkiin 

pohjoisatlanttisen systemaattisen teologian heteroseksuaalisuutta kohtaan, mitä tarkastelen 

patriarkaalisuuden, teologian tuotantoprosessin ja kolonialismin näkökulmista. Kahden 

ensimmäisen säädytöntä teologiaa taustoittavan analyysiluvun jälkeen siirryn tarkastelemaan 

lähtökohtien soveltamista kahteen keskeiseen aiheeseen eli ymmärrykseen naisesta sekä 

kristologiaan, jolloin tavoitteenani on myös ymmärtää millaista teologiaa säädytön teologia 

tuottaa. Aloitan luvun neljä tarkastelemalla Althaus-Reidin näkemystä sukupuolittuneen ja 

seksuaalisesti säädyllisen subjektin rakentumisesta, jonka jälkeen tarkastelen yrityksiä 

muuttaa tätä tilannetta. Luvussa viisi tarkastelen Althaus-Reidin säädyttömän teologian 

käsitystä Jeesuksen seksuaalisuudesta sekä fetisismin soveltamisesta Jeesukseen.  

Tutkielmani lähteinä ovat kolme Althaus-Reidin säädytöntä teologiaa käsittelevää 

teosta. Marcella Althaus-Reid on käsitellyt ensimmäisen kerran käsitettä kirjassaan Indecent 

Theology: Theological perversions in sex, gender and politics (2000), joka luo perustan 

käsitteen analysoimiselle. Toinen keskeinen lähde on Althaus-Reidin teos From Feminist 
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Theology to Indecent Theology (2004), jossa Althaus-Reid jatkaa aiheen käsittelyä ja syventää 

sitä. Kolmas lähteeni on Althaus-Reidin artikkeli From Liberation Theology to Indecent 

Theology: The Trouble with Normality in Theology (2005) joka on julkaistu Ivan Petrellan 

toimittamassa kirjassa Latin American Liberation Theology: The next generation. Nämä 

kolme kirjoitusta – kaksi monografiaa ja yksi artikkeli – muodostavat tutkielmani aineiston, 

joita analysoin käyttämällä metodinani systemaattista analyysia. Systemaattisen analyysin 

avulla analysoin lähteideni keskeisimpiä käsitteitä ja argumentaatiota, minkä pohjalta esitän 

johtopäätökseni tutkimuskysymyksiini. 

1.3. Marcella Althaus-Reid 

Marcella Althaus-Reid (1952–2009) toimi kontekstuaalisen teologian professorina 

Edinburghin yliopiston School of Divinity’ssä. Hänen työssään näkyi monet teologiset 

suuntaukset kuten vapautuksen teologia, feministinen teologia, taloudellinen ja poliittinen 

teologia sekä queer-teologia sekä useat sekulaarit lähtökohdat kuten queer-teoria ja 

sukupuolentutkimus. Työllään Althaus-Reid haastoi vapautuksen teologiaa talouden ja 

politiikan näkökulmasta sekä vaikutti voimakkaasti feministisen teologian ja queer-teologian 

kehitykseen. Hänen tunnetuimpiin teoksiinsa lukeutuu muun muassa The Queer God sekä 

tämänkin tutkielman lähteenä toimiva The Indecent Theology: Theological Perversions in 

Sex, Gender and Politics.1 

Marcella Althaus-Reid syntyi 1952 Argentiinassa Rosarion kaupungissa ja eli 

nuoruutensa maata hallinneen sotilasjuntan aikakautena, jolloin poliittinen sorto oli yleistä. 

Hän aloitti teologiset opintonsa protestanttisessa teologisessa seminaarissa metodistikirkon 

tukemana vapautuksen teologian kannalta merkittävänä aikana ja toimi pappina kodittomien 

ja kaupungin köyhien parissa. Althaus-Reid jatkoi opintojaan Norjassa, mutta asettui lopulta 

Skotlantiin jatkaen aluksi freireläistä työtään köyhien parissa. Myöhemmin hän valmistui 

tohtoriksi University of St. Andrews’tä ja nimitettiin School of Divinity’n ensimmäiseksi 

naisprofessoriksi. Professorina ollessaan Althaus-Reid julkaisi kansainvälistä kiinnostusta 

herättäneet monografiansa sekä joukon artikkeleita ja muita kirjoja minkä lisäksi hän toimi 

vierailevana opettajana useissa eri neljällä eri mantereella.2 

Teologiassaan Althaus-Reid käsitteli kristinuskoa niistä lähtökohdista käsin, joita hän 

havaitsi eripuolilta maailmaa elävien kristittyjen elämistä. Kristityt Buenos Airesin kaduilla ja 

Brasilian S&M -klubeilla olivat hänen teologiansa lähtökohta. Syvä kristillinen spiritualiteetti 

 
1 Cooper 2009, 758. 
2 Kee 2009, III. 
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sekä kritiikki epäoikeudenmukaisuutta ja ulossulkemista kohtaan motivoivat häntä. Hänen 

polkunsa teologina ei ollut helppo, sillä teologian opiskelu Argentiinassa hänen 

nuoruudessaan oli kielletty naisilta ja hän joutui taistelemaan asemastaan. Vaikka sekä hänen 

opiskeluaan naisena seminaarissa että hänen työtään köyhien parissa kritisoitiin, hän ajatteli, 

että kirkon pitäisi olla vastaanottavainen kaikkia kohtaan. Kamppailu perinteitä kohtaan jatkui 

myös hänen tullessaan professoriksi toisena koko Skotlannin historiassa.3 

1.4. Queer-teologia 

Queer-teologia on syntynyt heteroseksuaalisen matriisin sosiokulttuurisessa kontekstissa 

kyseenalaistavasta queer-teoriasta.4 Yksi queer-teologian ja -teorian keskeisistä lähtökohdista 

on binaarien – kuten mies-nainen tai heteroseksuaalinen-homoseksuaalinen – luonnollisuuden 

kyseenalaistaminen. Luonnollisuuden kyseenalaistaminen merkitsee käsityksen binaarien 

pysyvyydestä korvaantumista ymmärryksellä binaarijaotteluiden keinotekoisuudesta. Queer 

pitää sisällään omanlaisensa metodologisen lähtökohdan, johon kuuluu keskeisesti 

traditionaalisiin kategorioihin ja normeihin vastakarvaan tai diagonaalisesti tekeminen ja 

lukeminen. Sorrettujen, sosiaalisesti marginaalissa elävien sekä heteroseksuaaliseen binaariin 

ja normatiivisuuteen asettumattomien ihmisten kokemukset ovat keskeisiä queer-teologiassa. 

Näistä kokemuksista käsin syntyy queer-teologinen reflektio, joka kritisoi 

epäoikeudenmukaisuutta sekä sortavia sosiokultuurisia ja uskonnollisia rakenteita ja 

hierarkioita kuten myös rodulle, luokalle, iälle tai uskonnolle perustuvaa sortoa.5 

Terminä ’queer’ on hankala määritellä. Alun perin käsitteellä viitattiin outoon tai 

vieraaseen negatiivisessa merkityksessä. 1960-luvulla sanasta tuli halventava synonyymi 

homoseksuaalille tai tämän toiminnalle, kunnes termin haltuunoton kautta haukkumanimestä 

tuli aktivistien itseymmärryksen väline. Queer-termin käyttö vaihtelee, sillä toiset käyttävät 

termiä voimakkaammin homojen ja lesbojen oikeuksiin kytkeytyvänä terminä, kun toisten 

käytössä termillä on laajempi käyttötarkoitus. Queer voi viitata normatiivisen kanssa 

vastakkain olemiseen, jolloin termi on tilapäinen ja suhteutuu kulloinkin vallitsevaan 

normatiivisuuteen tai se voidaan määritellä vastakohtaisena tai vastakkaisena 

 
3 Cooper 2009, 758–9; Kee 2009, IV. 
4 Heteroseksuaalinen matriisi kuvaa sukupuolijärjestelmän kytkeytymistä seksuaalisuuteen. Judith Butlerin 

teorian mukaan tieto yksilön sukupuolesta ja genderistä eli sukupuolen ilmenemisestä maskuliinisuutena tai 

feminiinisyytenä johtaa tekemään oletuksen tämän seksuaalisuudesta. Maskuliininen mies ja feminiininen nainen 

oletetaan heteroseksuaaleiksi, maskuliininen nainen ja feminiininen mies taas homoseksuaaliksi. Sekä 

sukupuolta ja sukupuolen ilmenemistä tulkitaan binaarisina kategorioina, joiden välillä on valittava toinen, mikä 

pätee myös käsitykseen seksuaalisuudesta binaarisena ymmärryksenä hetero- tai homoseksuaalisuutena. 

Tredway 2004, 168–169. 
5 Ornella 2013, 1939. 
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heteroseksuaalisuudelle taikka ei-heteroseksuaalisuutena. Osa määrittelee queerin 

heteronormatiivisuuden dekonstruktion avulla. On helppo todeta, että ’queer’ vastustaa 

lopullista määrittelyä, mitä Cornwall pitää myös termin vahvuutena. Termin käytöstä ei ole 

muodostunut konsensusta ja onkin helpompi sanoa mitä queer ei ole kuin mitä se on.6  

Poststrukturalistiseen perinteestä ammentava queer-teoria on erityisesti kiinnostunut 

seksuaalisuuden muodoista, jotka eivät sovi tai määrittyvät vastakohtaisena suhteessa 

heteroseksuaaliseen normiin. Sen pyrkimyksenä on muuttaa ymmärrystä seksuaalisuudesta tai 

sukupuolen ilmenemisestä yksiselitteisenä ja vakaina kategorioina, mikä erottaa queer-teorian 

perinteisestä homo- ja lesbotutkimuksesta, joka korostaa homoseksuaalinen-

heteroseksuaalinen -dikotomiaa. Binaarisuuden hylkäämisen lisäksi queer-tutkimus kritisoi 

heteronormatiivisuutta. Queer-teoriassa seksuaalisuutta ja genderiä tarkastellaan osana vallan 

ja normalisoimisen suhteita, joita tarkastellaan patologisoitujen halujen ja subjektien – 

mukaan lukien normatiivisesta heteroseksuaalisuudesta poikkeavien subjektien kuten 

seksityöläisten, yksinhuoltajaäitien tai rodullistettujen Toisten – näkökulmasta. Teorian 

taustalla on vahvasti Michel Foucault’n valtaa ja seksuaalisuuden historiaa käsittelevä työ, 

minkä lisäksi esimerkiksi Judith Butler on queer-teorialle keskeinen ajattelija.7 

Michel Foucault’n teoretisointi vallasta on keskeinen queer-teorian kannalta. Foucault 

ei tarkastele valtaa juridisesta näkökulmasta käsin vaan suhteessa diskursseihin: valta säätelee 

diskursseja ja niiden vaikutusta vaivihkaisesti. Foucault’n käsitys vallasta on samansisältöinen 

Antonio Gramscin hegemonia -käsitteen kanssa. Diskursseja säätelevä valta ei ole kuitenkaan 

yksi vaan valta nousee useista eri lähteistä joutuen jatkuvasti haastetuksi ja kyseenalaistetuksi. 

Vallan nouseminen eri lähteistä mahdollistaa yhteiskunnan muuttamisen hegemonian 

korvautuessa toisella. Sosiaalisesti sorrettujen vapautumista ei kuitenkaan voi ajatella 

yksioikoisesti pahan vallan korvautumista hyvällä, koska ilman itsekriittistä arviointia 

suhteessa valtuuttamiseen ja voimaannuttamiseen, on mahdollista, että sorrettujen valta 

muuttuu sortavaksi. Poststrukturalistinen näkemys ihmisestä ei pidä yksilöä vakaana 

subjektina vaan subjektiuus syntyy vallan ja diskurssien monimutkaisissa, monitasoisissa ja 

ristiriitaisissakin verkoissa ja kerroksissa. Sosiaalisesti rakentuneen subjektiuuden myötä 

mikään yksittäinen identiteetti – esimerkiksi seksuaalisuus tai sukupuoli – ei ole 

essentialistinen osa subjektia, vaan identiteetit rakentuvat hegemonian säätelemien 

diskurssien varassa.8 

 
6 Cornwall 2011, 9–14. 
7 Buchanan 2018; Griffin 2017; Richter-Montpetit 2018..  
8 Cornwall 2011, 17–9. 
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Sekä Butler että Foucault pyrkivät teoretisoinnissaan osoittamaan 

heteronormatiivisuuden keinotekoisuuden. Foucault tulee seksuaalisuuden analyysissaan 

lopputulokseen, jonka mukaan homoseksuaalisuus on 1800-luvulla syntynyt konstruktio, joka 

on täysin kytkeytynyt heteroseksuaalisuuden käsitteeseen sillä näistä toista ei voi olla ilman 

toista. Sittemmin seksuaalisuus on saavuttanut niin laajan diskursiivisen merkittävyyden, että 

seksuaalisuudesta on tullut perustavanlaatuinen persoonallisuuden kategoria. 

Heteronormatiivisuuden fiktiivisyyden lisäksi toisen queer-teorialle keskeinen Butlerilta ja 

Foucault’lta tuleva konsepti on queer ymmärrettynä normien kritiikkinä. Tämä ei tarkoita vain 

normien vastustamista vaan merkitsee myös kriittistä reflektointia suhteessa normeihin ja 

niiden tuottamiseen tai tuottamisesta kieltäytymiseen. Normin hylkääminen ei ole tarpeeksi 

vaan queer-teoria kysyy miksi ja miten normeja tuotetaan ja ylläpidetään.9 

Butler on myös käsitellyt queerin ja identiteetin suhdetta ajatellen, että queer ei ole 

identiteetti – huolimatta termin käytöstä myös tässä merkityksessä – vaan on identiteetille 

vastakohtainen. Identiteettinä queer väistämättä rakentaisi rajoja ja sulkisi jotkut ulkopuolelle, 

menettäen osan mahdollisuuksistaan kritisoida ja vastustaa normatiivisuutta. Tämä queer-

teoriassa perustavanlaatuisena pidetty näkemys on ollut epäsuosittu identiteettipolitiikalla 

oikeuksia ajavissa piireissä, vaikka Butlerin mukaan kyse on siitä, että queer ei voi 

essentialisoitua ja jähmettyä tiettyjen ihmisryhmien kuvaamiseen vaan käsitteen on 

muunnuttava jatkuvasti. Identiteettejä ei voi myöskään täysin poistaa, sillä tietty vakaus on 

välttämätöntä ja tarpeellista elämässä. Queer-teoria ei vastusta identiteettejä itsessään vaan 

sääteleviä identiteettejä, jotka sulkevat jotkut ihmiset ulos politiikan kentästä. Täydellisen 

identiteettien ja normatiivisuuden torjumisen sijasta Butler keskittyy sukupuoleen liittyvien 

binaarikonstruktioiden avaamiseen ja tiedostamiseen, että gender on sekä tietoisesti 

performoitua että ulkoisesti säädettyä. Kahtalaisen luonteensa takia gender ei ole 

muuttumaton kategoria vaan toisin tekeminen on mahdollista.10  

Kriittinen queer-teoria on usein kiinnostunut selvittämään niitä perusteita, joiden takia 

homoseksuaalisuutta pidetään epänormaalina. Se pyrkii selvittämään, miten 

heteroseksuaalisuudesta tehdään normatiivista ja de-mystifioimaan tätä prosessia, minkä 

lisäksi queer-teoria vastustaa heteronormatiivisuutta eli ajatusta heteroseksuaalisuuden 

parhaimmuudesta tai pakollisuudesta yksilöille ja yhteisöille.11 Queer-teorialla Isherwoodin 

mukaan kolme pääpiirrettä: näkemys seksuaalisuuden konstruoidun luonteesta, vaatimus 

 
9 Cornwall 2011, 18–20. 
10 Cornwall 2011, 14–7. 
11 Cornwall 2011, 10. 
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moninaisuuden läsnäolosta kaikessa reflektiossa sekä seksuaalisten identiteettien muuttuvuus 

tai ristiriitaisuus.12 

Cornwall jatkaa Isherwoodin tarkastelua listaamalla kuusi piirrettä, jotka queer-teologia 

on lainannut sekulaarilta queer-teorialta. Näille yhteistä on dekonstruktionistinen metodi, 

käsitys kaikkien merkitysten konstruoidusta olemuksesta, konsepti genderistä performanssina, 

näkemys identiteettien epästabiiliudesta ja käsitys yksilöitä muovaavista diskursseista. 

Kuudentena yhteisenä piirteenä on näkemys, että subjektiksi tulemisen prosessi ja diskurssin 

levittämän normin kohteeksi tuleminen tapahtuvat yhtäaikaisesti.13 Queer-teologia siis lainaa 

käsitteistöä ja metodologiaa queer-teorialta ja kyseenalaistaa heteronormatiivisuutta 

teologisista lähtökohdista käsin. Näin ei kuitenkaan ole aina vaan osa teologeista käyttää 

termiä queer irrallaan queer-teoriasta ja sen keskeisistä ajattelijoista. Myös suhtautuminen 

kristinuskon traditioon vaihtelee queer-teologien kesken toisten nähdessä queer-

hermeneutiikalla ja klassisen teologian konsepteilla olevan läheinen yhteys toisten – kuten 

Marcella Althaus-Reidin – pitäessä teologisen ortodoksian dekonstruktiota keskeisenä queer-

teologiassa.14  

Vahvojen vaikutteiden lisäksi queer-teorialla ja -teologialla voidaan nähdä myös 

muunlaisia vastaavuuksia tai yhtäläisiä piirteitä. Molemmat näistä esimerkiksi operoivat 

kiinnostavalla tavalla teorian ja käytännön rajalla harjoittaessaan sekä kriittistä analyysiä että 

aktivistista praxista. Molemmista on myös löydettävissä sekä universalistisia että 

marginaalisia piirteitä. Queer-teorian universalistisuus löytyy sitoutumattomuudesta 

mihinkään identiteettiin, jolloin kuka tahansa tai mikä tahansa voi olla queer ja queer voi 

sisällyttää mitä tahansa itseensä. Vastaavanlaista sitoutumattomuutta ilmenee teologiassa, 

jossa Jumalan mysteerin nimeäminen ja tyhjäksi selittäminen on jatkuva vaara, mitä pyritään 

välttämään. Salatusta Jumalasta voidaan sanoa ainoastaan ”Jumala on” muun määrittelyn 

ollessa mahdotonta. Samaa voi soveltaa queeriin, josta voi sanoa vain ”queer on” ilman 

tarkempaa määrittelyä. Teologia kohtaa queer-teorian myös marginaalisuudessaan, joka läpi 

leikkaa koko teologian. Huolimatta kaikkialle yltävästä otteestaan teologia on modernissa 

yhteiskunnassa marginaalista, merkityksetöntä ja vaikutusvallatonta, mikä koko teologiasta 

marginaalista, outoa ja queeriä. Teologiassa queer ei siis ole vain valtavirran teologian 

häiritsemistä vaan sitä voidaan pitää koko teologian luonteena. Samankaltaisuutta ilmenee 

 
12 Isherwood 2011, 423. 
13 Cornwall 2011, 27.  
14 Cornwall 2011, 10–2. 
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myös yksilöiden tasolla, jossa kristittyjen voidaan ajatella olevan ristin merkitsemiä ja 

määritelmänsä puolesta jotain mitä eivät ole, mikä johtaa jatkuvaan tulemisen prosessiin.15  

Teologian kentässä queer-teologia edustaa tiettyä epäjatkuvuutta suhteessa aiempiin 

kontekstuaalisiin teologioihin kuten homo-, feministi- tai vapautuksen teologiaan. 

Epäjatkuvuus ilmenee juuri suhtautumisessa normeihin, joita edellä luetellut pyrkivät 

muuttamaan, mutta queer-teologia hylkäämään. Normien hylkäämiseen pyrkivä queer-

teologia edustaa myös epäjatkuvuutta edellä lueteltujen teologioiden eettisten näkemysten 

kanssa, koska queer-teologia pyrkii dekonstruoimaan niiden taustalla olevaa normatiivisuutta 

aivan kuten kaikkea muutakin normatiivisuutta. Myös ”hyvä” normatiivisuus voi johtaa 

staattisuuteen ja ylivaltaan, mikä queer-näkökulmasta on ongelmallista. Queer-teologia 

merkitsee Cornwallin mukaan myös epäjatkuvuutta suhteessa vapautuksen teologian 

metodologiaan ja hermeneutiikkaan, joihin se usein yhdistetään.16 

Queer-teologialle on tyylillisesti keskeistä ironia, huumori ja itsensä paljastaminen, joka 

johtaa – perinteisesti vaiennettua – kokemusta korostaessa myös autobiografiseen teologiaan. 

Vapautuksen teologian ollessa eräänlainen köyhien väliintulo teologian kanssa on queer-

teoria tarjonnut vastaavan väliintulon heteronormatiivisuuden marginaalissa organisoitumisen 

muodoille ja ihmisille sekä heteroseksuaalisuuden marginaalissa olevalle tiedolle. Queer-

teoria pyrkii kyseenalaistamaan kaikki metanarratiivit kuten metafysiikan, minkä takia queer-

teologiassa ei ole ennakkoon asettuneita rajoja. Kumoaminen, kaataminen ja de-

mystifioiminen on osa postmodernismiin kiinnittyvää queer-teologiaa. Sille on ominaista syvä 

kyseenalaistaminen ja moninkertaiset ja monimuotoiset hermeneuttiset epäilyt erityisesti 

seksuaalisuuden saralla, joka teologiassa on muuten jäänyt kyseenalaistamatta. Se keskittyy 

kaapissa oleviin – sanomatta jätettyihin tai hiljennettyihin – teologisiin aiheisiin.17 

Perustavanlaatuisana voidaan pitää myös queer-teologian vakaumusta, jonka mukaan 

seksuaalisuus on alianalysoitu klassisessa teologiassa ja vapautuksen teologiassa. Cornwall 

kuitenkin kritisoi queer-teologian tarkastelemista vain seksuaalisuuden näkökulmasta, sillä ei 

ole sidottu tiettyyn seksuaaliseen suuntautumiseen ja kuka tahansa voi olla queer. 

Seksuaalisuuteen keskittyessä muut identiteetin kategoriat kuten rotu ovat jääneet liian 

vähälle huomiolle.18 

Queer-teologia edellyttää olemassa olevan yhteyden kyseenalaistamista teologian ja 

vain yksityiseen elämänpiiriin kuuluvan seksuaalisuuden välillä. Teologisesti kyse on myös 

 
15 Cornwall 2011, 27–9. 
16 Cornwall 2011, 32–4. 
17 Isherwood 2011, 423–4. 
18 Cornwall 2011, 25–6. 
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siitä, miten heteronormaatiivisuus rajoittaa Jumalan representaatiota ja keskeisten 

kristinuskon teemojen reflektiota. Esimerkiksi inkarnaatio, jossa transsendentti jumaluus ja 

immanentti liha liittyvät yhteen, on queer-teologian kannalta keskeinen doktriini, joka tarjoaa 

kiinnostavan lähtökohdan queer-teologialle. Kristinuskon keskeisten teemojen lisäksi queer-

teologia laajentaa alueille, joita esimerkiksi vapautuksen teologia ei ole käsitellyt, tulkitessaan 

kapitalismia. Kapitalistinen ekspansio ei ole erillinen henkilökohtaisista aiheista, sillä 

poissulkemisen politiikka ja ympäristön tuhoaminen perustuvat kapitalismin ja 

seksuaalisuuden suhteelle eli länsimaiselle talousajattelulle ja heteroseksuaaliselle ajattelulle. 

Viime kädessä tämä kiinnittyy samaan heteroseksuaaliseen binaariseen ajatteluun, joka 

vahvistaa traditionaalista teologista etiikkaa ja ohutta kristillistä praxista. Queer-teologia, joka 

kyseenalaistaa perinteisen teologisen reflektion vahvistamisen heteroseksuaalisuudella, ylittää 

yksityisen elämänalueen rajat ja etenee antropologiaan, joka on implisiittisesti läsnä 

globalisaation filosofioissa, tai IMF:n käsitykseen vaihdon luonteesta.19 

  

 
19 Isherwood 2011, 423–4. 
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2. Säädyttömän teologian lähtökohdat 

2.1. Ideologisuutta vastustava säädyttömyys 

Ideologisuus on keskeinen käsite Althaus-Reidin säädyttömän teologian ymmärtämisen 

kannalta. Althaus-Reid nojaa ajattelussaan Karl Marxin teoriaan ideologiasta historiallisena 

illuusiona, jota ravitaan köyhien ihmisten elämillä. Ideologia on yhdistelmä käsitteellistä 

kehystä, tiettyjä ideoita ja esioletuksia sekä vallitsevia sosiaalisen representaation muotoja. 

Päivittäisestä köyhyyden kokemuksesta käsin Marx tunnistaa ideologian toimivan 

epistemologisena järjestelmänä, jotka perustuvat sosiaaliselle kokemukselle, mutta ovat 

nykyisin erotettuja kokemuksesta eivätkä enää viittaa omaan alkuperäänsä kokemuksissa. 

Ideoiden syrjäyttäessä todellisuuden historiallinen kokemus ei tule osaksi epistemologiaa. 

Ideologioiden totuus ei ole Althaus-Reidin mielestä faktuaalista vaan metafyysistä ja mystistä, 

sillä niiden totuus perustuu ehdottomiin dogmeihin, joiden rinnalta ihmiset katoavat. 

Käyttäessä ideologiaa metodina ideat ovat ensisijaisia ja ihmiset historian todellisina 

päähenkilöinä ovat toissijaisia. Ideologiat voivat erota toisistaan, mutta niiden 

muodostumisprosessi on samanlainen ja sen keskiössä on ihmisten ulossulkeminen.20 

Ideologian muodostumisessa on Marxin mukaan kolme vaihetta. Ensimmäisessä 

vaiheessa ideat muodostuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ihmisten kokemuksista käsin. 

Myöhemmin filosofisen ajattelun kehittyessä ihminen katoaa ja idean alkuperäinen 

perustuminen inhimilliselle kokemukselle unohtuu. Lopuksi ihmiset palaavat osaksi 

ideologista reflektiota, jossa heihin sovelletaan ideologian metanarratiiveja tai diskurssia 

idean auktoriteetista. Tarkastellessaan tarkemmin ideologian muodostumisen prosessia toteaa 

Althaus-Reid, että aluksi tapahtuu faktojen ja ajatusten uudelleen määrittely, jossa ajatusten 

empiiriset lähtökohdat erotetaan ajatuksista itsessään ja ruvetaan priorisoimaan ruumiitonta 

ajatusta ihmisten kokemuksien sijasta. Ideoiden irrottua empiirisestä todellisuudesta ne 

irrotetaan lopullisesti ihmisten kokemuksista eli unohdetaan ideoiden kokemuksellinen 

alkuperä, jolloin ideat alkavat oikeuttaa itseään toisilla ideoilla ja idean sopivuudella 

hyväksyttyyn konseptuaaliseen järjestykseen. Seuraavaksi Althaus-Reid katsoo ideoiden 

muuttuvan ”henkilöiksi” ja todellisista henkilöistä tulee ”asioita” eli ideologiat organisoituvat 

erillisiksi entiteeteiksi, jotka on nimetty arvoiksi, säännöiksi ja normeiksi sekä 

systemaattiseksi teologiaksi. Tällöin ideoille syntyy toimijuutta ja niitä pidetään 

korvaamattomina järjestyksen ylläpitämiseksi, kun taas ihmisistä tulee pelkkiä ideoiden 

säilytyspaikkoja. Prosessin lopuksi ”henkilö-ideoita” pidetään auktoriteettien lähteenä ja 

 
20 Althaus-Reid 2004, 66–67, 96. 
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niiden ajatellaan muodostuneen luonnollisesti historiallisena kehityksenä. Ideat ovat 

ensisijaisia, jolloin todellisuuden ollessa sopimaton ideoiden kanssa käsitystä todellisuudesta 

pidetään vääränä. ”Henkilö-ideoiden” säilyttäminen on tärkeintä ja ainoastaan niiden pieni 

muokkaaminen on hyväksyttävissä mutta kumoaminen ei, jolloin ihmisten kokemus voi 

toimia vain loppuliitteenä ideologisessa reflektiossa, mikä on esimerkki ihmisten kokemuksen 

marginalisoimisesta ja liittämisestä normatiivisena säilyvään keskustan diskurssiin.21 

Ideologian ongelmallisuus liittyy Althaus-Reidin ajattelussa ideoiden inhimillisen historian 

unohtamiseen ja ihmisten sivuuttamiseen.  

Edellä kuvattu ideoiden muodostumisen prosessi on sovellettavissa Althaus-Reidin 

mukaan myös kristillisiin metanarratiiveihin, jotka järjestyvät teologisiksi narratiiveiksi kuten 

vapautuksen teologiaksi. Teologia ei ole Althaus-Reidin mielestä itsessään olemassa, koska 

teologia on abstraktio suhteesta ihmisten ja heidän ymmärtämänsä Jumalan välillä. Teologia 

on katoamiselle perustuva metodologia, joka toimii samalla tavalla ideologioiden kanssa. 

Kristillinen teologia jäljittelee heteroseksuaalista ideologiaa sulkiessaan ulos yritykset haastaa 

teologian dualismeja, hierarkioita ja institutionalisoituja jumalia. Teologiassa on jatkuva 

jännite ideoiden ja kokemusten, dogman ja praxiksen sekä idealismin ja materialismin välillä. 

Teologialla ja kirkolla molemmilla on tarve sekä säilyttää itsensä että tukea valtadiskursseja, 

joita vastustavilta – kuten perusyhteisöiltä tai feministiteologialta – riistetään status kirkkona 

tai teologiana. Sekä kirkko että teologia myös tarvitsevat ideologisen järjestelmän säilymistä 

ja niitä tarvitaan järjestelmän säilyttämiseksi.22  

Althaus-Reid ajattelee, että metanarratiiveista on luovuttava ja on keskityttävä ihmisten 

tarpeisiin, jotta ihmiset pääsevät takaisin keskiöön. Tämä tarkoittaa, että teologian pitää 

nousta ihmisten praxiksesta ja kirkon pitää olla ihmiskeskeinen eikä ihmisten kirkkokeskeisiä. 

Tavoitteena hän näkee tilan, jossa ihmiset määrittävät itse omat tarpeensa ja suhteensa 

marginaalista käsin ilman ideologiaa. Instituutioista irrallaan olevat vähemmistöt ja 

perusyhteisöt voivat olla osallistumatta kirkkojen pyrkimyksiin, jotka liittyvät rahaan, 

ihmisten määrään tai kirkon säilymiseen, vaan näiden teologiassa voi toteutua kirkon de-

institutionalisaatio. Painotuksen tulee Althaus-Reidin mielestä olla ihmisissä eikä kirkossa tai 

kirkon ja teologian välisessä kädenväännössä.23  

Vapautuksen teologian marxilainen lähestymistapa on haastanut hegeliläisen idean 

uskonnosta absoluuttisen olemuksen representaationa ymmärtäessään, että tällainen 

 
21 Althaus-Reid 2004, 67–69 
22 Althaus-Reid 2004, 66–67, 71, 96, 110–112. 
23 Althaus-Reid 2004, 68, 109, 111–112. 
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absoluuttinen olemus ei ole mitään muuta kuin itseään pyhitetyllä auktoriteetilla yhtenäistävä 

poliittinen ideologia. Hän ajattelee ilmoituksen paljastavan Jumalan ihmisten historiallisissa 

olosuhteissa ja edellyttää materialistista muutosta teologisessa ymmärryksessä. Ihmisten 

kokemukset ja seksuaaliset tarinat paljastavat materialistisen ja pyhän ulottuvuuksien välillä 

tehtävän rajanvedon valheellisuuden. Kuitenkin vapautuksen teologia on Althaus-Reidin 

mukaan ajautunut samaan idealismin houkutukseen, mikä on ollut tyypillistä pohjois-

atlanttiselle teologialle. Vapautuksen teologia ja sortavat rakenteet jakavat saman 

epistemologisen kentän. Koska ideologia säätelee teologian metodia, köyhien 

epistemologialle perustuvan teologian pitää erota metodologisesti traditionaalisista teologian 

tekemisen tavoista. Vapautuksen teologia pitää Althaus-Reidin mielestä länsimaista teologiaa 

annettuna ja luonnollisena sekä luovuttaa teologian lopullisen auktoriteetin läntiselle kirkolle 

ja akateemiselle keskustalle. Se on analysoinut lännen kulttuurista, taloudellista ja poliittista 

ylivaltaa sekä teologisten diskurssien sortoa, mutta ei ylivallan teologista rakentumista tai 

länsimaista teologista ajattelutapaa.24 Althaus-Reid näkee vapautuksen teologialla olleen 

lähtökohdissaan mahdollisuus tehdä ideologisuudesta poikkeavaa materialistista teologiaa, 

mutta hän katsoo tämän jääneen toteutumatta. 

Vapautuksen teologian ongelmana on Althaus-Reidin mielestä hermeneuttisen kehän 

ulkopuolelta tulevat vaikutteet eli ideat, jotka aiheuttaessaan valitsemisen idealismin ja 

materiaalisuuden välillä johtaa hermeneuttisen kehän toimimattomuuteen. Hänen esittää, että 

kysymys naisten asemasta pysäytti vapautuksen, kun vapautuksen teologia päätti seurata 

systemaattisen teologiaa. Toinen merkittävä ongelma on ihmisten häätäminen vapautuksen 

teologiasta, kun köyhiä ja erityisesti köyhiä naisia ei kuulla eikä ”naisten teologiaa” 

hyväksytä osaksi systemaattista teologiaa.25 

Vapautuksen teologian toimiessa ideologian tavoin sitä leimaa Althaus-Reidin mielestä 

myös epäanalyyttisyys ajatusten ja ideoiden määrittelemisessä. Se on epäanalyyttinen 

esimerkiksi Isä-Jumalan osalta väittäen sen olevan kaikkien tunnistettava ja tarjoavan 

vapautumisen myös naisille sekä käyttämässään diskurssissa köyhästä, mikä ei perustu 

todellisuuteen. Diskurssi köyhästä aiheuttaa väärää tietoisuutta, jossa ihmiset luulevat 

tunnistavansa itsensä teologiasta, vaikka tunnistavat vain sisäistämänsä sorron. Vapautuksen 

teologia myös kääntää teologisen reflektion väärin päin kuvitellessaan parhaan osan 

kristinuskosta ilmaisevan ihmisten tarpeita ja kamppailua, vaikka Althaus-Reidin mielestä 

keskeisintä vapautuksen teologiassa ovat ihmiset, yhteisö ja rohkeus vastarintaan eikä 

 
24 Althaus-Reid 2000, 148–149; 2004, 67, 128–129, 139. 
25 Althaus-Reid 2004, 72–75. 
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kristillinen reflektio. Hän ajatteleekin, että vapautuksen teologian tärkein tehtävä on teologian 

tuottaman passivisuuden poistaminen.26 Väärän mieskeskeisen tietoisuuden purkaminen 

pitäisi Althaus-Reidin mielestä olla keskeinen tavoite vapautuksen teologeille, jotka 

epäonnistuvat näkemään yhteyksiä sorron, globalisaation, uusliberalismin ja patriarkaalisen 

epistemologian välillä. Hänen mielestään pyrkimys toivoon ilman kapinoimista systemaattista 

teologiaa ja sen ideologista metodologiaa vastaan on vain eskapismin muoto.27 

Vapautuksen teologia tarkastelee sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta idealismin 

näkökulmasta kyseenalaistamatta näitä koskevia taustaoletuksia, vaikka se pyrkiikin luomaan 

käsityksensä maailmasta materialistisista lähtökohdista käsin. Kesken vapautuksen teologian 

analyysin lähtökohtina olleet materialismi sekä ihmiselämän todellisuus hylätään ja 

käännytään kohti muuttumattomia teologisia totuuksia, joiden kautta ruvetaankin 

tarkastelemaan maailmaa. Althaus-Reid summaa vapautuksen teologian hermeneuttisen kehän 

olevan poliittisesti materialistinen mutta sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden osalta 

idealistinen, minkä takia analyysi ja vapautuksen teologia ovat luonteeltaan rajoittuneita.28 

Patriarkaalisuus ideologiana kumoaa vapautuksen teologian materiaalisuuden ja tuottaa 

teologian ideologisuutta. Vaikka vapautuksen teologit väittävät tekevänsä teologiaansa 

pohjalta käsin ja asettavansa todellisuuden dogmien edelle, Althaus-Reid huomauttaa heidän 

olevan erittäin valikoivia ihmisten omintakeisten teologisten lähtökohtien hyväksymisessä.29 

Vapautuksen teologian ongelmana on Althaus-Reidin mukaan rajoittuneisuus, joka on 

tulosta sitoutumisesta ideologiaan. Teologiassa ei kyseenalaisteta normaalina pidettyä kuten 

sukupuolen organisoitumista tai seksuaali-identiteettiä. Ymmärtääkseen kuinka 

patriarkaalinen teologia toimii, on ymmärrettävä kolonialismin historiaa ja sen toiseuden 

marginalisoinnin strategioita, jotka tekevät kolonialistisesta normaaliuudesta normatiivista, 

haluttua ja pyhitettyä. Säädytön teologia on yritys tuoda marginaalinen tieto Jumalasta 

vaihtoehtoiseksi perustaksi vapautuksen teologian praxikselle.30  

Teologian hegemoniset oletukset hyväksytään, koska patriarkaalinen usko muodostaa 

epistemologisen katon, jota Althaus-Reid nimittää myös säädyllisyydeksi (decency). 

Säädyllisyys kontrolloi sielujen ja kehojen tarpeita kaikkialla maailmassa. Samalla 

desentralisaatio ja yksilönoikeudet demonisoidaan kristinuskoon vedoten, sillä kristinusko on 

keskitetty järjestelmä, joka tavoittelee homogeenisuutta, yksilön oikeuksien hävittämistä 

 
26 Althaus-Reid 2004, 78–79. 
27 Althaus-Reid 2004, 81–82. 
28 Althaus-Reid 2000, 21–22. 
29 Althaus-Reid 2000, 79; 2004, 66. 
30 Althaus-Reid 2005, 26–27. 



14 
 

yleisen tieltä sekä tiettyjen konstruktioiden määräämistä.31 Rajoittava säädyllisyys ilmenee 

esimerkiksi ilmestyneiden Neitsyiden viesteissä, joissa kehotetaan lapselliseen 

hyvätapaisuuteen kuten pidättäytymiseen kiroilusta ja juomisesta, mutta viestit eivät käsittele 

ihmiselämässä todella merkittäviä eettisiä rikkomuksia kuten ihmisoikeuksien riistoa.32 

Althaus-Reid pitää mahdollisena, että säädyllisyys ja säädyttömyys on luotu 

kolonialisoituun maailmaan säätelemään käyttämätöntä sosiaalista pääomaa. Kolonialistit 

kontrolloivat alkuperäiskansojen miehiä ja näiden yhteisöjä laittomuuden käsitteistön kautta, 

mutta naisten ja muiden sukupuolien osalta samaa elämän aluetta kontrolloitiin 

säädyttömyyden terminologialla. Säädyttömyyden ja säädyllisyyden eroottinen luonne 

kontrolloi sekä julkista että yksityistä elämänaluetta, koska säädyllisyyden määritelmä on 

ristiriidassa naisten nautinnon kanssa. Naisten nautinto ei ole yhteydessä sentralisaatioon, 

valtion omaisuuteen tai lisääntymiseen. Althaus-Reid huomauttaa, että alistuessaan 

säädyllisyyden koodistolle yksilö tulee epäsuorasti alistuneeksi myös poliittisille koodistolle, 

sillä sukupuolinen säädyllisyys merkitsee säädyllisyyttä suhteessa poliittiseen järjestelmään, 

minkä takia Althaus-Reidin mukaan toiminta muutoksen puolesta edellyttää säädyttömiä 

kristittyjä ja säädyttömiä kansalaisia.33 Säädyllisyys perustuu käsitykselle sukupuolesta 

annettuna ja luonnollisena eikä luonnollistettuna sekä käsitykselle kristinuskon 

metanarratiivin mukaisesta Jumalan seksuaalisuuden normatiivisuudesta.34 

Säädytön teologia on yhteisöllinen projekti, jota Althaus-Reid kuvaa vapautuksen 

teologiasta lähtevänä polkuna, jolla kävellään yhdessä ja tuodaan mahdolliseksi vaihtoehto 

tulla ulos heteroseksuaalisen teologisen ajattelun asettamasta kaapista. Kaapista ulos 

tuleminen on tunnustetuksi tulemista, mikä on vastakkaista sopeutumiselle keskitetysti 

määriteltyyn teologiseen malliin. Säädyttömän teologian nimi nousee Althaus-Reidin halusta 

kukistaa säädyllisyyden ja säädyttömyyden dikotomia, joka Latinalaisessa Amerikassa 

rakentuu luokan, rodun, sukupuolen ja seksuaalisuuden monimutkaisessa verkostossa. 

Keskeistä on tunnistaa, että normaaliuus Latinalaisessa Amerikassa on sukupuolisesti ja 

seksuaalisesti konstruoitu. Ainoastaan ymmärtämällä heteroseksuaalisuuden vaikutus 

kokonaisuudessaan, voidaan tunnistaa yhteisön epäoikeudenmukaisuus sekä havaita 

teologiasta sortavat elementit. Säädytön teologia ei kuitenkaan ole homo- tai lesboteologiaa, 

koska se etenee pidemmälle kuin pelkästään oikeuksien tai kunnioittamisen vaatimiseen, mikä 

on Althaus-Reidin mukaan näissä keskeistä. Hyväksyminen tai sietäminen implikoi, että on 

 
31 Althaus-Reid 2000, 167–8. 
32 Althaus-Reid 2000, 60–61. 
33 Althaus-Reid 2000, 169–70; 2004, 87. 
34 Althaus-Reid 2004, 85. 



15 
 

olemassa keskitetty ideologinen määritelmä oikeasta, jota ei voi haastaa. Säädyttömän 

teologian tavoitteena ei siis ole sisällyttää ei-heteroseksuaalisia elämiä heteroseksuaalisiin 

malleihin vaan säädytön teologia on kiinnostunut seksuaalisista ajattelumalleista ja 

seksuaalisista epistemologioista sekä niiden ymmärryksestä todellisuudesta.35 Säädytön 

teologia siis jatkaa vapautuksen teologian projektia sekä sitä kritisoiden ja uudistaen, että 

vapautuksen teologian materialistiset lähtökohdat jakaen. 

Säädyttömyys tarkoittaa siirtymistä pois keskustasta ja essentiaalisista identiteetin 

määritelmistä, mikä aiheuttaa riskin teologisten oppirakennelmien vakaudelle ja säilymiselle.  

Säädyttömyys ja queer liittyvät yhteen, sillä säädyttömään teologiaan liittyy queerille 

ominainen pyrkimys tiedostaa toistaiseksi tunnistamattomia mahdollisuuksia. Säädyttömän 

teologian lähtökohtana on kulttuurisesti marginaalien itsemäärittelyiden yhtäaikaisuus eikä 

keskustasta tehdyt marginaalia säätelevät teologiset määritelmät. Säädytön teologia ei ole 

pakkomielteisesti kiinnostunut määritelmistä ja todellisuuden uudelleen järjestelemisestä, 

vaan pyrkii tunnustamaan sukupuolisen ja teologisen käyttäytymisen moninaisuuden. 

Latinalaisen Amerikan kontekstissa tämä tarkoittaa lakkaamista ajattelemasta köyhien 

käyttäytyvän seksuaalisesti keskenään samalla tavalla ja tavalla, joka vertautuu 

pohjoisatlanttiseen kokemukseen.36 

Varhainen vapautuksen teologia nousee niistä kollektiivisista teologisista teoista, jotka 

ilmentävät rajoja rikkovaa ja kumouksellista rakkautta ja saavat näin aikaan häiriötä. 

Normaaliuuden häiritsemistä täytyy pitää vapautuksen teologian praxiksen lähtökohtana, sillä 

ideologinen normatiivisuus paljastuu toimimalla konstruoitua normaaliuutta vastaan. Luovan 

ja vapauttavan teologiseen työskentelyyn on perustettava normaaliutta häiritsevään 

praxikseen. Althaus-Reidin mukaan on ymmärrettävä, että Jumala on erilaisten 

rajoittamattomien mahdollisuuksien kategoria ja että teologian tie ei ole jatkuvuus vaan 

epäsäännönmukaisuus.37 Säädyttömäksi tekeminen (indecenting) – ymmärrettäessä 

ideologioiden paljastamisena – muistuttaa, että vapautuksen teologian ensimmäinen 

rakkauden teko oli vallitsevan tilan kyseenalaistaminen osana provokatiivista ja voimakkaasti 

haastettua diskurssia.38 

Säädytön teologia ei pyri luomaan rajoitettua systeemiä vaan jättävät tilaa prosessille, 

joka ei valmistu ikinä. Toisin kuin kristillinen teologia on esittänyt, ikuisen sijasta pelastusta 

ilmentää Althaus-Reidin mukaan hetkellisyys ja satunnaisuus kuten Jumalan ja ihmiskunnan 

 
35 Althaus-Reid 2005, 28. 
36 Althaus-Reid 2000, 64–65. 
37 Althaus-Reid 2005, 21–2. 
38 Althaus-Reid 2005, 25. 
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suhteessa, mikä on muovautunut liikkeen ja muutoksen kautta. Todellisen synnin perustuksen 

muodostaa Althaus-Reidin mukaan jääräpäinen pitäytyminen traditiossa ja intohimo 

hyväksyttäviä, liikkumattomia ja jähmettyneitä ideologioita sekä seisahtunutta teologiaa 

kohtaan.39 

Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden huomioivaa teologiaa on tehtävä, koska muuten 

teologian hermeneuttisen kehän viimeinen vaihe toteutuu vain osittain ja tarjoaa ainoastaan 

pinnallisia lähestymistapoja ristiriitojen ratkaisuun. Seksuaalisuus ja sukupuolisuus eivät 

rajoitu vain yksityiseen elämänpiiriin, sillä ne lävistävät talousjärjestelmän, politiikan ja 

sosiaalisen elämän. Ne ovat Althaus-Reidin mukaan ratkaisevia epistemologisia ja 

todellisuutta järjesteleviä elementtejä, joiden analysoimisesta kieltäytyminen estää 

ajattelemasta pidemmälle ja uusin tavoin. Yhteisössä kerrottavat tarinat seksuaalisuudesta ja 

sukupuolisuudesta järjestävät todellisuutta luoden käsitystä seksuaalisen elämän 

historiallisesta koherenssista ja esittäen ’luonnollista’ käyttäytymistä.40 Naisten tekemä 

teologia ei ole päässyt julkiseen keskusteluun vaan on jäänyt yksityiselle elämänalueelle. 

Althaus-Reidin mielestä tämä johtuu poliittiseen ja teologiseen diskurssiin sisältyvästä 

essentialistisesta säädyllisyydestä. Ideologisesta machoudesta johtuvia essentialistisia 

oletuksia mieheydestä tai naiseudesta ei teologiassa laajemmin ole osoitettu tai purettu.41 

Säädytön teologia on Althaus-Reidin reflektiota oman yhteisönsä kamppailuista ja sen 

pyrkimyksestä löytää solidaarisuus, joka on inklusiivisempi monimuotoiselle 

seksuaalisuudelle ja laajemmalle käsitykselle elämästä kuin heteroseksuaalinen ymmärrys. Se 

eroaa feministiteologiasta, joka on kriittinen essentialismia kohtaan, mutta olettaa 

heteroseksuaalisen kokemuksen olevan normatiivinen eikä haasta diskurssia siitä. 

Heteroseksuaalisuus ei ole koherentti ja vakaa diskurssi vaan ideologia, joka ei vastaa 

todellisia elämiä. Heteroseksuaalisuuden esittämät Toiset ovat erilaisia koska he eivät seuraa 

heteroseksuaalisen ideologian polkua, minkä takia Toiset käsitetään vääristyneinä subjekteina. 

Toisten eri suuntaan kääntyneet (per-verted) polut tuovat toisenlaiseen ymmärrykseen myös 

systemaattisen teologian aiheista. Tämä Toinen on säädyttömän teologian subjekti ja sen 

pitäisi olla myös Toista etsivän vapautuksen teologian subjekti. Säädytön teologia on 

enemmän kuin naisten, homojen tai köyhien teologia, sillä se keskittyy monimuotoisuutteen 

seksuaali- ja sukupuoli-identiteeteissä ja kieltäytyy redusoimasta kokemusta yksityiseen 

elämänalueeseen ja poliittisesti sekä teologisesti irrelevanttiin. Toisaalta säädytön teologia 

 
39 Althaus-Reid 2000, 70–71. 
40 Althaus-Reid 2000, 131–132. 
41 Althaus-Reid 2000. 178–9. 
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pyrkii vapauttamaan praxiksen patriarkaalisen heteroseksuaalisuuden normalisoimista sorron 

muodoista kumoamalla vapautuksen teologian epäkriittisen (hetero)seksuaalisen ideologian.42 

Kategoriat sukupuolesta ja seksuaalisuudesta ovat Althaus-Reidin mukaan ihmisten 

luomia kategorioita, joita sovelletaan myös jumaliin – eikä päinvastoin. Hän ajattelee 

jumalien olevan queer, sillä heidän identiteettinsä ovat joustavia ja he ovat mitä haluavat olla 

ilman lopullisia määritelmiä. Jumala kuitenkin toteuttaa jumalalliset välintulonsa olemassa 

olevien vallan rakenteiden mukaisesti kuten raiskatessaan Neitsyt Marian. Queer-

näkökulmasta seksuaalinen identiteetti ja seksuaalinen toiminta eivät liity yksiselitteisesti 

yhteen, minkä takia Marian hedelmöittämisestä ei voida vetää johtopäätöstä Jumalan 

seksuaali-identiteetistä. Jumalan sukupuoliroolista ei myöskään tiedetä niin paljon, että 

voitaisiin päätellä yhteys Jumalan sukupuolen toteuttaminen ja hänen seksuaalisuutensa 

välillä. Kristinuskossa näin on kuitenkin tehty asettaessa totuus ja elämä vastakkain 

seksuaalisuuden, synnin ja kuoleman kanssa.43 Althaus-Reid vetoaa Jumalan identiteetin 

joustavuuteen ja kiistää argumentillaan vallan rakenteiden mukaisesti toimimisesta väitteet 

Jumalan heteroseksuaalisuudesta.  

Desentralisaatio on tärkeä osa Althaus-Reidin peräänkuuluttamaa säädyttömyyttä, sillä 

perinteinen seksuaalinen teologia muodostaa yksilön identiteetin koherenssin ja yhtäläisyyden 

kautta. Säädyttömyys on kumouksellista suhteessa tähän, koska säädyttömyys merkitsee 

monimuotoisuutta. Keskeiseksi kriteeriksi näiden kahden lähestymistavan välillä 

valitsemiseksi Althaus-Reid valitsee ymmärryksen sorrosta, jonka muuttaminen on yhteinen 

tavoite kaikille vauraudesta ja köyhyydestä kiinnostuneille teologioille. Althaus-Reid ajattelee 

sorron rakentuvan useista päällekkäisistä ja keskenään ristiriitaisistakin tasoista, jotka 

tuottavat vaihtelevia vaikutuksia riippuen yksilön kontekstista. Identiteetin muodostaminen 

tasoja ynnäämällä ei siis ole tarpeeksi realistista, koska tavoitteena on muuttaa moninaista 

sortoa eikä yksittäistä sorrettua asemaa. Siksi hänen mielestään on tarkasteltava identiteettejä 

moninaisuuden kautta.44 

Feministisissä teologioissa ja erityisesti queer-teologiassa säädytön ajattelu on 

muodostunut olennaiseksi kokonaisena sukupuolisena teologina olemisen kannalta. 

Kokonaisvaltaiset teologit häiritsevät normatiivista sosiaalista sekä teologista käsikirjoitusta, 

paljastavat säädyttömyyden ja kykenevät näkemään Gayle Rubinin seksuaalisen pyramidin 

pohjatasolta nousevat seksuaaliset tarinat ihmisestä ja Jumalasta sekä kritiikin poliittisia 

 
42 Althaus-Reid 2005, 34–5. 
43 Althaus-Reid 2000, 67. 
44 Althaus-Reid 2000, 168–9. 
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järjestelmiä kohtaan. Säädytön sukupuolinen teologia ei tarvitse teleologista järjestelmää, 

mutta edellyttää toimiakseen halun. Halu löytyy hylkäämällä ideologinen järjestys, joka 

asettaa kaiken läpitunkevan heteroseksuaalisen normatiivisuuden.45 

Huolimatta runsaista yhteyksistä jälkistrukturalistiseen ajatteluun ja filosofiaan Althaus-

Reid ei kuvaa monografiassaan Indecent Theology täydellisen kattavasti oman ajattelunsa 

taustoja tai ulottuvuuksia. Jeremy Carrette katsoo, että Althaus-Reid ennemminkin luovasti 

lainaa jälkistrukturalistisesta ajattelusta kuin seuraa sitä johdonmukaisesti. Erityisesti Carrette 

kritisoi Foulcault’n ajattelun sivuuttamisesta, vaikka Foucault’n ajattelu on vaikuttanut 

merkittävästi teoriaan seksuaalisuudesta sekä queer-tutkimukseen. Carrette myös 

peräänkuuluttaa Althaus-Reidltä sekä tarkempaa filosofista taustatyötä että nykyistä 

laajempaa kristillisen tradition soveltamista, mikäli Althaus-Reidin tarkoituksena on 

vakuuttaa myös muut kuin seksuaalisten teologioiden parissa työskentelevät teologit.46 

Filosofisen taustatyön puutetta kuitenkin täydentää tutkielmani lähteenä oleva toinen 

monografia From Feminist Theology to Indecent Theology, jossa ideologisuutta tarkastellaan 

osana marxilaista teoriaa. 

2.2. Vapautuminen alisteisesta asemasta  

Systemaattinen teologia on täynnä oletuksia, joiden takia on Althaus-Reidin mukaan 

keskeistä kysyä miksi teologia olettaa sen mitä olettaa. Hänen mukaansa on sovellettava 

teologista mielikuvitusta ja luovuutta, jotka antavat todellisuudelle tilan vaikuttaa teologian 

sisältöihin. Systemaattista teologiaa voi kritisoida historiallisen kokemuksen kieltämisestä ja 

valheellisesta pitäytymisestä aiemmissa käsityksissä, joista esimerkkinä toimii neitseellisen 

syntymän pitäminen totena.47 Teologinen reflektio kirkossa on edelleen kiinni modernissa 

kysymyksenasettelussa uskosta eikä se ole onnistunut saamaan otetta postmodernismista, 

minkä takia teologinen reflektio ei ole Althaus-Reidin mielestä niin vaikuttavaa kuin se voisi 

olla. Keskittyessään moninaisuuden aiheuttamaan uhkaan kristinuskolle jää huomiotta 

totalitaarisen kristinuskon aiheuttamat vaikeudet esimerkiksi Latinalaisen Amerikan ihmisten 

elämässä. Myös vapautuksen teologian ytimessä on Althaus-Reidin mukaan joukko oletuksia, 

joita ei ole alistettu kriittiselle analyysille. Oletukset liittyvät sielujen tarpeiden 

universaaliuuteen, jota säädellään sukupuolisuuden, seksuaalisuuden, rodun, kulttuurin ja 

talouden koodistoilla.48  

 
45 Althaus-Reid 2000, 199–200. 
46 Carrette 2001, 290–291, 293. 
47 Althaus-Reid 2000, 68–69. 
48 Althaus-Reid 2000, 170–171. 
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Althusserin mukaan filosofialla on idealistinen pyrkimys dominoida maailma 

alistamalla kaikki sosiaaliset käytännöt omille totuuden laeilleen. Tätä prosessia hän kutsuu 

väkivaltaiseksi, koska se johtaa yhteisössä voimien ja tiedon hegemoniaan. Materialistinen 

analyysi keskeyttää tämän prosessin osoittaen teeskennellyn universaaliin ja filosofisen 

neutraaliuuden.49 Althaus-Reid ajattelee, että poliittisen reflektion tavoitteena on poistaa tai 

säädellä sosiaalisten rakenteiden epämääräisyyttä tai monimerkityksisyyttä ja saavuttaa 

koherenssi. Hän ajattelee saman pätevän myös teologian toimintaan. Tavoitteena on 

hegemoninen voitto vastakkaisista näkemyksistä. Vapautuksen mahdollisuus on Althaus-

Reidin mukaan näiden hegemonisten prosessien hetkellisyydessä ja sisältyvien vastaväitteiden 

ja eriävien mielipiteiden tunnistamisessa. Poliittinen rajojen rikkominen voi kuitenkin 

järjestyä vain kristillisen teologian ulkopuolella, sillä teologian symboliset ilmentymät 

vakiinnuttavat diskurssit Toisesta ja aiheuttavat ihmisten identiteettien muodostumisen ja 

vahvistumisen tai jakaantumisen ja hajoamisen.50 Althaus-Reid näyttää pitävän vapautumista 

vastakkaisena hegemonian vaikutusvallan alla olemiselle, josta päästään pois rikkomalla 

hegemonian asettamat rajat. 

Althaus-Reidin mukaan heteroseksuaalisuus ryhmittelee ja jakaa osiin näkymme 

nykyisestä, konstruoi menneisyyden omien käsityksiensä mukaan ja siksi kontrolloi yhteisön 

projektioita tulevaisuudesta. Vallitseva politiikka voi myös vahvistaa heteroseksuaalisuutta 

pakottaessa valitsemaan yhteiskunnallisen tiedostamisen ja patriarkaalisen uskon välillä. 

Tällaisessa tilanteessa vallitsevan yhteiskunnallisen harmonian haastaminen nähdään 

yksinomaan vain ongelmana eikä ratkaisuna.51 Teologia toimii Althaus-Reidin mielestä 

vastaavanlaisella binaarisella logiikalla, jossa totuudelliseksi tulkittu on vastakkainen kaikille 

muille näkemyksille. Kristillinen teologia tunnistaa ylimmäksi Logoksen sekä Isä-Jumalan 

hegemonisen auktoriteetin, jolle kaikki oppositiot häviävät automaattisesti. Teologian 

logiikka noudattaa Althaus-Reidin mukaan siemensyöksyn mallia eli toteuttaa miehistä 

käsitystä lisääntymisestä, mikä uhmaa modernia tiedettä ja perustuu vain teologian 

seksuaalisille symboleille. Logos spermatikos on vastustettavissa vain joko suosimalla 

alisteista osaa binaarisesta rakenteesta tai etsimällä aivan uudenlainen lähestyminen, joka ei 

kuulu binaariseen pariin käsitteellisessä oppositiossa.52 

Teologialla on imperialistinen luonne, koska siihen sisältyy seksuaalisten rajojen 

rakentaminen keskustan mallien ja periferiallisen todellisuuden välille. Althaus-Reid pitää 

 
49 Althaus-Reid 2000, 194. 
50 Althaus-Reid 2000, 187–8. 
51 Althaus-Reid 2000, 175. 
52 Althaus-Reid 2000, 154–155. 
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ideologioita kuvitteellisina konstruktioita, jotka luovat yksilölle identiteetin sekä tuottavat 

virheellisen tunnustuksen yksilön sosiaalisesta asemasta. Teologia osallistuu imperialistiseen 

hegemonian säilyttämiseen inhimillisen todellisuuden sivuuttavalla epistemologiallaan, joka 

kontrolloi ja pyrkii tekemään kontekstuaaliset teologiat säädyllisiksi. Teologia toimii 

imperialistisena tekona ottaessaan aseman ainoana luonnollisena pidettynä tapana toimia 

Jumalan ja ihmisen välillä. Toisekseen teologia toimii seksuaalisena mallina, jonka 

metodologiaan tulisi esittää enemmän variaatiota ja versioita. Althaus-Reid pitää 

välttämättömänä tunnistaa, että teologia suhtautuu eritavoin pyhitettyyn ja julkiseen 

seksuaaliseen kiihottumiseen, minkä lisäksi systemaattisella teologialla on fetissinen himo 

epäinhimillisiä objekteja kohtaan, mikä näkyy esimerkiksi ehtoollisessa.53 

Riippuvuusteoriasta nousevat käsitteet keskusta ja periferia ovat keskeisiä Althaus-

Reidin ajattelussa. Ne näkyvät Althaus-Reidin mukaan Latinalaisen Amerikan diskurssin 

muutoksessa 1960-luvulla, jolloin diskurssi vapautuksesta syrjäytti aiemman diskurssin 

kehityksestä. Verratessaan näitä diskursseja toisiinsa Althaus-Reid kiinnittää huomiota, että 

molemmat diskurssit tarkastelevat valtaa keskusta–periferia -akselilla, mutta päinvastaisilla 

painotuksilla. Modernistinen ja keskustaa muutoksen lähteenä painottava kehitysajattelu 

tarkastelee yksilöä subjektina, joka tuottaa ja tarvitsee hyödykkeitä. Vapautuksen diskurssin 

muuttunut käsitys subjektista kyseenalaistaa modernistisen katsannon ja pitää keskeisenä 

vapautumista keskuksen vallan alaisuudesta, mikä vapautuksen teologiassa näkyi myös 

vapautumisena teologisen keskustan vallasta. Riippuvuusteoriasta tuleva käsitys teologian 

subjektista pitäisi merkitä subjektin itsenäisyyttä ja riippumattomuutta kirkon kontrollista. 

Kuitenkin vapautuksen teologian tuotanto on tapahtunut pohjoisatlanttisen teologian ehdoilla, 

minkä painoarvon jälkikolonialistinen teologia kyseenalaistaa.54 

Vapauttavan teologian tekeminen edellyttää tarkastelua, miten tieto syntyy ja miten 

tietyt ajatukset saavuttavat aseman auktoriteettisena paradigmana. Althaus-Reid katsoo, että 

keskusta ja periferia ovat keskeiset käsitteet tiedon syntymisen kannalta, sillä valta-asemassa 

oleva keskusta säätää tiettyjä ideoita, jotka heikentävät toisten valtaa ja auktoriteettia. 

Periferia muodostuu keskustan ympärille ja on sen ideoista riippuvainen, koska keskusta 

määrittää myös tiedon ja tulkinnan tavat. Althaus-Reidin lähtökohtana on, että diskurssi 

historiasta on väistämättä tulkintaa, joka on tehtävä marginaalisoitujen perspektiivistä käsin. 

Koska Jumala on elävien eikä kuolleiden Jumala, täytyy Althaus-Reidin mukaan 

 
53 Althaus-Reid 2000, 91–2. 
54 Althaus-Reid 2000, 177–8; 2004, 129–130, 140. 
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raamatuntulkinnan olla täynnä elämää: luomista, uudelleenluomista, liikettä ja uutuutta.55 Jo 

evankeliumeissa Jeesuksen sanojen merkitys on syntynyt dialogissa Jeesuksen ja kuulijoiden 

välillä, jotka keskustelivat sanomisten merkityksestä. Kirkon traditionaalinen tulkinta on 

Althaus-Reidin mielestä pysäyttänyt tekstin ja lukijan vuorovaikutuksen sekä jäädyttänyt 

tekstin merkitykset dogmeilla.56 

Länsimainen patriarkaalinen teologia on Althaus-Reidin mielestä saavuttanut 

hegemonian kontrolloidessaan teologian tuotantoa monopolisoimalla Jeesus ja 

kontrolloimasta tulkintoja Jeesuksesta. Historiallisen Kristuksen on syrjäyttänyt 

seksuaalisuuteen ja rodullisuuteen perustuva symbolinen konstruktio, jota rajoittaa 

kyseenalaistamisen ja epäilyksen puuttuminen. Tyytymättömyys todellisuuden vastaisuuteen 

ja sortaviin elementteihin teologian tuottamissa käsityksissä Jeesuksesta ja Jumalasta on 

kuitenkin ollut Althaus-Reidin mielestä aina läsnä. Siksi säädytön teologia ei voi ainoastaan 

tyytyä tulkitsemaan Jeesusta samaistuttavana eri seksuaalisuuksista käsin, vaan on myös 

dekonstruktoitava käsitys Kristuksen seksuaalisuudesta. Dekonstruktio ei vaikuta vain 

marginalisoituun seksuaalisuuteen vaan se tarjoaa täysin erilaisen epistemologian Jeesuksen 

asettuessa vastustamaan patriarkaalista järjestystä. Kristologian dekonstruktio ei kuitenkaan 

merkitse kristinuskon hylkäämistä vaan patriarkaalisen ideologian rakentaman legitimiteetin 

poistamista. Säädytön teologia jakaa jälkikolonialistisen teologian tavoitteen hegemonian 

purkamisessa ja universaalin essentialismin vastustamisessa. Johtuen imperialistisen teologian 

luonteesta ei siihen voi vaikuttaa puhumatta selkeästi, säädyttömästi ja queeristi. Tämän takia 

Althaus-Reidin mielestä on paljastettava seksuaalisen Kristologian rakentumisen prosessi, 

joka institutionalisoi yhteisön ihmissuhteet.57 Vapautuminen sisältää Althaus-Reidin mielestä 

myös vapautumisen länsimaalaisen patriarkaalisen teologian hegemoniasta, mikä edellyttää 

queeriä kristologiaa. 

On olemassa kahdenlaista Raamatun lukemista: vallan legitimoimiseen tähtäävää sekä 

tulkintaa ja valtaa kyseenalaistava. Universalisoiva luenta Raamatusta sulkee ulkopuolelleen 

marginaalisiin ryhmiin kuluvat ihmiset ja on todellisuudessa eurooppalaista, valkoista ja 

maskuliinista. Althaus-Reidin säädyttömän teologian tarkoituksena ei ole olla legitiimiä, joka 

on patriarkaalisten ideologioiden tukemisen väline, vaan kumouksellista ja Toiseudesta 

lähtevää. Säädytön teologia pyrkii olemaan todellisesti marginaalinen alistamatta 

marginaalisuutta diskurssille auktoriteetista ja toimimaan hyväksymättä keskustan teologista 

 
55 ”’Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala’? Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan 

elävien.” Matt. 22:32. 
56 Althaus-Reid 2004, 16–17. 
57 Althaus-Reid 2000, 20, 94–96, 111; 2004, 84–85, 93. 
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argumentaatiota tai metodia.58 Erilaisten ristiriitojen rikkominen on keskeistä säädyttömälle 

teologialle ja ristiriitoja tukahdutetun vastarinnan ja auktoritatiivisen diskurssin välillä 

ratkotaan palaamalla uskonnollisten diskurssien kohtaamaan ensisijaiseen vastarintaan. 

Vastarinta on vaimennettu ja vaimennetaan yhä diskurssin hegemonian turvaamiseksi.59  

Vapauttavan teologian keskeinen eettinen lähtökohta on Althaus-Reidin mukaan 

osallistuminen tiedostamisen prosessiin, jossa pyritään erottamaan toisistaan kulttuurin 

sortavat ja vapauttavat elementit. Tiedostaminen on Paulo Freiren kehittämä käsite, joka 

viittaa köyhien keskuudessa tapahtuvaan tietoisuuden nousemisen prosessiin, jonka 

mahdollistaa vallitsevan ja annetuksi väitetyn todellisuuden kyseenalaistamista poliittisesta, 

sosiologisesta, kulttuurisesta, uskonnollisesta ja antropologisesta näkökulmasta. Se pyrkii 

tarjoamaan yksilölle työkalut kriittiseen analyysiin ja reflektioon tavoitteena omien 

kokemusten nimeäminen. Vapautuksen teologian piti olla kiinnittynyt todellisuuteen ja etsiä 

suurempaa tietoisuutta, mutta se rajasi feministisen ja jälkikolonialistisen tietoisuuden 

ulkopuolelleen. Ideologisuuteen todellisuuden sijasta kiinnittyvä väärä tietoisuus, vahvistaa 

ideologian, teologian sekä seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden välistä suhdetta ja sen 

tarkoituksena on taloudellinen sorto. Latinalaisen Amerikan kontekstissa erityisen 

merkittäväksi väärän tietoisuuden rakentajaksi Althaus-Reid nostaa mariologian ja Neitsyen 

elämänkerran rakentumisen, jota käsittelen luvussa neljä.60 

Säädyttömän teologian pyrkimyksenä paljastaa valheellinen hermeneutiikka, joka pitää 

itseään säädyllisenä, kunnollisena ja naisille seksuaalisuuden kannalta soveliaana. 

Säädyttömässä hermeneutiikassa ei ole kyse teologisten konstruktioiden kehittymisen 

metodologisesta jäljittämisestä vaan hämäryyksien ja epämääräisyyksien, kieroutuneiden 

kategorioiden ja queerien yksityiskohtien osoittamisesta. Lähtökohtana on, että Uutta 

testamenttia on tarkasteltava osana historiallista ja epätäydellistä tiedostamisen prosessia. 

Tulkinnallinen avain säädyttömässä teologiassa on rivoudet, joita systemaattinen teologia ei 

tunnista tai joiden merkitystä se ei ymmärrä. Rivous tekee lihan näkyväksi lihana paljastaen 

sen himottavuuden ja korostaen kehon kontrolloimattomuutta. Sen vastaparina teologiassa 

toimii armo, joka peittää alleen ja poistaa himon kuten Marian himottomassa 

hedelmöityksessä. Marian kautta välittyvän armon peittävyyden takia naisten on kätkettävä 

itsensä materiaalisesti ja ontologisesti. Rivous on vastakkainen käsite, joka ei peitä 

materialistista todellisuutta vaan paljastaa ja päästää sen vapaaksi kumoten armon 

 
58 Althaus-Reid 2004, 17–19, 64. 
59 Althaus-Reid 2000, 20. 
60 Althaus-Reid 2000, 32, 50–53, 64, 126, 129; 2004, 115. 
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kätkevyyden. Systemaattinen teologia seksuaalisena tekona on paljastamisen ja rivoudella 

armon kätkevyyden poistamisen tarpeessa.61 Robert Goss liittää Althaus-Reidin ajatuksen 

rivouksien paljastavuudesta heteronormatiivisen järjestelmän kyseenalaistamiseen, mikä on 

nähdäkseni oikea tulkinta heteroseksuaalisuuden muodostaessa säädyllisyyden katon.62 

Seksuaalisuus tulkinnallisena kehänä avaa näkökulmia sosiaaliseen ulossulkemiseen ja 

ulossulkemisen aiheuttamaan vieraantumiseen Jumalasta. Uskonnolliset tekstit eivät Althaus-

Reidin mukaan ole muuttumattomia, koska lukijat ja tulkitsijat ovat jatkuvasti liikkeessä, 

mikä mahdollistaa heteroseksuaalisuudesta irrallaan olevan tulkinnan ja uskonnon löytämisen. 

Seksuaalisuus myös tarjoaa vaihtoehtoisen praxiksen vapautukselle, joka syntyy toisenlaisesta 

solidaarisuudesta ja erilaisista ajattelutavoista syntyvistä organisoinnin tavoista, jotka ovat 

myös välttämättömiä ulossuljettujen kannalta. Ideologisoituneen heteroseksuaalisuuden 

kritiikki tarjoaa vihjeitä mahdollisista teologian ja vapautuksen etenemisestä.63  

Heteroseksuaalisuus taloudellisten ideoiden pääasiallisena kehyksenä täytyy Althaus-

Reidin mukaan muotoilla uudelleen homoseksuaalisista ja transsukupuolisista näkökulmista, 

jotka perustuvat toisenlaisille sosiaaliselle kokemukselle hegemonioiden kanssa toimimisesta. 

Kumouksellisuuden pitää muodostua organisoituneeksi sukupuoliseksi ja seksuaaliseksi 

rajojen rikkomiseksi, jotta se voi kysyä oikeita kysymyksiä, joka on myös vapautuksen 

teologian lähtökohta. Säädyllisyys sopii heteroseksuaalisuuden ja kapitalismin muodostamaan 

symmetriseen binaariseen ajatteluun, joka tuottaa klooneja, jotka eivät kysy oikeita 

kysymyksiä tai uhmaa teologian, kulttuurin ja kehityksen konstruoitua diskurssien 

samanlaisuutta. Poikkeavuutta metodologisena lähteenä käyttävällä säädyttömällä teologialla 

on paremmat mahdollisuudet muuttaa käsitystä hyväksytystä, mikä on ihmisten elämiä 

kontrolloivien voimien juuri.64 

Poikkeava on kategoria, joka muistuttaa olemassa olevien taloudellisten järjestelmien – 

joihin teologiakin kuuluu – olevan yhteisöllisiä rakennelmia, jotka kytkeytyvät käsitykseen 

anatomian ja eroottisen luokitteluista, luonnollisena pidetystä sekä haluista ja tarpeista. 

Järjestelmien yhteisöllistä toimivuutta ylläpidetään laeilla ja säätelyllä, jonka poikkeava 

osoittaa.65 Hegemonisten käsitysten Jumalasta korvaaminen poikkeavilla näkemyksillä auttaa 

tehokkaammin kehittämään identiteettiä teologisten ja sosiaalisten systeemisen ulkopuolella 

kuin keskittyminen patriarkaalisten metanarratiivien taistoon. Althaus-Reid tarkastelee 

 
61 Althaus-Reid 2000, 110–1; 2004, 51, 83–84. 
62 Goss 2003, 158. 
63 Althaus-Reid 2005, 23–4; 2004, 100. 
64 Althaus-Reid 2000, 192–4. 
65 Althaus-Reid 2000, 174. 
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modernisaation kehittymisen rakenteellisesti edellytettyjä ihmisuhreja, jossa köyhät joutuivat 

maksamaan hengellään uuden poliittisen ja taloudellisen järjestelmän syntymisen. Vastaavasti 

naiset ovat joutuneet kuolemaan patriarkaalisen yhteiskunnan ylläpitämiseksi. Tätä taustaa 

vasten näyttää, että kristinuskoa on ravittu Toisen uhrikuolemilla läpi historian.66 

2.3. Yhteisö teologian lähteenä 

Yhteisö teologian lähteenä näkyy jo Althaus-Reidin ymmärryksestä Jeesuksen 

messiaaksi tulemisesta yhteisöllisenä prosessina. Jeesuksen ja hänen yhteisönsä välillä oli 

Althaus-Reidin mukaan yhteinen ymmärrys oikeudenmukaisuudesta messiaanisena koodina 

ja messiaaseen kohdistuvista sosiaalisista ja uskonnollisista odotuksista. Hän katsookin 

Jeesuksen oppineen messiaanisuuden yhteisöltään, jonka myötä hän oppi olemaan Messias.67 

Jeesuksen messiaanisuuden kehittyminen on Althaus-Reidin mukaan Jeesuksen sekä naisten, 

miesten ja lasten muodostaman yhteisön yhteinen prosessi. Kristus on yhteisöllinen messias, 

joka on muovautunut dialogissa ihmisten kanssa tietyn historiallisen tilanteen keskellä. 

Yhteisön tarpeet ja messiaaniset odotukset synnyttivät Kristuksen, jolloin naisten ja lasten 

kärsimys on ollut keskeinen muovautumiseen vaikuttanut tekijä. Tiedostamisen prosessi 

toimii Kristuksen kohdalla eri tavoin kuin usein on ajateltu: kärsivät naiset opettivat Jeesusta 

ja siirsivät tiedostamisen tasonsa hänelle. Yhteisöllisyyden vuoksi Jeesuksen tiedostaminen 

oli vaillinaista; Jeesus oli alisteinen oman aikansa kulttuurisille elementeille, joita hän ei 

onnistunut ylittämään.68 

Historiallisesti tarkasteltuna Jeesuksen tietoisuus näyttää puutteelliselta, sillä hän ei 

ilmennä oikeudenmukaista tietoisuutta suhteessa naisiin tai noussut vastustamaan 

miehittäjävaltaa. Hänen tietoisuutensa ei eronnut Althaus-Reidin mukaan aikalaisista 

myöskään seksuaalisuuden osalta Jeesuksen hyväksyessä passiivisesti yhteiskunnassa 

vallinneen patriarkaalisen käsityksen seksuaalisuudesta ja naisten alemmuudesta. 

Konkreettinen Althaus-Reidin esille nostama esimerkki Jeesuksen tietoisuuden 

rajoittuneisuudesta on Markuksen evankeliumissa esiintyvä verta vuotava nainen, jonka 

kuukautisvuodon Jeesus parantaa arvostelematta yhteisön tapaa erottaa nainen muusta 

maailmasta kuukautisten takia. Jeesus ei muuta patriarkaalisia rakenteita tai sortavia lakeja 

vaan ainoastaan vähentää niiden aiheuttamaa sortoa. Althaus-Reid katsookin Jeesuksen 

vapauttavan ja radikaalin asenteen puuttumisen johtuvan ymmärryksen rajoittuneisuudesta 

 
66 Althaus-Reid 2000, 175. 
67 Althaus-Reid 2000, 155. 
68 Althaus-Reid 2004, 26, 46–48, 86. 
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oman aikansa tietoisuuteen.69 Kiinnittyminen vain Jeesuksen praxikseen ei riitä vaan on 

tarkasteltava myös Jeesuksen tekojen säädyllisyyttä, muutoin vahvistetaan sortoa.70 

Jeesus ei kuitenkaan ole täysin messiaanisuuden ennakkoehtojen rajoittama, mitä 

Althaus-Reid kutsuisi käsitteellä Just Messiah. Kunnioittaessaan täysin maskuliinisen 

maailman sääntöjä Jeesus olisi rajoittunut Messias. Jeesusta Althaus-Reid kuvaa kuitenkin 

käsitteellä Unjust Messiah, sillä Jeesus myös ylitti hänelle asetetun tilan ja hyväksyttyjen 

standardien määrittämät rajat. Jeesus kieltäytyi tiukoista teologisista ja sosiaalisista tiloista ja 

muodosti ihmissuhteita, jotka ylittivät hänen aikansa hyväksyttävyyden rajat. Tämä osoittaa 

konfliktin, joka vallitsee ylenmääräisen oikeudenmukaisuuden Kristuksen sekä 

heteroseksuaalisen ideologian sosiaalisiin ja seksuaalisiin rajoituksiin asettuvan Just Christ’in 

välillä.71 Kristus ei ole Althaus-Reidille vain patriarkaalisen uskon toisintaja vaan myös 

patriarkaalisuuden purkamisen lähtökohta. Yhteisöllinen messiaanisuuden muodostuminen 

tekee kristologiasta loppumattoman prosessin, jossa Kristus Messiaan personalisoitumana on 

vuorovaikutuksessa kulttuurisen, rodullisen, poliittisen, seksuaalisen ja teologisen sorron alla 

elävien kanssa. Säädyttömän teologian yhtenä tehtävänä on konstruoida erilaisten yhteisöjen – 

esimerkiksi köyhien naisten – lähtökohdista Kristus, jonka tietoisuus ylittää Jeesuksen 

historiallisen tietoisuuden tason. Kristityillä on Althaus-Reidin mielestä vastuu kristologian 

kehittymisestä ja kristinuskon uudelleensymbolisoinnista.72 

Diskurssit vapautumisesta nousevat Althaus-Reidin mukaan aina kapinoivilta yksilöitä, 

jotka tahtovat vapautumista. Tämä kehityskulku tapahtui myös vapautuksen teologian 

kohdalla; ennen vapautusta koskevien diskurssien muotoutumista yksilöt tuottivat 

vaatimuksen vapautuksesta ja arvostelivat vallitsevia kristinuskoa koskevia metanarratiiveja. 

Vaikka kehityskulku kapinoivista yksilöistä kohti diskurssia vapautumisesta on sekä 

säädyttömän teologian että vapautuksen teologian taustalla, on näiden välillä myös selvää 

eroa, sillä vapautuksen teologia ei rikkonut länsimaista ruumiillisuuden ja seksuaalisuuden 

kuvastoa.73 Althaus-Reid katsoo ihmisten kokemusten hyväksyttävyyden riippuvan siitä, 

miten lähellä normatiivista kolonialistista teologista käsitystä ihminen sijaitsee. Mitä 

lähempänä teologista ideaalia ihminen on, sitä hyväksyttävämpiä olisivat hänen 

 
69 Althaus-Reid 2000, 112, 156, 161; 2004, 51, 56–57. 
70 Althaus-Reid 2000, 180–1. 
71 Althaus-Reid 2000, 155–156; 2004, 94 
72 Althaus-Reid 2004, 57, 86–87, 92. 
73 Althaus-Reid 2000, 21–22. 
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kokemuksensa. Ideaaleista kaukana olevien säädyttömien köyhien populaari teologia on 

jäänyt huomiotta ja esimerkiksi populaarit Maria-hahmot käsittelemättä.74 

Säädyttömässä teologiassa yksilöiden tarinat ovat keskeinen teologian lähde, mitä 

Althaus-Reid kuvaa myös muistamisen teologiaksi. Muistamisen teologia on metodologia, 

joka lähtee liikkeelle köyhien vaiennetusta historiasta ajatellen Jumalan olevan läsnä juuri 

siinä. Käyttäessä tarinoita teologian lähteenä Raamattua niin sanotusti luetaan Raamatun 

ulkopuolella eli tarkastellaan vapautumisen tapahtumia lukijoiden elämissä verraten niitä 

Raamatun vapauttaviin tapahtumiin. Muistamisen teologia on hermeneuttista, koska se 

tulkitsee yhtäaikaisesti sekä Raamattua että maailmaa.75 Tarinoiden jakaminen on 

kollektiivinen tapa tehdä teologiaa ja tarinoiden uudelleen kertominen on jo itsessään Jumalan 

rauhaa ihmisten joukossa välittävä liturginen teko, jossa toteutuu kokoontuminen, hiljaisuus ja 

dialogisuus. Marginaalista nousevat tarinat seksuaalisuudesta tarjoavat kristillisille yhteisöille 

enemmän uusia lähteitä ja voimaa vapautuksen mahdollistamiseksi kuin monet liturgiat.76 

Tarinoiden ja muistojen jakaminen on Althaus-Reidin mielestä keskeistä vapautuksen 

teologiassa. Jakamisen kautta yhteisön jäsenet osallistuvat jaettuun todistamiseen käydystä 

kamppailusta ja henkilökohtaisen kärsimyksen merkitys näyttäytyy osana yhteisöä. Jakaessa 

elämäntarinoita kurottaudutaan kohti Toista ja tullaan todistajiksi Toisen kärsimyksestä, 

minkä myötä solidaarisuus muita kohtaan kasvaa. On kuitenkin tarinoita, joita vapautuksen 

teologia ei ole kuullut vaan tarinat, jotka eivät sovi teologiseen käsitykseen köyhästä, on 

hiljennetty ja jätetty kuulematta. Tällöin on riistetty todelliseen tietoon perustuva kansan 

teologia (popular theology) ja Toisen tieto, joka tarvitaan sorron rakenteiden haastamiseksi ja 

vaihtoehtojen tarjoamiseksi.77  

Erästä yhteisöllistä teologian muotoa Althaus-Reid kutsuu kukoistamisen teologiaksi, 

joka syntyy El Salvadorilaisten naisten reflektiosta ja erityisesti muistamisesta. 

Kukoistamisen teologiassa naiset ovat teologisen reflektion subjekteja palauttaen 

uskonnollisen auktoriteetin heille, minkä ansiosta teologiset teemat määrittyvät heidän 

elämästään käsin eikä kirkon antamina. Kukoistamisen teologialle on ominaislaatuista 

Raamatun käyttö omasta todellisuudesta käsin sekä omaleimainen ja elävä vuorovaikutus 

kirkon tradition kanssa, mikä näkyy perinteisten pyhimysten korvautumisella nykyhetkessä 

elävien ihmisten rukoilulla ja heidän elämänsä reflektoimisella, solidaarisuudessa merkkinä 

uskossa elämisestä sekä solidaarisuuden ja toivon todistamisen pitämisessä ihmeenä. Muistin 

 
74 Althaus-Reid 2000, 79. 
75 Althaus-Reid 2004, 114–115. 
76 Althaus-Reid 2000, 144–145.  
77 Althaus-Reid 2005, 25. 
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lisäksi kukoistamisen teologian metodissa on keskeistä toiminta-reflektio-toiminta -kehä. 

Tämä kehä näkyy ymmärryksessä nomadisesta, liikkeellä olevasta ja asettumattomasta 

spirituaalisuudesta, jota reflektoidaan uudenlaisen ei-hierarkkisen ja demokraattisen 

ekklesiologian muodostamiseksi. Se näkyy myös liturgiassa, jossa sanat saavat pienemmän 

merkityksen ja naisten kokemukset – esimerkiksi rintaruokinta – suuremman. Kolmanneksi se 

ilmenee ymmärryksessä yhteisön etiikasta, joka keskittyy ennen kaikkea väkivaltaan, 

machokulttuuriin, epädemokraattisiin rakenteisiin ja perheasioihin.78 

Ihmisten elämät ja tapahtumat voivat muuttua seksuaalisiksi tarinoiksi vain, jos 

ihmisillä on ääni ja heidät kuullaan. Tarinan tullessa kuulluksi se tulee osaksi 

vuorovaikutteista sosiaalista verkostoa, jossa se neuvottelee merkityksen tilasta muiden 

tarinoiden kanssa. Vuorovaikutuksessa tarina saa uusia merkityksiä ja metaforia kuulijoilta 

tullen jatkuvasti uudelleen määritellyksi. Tarinat, jotka tulevat kuulluksi, sijaitsevat 

seksuaalisen pyramidin huipulla ja ne ovat pääsääntöisesti heteroseksuaalisia, avioon ja 

lisääntymiseen liittyviä. Ne ovat ensisijaisesti eliitin tarinoita – esimerkiksi rikkaan homon 

tarina tulee varmemmin kuulluksi kuin köyhän ja säädyttömänä pidetyn. Pyramidin huipulle 

kuuluu myös vakiintuneiden parien tarinat. Näyttääkin Althaus-Reidin mukaan, että tarinan 

sisällön ohella marginaalisuus on keskeinen tekijä, joka määrittää jääkö jokin tarina 

kuulematta.79 

Althaus-Reid nostaa tarinat kaapista tulemisesta erityiseksi tarinan muodoksi, joita 

toistetaan uudelleen ja jaetaan paljon yhteisössä. Hän toteaa, että seksuaaliset tarinat 

yhteiskunnan marginaalista ovat olennaisia Jumalan valtakunnan projektin takia kahdesta 

syystä. Ensinnäkin tarinoiden monimutkaisuus ja monipuolisuus haastaa monoliittisen 

oletuksen Jumalan valtakunnasta Heteropiana Utopian sijaan. Toinen syy näiden suullisten 

seksuaalisten tarinoiden uudelleen kertomiselle liittyy trinitaariseen ymmärrykseen Jumalasta 

yhteisönä. Althaus-Reid pitää yhteisön olemuksen kannalta keskeisenä tekijänä himoa, joka 

saa aikaan sekä yhteisön että irtautumiset sosiaalisilla sopimuksilla jatkuvasti vahvistettavasta 

heteroseksuaalisuudesta. Himon kategoria paljastaa ja mahdollistaa yhteisöksi ymmärretyn 

Jumalan tulemisen ulos kaapista.80 

Tarinat lasten hyväksikäytöstä keski- tai yläluokan keskuudessa hiljennetään eikä niitä 

kuulla. Sen sijasta kadulla elävien lasten tarinat seksuaalisesta hyväksikäytöstä ovat laajasti 

tunnettuja ja jaettuja, mutta vähäteltyjä. Rikkaiden keskuudessa tarinat insestistä tai 

 
78 Althaus-Reid 2004, 116–122. 
79 Althaus-Reid 2000, 134–136. 
80 Althaus-Reid 2000, 146–148. 
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hyväksikäytöstä hiljennetään, mutta köyhien keskuudessa hiljaisuus on erilaista eikä se johdu 

salailusta vaan kyvyttömyydestä käsitellä yhteisön hiljaisesti tietämää hyväksikäyttöä 

esimerkiksi maineen menettämisen takia. Köyhiä lapsia kohdellaan eri standardien mukaisesti 

eivätkä heidän tarinansa saa osakseen myöskään teologista huomiota. Teologiset tarinat 

vahvistavat sen sijaan institutionalisoitua idealismia neitsyydestä ja naisen velvollisuudesta 

säilyttää se. Vaikeneminen liittyy myös köyhien tarinoihin hyvästä seksistä, sillä esimerkiksi 

Gutiérrezin käsityksen mukaan, köyhät latinalaisamerikkalaiset naiset välittävät vain lastensa 

ravitsemisesta – eivätkä omasta seksuaalisuudestaan.81 Tämä on kuitenkin kristityn naisen 

elämän redusoimista pelkkiin aterioihin, mikä esittää kaiken muun – kuten rakkauden – 

olevan liiallista ja tarpeetonta. Yhteisöt eivät kuitenkaan väistämättä käytä tällaisia 

universaaleja ja moralisoivia argumentteja, jollaisia teologiset argumentit totutusti ovat. 

Yhteisöt kykenevät kertomaan uudelleen virallisen teologian kertomat tarinat.82 

Althaus-Reid käyttää yhteisöllisessä teologiassaan vapautuksen teologian metodia näe-

arvioi-toimi. Näkemisen hetki on metodissa keskeinen, sillä sen kautta elämän konkreettiset 

edellytykset ja ihmisten kokemukset tulevat osaksi teologiaa ja sen lähtökohdaksi. Näkemisen 

ensihetki ei kuitenkaan ole helppo, sillä näkeminen edellyttää tiedostamisen prosessia eli 

tietoa ja osaamista nimetä omat kokemukset. Oman elämän ja sen olosuhteiden havaitsemisen 

oppiminen edellyttää asteittaista työtä ideologisten rajoitteiden ja syvälle juurtuneiden 

uskomuksien paljastamiseksi. Latinalaisen Amerikan yhteisöissä yksi haaste on nähdä pyhä 

ihmisten elämässä heteroseksuaalisen diskurssin ulkopuolella, jota auktoritatiiviset rakenteet 

kuten hallinto ja sosiaaliset kuviot toistavat. Teologia ylläpitää näkymättömästi mutta 

läpitunkevasti heteroseksuaalisuuden seksuaalisia ja sukupuolisia metaforia esimerkiksi 

liturgian, virsien ja rukousten avulla. Juuri teon huomaamattomuus estää kyseenalaistamasta 

sitä. Esimerkiksi Jumalan sukupuolittaminen tai perinteisen naisen roolin esittäminen ei 

vähene ihmisten populaarissa teologiassa suhteessa yleiseen poliittiseen tiedostamiseen. 

Vallitsevaa käsitystä ylläpitävien seksuaalisten rukouksien sijasta tarvitaan poliittisia 

rukouksia, jotta metodologinen näkeminen olisi mahdollista. Näkeminen edellyttää aina 

työkaluja kriittiseen analyysiin ja reflektioon, joiden tarjoaminen on poliittisen tiedostamisen 

tavoite.83 

Näkemistä seuraava arvioimisen vaihe vaatii Althaus-Reidin mielestä 

tarkkanäköisyyttä, sillä se koostuu tilanteen kriittisestä arvioinnista ja strategisesta tulevien 

 
81 Althaus-Reid 2000, 136–137. 
82 Althaus-Reid 2000, 137–139. 
83 Althaus-Reid 2000, 125–129. 
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toimien suunnittelusta. Arvioinnin vaiheeseen kuuluu myös Raamatun opiskelu, joka ei 

kuitenkaan tarkoita raamattukommentaarien läpikäymistä ja historiallisen oikean tai väärän 

käyttämistä tilanteen arvioinnissa. Arviointi kumpuaa nähdystä tilanteesta eikä historiallisista 

näkemyksistä. Althaus-Reid käyttää esimerkkinä patriarkaalisissa perheissä eläviä naisia ja 

homoseksuaalisuutensa takia työnsä menettämistä pelkääviä miehiä, jotka tarvitsevat 

uudenlaista dialogia Raamatun kanssa eivätkä vain ulkopuolelta tulevaa argumentointia 

Raamatulla. Keskeistä on pitäytyä Raamatun merkittävimmissä periaatteissa kuten 

oikeudenmukaisuudessa, rauhassa, rakkaudessa ja solidaarisuudessa. Arvioinnin onnistumisen 

kannalta on tärkeää tukea yhdessä työskentelevää yhteisöä, jonka tehtävänä on herättää 

henkiin sorron tuhoamat yksilöt. Metodin kolmas vaihe, toiminta, tulee kun on luotu jokin 

suunnitelma, jonka yhteisö on kykenevä toteuttamaan.84 

Toinen Althaus-Reidin käsittelemä yhteisöllinen teologian muoto nousee 

marginalisaatiosta ja köyhyyden kehiltä, joiden välillä on erilainen suhde valtaan ja 

velvoitteisiin. Uloimpana keskustasta olevilla sosiaalisen ulossulkemisen kehillä ihmiset ovat 

vieraantuneet yhteiskunnasta, mutta juuri ne ovat Althaus-Reidin mielestä oikea sijainti saada 

osviittaa Jumalan kasvoista ihmissuhteissa. Köyhyyden kehältä nousevaa teologiaa hän 

kutsuu rejunte-teologiaksi. Rejunte on slummeissa yleisin perhemuoto ja sanana se merkitsee 

uutta kerääntymistä, mikä merkitsee partnerien vaihtumista ja vanhan perhekokonaisuuden 

kierrättämistä uutta muodostaessa. Uloimmilla kehillä perhekokonaisuuksien ollessa 

epävakaita rejunte spontaanina instituutiona toimii uusiutumisen lähteenä. Ottaessa 

nomadiuus ja perheen uudelleenkierrättäminen teologian lähtökohdiksi syntyy teologiaa, joka 

on monimuotoista ja muuttuvaa eli jännitteessä kirkon instituution ja arvojen – kuten 

keskustan määrittelyiden rakkaudesta ja menestyksestä – kanssa. 85 

Marginaalista käsin queeriksi tehdyn rejunte-teologian luonteenpiirteiksi Althaus-Reid 

nimeää vapautuksen paradigman etsinnän sekä kansanomaisen tai suullisen Raamatun 

tulkinnan, joka ilmenee esimerkiksi perinteisten sanontojen tulkitsemisena Raamatun sijasta. 

Näissä tarinoissa Jeesus toimii auktoriteettina Raamatun ulkopuoliselle tarinalle ja 

kansanpyhimykset ja ihmeparantajat linkittyvät materialistiseen ymmärrykseen 

messiaanisuudesta. Jeesuksen, Marian ja pyhimysten representaatioiden muuttumisen ja 

kieroutumisen taustalla on myös ihmisten halu ilmaista kristinuskon tukahduttamia 

uskomuksia. Toisaalta Raamattua voidaan lukea nykyaikaisen yhteiskunnan 

epäonnistumisesta käsin etsien perinteisistä raamatullista sankareista poikkeavia nöyriä 

 
84 Althaus-Reid 2000, 129–130. 
85 Althaus-Reid 2004, 148–152. 
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sankareita, marttyyreita ja profeettoja, joiden kanssa voi identifioitua ulossulkemisen kautta.86 

Kristinuskoa uudelleenjärjestelevä rejunte-teologia paljastaa Althaus-Reidin mukaan valtion 

ja teologian – eli keskustan – diskurssien sopimattomuuden ulossuljettujen elämään. Hän 

ajattelee, että kristinuskolla on paljon opittavaa rejunte-teologialta esimerkiksi lopettaakseen 

köyhien elämän normalisoimisen keskiluokan muottiin, tunnistaakseen moneutta ja 

ymmärtääkseen paremmin Queer-Jumalaa, joka on antelias ja arvaamaton kuin elämä, omalla 

tavallaan rehellinen mutta solidaarinen selviytymisen keskellä.87 

2.4. Kaikki teologia on seksuaalista 

Teologia on Marcella Althaus-Reidin mielestä aina seksuaalinen teko. Teologioiden välillä 

voidaan tehdä käsitteellinen ero seksuaalisuuden teologioiden (theologies of sexuality) ja 

seksuaalisten teologioiden välillä (Sexual Theologies). Seksuaalisuuden teologiassa, kuten 

säädyllisessä teologiassa, heteroseksuaalisessa teologissa ja pohjoisatlanttisessa 

systemaattisessa teologiassa, seksuaalisuutta lähestytään idealistisella metodologialla. Aluksi 

muodostetaan heteroseksuaalisuudelle perustuva ymmärrys Jumalasta ja Raamatusta, jonka 

jälkeen hyväksyttävän seksuaalisuuden on mahduttava muodostettuun idealistiseen kuvaan. 

Prosessin lopputuloksena Jumala ja seksuaalisuus redusoidaan, jolloin Jumala ei ole 

oikeudenmukaisuuden jumala vaan keksityn sosiaalisen järjestyksen jumala. Seksuaalinen 

teologia puolestaan on vastakohtainen idealistiselle seksuaalisuuden teologialle ja sen 

prosessille. Materialistisena teologiana sen lähtökohtana on ihmisten toiminta mukaan lukien 

seksuaaliset teot. Seksuaalisessa teologiassa osaa ihmiselämän todellisuudesta ei tarvitse 

jättää huomiotta vaan pyhän etsiminen ja ymmärtäminen alkaa seksuaalisuudesta.88 

Länsimaiseen systemaattiseen teologiaan on sisäänrakennettu oletus mielen ja ruumiin 

vastakkainasettelusta, joka ei huomioi teologian perustumista voimakkaalle kehollisuudelle. 

Oletus näkyy kehon toimintaan kytkeytyvissä opeissa niin Jeesuksen syntymästä, 

ruumiillisuuden kontrolloinnista kuin kuolleen ruumiin palaamisesta eläväksi. Se näkyy myös 

ruumiillisiin suhteisiin liittyvissä opeissa kuten opissa kolminaisuudesta, johon kytkeytyy 

käsitys hierarkkisesta perheestä. Näiden takia Althaus-Reid esittää kehollisuuden olevan 

oleellinen osa teologista analyysia. Tämä näkyy myös systemaattisen teologian käsityksessä 

pelastuksesta, jossa heteroseksuaalisuus on edellytys pelastukselle.89 

 
86 Althaus-Reid 2004, 153–156, 158. 
87 Althaus-Reid 2004, 161–162, 165. 
88 Althaus-Reid 2000, 146. 
89 Althaus-Reid 2000, 18–19. 
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Althaus-Reid pitää perinteistä teologiaa seksuaalisena ideologiana, johon kuuluu 

pyhitetty seksuaalinen ortodoksia ja ortopraksia. Systemaattinen teologia on hänen mielestään 

mielivaltainen teoria seksuaalisuudesta. Mielivaltaisuuteen ei ole kuitenkaan puututtu vaan 

feministinen vapautuksen teologia on tarkastellut ainoastaan englannin kielen sanan ’sex’ 

merkitystä sukupuolena. Vähemmälle huomiolle on jäänyt sanan merkitys seksin 

harrastamisena, vaikka seksuaalisuus ja himo ovat olleet heteroseksuaalisuuteen pohjautuvan 

teologian merkittävänä mielenkiinnon kohteena.90 Vaihtoehtoista teologista praxista ei voida 

Althaus-Reidin mukaan tuottaa kyseenalaistamatta patriarkaalista ajattelu- ja kirjoitustapaa, 

jota luonnehtii ulossulkeminen, hierarkkisuus ja dualismit. Sukupuoli ei Althaus-Reidin 

mielestä ole riittävän perustavanlaatuinen kategoria patriarkaalisuuden haastamiseksi toisin 

kuin seksuaalisuus, jonka avulla hän pyrkii luomaan heteroseksuaalisesta ajattelusta 

poikkeavan epistemologian.91 Seksuaalisuuden uudelleenkäsitteellistäminen uhkaa hänen 

mukaansa horjuttaa oppeja, jotka ovat korostaneet Jumalaa heteroseksuaalisen auktoriteetin 

lähteenä.92 

Seksuaalisuutta idealistisella metodologialla lähestyvästä systemaattisesta teologiasta 

poikkeavaa queeria teologiaa ei ole Althaus-Reidin mielestä tehty, koska se edellyttää 

teologilta rohkeutta tulla pois omista kaapista, olipa kyseessä homoseksuaalisuuden, 

transsukupuolisuuden tai idealistisen heteroseksuaalisuuden häivyttävä kaappi. Kaapissa 

olevat teologit sortuvat Althaus-Reidin mukaan jatkuvasti kaksinaamaisuuteen suhteessa 

julkiseen ja yksityiseen elämänpiiriin reflektoidessaan yksityistä elämäänsä 

heteroseksuaalisen teologian perinteisillä keinoilla, vaikka reflektoinnin kohteet eivät missään 

nimessä olisi vanilla-laatua.93 Vanilla-teologia ei ole mullistavaa tai kokeilullista vaan se on 

epäitsenäistä ja täynnä muiden tekemiä ratkaisuja. Niihin nojautuessaan teologit tukevat 

seksuaalista ja poliittista hegemoniaa ja luovat teologiaa, joka kamppailee ihmisen 

pakottamisen ja hyväksymisen välillä. Teologia kutsuu ihmistä luokseen syyllisyyden avulla 

hyväksymättä tämän seksuaalista elämää.94 

Althaus-Reidin mukaan keskeinen teologian idealisointi on seksuaaliset konstruktiot, 

jota kyseenalaistavia tekoja pidetään sodomiana eli luonnon vastaisina tekoina. Sodomiaa 

pidetään vastakkaisena heteroseksualisoidulle utopialle sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta 

 
90 Althaus-Reid 2000, 87–8. 
91 Althaus-Reid 2004, 62–63. 
92 Althaus-Reid 2004, 102. 
93 ’Vanilla’ viittaa englannin kielessä perinteiseen tai tavanomaiseen seksielämään, joka on epäseikkailullista ja 

rajoittunutta. 
94 Althaus-Reid 2000, 88–89. 
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ja poliittisesta vapautumisesta, minkä takia homoseksuaalisuutta pidetään vapautuksen 

vihollisena. Althaus-Reidin mukaan tällainen ajattelu ei johda vapautumiseen vaan sortaja-

sorrettu -kategorioiden sisällyttämiseen heteroseksuaalisuuteen, jolloin toisistaan erottuu hyvä 

heteroseksuaalisuus kuten lisääntymiseen tähtäävä seksuaalisuus ja paha sodomia. Sodomia 

uhkaa sosiaalista järjestystä rikkomalla mies-nainen -hierarkian, mikä katsotaan haavoittavan 

yhteisöä, valtioiden perustaa ja ihmiskunnan suhdetta Jumalaan. Sosiaalinen järjestys 

rikkoutuu, kun mies feminisoi miespartnerinsa ja parista tulee alisteinen naisen sijasta. 

Sodomia sekoittaa hierarkiat ja erottaa kamppailun vapautuksesta sen miehisistä 

huolenaiheista ja hyveistä, minkä takia homoseksuaalisuus on uhka vapautuksen teologialle.95 

Teologia on kehittänyt oman ihmissuhdejärjestelmän, jossa Althaus-Reidin mukaan 

naiset, miehet, eunukit ja sodomiitit ovat toteuttaneet erilaisia mutta toisistaan riippuvaisia 

funktioita julkisessa ja yksityisessä tilassa. Systemaattista teologiaa hän kuvaa pornosta 

lainatulla soft-core -termillä, jolla viitataan vähemmän graafiseen, vihjailevampaan eikä niin 

suoraan pornoon. Soft-core teologiassa seksuaalinen sorto on selvää, mutta sitä pidetään 

luonnollisena, siedettävissä rajoissa ja hyväksyttävänä. Soft-core teologian Jumala käyttää 

sodomitteja ilmaistakseen lisääntymisen tuoman lisäarvon ihmisten suhteissa ja 

määritelläkseen Jumalan hyväksymät heteroseksuaaliset arvot. Säädytön teologia pakottaa 

systemaattisen teologian kohtaamaan todellisen hard-core luonteensa ja myöntämään 

seksuaalisten konstruktioidensa julmuuden. Sukupuolen ja seksuaalisuuden dekonstruktioon 

ja teologian ideologisuuden osoittamiseen pyrkivää säädytöntä teologiaa pidetään kuitenkin 

epämoraalisena.96 

Evankeliumi, heprealainen raamattu ja kirkko rituaaleineen perustuvat yhteiselle 

symboliselle oletukselle. Symbolisen oletuksen paljastaminen paljastaa myös Hard-core 

kristillisyyden luonteen ja sen rakentumisen rajoitetulle halulle ja epätasa-arvoisille suhteille, 

josta Judith Butler käyttää nimitystä heteroseksuaalinen matriisi. Raamattu on tuottanut 

kuuliaisuutta kolonialististen halujen järjestelmää kohtaan, millä oikeutetaan ja legitimoidaan 

Jumalan nimessä tapahtuva laajentumispolitiikka. Näitä tekstejä käytetään iskostamaan 

käsitys kolonialisoivan vallan ylemmyydestä ja niillä luodaan universaaleja ja essentialistisia 

uskonnollisia ja poliittisia oletuksia, joita ei voi haastaa.97 Esimerkiksi Jeesuksesta tai 

Mariasta keskustelemista biologisessa kontekstissa pidetään liian yksinkertaistavana ja 

redusoivana. Kuitenkin tätä on Althaus-Reidin mukaan tarkasteltava, sillä oletukset Jeesuksen 

 
95 Althaus-Reid 2000, 194–5. 
96 Althaus-Reid 2000, 93. 
97 Althaus-Reid 2000, 93–94. 
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tai Marian sukupuolielimistä tekevät sukupuolesta ja seksuaalisuudesta kategoriat, jotka ovat 

läsnä kristillisessä kuvastossa.98 

Althaus-Reid esittää viisi keinoa, joilla voidaan purkaa sukupuolisuuden ja 

seksuaalisuuden ympärille rakentunutta ideologista verkkoa. Ensinnäkin on tunnustettava 

konstruoidun teologisen subjektin rajat eli ideologiset rajoitukset ja vallan strategiat, joilla 

delegitimoidaan ja asetetaan yksityiseen elämänpiiriin ne, jotka eivät ota osaa 

heteroseksuaaliseen ideologiaan. Toisekseen on tunnustettava sukupuolisten ja seksuaalisten 

ideologioiden sekä luokka- ja rotuideologioiden yhteys. Kolmanneksi on luettava Raamattua 

ja kirkon traditiota sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmasta ja neljänneksi tutkittava 

teemoja Jumalasta ja seksuaalisuudesta heteroseksuaalisuuden metaforien ulkopuolella. 

Jumalan ja Jumalan ihmisten vapauttaminen on ollut vapautuksen teologian ydintä ja siksi 

teologian tekeminen säädyttömäksi on ilmiselvä askel eteenpäin prosessissa, joka alkoi vuosia 

sitten Latinalaisessa Amerikassa epäoikeudenmukaisuuden ja väkivallan äärellä. Viidenneksi 

on kiinnitettävä huomiota tarinoiden teologiaan.99 

Althaus-Reid kuvaa vapautuksen teologian pyrkivän ratkomaan ristiriitoja tukahdutetun 

vastarinnan ja auktoritatiivisen diskurssin välillä tarkastelemalla valtaa tukevia uskonnollis-

poliittisia diskursseja ja määräysvallan oikeutusta. Tarkastelussaan vapautuksen teologia ei 

kuitenkaan huomioi kristinuskon vaikutusta yhteiskuntaan kattavasti, vaan se jättää huomiotta 

kristinuskon määräämän seksuaalisen koronkiskonnan. Althaus-Reidin mukaan kristinusko 

Latinalaisessa Amerikassa määritteli seksuaalisuuden koronkiskonnan termein; 

seksuaalisuuden tuli kasvaa korkoa eli tuottaa jälkeläisiä, jolloin avioliittoa arvostettiin juuri 

vaimon työn tuottaman hyödyn kautta. Eurooppalaisen metanarratiivin teologia oli 

sukupuolista, sillä se sääteli seksuaalisuutta avioliiton sisä- ja ulkopuolella, asetti miehen 

velvollisuudeksi naisen fyysisen kurittamisen tämän opettamiseksi ja osallistui niukkuutta ja 

infrastruktuurin puutetta aiheuttavaan politiikkaan.100 

Vapautuksen teologiassa vaikutusvaltaisessa Dusselin poliittisessa ontologiassa 

homoseksuaalisuus ja lesbous ovat syntiä, koska ne rikkovat hierarkkisia sääntöjä. Dusselille 

hyväksyttävä seksuaalisuus on palvelus, joka toteutetaan lasten saamiseksi. 

Homoseksuaaliuus sen sijaan on hänelle samanlaisuuden kategoria, jossa toiseus tuhoutuu ja 

yksilö on kykenevä rakastamaan vain biologisesti samanlaistaan. Lesbous on Dusselin 

mukaan vielä äärimmäisempää, sillä nainen hylkää äitiyden ja sen tuoman ontologisen 

 
98 Althaus-Reid 2000, 61. 
99 Althaus-Reid 2005, 35–7. 
100 Althaus-Reid 2000, 20–21. 
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avautumisen. Sodomia on hänelle antikristillistä koska se symboloi Adamin individualistista 

halua olla täysi itsessään ja sulkea toinen ulkopuolelle.101 

Avioliitto paljastaa kristillisen teologian ja eletyn elämän välisen ristiriidan, sillä 

aviorikos on tavallinen osa myös kristillistä elämää. Koska kristityt reflektoivat omaa 

elämäänsä teologian kautta, ei ole yllättävää, että aviorikos on tyypillinen teema myös 

teologiassa. Althaus-Reid kuvaa teologisen käsityksen aviorikoksesta perustuvan Toisesta 

Mooseksen kirjasta löytyvää kieltoon, jossa naista käsitellään osana muuta omaisuutta. Tämän 

takia teologinen perustelu menettää merkityksensä, jos ihmisten status toisen omaisuutena 

kyseenalaistetaan. Vastapainoksi teologiselle käsitykselle Althaus-Reid nostaa nykyajasta 

esille tarinoita, jotka kuvaavat intiimiyttä eräänlaisena kelluvana tai liukuvana kategoriana, 

josta on neuvoteltava dialogissa muiden kanssa. Säädyllisen teologian pönkittämä narratiivi 

aviorikoksesta ja siihen liittyvästä häpeästä ei kuitenkaan mahdollista tällaista ymmärrystä. 

Ihmiset, jotka eivät koe tarjottua ihmissuhteiden kirjoa riittäväksi ja tyydyttäväksi, haastavat 

Althaus-Reidin mielestä tarinoillaan heteroseksuaalisen monoteistisen – yksi Jumala, yksi 

aviomies, yksi fallos – systeemin alhaalta käsin. Hegemoninen heteroseksuaalisuus vaatii 

heteroseksuaalisten suhteiden noudattavan asetettua standardia suhteista, joka tekee heteroille 

entistä haastavammaksi kertoa omasta seksuaalisesta todellisuudestaan.102 

Aviorikos terminä liittyy voimakkaammin omistusoikeuteen kuin ihmissuhteisiin. 

Heteroseksuaalinen avioliitto on ainutlaatuinen lainopillinen sopimus, joka pyrkii 

rajoittamaan intiimejä ihmissuhteita loppuelämän ajaksi. Kuitenkin aviorikosta pidetään usein 

juuri haluna paeta kontrollia ja elämän ennakoitavuutta. Aviorikosta pidetään kaoottisena, 

koska se paljastaa ideaalin avioliiton ennustettavuuden. Se kertoo vääristä konstruktioista 

koskien instituutionalisen avioliiton ulkopuolisia suhteita. Althaus-Reid katsoo, että 

kolminaisuuden essentialismi syntyy avioliittoon liittyvistä oletuksista, jotka poissulkevat 

moneuden ja elinpiirin ulkopuolisen intiimiyden kaipaamisen. Koska avioliitto 

ihmissuhteiden muotona on valheellinen, ei trinitaarinen malli avioliitosta vastaa todellisuutta 

vaan on hegemonisten ideologioiden unelmaa. Althaus-Reid ehdottaa, että kehittämällä 

triniteettioppia panokaveruuden perusteella keskiaikaisen perhekäsityksen sijasta se olisi 

rikkaampaa ja vakuuttavampaa.103  

 
101 Althaus-Reid 2000, 198–199. 
102 Alhtaus-Reid 2000, 139–142. 
103 Althaus-Reid 2000, 142–144. 
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3. Heteroseksuaalisuus säädyllisessä teologiassa 

3.1. Pakollinen heteroseksuaalisuus ja patriarkaalisuus 

Heteroseksuaalisuus on Althaus-Reidin mielestä patriarkaalisuuden ideologia ja hän katsoo 

kristinuskon liittoutuneet heteroseksuaalisuuden kanssa. Teologian heteronormatiivisuus 

merkitsee, että teologiaa ei tehdä materialistisista lähtökohdista vaan ideologiasta käsin. 

Heteroseksuaalisuuden jumalallistuessa sen uudelleenteoretisointi tai edes keskustelu siitä 

muuttuu mahdottomaksi, sillä heteroseksuaalisuus muuttuu abstraktiksi annetuksi konseptiksi 

tai metanarratiiviksi, joka väittää olevansa luonnollinen eikä luotu. Heteroseksuaalisuus on 

tapa ajatella, minkä muuttaminen edellyttää täysin toisenlaista seksuaalista epistemologiaa, 

joka on löydettävissä marginalisoiduista seksuaalisuuksista kuten biseksuaalisuudesta ja 

fetisismistä. Kaapissa oleva heteroseksuaalisuus vahvistaa ideologian, teologian sekä 

sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden muodostaman kokonaisuuden asemaa yhteiskunnassa ja 

mahdollistaa niiden muovaamien normien olemassaolon.104 

Althaus-Reid ymmärtää Adrienne Richin tavoin heteroseksuaalisuuden pakollisena 

poliittisena instituutiona, joka vaikuttaa sekä miesten että naisten identiteettien tuotantoon.105 

Käsitteenä pakollinen heteroseksuaalisuus viittaa siihen tosiasiaan, että heteroseksuaalisuus – 

äitiyden ja perheen tavoin – on konstruoitu ja pakotettu poliittinen instituutio eikä 

luonteeltaan synnynnäinen ja luonnollinen. Richin mukaan heteroseksuaalisuus legitimoi 

naisten taloudellista ja poliittista kontrollia sekä naisten alistamista miehisen vallan 

ylläpitämiseksi.106 Althaus-Reidin mukaan pakollisella heteroseksuaalisuudella on erilaisia 

mutta toisiinsa yhteydessä olevia ilmenemismuotoja ja se on vastuussa kapitalistisista 

metaforista kasvusta, penetraatiosta tai determinismistä. Pakollinen heteroseksuaalisuus ja 

kapitalismi kietoutuvat toisiinsa myös historiallisesti, sillä paradigma kahdesta biologiaan 

perustuvasta sukupuolesta alkoi hallita kotielämän ja varallisuuden saadessa uusia 

yhteiskunnallisia merkityksiä 1700-luvulla, kun luokkayhteiskunnan vaikutuksesta kehittyivät 

käsitykset kotivaimosta ja säädyllisestä äidistä. Yhä edelleen diskurssit perheestä, 

säädyllisyydestä ja kapitalismista tukevat toisiaan.107  

Althaus-Reid haastaa kristinuskoa esittämällä kysymyksen sen patriarkaalisuudesta. 

Vaikka maskuliiniset kuvaukset Jumalasta Isänä tai Poikana voivat olla johdonmukaisia ja 

teoriassa tarjota jopa erilaisia miehinä olemisen tapoja, käytännössä osana yhteiskuntaa 

 
104 Althaus-Reid 2000, 64, 173; 2004, 63. 
105 Althaus-Reid 2004, 84. 
106 Ryersbach 2005, 127. 
107 Althaus-Reid 2000, 176. 
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kristinusko tukee vain yhtä ideaalina pitämää heteroseksuaalista miehen mallia. Tämän takia 

käsitys Jumalasta ja käsitys maskuliinisuudesta on purettava yhtäaikaisesti. Patriarkaalisen 

identiteetin ja erilaisuuden välinen jännite on keskeinen teologian kannalta.108 Machismo, 

jonka Althaus-Reid määrittelee patriarkaaliseksi ideologiaksi, joka on luonnehtinut 

Latinalaista Amerikkaa Conquistasta eli espanjalaisten Latinalaisen Amerikan valloituksesta 

lähtien säätelee latinalaisamerikkalaisten miesten käyttäytymistä niin yksilön kuin 

yhteiskunnan tasollakin. Se kuitenkin on riippuvainen naisten asettumisesta omaan rooliinsa 

yhteiskunnassa. Tällä naisen paikan määrittelevällä hembrismo -järjestelmällä on vahvat 

yhteydet kristinuskoon ja Neitsyt Mariaan, jonka varassa mantereen patriarkaalisuus lepää.109 

Althaus-Reid vertaa traditionaalista teologiaa maskuliiniseen seksuaalisuuteen, jossa 

penetroiminen ja siittiöiden levittäminen näyttelevät keskeistä osaa. Hän katsoo, että 

luomisessa koko maailma syntyy Jumalan levittäessä siemeniään, mitä Jumalan Sana – eli 

suurin kuviteltavissa oleva fallos – edustaa. Systemaattinen teologia on syntynyt näiden 

voimakkaiden siemenenlevittämisten vaikutuksesta. Jumalan Sanan ejakuloiva liike tarvitsee 

vastinparikseen liikkumattoman säilytysastian kuten Neitsyt Marian. Neitsyt Mariaan 

liittyvissä auktoritatiivisissa diskursseissa on kiinnostava yksityiskohta, sillä ne ovat 

luonteeltaan ennemminkin visuaalisia kuvia kuin kirjoitettuja tekstejä. Pyhien kirjoitusten 

tuottaminen on miesten yksinoikeus, josta naiset ja Neitsyt Maria on suljettu ulkopuolelle. 

Jumalan Sana on yhdistetty miehisenä pidettyyn kykyyn tuottaa rationaalisia diskursseja, 

mistä naiset ovat suljettu ulkopuolelle. Neitsyt Marian elämänkerta on luonteeltaan 

seksuaalinen tarina, joka on muodostunut Isä-Jumalan toiminnan – siittiöiden levittämisen – 

ympärille. Marian elämänkertaa on hallinnut ja hallitsee edelleen hänen ulkoinen 

olemuksensa sanojen ja ajatusten sijasta. Kuvat Neitsyestä, vastasyntyneestä lapsesta ja 

yliluonnollisesta ilmoituksesta kuuluvat keskeisesti osaksi Marian elämää kristillisenä 

symbolina ja nämä kuvat pyrkivät välittämään tietyn ihanteen. Jumala, vulva ja seksuaalinen 

nautinto eivät todellisuudessa ole toisiaan poissulkevia vaan kuuluvat Althaus-Reidin mukaan 

samaan eriytymättömään todellisuuteen.110 

Vapautuksen teologia ei ole ottanut vakavasti feministisen teologian huomioita 

mieskeskeisestä taloudesta tai politiikasta eikä se ole analyysissaan huomioinut ei-dualistisia 

lähestymistapoja tai seksuaalisuuden ja sukupuolen dekonstruktiota. Se on Althaus-Reidin 

mukaan sivuuttanut feministisen epistemologian ja sen analyysin patriarkaalisuudesta sekä 

 
108 Althaus-Reid 2000, 18. 
109 Althaus-Reid 2004, 30–31 
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ymmärryksen sukupuolen performatiivisuudesta. Vapautuksen teologian syvään juurtunut 

fetisismi, jossa ideologiat syrjäyttävät ihmiset, estää sitä haastamatta patriarkaalisuutta ja 

samalla myös selittää vapautuksen teologiasta löytyvää essentialismia ja naisiin kohdistuvaa 

normatiivisuutta. Ideologisesti konstruoituneen vapautuksen teologian lisäksi feministiset 

vapautuksen teologit joutuvat kohtaamaan naisten väärän tietoisuuden, joka syntyy naisten 

joutuessa asettumaan patriarkaalisten arvojen määrittämään rooliin saadakseen illuusion 

toimijuudesta. Nainen on sukupuolensa takia ontologisesti erotettu patriarkaalisesta 

yhteisöstä, minkä takia naisten epistemologia on haastavin ja aidoin köyhien epistemologia, 

jota vapautuksen teologian pitäisi tavoitella.111  

Vaikka solidaarisuus on keskeinen arvo vapautuksen teologiassa, on vapautuksen 

teologian solidaarisuus Althaus-Reidin mukaan vain samanlaisten homosolidaarisuutta. 

Homosolidaarisuus on ulossulkevaa, sillä se yhdistää miehet toisiinsa ja projekteihinsa jättäen 

muut ulkopuolelle tai integroi nimellisesti osaksi omia ideoita. Vapautuksen teologiassa 

naisen sisällyttäminen homosolidaarisuuden piiriin oli rajoitettua, sillä sisällyttäminen 

edellyttää naisen asettumista kirkon ymmärtämään essentialisoituun ja universalisoituun 

käsitykseen naiseudesta.112  

Käsitystä solidaarisuuden Jumalasta rajoittaa Althaus-Reid mielestä homososiaalisuus, 

mikä merkitsee miesten kuuliaisuutta patriarkaatin jatkamiselle sekä homofobian ja 

misogynian säätelyä. Homososiaalinen miehinen halu heijastaa aina kahta seksuaalisen sorron 

rakennetta eli avioliittoa ja heteroseksuaalisuutta. Homososiaalisuus on olennainen 

’solidaarisuudelle’, joka perustuu ryhmään kuulumisen etiikalle ja kohdistuu vain samoihin 

tavoitteisiin sitoutuviin. Teologiassa miesten ja naisten suhteita tarkastellaan vain 

homososiaalisesta näkökulmasta ja miehiä pidetään ylempinä suhteessa alistettuihin naisiin, 

mikä ilmenee seksuaalisissa metaforissa. Naiset ja seksuaalivähemmistöt ulkopuolelleen 

sulkeva solidaarisuus toimii ennemmin ideologisuutta vahvistavasti kuin vapauttavasti.113 

Samalla Althaus-Reid huomauttaa, että vapautuksen teologien solidaarisuus ei ole kohdistunut 

seksuaalisen vainon uhreihin, koska heteroseksuaalinen vietti vallasta johtaa solidaarisuuteen 

vain omasta himokkaasta perustastaan.114 

Vapautuksen teologia representoi Althaus-Reidin mukaan luokan, sukupuolen tai rodun 

takia poliittisesta osallisuudesta ulosrajatun yksilön, mutta samanaikaisesti tulee myös 

muodostaneeksi sen identiteetin, jota representoidaan. Pelko heteroseksuaalisuuden 

 
111 Althaus-Reid 2004, 70–71. 
112 Althaus-Reid 2005, 33–4. 
113 Althaus-Reid 2000, 89–92. 
114 Althaus-Reid 2000, 73–74. 
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dekonstruktiota kohtaan osoittaa vapautuksen teologian toivottoman tilanteen, mutta 

yhtäaikaisesti eri ihmisryhmiä pois rajaava malli osoittaa selkeästi ulossuljetut ihmiset. 

Ulossulkemiset ovat Althaus-Reidin mukaan todisteita todellisuudesta, jota ei voitu 

yhdenmukaistaa.115 Käsitellessään talousjärjestelmän ulossulkevia vaikutuksia Althaus-Reid  

toteaa, että naisten elämillä uhkapelataan kaksinkertaisesti: sekä patriarkaalisen uskon että 

kulttuurin tasolla. Näiden yhteisvaikutuksesta naisen elämän liikkumavara yhteiskunnassa voi 

olla huomattavan pieni ja nainen voi joutua sekä paikallisyhteisön että uskonnollisen yhteisön 

hylkäämäksi esimerkiksi naisen aviomiehen kuollessa. Yhteisön lainsäädännön alueelle 

tunkeutuva uskonnollinen hegemonia voi vahingoittaa naista autonomian poistavan 

sukupuolijärjestelmän lisäksi.116 

Vapautuksen teologian hermeneutiikkaan kytkeytyy Althaus-Reidin mielestä 

valheellinen machisimo-kulttuuriin kytkeytyvä dikotomia, jonka toisena napana on 

poliittisuus ja toisena sukupuolisuus sekä seksuaalisuus. Tässä dikotomiassa ’olla poliittinen’ 

tarkoittaa jokapäiväistä sitoutumista valtioiden ja maanosan kamppailuun vapautumisesta 

poliittisen ja taloudellisen sorron alta. ’Olla sukupuolinen ja seksuaalinen’ puolestaan 

merkitsee oman identiteetin löytämistä ja maskuliinisen ideologian epäilemistä. Latinalaisessa 

Amerikassa ’olla poliittinen’ ja ’olla sukupuolinen ja seksuaalinen’ ovat dikotomian toisensa 

poissulkevat päät ja naisia kehotetaan valitsemaan poliittinen vapautus. Sukupuolisen 

vapautumisen sijasta ideologinen heteroseksuaalisuus redusoi naisten identiteetit äiteyteen, 

lapsiin ja niiden ruokkimiseen. Naisten puolesta elämäntehtävän valitessaan vapautuksen 

teologia paljastaa imperialistisen ja hegemoniaan pyrkivän luonteensa. 117
 

Heteronormatiivisuus teologiassa aiheuttaa poliittisen ja uskonnollisen autonomian 

vastakkaisuuden sukupuoliselle autonomialle. Naisten yhteiskunnallisen aseman analyyseissä 

käytetty jaottelu yksityiseen ja julkiseen elämänalueeseen pätee myös teologiassa, jossa 

naisten rooli on toimia teologian kuluttajina eikä tuottajina. Yksityinen elämänalue on 

riippuvuuden eikä autonomian elämänalue, mikä teologiassa näkyy yksilön riippuvuutena 

hegemonisista määritelmistä, joiden mukaan määräytyy mitä ihmiset uskonnollisesti 

tarvitsevat, miten se jaellaan ja kenelle järjestelmä tuottaa tyydytystä ja onnea. Binaarinen 

jaottelu julkiseen ja yksityiseen sekä riippuvuuteen ja autonomiaan on luonteeltaan 

poissulkeva ja tuottaa tuntemuksen yhteenkuuluvuudesta ainoastaan rajaamalla jotkut pois. 

Althaus-Reid ajattelee, että heteroseksuaalisuutta ensisijaisena pitävään teologiaan ja 

 
115 Althaus-Reid 2000, 197. 
116 Althaus-Reid 2000, 189–91. 
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politiikkaan kohdistuva kritiikki auttaa ratkaisemaan monimuotoista sortoa uusliberalismin ja 

kristinuskon muodossa tuottavan patriarkaalisuuden kriisin.118 

3.2. Kapitalismi ja teologian tuotantoprosessi 

Kapitalismi on syntynyt ja on riippuvainen patriarkaalisuudesta ja globaali uusliberalismi on 

Althaus-Reidin mukaan vain patriarkaalisuuden viimeisin artikulaatio. Kapitalismin 

luonteeseen kuuluu binaarinen taloudellinen epistemologia eli prosessi, jossa pääoman 

kerryttäminen perustuu hierarkkiselle riistolle sekä sotaan ja voimaan perustuvalle hallinnalle. 

Kapitalismia oikeutetaan taloudellista järjestelmää toteuttavilla juridisilla instituutioilla ja 

teknisillä mekanismeilla. Althaus-Reidin mukaan teologia ei ole taloutta analysoidessaan 

tarkastellut talousjärjestelmää kokonaisuudessaan, minkä takia kritiikki on ollut vaillinaista ja 

vapautuksen teologia sekä kehitystä korostava teologia eivät ole pystyneet vastaamaan 

globaalille uusliberalismille.119 

Globaali uusliberalismi on tuottanut Althaus-Reidin mukaan valtion roolin 

desentralisaation, jolloin valtion funktioksi on jäänyt pelkkä vastaanottavaisena oleminen 

strategioille, jotka on kehitetty talousjärjestelmän kansainvälisillä tasoilla. Järjestelmässä 

markkinoiden kuuluu olla läsnäololtaan ainutlaatuinen ja kaikkialle leviävä, mitä vapautuksen 

diskurssissa kutsutaan epäjumalalliseksi. Markkinataloudesta on tullut kasinotalous, jossa 

vain pari prosenttia kiertävästä rahasta käytetään tuotantoon, palveluihin tai suoriin 

investointeihin, muu on spekulatiivista rahaa. Kasinotalous luo omat selviytymisen ja kasvun 

lait säätelyn purkamisen ja kansallisen lainsäädännön yliajamisen avulla. Järjestelmä vähentää 

valtioiden taloudellista vakautta ja lisää haavoittuvassa asemassa olevien määrää. Koska 

kasinotalouden eliitti on pohjoisatlanttista ja miesvaltaista, kasinotaloudella ei ole paikallista 

kontrollia vaan valtiot neuvottelevat eduistaan hegemonisten johtajien kanssa.120 

Teologia ja poliittiset diskurssit ovat Althaus-Reidin mukaan vuorovaikutteisessa 

suhteessa toisiinsa. Hän näkee huomattavia yhtäläisyyksiä taloudellisen ja teologisen 

järjestelmien välillä, sillä molemmat keskittyvät tiettyjen tarpeiden säätelyyn ja täyttämiseen. 

Taloudellinen järjestelmä perustuu eroottiselle harkinnalle, jolla määritellään kehojen 

toimintaa yhteisössä kontrolloimalla intiimiyttä, tarpeiden hyväksyttävyyttä ja luomalla 

tyydyttämisen politiikkaa. Althaus-Reid ajattelee teologisen järjestelmän olevan hyvin 

samankaltaisen, sillä teologia kontrolloi sielujen markkinoita ja sielujen tarpeita kuten 

sakramentteja tai rukouksia. Teologiset järjestelmät myös jakavat hengellisiä hyödykkeitä 

 
118 Althaus-Reid 2000, 170. 
119 Althaus-Reid 2000, 171–2. 
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kuten pelastusta, anteeksiantoa tai iankaikkista elämää asiakaskunnalleen. Hengellisiä 

hyödykkeitä jakelevat kirkolliset rituaalit ovat eroottisen yksityiskohtaisia ja hierarkkisia, 

koska se Althaus-Reidin mielestä mahdollistaa jakelun kontrolloimisen ja esimerkiksi naisten 

ja homojen rajaamisen jakelun ulkopuolelle. Hän kritisoi teologian myös heijastavan klassisen 

liberalismin arvoja, esimerkiksi individualismia kollektivismin sijasta ja teologian 

tuotannossa painottuu kilpailu eikä solidaarisuus.121 Latinalaisen Amerikan näkökulmasta 

yhtäläisyydet kolonialistiseen talousjärjestelmään jatkuvat vielä. Aivan kuten taloudenkin 

globaalit tuotantojärjestelmät teologinenkin tuotantolinjasto on eurooppalaisen ja 

pohjoisamerikkalaisten hallinnassa ja teologiset ideat ovat Latinalaisessa Amerikassa 

tuontitavaraa. Osana vaihtokauppaa teologisista ideoista Latinalaisessa Amerikassa 

hyväksyttiin asema Toisena.122 

Conquistasta lähtien teologia on ollut Latinalaisessa Amerikassa teollisuuden ala, joka 

tuottaa tuotteita ideologian ja talouden ylläpitämiseksi. Myös kirkko on taloudellinen tila, 

jossa ihmisten suhteita hallitaan teologisilla malleilla, jotka ovat metaforia tuotannosta tai 

perustuvat niihin. Teologian ja kirkon keskinäinen riippuvuus on Althaus-Reidin mielestä 

kuitenkin moniulotteisempaa, sillä vallitseva poliittinen järjestelmä, teologia ja kirkko ovat 

kaikki riippuvaisia toisistaan tuotannon suhteiden osalta. Riippuvuus ilmenee myös kirkon ja 

teologian ymmärryksessä kriisistä, joka määritellään määrän kautta: pitäisi saada enemmän 

osallistujia, lahjoituksia, seurakuntalaisia tai myytyjä kirjoja. Teologinen tuotanto muodostuu 

kirkon pääoman eli systemaattisen teologian varaan, joka alun perin perustuu yhteisöjen 

historialliselle kokemukselle riistosta ja elämää rajoittavista patriarkaalisista dualistisista 

oletuksista. Pääoma on kuitenkin luonteeltaan ei-olemista, millä Althaus-Reid tarkoittaa 

tuotteen tekijän vieraannuttamista ja kieltämistä. Samalla kirkon pääomana oleva oppi 

pyhitetään ja monimuotoisuus uhrataan sen säilyttämiseksi.123 

Perinteisesti systemaattinen teologia käyttää kärsimystä teologian luomiseksi. 

Eurooppalainen teologia pakkolunastaa materialistisen kärsimyksen sorretuilta luokilta, tekee 

siitä abstraktion ja käyttää sitä teologian tekemiseen, jolloin kärsimys on täydellisesti erillään 

alkuperäisestä lähteestään. Teologiaa voi käsittää myös lisäarvon luomisena, joka perustuu 

työvoiman käytön sijasta ihmisten kärsimyksen käyttämiseen. Sorretut ja kärsivät toimivat 

teologian innoittajina ja sen raaka-aineena, mutta he eivät omista tuotantoprosessia tai 

lopputuotetta saatikka kykene vaikuttamaan sen sisältöön. Teologista porvaristoa edustava 

 
121 Althaus-Reid 2000, 166–167; 2004, 132. 
122 Althaus-Reid 2000, 28. 
123 Althaus-Reid 2004, 108, 111, 132–133. 
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systemaattinen teologia ei tunnista todellisia teologeja eli sorrettuja ihmisiä, joiden 

kärsimyksestä ja elämästä teologia Althaus-Reidin mukaan todellisuudessa syntyy. Teologian 

tuotantoprosessissa raaka-aineena käytetty inhimillinen kärsimys menettää arvonsa prosessin 

lopputuotteen eli teologian rinnalla.124  

Idealistiset illuusiot vapautuksen teologiassa noudattavat Marxin teoriaa illuusion 

rakentamisesta. Teologian tuotannolla on Althaus-Reidin mukaan kaksi lähdettä, pääoma – eli 

teologiset traditiot ja systemaattinen teologia – sekä ihmiset. Pääoma ei ole laskeutunut 

taivaasta vaan sen ensimmäinen lähde on ihmiset maassa ja vasta toisessa vaiheessa pääoma 

korotetaan taivaalliseen arvoon. Teologian pääoma on tulosta ihmisten riistosta ja 

vapautuksen teologian seksuaaliset ja sukupuoliset roolit perustuvat naisten historialliselle 

riistolle. Naisiin kohdistuvan riiston näkymättömiin jättäminen ja naisten pelkäksi kohteeksi 

tekeminen oli edullista teologian seksuaalisten periaatteiden säilyttämisen kannalta. Todelliset 

naiset häädetään teologiasta seksuaalisuuden, sukupuolisuuden ja rodun avulla, mutta niin 

tapahtuu myös miehille. Teologian lähteenä olevat ihmiset korvautuvat aaveilla, jotka ottavat 

todellisten ihmisten paikan konstruktioissa köyhistä tai Latinalaisen Amerikan naisista, joihin 

ihmisen kuvitellaan sopivan.125 

Kysymys teologisista tarpeista on keskeinen Althaus-Reidin ajattelun ymmärtämiseksi 

talousjärjestelmän ja teologian osalta. Kapitalismin retoriikasta nouseva tarve on hänen 

mukaansa luonteeltaan itsensä määrittelevä markkinavoima ja se kytkeytyy ontologisella 

tasolla ymmärrykseen vapaudesta. Talousjärjestelmä edellyttää tarpeita toimiakseen ja tarve 

määrittää ihmisen olemista osana järjestelmää, jossa ihminen on aina tarpeen alainen. 

Teologia tarkastelee tarpeita ideologisen järjestelmän näkökulmasta pyrkien edistämään 

markkinoiden tarpeita, mikä näkyy kirkon kiinnostuksen puutteessa naisten tarpeita kohtaan. 

Markkinat tarvitsevat naisten alistumista ja kirkko ja teologia tukevat sitä. Elämän merkitys 

määrittyy annettujen tarpeiden kautta eikä muunlaisia määrittelyjä sallita. Kirkko on osa tätä 

myös toimiessaan hyödykkeenä, jonka avulla todellisen elämän tarpeet vaihdetaan teologisiin 

tarpeisiin. Jumalallisella vaihdannan mekanismilla konkreettiset tarpeet vaihdetaan 

transsendentaaliin pelastukseen, vaikka todellisuudessa abstraktit teologiset käsitteet eivät 

vastaa todelliseen ja materialistiseen kärsimykseen. Tarve pelastukselle ei ole luonnollinen, 

minkä osoittaa käsitteen saapuminen Latinalaiseen Amerikkaan vasta kolonialismin myötä. 

 
124 Althaus-Reid 2000, 27–28. 
125 Althaus-Reid 2004, 76. 
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Althaus-Reidin mukaan ei ole mitään niin radikaalia kuin keskittyä ihmisen tarpeisiin 

globalisaation, kirkon ja teologian ulkopuolella126 

Althaus-Reid tarkastelee teologisten ajatusten ja näkemysten arvon määrittymistä 

teologisilla markkinoilla, jossa määritellään mitä kaikkea tarkastellaan kauppatavarana. 

Teologiset markkinat ovat tarkasti kontrolloidut, sillä uusien tuotteiden tuloa markkinoille 

sallita, mikäli ne uhkaavat myytävänä tuotteena olevan teologian asemaa eli uusien 

teologioiden on noustava markkinoilla hallitsevan teologian dogmatiikasta ja jatkettava sen 

säilyttämistä. Vallitseva pyrkimys myydä enemmän teologiaa ja rajoittaa tuotantoa merkitsee 

investoimista pääomana toimivaan dogmatiikkaan eikä tuotannon hoitaviin ihmisiin. 

Vapautuksen teologian oli tarkoitus tehdä ero tästä teologian tekemisen tavasta, jossa 

käytetään teologian ideologista pääomaa ja palvellaan eliitin intressejä, mutta alkuperäisten 

teologian tuottajien – ihmisten – kokemus Jumalasta kiellettiin ja käännettiin heitä vastaan 

hyödyntäen jumalallista vaihdannan mekanismia.127  

Vapautuksen teologia oli Althaus-Reidin mielestä alun perin säädytöntä, rajua ja 

radikaalia ennen sen säädyllistymistä ja salonkikelpoistumista. Vapautuksen teologit eivät 

pitäneet teologiaa vain jonain mitä teologit tuottivat, vaan teologia kumpusi pyhitetyn sorron 

ja sen ideologisoituneen todellisuuden analysoinnin maaperästä. Länsimaisen teologian 

peräänkuuluttama koherenttius on hänen mielestään vain ilmaus jatkuvasta hegemonian 

tavoittelusta. Hegemonian tavoittelu teologiassa rinnastuu pyrkimyksiin laajentumisesta, 

omistamisesta ja hallinnasta – sanalla sanoen imperialismista. Levittämisen ajatus on myös 

ollut osana vapautuksen teologiaa, mikä on ollut sen kehityksen kannalta ratkaisevaa. 

Euroopasta suuntautuva kiinnostus, muodikkuus ja myyvyys siirsivät vapautuksen teologian 

marginaalista suoraan keskiöön, jolloin käsitys köyhistä teologian subjektina muuttui ja 

vapautuksen teologia alkoi toistaa kolonialistista ymmärrystä natiiveista Toisena suhteessa 

kristittyihin. Vapautuksen teologian muuttuessa salonkikelpoiseksi tuli sen harjoittamasta 

teologiasta itsestäänkin salonkikelpoista.128 

Vapautuksen teologian ongelmana on Althaus-Reidin mielestä ollut yritys vakuuttaa 

läntinen teologia sen oikeudellisuudesta. Tämä vahingoitti vakavasti vapautuksen teologian 

luovuutta ja eron tekemistä eurooppalaisesta metanarratiivista. Yrittäessään olla vakuuttavaa 

teologiaa vapautuksen teologia omaksui ja vahvisti niitä piirteitä, joita kohtaan se oli alun 

perin ollut kriittinen mukaan lukien vuosisatoja vanha seksuaalinen logiikka. Vapautuksen 

 
126 Althaus-Reid 2000, 27–28.; 2004, 108–110. 
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teologia epäonnistui vapauttamaan itsensä läntisen teologian toimintatavoista, jolloin 

vapautuksen teologiasta tuli kesytetty ja säädyllinen teologinen virtaus eikä rajoja rikkova ja 

uudistava. Tullakseen hyväksytyksi läntisellä teologian markkinalla vapautuksen teologian oli 

mukauduttava sen tapoihin ja olettamuksiin toiseudesta. Latinalaisessa Amerikassa 

vapautuksen teologian kiinnostus kohdistuu edelleen nykyajan läntiseen teologiaan ja sen 

kanssa tasaveroisena kohdelluksi tulemisen tavoitteluun. Alistuessaan sekä Vatikaanille että 

länsimaiselle systemaattiselle teologialle vapautuksen teologia saattaa itsensä patriarkaalisen 

ymmärryksen alaiseksi, mitä ei voida reflektoida jättäen myös naisten kohtaaman riiston 

käsittelemättä. 129 

Vapautuksen teologit halusivat Althaus-Reidin mielestä tulla pohjoisatlanttisen 

teologian tunnustamaksi, minkä takia väitettiin vapautuksen teologian olevan kunnollista 

systemaattista teologia vain hieman erilaisella metodologialla. Pohjoisatlanttisen teologian 

tullessa osaksi vapautuksen teologia tuottamista, muodostui vapautuksen teologiasta 

eräänlainen teemapuisto, joka toimi turistikohteena ja tuki länsimaiden kirjamarkkinoita 

laajentaessaan hyväksyttävällä tavalla teologista tarjontaa kapitalistisessa järjestelmässä. 

Länsimaiset teologit vierailivat Latinalaisessa Amerikassa kuin teemapuistoissa, joissa 

vapautuksen teologiaa esitettiin heille heidän kuvitelmiensa mukaisena ja inspiraation 

lähteenä teologisen kirjan kirjoittamiseksi. Teemapuistot perustuvat Latinalaisen Amerikan 

liioittelemiselle ja negaation kautta vertaamiselle suhteessa pohjoisatlanttiseen teologiaan, 

mikä ilmenee ajattelutavoissa kuten ’latinalaisamerikkalaiset ovat yhteisöllisiä eivätkä 

individualisteja kuten me’ tai ’he ovat uskonnollisia, me olemme sekulaareja’. 

Teemapuistoissa välittäjinä Latinalaisen Amerikan ja Pohjois-Atlantin välillä toimivat kansan 

teologit (popular theologian), jotka neuvottelivat liioittelujen ja negaatioiden välillä ollessaan 

yhtäaikaisesti osa lännen kaipaamaa ”jotain muuta” ja länsimaista sielujen kolonialisaation 

prosessia.130 

Huolimatta läntisen teologian antamista tuomioista marxilaisuudesta tai taitamattomasta 

teologiasta vapautuksen teologia tuli sisällytetyksi Pohjois-Atlantin teologisille markkinoille, 

mutta vain markkinoiden ehdoilla. Markkinoille sisällyttäminen oli Althaus-Reidin mielestä 

vapautuksen teologialle turmiollista, sillä vapautuksen teologia muuttui teleologiseksi 

menettäen alkuperäisen reaktiivisuutensa ja satunnaisuutensa. Länsimaalaiset osallistuvat 

markkinoille sisällytetyn vapautuksen teologian tuotantoon kolonialistisista lähtökohdistaan 

käsin, jolloin teologian lähteenä ei ole enää köyhät tai köyhien sitoutuminen perusyhteisöihin 

 
129 Althaus-Reid 2000, 30–33; 2004, 76–77. 
130 Althaus-Reid 2004, 129, 139–141. 
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ja raamatuntulkintaan, mikä tekee vapautuksen teologiasta ja sen esittämästä utopiasta 

sisäisesti epäkoherentin. Epäkoherenttiuden takia vapautuksen teologia ei myöskään enää 

myy pohjoisatlanttisilla markkinoilla. Teologisten markkinoiden muuttuminen on 

ymmärrettävissä yksittäisten diskurssien painoarvon heikkenemisenä ja uusien diskurssien 

voimistumisena. Vapautuksen teologian diskurssin heikettyä sen korvasi pian Pohjois-

Atlantin teologisilla markkinoilla Gospel and Culture -ajattelu sekä ekoteologia.131 

3.3. Heteroseksuaalinen teologia ja kolonialismi 

Kolonisaatiossa on Althaus-Reidin mukaan kyse myös alkuperäisväestön ja valloittajien 

välisestä hengellisestä kilpailusta ja hengellisen ylemmyyden osoittamisesta. Voitettuaan 

tämän kilpailun Latinalaisessa Amerikassa kristinusko ei ole ainoastaan jakanut pelastuksen 

hyödykkeitä sielujen markkinoilla vaan on myös synnyttänyt tarpeen näitä hyödykkeitä 

kohtaan, sillä alkuperäisihmiset eivät tarvinneet elämäänsä pelastusta tai ikuista elämää ennen 

kristinuskon saapumista mantereelle. Alkuperäiskansoilla oli omat järjestelmänsä sielun 

tarpeiden täyttämiseksi, mutta kristinuskon ylitarjonta synnytti myös tarpeen kristinuskolle. 

Mantereen ulkopuolelta saapuva kristinusko oletti latinalaisamerikkalaisilla olevan 

poliittisesta kamppailusta erilliset yhtenevät kristilliset tarpeet ja myös toiveet niiden 

täyttymisestä. Kansalliset identiteetit kietoutuivat kristillisen patriarkaalisuuden ja paikallisen 

heteroseksuaalisten ideologioiden kanssa.132 

Althaus-Reid tarkastelee Latinalaisen Amerikan historiaa ja aatteellista kehityskulkua 

metanarratiivin käsitteen kautta. Käsitteellä hän viittaa auktoritatiivisiin diskursseihin, jotka 

määrittävät ihmisten jokapäiväistä elämää. Vaikka metanarratiivit vastaavat arkiajattelua ja 

tuntuvat luonnollisilta, ovat ne Althaus-Reid mukaan ideologisesti konstruoituja. Ne 

huomioivat vain tietyn osan todellisuutta ja sivuuttavat osan todellisuudesta jättäen sen 

käsittelemättä. Latinalaisen Amerikan ja kristinuskon kannalta katsottuna merkittävä ja 

yhtäkkinen muutos metanarratiivissa tapahtui Conquistan myötä, jolloin Latinalaisen 

Amerikan metanarratiivi väkivaltaisesti revittiin pois ja eurooppalaiset korvasivat sen omalla 

eurooppalaisella ja kristillisellä tarinallaan. Althaus-Reid ei pyri tekemään arvostelmaa 

eurooppalaisen ja latinalaisen Amerikan alkuperäiskansojen metanarratiivien välillä vaan 

korostaa ennen kaikkea sitä brutaalia tapaa, jolla metanarratiivi tietoisesti vaihdettiin toiseen. 

Kolonialismin myötä tapahtunut metanarratiivin vaihdos ei ollut dekonstruktiivinen prosessi, 

 
131 Althaus-Reid 2000, 28–29; 2004, 140. 
132 Althaus-Reid 2000, 173–4; 2004, 132. 
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jossa alkuperäinen narratiivi olisi muuntunut tai osoittanut elinkelvottomuutensa ja kuihtunut 

korvautuen uudella metanarratiivilla.133  

Kristillinen metanarratiivi muutti latinalaisamerikkalaista maailmankatsomusta 

perustavanlaatuisesti. Se muutti vallitsevaa aikakäsitystä syklisestä lineaariseksi sekä korosti 

pyhän ja profaanin eroa. Molemmat muutokset vaikuttivat naisten asemaan naisten 

menettäessä ymmärryksen toistavan arjen pyhyydestä, mikä korvautui kristinuskon julkisella 

pyhyydellä. Kristinusko vaikutti myös naisen julkiseen asemaan redusoimalla Neitsyt Marian 

avulla käsityksen naiseudesta yksityiseen elämänpiiriin. Eurooppalainen metanarratiivi siis 

vaikutti myös naisten taloudellisen itsenäisyyden vähentymiseen. Kristillinen metanarratiivi 

muutti myös käsitystä todesta ja oikeasta, joita alettiin ymmärtää länsimaalaisen subjektin 

kautta. Länsimainen subjekti näyttäytyi normatiivisena totena ja oikeana, jota vastan toisten 

ihmisten elämiä arvioitiin. Tämä näkemys on Althaus-Reidin mukaan vastakkainen 

Latinalaisen Amerikan alkuperäiskansojen metanarratiiville, sillä esimerkiksi atsteekkien 

metanarratiivi sisällytti itseensä erilaisia paikallisia identiteettejä ja diskursseja identiteetistä. 

Vastaavaa erilaisia identiteettejä sisällyttävää ominaisuutta ei löytynyt eurooppalaisesta 

metanarratiivista, joka pyrki tuhoamaan paikalliset identiteetit uusien tieltä.134  

Atsteekkien metanarratiivin korvautuminen eurooppalaisella ei kuitenkaan 

perustavanlaatuisesti muuttanut naisen asemaa yhteiskunnassa, sillä Althaus-Reidin mukaan 

molemmille metanarratiiveille on ominaista heteroseksuaalisen ajattelun luoma 

patriarkaalisuus, mikä on havaittavissa materialistisella analyysilla.135 Eurooppalaisten 

valloittamilla alueilla tapahtui raju yhteiskunnallinen muutos, jossa kielet, uskomukset, 

sosiaaliset rakenteet ja poliittiset järjestelmät korvattiin uusilla. Althaus-Reid esittää, että juuri 

naisten sorretun aseman säilyminen ylläpiti yhteiskunnallista jatkuvuutta sekä tuotti 

solidaarisuutta ja vastavuoroisuutta valloittajien ja valloitettujen välille. Sorrettu naisten 

asema yhdessä kyseenalaistamattoman länsimaisen subjektin kanssa mahdollisti 

eurooppalaisen metanarratiivin säilymisen Latinalaisessa Amerikassa ja sen välttymisen 

dekonstruktiolta.136 

Metanarratiiveilla on yhtymäkohta patriarkaalisuudessa ja suhtautumisessa naisiin 

miehen omaisuutena. Tämä yhtymäkohta ei kuitenkaan ollut ongelmaton alkuperäiskansojen 

näkökulmasta, sillä valloitus rikkoi perinteisen omistussuhteen miesten ja naisten välillä. Uusi 

eurooppalainen hallitseva eliitti asemoitui yhteiskunnan huipulle asettaen oikeudekseen pitää 

 
133 Althaus-Reid 2000, 11–12. 
134 Althaus-Reid 2000, 13–15; 2004, 19–20. 
135 Althaus-Reid 2000, 12–13. 
136 Althaus-Reid 2000, 15–16. 
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paikallisia naisia omaisuutenaan, mikä ilmeni eurooppalaisten mahdollisuutena rikkoa 

perinteiset omistussuhteet. Eurooppalaiset pystyivät vaatimaan aviomiehiä luovuttamaan 

vaimonsa seksiä varten ja he pystyivät ottamaan tyttäret orjiksi tai jalkavaimoiksi ilman isän 

suostumusta. Tällaiset käytännöt näyttäytyivät ongelmallisena juuri omistamisen ja 

omaisuuden hallinnan näkökulmasta, eivät niinkään naisten oikeuksien tai 

itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Eurooppalaisten valloittajien teot synnyttivät 

alkuperäisväestössä patriarkaalisen kriisin, sillä selvitäkseen hengissä paikallisten naisten oli 

pakko muodostaa suhteita miehiin ja paikallisten miesten oli annettava naisensa 

eurooppalaisille. Kuitenkin uusi metanarratiivi juurtui Latinalaiseen Amerikkaan 

vastarinnatta, koska se muodosti liiton vanhasta narratiivista tutun patriarkaalisuuden 

kanssa.137 

Kolonialistiset prosessit ovat Althaus-Reidin mielestä vahvistanut patriarkaalista sortoa, 

kun alamaisiksi joutuneet alkuperäiskansojen miehet tunsivat miehuutensa heikentyneen, 

mikä aiheutti heteroseksuaalisten alkuperäiskansojen naisiin kohdistuvien stereotypioiden 

voimistumisen. Kristinusko on vaikuttanut yhteiskunnan institutionalisoitumiseen ja 

talousjärjestelmän muotoutumiseen hierarkkisten myyttien avulla, joilla perusteltiin rodullista, 

sukupuolellista tai taloudellista ylempiarvoisuutta ja hallintaoikeutta. Kolonialistit kehittivät 

teologisen käsitteen – el Indio – käsitteellistämään natiiviamerikkalaista, mutta käsite ei 

perustunut tieteelliseen käsitykseen vaan ainoastaan väärään historialliseen ymmärrykseen. 

Sanallisena illuusiona el Indio perusteli valloittamisen ja teki sen hyväksyttäväksi. 138 

Althaus-Reid katsoo metanarratiivien noudattavan tarvetta instituutioiden, 

seksuaalisuuden ja pääoman järjestämisestä. Ne muokkaavat ajatteluamme ja tuottavat 

käsityksen itsestämme. Althaus-Reid kuvaa kuinka nykyiset Latinalaisen Amerikan kristityt 

ovat eurooppalaisten kristittyjen sekä konkreettisesti että kulttuurin ja uskonnon abstraktilla 

tasolla raiskaamien paikallisten naisten jälkeläisiä. Nykyinen kristittyjen usko on syntynyt 

paikallisen kulttuurin patriarkaalisuuden ja epäoikeudenmukaisen sukupuolittuneen 

kristinuskon yhteistyönä. Latinalaisessa Amerikassa omaksutut kolonialistiset metanarratiivit 

määrittävät sieluja, jotka ovat syntyneet ulossulkemiselle perustuneesta uskonnollisesta 

väkivallasta. Kristinusko on Althaus-Reidin mukaan vastuussa latinalaisamerikkalaisten 

naisten ulossulkemisesta, koska kristillinen hermeneutiikka on tulkinnut sekä heidän rotunsa 

että sukupuolensa alemmaksi ja huonommaksi. Eurooppalaisen metanarratiivin tapa käsittää 

seksuaalisuutta sai myös Latinalaisen Amerikan näyttäytymään kehittymättömänä, sillä 

 
137 Althaus-Reid 2000. 16–17, 19–20 
138 Althaus-Reid 2000, 172–3. 
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Latinalaisessa Amerikassa vallinneet seksuaalisuuden rajoitukset eivät noudattaneet 

eurooppalaisittain hyväksytyn rajoja. Ylipäätään eurooppalaisuus on ollut Latinalaisessa 

Amerikassa tavoite ja päämäärä, jolle kaiken muun alistuttava ja johon on assimiloituva. 

Conquistasta 1950-luvulle saakka katolinen kirkko on tukenut eurooppalaisten tavoitteita 

mantereen hyödyntämiseksi, kunnes 50-luvun kriisi Latinalaisessa Amerikassa muutti 

tietoisuutta teologian hengestä ja kirkon roolista sekä synnytti diskurssin vapautumisesta. 139 

Alkuperäisistä lähtökohdistaan poikennut vapautuksen teologia on Althaus-Reidin 

mielestä luonteeltaan kolonialistista, sillä se pyrkii assimiloimaan marginaaliset diskurssit 

osaksi keskustaa.140 Ymmärrykseen vapautuksesta liittyy myös väärää tietoisuutta, kuten 

Dusselin vapautuksen filosofiassa, jossa heteroseksuaalinen väkivalta ja taloudellisuuden 

riippuvuuden eroottinen prosessi tulevat Latinalaiseen Amerikkaan vasta espanjalaisten 

conquistadorien myötä. Heteroseksuaaliset konstruktiot ovat olleet olemassa kulttuureissa 

ennen kolonialistisia prosesseja ja näissä konstruktioissa on nykyisen kriisin juuret. Dusselin 

virheellinen olettama mahdollistaa Althaus-Reidin mukaan väittää, että miesten pitää 

uudelleen löytää ’heidän menetetty herkkyytensä’, eli säilyttää heteroseksuaaliset periaatteet 

mutta vapautua heteroseksuaalisen maailmankuvan eroottisesta ylivallasta. Tätä Althaus-Reid 

pitää yrityksenä löytää uudelleen sellaista ymmärrystä, jota ei koskaan ole ollut olemassa. 141 

  

 
139 Althaus-Reid 2000, 13–14, 173; 2004, 20–21, 126. 
140 Althaus-Reid 2004, 75. 
141 Althaus-Reid 2000, 180, 196–7. 
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4. Nainen teologiassa 

4.1. Aseksuaalinen köyhä ja nöyrä äiti 

Teologia käsittelee paljon sukupuolta ja seksuaalisuutta sekä määrittelee mitkä kehot ovat 

hyväksyttäviä ja mitkä eivät. Feministiteologit ovat argumentoineet, että kristinuskossa 

patriarkaatti oikeutetaan käyttämällä symbolia fallisesta Jumalasta. Fallinen Jumala 

määrittelee Kwok Pui-lanin mukaan naisten seksuaalisuutta sillä määrittelyt sukupuolesta ja 

sopivista seksuaalisista teoista on konstruoitu suhteessa fallokseen. Kristinuskossa tämä 

ilmenee naisen roolien rajoittumisessa kahteen: nainen voi olla neitsyt tai äiti. Kaikki muut 

seksuaaliset suhteet ovat kiellettyjä.142 Heteronormatiiviset kuvaukset naisen 

seksuaalisuudesta yhdistävät rakkauden ja seksin toisiinsa, mikä on Robinsonin mukaan 

johtanut seksuaalisuuden merkityksen alikorostumiseen ja ohjannut naisia ilmaisemaan sen 

sijasta alistuvaa ja itsensä uhraavaa rakkautta. Katolisuudessa tämä toteutuu erityisesti 

mariologian kautta korostaessa Marian kuuliaisuutta Jumalalle, äitiyttä hänen elämänsä 

täyttymyksenä ja kärsivällisyyttä kärsimystä kohdatessa.143  

Vapautuksen teologian käsitys köyhästä eroaa näennäisesti länsimaisen maskuliinisen 

teologian subjektista, mutta todellisuudessa köyhän käsite viittasi lähinnä latinalaisen 

Amerikan katoliseen miespuoliseen maanviljelijään. Köyhän käsitteen ulkopuolelle jäivät 

kaupungissa asuvat, naiset sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Valheellinen käsitys 

homogeenisesta teologian subjektista on omaksuttu Althaus-Reidin mukaan 

pohjoisatlanttisesta teologiasta. Omaksutussa ymmärryksessä subjektissa näkyy 

viktoriaaninen seksuaalikäsitys, jonka myötä köyhät esitettiin epäseksuaalisina olentoina, eikä 

seksuaalivähemmistöjen asemaa tarkastelu yhteiskunta-analyyseissä.144 Kuitenkin Althaus-

Reidin mukaan rakkaus, himo ja oikeudenmukaisuus kuuluvat yhteen. Yhteenkuuluvuus ei 

ole toteutunut teologiassa epäoikeudenmukaisten ja muuttumattomien seksuaalisen säätelyn 

takia eikä se toteudu vapautuksen teologiassakaan, jossa oikeudenmukaisuuden edellytyksenä 

on yhdenmukainen käyttäytyminen myös seksuaalisuuden saralla.145 

Naisten seksuaalisuuden ihanne muodostuu Latinalaisessa Amerikassa Althaus-Reidin 

mukaan Neitsyt Marian kautta ja se toimii perustana sekä eurooppalaiselle teologialle että 

politiikalle. Latinalaisen Amerikan kuva Neitsyt Mariasta pitää sisällään himon ja rakkauden 

dikotomian, jonka mukaan rakkaus ja himo eivät voi koskaan yhdistyä. Neitsyt Maria on 

 
142 Pui-lan 2010, 36–37. 
143 Robinson 2010, 113. 
144 Althaus-Reid 2000, 29–30. 
145 Althaus-Reid 2000, 66–67. 
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synnyttänyt lapsen saamatta nautintoa symboloivaa orgasmia. Toisaalta naiset tuntevat 

yhteyttä myös Kristukseen, joka edustaa seksuaalista epäaktiivisuutta. Rakkauden ja himon 

dikotomian takia vapautuksen teologialle keskeiseen kategoriaan ’köyhä’ kuuluminen 

edellyttää säädyllistä, ei-seksuaalista naiseutta tai yksiavioista heteroavioliittoa. Tällainen 

käsitys kuitenkin sivuuttaa köyhien todellisuuden monimuotoisuuden ja jättää osan köyhistä 

teologisen käsitteen ulkopuolelle. Esimerkkinä teologian ulkopuolelle jäämisestä Althaus-

Reid kuvaa naisten elämää Buenos Airesin köyhissä naapurustoissa, joissa oman kehon 

myyminen elannon hankkimiseksi oli tavallista. Prostituoidut eivät hänen mukaansa eronneet 

merkittävästi niistä köyhistä, jotka tehtaan porteilla kerjäsivät töitä: lapset piti ruokkia ja 

tavallisetkin työläiset saattoivat tarjota seksiä rahaa vastaan.146  

Vapautuksen teologiassa tapahtuva subjektin seksuaalisuuden sivuuttaminen voi 

Althaus-Reidin mielestä joiltain osin johtua sen modernistisesta paradigmasta. Vapautuksen 

teologia sai alkunsa modernista paradigmasta ja kantoi mukanaan menneisyyden 

nostalgisointia. Nostalgia vapautuksen teologiassa kohdistuu erityisesti kirkon valtaan, jota 

vastaan toimitaan, neuvotellaan ja jota vastustetaan. Kirkon vallan vastustaminen ei 

kuitenkaan yllä käsitykseen subjektista vaan vapautuksen teologian toimijuus muodostuu 

kirkon narratiivin mukaisesti ja on vahvasti riippuvainen subjektin sijoittumisesta kirkon 

organisaatioon. Vapautuksen teologian nostalgia on luonteeltaan kolonialistista ja asettaa 

vapautettavat riippuvuussuhteeseen kirkkoa kohtaan, sillä köyhien vapautuminen edellyttää 

vapautuksen välittäjänä toimivan papin tai kirkon suopeutta. Tunnustettu subjekti muodostuu 

normaaliuuden ja kirkon auktoriteetin perustalle.147 

Althaus-Reid ei pidä Mariaa naisena vaan uskonnollisena idolina, myyttinä naisesta 

ilman vaginaa, joka tyypillisenä esimerkkinä ilmentää ideologioiden ja mystisten yhteyksien 

prosessia. Mariassa elää auktorisoitu ideaali naisesta, mikä ei vastaa naisten oman elämän 

kokemuksia. Marian välittämä ideaali kuitenkin muovaa poliittista ja sosiaalista todellisuutta. 

Legendaa Mariasta tulisi Althaus-Reidin mielestä tarkastella käyttäen materialistista analyysia 

korostaen ontologista materialismia ja materialistista dialektiikkaa. Sitä käyttämällä 

pystyttäisiin havaitsemaan seksuaali- ja sukupuoliroolien rakentuminen Latinalaisessa 

Amerikassa, mikä neutraloidaan kolonialistisesti ihannoimalla Neitsyt Marian seksuaalista 

käyttäytymistä. Althaus-Reid korostaa, että virallinen dogma ei varsinaisesti vaikuta ihmisiin 

vaan juuri persoonallinen suhde Neitsyt Mariaan muovaa maalaisjärkeä ja rajoittaa 

 
146 Althaus-Reid 2000, 63–66; 2004, 88. 
147 Althaus-Reid 2005, 30–31. 
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tulkinnallista kehää.148 Althaus-Reid näyttää keskittyvän mariologian osalta debatoimaan 

erityisesti katolisen teologian kanssa, jossa painotetaan Marian ikuista neitsyyttä. Kritiikki 

pätee mielestäni myös protestanttiseen teologiaan, mikäli korostetaan Jeesuksen neitseellistä 

sikiämistä. 

Teologian tekeminen on identifikaatiota uskonnollisen symbolin kanssa, missä 

identifikaatio ei edellytä samanlaisuutta teologin ja identifikaation kohteen kanssa, vaan 

identifioituminen on mahdollista myös täysin vastakohtaisen kohteen kanssa. Tämän 

aiheuttamasta riskistä on Althaus-Reidin mukaan kyse, kun vapauttavaksi väitetystä Neitsyt 

Mariasta kirjoittavat teologit eivät huomioi Marian vulvaa ja sivuuttavat hänen 

sukupuolisuutensa ja seksuaalisuutensa. Vaikka ne sivuutetaan, olettavat vapautuksen teologit 

kaikkien Latinalaisen Amerikan naisten näkevän itsensä Neitsyt Mariassa. Kuitenkin 

neitseellinen alistuminen ja mahdottomuus oman seksikumppanin valintaan tekevät Marian 

identifioitumisen luotaantyöntäväksi. Vaikka köyhä nainen jakaisi sosiaalisen statuksen 

neitsyt Marian tai Guadalupen neitsyen kanssa, ei Marian palvominen ole voimauttavaa, sillä 

palvoessaan Mariaa naisen täytyy käydä läpi hengellinen klitoriksen poisto, jolla Althaus-

Reid tarkoittaa intohimon silpomista ja kieltämistä. Vasta silvottuaan hengellisesti 

klitoriksensa ja kiellettyään intohimonsa nainen voi identifioitua Mariaan, jonka sekä 

perinteinen teologia että vapautuksen teologia ovat erottaneet vulvasta.149  

Althaus-Reid toteaa Neitsyen hameen alta paljastuvan hegemoninen fallos, jota Neitsyt 

käyttää sulkeakseen naisen inhimillisen seksuaalisuuden kaappiin. Kieltäessään 

seksuaalisuuden uskonnollisilta symboleilta teologia on jättänyt käyttämättä mahdollisuuden 

uskonnolliseen kekseliäisyyteen, joka mahdollistaisi biografioiden uudelleentarkastelun 

käyttäen materialistista kriteeristöä eli aloittamalla elämäntodellisuudesta ja luoden teologian 

vasta tämän perusteella. Tämä ei kuitenkaan ole ollut vapautuksen teologian lähtökohta, joka 

on käyttänyt lähtökohtanaan seksuaalista ortodoksiaa ottaen seksuaalis-poliittiset dogmit 

annettuina malleina joihin todellisuuden on sopeuduttava. Neitsyen tulkinnan hermeneuttinen 

avain liittyy vulvan ja kohdun kaksoisdialektiikkaan, jossa kohtu on miehisen teologian 

omima toisin kuin vulva. Neitsyt-legendoissa läsnä oleva vulva muodostaa yhteyksiä naisiin 

mahdollistaen alkuperäisestä tarkoituksesta poikkeavan seksuaalisuuden tunnistamisen.150 

Kokonaisvaltainen säädyttömäksi tekeminen palauttaa Althaus-Reidin mukaan 

nautinnon ja klitoriksen osaksi keskustelua Mariasta. Säädytön teologia palauttaa yhteyden 

 
148 Althaus-Reid 2000, 39–40. 
149 Althaus-Reid 2000, 48–49. 
150 Althaus-Reid 2000, 63. 
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himon ja rakkauden välille samaan tapaan kuin vapautuksen teologiassa palautettiin yhteys 

rakkauden ja oikeudenmukaisuuden vaatimisen välillä. 151 Himon paljastamiseksi on 

pengottava ja paljastettava Marian kaapeista löytyviä luurankoja, sillä menneisyyden haamut 

ja tehdyt pikkusynnit liittyvät Althaus-Reidin mielestä kaikkiin identiteetteihin. Hän esittää, 

että heteroseksuaalisuus rakentuu todellisuuden kieltämiselle, mikä näkyy Marian neitsyyden 

korostamisena ja menneiden seksuaalisten kokemusten kieltämisenä. Siksi Marian tekeminen 

säädyttömäksi vaatii Neitsyen säädyttömien pikkusyntien tonkimista. Mariaa kutsutaan 

kristittyjen äidiksi ja todellisilla äideillä on pikkusyntejä kannettavanaan. Seksuaalisten 

pikkusyntien osoittaminen tarkoittaa luopumista käsityksestä Marian neitsyydestä, mikä 

vahvistaa myös köyhien samaistumista Mariaan, sillä köyhät harvoin ovat neitsyitä. 

Teologinen käsitys neitsyydestä myös vahvistaa hegemonisten, mutta valheellisten, muistojen 

jakamista heteroseksuaalisuuden piirissä jättäen todelliset kaapissa olevat luurangot 

käsittelemättä.152 

Althaus-Reid pitää ongelmallisena heteroseksuaalista käsitystä ystävyyssuhteista, joka 

on hierarkkinen, epätasa-arvoinen ja ennen kaikkea perusluonteeltaan aseksuaalinen. Tämä on 

ongelmallista, koska kaikki suhteet ovat seksuaalisia ja sukupuolisia kohtaamisia 

seksuaalisten olentojen välillä. Heteronormatiivinen aseksuaalinen ystävyys on Althaus-

Reidin mielestä keinotekoinen konsepti, minkä paljastaa esimerkiksi aviomiehen pelko 

vaimostaan ylittämässä aseksuaalisen ystävyyden rajat. Jos Marian seksuaalisuus rajoittuu 

aseksuaaliseen ystävyyteen ja kontrolloituun himoon, ei Marialla ole Althaus-Reidin mielestä 

juurikaan vapauttavaa arvoa. Tehdessä Mariaa säädyttömäksi on luettava tekstejä 

seksuaalisesti lukijan omista kokemuksista käsin ja nimettävä erilaiset pimentoon jäävät 

mahdollisuudet. Maria on voinut harrastaa elämänsä aikana seksiä naisen tai miehen kanssa 

taikka Marian ja Jumalan kohtaaminen on voinut olla seksuaalisesti nautinnollinen. Tällaisen 

pohdinnan Marian suhteiden nautinnollisuudesta teologiaan on tuotava ymmärrys, että 

heteroseksuaalisuuden määritelmä seksistä on hyvin kapea eikä seksuaaliset kohtaamiset 

ihmisten välillä rajoitu siihen minkä heteroseksuaalinen ajattelu luokittelee seksiksi tai seksin 

harrastamiseksi. 153 

Vapautuksen teologian subjekti on Althaus-Reidin mukaan vahvasti sukupuolittunut. 

Sukupuolittunut subjekti näkyy vapautuksen teologien tuottamassa diskurssissa 

alkuperäiskansan naisesta, mikä noudatti patriarkaalista ja romanttista käsitystä naiseudesta 

 
151 Althaus-Reid 2000, 73. 
152 Althaus-Reid 2000, 74–75. 
153 Althaus-Reid 2000, 75–77. 
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Latinalaisessa Amerikassa. Teologinen konstruktio naiseudesta vastasi käsitystä Mariasta 

jääden todellisuudesta yhtä erilliseksi kuin konstruktio aseksuaalisesta köyhästä. Naiseuden 

diskurssi sulki ulkopuolelleen kapinoinnin ja oman kutsumuksen seuraamisen esimerkiksi 

opintojen tai teologian saralla. Sukupuolittuneisuus näkyy myös suhteessa yhteisöllisenä 

pidettyyn työhön. Opintojen ja kirkollisen vallan ulkopuolelle suljetut naiset keskittivät 

ponnistelunsa työhön yhteisössä. Perusyhteisöt syntyivät anonyymien naisten työn tuloksena, 

mutta analyysi niistä sivuutti naisten tekemän työn tehden sen näkymättömäksi teologiassa.154   

Kristinuskon käsitys feminiinisyydestä on Althaus-Reidin mielestä rakentunut Marian 

ympärille ja patriarkaalinen tulkinta kristinuskosta hyödyntää Neitsyt Mariaa asettamalla sen 

avulla naisen ja miehen roolit yhteiskunnassa. Mariasta kirjoitetut artikkelit ja kirjat toistavat 

teemaan ’Maria ja köyhät’ ilman materialistista analyysiä Mariasta. Yritettäessä löytää 

uudelleen feminististä versiota Mariasta on parhaimmillaankin nähty Marian muodostavan 

tärkeän liiton latinalaisamerikkalaisten naisten kanssa. Tätä Althaus-Reid kritisoi, sillä neitsyt 

Maria patriarkaalisena konstruktiona välittää patriarkaalisia seksuaali- ja sukupuolirooleja 

eikä edistä naisten oikeuksien toteutumista. Mariologian sisältämä feminiinin uhrauksen 

teema on Latinalaisessa Amerikassa yhdistynyt kolonialistisen seksuaalisuuden konstruktion 

kanssa tehden uhrautumisen väkivallan – kuten kotitekoisten aborttien, köyhyyden 

aiheuttaman nälkäkuoleman – edessä osaksi naiseutta. Liittolaisuus Latinalaisen Amerikan 

naisten ja Marian välillä häivyttää sorron näkyvistä ja tukee luonteeltaan imperialistisia ja 

metodiltaan ideologisia rajoja, toiveita ja ideaaleja.155 Marian välittämät naiseuden ideaalit 

liittyvät nöyryyteen ja yksinkertaisuuteen. Patriarkaalisessa kristinuskossa naisilla on tärkeä 

rooli uskonnon emotionaalisina ja taloudellisina tukijoina, mutta rooli on tarkasti rajattu ja 

kyseenalaistamaton. 156 

Myös konstruktio Kristuksesta osallistuu naisen identiteetin määrittelyyn huoraksi tai 

säädylliseksi neitsyeksi, sillä kristologia rakentuu patriarkaalisten oletusten ja naisen halun 

kontrolloimisen varaan. Althaus-Reid huomauttaa, kuinka Kristus ei edusta 

seksuaalisuudellaan miestä vaan hänen seksuaalisuuttaan luonnehtii seksuaalisesta 

nautinnosta luopuminen, mikä feminiininä kategoriana on perusta konstruktioille naisen 

identiteetistä ja seksuaalisuudesta. Säädyllisyyden ja säädyttömyyden dikotomia on vahvasti 

läsnä kristologiassa vaikuttaen toimintaa ja ajattelua rajaaviin epistemologisiin, taloudellisiin 

 
154 Althaus-Reid 2000, 33–36. 
155 Althaus-Reid 2000, 40–43; 2005, 30–31. 
156 Althaus-Reid 2004, 22, 91. 



53 
 

ja uskonnollisiin kehyksiin. Kristus on Althaus-Reidin mielestä säädyllinen nainen ja 

säädyllisten naisten esikuva.157 

Vapautuksen teologian diskurssissa todellinen nainen muuttui romanttiseksi konseptiksi 

köyhästä naisesta, jossa yhdistyi sekä sepitetty ’köyhä’ että sepitetty ’nainen’.158 Diskurssi 

köyhästä kehittyi patriarkaalisen identiteetin ympärille ja köyhän identiteetti vapautuksen 

teologiassa oli ennemmin annettu kuin rakentunut. Köyhän kategoria olettaa jäykän dualistiset 

köyhän miehen ja köyhän naisen identiteetit tarkastelematta jakoon liittyviä sukupuolisia 

oletuksia, jotka eivät perustu empiiriseen tietoon vaan vuosikymmenien ennakkoluuloihin. 

Vapautuksen teologia rakensi köyhän konseptin tarkasti määritellyn auktoriteetin asettamissa 

rajoissa jättäen huomiotta vallan rakenteista puuttuvien ihmisten kokemukset.159  

Althaus-Reid tarkastelee Marian palvontaa investoinnin käsitteen kautta. Käsitteellä hän 

kuvaa kuinka nainen voi saada jonkin palkkion sitoutuessaan tiettyyn diskurssiin naiseudesta 

kilpailevien diskurssien keskellä. Marian palvomisesta luvataan latinalaisamerikkalaiselle 

köyhälle naiselle emotionaalista tyydytystä sekä materiaalisia palkkioita. Latinalaisessa 

Amerikassa naisen moraalinen säädyllisyys ja hyväksyttävyys rakentuvat neitsyt–huora 

dikotomian varaan, jonka kautta määritellään, millainen on hyvä äiti, tytär tai vaimo. 

Investoimalla sosiaalista pääomaansa Neitsyen palvontaan nainen voi palkkiona välttää 

luokittelun huonoksi naiseksi. Teologisessa vaihdannassa nautinto vaihdetaan jumallisiin 

hyvityksiin. Todellisuudessa Mariaan investoimisesta luvattu palkkio täyttyy vain harvoin, 

jolloin investoinnin hinta ja saatu hyöty jäävät epätasapainoon. Seksuaalinen tyytymättömyys, 

joka syntyy idealistisen ja siveän Maria-kuvan tavoittelusta, on suurempi kuin tehdyn 

investoinnin tuotto. Erinomaisena esimerkkinä Althaus-Reid käyttää äitiyttä Latinalaisessa 

Amerikassa, sillä sen väitetään tarjoavan korkean tuoton statuksen noustessa kirkossa ja 

yhteisössä. Kuitenkaan naisen status todellisuudessa ei äitiyden myötä kohene, sillä äitiys on 

yhteiskunnallisesti väheksytty ja myös haavoittuvainen asema. Investoiminen säädylliseen 

Neitsyeen periytyy Conquistan ajoista ja se myös edustaa yksinkertaista väärän tietoisuuden 

uudelleen tuottamista ja toisintamista. Osana väärän tietoisuuden tuottamista Neitsyt Marian 

palvominen oli osa konkistadorien pyrkimystä taloudellisen sorron luomisesta.160 

Neitsyen elämänkerrallisuuden kautta rakentuva teologinen käsitys 

sukupuolijärjestelmästä ei Althaus-Reidin mukaan salli näkemystä sukupuolesta muutokselle 

ja epäjatkuvuudelle alttiina prosessina, vaan sukupuoli käsitetään lineaarisuuden ja 

 
157 Althaus-Reid 2004, 89–90. 
158 Althaus-Reid 2000, 34. 
159 Althaus-Reid 2004, 31–2. 
160 Althaus-Reid 2000, 50–51; 2004, 96. 
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täsmällisyyden kautta. Elämänkerrallisuudelle rakentuva käsitys sukupuolijärjestelmästä on 

voimakkaasti riippuvainen viittausjärjestelmästä, jossa toistetaan sukupuolisia konstruktioita – 

esimerkiksi vahvistaessa Neitsyt Marian feminiinisyyttä teologisessa viittausprosessissa, jossa 

Maria saa inhimillisen koherenssin. Mariologia tuottaa käsityksen ihmisen sukupuolesta 

teologisen artefaktin perusteella; sukupuolisuutta ohjaava koodisto on rakennettu 

humanoidinaisen varaan, jolla ei ole inhimillisesti tunnistettavissa olevaa seksuaalista 

käyttäytymistä. Vapautuksen teologit osallistuvat viittausprosessiin ja luovat Mariaan 

viitatessaan kuvaa sukupuolesta ilman seksuaalisuutta.161 Naisen kehosta tulee alisteinen 

heteroseksuaaliselle tulkinnalle eli teologian essentialisoima, mikä on ongelmallista erityisesti 

pyhitetyn heteroseksuaalisen tuijotuksen takia. Tällä Althaus-Reid tarkoittaa, että käsitys 

naisen kehosta ei synny Raamatusta vaan sitä lukevan yksilön tulkinnasta. Heteroseksuaalinen 

tulkinta on pyhitetty, mikä tuottaa essentialismin.162 

Kristinusko ja rakkaus oikeudenmukaisuutta kohtaan eivät historiallisesti kuulu yhteen, 

sillä kristillinen teologia perustuu pysyville sukupuolisuuden määrittelyille ja 

epäoikeudenmukaisuuksille. Näin ollen naisen esimerkkinä oleva köyhien äidiksi kuvattu 

Maria tarjoaa todellisuudessa samaistumisen kohteen vain hegemonisen käsityksen mukaisille 

maalaisnaisille, mutta sivuuttaa hegemonisesta kuvauksesta poikkeavat kokemukset ja 

tunteet.163 Neitsyt Maria ei myöskään Althaus-Reidin mukaan toteuta sielun ja kehon yhteyttä 

vaan alistaa sielun ruumiille aiheuttaen tilanteen, jossa naiset tulevat hengellisiksi olennoiksi 

vain kehollisten toimintojen kuten synnyttämisen kautta.164 

Naisen yhteiskunnallinen asema tulee esille myös käsityksessä pyhästä perheestä. Pyhän 

perheen funktio on Althaus-Reidin mukaan muodostaa näyttämö esitelläkseen Jeesus-vauvan 

miehistä kehoa, Neitsyen sukupuolittunutta pukeutumiskoodistoa ja kehon asentoja sekä 

Jumala/Kristusta, joka jumalallisella käyttäytymisellään ilmentää miestä. Althaus-Reid 

kiinnittää huomiota naisen puuttumiseen pyhästä perheestä. Tämä on havaittavissa kahdessa 

eri näkökulmassa, joista ensimmäinen liittyy Messiaaseen. Mikäli syntyvä Messias on 

sukupuoleltaan mies, se tarkoittaa pelastushistorian kannalta, että naismessias jää syntymättä 

eli naispuolinen messias on poissuljettu syntymästä. Ongelmaa ei voi sivuuttaa toteamalla, 

että Jeesus olisi voinut syntyä myös naiseksi, sillä tällainen argumentaatio ylläpitää dualistista 

käsitystä sukupuolesta eikä huomioi sukupuolen kulttuurillisuutta. Toisekseen nainen puuttuu 

pyhästä perheestä myös äidin paikalta, sillä nainen ei tule raskaaksi ja synnytä, vaan äidin 

 
161 Althaus-Reid 2000, 53. 
162 Althaus-Reid 2004, 98–99. 
163 Althaus-Reid 2000, 67. 
164 Althaus-Reid 2000, 43. 
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paikan perheen simulaatiossa on ottanut neitsyt. Nainen ei kuulu pyhään perheeseen, koska 

hän ei ole koskaan syntynyt siihen tai koska häntä ei koskaan ole ollut kuten Marian 

tapauksessa. Pyhän perheen jälkeen nainen on kadonnut Althaus-Reidin mielestä historiasta 

niin suunnattomalla luonnollisuudella, että ihmiskunta tuntuu olettaneen naisen kohtalon 

olevan suhteessa teologiseen pois pyyhkimiseen. Naisen puuttumista pyhästä perheestä ei ole 

tarkasteltu vaan pyhää perhettä on vain kontekstualisoitu esimerkiksi kääntämällä henkilöiden 

nimet paikalliselle kielelle.165 

Althaus-Reid liittää sukupuolijärjestelmään myös jaottelu pyhän ja profaanin välillä, 

joka ilmenee Raamatun tekstien aikakäsityksissä. Kosmisen pyhän näkökulmasta kirjoitettu 

Raamattu käsittelee lyhyesti naisten elämiä ja niihin liittyviä asioita kuten Jeesuksen 

syntymää. Raamatunkertomusten julkisuudessa tapahtuva ja kosmiseen aikaan liittyvä 

Jumalan Sanan vaeltaminen ihmisten keskuudessa vie huomion yksityiseltä leimallisesti 

naisten ajalta, minkä takia myös Maria redusoidaan yksityiseen elämänalueeseen Jeesuksen 

äidiksi. Tällä on Althaus-Reidin mukaan pitkäkantoisia seurauksia, sillä lukiessa Raamattua 

patriarkaalisista lähtökohdista naisia tarkastellaan ulossuljettuina kosmisesta, pyhästä ajasta. 

Pyhän ja profaanin, julkisen ja yksityisen sekä tärkeän ja merkityksettömän erottaminen 

toisistaan toteutuu Marian kautta.166 

Kristityt eivät nykyaikana usko omalla kohdalla tapahtuvaan neitseelliseen raskauteen, 

mikä jo yksin osoittaa mariologian kestämättömyyden. Mariologia tarjoaa naiseudesta kuvaa, 

josta täytyy jättää merkittävä osa huomiotta, jotta se todellisuudessa toimii ihanteena. 

Diskursseissa Neitsyt Mariasta katse, tuijotus ja huomio kohdistuu kohtuun vulvan sijasta. 

Kohtu on jälkeläisten tuottamisen paikka, joka on helposti miehen otettavissa haltuunsa. 

Naisen seksuaalisuutta symboloiva vulva ei puolestaan ole yhtä helposti hallittavissa, minkä 

takia katseen kohdusta vulvaan siirtävällä mariologialla on enemmän mahdollisuuksia 

muutokseen.167 Neitsyt Mariaa käytetään heteroseksuaalisten odotusten siirtämiseen 

seuraaville sukupolville. Mikään valheellisesta seksuaalisesta tajunnasta nouseva vapautuksen 

diskurssi ei Althaus-Reidin mielestä tule muuttamaan Neitsyen asemaa himon tappajana, 

nautinnon tuhoajana ja naisten esineellistämisen mahdollistajana perhepiirissä.168 

Vaikka vapautuksen teologit väittävät tekevänsä teologiaa kokemuksista käsin, Althaus-

Reid huomauttaa heidän olevan erittäin valikoiva ihmisten omintakeisten teologisten 

lähtökohtien hyväksymisessä. Esimerkkinä huomiotta jätetystä lähtökohdasta hän kertoo 

 
165 Althaus-Reid 2000, 96–102; 2004, 92. 
166 Althaus-Reid 2004, 21–22. 
167 Althaus-Reid 2000, 54–55. 
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pitkään jatkuneen perinteen Santa Libradasta. Santa Librada on Buenos Airesin köyhien 

kaupunkilaisten palvoma Jeesusta ja Neitsyt Marian piirteitä yhdistävä hahmo. Librada on 

naiseksi pukeutunut ristillä riippuva mies, jonka kasvon piirteet muistuttavat nuorta poikaa. 

Althaus-Reid tulkitseekin Santa Libradan hahmoa pyhän transvestismin kautta hahmona, joka 

rikkoo gender-roolit. Hahmossa näkyy sekä Kristus, joka pukeutuu kuin Maria, että naisena 

miehen paikan ristillä ottava Maria. Sukupuoliroolien rikkomisen lisäksi Santa Librada ylittää 

lain rajoja ollessaan välttämättömyydestä varastavien suojelija tarjoten suojaa heille, jotka 

jäävät Kristuksen ja Marian suojeluksen ulkopuolelle.169  

Santa Librada syntyy niiden ihmisten teologisesta todellisuudesta, joiden elämää 

symboloi kristillisissä piireissä epäsäädyllisenä pidetyt elämäntavat kuten vastakkaisen 

sukupuolen mukaisesti pukeutuminen. Althaus-Reid pitää mahdollisena, että Santa Librada 

tarjoaa mahdollisuuden ylittää teologisesti sukupuoli- ja luokkaraja sekä jaottelun rikkaisiin ja 

köyhiin. Käsitys genderistä mahdollistaa metanarratiivia heteroseksuaalisuudesta, jonka 

läpileikkaama systemaattinen teologia on. Tämän takia gender-käsityksen muuttuminen uhkaa 

sukupuolittuneiden pelkojen ja väärintulkintojen tuottamaa käsitystä Jumalasta. Neitsyt Maria 

pitää sisällään yhdenlaisen käsityksen genderistä, mutta säädytön mariologia voi murtaa 

gender-käsityksen kuten transvestiitin Santa Libradan tapauksessa. Laittamalla sijoiltaan 

kristologian tai mariologian käsittelemien ylimaallisten olentojen gender-identiteetin syntyy 

teologisiin systeemeihin kaaosta, joka osoittaa länsimaisen teologian heteroseksuaalisen 

matriisin sekä kyseenalaistaa teologisen logiikan, jonka mukaan teologia tulee esittää 

systemaattisesti ja asteittain etenevästi hajottavan ja hetkellisen sijasta.170 

Robert Goss tarkastelee Santa Libradaa myös tärkeänä osana Althaus-Reidin 

pyrkimystä luoda Bi/Kristuksen avulla inklusiivinen käsitys Jumalasta. Santa Librada 

epävakaana ristiinpukeutujana hämärtää patriarkaalisen kristinuskon muuttumattomina, 

ontologisina ja luonnollisina pitämät sukupuolirajat.171 Katsonkin Santa Librada tekevän 

irtioton heteronormatiivisuudesta sekä muuttaessaan käsitystä genderistä ja tämän myötä 

heteroseksuaalista ymmärrystä Toisesta että tukiessaan monimuotoisemman 

heteronormatiivisuuden hylkäävän jumalakuvan rakentumista. 

Jeremy Carrette kirjoittaa, kuinka Althaus-Reidin tekemä teologia ei vain tulkitse 

nykyaikaisen yhteiskunnan kysymyksiä teologisesti vaan ennen kaikkea säädytön teologia 

osoittaa miten teologia – vapautuksen teologia mukaan lukien – on kieltäytynyt 

 
169 Althaus-Reid 2000, 79–82. 
170 Althaus-Reid 2000, 82–83. 
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tarkastelemasta köyhien kehoja ja köyhiä sukupuolisina ja seksuaalisina olentoina.172 

Carretten näkemykseen on helppo yhtyä. Heteronormatiivisuus on voimakkaasti osana 

Althaus-Reidin ymmärrystä heteroseksuaalisen teologian subjektiuuden ja toiseuden 

muodostumista.  

4.2. Naisen aseman muuttaminen 

Koska teologian kirjoittaminen edellyttää identifioitumista, myös naisten kirjoittamat Marian 

roolia korostavat teologiat kutsuvat Althaus-Reidin mielestä väistämättä naisia 

identifioitumaan Neitsyeen, omaksumaan tämän biografiaan kirjoitetut sukupuoliroolit sekä 

osallistumaan ideologisten diskurssien tuotantoon, mikä on ongelmallista myös tiedostamisen 

kannalta. Sorron sisäistäminen synnyttää naivin tietoisuuden, mille on tyypillistä alistuminen, 

passiivisuus ja sorron analysoimiseksi tarvittavan kriittisen kapasiteetin puute.173 Kriittistä 

tietoisuutta tarvitaan vapauttamaan ihmiset sorron sisäistämisestä ja ansaitsemattomista 

etuoikeuksista syntyneestä väärästä tietoisuudesta.174 Identifioituminen Neitsyen kanssa siis 

voimistaa naiivia ja väärää tietoisuutta, minkä lisäksi se vaikeuttaa vapautumista 

heteronormatiivisuuden aiheuttamasta alistetusta asemasta sekä kriittisen tietoisuuden 

saavuttamista. 

Vapautuksen teologia puolustaa perinteistä mariologiaa argumentoiden, että 

latinalaisamerikkalaiset naiset ovat omistautuneita Marialle, mitä tulisi kunnioittaa. Marian 

palvontaa ei siksi pitäisi hylätä vaan vapauttavat elementit pitäisi tuoda osaksi sitä. Väitteen 

mukaan Maria on voimauttava uskonnollinen hahmo, joka antaa voimaa kestää myös kirkon 

harjoittama maahan painaminen. Näin argumentoidessa Althaus-Reidin mukaan kuitenkin 

poiketaan vapautuksen teologian premissistä, joka asettaa todellisuuden teologian ideaalien 

edelle. Vaikka Marian palvonta voisikin olla voimauttavaa, se joka tapauksessa edellyttää 

naisen materiaalisen kehon kieltämistä ja on siksi itsetuhoisaa. 175  

Analyysinsä perusteella Althaus-Reid katsoo, että on hyväksyttävä, että Neitsyt Maria ei 

ole historiallinen hahmo vaan Neitsyt on olemassa vain diskurssina vääristyneestä 

ihmisyydestä. Jeesuksen äiti Maria on voinut olla olemassa, mutta teologisesti se on 

nykyisellään Althaus-Reidille merkityksetön.176 Tarkastellessaan Mariaa historiallisena 

hahmona, Althaus-Reid toteaa, että Marian elämänkerta ei sisällä elementtejä 

 
172 Carrette 2001, 288. 
173 Althaus-Reid 2004, 52–53. 
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solidaarisuudesta. Solidaarisuutta ilmentävien elementtien pitäisi ilmetä suhteessa ajanlaskun 

alun yhteiskunnalliseen tilanteen, jossa juutalaiset elävät Rooman kolonialistisen hallinnan 

alla. Kolonialistinen ylivallan tuottama nationalismi jakaa naisten kamppailun pakottaen 

valitsemaan joko tradition ja henkilökohtaisen itsenäisyyden tai kulttuurisen muutoksen ja 

itsenäisyyden menetyksen. Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa Maria ei ollut kansakunnan 

vapauttaja kuten Judit vaan hänen vastakohtansa; kolonialismin hengessä todeksi tullut 

patriarkaalisuuden orja. Ainoa solidaarisuutta osoittava elementti Mariassa on Marian 

kiitoslaulu, mutta vapautuksen kriteeristön mukaan vain vapauttavat teot ovat merkityksellisiä 

– eivät pelkät sanat.177 Althaus-Reid toteaakin mariologian rakentavan kontekstualisoinnin 

erittäin haastavaksi, sillä on sekä tunnistettava Latinalaisen Amerikan kontekstin 

monimutkaisuus että vältettävä ajautumasta seksuaalikielteiseen kristilliseen idealismiin. 

Mikäli vapautuksen teologiset keskeiset ajatukset otettaisiin todesta, päädyttäisiin kiistämään 

Marian historiallisuus ja toteamaan Marian olevan uskonnollinen symboli osana naisiin 

kohdistuvan sorron historiaa.178 

Neitsyt Marian palvomiseen liittyvissä Neitsyt-legendoissa on huomattavia väkivaltaisia 

elementtejä, jotka tekevät ne kyseenalaisiksi. Legendoissa esiintyvä väkivalta on keskeinen 

elementti pyrkiessä ymmärtämään Latinalaisen Amerikan hierarkkisia suhteista esimerkiksi 

miesten ja naisten välillä. Neitsyt on ilmestynyt tukemaan espanjalaisten valloitustaisteluita 

Perussa, heittämään maata paikallisten silmiin tai tappamaan alkuperäiskansan jäseniä kepillä. 

Neitsyen ilmestymiset eivät kuitenkaan Althaus-Reidin mukaan ole jäänyt kauas historiaan 

sillä Neitsyt on ilmestynyt suojelemaan chileläistä diktaattoria ammuskelulta minkä lisäksi 

Argentiinan diktatuurissa Maria-kultilla oli merkittävä osa fasistisen hallinnon tukemisessa. 

Näiden esimerkkien valossa Althaus-Reid esittää, että Neitsyt Mariaa ei voi pelastaa ja 

uudelleen tulkita kansojen vapauttamiseksi, aivan kuten aiemmin on todettu naisten 

vapauttamisen osalta.179 

Ymmärtääkseen mariologian syntymistä Latinalaisessa Amerikassa Althaus-Reid 

käyttää naisten kehoja hermeneuttisena lähtökohtana. Naisen keholla on hyvin erilainen 

merkitys ja arvo meksikolaisen jumalan, josta Althaus-Reid käyttää nimeä WOMAN, 

palvonnassa, sillä sukupuoleltaan duaali WOMAN ilmentää feminiinisyyttä voimakkaana, 

myötätuntoisena ja ei-alistuvana. WOMAN kutsuu naisia toimimaan tulevan hädän edessä ja 

vastustamaan sortoa. Meksikolainen jumala ilmaisee myös toisenlaisesti konstruoitua 

 
177 Althaus-Reid 2000, 71–72. 
178 Althaus-Reid 2000, 43–44. 
179 Althaus-Reid 2000, 57–60. 



59 
 

seksuaalisuutta, jossa feminiinisyys on seksuaalisesti aktiivista, minkä eurooppalaiset 

tulkitsivat huoran piirteeksi. Vaikka Maria ja WOMAN ovat molemmat patriarkaalisia, 

tarjoaa Althaus-Reidin hermeneuttinen tarkastelu myös keskeisiä eroja tuottaessaan 

ymmärryksen poliittisesta tarpeesta tukahduttaa sukupuolijärjestelmää uhkaava eroottinen 

tieto. Tukahduttamiseksi erotettiin säädyllinen neitsyen kaltainen naiseus ja natiivien ’huoran 

kaltainen’ naiseus toisistaan.180 

Toinen Althaus-Reidin hermeneuttisen tarkastelun kohde on meksikolaisten naisten 

vaatteisiin liittyvä dynamiikka. Vaatteet eivät merkitse vain pukua vaan myös taloudellista ja 

seksuaalista valtaa, sillä vaatteisiin liittyi metaforia, jotka ilmaisivat taloudellista ja 

seksuaalista valtaa ollessaan jumalan ja seksuaalisuuden symboli. Tätä taustaa vasten 

Althaus-Reid tarkastelee, kuinka käsitys on murrettu uusilla vaatteita käsittelevillä tarinoilla. 

Esimerkiksi conquistadoreja vastaan taisteluun käyvät naiset sitoivat hameensa ylös 

pystyäkseen taistelemaan valloittajia vastaan, mitä uudelleen kertomalla eurooppalaiset 

voimistivat narratiivia alkuperäiskansojen naisista huorina. Samalla Mariaa ja hänen pukunsa 

helmoja käytettiin iskostamaan eurooppalainen seksuaalikäsitys. Naisten hameen repiminen 

raiskauksen yhteydessä tuhosi metaforan feminiinisyyttä ilmentäneen jumalan voimasta 

tuhoten myös naisten elämän, uskonnon ja taloudellisen aseman. Naiset sotkivat ihonsa 

mudalla ollakseen conquistadorien silmissä vähemmän viehättäviä. Puhtautta ja äitiyttä 

painottava mariologia näyttäytyy Althaus-Reidin mukaan erittäin ongelmallisena viiden 

vuosisadan ajan jatkuneen köyhien äitien epäkunnioittamisen ja naisten hyväksikäytön 

kanssa.181 

Kolmanneksi Althaus-Reid tarkastelee varhaista Latinalaisessa Amerikan Neitsyt 

Marian reprenstaatiota Marianaa, joka oli conquistadori Hernán Cortésin alkuperäisväestöön 

kuuluva rakastaja ja Cortésin tulkki. Auttaessaan valloittajia Marianasta tuli petturi, joka vaati 

antautumaan valkoiselle Jumalalle, jota Cortés representoi. Tässä Marianan ja Cortésin 

yhteistyössä Althaus-Reid näkee olevan alkuperä latinalaisamerikkalaiselle mariologialle sekä 

feminiinisen ja maskuliinisen ymmärtämiselle. Mariologia muodostuu alkuperältään epätasa-

arvoiselle dialogille naismestarien ja naisorjien välille. Neitsyt edustaa sorron jumalaa, jota 

vapautuksen teologia yrittää riisua sorrosta. Hän ei ole koskaan haastanut patriarkaalisia 

rakenteita vaan on aina tuominnut uudet patriarkaalisuutta haastaneet roolit. Tekemänsä 

mariologian hermeneuttisen kehän rekonstruktion myötä voidaan ymmärtää kristinuskoa ja 

sen roolia Latinalaisen Amerikan naisten elämien muovaamisessa. Naiset taistelivat Neitsyt 

 
180 Althaus-Reid 2004, 33–37. 
181 Althaus-Reid 2004, 37–40. 
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Marian kuvia kantavia sotilaita vastaan, mutta tulivat mariologiana tunnetun ideologian 

nielaisemiksi. Naisten on vapautettava itsensä paitsi patriarkaalisesta valloittaja-Jumalasta, 

myös Neitsyen edustamasta valkoisen rikkaan naisen representaatiosta. Ollakseen vapatuttava 

Marian pitäisi puhua itse ja liittyä kolmannen maailman köyhien naisten ääneen.182 

Althaus-Reidin mukaan vapautuksen teologia on jäänyt kiinni binaariseen ja 

dualistiseen sukupuolen konstruktioon ja heteroseksuaalisiin normeihin. Kwok Pui-lan toteaa, 

että huolimatta solidaarisuudesta köyhiä kohtaan, vapautuksen teologia tukee tismalleen 

samaa seksuaalista hierarkiaa ja pakollista heteroseksuaalisuutta kuin suurin osa muistakin 

teologioista. Myös vapautuksen teologien käsitykset Mariasta tai Jeesuksesta ovat säädyllisiä 

ja turvallisia, eivätkä ne häiritse seksuaalisia normeja.183 Shore-Goss katsoo Althaus-Reidin 

tavoin, että vapautuksen teologia on epäonnistunut tarkastelemaan sukupuolirooleja, jotka 

vallitsivat mantereella ennen Amerikkojen kolonialisaatiota.184 

Naisten toiseutta on yritetty murtaa myös feministiteologiassa. Se kuitenkin noudatti 

vapautuksen teologian säädyllisyyttä ja perustui tiukoille ja ennalta määritetyille 

sukupuolisille rajoituksille. Feministinen teologia sivuutti latinalaisamerikkalaisten naisten 

tekemän sosiologisen tutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen, jolloin naisten kokemuksen 

analyysi ei erotellut toisistaan kokemuksen uskonnollista tai poliittista merkitystä ja sen 

todellista merkitystä.185 Teologia pyrkii esittämään ideologiasta kumpuavat diskurssit vakaana 

ja pysyvänä, vaikka feministisen antropologian mukaan diskurssit sukupuolesta ja 

seksuaalisuudesta ovat todellisuudessa epävakaita ja muuttuvia. Neitsyeen samaistuva teologi 

kantaa mukanaan patriarkaalisen kulttuurin sukupuolisesti sortavia arvoja. Tällaisesta 

lähtökohdasta syntyvää teologiaa Althaus-Reid kutsuu kesyksi ’vanilla teologiaksi’, joka on 

kykenemätön kyseenalaistamaan vallitsevaa käsitystä hyväksyttävästä naiseudesta.186  

Vapautuksen teologiasta kumpuavasta kolmannen maailman naisteologien teologiasta 

käytetään fraasia teologiaa ’naisten silmin’, jota Althaus-Reid kritisoi sekä mielikuvana että 

sisällöltään. Silmät ovat naisen ruumin osista viattomin ja naisen katse väistää miehen katseen 

edessä. Tätä kautta metafora naisen silmistä välittää käsitystä rajoista sekä hillitsee 

sukupuoliroolien rikkomista. ’Naisten silmin’ myös kuvastaa hyväksyttyä perspektiiviä tai 

kuvakulmaa, josta on katsottava samoja teologian teemoja kuin aina ennenkin. Muuttuneesta 

näkökulmasta huolimatta teologian käsittelemät teemat kuuluvat edelleen samaan 

 
182 Althaus-Reid 2004, 40–43. 
183 Pui-lan 2003, 151–152. 
184 Shore-Goss 2010, 7. 
185 Althaus-Reid 2000, 33–36. 
186 Althaus-Reid 2000, 52. 
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patriarkaalisesti rakentuneeseen sosiaaliseen todellisuuteen. Althaus-Reidin mukaan ’naisen 

silmin’ tapahtuva tuijotus miehiseen teologiaan päätyy aina idealismiin, koska se ei ole 

kehittänyt materialistista lähestymistapaa, joka uudelleenmäärittäisi naisten asiat.187  

Diskurssi sukupuolten tasa-arvosta pyrkii muuttamaan naisen asemaa yhteiskunnassa. 

Teologisena diskurssina se on kuitenkin Althaus-Reidin mielestä pinnallinen, sillä eri 

ihmisille osoitetaan erilaiset teologiset paketit tarpeita, velvollisuuksia ja spirituaalisuutta, 

mikä näkyy erityisesti verratessa miehille tarkoitettua teologiaa naisille tai ei-

heteroseksuaaleille tarjottuun teologiaan. Pinnallinen tasa-arvodiskurssi on ristiriitainen, 

koska eri ihmisille erilaisena esitettävän teologian taustalla väitetään olevan yksi, jakamaton 

ja normatiivinen teologinen diskurssi, johon kaikkea teologiaa verrataan ja jota voidaan 

pienissä määrin tulkita. Tulkinta vahvistaa kohteensa normatiivisuutta määritellessään 

tulkinnan kohteen merkittäviksi, kumottaviksi ja uudelleen tulkittaviksi. Teologialla on 

Althaus-Reidin mukaan ongelma pluralismin kanssa ja hän katsookin hegemonisen ja 

erilaisuuden tukahduttavan ajattelun olevan tyypillistä. Hegemonisen ajattelun taustalla hän 

näkee olevan heteroseksuaalisuuden, joka synnyttää essentialisoituja identiteettejä.188 

Nainen pysyy kuolleena, koska symbolinen patriarkaalinen teologinen teksti edeltää 

aina tulkintaa konstruktoiden naisen merkityksen vuorovaikutuksessa tekstin ilmentymien 

kanssa. Miehen ja naisen samanlaisuuteen tähtäävä ja näiden eron kieltävä feminismi tukee 

Althaus-Reidin mielestä väistämättä patriarkaalista systeemiä jättäessä kyseenalaistamatta 

naisen käsitteen konstruktoitumisen.189 Globalisaation taustalta nouseva diskurssi tasa-arvosta 

ei pura sukupuolirooleja ja niiden teologista tuottamista vaan toimii niitä tukevasti aivan 

kuten feministiteologian diskurssi ’Isä ja Äiti Jumalasta’, joka on ongelmallinen käyttäessään 

lisääntymiseen liittyvää metaforaa yrittäessään ratkaista sukupuolirooleihin ja niiden 

tuottamiseen liittyvää ongelmaa.190  

Raamatun seksuaalisuutta analysoivaa luentaa ei ole tehty vakavasti kirkon seksuaalisen 

tradition rajojen ulkopuolella. Tradition sisällä tapahtuva analyysi voi tarjota vain tiettyä tasa-

arvoisuutta heteroseksuaalisuudesta käsin ymmärrettynä, mutta se rakentuu vain 

suvaitsemiselle. Suvaitseminen on Althaus-Reidin mukaan ongelmallinen käsite, koska se 

perustuu tietyille normatiivisille periaatteille, jotka määrittävät mitä tulee suvaita ja mitä ei. 

Naisten oikeuksien toteutuminen kirkossa edellyttää radikaalia transformaatiota eikä vain 

pientä uudistumista. Oikeuksia vaatimisen ei tulisi perustua tasa-arvoisuuden tavoittelemiseen 

 
187 Althaus-Reid 2000, 37–39. 
188 Althaus-Reid 2000, 176–7. 
189 Althaus-Reid 2000, 99–102. 
190 Althaus-Reid 2000, 192. 
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vaan ihmisoikeuksien toteutumiseen erilaisuudessa. Ihmisillä tulee olla oikeus olla oma 

itsensä ja Toinen, vaikka kirkon oppi ei sitä hyväksyisikään. Tätä Althaus-Reid kuvaa 

oikeutena olla olematta hetero. Vain purkamalla normatiiviset periaatteet ja suvaitsemisen 

käsite voidaan löytää yhteisö, joka on sisäisesti monimuotoinen eikä perustu vain erilaisuuden 

sietämiselle. Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden osalta tämä tarkoittaa, että on lopetettava 

heteroseksuaaliseen normiin sopeutuminen.191 Myös Kristien Justaert kiinnittää Deleuzen ja 

Althaus-Reidin ajattelua yhteensovittavassa artikkelissaan huomiota Althaus-Reidin 

pyrkimykseen luoda erilaisuuteen perustuvaa tasavertaisuutta, mikä on myös Deleuzelle 

keskeistä.192 

Toisen aseman muuttamisessa tavoitteena ei Althaus-Reidin mukaan tule olla tasa-arvo 

vaan vapautuminen. Naisten oikeuksien toteutuminen kirkossa edellyttää kirkon 

sukupuoliopin kumoamista ja uskontoa ilman heteroseksuaalisuutta. Kumoaminen ei ole vain 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tehtävä vaan myös heteronaisten on kyseenalaistettava 

normatiivisuus, naisten identiteetin rakentuminen ja sen väitetty muuttumattomuus. Naisten 

toimijuus toteutuu myös ulossulkemisessa, sillä profeetallisen kärsimyksen kautta voi tehdä 

sukupuolisesta dogmatiikasta epäideologisempaa.193  

Althaus-Reid tunnistaa diskurssin ’kunnioita auktoriteetteja ja neuvottele 

diplomaattisesti, mitä vaaditaan pyrittäessä muuttamaan patriarkaalisia rakenteita. 

Kunnioittamisen ja neuvottelemisen sijasta Althaus-Reid peräänkuuluttaa naisten 

historiallisten kokemuksien käyttämistä empiirisenä mallina, josta nousisi strategiat 

muutokselle. Hänen mukaansa patriarkaalisen heteroseksuaalisuuden sisäinen logiikka 

hämmentyy, kun nainen ei näytä odotettua pelkoa ja alistumista tai kohteliaisuutta, mitä voisi 

soveltaa myös muilla yhteiskunnan tasoilla. Tämän takia Althaus-Reid pitää uusien 

sukupuolimallien esittämistä profeetallisena tehtävänä. On myös harkittava uudelleen 

strategioita, joilla kohdataan rakenteelliset sopeuttamisen politiikat, joiden avulla naiset on 

mukautettu osaksi järjestelmää satojen vuosien ajan.194 

Teologit ovat pitäneen Latinalaisen Amerikan naisen säädyllisyyden marginaalien 

sisällä mutta kaukana keskustasta järjestämällä todellisuutta uudelleen tuottamalla dogmeja 

seksuaalisuudesta. Säädyllisyys Latinalaisessa Amerikassa tarkoittaa todellisuudessa kaappiin 

pakotettua eli pakollista heteroseksuaalisuutta, jonka purkaminen tapahtuu osoittamalla 

kaapin olemassaolo ja rohkaisemalla naisia, mikä on säädyttömän teologian tehtävä. Althaus-

 
191 Althaus-Reid 2000, 130–131; 2004, 97–98. 
192 Justaert 2010, 163. 
193 Althaus-Reid 2004, 17, 100–101. 
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Reidin mielestä naisten kokemusten poliittiset ulottuvuudet on otettava todesta, eikä niitä pidä 

alistaa häilyville kuvitelmille Neitsyt Mariasta. Teologian sukupuolittuneen ja seksuaalisen 

luonteen, vallan pyhittämisen mekanismien ja patriarkaalisen kontrollin tarkastelussa tullaan 

kuitenkin liian lähelle teologisen prosessin lopputuotetta eikä sukupuolista analyysia 

dogmatiikasta ole aiemmin tehty. Tämän takia nykyistä kvasi-ihmismäistä kuvastoa Mariasta 

tai sen tuottamaa kaapissa olevaa heteroseksuaalisuutta ei voida haastaa. Haastamisen sijasta 

on tutkittava polkuja säädyttömästä Neitsyt Mariasta ja Jeesuksen homoeroottisuudesta, jotka 

muodostavat suuremman uhan harjoitetulle poliittiselle ja ekonomiselle sorrolle.195  

 
195 Alhtaus-Reid 2000, 44–46. 
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5. Kristologia heteronormatiivisuuden jälkeen 

5.1. Jeesuksen seksuaalisuus  

Kristinuskossa on Althaus-Reidin mielestä kaksi tukahdutettua voimaa, seksuaalinen 

epäjärjestys ja kuoleman kaaos, jotka paradoksaalisesti kuitenkin muodostavat kristillisen 

paradigman ollen läsnä niin inkarnaatiossa kuin ristinkuolemassakin. Koska seksuaalisuus 

kuuluu teologiassa julkiseen alueeseen – käsitelläänhän sitä jo uskontunnustuksessa – ja 

Jumala on kategoriana epästabiili, voidaan teologiassa Althaus-Reidin mukaan estelemättä 

kyseenalaistaa myös oletus Jumalan seksuaalisuudesta. Systemaattinen teologia ei tunnista 

rakkautta, joka ilmenee säädyllisten ja säädeltyjen seksuaalisuuden kategorioiden 

ulkopuolella, mikä rajoittaa käsityksiä Jumalasta. Tunnistamatta jää sattumanvarainen ja 

väliaikainen rakkaus, joka Althaus-Reidin mielestä on tyypillisintä ihmiselle, sekä poikkeavat 

säännöt uskollisuudesta.196 Queer-näkökulman avulla aukeaa uusia näkökulmia 

uskonnolliselle mielikuvitukselle Jumalan seksuaalisuudesta. Hyväksyttäessä reformaation 

periaate, jonka mukaan Jumalasta ei tiedetä mitään paitsi se mitä tiedetään Jeesuksesta, 

joudutaan hyväksymään, että Jeesuksen ja Jumalan identiteetit muodostuvat ainutlaatuiseksi. 

Aikalaisten näkemän perusteella tiedetään Jeesuksesta niin vähän, että Jeesuksen 

homoseksuaalisuutta tai transvestiittisuutta ei voida kieltääkään.197  

Kristologia edellyttää Althaus-Reidin mukaan oletusta Jeesuksen syntymisestä 

heteroseksuaalisen matriisin mukaisesti. Kristologian keskeisen aseman takia koko teologinen 

järjestelmä horjahtaa, jos heteroseksuaalisen kristologian koherenssi kyseenalaistetaan. 

Althaus-Reid väittää, että Jeesuksen biologisen statuksen tai seksuaalisuuden sijasta 

tunnemme paremmin prosessin, jossa Jeesuksen sukupuolen ilmaiseminen rakennetaan. 

Evankeliumit ovat kirjoitettu puhtauden ja ylösnousemuksen näkökulmasta, jolloin 

konstruktiot seksuaalisuudesta ja genderistä saavat suuremman painoarvon kuin Jeesuksen 

todellinen seksuaalisuus. Ainoa varmana pidettävä asia Jeesuksen maskuliinisuudesta on se 

valtava yhteisöllinen näennäismuistikuva Jeesuksen miespuolisuudesta. Näennäismuistikuva 

rakentuu jäljelle, joka ilmaisee itsestään tekstissä ainoastaan poissaolollaan. Kristittyjen 

näennäismuistikuva Jeesuksesta on sepitetty pinoamalla päällekkäin gender, 

heteroseksuaalisuus sekä sisäiset ja ulkoiset näkökannat seksuaalisuuden ja terveyden 

säätelystä, abortista ja häirinnästä, joilla institutionalisoidaan heteronormatiivisuus. 

Kuitenkaan evankeliumit eivät kerro mitään Jeesuksen seksuaalisesta identiteetistä tai sen 

 
196 Althaus-Reid 2000, 68–69. 
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toteuttamisesta. Siitä tehdään oletuksia, koska evankeliumeja luetaan normatiivisen 

seksuaalisen käytöksen valossa aivan kuten pyhän perheen kohdallakin.198 Jeesuksen 

heteroseksuaalisuus on Althaus-Reidin mielestä luonnollista vain tulkitsijan sitoutuessa 

heteroseksuaaliseen epistemologiaan. Muutoin on luonnollisempaa ajatella, että syntyessään 

Kristus omaksui seksuaalisuuden rajoittamattomana ja rajoitukset tulevat vasta Jeesuksen 

muovautuessa patriarkaalisen kulttuurin mukaiseksi.199 

Althaus-Reid tarkastelee Kristologiaa  viittausjärjestelmän (citationality) kautta, joka 

tuottaa Jeesuksen seksuaalisuuteen ja peittää näkyvistä tulkintaan tarvittavan hermeneuttisen 

avaimen. Jeesus esitetään teologisesti heteroseksuaalisesti suuntautuneena selibaatissa elävänä 

miehenä, jonka takia Althaus-Reid ei pidä Kristusta aitona miehenä vaan jumaluus kuuluu 

Kristuksen sukupuoleen, joka on Jumala/mies. Kristus on kääritty niin tiukasti 

heteroseksuaaliseen maskuliinisuuteen, että se ei enää anna mahdollisuutta nähdä suhdetta 

hänen ja yhteisön välillä. Heteroseksuaaliset ajattelumallit vallitsevat Jeesus-narratiiveissa, 

minkä voi havaita tarkastelemalla niiden hierarkkista ja kaksinapaista ajattelua. 

Heteroseksuaalisissa ajattelumalleissa Kristuksella on selkeät rajat ja rajoitukset sekä 

armeijamainen täsmällisyys ja selkeä suunnitelma, joita heteroseksuaalinen ajattelu 

velvoittaa.200 

Jeesuksen sukupuolielimiin keskittyvää heteronormatiivista diskurssia ’Jeesus=penis’ 

käytetään Althaus-Reidin mukaan perustelemaan Jeesuksen seksuaalisuutta 

heteroseksuaalisena.201 Tulkitsen tämän diskurssin pitävän Jeesuksen sukupuolielimiä 

keskeisinä tämän identiteetin ja toiminnan kannalta. Robert Goss kirjoittaa Althaus-Reidin 

tarkoittavan ’Jeesus=penis’ diskurssilla Jeesuksen käyttöä pakollisen heteroseksuaalisuuden 

mallina202, eli diskurssissa Jeesuksen – oletetuista – sukupuolielimistä vedetään johtopäätös 

Jeesuksen heteroseksuaalisuudesta. Kyseinen diskurssi ei kuitenkaan Althaus-Reidin mielestä 

ota huomioon, että sukupuolielimillä ei ole mitään tekemistä yksilön seksuaalisuuden kanssa. 

Näin ollen keskustelu Jeesuksen sukupuolielimistä on osa homofobista diskurssia, joka 

vahvistaa heteroseksuaalista normatiivisuutta biologiaa ja penetroivaa seksiä korostamalla. 

Heteronormatiivinen diskurssi Jeesuksesta ei myöskään asetu mitään raamatullista taustaa 

vasten, sillä evankeliumeissa ei määritellä heteroseksuaalisuutta suoraan eikä myöskään 

negaation tai vastaesimerkin kuten sodomian käsitteen kautta. Vastaesimerkkien puuttuessa ei 

 
198 Althaus-Reid 2000, 102, 104–106. 
199 Althaus-Reid 2004, 93. 
200 Althaus-Reid 2000, 113-4. 
201 Althaus-Reid 2000, 106. 
202 Goss. 2003, 159. 
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voida piirtää rajoja heteroseksuaalisuuden normeille, jotka määrittäisivät myös Jeesusta. 

Jeesuksen seksuaalisuuden tulkitseminen evankeliumien pohjalta on pelkää olettamista, koska 

evankeliumit eivät kerro mitään Jeesuksen seksuaalisesta identiteetistä tai aktiivisuudesta. 

Yleisemmin evankeliumien piirtämää kuvaa Jeesuksesta luonnehtii jatkuva normatiivisten 

rajojen ulkopuolella oleminen, mikä myös vastaa Althaus-Reidin mukaan hyvin käsitteen 

’queer’ sisältöä ja tämän rajojen ulkopuolella olemisen queerihmiset tunnistavat 

seksuaalisuudessa.203 Goss kirjoittaa, kuinka pakollisen heteroseksuaalisuuden ulkopuolella 

elävät queerihmiset tarjoavat lähtökohtia binaarikategorioiden ulkopuolella olevalle 

laajemmalle Kristukselle, joka kyseenalaistaa heteroseksuaalisen järjestyksen värittämän 

kuvan Jeesuksesta.204 

Jay Johnson yhdistää Althaus-Reidin näkökulman Jeesuksesta Albert Schweitzerin 

kritiikkiin historiallisen Jeesuksen etsimisestä. Schweitzerin mukaan moderni pyrkimys löytää 

historiallinen Jeesus päättyy aina samaan lopputulemaan, jossa luodaan sama tuttu kuva 

Jeesuksesta. Hänen mukaansa Raamatun Jeesus on aina kummallinen muukalainen eikä tuttu 

ystävä. Johnson näkee yhteyksiä tähän Althaus-Reidin teologiassa, jossa Jumalan ja Jeesuksen 

todellisuus ovat aina riemastuttavan kummallisia ja outoja. Kun Althaus-Reid argumentoi, 

että ei voida löytää puhdasta Jeesusta erillään säätelevästä heteroseksuaalisesta teologiasta, 

hän meni Johnsonin mielestä pidemmälle kuin Schweitzer: säädyllistä tai sosiaalisesti 

hyväksyttävää Jeesusta ei ole olemassa erillään ideologisen kontrollin toteuttamiseksi 

konstruoidusta Jeesuksesta. Kontrolloimaton ja queer Jeesus on löydettävissä vain ihmisten 

seksuaalisia tarinoita käyttämällä.205 

Althaus-Reid kysyy, miksei evankeliumeista ole löydettävissä suoraa puhetta Jeesuksen 

seksuaalisuudesta. Kysymystä voi hänen mukaansa lähestyä Lacanin ajattelun pohjalta, jossa 

kieli ei ole vain kommunikaatioprosessin elementti vaan kieli määrittää maantieteellisesti 

redusoituja ja luonnolliseksi tehtyjä tosiasioita.206 Symbolisen kielen ja todellisuuden välinen 

vuorovaikutus pitää paikkaansa myös Jeesuksen kohdalla, minkä takia Jeesuksen puhuma 

kieli heijastaa luonnolliseksi tehtyjä inhimillisiä ja kontingentteja käsityksiä. Althaus-Reid 

pitää mahdollisena, että tämä selittää, miksei Jeesus puhunut mitään seksuaalisuudestaan. 

 
203 Althaus-Reid 2000, 106–107. 
204 Goss 2003, 160. 
205 Johnson 2010, 155, 159. 
206 Lacania tulkitsevan Althaus-Reidin mukaan tosiasioiden täytyy pystyä karkaamaan symbolisen tiedon 

yhtenäisestä kentästä pystyäkseen puhumaan. Symbolinen kieli vaimentaa jokaisen järjestelmänsä 

yhtenäisyydestä poikkeavan, minkä takia ulossuljettujen tosiasioiden kuuleminen vaatii todellisuuden ja 

symbolisen välisen suhteen tarkastelemista. Totuus on löydettävissä, kun tarkastellaan vuorovaikutusta läsnä 

olevan tiedon ja sen kanssa ristiriidassa olevien symboleiden välillä. Athaus-Reid 2000, 107. 
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Puhuminen ja vaikeneminen ovat osa Jeesusta symbolisen kielen luonteen takia, sillä Jeesus 

määrittyy suljetun ja ennalta määrätyn symbolisen teologisen systeemin mukaan. Teologia 

pyrkii muokkaamaan symbolisia systeemeitä, mutta se ei voi muokata todellisuutta. Siksi 

teologian käsitellessä Jeesusta ei ole kyse todellisesta Jeesuksesta vaan uskonnollisesta 

systeemistä, joka on järjestäytynyt heteroseksuaalisuuden alkuperän suunniteltuna 

sukupuolisena utopiana. Jeesus ei puhu, koska kristologia perustuu liikkumattomille 

käsityksille eikä teologialla ole pidemmälle ulottuvaa visiota vaan ainoastaan käsitys dogman 

säilyttämisestä.207 Jeesuksen kumouksellisesta seksuaalisuudesta ei voida lukea mitään, koska 

hän tuki seksuaalisella käyttäytymisellään hyväksyttyä järjestystä ilman toista vaihtoehtoa.208 

Historiallisesti tarkasteltuna säädytön Kristus on ilmestynyt ihmisten halutessa paljastaa 

vallitsevan Kristologian hienovarainen teeskentely, mistä Althaus-Reid tarjoaa kaksi 

esimerkkiä. Hän sanoo olevan kiistämätön tosiasia, että historiallisen Jeesuksen on korvannut 

seksuaaliselle ja rodullistavalle perustuva symbolinen konstruktio todellisuudesta. Käsitys 

Jeesuksen seksuaalisuudesta on koottu kasaan erilaisista lähteistä, mutta Althaus-Reid väittää 

rakennelman olevan haavoittuvaisempi kuin patriarkaalinen teologia tahtoo esittää. 

Kristuksen symbolinen konstruktio jatkaa vaikutustaan nykyhetkessä, minkä takia kaiken 

Kristusta paljastavan teologian täytyy seurata säädyttömyyden tarjoamaa mallia yhtäaikaisesti 

häiritsevänä ja valaisevana. Marginalisoitujen ihmisten kristologiassa korostuu usein 

Jeesuksen monimuotoisuus ja virtaavuus, joka on vastakohtainen lopullisille vastauksille. 

Yksiselitteisiä vastauksia horjuttava käsitys näkyy jo Jeesuksesta käytetyissä vastakohtaisissa 

kuvauksissa, mikä johtaa Althaus-Reidin käyttämään säädyttömyyttä metodina etsiessä entistä 

radikaalimpia muunnelmia Kristuksesta. Kristologian virtaava muuttuvuus haastaa 

heteroseksuaalisesta teologiasta syntyneen heteroseksuaalisen kuvaston Jeesuksesta.209 

Althaus-Reid tarkastelee Jeesusta syntisten ja prostituoitujen ystävänä ja huomauttaa, 

että yhteisten asioiden jakaminen kuuluu ystävyyteen. Ystävyys ei voi rakentua vain 

myötätunnon varaan, joten Jeesuksella ja tämän ystävillä tulee olla myös yhdistäviä tekijöitä. 

Syntisyys tai prostituutio eivät siis olleet Jeesukselle vieraita. Myös ajatus paheisten ihmisten 

joukkoon saarnaamaan menevästä Jeesuksesta ei voi olla yksiselitteisesti totta, sillä tällainen 

toiminta sivuuttaisi paheisten yksilöiden kokonaisen ihmisyyden heijastaen kolonialistista 

näkemystä yksisuuntaisesta saarnaamisesta. Jeesuksen ystävillä oli omat mielipiteensä 

uskonnosta, politiikasta ja elämästä ja ystävyyteen kuuluvan vuorovaikutteisuuden 

 
207 Althaus-Reid 2000, 107–108. 
208 Althaus-Reid 2004, 92. 
209 Althaus-Reid 2000, 111–2. 
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huomioiden Althaus-Reid katsoo Jeesuksen ystävien voineen opettaa Jeesukselle muutamia 

totuuksia mukaan lukien seksuaalisuudesta. Jeesuksen voimakas sitoutuminen näihin ihmisiin 

– syntisiin ja prostituoituihin – mahdollistaa useita erilaisia luentatapoja hänen 

seksuaalisuudestaan.210 

Althaus-Reid esittää heteroseksuaaliselle ajattelulle vaihtoehtoista tulkintaa 

Kristuksesta, joka sisällyttää itseensä elämän monimuotoisuuden ja muuttuvuuden. 

Heteroseksuaalinen patriarkaalinen systeemi toimii joko–tai -kategorioilla ja tästä Althaus-

Reid haluaa irrottautua Bi/Kristuksen käsitteellä. Bi/Kristus ei rajoitu ideologisten 

dikotomioiden rajoihin vaan kumoaa ne. Dikotomiat on hylättävä, koska dikotomian 

molemmat päät ovat saman sorron rakenteen alistamia, joskin erilaisin lopputuloksin. 

Bi/Kristus ei pyri siirtämään heteroseksuaalisuutta marginaaliin, sillä se ei käytä joko/tai 

kategorisointia, mikä mahdollistaa tilan kaikille seksuaalisille identiteeteille myös niille ei ole 

nimiä. Heteroseksuaalisuus pyrkii säilyttämään kolonialistisen asemansa todellisuuden 

määrittelystä järjestelemällä omia heteroseksuaalisia kategorioitaan osoittamalla ei-

heteroseksuaaliset ihmiset. Tämä näkyy stereotyyppisissä käsityksissä feminiineistä homoista 

ja maskuliinisista lesboista, joilla pyritään luomaan heteroseksuaalinen subjekti jopa ei-

heteroseksuaalisten ihmisten keskelle. Bi/Kristuksen kristologiassa on huomioitava sekä 

ihmisten identiteettien todellisuus heteroseksuaalisuuden ulkopuolella että käsitys 

Kristuksesta binaaristen rajojen ulkopuolella. Ei ole olemassa vain yhtä Kristusta vaan 

monimuotoien Ultra-Kristus. Teologisena kategoriana biseksuaalisuus poistaa 

seksuaalisuuden hierarkian ja vallanjaon perustasta. Samalla se tuo ilmi seksuaalisten 

identiteettien järjestymisen ongelmallisuuden sekä epäjatkuvuuden, joka on koherenssin 

sijasta yksittäisten seksuaalisten tekojen taustalla.211 

Jeesuksen todellinen elämä on kätkeytynyt teologisten tulkinnan narratiivien alle, josta 

se on saatavissa esiin vain käyttämällä uskonnollista mielikuvitusta, sillä Kristuksen tiedetyt 

historialliset teot ovat liian ohuita ja puhki kulutettuja. Vaikuttava kristologia syntyy Althaus-

Reidin mukaan ihmisten omista historiallisista kokemuksista käsin. Nykyisestä 

monoseksuaalisesta teologiasta syntyy ainoastaan suljettu diskurssi, joka ei tarjoa 

ajattelemisen aihetta. Yksitotisesta ja yhden suhdetyypin tunnistavasta teologiasta syntyy 

Mono/Kristus, jossa ei ole tilaa erilaisuudelle. Bi/Kristus purkaa näitä vaatimuksia 

seksuaalisesta monopolista nimeämällä ja organisoimalla todellisuutta. Se haastaa myös 

tarkastelemaan kirkon organisaatiota ja ihmisten suhdetta Jumalaan. Jumalan 

 
210 Althaus-Reid 2000, 112–3. 
211 Althaus-Reid 2000, 114–118. 
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monimuotoisuuden huomioivan teologian tulee huomioida myös ihmisten monimuotoisuus, 

jolloin heteroseksuaalisuuden yksisuhteinen tyyppi osoittautuu vääräksi. Althaus-Reid 

tarkastelee Bi/Kristusta ihmisten keskellä asuvana, kuten Johanneksen evankeliumin alussa 212 

kuvataan. Asuminen viittaa tässä teltan pystyttämiseen ja siinä asumiseen, joka on Althaus-

Reidin mukaan erinomainen kuva suuresta liikkumisesta ja määriteltyjen tilojen tai rajojen 

puutteesta. Jumala/teltta symbolina mahdollistaa muutoksen kategorioiden välillä ja ennen 

kaikkea yllätyksien Kristuksen.213 

Gossin mielestä biseksuaalisuus tarjoaa ajattelutavan, joka kieltäytyy 

heteroseksuaalisista kategorioista. Se myös häiritsee yleisemmällä tasolla ymmärrystä 

seksuaalisuudesta joko–tai -kategoriana, mikä on yleistä myös homoseksuaalien parissa. 

Althaus-Reidin Bi/Kristus on nomadinen kategoria, joka häiritsee heteroseksuaalista mallia 

identiteetistä ja antaa tilaa queerille tulkinnalle, jossa binaarit ja hierarkiat eivät ole keskeisiä. 

Goss kuitenkin kysyy, onko Bi/Kristus riittävän muuttumiskykyinen. Se toki horjuttaa 

kristologiaan sisältyvää sukupuolijärjestelmää, jolla legitimoidaan sortavat heteroseksuaaliset 

vallan verkostot, ja laajentaa määrittelyitä seksuaalisuudesta. Hän kuitenkin epäilee riittääkö 

Bi/Kristuksen kategoria sisällyttämään itseensä erilaiset rivoudet ja perversiot erityisesti 

sukupuolen osalta. Hän päätyykin laajentamaan Althaus-Reidin käsitettä sisällyttämään myös 

transvestismin, jolloin Jeesus on Bi/Transvestiitti Kristus. Tähän löytyy Althaus-Reidin 

tuotannosta verrokki, sillä edellisessä luvussa käsittelemäni Santa Librada tuo erään 

säädyttömän neitsytkuvan kautta sukupuolen monimuotoisuuden osaksi Jeesusta. 

Ymmärtäessä Jeesus Drag queen’inä ylitetään myös sukupuolirajoja, joita pelkkä Bi/Kristus 

ei tee.214 Katson, että Gossin esittämä kritiikki Bi/Kristuksen käsitettä kohtaan on 

äärimmäisen perusteltua, sillä biseksuaalisuus murtaessa binaarikategorisointia 

seksuaalisuuden osalta ylläpitää binaarista näkemystä kahdesta sukupuolesta. Herää myös 

kysymys, eikö esimerkiksi Queer/Kristus purkaisi tehokkaammin myös ajatusta seksuaalisen 

himon kohdistumisesta vain biologiseen kaksinapaiseksi oletettuun sukupuoleen. 

Himo on muodollisesti ollut kielletty kristillisissä saarnoissa ja tutkielmissa, mikä on 

Althaus-Reidin mielestä johtunut eroottisen eros -rakkauden ja de-erotisoidun agape -

rakkauden käsitteellisestä toisistaan erottamisesta.215 Tämän erottelun myötä Kristuksesta on 

 
212 ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.” Joh. 1:14. 
213 Althaus-Reid 2000, 118–120. 
214 Goss 2003, 160–162, 165–166. 
215 Lea Brown tarkastelee erosta elämän keskeisenä voimana, joka pyrkii toteutumaan erilaisissa luovissa 

konteksteissa. Ihmistä rajoittavat sosiaaliset rakenteet saavat kuitenkin ihmiset elämään eroksen puutteessa. 

Rakenteet ovat Brownin mukaan olemassa, jotta ihmisten kontrolloiminen ja sortaminen on helpompaa 
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tullut systemaattisten teologien himoton messias. Althaus-Reid kyseenalaistaa tarpeellisuuden 

erottelulle, rakkauksien hierarkiaan asettamiselle ja näiden väliltä valitsemiselle. Lisäksi hän 

pyrkii osoittamaan tehdyn erottelun keinotekoisuuden, sillä todellisuus on poikennut ja 

poikkeaa ideaalista. Esimerkkinä Althaus-Reid käyttää Karl Barthia, jonka teologiassa himoa 

täytyy kontrolloida raivokkaasti muun muassa perherakenteiden avulla. Kuitenkin teologiaa 

kirjoittaessaan hänen kontrolloimaton himonsa oli henkilökohtaisessa elämässä läsnä 

rakastajattaren muodossa. Himossa tulee esille vapautuksen kaksijakoinen näkökulma; 

sortajat tulevat sortonsa nielaisemiseksi. Althaus-Reid väittää, että jokainen ihminen on queer, 

sillä vain tekopyhät ihmiset voivat väittää elävänsä heteroseksuaalisuuden sääntöjen 

mukaisesti. On julistettava, että kaikki ihmiset elävät ja rakastavat oman todellisuutensa 

mukaisesti, eikä kristillisen moraalin mukaisesti.216 Väittäessään jokaisen ihmisen olevan 

queer Althaus-Reid asettuu mielestäni samaan linjaan Butlerin kanssa, joka tarkastelee 

queeriä identiteettien vastakohtana eikä omana identiteettinään. Väite on nähdäkseni ennen 

kaikkea pyrkimys irtautua säädyllisyyden säätelemistä identiteeteistä, mikä myös queer-

teoriassa on keskeinen ajatus.  

5.2. Fetisismi määrittää Jeesusta 

Althaus-Reid esittää sanakirjamääritelmän fetisismille: fetisismi on tila, jossa elottoman 

objektin tai muiden kehon osien kuin sukupuolielinten käsittely tuottaa seksuaalista nautintoa. 

Fetisismin käsite on ristiriitainen, sillä se perustuu rajanvedolle sukupuolielinten eli 

kiihottavien kehonosien ja ei-kiihottavien kehonosien välille. Saadessaan nautintoa 

määritelmällisesti ei kiihottavista kehonosista fetisismi osoittaa oman määrittelynsä 

ristiriitaisuuden rikkoessaan määrittelyyn käytetyt kategoriat. Myös suhde elottoman ja elävän 

(inanimate/animate) välillä muodostaa dualistisen parin, johon kätkeytyy vastaava 

määritelmällinen ristiriita. Fetisismissä eloton esine elävöittää ja kiihottaa, jolloin esineen 

elottomuus hämärtyy. Fetisismiä on vaikea määritellä tai asettaa rajoihin, koska siihen kuuluu 

avoimuus, joka estää esimerkiksi määrittelemästä seksuaalista nautintoa tuottavia elimiä. 

Fetisismillä ja teologialla on Althaus-Reidin mukaan yhtäaikaisesti läheisyyttä ja 

ristiriitaisuutta, jonka ansiota tarkastelemalla fetisismiä voidaan paljastaa ja tuottaa 

tietoisuusuus teologian maastoutumisesta ja huomiotta jäävistä alueista. Raja teologian ja 

 

vallanpitäjille. Kathleen Sands argumentoi, kuinka idealistinen kuva eroksesta johtaa usein pitämään seksiä 

moraalisesti arveluttavana. Patriarkaalisen käsityksen agapen ensisijaisuudesta sijasta monet feministit pitävät 

erosta ensisijaisena ja ajattelevat sen myös ilmentävän jumalallista. Sands 2003, 175–176; Brown 2010, 144.  
216 Althaus-Reid 2000, 120. 
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fetisismin välillä on syntynyt teologisten metodien kolonialistisista menettelytavoista, millä 

Althaus-Reid tarkoittaa toiseuden avulla tapahtuvaa rajanvetoa identiteettien välillä. 217 

Teologia ja fetisismi leikkaavat Althaus-Reidin mielestä toisensa useiden teemojen 

äärellä. Yksi näkökulma löytyy tarkastelemalla keinotekoisen ja luonnollisen kategorioita. 

Etymologisesti ’fetissi’ tulee latinankielisestä sanasta facticius, joka merkitsee keinotekoista 

vastakohtaisena luonnolliselle. Fetisismi on kuvitteellisen ja todistamattoman mytologisessa 

piirissä. Kristinusko ei Althaus-Reidin mielestä myöskään ole luonnollinen vaan 

uskonnollisena kollektiivisena konstruktiona se on keinotekoinen. Toisekseen teologian ja 

fetisismin liittää toisiinsa hyvin queerillä tavalla elävän ja elottoman yhdistäminen, jossa 

kyseessä ei ole valinta näiden välillä vaan fetisistinen symboli on yhtäaikaisesti elävä ja 

eloton. Althaus-Reidin mukaan kristinusko mytologiana yhdistää elävää ja elotonta 

ylösnousseessa Jeesuksessa, joka on kuollut, mutta elää. Kolmas yhtymäkohta liittyy 

fetisismissä ja teologiassa esiintyvään pyrkimykseen itsensä esineellistämiseen, jossa 

epätodennäköisten läheisten ilmiöiden kanssa liitytään yhteen yllättävällä tavalla. Teologiassa 

tämä tapahtuu esimerkiksi kolminaisuusopin mukaisesti liittäessä yhteen Jeesus-lapsen keho 

ja Jumalan keho tai tarinassa neitseellisestä syntymisestä, jossa ei esiinny sukupuolielimiä 

vaan seksuaaliset elimet kuvataan Henkenä, joka laskeutuu Marian päälle. Vapautuksen 

teologia on tuominnut epäjumalan palvontana elävän vaihtamisen elottomaan eli Jumalan 

vaihtamisen ideologiaan. Kuitenkaan vapautuksen teologia ei kyseenalaista Jumalaa 

ideologian uhkaamana vaihdon elävänä osapuolena jättäessään kysymättä, mitä Jumala on 

syrjäyttänyt määritellessään, kuka on elävä ja kuka kuollut, tai missä seksuaalista nautintoa 

tuottavat elimet sijaitsevat. Kyse on auktoriteettien kamppailusta, jossa hegemonia määrittää 

mikä nähdään elävänä. Menettelytapoina hyväksyminen ja sen evääminen ovat yhteydessä 

auktoriteettiin, joka hyväksyy määritelmät jumalista ja fetisseistä. Kristinuskon vertaaminen 

fetisismiin paljastaa kristinuskon pyrkimyksen poliittiseen hegemoniaan ja Althaus-Reidin 

mukaan fetisismillä olisikin opetettavaa teologisten prosessien validoimisesta.218 

Fetisismiin sisältyvien teologisten elementtien reflektion voi toteuttaa kolmella tavalla. 

Ensinnäkin niitä voi reflektoida paralleelisti kristinuskon kanssa etsimällä uudenlaista 

oikeutta ja solidaarisuutta Raamatusta kuitenkin pitäytyen heteroseksuaalisessa käsityksessä 

oikeudesta ja haastamatta teologian binaarista logiikkaa. Toisena tapana voidaan kääntää 

kristinuskon logiikka ja priorisoida altavastaajan näkökulmaa vastakkainasetteluissa 

esimerkiksi tarkastelemalla israelilaisten Kanaaninmaan valloitusta kanaanilaisten 

 
217 Althaus-Reid 2000, 149. 
218 Althaus-Reid 2000, 149–151. 
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näkökulmasta. Kolmas tapa on säädyttömyys, jossa keskitytään teologisesti erilaisena 

pidettyyn. Teologiassa heteroseksuaalinen idealismi arvotetaan hyväksi kaiken muun 

edustaessa pahaa, minkä takia oletetaan kaikkien elävän heteroseksuaalisuuden mallin 

mukaisesti. Heteroseksuaalinen idealismi sivuuttaa historialliset yhteydet spiritualiteetin ja 

seksuaalisuuden, sitomisen ja kristinuskon sekä fetisismin ja pelastusopin välillä, jotka tulevat 

esille reflektoidessa teologisesti erilaisena pidettyä fetisismiä.219  

Monet feministit ja seksuaaliset teologiat ovat sivuuttaneen sadomasokismin, fetisismin 

ja pornografian, koska ne symbolisella tasolla kantavat leimaa ylivallasta ja näyttävät 

ilmentävät juuri niitä eroottisia vääristymiä, josta autenttisen eroksen pitäisi parantaa. 

Kathleen Sands katsoo tällaisen ajattelutavan vanhentuneen ja toteaa Althaus-Reidin liittyvän 

useiden akateemisten feministien joukkoon, jotka ajattelevat, että sadomasokismi ja fetisismi 

eivät yksinkertaisesti toista vaan myös parodioivat ylivallan muotoja. Ironinen seksuaalisuus 

kytkeytyy normien ja niiden rikkomisen keskinäiseen riippuvuuteen. 220 

Kristinuskossa kirjoitettu Jumalan sana ei Althaus-Reidin mukaan ole viimeinen 

auktoriteetin lähde vaan se on alisteinen suulliselle traditiolle. Ihmisten kokemukset ilmenevät 

puhutussa kuvauksessa, mikä on ollut hermeneuttinen avain Raamatun lopullisten merkitysten 

etsinnässä. Jos Jumala on Sana, viimeinen auktoriteetti arvostelmissa on myös puhe eikä 

kirjoitus. Fetisismi haastaa edelleen sanoihin perustuvan järjestelmän eli perustavanlaatuisen 

suhteen Jumalan Sanan ja Raamatun sanan välillä sekä suullisen tradition ja kirjoitetun 

tradition välillä. Fetisismi tarjoaa kuviin perustuvan suhteen, suhteen visuaalisesta 

visuaaliseen, joka kantaa itsessään omaa viittauskohdettaan. Fetisismi ei viittaa 

heteroseksuaalisiin representaatioihin tai heteroseksissä hyväksyttyihin ja oletettuihin 

rooleihin, vaan fetisismin top–bottom -roolit221 ovat ainoita, mitkä luovat edes hetkellistä 

vakautta. Fetisististen kuvien rajoja rikkova elementti liittyy siihen, että ne eivät ole 

luonteeltaan tekstejä vaan ne karkaavat ja hämmentävät binaarisuuden logiikkaa. 

Uskonnollinen fetisismi edustaa sekasortoa kristinuskossa, mutta niin tekee Althaus-Reidin 

mielestä Jeesuskin. Jeesus on tyytymätön Messias, Messias kivussa, joka on välistä nälkäinen 

ja janoissaan.222 

 
219 Althaus-Reid 2000, 151. 
220 Sands 2003, 176. 
221 Keskeisiä kriteereitä SM-seksissä eli sadomasokismissa ovat rajoittamisesta tai eroottisesta kivusta syntyvä 

molemminpuolinen nautinnollisuus sekä suostumuksellisuus. Termit top ja bottom viittaavat aktiiviseen ja 

passiiviseen rooliin seksiä harrastaessa. Brown kirjoittaa kuinka ne eivät täysin sovellu kuvaamaan SM-seksiä, 

koska ne eivät riittävästi välitä suostumuksellisuuden kriteeriä. Bottomin suostumus määrittelee SM-seksiä ja 

sen nautintoa silloinkin kuin top kontrolloi. Brown pitää parempana käyttää termejä dominoiva ja alistuva, jotka 

tuovat esille jatkuvan suostumuksellisuuden. Brown 2010, 145–6. 
222 Althaus-Reid 2000, 157–160. 
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Fetisismin ja systemaattisen teologian väliltä löytyy yhteys, jota Althaus-Reid ei 

Carretten mukaan analysoi. Systemaattinen teologia ja Althaus-Reidin käyttämä fetisistinen 

kuvasto tulevat molemmat pohjoisatlanttisesta kulttuuripiiristä, mikä jää analysoimatta. 

Samoin tarkastelematta jää muiden uskontojen ja kulttuurien – shamanististen kulttuurien, 

muinaisten hindurituaalien ja Zen askeetikkojen – yhteydet fetisismiin. Näiden 

ulossulkeminen on ongelmallista, koska teologia jää kolonialistiseksi projektiksi teologisen 

diskurssin sulkiessa ulos kulttuurien väliset uskonnolliset kokemukset. Tämä edellyttäisi 

teologialta luopumista patriarkaalisista oletuksistaan – juuri mihin Althaus-Reid teoksellaan 

pyrkii.223 

Althaus-Reid tarkastelee teologian loogisen järjestyksen kääntämistä ja sen korvaamista 

fetisismin teologialla, mikä mahdollistaa hävyttömyyksien tulevan ilmeisemmiksi. 

Teologiassa oikeudenmukaisuuteen on pyritty asettamalla rajoituksia, jotka ovat keskeisessä 

osassa myös fetisismissä, jossa rajoitetaan liikkumatilaa suhteessa sukupuolielimiin samalla 

kuin ylitetään muita seksuaalisuuden rajoja. Teologian rajoitukset ilmenevät kristinuskon 

pyrkimyksenä säädellä seksuaalisuutta ja neitsyyden korostamisessa. Vaikka fetisismillä ja 

heteroseksuaalisella kristinuskolla on molemmilla suhteensa rajoittamiseen, on lopputulos 

täysin erilainen: fetisismissä rajoittaudutaan sukupuolielimiin kohdistuvasta huomiosta, 

jolloin koko keho erotisoituu, kun taas kristinusko rajoittuu jopa sukupuolielinten 

seksuaalisuudesta epäerotisoiden ne. 224 

Ainoat teologian asettamat fyysiset rajat Jeesuksen identiteetille kulkevat Althaus-

Reidin mukaan kivussa, joka ilmenee Jeesuksen kuolemassa sekä väljänä emotionaalisena 

kipuna hänen elämänsä aikana. Jeesuksen tarina asettuu romantisoituun kehykseen miehestä, 

jonka pääsy julkiseen valtaan on epäonnistunutta. Hänen jatkuvasti kokema kipu on 

esineellistetty synniksi ja demoneiksi, jotta voidaan tuottaa illuusio Jeesuksen kontrolloimasta 

emotionaalisesta ja kehollisesta kivusta. Esineellistetty kipu on vaikuttanut Althaus-Reidin 

mukaan kristinuskoon, vaikka avoimeksi jää miten tämä kipu on tuotettu. Jeesuksen 

seksuaalisesta elämästä ja seksuaalisuudesta tiedetään vain mikä useimpien ihmisten kohdalla 

on totta: hän ei ole sitä, mitä ajattelemme hänen olevan. Kipu on perustava kokemus 

Jeesuksen elämässä ja se on voinut olla myös seksuaalinen kokemus. Althaus-Reid 

muistuttaa, että Jeesus ei puhu seksuaalisuudestaan, koska teologia puhuu paljon vieden 

kaiken tilan ja hiljentäen Jeesuksen systemaattisesti.225 

 
223 Carrette 2001, 294, 296. 
224 Althaus-Reid 2000, 155–157. 
225 Althaus-Reid 2000, 108. 
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Raamatussa YHWH näyttäytyy Althaus-Reidin mielestä ylitsevuotavana 

patriarkaalisena heteroseksuaalisuutena eikä sen vastakohtana. Materialistisesta lähtökohdasta 

tarkasteltuna Vanhassa testamentissa Isä-Jumala alistaa naisia, aloittaa sotia ja uudessa 

testamentissa Jumalan pääasiallinen toiminta on Jeesuksen kiduttaminen ja nuoren naisen 

raskaaksi saattaminen. Jos Jeesus persoonana rakentuu vastakohtaisena – puutteen ja 

ylijäämän aiheuttaman kontrastin mukaan – Isä-Jumalalle, on mahdollista löytää Jeesuksesta 

erilainen sukupuoli- ja seksuaalikonstruktio, joka voi kytkeytyä myös kipuun. Suhde 

Jeesuksen ja Jumalan välillä on suhde persoonan ja potentiaalin välillä. Jumala on aina 

Althaus-Reidin mukaan auktoritatiivinen omnipotentti, jolle vanilla -teologian mukaan on 

alistuttava tottelevaisena ja nöyränä bottomina – esimerkiksi orjana tai palvelijana – saaden 

siitä nautintoa elämäänsä. Jeesus toimi tämän teologian mukaan ja on siksi yhtäaikaisesti 

kivun ja nautinnon tapahtumapaikka, joka saa nautinnon dominoivalta potentiaaliselta 

Jumalalta.226 

Althaus-Reid tarkastelee Jumalaa ja Jeesusta fetisististen järjestelmien top–bottom -

luokittelun kautta, jolloin Jumala – mestari ja Herra – on top Jeesuksen jäädessä alisteiseen 

asemaan bottomina, mikä näkyy kuvauksissa Jeesuksesta orjana tai kärsivänä palvelijana. 

Jeesuksen alisteinen rooli kuitenkin säilyy myös suhteessa maailmaan ja lihaan, jotka 

näyttävät hallitsevan Jeesusta. Althaus-Reid esittää Jeesuksen olleen alisteinen kokemalleen 

kärsimykselle Pontius Pilatuksen aikana. Deleuzen ja Guattarin ajatuksia jatkaen hän toteaa 

seksuaalisen halun olevan myös sosiaalista halua, minkä vuoksi voidaan sanoa Jeesuksen 

eläneen ja kärsineen sosiaalisen ja seksuaalisen halun alla pyrkimättä päästä pois alisteisesta 

asemasta niiden herraksi. Heteroseksuaalinen teologia ei voi hyväksyä Jeesuksen alisteisuutta 

millekään sosiaaliselle halulle, sillä halut ovat kumouksellisia ja säätelemättömiä sekä 

riippuvaisia muuttuvista tulkinnoista. Jos kuitenkin ajatellaan Jeesuksen olleen läsnä aikansa 

todellisissa konflikteissa, on Althaus-Reidin mielestä ilmeistä, että hän toimi 

ihmistodellisuuteen kuuluvien poliittisten, sosiaalisten ja seksuaalisten halujen keskellä. 

Jeesuksen alistuminen seksuaalisille haluille on voinut tapahtua passiivisesti hyväksymällä 

ajalle tyypillinen konstruktio sukupuolesta ilman aikalaisista poikkeavaa tietoutta. 

Vaihtoehtoisesti voidaan esittää, että Jeesuksen seksuaalisuus ylitti biologiset lähtökohdat ja 

että Messiaanisuus itsessään on sukupuolittunut projekti.227 

Vapautuksen teologiassa on Althaus-Reid mukaan tulkittu Messiaan alistuneen 

kohtaloonsa säilyttääkseen toimintansa sisäisen koherenssin kieltäytyessään hyväksyä 

 
226 Althaus-Reid 2000, 109. 
227 Althaus-Reid 2000, 160–161. 
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maailman toimintatapoihin. Althaus-Reidin mukaan todellisuudessa Jeesuksen alistuvassa 

käyttäytymisessä on suurempi sisäinen koherenssi kuin hänen aktiivisessa maailman tapojen 

vastustamisessaan, sillä Jeesuksen kuolema oli alistumista eikä liittymistä postkolonialistiseen 

sissiarmeijaan Jumalan valtakunnan vapauttamiseksi. Päinvastoin Jeesus syyllistyi räikeisiin 

ideologisiin virheisiin jättäessään strategiat valtakunnan saavuttamiseksi avoimeksi. Jeesus ei 

yhdistänyt tavoitteitaan tai arvojaan metodologiaan tai strategiaan niiden saavuttamiseksi. 

Jeesuksen politiikka perustui passiivisuuteen ja alistumiseen.228 

Kristinusko on uudelleen sijoittanut Jeesuksen alistuneisuuden puolustaakseen uhattua 

teologista järjestystä, jolloin alistuvasta Jumalan lampaasta tulee myös Herra. 

Uudelleensijoittaminen ei tapahdu vain dogmien tasolla vaan vaikuttaa myös kirkkojen 

organisaatioon. Nöyryyttä ja alistuneisuutta vaaditaan heikoilta ja haavoittuvilta ryhmiltä 

edellyttämällä Messiaan representoimista. Toisaalta kirkko on organisoitunut itsensä 

seksistisiin ja rasistisiin lokeroihin, joita hallitsevat rangaistuksia jakavat top-ihmiset. Kiivaus, 

jolla kirkon hallinnoimaa jumalallista rangaistusta puolustetaan, saa Althaus-Reidin 

harkitsemaan, että vallitsevat rakenteet tuottavat sadistista nautintoa. Kirkko hallitsee liha ja 

maailma eikä Jumala, sillä pelkkä kärsivä nainen ei representoi Messiasta vaan kirkko itse saa 

nautintoa alistaessaan itsensä heteroseksuaalisille lain ja järjestyksen haluille. Kirkon 

fetissinen halu irrottaa Raamatun ja kristinuskon seksuaalisista ja sukupuolisista lähtökohdista 

häivyttämällä todellisen naiseuden ja korvaamalla sen rekonstruoidulla, keinotekoisella 

naiseudella, johon liittyvä sukupuolisuus ja seksuaalisuus on myös konstruoitua.229 

Halun konstruoitumista pitäisi Carretten mukaan tarkastella samalla radikaalilla 

patriarkaalisen kapitalismin kritiikillä, jota Althaus-Reid muutoin soveltaa. Hän myös 

perustellusti huomauttaa, että naisten orgasmien todesta ottamisen lisäksi Althaus-Reidin 

pitäisi kiinnittää huomiota myös niihin kapitalistisiin prosesseihin, jotka tuottavat käsityksen 

eroottisuudesta. Kapitalististen prosessien ja fetisismin yhteyttä voisi käsitellä ensinnäkin 

identifioimalla miten heteroseksuaalisen teologian aiheuttama sorto on kulttuurisesti 

inspiroinut fetisismiä ja toisekseen tarkastelemalla, kuinka fetisismi on kiinni kapitalismin 

aiheuttamassa sorrossa. Nämä edellyttävät teologian, kapitalismin ja fetisismin yhteen 

kietoutumista.230 

Luonnollisuuden ja keinotekoisuuden kategoriat yhdistävät myös pelastusta ja fetisismiä 

toisiinsa, sillä syntiä jolta ihminen pelastetaan, pidetään yhtäaikaisesti luonnollisena ja 

 
228 Althaus-Reid 2000, 162–163. 
229 Althaus-Reid 2000, 161–162. 
230 Carrette 2001, 294. 
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ihmiselle vieraana. Fetisismi tarjoaa uuden näkökulman pelastukseen tarkastelemalla 

kärsimystä kiinteänä osana sitä. Kristus täydentää Jumalan olemuksen lisäämällä siihen kivun 

teologisena kategoriana ja hengellisenä välttämättömyytenä, koska kärsimykseltä 

pelastaminen edellyttää kärsimystä ristillä. Näin ollen pelastus merkitsee yhtäaikaisesti 

turvallisuutta, vahingoittumattomuutta ja immuuniuutta sekä toisaalta aistillista 

ylenmääräisyyttä, joka syntyy turvattomuuden nautinnollisuudesta tai tuntemattoman 

aiheuttamasta turvattomuudesta kiihottumisesta. Kristinuskon väkivaltainen kuvasto 

pyhittävästä tuskasta tai kärsimykseen alistumisesta aiheuttaa näiden normalisoimisen ja 

poliittiseen kärsimykseen alistumisen.231 

Vapautuksen teologia määritteli uudelleen Althaus-Reidin mukaan diskurssin 

pelastuksesta konkreettisena vapautumisena aikana, jolloin kidutus ja kiduttajien siitä saama 

seksuaalinen nautinto olivat avoimesti ihmisten tiedossa. Uudelleen määritelläkseen 

pelastuksen heidän oli hylättävä ajatus pelastuksesta turvallisena tilana. Tämän sijasta 

pelastus näyttäytyi epävarmuutena ja riskeinä, jotka sisältyivät kamppailuun vapautumisesta. 

Vahingoittumattomuus hylättiin, jonka sijasta kärsimystä ja erityisesti vapaaehtoista 

kärsimystä pidettiin arvossa. Naisten ja ei-heteroseksuaalien tuli alistaa identiteettinsä ja 

kamppailla poliittisen vapautuksen kamppailua, jossa heidän tavoitteensa eivät näkyneet. 

Myös pelastuksessa vapautuksena näkyy Althaus-Reidin mukaan vahvasti fetisismi, joka tulee 

ilmi vaatimuksessa hylättyjen ja irrelevantteina pidettyjen kärsimyksestä ja alistumisesta. 

Fetisistiset tarinat paljastavat heteroseksuaalisten hierarkioiden tarkasti rajatun 

turvattomuuden: Jumala on ’mestari’ ja kristityt alistuvia orjamaisia subjekteja. Kuitenkin 

pelastus voi muuttaa heteroseksuaalisen uskollisen alistumisen kohdistumaan tiettyihin 

seksuaalisiin tai poliittisiin todellisuuksiin. Fetisismissä alistuminen ilman vapaaehtoista 

suostumusta on merkityksetöntä ja näin on myös pelastuksen kanssa. Suostumuksellinen 

pelastus on riskipitoista, epäturvallista ja rauhatonta, mutta se on merkityksellistä koska se 

tunnistaa kehon pelastumisen paikkana. Pelastuminen kutsuna voi mobilisoida ihmisiä 

astumaan pois järjestyksen turvallisuudesta ja horjuttamaan teologisia ja sosiaalisia 

konsepteja.232 

Edellä kuvatun takia Althaus-Reid ajattelee Jeesuksen käyttäytyvän kuin fetissinen kuva 

eikä kuin teksti. Jeesuksen elämästä lukeminen on voyerismia, tirkistelyä, jossa kiskotaan irti 

tiettyjä kärsimykseen ja kipuun liittyviä tapahtumia ilman tunnetta transsendenssista ja 

teologian rakentamasta omistajuudesta. Jeesus on Althaus-Reidin mukaan kuin ikkuna, johon 

 
231 Althaus-Reid 2000, 152. 
232 Althaus-Reid 2000, 153–154. 
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ihmisten elämien seksuaaliset ja sosiaaliset tuskat ja toivot projisoidaan. Välittäjänä 

toimiminen edellyttää konfliktia kahden ääripään välillä. Fetisismi ja heteroseksuaalisuuden 

ulkopuoliset seksuaaliset kertomukset avaavat mahdollisuuden uudenlaiselle mallille, jossa 

moninaisuus ja moniäänisyys korvaavat välittäjyyden edellyttämät kaksi ääripäätä.233 

Fetisismi ja sadomasokismi jäävät Jeremy Carretten mielestä irralliseksi muusta 

Althaus-Reidin ajattelusta, sillä niitä ei tarkastella kriittisesti patriarkaalisuuden tai 

kapitalismin näkökulmasta. Ne ovat hyödyllisiä puuttuessa teologian yksiulotteisuuteen, 

mutta ne eivät kuitenkaan ole vapaita valtaan kytkeytyvästä sorrosta. Carretten mukaan 

Althaus-Reidin käsitys fetisismistä on fallosentrinen, mikä on yllättävää etenkin ottaessa 

huomioon, kuinka Althaus-Reid pyrkimys paljastaa teologian heteroseksuaalisuus fetisismin 

avulla. Carretten mukaan Althaus-Reidin olisi tarpeen tarkastella nyansoidummin fetisismiä 

suhteessa sukupuoleen ja kapitalistisiin prosesseihin. Hän myös kiinnittää huomiota Althaus-

Reidin henkilökohtaiseen suhteeseen fetisismin ja sadomasokismin kanssa ja tästä heräävään 

kysymykseen fetisististen arvojen syvyydestä ja uskottavuuteen. Althaus-Reid kirjoittaa 

kuinka hän pitää kaapissa olevista nahkaisista moottoripyöräsaappaistaan enemmän kuin 

ehtoollispikareista yöpöydällään – jotka molemmat edustavat fetisististä ajattelua. Carrette 

huomauttaa, että Althaus-Reid käsittelee fetisismiä näkemisen ja katseen kautta ja merkittävä 

osa sadomasokismin käsittelystä on teologista tirkistelyä, jossa fetisistisiä kuvia katsotaan 

turvalliselta etäisyydeltä. Tirkistelyn sijasta fetisismi pitäisi Carretten mielestä viedä 

pidemmälle elettyihin ja koettuihin teologisiin tapahtumiin, jotta fetisismistä ei toimisi vain 

sopivana analogiana kumouksellisuudelle. 234 

  

 
233 Althaus-Reid 2000, 163–164. 
234 Carrette 2001, 294–295. 



78 
 

6. Johtopäätökset 
Tässä tutkielmassani olen perehtynyt Marcella Althaus-Reidin ajatteluun ja säädyttömän 

teologian käsitteeseen. Tutkielmani tutkimustehtävänä oli analysoida säädyttömän teologian 

käsitettä sekä tarkastella säädyttömyyden vaikutusta teologian sisältöihin. Olen vastannut 

tutkimustehtävääni tarkastelemalla säädyttömän teologian lähtökohtia ja tärkeimpiä käsitteitä 

sekä säädyttömän teologian ymmärtämisen kannalta keskeisenä pitämääni kritiikkiä 

säädyllisen teologian heteroseksuaalisuutta kohtaan. Olen tarkastellut naisen asemaa 

teologiassa ja yrityksiä muuttaa sitä erilaisista tulokulmista. Lisäksi olen analysoinut 

kristologiaa, joka syntyy säädyttömän teologian lähtökohdista. Tutkielman taustaksi 

perehdyin Marcella Althaus-Reidiin henkilönä sekä tarkastelin queer-teologiaa ja sen taustalla 

olevaa sekulaaria queer-teoriaa. 

Luvussa kaksi perehdyin säädyttömän teologian lähtökohtiin ja keskeisiin käsitteisiin. 

Luvussa 2.1. Ideologisuutta vastustava säädyttömyys käy ilmi, kuinka marxilainen ymmärrys 

ideologisuudesta vaikuttaa Althaus-Reidin käsitykseen länsimaisesta systemaattista 

teologiasta ja sen vaikutteet omaksuneesta vapautuksen teologiasta. Hän katsoo teologian 

syntyneen ihmisten kokemuksista, mutta ideologisoitumisen prosessissa ihmiset 

kokemuksineen on syrjäytetty ja suljettu ulos, jolloin ideoista on tullut itseään selittäviä ja 

auktorisoivia. Althaus-Reid katsoo, että vapautuksen teologiassa lähtökohtaisesti 

materialistisen hermeneuttiseen kehään saapuu ulkopuolelta systemaattisen teologian 

ideologisia vaikutteita, jotka keskeyttävät kehän tarkoitetun toiminnan, mikä näkyy erityisesti 

käsityksissä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Althaus-Reid katsoo, että teologian 

patriarkaaliset käsitykset sukupuolisuudesta annettuna ja luonnollisena synnyttävät käsityksen 

säädyllisyydestä, joka rajoittaa epistemologiaa ja sen avulla estää kyseenalaistamasta 

normaalina pidettyä säädyllisyyttä. Ideologisuudesta on Althaus-Reidin mielestä syytä luopua, 

sillä se aiheuttaa epäanalyyttisyyttä, ylläpitää väärää tietoisuutta ja johtaa teologian aseman 

ylikorostamiseen. Hän pitää tärkeänä, että ihmisen ja todellisuuden sivuuttavasta 

ideologisuudesta luovutaan ja ihminen asetetaan takaisin teologian keskiöön, mikä edellyttää 

irtaantumista lännen teologiasta ja teologisesta metodista, jota ideologia säätelee. 

Ideologisuuden kritiikki toimii selkeänä lähtökohtana Althaus-Reidin säädyttömälle 

teologialle, jonka hän näkee jatkavan vapautuksen teologian projektia noudattaessaan myös 

seksuaalisuuden ja sukupuolen osalta vapautuksen teologian materialistista analyysiä. 

Säädytön teologia pyrkii purkamaan säädyllisyyden ja säädyttömyyden dikotomiaa eikä 

piittaa keskustan essentialistisista määritelmistä vaan pyrkii desentralisaatioon ja teologian 

monimuotoisuuteen paljastamalla rakennetun normatiivisuuden kuvatessaan normaalista 
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poikkeavia ja sitä häiritseviä näkökulmia. Yhtenä pyrkimyksenä on laajentaa käsitystä 

solidaarisuudesta ja sisällyttää Toinen teologian lähtökohtiin. Althaus-Reid pitää 

seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta ratkaisevina epistemologisina elementteinä, joiden avulla 

todellisuutta järjestellään, minkä takia halu nousee merkittäväksi teologiseksi kategoriaksi. 

Säädytön teologia tarkastelee myös Jumala identiteettiä todeten Jumalan olevan queer, sillä 

Jumalan identiteetti on joustava ja vailla lopullisia määritelmiä. Hetkellisyys ja teologisen 

prosessin loppumattomuus leimaavat Althaus-Reidin ajattelua heteroseksuaalisuutta 

purkavasta teologiasta. 

Luvussa 2.2. Vapautuminen alisteisesta asemasta tarkastelin Althaus-Reidin käsitystä 

teologian hegemonisesta luonteesta ja siitä vapautumista. Säädyttömässä teologiassa 

todellisuuden on vaikutettava teologian sisältöihin eikä moninaisuutta tarkastella uhkana vaan 

totalitaarisen kristinuskon nähdään aiheuttavan vaikeuksia ihmisten elämässä. Säädytön 

teologia tavoittelee ihmisten vapautumiseen ideologisuudesta ja heteroseksuaalisuudesta, joka 

järjestää ihmisten ymmärryksen todellisuudesta. Teologia pyrkii Althaus-Reidin mielestä 

filosofian tavoin toimimaan hegemonisesti ja alistamaan maailman omille totuuden laeilleen, 

jotka näyttäytyvät universaaleina ja neutraaleina. Althaus-Reidin väite teologian 

imperialistisuudesta on perusteltu teologian asettuessa ainoaksi oikeaksi totuudeksi tai 

kontrolloimalla hyväksyttäviä tiedon ja tulkinnan tapoja. Keskustan ja periferian käsitteistöä 

käyttämällä Althaus-Reid esittää keskustan luovan malleja, jotka ovat ristiriidassa periferian 

todellisuuden kanssa, minkä poikkeavan kategoria ilmaisee. Vapautuminen on Althaus-Reidin 

mukaan vapautumista keskustan vallasta, mikä edellyttää tiedon syntymisen ja 

auktoriteettiaseman saavuttamisen tarkastelua. Vapautuminen on mahdollista materialistisen 

analyysin avulla haastamalla käsitykset universaaliuudesta ja neutraaliuudesta käyttäen 

pimentoon jääneitä vastaväitteitä ja eriäviä mielipiteitä. Säädytön teologia kulkee myös 

läheisessä vuorovaikutuksessa freireläisen tietoisuuden noustamisen kanssa, joka tarjoaa 

kriittiset työkalut todellisuuden tarkastelemiseksi säädyllisen teologian haastaessa 

systemaattisen teologian luoman väärän tietoisuuden. 

Säädyttömän teologian ei Althaus-Reidin mukaan ole tarkoitus olla legitiimiä, koska 

keskusta kontrolloi käsitystä siitä pyrkien turvaamaan oman asemansa. Legitiimin sijaan 

säädyttömän teologian on tarkoitus olla kumouksellista ja toiseudesta lähtevää, jolloin 

seksuaalisuus tarjoaa uuden näkökulman tulkintaan, sillä säädytön seksuaalisuus on liikkeessä 

toisin kuin heteroseksuaalinen staattinen ymmärrys. Hermeneuttisesti säädyttömässä 

teologiassa pyritään elävään ja marginaalista lähtevään tulkintaan, joka esimerkiksi 

dekonstruoi keskustan luoman konstruktion Kristuksesta, joka on syrjäyttänyt historiallisen 
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Kristuksen. Rikkomalla seksuaalisia ja sukupuolisia rajoja sekä käyttämällä hämäryyksiä, 

epämääräisyyksiä ja rivouksia voidaan Althaus-Reidin mukaan paljastaa todellisuus, jonka 

säädyllisyys peittää. 

Luvussa 2.3. Yhteisö teologian lähteenä tarkastelin säädyttömän teologian tekemisen 

lähtökohtia. Havaitsin, että yhteisöllisyys teologian lähteenä on keskeinen piirre Marcella 

Althaus-Reidin teologiassa, mikä näkyy niin ymmärryksessä messiaanisuuden 

muodostumisesta ja Jeesuksen toiminnan rajoituksista kuin myös nykyhetkessäkin jatkuvassa 

messiaanisuuden uudelleenmäärittelyssä. Muistaminen ja tarinoiden jakaminen toimivat 

alustana uuden yhteisöllisen teologian luomiselle, sillä yksilöiden vaatimukset vapautumisesta 

ilmenevät niissä. Erityisesti marginaalista nousevat tarinat tarjoavat uusia lähteitä teologialle, 

sillä ne ovat jääneet yhteiskunnassa kuulematta eikä myöskään vapautuksen teologia ei ole 

kuullut tarinoita, jotka eivät sovi sen teologiseen käsitykseen köyhästä. Vallitsevat teologiset 

tarinat vahvistavat institutionalisoitua idealismia korostaessa säädyllisyyttä ja neitsyyttä, 

mutta marginaaliset seksuaaliset tarinat haastavat heteroseksuaalisuutta sekä ihmisten että 

Jumalan osalta. Althaus-Reid esille nostamat teologiat kuten kukoistamisen teologia ja 

rejunte-teologia, ovat yhteisöllisiä perustuvat muistamiselle ja tarinoiden jakamiselle. 

Luvussa 2.4. Kaikki teologia on seksuaalista tarkastelin, miten Althaus-Reid ajattelee 

teologian käsittelevän väistämättä seksuaalisuutta tehden sen joko idealistisesta tai 

materialistisesta lähtökohdasta käsin. Materialistisessa seksuaalisuuden teologiassa 

kehollisuuden oleellisuus teologialle tunnustetaan ja seksuaalisuus näyttäytyy teologiaa 

läpileikkaavana tekijänä, mitä Althaus-Reid perustelee paitsi Jeesuksen kohdalla ilmenevillä 

symbolisilla oletuksilla myös teologisilla käsityksillä sodomiasta ja homoseksuaalisuudesta, 

jotka rikkovat idealisoituja seksuaalisia konstruktioita ja heteroseksuaalisia hierarkioita, sekä 

teologian ihmissuhdejärjestelmällä, jonka puitteissa tapahtuva seksuaalisuuteen perustuva 

sorto on teologiassa jatkuvasti läsnä mutta tunnustamatta. Ideologinen käsitys 

seksuaalisuudesta paljastuu tarkastellessa sekä vaatimusta jälkeläisten saamisesta että 

avioliiton ja aviorikoksen välistä suhdetta. Teologian idealistinen ja staattinen käsitys 

avioliitosta on ristiriidassa eletyn elämän todellisuuden ja seksuaalisuuteen liittyvien 

tarinoiden kanssa, joissa seksuaalisuus on muutokselle avoin kategoria. Althaus-Reidin 

vapautuksen teologialle osoittama kritiikki on nähdäkseni perusteltu, sillä jätettäessä 

seksuaalisuus käsittelemättä ei ole pystytty purkamaan teologian patriarkaalisuutta tai 

luomaan siitä poikkeavaa epistemologiaa, mikä on linjassa queer-teologian yleisen 

näkökulman kanssa. 
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Kolmannessa luvussa syvennyin säädyttömän teologian kritiikkiin heteroseksuaalista 

teologiaa kohtaan. Luvussa 3.1. Pakollinen heteroseksuaalisuus ja patriarkaalisuus analysoin 

Althaus-Reidin ajattelua heteroseksuaalisuudesta patriarkaalisuuden ideologiana ja 

heteroseksuaalisuudesta pakollisena poliittisena instituutiona. Kristinusko on Althaus-Reidin 

mielestä liittoutunut heteroseksuaalisuuden kanssa, sillä teologiaa tehdään 

heteroseksuaalisesta ideologiasta käsin, mikä myös selittää teologian maskuliinisuutta. 

Miesten ja naisten roolijakoa säätelevä patriarkaalisuus on Althaus-Reidin mukaan 

riippuvainen naisten asettumisesta annettuun rooliin, mitä kristinusko edistää esimerkiksi 

mariologian avulla. Althaus-Reid kritisoi vapautuksen teologiaa, koska se on sivuuttanut 

feministisen analyysin patriarkaalisuudesta ja sukupuolen performatiivisuudesta, mikä johtaa 

ongelmiin teologian essentialismin ja normatiivisuuden tunnistamisessa. Hän kritisoi 

vapautuksen teologiaa myös haluttomuudestaan dekonstruoida heteroseksuaalisuutta, 

solidaarisuuden ymmärtämisestä homososiaalisista lähtökohdista käsin sekä poliittisuuden ja 

sukupuolisuuden asettamisesta toisilleen vastakohtaisiksi vaihtoehdoiksi. 

Luvussa 3.2. Kapitalismi ja teologian tuotantoprosessi tarkastelin käsitystä kapitalismin 

ja teologian yhtäläisyyksistä. Kapitalismi on Althaus-Reidin mielestä aiheuttanut useita 

ongelmia teologialle, ja kapitalismin perustuessa patriarkaalisuudelle ongelmat ovat 

yhteydessä myös heteroseksuaaliseen ajattelutapaan. Patriarkaalisuudelle perustuvaa 

kapitalismia ei ole teologiassa analysoitu järjestelmän tasolla, vaan analyysi on ollut 

vaillinaista. Althaus-Reidin analyysi yhdistää teologian osaksi kapitalististen markkinoiden 

toimintaa tarkastellessaan talouden ja teologian yhtäläisyyksiä kuten keskittymistä tarpeiden 

säätelyyn ja täyttämiseen, mikä saa myös eroottisia piirteitä. Teologia, kirkko ja vallitseva 

poliittinen järjestelmä ovat Althaus-Reidin mielestä tiiviissä vuorovaikutuksessa, sillä 

teologisia tuotteita tuotetaan talouden ja heteroseksuaalisen ideologian ylläpitämiseksi. 

Tuotannon lähde on kristinuskon pääoma eli systemaattinen teologia, joka perustuu ihmisten 

historialliselle kokemukselle kärsimyksestä ja riistosta. Historiallinen kokemus on irrotettu 

alkuperästään ja ihmiset vieraannutettu tuotannosta jumalallisella vaihdannan välineellä, 

jonka avulla todellisen elämän kärsimys vaihdetaan transsendentteihin lupauksiin 

pelastuksesta. Teologia on kiinnostunut markkinoiden tarpeista eikä todellisten ihmisten 

tarpeista. 

Althaus-Reid kritisoi vapautuksen teologiaa hyväksynnän hakemisesta 

pohjoisatlanttiselta teologialta, jonka seurauksena se mukautui vaatimuksiin koherenttiudesta 

ja omaksui itseensä ideologisia piirteitä, joita kohtaan se alun perin oli kriittinen. Tämän 

seurauksena vapautuksen teologia ei kyennyt irrottautumaan patriarkaalisesta ymmärryksestä 
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ja vapautuksen teologiasta tuli alisteinen länsimaalaisille teologisille markkinoille. Lopulta 

länsimaalaiset teologit alkoivat tuottamaan vapautuksen teologiaa kolonialistisista 

lähtökohdista käsin ja syrjäyttävät köyhät ja köyhien kokemuksen teologian lähteenä. 

Seurauksena on vapautuksen teologian sisäinen epäkoherenttius ja teologisten markkinoiden 

kiinnostuksen lopahtaminen vapautuksen teologiaa kohtaan. Teologiset markkinat vaikuttavat 

teologioiden arvonmäärittelyyn kauppatavarana ja Pohjois-Atlanttinen teologia hallitsee 

teologian tuotantoa.  

Luvussa 3.3. Heteroseksuaalinen teologia ja kolonialismi analysoin Althaus-Reidin 

käsitystä kolonialismin ja teologian vuorovaikutuksesta. Kamppailu hengellisestä 

ylemmyydestä on Althaus-Reidin mukaan osa kolonialismia, mitä voi myös tarkastella 

ajattelua muokkaavien ja sieluja määrittävien metanarratiivien kamppailuna. Tarkastellessaan 

Latinalaisen Amerikan metanarratiivin muuttumista eurooppalaiseen hän toteaa sen olleen 

väkivaltainen, pakotettu eikä dekonstruktiivinen prosessi. Eurooppalainen metanarratiivi on 

aiheuttanut muutoksia latinalaisamerikkalaisessa tavassa tarkastella maailmaa sekä ymmärtää 

naisen asemaa. Naisen aseman muuttuminen ei tarkoita patriarkaalisuuden saapumista 

mantereelle, sillä patriarkaalisuus toimi Althaus-Reidin mukaan uutta ja vanhaa 

metanarratiivia yhdistävänä ja jatkuvuutta tarjonneena tekijänä. Naisen aseman muuttuminen 

on ollut muutos alisteisempaan asemaan, sillä kolonialismi vahvisti Althaus-Reidin mukaan 

patriarkaalista sortoa. Althaus-Reid korostaa kristinuskon historiallista ulossulkevuutta ja 

väkivaltaisuutta herättäen kysymyksen kristinuskon mahdollisuudesta irrottautua 

patriarkaalisesta historiastaan. Hän katsoo, ettei vapautuksen teologia ole analysoinut 

kolonialismia ja patriarkaalisuutta vaan on palvellut niiden intressejä. 

Tutkielmani neljännessä luvussa analysoin Althaus-Reidin käsitystä teologian 

tuottamasta naisen asemasta. Luvussa 4.1. Aseksuaalinen köyhä ja nöyrä äiti tarkastelin 

Althaus-Reidin käsitystä naiselle tarjottavien roolien teologista perusteista. Althaus-Reidin 

mielestä konstruktio Neitsyt Mariasta rakentuu patriarkaalisuuden varaan ja toistaa 

patriarkaalisia seksuaali- ja sukupuolinormeja. Marian – ja tietyissä määrin myös Jeesuksen – 

avulla määritellään miehen ja naisen roolit yhteiskunnassa, käsitys feminiinisyydestä sekä 

ymmärrys hyväksyttävästä seksuaalisuudesta. Neitsyt määrittelee myös vapautuksen teologian 

käsitystä köyhästä tarjoten naiselle vain neitsyen tai äidin roolit ja jättäen köyhän käsitteen 

ulkopuolelle seksuaalivähemmistöihin kuuluvat sekä köyhät naiset, joiden elämässä 

seksuaalisuus on välttämättömyys. Althaus-Reidin mukaan mariologiaa korostava teologia 

kutsuu naisia identifioitumaan ja investoimaan sosiaalista pääomaansa Mariaan, mikä on sekä 
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luotaantyöntävää että haitallista, sillä se aiheuttaa seksuaalisuuden kieltämistä eikä se tuota 

luvattua yhteiskunnallisen aseman kohoamista.  

Althaus-Reid näkee Neitsyt Marian osana todellisuuden kieltämiselle rakentuvaa 

heteroseksuaalista ideologia, joka muovaa todellisuutta rakentaessaan sukupuolijärjestelmän 

humanoidinaisen varaan. Inhimillisen seksuaalisuuden puuttuessa tämä patriarkaalinen 

sukupuolijärjestelmä on valheellinen ja heteroseksuaaliselle tulkinnalle alistettu naisen keho 

tulee essentialisoiduksi. Todellisen naisen poissaolo pyhästä perheestä ilmentää ja tuottaa 

naisen yhteiskunnallista asemaa läpi kristinuskon historian. Samoin Althaus-Reid katsoo 

Neitsyt Marian vaikuttavan jaotteluun julkisesta ja yksityisestä elämänalueesta, joka on 

keskeinen sukupuolieron ylläpitämisen kannalta. Marian ylläpitämää käsitystä 

seksuaalisuudesta voi muuttaa siirtämällä huomio Marian kohdusta tämän vulvaan ja 

käsittelemällä Neitsyen kätkettyjä pikkusyntejä ja seksuaalisuutta Marian suhteiden perustana. 

Samoin populaari Santa Libradan hahmo auttaa Althaus-Reidin mielestä laajentamaan 

Neitsyen tuottamaa sukupuoliroolitusta. 

Luvussa 4.2. Naisen aseman muuttaminen analysoin Althaus-Reidin näkemyksiä 

erilaisista teologisista yrityksistä muuttaa naisen asemaa. Vapautuksen teologia on Althaus-

Reidin mukaan pyrkinyt muuttamaan naisen asemaa tuomalla mariologiaan vapauttavia 

elementtejä, mutta Althaus-Reid pitää tätä tapaa ongelmallisena useista syistä. Mariaan 

identifioituminen aiheuttaa hänen mukaansa väistämättä väärää tietoisuutta, minkä lisäksi hän 

kiistää Neitsyt-hahmon historiallisuuden, solidaaristen elementtien puuttumisen Marian 

biografiasta sekä tämän voimauttavuuden. Tarkastellessaan mariologian saapumista 

Latinalaiseen Amerikkaan conquistan myötä hän toteaa meksikolaisen jumaluuden 

korvautumisen mariologialla kaventaneen ymmärrystä feminiinisyydestä. Samoin hän katsoo 

mariologian puhtauden ja äitiyden korostamisen olevan ristiriidassa mariologialle perustellun 

riiston ja sorron kanssa. Mariologiaan liittyy merkittävää väkivaltaisuutta ja alkuperäiskansan 

näkökulmasta Maria edustaa sorron Jumalaa. Vapautuksen teologian lähtökohta 

voimaannuttavasta mariologiasta on siis monella tapaa ongelmallinen ja ylläpitää 

heteronormatiivisuutta pystymättä uskottavasti muuttamaan mariologiaa. 

Feministiteologiaa Althaus-Reid kritisoi ennen kaikkea ennalta määriteltyjen 

sukupuoliroolien omaksumisesta ja teologian tekemistä vain hyväksytystä näkökulmasta 

käsin. Naisen aseman muuttaminen tasa-arvon avulla on hänen mielestään ongelmallista 

teologiaan sisäänrakennettujen eri ihmisille kohdistuvien erilaisten odotusten ja vaatimusten 

takia sekä koska pyrkimys tasa-arvoon ei pura sukupuolirooleja. Se myös edellyttää 

normatiivisen teologisen diskurssin, johon tasa-arvoisuus on hyväksyttävä sovellus, sekä 
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heteroseksuaalisuuden suvaitsevuuden ei-heteroseksuaaleja kohtaan. Yhdenvertaisen tasa-

arvon sijasta Althaus-Reid peräänkuuluttaa erilaisuuden huomioivia oikeuksia ja oikeutta olla 

erilainen, joka tehokkaammin murtaa heteronormatiivisuutta. Vapautuminen edellyttää hänen 

mukaansa kokemuksien poliittisten ulottuvuuksien ottamista todesta ja historiallisen sorron 

kokemuksien käyttämistä muutosstrategiana. Säädyttömän Neitsyen tarkasteleminen on hänen 

mielestään edellytys teologian heteronormatiivisuudesta vapautumiseksi. 

Tutkielmani viimeisessä analyysiluvussa paneuduin säädyttömän teologian 

heteronormatiivisuudesta poikkeavaan kristologiaan. Luvussa 5.1. Jeesuksen seksuaalisuus 

käsittelin Althaus-Reidin näkemystä Jeesuksen seksuaalisuudesta, josta on erotettavissa 

muutamia keskeisiä näkökulmia heteronormatiivisuuden purkamiseksi. Althaus-Reid kritisoi 

Jeesuksen tulkitsemista heteronormatiivisesta lähtökohdasta käsin ja perustelee, miksi 

käsitystä Jeesuksen seksuaalisuudesta on pidettävä ideologisena oletuksena eikä perusteltuna 

näkemyksenä. Hänen keskeisimmät perustelunsa liittyvät historiallisen Jeesuksen 

tuntemiseen: Raamatun kuvaus Jeesuksen seksuaalisuudesta on olematonta, mutta Jeesus on 

myös yhteisönsä normien ja aikansa symbolisen kielen vanki. Vaikka kuvausta Jeesuksen 

seksuaalisuudesta ei löydy Raamatusta, on syntisten ja prostituoitujen ystävänä tunnetun 

Jeesuksen käsitys seksuaalisuudesta ollut Althaus-Reidin mielestä heteronormatiivista 

säädyllisyyttä laajempi. Heteronormatiivisen Jeesuksen tilalle hän esittää Bi/Kristuksen 

käsitteen, joka on seksuaalisesti monimuotoisempi ja kattavampi. Bi/Kristuksen käsitteellä 

Althaus-Reid nähdäkseni purkaa onnistuneesti heteronormatiivisuutta seksuaalisuuden saralla, 

mutta sukupuolen purkamisen osalta olisi mielestäni mahdollista käyttää 

monimuotoisempiakin käsitteitä. 

Luvussa 5.2. Fetisismi määrittää Jeesusta analysoin Althaus-Reidin säädyttömän 

teologian tulkintaa Jeesuksesta fetisismin näkökulmasta. Hyödyntämällä fetisismin ja 

teologian yhtäaikaista samankaltaisuutta ja ristiriitaisuutta ja reflektoimalla fetisismiä 

säädyttömyyden näkökulmasta Althaus-Reid paljastaa heteronormatiiviseen teologiaan 

kätkeytyviä rajoituksia ja hävyttömyyksiä. Heteroseksuaalisista representaatioista irrottautuva 

fetisismi paljastaa heteronormatiivisen teologian oikeudenmukaisuuskäsityksen perustumisen 

rajoituksille sekä Jeesuksen seksuaalisen identiteetin rajojen kulkemisen kivussa. 

Hävyttömyydet paljastuvat myös Jumala-kuvassa, jonka ylitsevuotava patriarkaalisuus 

ilmenee alistaessa Jeesusta ja kristittyjä. Mestariksi ja Herraksi kutsuttu Jumala on dominoiva 

top ja Jeesus alistuva bottom, mikä herättää Althaus-Reidin mielessä myös kysymyksen 

Jeesuksen tästä asetelmasta saamasta seksuaalisesta nautinnosta. Jeesuksen alistuneisuus 

toteutuu myös suhteessa maailmaan, jonka tahtoon Jeesus alistui. Fetisismiä ja Jeesuksen 
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alistuneisuutta on heteronormatiivisessa teologiassa Althaus-Reidin mukaan käsitelty 

korottamalla myös alistunut Jeesus Herraksi puolustaakseen uhattua teologista järjestystä. 

Fetisismin kautta Althaus-Reid myös laajentaa kuvaa pelastuksesta, johon kärsimys kuuluu 

hengellisenä välttämättömyytenä, tunnistaen kehon pelastuksen paikkana. 

Tutkielmani keskeisenä johtopäätöksenä totean, että Althaus-Reidin säädytön teologia 

on ihmisten elämään ja kokemuksiin perustuva teologinen metodi. Metodi ei ole sitoutunut 

ideologisuuteen vaan on materialistinen myös seksuaalisuuden ja sukupuolen osalta, mikä 

poikkeaa vapautuksen teologiasta, vaikka pyrkimys materiaalisuuteen on keskeinen osa 

vapautuksen teologiaa. Säädytön teologia pyrkii vapautumiseen keskustan hegemoniasta, 

mikä merkitsee myös universaalien totuuksien ja essentialististen olemusten kieltämistä. 

Säädytön teologia tarkastelee kriittisesti systemaattisen teologian ja vapautuksen teologian 

heteroseksuaalisuutta ja sitoutumista patriarkaalisen yhteiskunnan ylläpitämiseen, millä 

Althaus-Reid selittää myös länsimaisen teologian kiinnostuksen lopahtamisen vapautuksen 

teologiaa kohtaan. Kolonialismin kritiikki on myös tärkeässä osassa säädytöntä teologiaa, 

jossa Latinalaisen Amerikan nykytilannetta ei voi käsitellä irrallaan conquistasta ja 

alistamisesta.  

Althaus-Reid soveltaa säädyttömän teologian lähtökohtia tarkastellessaan teologian 

luomaa käsitystä naiseudesta, joka tiivistyy kuviin aseksuaalisesta köyhästä tai nöyrästä 

äidistä. Näitä käsityksiä naiseudesta ylläpidetään Althaus-Reidin mukaan erityisesti 

mariologialla ja ne tuottavat väärää tietoisuutta, joka myös estää havaitsemasta sortoa. 

Säädyttömän teologian soveltaminen siirtää huomion naisen kohdusta eli jälkeläisten 

tuottamisesta vulvaan eli seksuaalisuuteen ja hyödyntää käsitystä naisesta muuttaessaan 

populaareja Neitsyt-hahmoja kuten Santa Libradaa. Althaus-Reid soveltaa säädytöntä 

teologiaa myös kristologiaan, jossa käsitystä Jeesuksen seksuaalisuudesta laajennetaan muun 

muassa käyttämällä Bi/Kristuksen käsitettä ja tarkastelemalla fetisismiä osana Jeesuksen 

seksuaalisuutta. 
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