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LUKIJALLE

Teologia on uskontoa ja erityisesti kristinuskoa tarkasteleva tiede.
Teologiassa tutkitaan esimerkiksi uskontojen pyhiä kirjoituksia, us
konnollisia uskomuksia ja käsityksiä, uskontoa koskevia arkeologi
sia ja historiallisia lähteitä sekä yhteisöjen ja yksilöiden uskonnol
lista toimintaa. Teologiaan erikoistuneiden yliopiston yksikköjen
tehtävä on edistää alan tieteellistä tutkimusta ja ylintä opetusta.
Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta muodostuu viidestä
osastosta eli oppiaineryhmästä. Oppiaineryhmiä ovat eksegetiikka
eli raamatuntutkimus, kirkkohistoria, systemaattinen teologia, käy
tännöllinen teologia ja uskontotiede. Tiedekunnassa toimii lisäksi
Katariina-instituutti, joka on erikoistunut itäisen Euroopan uskon
nollisen kentän ja ortodoksisen tradition tutkimukseen.
Tämä kirja esittelee teologian tutkimusaiheita ja menetelmiä
Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan näkökulmasta. ItäSuomen yliopistossa ja Abo Akademissa harjoitettava teologinen
tutkimus perustuu suurelta osin samoille lähtökohdille, mutta niissä
on muodostunut myös omia painotuksia ja tutkimustraditioita.
Kirjan johdanto on katsaus teologisen tieteen ja kirkon sekä yh
teiskunnan suhteisiin. Muut artikkelit kuvaavat teologisen tiede
kunnan osastoissa ja oppiaineissa harjoitettavaa tutkimusta. Teo
logisen tutkimuksen menetelmät ovat samoja, joita käytetään
ihmis- ja yhteiskuntatieteissä. Teologisilla oppialoilla on siksi pal
jon yhteistä esimerkiksi kielen- ja historiantutkimuksen, filosofian,
psykologian ja sosiologian kanssa. Teologisia oppiaineita yhdistää
toisiinsa ennen muuta tutkimuskohde: uskonnot ja erityisesti kris
tinusko.

Lukijalle

Teologiseen tiedekuntaan opiskelijaksi hyväksytty voi suorit
taa teologian kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Jatko-opintopärevyyden saavuttanut voi edetä teologian lisensiaatin ja tohtorin
tutkintoihin. Maisteriopinnoissa on kaksi koulutusohjelmaa, joihin
kumpaankin kuuluu myös uskonnonopetuksen, seurakuntatyön, sie
lunhoidon tai viestinnän ja ilmaisutaidon soveltavia opintoja.
Teologin pätevyyteen kuulu laaja-alainen yleissivistys, joka an
taa pohjan sekä omien lähtökohtien ja ajattelutapojen että mui
den kulttuurien ja katsomusten tuntemukselle ja ymmärtämiselle.
Teologisiin opintoihin sisältyy sekä nykykielten että klassisten kiel
ten opintoja. Teologisten ja uskontotieteellisten peruskurssien li
säksi opintojen alkuvaiheessa perehdytään myös filosofian, etiikan
ja viestinnän perusteisiin. Kandidaatin tutkinnossa on viisi pääainevaihtoehtoa. Maisteriopinnoissa perehdytään syvemmin yhteen
teologiseen oppiaineeseen, joka valitaan kahdestatoista vaihtoeh
dosta. Opinnot tähtäävät tiedon itsenäiseen omaksumiseen, arvi
ointiin ja soveltamiseen. Niiden sisältöön voi tutustua lähemmin
tiedekunnan verkkosivuilla olevan opinto-oppaan avulla.
Helsingin yliopistossa harjoitettu teologinen tutkimus on todettu kansainvälisissä arvioinneissa korkeatasoiseksi. Tiedekunnassa
annettava opetus perustuu uusimpaan tutkimukseen ja tarjoaa opis
kelijalle peruskoulutuksen, jota tarvitaan kirkkojen ja uskonnol
listen yhteisöjen, koululaitoksen sekä esimerkiksi viestinnän, kan
sainvälisen yhteistyön ja monien kansalaisjärjestöjen tehtävissä.
Samalla tiedekunta pyrkii antamaan opiskelijalle edellytykset jat
kuvaan uuden teologisen tutkimustiedon omaksumiseen ja käyttä
miseen.
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Petri Luomanen
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TEOLOGIA, YLIOPISTO
JA KIRKKO
"Onko teillä uskoa?”, kirkkohistorian professori Aarno Maliniemi
kysyi teologian ylioppilaalta, joka tuli tiedustelemaan tenttitulok
sia. Tämä vastasi myöntävästi. ”Se on hyvä”, jyrähti professori, "sil
lä tietoa teillä ei ole”.
Usko oli toki hyväksi teologian ylioppilaalle, mutta sillä ei pääs
syt tentissä läpi. Maliniemi - ja kaikki hänen kollegansa - vaativat
tietoa. Teologiassa on kyse sekä uskosta että tiedosta. Teologia ei ole
uskoa eikä uskonnon harjoitusta vaan tietoa uskosta: se on uskon
toa, erityisesti kristinuskoa tutkiva tiede. Suomessa teologiaa tutki
taan ja opetetaan yliopistoissa. Teologia on tiedettä ja käyttää sa
moja menetelmiä kuin muu tieteellinen tutkimus.
Suomalaiset teologiset tiedekunnat kuuluvat valtionyliopistoi
hin. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajat ja oppilaat voivat kuulua
mihin tahansa kirkkokuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön tai olla
sellaiseen kuulumatta. Millään kirkkokunnalla ei ole oikeutta päät
tää tiedekuntien opetuksesta eikä valvoa sitä. Yliopistoteologia on
yhtä itsenäistä kuin muukin akateeminen opetus ja tutkimus.
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Akateeminen vapaus ei sulje pois koulutusta käytännön am
mattiin. Lääketieteellisessä tiedekunnassa ei paneuduta ensi sijassa
trooppisiin sairauksiin vaan kotimaiseen tautiperintöön, oikeustie
teilijät eivät perehdy Perry Masonin tai Ally McBealin asianajostategioihin vaan Suomen lakiin. Samoin kuin yliopistot kouluttavat
lääkäreitä ja juristeja suomalaista yhteiskuntaa varten, ne koulutta
vat myös suomalaisen uskonnon asiantuntijoita, pappeja ja uskon
nonopettajia.
Se että teologiaa opetetaan ja pappeja koulutetaan yliopistossa,
johtuu siitä, että kristinusko on länsimaisen kulttuurin merkittävin
rakennetekijä ja maailman suurin uskonto. Se on valtaväestön us
konto myös Suomessa.

Keskiajan perintö
Kirkon, teologian ja yliopiston kolmiyhteys juontaa juurensa kes
kiajalla, jolloin ensimmäiset yliopistot perustettiin. Keskiaikainen
kirkko sulki piiriinsä niin yliopistot kuin teologiankin.
Pappiskoulutukseen kirkko ei tarvinnut yliopistojen jakamaa
korkeaa sivistystä. Piispan tehtävä oli tutkia, että papiksi vihittä
vällä oli viranhoitoon tarvittavat tiedot ja taidot: hän osasi kastaa,
vihkiä ja siunata hauraan, kuunnella rippiä sekä toimittaa messun
ja rukoushetket. Jokaisessa tuomiokirkossa oli opettaja, joka opetti
tuleville papeille Raamattua ja sielunhoitoa. Käytännön taidot pappiskokelas oppi osallistumalla tuomiokirkon jumalanpalveluksiin.
Yliopistoteologia oli tarkoitettu eliitille. Opinnot aloitettiin fi
losofisessa tiedekunnassa, ja vain harvat jatkoivat lukujaan kolmes
sa korkeammassa tiedekunnassa. Lääketiede ja lainoppi, erityisesti
kirkko-oikeus houkutelivat hyvätuloisiin virkoihin pyrkiviä yliop
pilaita, mutta teologinen tiedekunta veti puoleensa niitä, jotka oli
vat valmiit omistamaan vuosia teoreettisten kysymysten pohdin
taan.
Teologia ei välttämättä kuulunut kirkon johtopaikoille pyrkivi
en opinto-ohjelmaan; heille oli enemmän käytännön hyötyä kirk
ko-oikeudesta. Niinpä keskiajan suuret paavit olivat juristeja ja
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hallintomiehiä, kun taas johtavat teologit kuuluivat kerjäläisveljistöihin: Tuomas Akvinolainen oli dominikaani, William Ockamilainen fransiskaani. Ainoa Turun hiippakunnasta kotoisin oleva kes
kiaikainen teologian tohtori oli fransiskaaniveli, kun taas useimmat
Turun piispat olivat Pariisin filosofisen tiedekunnan maistereita.
Kirkon opetusvirka ja yliopistoteologia joutuivat siiloin tällöin
vastakkain, mutta yleisesti ottaen keskiajan teologeilla oli varsin
laaja opetuksen ja mielipiteen vapaus.

Reformaatio ja yliopistot
Uskonpuhdistus oli kirkon vallankumous. Se jakoi länsimaisen kris
tikunnan. Se sekoitti myös kirkon, yliopiston ja teologian keskinäi
set suhteet ja järjesti ne uudella tavalla.
Martti Luther oli keskiajan suurten teologien tavoin kerjäläisveljistön jäsen. Hän oli eksegetiikan professori, ja hän perusti op
pinsa Raamattuun, jota hän vitkansa puolesta tutki ja selitti. Kun
kirkon johto pani hänet tiukalle, hän vetosi asemaansa yliopiston
opettajana sekä tohtorinvalaansa, jossa hän oli sitoutunut pysy
mään Raamatun totuudessa ja julistamaan sitä.
Uskonpuhdistus alkoi yliopistosta, ja siitä tuli muutenkin sivistysliike. Luther nosti Raamatun uskon ja elämän ylimmäksi ohjeek
si ja vaati, että jokaisen piti myös itse ottaa selvää, mitä Pyhä kir
ja — tai ainakin sen tiivistelmä, katekismus - sanoo. Raamattu piti
siis saada kansan kielelle, ja kansa oli opetettava lukemaan katekis
muksensa.
Papin toimenkuva muuttui. Keskiaikaisesta messupapista tuli
saarnapappi, jonka päätehtävä ei enää ollut sakramenttien jakami
nen, vaan saarna ja opetus. Tämä asetti papeille toisenlaisia tiedol
lisia vaatimuksia kuin katolinen kirkko oli edellyttänyt. Papistosta
tuli vähitellen oppinut sääty, joka sai koulutuksensa yliopistoissa.
Tämä antoi yliopistoille keskeisen aseman vähitellen muotoutu
neissa luterilaisissa kirkoissa. Niistä tuli virkamiehistön, erityisesti pa
piston kasvattajia, ja niiden teologisista tiedekunnista oikean opin
korkeimpia valvojia. Turun yliopisto on tästä erinomainen esimerkki.
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Suomen yliopisto
Ruotsin hallitus käsitteli 1638 kenraalikuvernööri Per Brahen Suo
mesta lähettämää raporttia. "Koska suomalaiset ovat yksinkertai
nen kansa, joka tarvitsee teologista ja valtiollista sivistystä”, päätti
vät valtaneuvoston herrat perustaa maahan akatemian. Se vihittiin
juhlallisesti 15. heinäkuuta 1640.
Turun yliopisto järjestettiin Upsalan yliopiston mallin mukaan.
Siinä oli klassiset neljä tiedekuntaa, ja sen aloituskokoonpanossa yk
sitoista professoria. Teologeja oli kolme, lainoppineita ja lääketieteilijöitä yksi kumpaakin, filosofisessa eli perustiedekunnassa oli kuusi
professoria.
Teologiset professuurit oli numeroitu yhdestä kolmeen. Ensim
mäisen eli primariuksen opetusala oli Vanha testamentti, secunduksen Uusi testamentti ja tertiuksen dogmatiikan pääkohdat.
Tärkeämpi kuin opetusala oli virkojen järjestys. Arvokkain eli primarius oli samalla Turun tuomiorovasti, ja muutkin teologian pro
fessorit olivat samalla jonkin Turun lähipitäjän kirkkoherroja ja
tuomiokapitulin jäseniä. Koska teologien palkkaedut olivat parem
mat kuin muiden, oli tavallista, että filosofisen tiedekunnan profes
sorit ottivat pappisvihkimyksen ja pyrkivät etenemään urallaan teo
logiseen tiedekuntaan. Sen huipulta, primariuksen virasta oli vielä
askel piispanistuimelle.
Järjestelmä osoittaa sekä teologian ja muiden tieteiden että yli
opiston ja kirkon kiinteää yhteyttä. Kirkon ja yliopiston harmonia
oli niin itsestään selvä, ettei yliopiston säännöksissä ollut mitään
määräystä teologisen tiedekunnan tunnustuksellisuudesta.

Kirkon ja tiedekunnan
siteiden heikkeneminen
Suomen siirtyessä Ruotsin yhteydestä osaksi Venäjän valtakuntaa
Kuninkaallisesta Turun Akatemiasta tuli Keisarillinen Aleksanterin
yliopisto. Turun palon jälkeen se siirrettiin 1828 uuteen pääkaupun
kiin Helsinkiin. Nyt yhteys teologisen tiedekunnan ja kirkon välillä
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hölleni, sillä tuomiokapituli jäi Turkuun, eivätkä professorit enää
voineet olla sen jäseniä.
Myös Helsinkiin siirtyneillä teologian professoreilla oli palkkapitäjänsä, mutta ne eivät olleet maan parhaimpia. Muutama profes
sori jättikin yliopistovirkansa varsin pian siirtyäkseen jonkin mahtipitäjän arvostetumpaan kirkkoherran virkaan.
Teologianprofessorien palkkapitäjät lakkautettiin 1873, ja sen
jälkeen viralliset kytkennät Helsingin teologisen tiedekunnan ja
kirkon välillä ovat olleet niukat. Tiedekunnalla samoin kuin oi
keustieteellisellä tiedekunnalla oli vuoteen 1973 asti oikeus valita
edustajansa kirkolliskokoukseen.
Tiedekunnan virkoihin ei ole minkäänlaisia kirkollisia pätevyys
vaatimuksia, eikä myöskään määräyksiä kirkkoon kuulumisesta. Kir
kon puolelta ei ole yleensä pyritty vaikuttamaan tiedekunnan viran
täyttöihin. Tässä mielessä tiedekunta on huomattavasti vapaampi
kuin esimerkiksi Saksan evankeliset tiedekunnat, joiden virkanimi
tyksiin maakirkoilla on sananvaltaa, puhumattakaan katolisista tie
dekunnista, joiden teologien on saatava opetuslupa asianomaisen
hiippakunnan piispalta.

Yhteys ja jännitys
Käytännössä tiedekunnan ja kirkon välit ovat läheisemmät kuin la
kien ja asetusten tasolla. Tiedekunnan opettajien enemmistö - mut
ta eivät läheskään kaikki - on nykyäänkin Suomen kirkon pappeja.
Tiedekunnan asiantuntemusta tarvitaan monissa kirkon ja kristillis
ten yhdistysten johtokunnissa ja luottamustoimissa. Monelle pro
fessorille on auennut tie piispanvirkaan. Tästä on yleensä ollut hyö
tyä kirkolle, joskus myös tiedekunnalle.
Useimmilla itsenäisen Suomen piispoilla on ollut takanaan lyhy
empi tai pidempi yliopistoura. Tämä on vaikuttanut siihen, että sil
loin tällöin esitetyt valitukset yliopistoteologian jumalattomuudesta
ja turmiollisuudesta eivät ole saaneet tukea kirkon johdolta.
Kirkon ja yliopistoteologian suhteeseen kuuluu myös jännitys.
Ei ole olemassa teologiaa ilman kirkkoa, mutta tästä ei seuraa, että
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teologian pitäisi olla kirkon käskettävissä. Yhteiskunnan intressinä
taas on, että uskontoa, nimenomaan yhteiskunnan valtauskontoa
tutkitaan puolueettomasti ja kriittisesti.
Suomalainen ja luterilainen ratkaisumalli kirkon, teologian ja
yliopiston suhteille ei ole ainoa mahdollinen. Sekä ortodoksinen
että katolinen kirkko ovat kasvattaneet papistonsa ilman yliopis
toja, pappisseminaareissa. Mallissa on hyvät puolensa: se huolehtii
pappiskokelaista ja heidän hengellisestä elämästään toisella tavoin
kuin vapaa yliopisto. Mutta tämä malli ei suosi itsenäistä ja kriittis
tä ajattelua.
Yliopistoteologian ja kirkon suhde ei ole koskaan ongelmaton.
Saattaa jopa olla hyväksi, että näiden kahden välillä on tiettyä jän
nitystä.
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Ymmärrätkö, mitä luet?
Mistä Raamatussa puhutaan? Tätä kysymystä pohditaan jo Raama
tussa itsessään. Apostolien teoissa (Ap.t. 8:26-39) kerrotaan etio
pialaisesta hoviherrasta, eunukista, joka oli käynyt Jerusalemissa py
hiinvaellusmatkalla. Hän oli nyt palaamassa kotiin vaunuissaan ja
luki ääneen profeetta Jesajan kirjaa. Apostoli Filippos kulki vau• nujen vierellä ja kuuli, mikä hoviherra luki. Filippos kysyi häneltä:
"Ymmärrätkö myös, mitä luet?” Hän vastasi. "Kuinka voisin ymmär
tää, kun kukaan ei minua neuvo.” Hoviherra pyysi Filipposta nou
semaan vaunuihin ja istumaan vierellään. Hän halusi tietää, mistä
profeetta Jesaja puhui.
Moderni tieteenala, joka tutkii, inistä profeetta Jesaja ja muut
Raamatun kirjoittajat puhuivat, on eksegetiikka. Antiikin kreikassa
eksegeomai-sana merkitsi 'johdattaa’, selittää’, mutta varsinkin suo
men kielessä eksegetiikka on vakiintunut tarkoittamaan tieteellistä
raamatunselitystä. Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa
eksegetiikassa on kaksi oppiainetta: Vanhan testamentin eksegetiikka
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ja Uuden testamentin eksegetiikka. Niissä paneudutaan Raamatun
syntyyn, sisältöön ja tulkintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään
kulttuureihin, joissa tekstit ovat syntyneet. Tärkeä asema on myös
heprean- ja kreikan kielen opiskelulla, koska suurin osa Raamatusta
on kirjoitettu alun perin näillä kielillä. Eksegetiikka tarjoaa tietoa
ja näkökulmia, jotka auttavat arvioimaan Raamatun uskonnollista
ja yhteiskunnallista merkitystä nykyaikana.
Tässä luvussa esitellään tutkimuskysymyksiä ja -aloja, jotka liit
tyvät Vanhan testamentin ja Uuden testamentin tutkimukseen, se
kä perehdytään muutamiin keskeisiin raamatuntutkimuksen me
netelmiin. Painopiste on niin sanotuissa historiallis-kriittisissä
menetelmissä, jotka muotoutuivat kriittisen raamatuntutkimuksen
kehittyessä valistuksen jälkeen sekä erityisesti 1900-luvun alussa.
Nämä lähestymistavat antavat edelleen parhaat edellytykset ym
märtää Raamatun tekstejä alkuperäisessä historiallisessa yhteydes
sään. 1970-luvulta kihtien eksegetiikkaan on omaksuttu paljon lä
hestymistapoja muun muassa modernista kirjallisuustieteestä sekä
ihmis- ja yhteiskuntatieteistä. Jatkossa viitataan joihinkin näistä
menetelmistä. Nykyeksegetiikan monipuolisiin lähestymistapoihin
voi perehtyä lähemmin internetissä Eksegetiikan menetelmien op
pimisympäristössä (http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/index.ht

ml).
Aluksi perehdytään Vanhan testamentin tutkimuksen perusky
symyksiin ja samassa yhteydessä esitellään historiallis-kriirtiset pe
rusmenetelmät. Tämän jälkeen valotetaan laajemmin Lähi-idän
kulttuuripiiriä, jossa Vanhan testamentin tekstit ovat syntyneet, se
kä tutustutaan muutamiin Vanhan testamentin tutkimukseen liit
tyviin erityiskysymyksiin: Vanhan testamentin ja arkeologian suh
teeseen, Raamatun kreikankielisen käännöksen eli Septuagintan
tutkimukseen sekä Qumranin tekstien tutkimukseen. Luvun jäl
kimmäisessä osiossa tutustutaan Uuden testamentin tutkimukseen
muutamien keskeisten tutkimuskysymysten avulla. Näitä esitellään
olettaen, että lukija on Vanhan testamentin tutkimukseen tutustu
essaan saanut yleiskuvan historiallis-kriittisistä kysymyksenasette
luista.
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VANHAN TESTAMENTIN
TUTKIMUKSEN
PERUSKYSYMYKSIÄ
Ymmärtämisen rajallisuus
ja metodien moninaisuus
Juutalainen perimätieto kertoo rabbi Jonatanin sanoneen:
Kun Jumala antoi äänensä kuulua Siinailla, se jakautui samalla seitsemäksikymmeneksi ihmiskunnan puhumaksi kieleksi, jotta kaikki kansat
pystyisivät ymmärtämään sen.

Rabbi Tanhuina puolestaan sanoi:
Jokainen ymmärsi Siionilta kuuluneen äänen oman käsityskykynsä mu
kaan. Vanhat ymmärsivät sen oman kykynsä mukaan, nuoret oman ky
kynsä mukaan ja samoin myös lapset, imeväiset ja naiset. Itse Mooseskin
ymmärsi sen vain oman kykynsä mukaan. Siksi on kirjoitettu: "Mooses
puhui ja Jumala vastasi hänelle äänellä” (2. Moos. 19:19 sananmukaisesti
käännettynä). Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala vastasi Moosekselle sellai
sella äänellä, jonka tämä saattoi käsittää.

Nämä tarinat ilmentävät omalla tavallaan juutalaisen perinteen nä
kemystä, että jokainen pystyy ymmärtämään Jumalan puhetta, mut
ta vain omien kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti. Kaikkien, it
sensä Mooseksenkin, ymmärrys on vajavaista. Sama koskee myös
Raamatun ymmärtämistä ja selittämistä. Ihmisillä on erilaiset edel
lytykset ja aikakausilla omat lähtökohtansa ja metodinsa. Raama
tun selittäminen ja ymmärtäminen on avoin prosessi, joka ei tule
koskaan valmiiksi.
Tieteellinen raamatuntutkimus sanan varsinaisessa merkitykses
sä syntyi valistuksen aikana 1700-luvulla. Siitä lähtien on kehitelty
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sellaisia metodeja, jotka auttavat ymmärtämään Raamattua histori
allisena kirjakokoelmana. Siksi näistä metodeista käytetään yleisni
mitystä historiallis-kriittinen metodi.
Viime vuosikymmeninä on kuitenkin tiedostettu perinteisen historiallis-kriittisen metodin rajallisuus. Rinnalle on kehitetty joukko
uusia metodeja, joiden avaama näkökulma on kirjallisempi, tekstiin
itseensä ja sen lukijaan kohdistuva. Nykyisessä raamatuntutkimuk
sessa vallitsee metodien moninaisuus. Erilaiset näkökulmat täyden
tävät toisiaan. Tieteellisen ja epätieteellisen metodin välillä ei ole
ehdotonta rajaa. Jo paljon ennen historiallis-kriittisen raamatuntut
kimuksen syntymistä keskiajan juutalaiset raamatunselittäjät olivat
tehneet lukemattomia tieteellisesti arvokkaita havaintoja Vanhasta
testamentista.
Seuraavassa esitellään joukko toisiaan täydentäviä tapoja lukea
ja tutkia Vanhaa testamenttia. Liikkeelle lähdetään tavallisen raamatunlukijan näkökulmasta ja edetään askel askeleelta syvemmäl
le itse teksteihin. Tarkoituksena on valaista, kuinka eri metodien
avulla pyritään vastaamaan kysymyksiin, jotka nousevat teksteistä
ja niiden taustalla olevasta muinaisen Israelin todellisuudesta. Me
todit ovat kuin työkalupakki, josta otetaan kulloiseenkin tarpee
seen sopiva työkalu. Metodeilla on oma hierarkiansa ja joidenkin
mielestä myös tarkka käyttöjärjestys, mutta seuraavassa esityksessä
niitä sovelletaan vapaasti. Tämä kuvastaa myös tapaa, jolla eksegeetti työskentelee.

Kanoninen lukutapa
ja reseptioesteettinen näkökulma
Useimmat tavalliset raamatunlukijat lähtevät liikkeelle äidinkie
lisestä Raamatustaan, johon kuuluvat sekä Vanha testamentti, jo
ta joskus kutsutaan myös Heprealaiseksi Raamatuksi tai Ensimmäi
seksi testamentiksi, että Uusi testamentti. Uskonnolliselle lukijalle
Vanha testamentti on osa Raamatun pyhien kirjoitusten kokoel
maa, kaanonia, jonka rajat juutalainen synagoga ja kristillinen kirk
ko aikoinaan määrittelivät. Hänelle Raamattu on pyhä kirja, joka
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on tärkeä juuri nykyisessä, valmiissa muodossaan ja jonka eri osat
selittävät toisiaan. Uskonnolliselle lukijalle ei välttämättä tuota
vaikeuksia rakentaa siiroja eri kirjojen ja eri testamenttien välille.
Esimerkiksi Jesajan kirjan kuvaukset Herran kärsivästä palvelijas
ta (Jes. 42:1-4, 49:1-6, 50:4-9, 52:13-53:12) ovat hänelle kuvauk
sia Jeesuksen kärsimystiestä. Häntä ei yleensä häiritse se, että erääs
sä Vanhan testamentin kohdassa Herran palvelija on selvästi Israel
(Jes. 49:3). Koko Raamattu on hänelle Ensimmäisestä Mooseksen
kirjasta Ilmestyskirjaan saakka suuri kertomus ihmissuvun luomises
ta ja lankeamisesta sekä siitä, miten Jumala tarjoaa luomilleen ih
misille pelastusta ja palauttaa lopulta alkuperäisen harmonian (Ilm.
21-22).
Tieteellisessä tutkimuksessa tällaista lähestymistapaa vastaa niin
sanottu kanoninen lukutapa eli kanoninen kritiikki, joka syntyi Yh
dysvalloissa 1970-luvulla. Sen mukaan Raamatun kaanon on ko
konaisuutena enemmän kuin osiensa summa. Siksi on oikein lukea
Raamattua siitä näkökulmasta, joka kaanonin muodostaneilla us
konyhteisöillä oli ja yhä edelleen on. Tätä leimallisesti teologista
lähestymistapaa on arvosteltu, koska kristillisen kaanonin rajat ovat
vaihdelleet eri aikoina ja eri traditioissa (esimerkiksi protestanteilla
ja roomalaiskatolisilla). Lisäksi yksittäisten tekstien oma erityinen
sisältö uhkaa jäädä kanonisessa lukutavassa myöhemmän perinteen
jalkoihin.
Kanoninen lukutapa ei kohdistu läheskään aina laajoihin ko
konaisuuksiin. Se voi rajoittua yksittäisiin teksteihin, joita luetaan
ikään kuin suorana puhutteluna lukijalle itselleen. Erityisen hyvin
tätä kuvaavat psalmit: monet niistä on muotoiltu niin yleispäteväs
ti, että myöhempien aikojen lukijoilla ei ole ollut vaikeuksia sa
maistua niihin. Psalmeissa tulevat esille useimmat ihmiselämän pe
ruskokemukset.
Psalmit avautuvat helposti myöhempien rukoilijoiden käyttöön
siksi, että niissä puhuva "minä” on ikään kuin tyhjä tila, joka kutsuu
lukijaa astumaan sisään ja jakamaan psalmirunoilijan kokemuksen.
Sama pätee myös Vanhan testamentin toiseen kirjalliseen ja uskon
nolliseen helmeen, Jobin kirjaan. Vaikka lukija tietää, että Juma
lan kanssa taisteleva ihminen on tässä kirjassa Job-niminen mies,
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hän pystyy eläytymään Jobin rooliin ja tunnistamaan tämän puheis
ta oman itsensä.
Lukija, joka tarkastelee tekstejä tällaisesta näkökulmasta, et
sii Vanhasta testamentista uskon analogioita, jotka vastaavat hä
nen omaa kokemustaan Jumalasta ja maailmasta ja näin vahvista
vat hänen uskonnollista identiteettiään. Selvää on, että tällöin ei
ole kysymys Vanhan testamentin tieteellisestä selittämisestä. Kui
tenkin nykyaikainen tutkimus tunnustaa tällaisenkin lukutavan oi
keutuksen. Modernin kirjallisuustieteen eräs alalaji on niin sanot
tu reseptioesteettinen eli lukijasuuntautunut lähestymistapa. Siinä
mielenkiinto ei kohdistu ensi sijassa tekstiin ja sen syntyyn vaan
vastaanottajaan (latinaksi receptor), joka lukiessaan antaa tekstille
sen kulloisenkin merkityksen.
Reseptioesteettinen näkökulma on tärkeä siksi, että Raamatun
teksti ei puhu — oman ilmoituksensa mukaan - vain menneisyydes
sä vaikuttaneesta vaan jokaisessa hetkessä läsnä olevasta, elävästä
Jumalasta. Esimerkiksi Paavali sanoo: "Kaikki, mitä pyhät kirjoi
tukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä
kestävyyttä, lohtua ja toivoa” (Room. 15:4)- Toisin sanoen Paavali
luki Vanhaa testamenttia Jumalan puheena omalle ajalleen. Näin
tapahtuu kaikkialla, missä menneisyydessä syntyneitä pyhiä kirjoi
tuksia käytetään myöhempien aikojen kristillisissä, juutalaisissa ja
muissa uskonnollisissa yhteisöissä. Reseptioestetiikka opettaa ym
märtämään, että näin tulee tehdä, jotta tekstit säilyisivät elossa.

Käännöksen ja tekstin ongelmia
Tarkkaavainen suomenkielisen Raamatun lukija ei voi välttyä huo
maamasta eroja, joita on nykyisen vuonna 1992 käyttöön otetun
käännöksen ja 1938 hyväksytyn käännöksen välillä. Useimmiten
erot ovat pelkästään tyylillisiä, suomen kieltä koskevia, mutta toisi
naan ne ulottuvat myös itse asiaan. Vanhan testamentin käännök
sessä sisältöä koskevat muutokset pohjautuvat yleensä eksegeetti
siin tutkimustuloksiin, mutta toisinaan myös uusiin tekstilöyröihin
ja varhaisten raamatunkäännösten parempaan tuntemukseen.
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Esimerkki eksegeettisen tutkimuksen vaikutuksesta on kymme
nen käskyn lain eli dekalogin toinen käsky, jonka sisältöön viita
taan myös muutamissa psalmeissa:

2. Moos. 20:7 ja 5. Moos. 5:11
■ Vanha Kirkkoraamattu:
Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä
rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
■ Uusi Kirkkoraamattu:
Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra et jätä ranka!seinättä sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.
Raamatunkäännöskomitean ehdotus:
Älä tee väärää valaa, sillä Herra, sinun Jumalasi, ei jätä rankaisemat
ta sitä, joka vannoo väärin hänen nimeensä.
Ps. 139:20
■ Vanha Kirkkoraamattu:
Sillä he puhuvat sinusta petollisesti ja lausuvat turhaan sinun niine
si - nuo sinun vihollisesi.
■ Uusi Kirkkoraamattu:
He ovat sinun vihollisiasi, he vetoavat sinuun valheellisesti ja vanno
vat väärin sinun niineesi.

Vanhan käännöksen lukija ymmärsi asian luultavasti niin, että Ju
malan nimeä ei saa lausua turhaan, käyttää esimerkiksi sadatteluun.
Mooseksen kirjan käännöksessä ero uuteen käännökseen ei vaikuta
kovin suurelta, koska uudessa käännöksessä mainittu Jumalan ni
men väärinkäyttö voi olla hyvin monenlaista. Alun perin kielto
koski kuitenkin väärää valaa (vrt. Matt. 5:33). Tämän mukaises
ti raamatunkäännöskomitea esitti aikanaan omassa käännösehdotuksessaan käskylle sanamuotoa, jossa vala mainitaan. Uusimpaan
tutkimukseen - sekä ikivanhaan juutalaiseen perinteeseen - poh
jautuva käännösehdotus oli kuitenkin uuden Kirkkoraamatun hy
väksyneelle kirkolliskokoukselle liian radikaali, ja käsky palautet-
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tiin lähemmäksi perinnäistä sanamuotoa. Käskyn alkuperäiseen
merkitykseen viitataan vain jakeeseen 2. Moos. 20:7 liitetyssä alahuomautuksessa. Kirkolliskokous ei tullut huomanneeksi, että ko
mitea oli tehnyt vastaavanlaisen käännösratkaisun myös epäselvissä
kohdissa Ps. 24:4 ja Ps. 139:20, joihin väärä vala jäi!
Uusista tekstilöydöistä tärkeimpiä ovat vuonna 1947 ja sen jäl
keen Qumranista Kuolleenmeren länsirannalta löydetyt käsikir
joitukset. Ne ovat noin tuhat vuotta vanhempia kuin niin sanot
tu masoreettinen hepreankielinen teksti, johon nykyaikaiset, myös
suomalaiset raamatunkäännökset perustuvat. (Masoreettisesta teks
tistä kerrotaan enemmän jatkossa.) Paikoitellen ne sisältävät alkuperäisempää tekstiä, ja tätä on seurattu uudessa käännöksessä. Täl
laisia kohtia on verrattain runsaasti Jesajan kirjassa (esimerkiksi Jes.
33:8).
Qumranin käsikirjoituksia useammin alkuperäisen tekstin löy
tämisessä auttavat kuitenkin vanhat käännökset. Käännöksistä tär
kein on kreikankielinen Septuaginta. Sen vanhimmat osat ovat
syntyneet 200-luvulla eKr. Septuagintan mukaisia korjauksia on
uudessa käännöksessä lukemattomia (esimerkiksi Jer. 23:33, Sanani.
14:33).
Tieteenhaara, joka työskentelee edellä kuvattujen tekstiongelmien parissa, on nimeltään tekstikritiikki. Se on eksegeettisistä me
todeista vanhin. Sen juuret ulottuvat antiikin ajan Aleksandriaan
saakka. Vanhan testamentin tekstin varhaisimpia huoltajia olivat
niin sanotut masoreetit (eli perimätiedon siirtäjät), joiden toimin
ta alkoi 200-luvulla jKr. Työn tuloksena syntyi Vanhan testamen
tin ohjeellinen tekstimuoto, niin kutsuttu masoreettinen teksti. Se
tunnetaan monista eri käsikirjoituksista. Nykyisin yleisessä käytös
sä olevan Vanhan testamentin tekstilaitoksen, Biblia Hebraican,
konkreettisena tekstinä on vuodelta 1008 jKr. peräisin oleva Codex
Leningradensis, jota säilytetään Pietarin keisarillisessa kirjastossa.
Vanhan testamentin tekstiin ja sen kääntämiseen liittyy lukui
sia ongelmia. Siksi myös Suomessa tarvitaan jatkuvasti ihmisiä, jot
ka hallitsevat Raamatun alkukieliä, hepreaa, arameaa ja kreikkaa.
Nykyisen kirkkoraamatun käännösperiaate on itse asiassa lisännyt
heidän tarvettaan, koska käännös on verrattain vapaa ja poikkeaa
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lukemattomissa kohdissa edellisestä käännöksestä. Raamatunlukijat kaipaavat luonnollisesti asiantuntijoita, jotka kykenevät tarkis
tamaan merkityksen Raamatun alkuperäisistä lähteistä.

Redaktiohistoriallinen lukutapa
Lukija, joka aloittaa Raamatun valmiista tekstistä ja etenee koh
ti pienempiä kirjallisia kokonaisuuksia, törmää yleensä tietämät
tään redaktoreihin. Redaktoreiksi kutsutaan Raamatun kirjojen
tai kirjakokoelmien kokoajia eli toimittajia. Redaktiohistorialli
nen tai redaktiokriittinen lukutapa on historiallis-kriittisen meto
din viimeisin tulokas, joka levisi Vanhan testamentin tutkimukseen
1900-luvun puolivälissä ja on edelleen melko suosittu metodi.
Osoitus Vanhan testamentin kirjallisesta toimitustyöstä on esi
merkiksi se, että kymmenen käskyn laki, dekalogi, esiintyy kahdes
sa eri yhteydessä, 2. Moos. 20:2-17 ja 5. Moos. 5:6-21. Sanamuoto
on molemmissa kohdissa lähes identtinen, mutta pieniä erojakin
on. Jos Mooseksen kirjat (eli Pentateukki) olisivat syntyneet yh
dellä kertaa ja yhden kirjoittajan laatimina, toisto ei olisi ollut tar
peen.
Dekalogin toistuminen Viidennessä Mooseksen kirjassa eli
Deuteronomiumissa osoittaa, että tämä kirja erottuu edellisistä
Mooseksen kirjoista ja kuuluu yhteen seuraavien historiallisten kir
jojen, Joosuan, Tuomarien, Samuelin ja Kuninkaiden kirjojen kans
sa. Yhdessä nämä muodostavat laajan kokonaisteoksen. Teoksen
alussa olevan Deuteronomiumin johdosta tätä kokonaisuutta kutsu
taan tutkimuksessa nimellä Deuteronomistinen historiateos.
Vanhassa testamentissa ei puhuta suoraan tällaisen teoksen ole
massaolosta, mutta se voidaan päätellä eräiden viittausten perus
teella. Toisen kuninkaiden kirjan luvuissa 22-23 kerrotaan, miten
kuningas Josian 18. hallitusvuotena (vuonna 621 eKr.) löydettiin
Jerusalemin temppelin kätköistä korjaustöiden yhteydessä lakikir
ja, jonka perusteella Jerusalemissa ja Juudassa pantiin toimeen laa
jamittainen kulttirefbrmi. Epäjumalien kuvat ja alttarit hävitettiin,
ja Jerusalemista tehtiin Jahven palvonnan kulttikeskus, jonka uiko-
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puolella ei ollut, lupa toimittaa uhreja. Jo eräät kirkkoisät huomasi
vat, että Josian aikana löydetty lakikirja oli sama kuin Deuteronotnium, jossa nimenomaan vaaditaan vieraiden kulttien hävittämistä
ja uhraamisen keskittämistä Jerusalemiin (5. Moos. 12). Myöhempi
tieteellinen tutkimus on osoittanut, että Deuteronomium ei ole iki
vanha lakikokoelma, vaan se on syntynyt juuri Josian toteuttaman
reformin tarpeisiin.
Kuningas Josian elämä päättyi yllättäen vuonna 609 Megiddon
luona, missä farao Neko surmasi hänet (2. Kun. 23:29). Josian reformiohjelma jäi kuitenkin elämään dcuteronomistisessa koulukun
nassa, joka koostui Deuteronomiumin lain ja hengen elähdyttä
mistä oppineista. I le kokosivat ja toimittivat pyhiä kirjoituksia sen
jälkeen, kun babylonialaiset olivat vuonna 587 tuhonneet Jerusa
lemin, hävittäneet Juudan maaseutua ja vieneet väkeä pakkosiirtokusiksi Babyloniaan. Oli siis tärkeää saada talteen mahdollisimman
paljon Israelin pyhää perintöä, jonka avulla onnettomuus voitiin
ymmärtää ja jonka varaan tulevaisuus voitiin rakentaa.
Syy Juuilaa kohdanneeseen onnettomuuteen löydettiin siitä, että
kansa ja kuninkaat olivat hylänneet Deuteronomiumin lain määrä
ykset ja palvelleet vieraita jumalia (2. Kun. 22:16-17). Edes Josian
esimerkillinen toiminta ei pystynyt enää peruuttamaan jo päätettyä
tuomiota (2. Kun. 23:26-27). Tästä näkökulmasta Deuteronomistit
toimittivat koko laajan historiateoksen. He käyttivät hyväkseen jo
olemassa olleita vanhempia lähteitä, kuten kuninkaiden vuosikirjo
ja, kertomuksia sotaretkistä, hovin kronikoita, profeettatraditioita,
lauluja ja muuta perimätietoa. Heidän tarvitsi vain järjestää aineis
to uudelleen ja antaa lukijalle tietyissä avainkohdissa vihjeitä siitä,
miten Israelin ja Juudan historia tulisi ymmärtää pakkosiirtolaisuuden katastrofin keskellä. He ilmaisevat sen selvimmin puheissa, joi
ta he ovat sijoittaneet kuvaamiensa henkilöiden suuhun. Tällaisia
puheita pitävät muun muassa Mooses, Joosua, Samuel, Daavid ja
Salomo (5. Moos. 1-4; Joos. 23 ja 24; 1. Sam. 12; 1. Kun. 2:1-9; 1.
Kun. 8:14-61).
Tärkeä on myös teologinen katsaus, jonka deuteronomistit ovat
lisänneet Israelin pohjoisen valtakunnan tuhosta vuonna 722/721
kertovaan jaksoon (2. Kun. 17:7-23):
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7 Näin tapahtui siksi, että israelilaiset olivat tehneet syntiä Herraa, Ju
malaansa vastaan. Vaikka Herra oli tuonut heidät pois Egyptin maasta
ja vapauttanut heidät faraon, Egyptin kuninkaan, vallasta, he olivat ryh
tyneet palvelemaan muita jumalia. ... 16 He hylkäsivät kaikki Herran,
Jumalansa, määräykset ja valoivat itselleen kaksi sonnipatsasra. He teki
vät asera-tarhan, he kumarsivat kaikkia taivaan tähtijoukkoja ja palvoivat

Baalia. 17 He panivat poikansa ja tyttärensä kulkemaan tulen läpi, he
tekivät taikoja ja ennustivat noitakeinoin. He antautuivat tekemään sel
laista, mikä on väärää Herran silmissä, ja herättivät näin hänen vihansa.
18 Niin pahoin Herra vihastui Israelin kansaan, että työnsi sen pois kas
vojensa edestä. Vain Juudan heimo jäi jäljelle. 19 Jumiakaan ei noudat
tanut Herran, Jumalansa, käskyjä, vaan eli niiden rapojen mukaan, jorka
Israelissa oli otettu käyttöön. 20 Siksi Herra hylkäsi heidät kaikki, koko
Israelin suvun. Hän nöyryytti heitä, antoi heidät rosvojoukkojen käsiin
ja lopulta heitti heidät pois kasvojensa edestä.

Katsauksesta käy ilmi, että pohjoisvaltakunnalla ei ollut enää tulevai
suudentoivoa. Eteläistä naapurivaltiota Juudaa tuomio kohtasi vuon
na 587 (2. Kun. 25). Koko historiateoksen päättää valoisa maininta
siitä, kuinka Babylonian kuningas Evil-Merodak (= Amel-Marduk)
armahti pakkosiirtolaisuuteen viedyn Juudan kuninkaan Jojakinin
vuonna 562 (2. Kun. 25:27-30). Tähän sisältynee toivo, että tuomi
onsa kärsinyt Juudan kansa saa armahduksen ja uuden alun, kuten
myöhemmin Esran ja Nehemian aikana tapahtuikin. Deuteronomisteista kulkee suora linja lainopettaja Esraan ja juutalaisuuden myö
hempiin keskeisiin lainopettajiin.
Deuteronomistinen historiateos ei ole ainoa Vanhan testa
mentin kirjakokoelma, joka edellyttää lukijaltaan kykyä paneu

tua rcdaktiohistorialliseen lukutapaan. Yhtä hyvin voitaisiin viita
ta melkein mihin tahansa Vanhan testamentin kirjaan. Esimerkki
myöhemmältä ajalta ovat Aikakirjat, jotka ovat syntyneet Deuteronomistisen historiateoksen pohjalta perusteellisen toimitustyön tu
loksena 300- tai 200-luvulla eKr. Aikakirjoissa Israelin historia on
toimitettu uudelleen temppelipalveluksen ja leeviläisten näkökul
masta. Lukija saa tietyn aavistuksen Aikakirjojen päämäärästä luke-
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maila esimerkiksi perusteellisen kertomuksen Josian järjestämästä
pääsiäisjuhlasta (2. Aik. 35:1-19), jonka lähtökohtana on Deuteronomistisen historiateoksen lyhyt maininta asiasta jakeissa 2. Kun.

23:21-23.

Kirjallisuuskriittinen lukutapa
Millä tavalla lukija pystyy tunnistamaan ne tekstikohdat, jotka ovat
toimittajien käsialaa eivätkä kuulu historiateoksen lähdeaineis
toon? Kuinka lähteet erotetaan toisistaan? Tämän tyyppisiin kysy
myksiin vastaa kirjallisuuskritiikki, joka on raamatuntutkimuksen
seuraavaksi vanhin tieteellinen metodi tekstikritiikin jälkeen.
Jo keskiajan juutalaiset oppineet tekivät kirjallisuuskriittisiä ha
vaintoja, mutta varsinaisesti metodi syntyi 1600-luvun lopulla, ja
sen kulta-aikaa oli 1800-luku. Nykyistä suhtautumista kirjallisuus
kritiikkiin leimaa eräänlainen kyllästyminen, joka on seuraus meto
din yksipuolisesta käytöstä. Käytännössä riitä metodia on kuitenkin
mahdoton sivuuttaa, jos halutaan ymmärtää Vanhaa testamenttia
historiallisesti syntyneenä kirjakokoelmana.
Kirjallisuuskritiikin avulla voidaan havaita esimerkiksi deuteronomistisia lisäyksiä. Yksi tapa on kiinnittää huomiota tekstissä käy
tettyyn kieleen, sillä deuteronomisteilla on helposti tunnistettava
tyyli ja kieli, jotka pohjautuvat Deuteronomiumiin. Suomenkie
lisen lukijan kannalta on hankalaa, että varsinkin Raamatun uusi
käännös on niin pitkälle modernisoitua suomen kieltä, että sen läpi
on melkein mahdoton nähdä alkutekstin ominaispiirteitä ja rosoi
suutta. Siksi kirjallisuuskriittisten havaintojen tekeminen onnistuu
paremmin vanhan, suhteellisen sananmukaisen käännöksen avulla,
mikäli ei ole edellytyksiä käyttää alkutekstiä. Tästä syystä seuraavat esimerkkijakeet on otettu lähinnä vanhasta Kirkkoraamatusta.
Harjaantunut silmä pystyy havaitsemaan kielen perusteella, et
tä aikaisemmin mainitut Mooseksen, Joosuan, Samuelin, Daavidin
ja Salomon suuhun sijoitetut pitkät puheet (5. Moos. 1-4, Joos. 2324, l.Sam. 12, 1. Kun. 2:1-9, 1. Kun. 8:14-61)-samoin kuin Israe
lin tuhoa kommentoiva katsaus - (2. Kun. 17:7-23; ks. edellä) ovat
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luonteeltaan deuteronomistisia. Kieli on moraalisesti perustelevaa,
teologista ja lisäksi lainomaista.
Myöhempien lisäysten tunnistaminen yksinomaan kielen perus
teella on enemmän asiantuntijan kuin aloittelijan alaa. Sen sijaan
aloittelijakin voi havaita tekstiyhteyteensä sisällöltään sopimatto
man, ristiriitaisen tai aiempaa toistavan kohdan. Esimerkiksi jaksossa
2. Kun. 17:7-23 (ks. edellä) yllättää, että jakeessa 19 siirrytään yhtäk
kiä puhumaan Juudasta ("Juudakaan ei noudattanut Herran, Jumalan
sa, käskyjä, vaan eli niiden tapojen mukaan, jotka Israelissa oli otet
tu käyttöön.”). Koko katsauksen tarkoituksena on perustella Israelin
pohjoisvaltakunnan tuhoa (j. 6). Ilmeisesti edellisessä jakeessa 18 ol
lut maininta "vain Juudan heimo jäi jäljelle” antoi myöhemmälle toi
mittajalle aiheen jakeen 19 lisämainintaan, jonka mukaan Juuda ei
ollut todellisuudessa Israelia parempi.
Suhteellisen helposti voidaan tunnistaa lisäys, jossa kirjoitta
ja paljastaa kertomuksen tapahtumahetkeä myöhemmän näkökul
mansa. Tällainen on esimerkiksi Tuomarien kirjan loppuluvuissa
(Tuoni. 17-21) toistuva kommentti: "Siihen aikaan ei ollut kunin
gasta Israelissa, ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mieles
tään oli oikein” (Tuoni. 17:6, 21:25, vrt. myös 18:1 ja 19:1). Kom
mentti ei ole osa kerrottuja tapahtumia, ja sen sisältämä viittaus
kuninkaisiin osoittaa kirjoittajan myöhemmän perspektiivin. Sii
nä esiintyvällä sanonnalla ”ja jokainen teki sitä, mikä hänen omas
ta mielestään oli oikein” on läheinen vastine Deuteronomiumin
kulttikeskityslaissa ("Älkää tehkö, niinkuin me tässä tänä päivänä
teemme, jokainen sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein” 5.
Moos. 12:8). Siitä voidaan päätellä sen olevan peräisin deuteronomistiselra toimittajalta.
Deuteronomistit eivät olleet ainoita, jotka tekivät myöhempiä li
säyksiä Vanhaan testamenttiin. Niitä löytyy kaikista Vanhan testa
mentin kirjoista. Vanha testamentti on traditiokirjallisuutta, joka on
syntynyt ja jota on tulkittu pitkän ajan kuluessa. Ennen kuin Vanhan
testamentin teksti saavutti kanonisen arvovallan, siihen tehdyt tul
kinnat ja selittävät huomautukset muuttuivat osaksi itse tekstiä.
Esimerkiksi Aamoksen kirjan jakeissa 5:7-12 on profeetan an
kara syytös niitä vastaan, jotka vääristävät oikeuden ja sortavat
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maaseudun köyhiä. Tämän jälkeen seuraa jakeessa 1.3 yllättävä
kommentti: "Sen takia viisas vaikenee tällaisena aikana, sillä tä
mä on paha aika.” Tällainen huomautus sopii huonosti profeetta
Aamokselle, jonka jumalallinen velvollisuus oli puhua (Aam. 3:38), kuuluttaa Israelille edessä olevaa tuomiota (Aam. 7:10-17).
Kysymyksessä lienee myöhemmän lukijan kädestä peräisin oleva
reunahuomautus, jonka tausta on vaikenemista ja itsehillintää ar
vostavassa viisauskirjallisuudessa (vrt. Sanani. 10:19).
Usein myöhempi lisä erottuu siten, että siinä esiintyy väärä per
soona tai se aiheuttaa muita lauseopillisia ongelmia. Tällainen löy
tyy esimerkiksi jakeesta Aam. 3:1:
Kuulkaa tämä sana, jonka Herra on puhunut teitä vastaan, te israelilai
set, koko sitä sukukuntaa vastaan, jonka minä olen johdattanut Egyptin
maasta, sanoen:
Johdannon mukaan jae 3:1 on Aamoksen puhetta, jossa kuulijoita
kehotetaan kuulemaan Herran sanaa (tämä tulee jakeessa 2). Jaetta
laajentanut toimittaja muotoili oman lisäyksensä, ikäänkuin puhuja
olisi jo tässä Herra ("jonka minä olen johdattanut”). Lisäksi laajen
nus vaati tekstiyhteyteen huonosti sopivan lisäsanan "sanoen”, jolla
päästiin takaisin vanhaan tekstiin.
Joskus myöhempi lisä on laadittu uudeksi puheenvuoroksi, joka
tulee toistona jo olemassa olevan lisäksi. Tällainen on esimerkiksi
jakeiden 1. Moos. 22:15-18 enkelin lupaus Abrahamille:

12 Herran enkeli sanoi: "Älä koske poikaan äläkä tee hänelle mitään.
Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt
uhraamasta edes ainoaa poikaasi.” 13 Ja kun Abraham katsoi ympäril
leen, hän huomasi oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon.
Abraham kävi hakemassa oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa
sijasta. 14 Abraham antoi sille paikalle nimeksi "Herra katsoo”. Niinpä
vielä tänäkin päivänä puhutaan "Herrankatsomavuoresta”. 15 Herran
enkeli huusi Abrahamille uudelleen taivaasta: 16 "Näin sanoo Herra:
Koska sinä tämän teit etkä kieltänyt minulta ainoaa poikaasi, minä van
non itseni kautta, 17 että siimaan sinua runsain määrin ja annan sinulle
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jälkeläisiä niin paljon, eträ he ovat kuin taivaan tähdet tai hiekanjyvät
meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valloittavat vihollistensa kaupungit.
18 Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman
kansoille, koska sinä olit minun äänelleni kuuliainen.”
Jo johdantonsa (j. 15) perusteella ("Herran enkeli huusi Abraha
mille uudelleen taivaasta") jakso on toistoa enkelin edellisistä sa
noista (j. 11-12). Sisällöllisesti se kertaa aiemmin tässä kertomuk
sessa sanottua (vrt. j. 12 ja j. 16) ja muualla 1. Mooseksen kirjassa
annettuja lupauksia (vrt. j. 17 ja 1. Moos. 13:16, 15:5 sekä j. 18 ja 1.
Moos. 12:3, 18:18). Lisäksi enkelin toinen puheenvuoro tulee kon
tekstiin nähden liian myöhään (vrt. j. 13-14) ja rikkoo tyylillisesti
tämän muutoin mestarillisen, niukkasanaisen kertomuksen.
Edellinen esimerkki oli Mooseksen kirjoista eli Pentateukista,
josta Vanhan testamentin kirjallisuuskritiikki lähti liikkeelle. Jo
vanhalla ajalla alettiin epäillä, saattoiko Mooses olla kaikkien hä
nen nimeään kantavien kirjojen kirjoittaja, koska 5. Mooseksen
kirjan lopussa kerrotaan jo hänen kuolemastaan, hautaamisestaan
ja jälkimaineestaan (5. Moos. 34:5-12).
Historiallis-kriittisen tutkimuksen alkuvaiheissa 1700-luvulla
huomio kiinnittyi aluksi siihen, että Jumalasta käytetty nimi vaihtelee Pentateukissa yllättävästi: välillä se on Jahve (tuohon aikaan
nimi luettiin vielä Jehova) eli Herra, välillä taas Elohim eli Juma
la (vrt. esimerkiksi kahta Hagar-kertomusta 1. Moos. 16:4-14 [Her
ra] ja 21:8-21 [Jumala]). Lisäksi havaittiin, että sanasto vaihtelee
ja eräät kertomusaiheet toistuvat (esimerkiksi 1. Moos. 12:10-20,
20:1-18 ja 26:6-11). Niin päädyttiin ajattelemaan, että Pentateukki on syntynyt eri lähteiden perusteella. Lähteiksi varmistuivat
1800-luvulla ikäjärjestyksessä seuraavat: Jahvisti, Elollisti, Deuteronomium ja Pappiskirja.
Uusin tutkimus hyväksyy yleisesti Deuteronomiumin (D) ja
Pappiskirjan (P). Edellinen on käytännössä identtinen 5. Moosek
sen kirjan kanssa, ja Pappiskirjan tunnistaa helposti kaavamaises
ta esitystavasta (esimerkiksi ensimmäinen luomiskertomus 1. Moos.
1:1-2:4a) ja jumalanpalvelukseen keskittyvästä sisällöstä (esim. 3.
Moos.). Ongelmallisempia ovat Jahvisti (J) ja Elollisti (E). Jumalan
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nimi ei suinkaan aina vaihtele säännöllisesti (vrt. esimerkiksi 1.
Moos. 22:1-19), eivätkä toistuvat kertomusaiheet ole välttämättä
osoitus erillisten lähdekirjojen olemassaolosta. Niinpä nykyään ajatellaankin, että 1.-4. Mooseksen kirjan eli Tetrateukin lähtökoh
tana olivat yksittäiset kertomukset, jotka koottiin laajemmiksi ko
konaisuuksiksi toisaalta papillisessa, toisaalta deuteronomistisessa
traditiopiirissä. Tosin Pentateukin klassisellakin syntyteorialla on
edelleen nimekkäitä kannattajia. Joka tapauksessa on selvää, että
Pentateukki on syntynyt lukemattomien eri kirjoittajien toinen
toistaan täydentävän työn tuloksena.

Muotokriittinen lukutapa
Muotokriittisen lukutavan eli muotohistoriallisen metodin ensim
mäinen kehittäjä oli Hermann Gunkel (1862—1932). Gunkel ei
halunnut kumota kirjallisuuskriittistä metodia vaan täydentää sitä
uusilla havainnoilla, jotka koskivat tekstien esteettistä muotoa sekä
yhteyttä konkreettiseen elämään Israelissa ja sen ulkopuolella. Hän
havaitsi, että Vanhan testamentin tekstit eivät ole yksilöllistä kirjal
lisuutta vaan säännöllisiä kaavoja noudattavaa traditiokirjallisuutta.
Siinä toistuvat muodot liittyvät johonkin yleisempään lajiin (esimer
kiksi valituslauluun) ja johonkin tyypilliseen tilanteeseen Israelin
kansan elämässä (esim, valitusjumalanpalvelukseen). Tämä käyt
töyhteys on niiden Sitz im Leben (saks.) eli paikka elämässä. Muoto
kriittinen metodi avaa teksteistä tietä todelliseen elämään. Gunkel
sovelsi metodia erityisesti 1. Mooseksen kirjaan ja psalmeihin.
Muotokriittinen lukutapa soveltuu parhaiten runollisiin teks
teihin kuten psalmeihin ja profeettakirjallisuuteen. Gunkel jaotteli psalmit muodollisten ja jossakin määrin myös sisällöllisten nä
kökohtien perusteella seuraaviin päälajeihin: hymnit, Jahven valtaistuimellenousun laulut, kansan valituslaulut, kuningaspsalmit,
yksityisen ihmisen valituslaulut ja yksityisen ihmisen kiitoslaulut.
Näiden lajien tunteminen auttaa ymmärtämään paremmin psalmi
en luonnetta ja alkuperäistä käyttötarkoitusta muinaisen Israelin
elämässä.
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Yksi helpoimmin tunnistettavista psalinilajeista ovat hymnit, joi

ta Psalttarissa on verrattain runsaasti (esimerkiksi Ps. 8, 19, 29, 33,
1 1 1, 113, 117, 145-150). Hymnin perusrakenne on hyvin yksinker
tainen. Se koostuu kahdesta osasta, johdannosta ja pääosasta. Joh
dannon muodostaa ylistyskehotus, joka on osoitettu läsnä olevalle
kulttiyhteisölle, kuorolle, laulajalle itselleen tai jollekin muulle ta

holle. Esimerkiksi psalmissa 113 ylistyskehotus käsittää jakeet 1-3.

Psalmi 113
1 Halleluja!

Ylistäkää Herran nimeä,
ylistäkää, te Herran palvelijat!

2 Siunattu olkoon Herran nimi
nyt ja aina!
3 Idän ääriltä kaukaiseen länteen saakka

kaikukoon Herran nimen ylistys!

4 Herra on korkea, kaikkien kansojen valtias,

yli taivaitten kohoaa hänen kirkkautensa.
5 Onko kerään Herran, meidän Jumalamme, vertaista?

Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksissa

6 murra näkee alas maan syvyyksiin.
Ei ole taivaassa, ei maassa

ketään hänen vertaistaan!
7 Hän nostaa köyhän romusta,

hän kohottaa kurjan loasta

8 ja asettaa hänet ylhäisten joukkoon,
kansansa ylimysten vierelle.

9 Hän turvaa hedelmättömälle naiselle kodin,
antaa hänelle lapsia ja äitiyden ilon.
Halleluja!
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Pääosassa sanotaan, minkä takia Jumalaa tulee ylistää, ja siinä ker
rotaan - tavallisesti kolmannessa persoonassa - Israelin Jumalasta,
hänen ominaisuuksistaan sekä hänen luomis- ja pelastusteoistaan.
Psalmissa I 1 3 pääosan muodostavat jakeet 4-9, joissa vedotaan Jah
ven ylivertaisuuteen jumalallisena majesteettina (j. 4-5) ja pienen
ihmisen auttajana (j. 6-9). Muotokielen perusteella hymnit ovat
kuuluneet selvästi israelilaiseen temppelikulttiin, jossa niitä on lau
lettu soittimien säestyksellä (Ps. 1 50) ja josta niitä on lainattu myös
kristilliseen jumalanpalvelukseen.
Myös profeettakirjallisuudessa esiintyy runsaasti vakiintuneita
lajeja, jotka on lainattu elävästä elämästä. Yleisin on profeetallisten
puheiden johdantolause "Näin sanoo Herra”, jota seuraa itse sano
ma (esim. Jer. 11:1-3). Taustalla on esikirjallisesta kulttuurista tuttu
lilanne, jossa sananviejä (lähetti) lähetetään viemään kauempana
olevalle ihmiselle suusanallinen viesti. Tilanne on kuvattu muun
muassa kohdassa 1. Moos. 32:4-6:
Jaakob lähetti sananviejiä edellään veljensä Esaan luo Seirin nenöille
Edomin maahan ja käski heidän sanoa Esaulle: "Herrani, näin sanoo
palvelijasi Jaakob: - - (seuraa itse sanoma)."

Siimalla tavalla Israelin Jumala antoi profeetalle tehtäväksi toimia
sananviejänä (esimerkiksi Jes. 6:8) ja voittaa se välimatka, joka oli
hänen ja Israelin välillä. Tässä mielessä profeetta oli - Uuden testa
mentin kielellä ilmaistuna - Jumalan "apostoli”, joka tarkoitti krei
kan kielessä alun perin juuri lähettiä.
Profeetat käyttivät puheissaan myös yllättäviä lajeja, kuten juo
malaulua (Jes. 22:13) tai kuolinvirttä (Aam. 5:1-2). Tosin käyttöyh
teys oli alkuperäisestä poikkeava. Kun Aamos esitti kuolinvirren
sraelin kansasta, hän pyrki herättämään kuulijoidensa huomion.
Israelin pohjoinen valtakunta ei suinkaan ollut vielä 750-luvulla
kuollut, mutta Aamos ennakoi dramaattisesti, mikä Israelia odotti:
"Loppu on tullut kansalleni Israelille” (Aam. 8:2).
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Myös Jesaja käytti tuttuja lajeja tavalla, joka sai kuulijat yllät
tymään. Ehkä loistavin esimerkki tästä on viimeiseen asti harkittu

rakkauslaulu viinitarhasta (Jes. 5:1-7), (vrt. Ps. 45:1).
1 Ystävästäni minä tahdon laulaa,

laulun rakkaasta ystävästäni
ja hänen viinitarhastaan.
Ystävälläni oli viinitarha
hedelmällisellä rinnemaalla.
i

2 Hän muokkasi sen, perkasi puhtaaksi kivistä
ja istutti sinne jaloa viiniköynnöstä,

hän rakensi sen keskelle vartiotornin
ja louhi kallioon viinikuurnan.

Hän odotti makeiden rypäleiden satoa,

mutta tarha kasvoi villimarjoja.
3 Ja nyt, Jerusalemin asukkaat
ja Juudan miehet,
ratkaiskaa minun ja viinitarhani asia!

4 Mitä pitäisi vielä tehdä viinitarhalleni?

Mitä jäi tekemättä?
Minä odotin siltä rypäleitä,

miksi se kasvoi villimarjoja?
5 Nyt kerron teille,

mitä teen viinitarhalleni.
Minä revin aidan sen ympäriltä,
ja se jää eläinten lairumeksi,

minä hajotan sen muurin,

ja se jää kaikkien tallattavaksi.
6 Minä jätän tarhani hylkymaaksi.
Sitä ei enää kitkerä, ei karsita,
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siihen nousee ohdaketta ja orjantappuraa.
Minä kiellän pilviä sille vettä satamasta.
7 Herran Sebaotin viinitarha on Israelin kansa
ja Juudan heimo se köynnös,

josta hän iloitsi.
Hän odotti oikeuden valtaa,
mutta kaikki oli mielivaltaa,
hän tahtoi vanhurskasta hallitusta,
mutta kuuli vain katkeraa valitusta.
Viinitarha on tässä laulussa morsianta tarkoittava vertauskuva (vrt.
Liitti. 1. 4:16, 5:1,6:2 ja 8:11-12). Ystävä on sulhanen ja Jesaja sulha
sen ystävä (vrt. Job. 3:29), joka ajaa loukatun sulhasen asiaa ja esiin
tyy syyttäjänä: hän lainaa oikeuskäytännöstä tuttuja muotoja. Laulu
koostuu otsikosta (j. la) ja neljästä säkeistöstä (j. lh-2, 3-4, 5-6 ja 7).
Ensimmäisessä säkeistössä (j. lb-2) määritellään syyttäjän ja syyte
tyn oikeudellinen suhde (j. Ih) ja kuvataan seikkaperäisesti, kuinka
sulhanen täytti tarkasti omat velvollisuutensa, kun taas morsian löi
omansa laimin (j. 2). Toisessa säkeistössä (j. 3-4) Jesaja jättää roolin
sa sulhasen ystävänä ja puhuu suoraan sulhasen nimissä. Hän vetoaa
paikalla oleviin kansalaisiin ja pyytää ratkaisua. Todellisuudessa hän
ei jää odottamaan sitä vaan asettuu kolmannessa säkeistössä (j. 5-6)
tuomarin rooliin ja ilmoittaa hylkäävän tuomionsa.
Jerusalemilaiset lienevät seuranneet groteskia rakkauslaulua
kiinnostuneina ja huvittuneina, kunnes joutuivat neljännessä sä
keistössä (j. 7) puhuttelun kohteiksi. Koko rakkauslaulu olikin ver
taus, jossa viinitarha tarkoitti heitä itseään (vrt. Ps. 80, Israel vii
niköynnöksenä). Syytös kääntyi kuulijoita vastaan ja osoittautui
sosiaalieettisesti ajankohtaiseksi. Tehoa lisäävät hepreassa saman*
sointuiset avainsanat: "Hän odotti oikeuden valtaa (mispat), mutta
kaikki oli mielivaltaa (mispah), hän tahtoi vanhurskasta hallitusta
(tsedaka), mutta kuuli vain katkeraa valitusta (tse‘aka).” Käännös
pystyy antamaan vain aavistuksen Jesajan käyttämän kielen runolli
sesta tehosta, joka palvelee hänen sanomansa perillemenoa.
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Traditiokriittinen lukutapa
Pelkkä teksti sellaisenaan ja sen muoto eivät kerro välttämättä koko
totuutta. Selvitystä voidaan jatkaa vielä pitemmälle tekstin taak
se, missä mahdollisesti piilee vanhempaa traditiota eli perimätietoa.
Se saattaa olla suullista tai kirjallista, israelilaista tai naapurikulrtuureista peräisin. Vanhojen traditioiden jäljittäminen kuuluu traditiokritiikkiin, joka syntyi 1900-luvun alussa muotohistoriallisen
metodin yhteydessä. Sen ensimmäiset edustajat olivat uskonnonhistoriallisen koulukunnan jäseniä.
Egyptin ja Mesopotamian arkistot olivat alkaneet avautua
1800-luvulla, ja niistä löytyneet ikivanhat tekstit tulivat vähitel
len myös Vanhan testamentin tutkijoiden käyttöön. Luoteis-Syyriasta Ras Shamran rauniokaupungin paikalta löytyi vuonna 1929
muinainen Ugarit, joka oli samannimisen kaupunki valtion keskus.
Siellä kukoisti 1400-1200-luvuilla eKr. länsiseemiläinen kulttuu
ri, jonka perintö on vaikuttanut muun muassa Vanhan testamen
tin psalmeihin. Vanhan testamentin teksteille on löytynyt ja löytyy
vieläkin Lähi-idästä vertailuaineistoa, joka avaa uusia näkökulmia
muinaisen Israelin elämään.
Edellä otettiin kantaa dekalogin toiseen käskyyn ja sanottiin
sen alun perin kieltäneen väärän valan. Kiellolle on olemassa mie
lenkiintoinen egyptiläinen paralleeli, joka on peräisin muinaisen
Theban, nykyisen Luksorin, kuolleiden kaupungista 1200-luvulta
eKr. Eräässä tekstissä muuan hautojen kuvittaja Nefer‘abu - jonka
kuvakin on säilynyt tekstin ohessa - kääntyy ammattikuntansa ju
malan Ptahin puoleen ja tunnustaa tälle:

Minä olen mies, joka vannoi väärin Prahin, Määrin herran, kanna. Hän
on saattanut minut näkemään pimeää päivällä.
Vähän myöhemmin tämä näkönsä menettänyt mies varoittaa:
Varokaa Prahia, Määrin herraa, sillä hän ei järä kenenkään pahaa tekoa
rankaisematta. Varokaa lausumasta Prahin nimeä vääryyteen, sillä-joka
lausuu sen vääryyteen, joutuu häpeään.
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Tekstissä on selvästi kysymys samasta laajasta traditiosta, johon toi
nen käskykin kuuluu. Merkille pantavaa Nefefabun rukouksessa
on, että hän sanoo ensin vannoneensa väärin jumalansa kautta ja
myöhemmin varoittaa lausumasta jumalan nimeä vääryyteen. Ilma
ukset tarkoittavat selvästi samaa ja vahvistavat, että Jumalan nimen
käyttäminen vääryyteen tai petokseen tarkoittaa myös dckalogissa
väärää valaa. On myös huomattava, että Nefefabun rukous sisältää
viittauksen rangaistukseen ("sillä joka lausuu sen vääryyteen, jou
tuu häpeään”). Dekalogin nimikiellossa on sille läheinen vastine
("sillä 1 lerra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää hänen nimeään
petokseen”). Tämä egyptiläinen paralleeli osoittaa, kuinka traditiohistorian selvittäminen auttaa oikean merkityksen löytämisessä.
Traditiohistoriaa voidaan selvittää myös Vanhan testamentin
tekstin sisällä. Esimerkiksi Deuteronomistinen historiateos sisältää
runsaasti traditioita, joita teoksen toimittajat ovat ottaneet mukaan
teokseen. Usein traditiot paljastuvat poikkeavan tyylin ja sisällön
perusteella.
Luvussa 1. Sam. 8 on kahden deuteronomistin kuvaus siitä, mi
ten israelilaiset halusivat itselleen kuninkaan.

1 Kun Samuel tuli vanhaksi, hän asetti kaksi poikaansa israelilaisten tuo
mareiksi. 2 Vanhemman pojan nimi oli Joel ja nuoremman Abia; he
toimivat tuomareina Beersebassa. 3 Samuelin pojat eivät kuitenkaan
seuranneet isänsä jälkiä, vaan tahtoivat käyttää asemaansa hyödykseen,
ottivat vastaan lahjuksia ja antoivat vääriä tuomioita. 4 Siksi Israelin van
himmat kokoontuivat ja menivät Samuelin luo Ramaan. 5 He sanoivat
hänelle: "Sinusta on tullut vanha, eivätkä poikasi ole seuranneet sinun
jälkiäsi. Anna meille kuningas meitä johtamaan, niinhän muillakin kan
soilla on.”

6 Samuel pahastui kovin siitä, että he pyysivät häneltä kuningasta joh
tajakseen. Hän rukoili Herraa, 7 mutta Herra vastasi hänelle: "Tee niin
kuin he pyytävät. Eivät he ole hylänneet sinua vaan minut, kun eivät
enää halua pitää minua kuninkaanaan. 8 He tekevät nyt sinulle saman,
mitä ovat tehneet minulle siitä alkaen kun toin heidät pois Egyptistä: ker-
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ran toisensa jälkeen he ovat hylänneet minut ja palvelleet muita jumalia.
9 Mutta suostu heidän pyyntöönsä. Varoita kuitenkin heitä vakavasti ja

muistuta heitä siitä, millaiset oikeudet kuuluvat kuninkaalle, joka heitä
hallitsee." 10 Samuel kertoi Herran sanat kansalle, joka pyysi häneltä
kuningasta.

11 Näin hän sanoi: "Nämä oikeudet kuuluvat kuninkaalle, joka hallitsee
teitä: Hän ottaa teiltä poikanne ja tekee heistä sotilaita vaunujoukkoihinsa ja ratsuväkeensä, panee jotkut juoksemaan vaunujensa saattomiehinä
12 ja tekee toisista tuhannen miehen ja viidenkymmenen miehen päälli
köitä, tai hän teettää heillä omia kyntö- ja korjuutöitään sekä valmistut
taa itselleen sotatarvikkeita ja vaunuvarusteita. 1 3 Myös tyträrenne hän
ottaa teiltä hajuvoiteiden valmistajiksi, keittäjiksi ja leipojiksi. 14 Hiin
ottaa teidän parhaat peltonne, viinitarhanne ja oliivilehtonne ja antaa
ne omalle väelleen. 15 Hän kerää veroina kymmenykset peltojenne ja
viinitarhojenne sadosta ja antaa ne hoviherroilleen ja väelleen. 16 Teidän
parhaat orjanne ja orjattarenne, härkänne ja aasinne hän ottaa ja teettää
niillä omia töitään. 17 Hän kerää veroina kymmenykset lampaistanne ja
vuohistanne, ja te itsekin joudutte hänen orjikseen.
18 Silloin te nostatte hätähuudon kuninkaanne vuoksi, jonka olette it

sellenne valinneet, mutta sinä päivänä Herra ei vastaa valitukseenne.”
19 Kansa ei kuitenkaan välittänyt Samuelin puheesta vaan sanoi: "Ei,
kuningas meidän täytyy saada! 20 Vasta silloin me olemme muiden kan
sojen veroisia, kun oma kuninkaamme hallitsee meitä, käy edellämme ja
johtaa sotiamme." 21 Samuel kuunreli, mitä kansalla oli sanottavana, ja
kertoi sen Herralle.
22 Herra vastasi Samuelille: "Tee niin kuin he tahtovat. Anna heille ku
ningas.” Silloin Samuel sanoi Israelin miehille: "Palatkaa kukin kaupun

kiinne!”

Vanhemman toimittajan teksti oli verrattain lyhyt (j. 1-5, 22), ja
siinä kuninkaan haluamista pidettiin täysin luonnollisena ja hyväk
syttävänä. Nuoremman deuteronomistin toimittamassa luvun lo
pullisessa tekstimuodossa kansan halu tuomitaan ankarasti. Toimit-
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raja perustelee tätä teologisesti ja sanoo kuningashalun merkitsevän
Jahven (Herran) ja hänen kuninkuutensa hylkäämistä (j. 7-8).
Jakeissa 11-17 on toisenlainen jakso: perustelu on kokonaan tämänpuoleinen, poliittinen. Jaksossa kuvataan, minkälaisia yhteis
kunnallisia epäkohtia kuninkuuden instituutio tulisi aiheuttamaan
perinteisesti tasa-arvoisessa israelilaisessa yhteiskunnassa. Jopa suo
menkielinen käännös paljastaa jakeiden 11-17 säännöllisen, ym
päristöstä poikkeavan rakenteen: jakso koostuu kuudesta erillises
tä kohdasta, joissa kuvataan, mitä kaikkea kuningas tulee kansalta
"ottamaan” (j. 1 1-12, 1.3, 14, 16) tai mistä kaikesta hän tulee "ke
räämään veroina kymmenykset” (j. 15, 17). "Ottamisen” kohteet
on lueteltu hierarkkisesti laskevana sarjana: "poikanne”, "tyttärenne”, "parhaat peltonne, viinitarhanne ja oliivilehtonne”, "orjanne
ja orjattarenne, härkänne ja aasinne”. "Ottamista” ja "kymmenys
ten keräämistä veroina” seuraa joka kerta maininta siitä, miten nii
den tuotto käytetään kuninkaan ja hänen hovinsa ylläpitoon. Kai
ken tämän "ottamisen” lopputulos on lausuttu jakson lopussa: "ja te
itsekin jouduttu hänen orjikseen”. Tällaiset oikeudet kuuluvat ku
ninkaalle, jonka israelilaiset välttämättä haluavat (j. 9, 11)1 Tässä
on kyseessä muualta saatua vanhempaa traditiota, jonka deuteronomistinen toimittaja on liittänyt osaksi omaa teologista esitystään.
Jakso 1. Sam. 8:11-17 on selvästi poleeminen ja ironinen. Se on
"kuninkaan oikeuksien” parodiaa, sillä Israelin kuninkaalla ei todel
lisuudessa ollut näin suuria valtaoikeuksia. Jos halutaan selvittää,
mistä tällainen traditio on peräisin ja mikä sen alkuperäinen tar
koitus oli, on syytä kiinnittää huomiota Tuomarien kirjan lukuun
9. Jakeissa 7-15 esiintyy niin sanottu Jotamin faabeli, tarina puista,
jotka lähtivät etsimään itselleen kuningasta. Virkaa tarjotaan ensik
si arvossa pidetyille oliivipuulle, viikunapuulle ja viiniköynnöksel
le, mutta mikään näistä jaloista hedelmäpuista ei halua ryhtyä huo
jumaan hyödyttömänä muiden puiden yläpuolella. Vasta piikkinen
orjantappura ottaa tarjotun kunnian vastaan ja pyytää valitsijoitaan
etsimään suojaa olemattomasta varjostaan.
Jotamin faabelikin on selvästi ironinen kannanotto kuninkuut
ta vastaan. Israelin pohjoisvaltakunnassa, joka oli palatsivallankumousten luvattu maa, oli jo saatu huonoja kokemuksia kuninkuu-
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desta. Siellä toteutui myös faabelin sisältämä vaalikuninkuus, kun
taasJuudassa hallitsi alusta loppuun saakka sama suku, Daavidin dy
nastia. Kun Israelin pohjoisvaltakunta hylkäsi Daavidin suvun ku
ninkuuden, syynä olivat Salomon pojan Rehabeamin kohtuuttomat
valtapyyteet (1. Kun. 12:1-19). Näyttää siltä, että Israelin pohjoisvaltakuntaan syntyi ennen pitkää monarkian vastainen oppositio,
joka osasi käyttää parodian keinoja kuninkuuden vastaiseen tais
teluunsa. Tämän opposition piirissä ovat ilmeisesti saaneet alkunsa
sellaiset poliittiset parodiat kuten Jotamin faabeli ja kuninkaan oi
keuksien luettelo (1. Sam. 8:11-17). Deuteronomistit ovat siis tun
teneet ja hyödyntäneet pohjoisvaltakunnan traditioita.

Vanhan testamentin punainen lanka
Niin kiehtovia ja tarpeellisia tutkimuskohteita kuin Israelin poliit
tinen ja sosiaalinen historia ovatkin, on rehellisyyden nimessä sa
nottava, että Vanhaa testamenttia ei ole kirjoitettu, koottu ja talle
tettu kanonisena dokumenttina niiden takia. Vanha testamentti on
olemassa siksi, että sen kirjoittajat halusivat puhua Jumalasta, jonka
uskotaan puhuneen ihmisille. Siksi teologinen lukutapa on olennai
nen osa Vanhan testamentin tutkimusta. Sen tarkoituksena ei ole
sisällyttää Vanhaan testamenttiin jotakin sellaista, mitä siinä ei ole,
vaan tehdä oikeutta sen omalle puheelle Jumalasta. Tämä edellyt
tää, että Vanhasta testamentista löytyy punainen lanka, joka johtaa
sen teologiseen ytimeen.
Aiheesta on keskusteltu hyvin paljon 1900-luvun tutkimuksessa.
Yleisesti hyväksytty lähtökohta on, että Vanhan testamentin teo
logian varsinainen "keskus” on Israelin Jumala, Jahve, jota ilman
Vanhaa testamenttia ei olisi olemassa. On kuitenkin huomattava,
että Vanhassa testamentissa puhutaan Jumalasta suhteessa Israelin
kansaan, yksityiseen ihmiseen tai koko luomakuntaan, ei niinkään
Jumalasta sinänsä. Jumalan "ilmoitus” on dynaaminen tapahtuma,
joka ilmenee konkreettisena vuorovaikutuksena, kohtaamisena.
Kun Jumala kutsuu ja ihminen vastaa, kysymyksessä on dialoginen
kohtaaminen (esimerkiksi 1. Moos. 22), mutta kohtaaminen voi
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tapahtua myös ilman sanallista vastausta, se voi ilmetä toimintana
(esimerkiksi 1. Moos. 12:1-4).
Vanhan testamentin keskeinen kohtaaminen tapahtuu monessa
eri muodossa Jahven ja Israelin välillä. Julius Wellhausen (1844—
1918), kaikkien aikojen tunnetuin Vanhan testamentin tutkija, oli
sitä mieltä, että Vanhan testamentin ydin on ilmaistu niin sanotus
sa liittofonnelissa, jonka mukaan Jahve on Israelin Jumala ja Israel
on Jahven kansa (5. Moos. 26:17-18). Tämä pitää pitkälle paikkan
sa. Pentateukki, Deuteronomistinen historiateos, Aikakirjat ja profeetrakirjat ovat suurimmaksi osaksi kertomusta Jahven ja Israelin
välisistä kohtaamisista, joissa tuomio ja armo vuorotelevat.
Israelin lisäksi Jumala puhuttelee Vanhassa testamentissa usein
myös yksityistä ihmistä. Tämän kokevat jo Abraham (1. Moos. 22)
ja muut patriarkat (esimerkiksi 1. Moos. 26:2-5, 24-25, 32:23-33),
samoin profeetat (esimerkiksi Jes. 6, Jer. 1, Hes. 1:1-3:15), mutta
myös tavalliset ihmiset, kuten psalmit kaikkein parhaiten osoitta
vat. Psalmit ovat ihmisen huutoa Jumalan puoleen, hänen valitus
taan ja ylistystään, mutta samalla myös Jumalan vastausta ihmiselle,
siis dialogia heidän välillään.
Dialogissa tapahtuva kohtaaminen ulottuu lisäksi koko luoma
kuntaan. Viisauskirjallisuuden mukaan Jumala on sijoittanut luo
maansa maailmaan viisauden, joka kutsuu luokseen ihmisiä (Sa
nani. 1:20-33, Sanani. 8) ja odottaa heiltä vastausta (Sanani. 1:24,
28). Mutta luomakunta ei ainoastaan kutsu, vaan sen välityksellä
Jumala myös vastaa luoduilleen. Jobin kirjan dialogiosan päättävät
Jumalan puheet (Job 38:1-42:6), joissa Jumala lopulta murtaa vaikenemisensa ja suostuu vastaamaan odottavalle Jobille. Näiden puhei
den mukaan, jotka käsittelevät luonnon selittämätöntä kauneutta
ja ihmeellisyyttä, luomakunnasta on kuultavissa Jumalan puhuttelu
(vrt. Ps. 19:2-5). Se kutsuu Jobia - ja myös kaikkia muita — käsit
tämään luonnon ja maailman kokonaisuudessaan ilmiöksi, jolla on
arvo sinänsä ja joka juuri sellaisena viittaa Jumalaan.
Dialoginen kohtaaminen on mahdollista ymmärtää Vanhan tes
tamentin teologian punaiseksi langaksi, jota seuraamalla voidaan
jäljittää ja jäsentää Vanhan testamentin monimuotoista sanomaa.
Se ei kaipaa muualta, esimerkiksi Uudesta testamentista, lainattuja
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tukia. Siitä voidaan keskustella rationaalisesti myös juutalaisten
kanssa, eikä se sodi historiallis-kriittistä metodia vastaan.

Muinaisen Lähi-idän tekstit
Vanhan testamentin kuvaama maailma kuuluu eteläisen Levantin
kulttuuripiiriin, joka käsittää suunnilleen nykyisen Israel-Palestiinan, Jordanian, Libanonin ja lounaisen Syyrian. Tällä alueella asui
useita seemiläisiä väestöryhmiä, joilla oli yhteiset kulttuuriset ja
kielelliset juuret: Juudan ja Israelin asukkaat, heidän pohjoiset naa
purinsa aramealaiset, Välimeren rannikon foinikialaiset sekä Jordanjoen ja Kuolleenmeren itäpuolta asuttaneet ammonilaiset, moabilaiset ja edomilaiset. Samaan perheeseen kuuluivat myös niin
kutsutut kanaanilaiset, joka tosin on etnisenä nimityksenä epätark
ka; Vanhassa testamentissa kanaanilaisiksi sanotaan Israelin kulttiyhteisöön kuulumattomia eteläisen Levantin asukkaita. Seemi
läisen väestön lisäksi alueella asui filistealaisia, joilla oli erilainen
kulttuuriperintö ja jotka asuivat nykyisellä Gazan alueella ja Israe
lin eteläisen rannikon tuntumassa.
Muinaisen Lähi-idän valtakulttuureja olivat Egypti sekä Meso
potamian valtiot Assyria ja Babylonia. Ne vaikuttivat voimak
kaasti Syyria-Palestiinan kansojen uskontoihin, politiikkaan ja
kirjalliseen sivistykseen. Egypti eli kulta-aikaansa 2000-luvulla ja
1000-luvun alkupuoliskolla, paljon ennen Vanhan testamentin ku
vaamaa aikaa. Vanhan testamentin aikana Assyria oli ensimmäinen
todellinen suurvalta. Sen alue ulottui 600-luvulla eKr. Persianlah
delta Egyptiin, ja sen kulttuurivaikutus tuntuu myös Vanhassa testa
mentissa; esimerkiksi ajatus Jahven ja Israelin välisestä liitosta poh
jautuu assyrialaisiin valtiosopimuksiin.
Arkeologian ansiosta muinaisen Lähi-idän maan uumenista on
1800-luvun puolivälistä lähtien löydetty valtaisa määrä tekstejä,
jotka ovat tärkeää lähdemateriaalia Vanhan testamentin uskonnon,
historian ja kulttuuritaustan ymmärtämisessä. Vanha testamentti it
se ilmentää monin tavoin olevansa osa muinaisen Lähi-idän kir
jallisuutta. Kirjoitustaito sinänsä on yhteistä Lähi-idän perintöä, ja
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hepreaa kirjoitettiin samanlaisilla kirjaimilla kuin muitakin eteläi
sen Levantin kieliä, esimerkiksi moabiaa, arameaa ja Foinikiaa.
Myös Vanhan testamentin kirjalliset muodot ovat tuttuja kaik
kialta muinaisesta Lähi-idästä. Yhtymäkohtia on runsaasti:
o

o

o

o

o

Mesopotamialainen lainsäädäntö (esimerkiksi babylonialai
nen Hammurapin laki 1700-luvulta ja keskiassyrialainen laki
1000-luvulta eKr.) heijastuu monin paikoin Mooseksen laissa
sananlaskuilla on likeisiä yhtymäkohtia egyptiläisiin viisausteksteihin
laulujen laulu on Lähi-idän rakkausrunouden perillinen niin
eroottisen kuin uskonnollisenkin lukutapansa puolesta
profetia oli yleinen ilmiö kaikkialla Lähi-idässä ja profetioita
kirjoitettiin muistiin niin Assyriassa kuin Israelissakin, joskin
Vanhan testamentin profeettakirjat edustavat muualta tunte
matonta kirjallisuudenlajia
Vanhan testamentin historiakirjoilla on esikuvia muinaisen
Lähi-idän kuninkaiden annaaleissa ja kuningaslistoissa.

Naapurikulttuurien kanssa yhteistä oli myös yhteiskunnan patriar
kaalinen rakenne, materiaalinen kulttuuri ja monet uskonnolliset
tavat. Eteläisen Levantin väestöryhmät perustivat useita pieniä kau
punkivaltioita ja kuningaskuntia. Myös Vanhan testamentin kuvaa
mat Juudan ja Israelin kuningaskunnat elivät osana ympäristöään
muodostaen paikallisia muunnelmia muinaisen Lähi-idän kulttuu
rista ja tasapainoillen poliittisesti suurempien mahtien välissä. Israe
lin ja Juudan uskonto oli ennen Babylonina!! pakkosiirtolaisuutta 500-luvulla eKr. samankaltaista kuin muissa ympäristön pienissä
valtioissa: oman kansallisjumalan ohella palvottiin naapurikanso
jen kanssa yhteisiä jumalia, ja uskonnonharjoituksen tapa uhri- ja
kotikultteineen oli verraten yhtenäinen.
Pakkosiirtolaisuusaikana ja etenkin sen jälkeen rakennetun toi
sen temppelin aikana uskonnollinen tilanne muuttui merkittävästi,
kun israelilaisille sallittiin vain oman Jumalan, Jahven, palvonta ja
Jerusalemin temppelistä tuli ainoa kulttipaikka. Tästä seurasi jyrk
kä rajanveto Israelin kulttiseurakunnan jäsenten ja muiden eteläi-
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sen Levantin asukkaiden välille. Vanhan testamentin muotoutumi
nen kirjalliseksi kokonaisuudeksi ajoittuu toisen temppelin aikaan,
ja Vanhan testamentin perusideologiaan kuuluukin Israelin, Jahven
kansan, erottautuminen muiden jumalien palvojista.

Vanha testamentti ja arkeologia
Kuva muinaisen Israelin historiasta sekii kontekstista on perinteises
ti perustunut Vanhan testamentin teksteihin. Vähitellen tutkimus
on tarkentanut Vanhan testamentin pohjalta syntyneitä käsityksiä,
mutta lähestymistapa on ollut pitkään hyvin tekstilähtöistä. Vasta
viime vuosikymmeninä arkeologia on alkanut saavuttaa sille kuu
luvaa asemaa myös Vanhan testamentin tutkimuksessa. On ymmär
retty, että arkeologian avulla saadaan paljon sellaista tietoa Vanhan
testamentin syntykontekstista, jonka tekstit jättävät kertomatta. Li
säksi Vanha testamentti koostuu pääosin teksteistä, jotka tulkitsevat
menneisyyttä sekä omaa kontekstiaan voimakkaan uskonnollisesta
näkökulmasta käsin. Arkeologian avulla voidaan saada monipuo
lisempi kuva muinaisen Israelin historiasta, uskonnosta ja kulttuu
rista. Arkeologisten löytöjen merkitystä lisää myös se, että Vanhan
testamentin tekstejä on tutkittu kriittisesti jo toistasataa vuotta ei
kä tekstien määrä ole joitakin käsikirjoituslöytöjä lukuun ottamat
ta (esim. Qumranin löydöt) lisääntynyt. Arkeologisilla kaivauksilla
sen sijaan tehdään jatkuvasti uusia löytöjä, jotka lisäävät tietoamme
muinaisesta Israelista ja Vanhan testamentin syntytaustasta.
Arkeologiset löydöt edellyttävät aina tulkintaa. Rivi kiviä on
vain kivirivi ennen kuin arkeologi tulkitsee sen muuriksi, joka on
osa muinaista rakennusta. Kivirivin yhteydestä löydetty maataso on
vain maata, ennen kuin se ymmärretään sen päältä löydetyn kera
miikan perusteella lattiaksi, joka liittyy viereiseen muuriin. Ideaa
litapauksessa arkeologian löytöjä tulkitaan niiden omilla ehdoilla,
jolloin itse löydöt muokkaavat tutkimuksen kysymyksenasettelua.
Näin muodostetaan vähitellen kuva menneisyydestä.
Yksi suurimpia ongelmia erityisesti Palestiinan alueen arkeolo
giassa on se, että Vanha testamentti on vaikuttanut huomattavasti
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löytöjen tulkintaan. Vanha testamentti tarjoaa selkeän ja valmiin
kuvan menneisyydestä, jonka valossa löytöjä on ollut helppo tul
kita. Kysymyksenasettelu on ollut Vanhan testamentin sanelema
tai se on perustunut tekstitutkimuksella saavutettuihin tuloksiin.
Parhaimmillaankin tämä olennaisesti rajoittaa arkeologisten löytö
jen tarjoamia mahdollisuuksia, mutta pahimmillaan arkeologiaa on
käytetty aputieteenä, jolla on pyritty vahvistamaan Vanhan testa
mentin tarjoamia käsityksiä menneisyydestä. Vieraan kysymyksen
asettelun vaara on suuri, koska löytöjen tulkitseminen on usein hy
vin vaikea ja hidas prosessi, mutta myös uskonnolliset intressit ovat
vaikuttaneet siihen, että arkeologiaa on käytetty tukemaan joitakin
Vanhan testamentin näkemyksiä. Tietoisuus siitä, että Palestiinan/
Israelin alueen arkeologialla on oltava itsenäinen asema, on vakiin
tunut varsin hitaasti.
Parhaimmillaan arkeologiset löydöt voivat kuitenkin huomat
tavasti laajentaa tietoa Vanhan testamentin syntytaustasta sekä
muinaisen Israelin historiasta, kulttuurista ja uskonnosta. Vanhan
testamentin tekstit ovat pääosin sekundaarilähteitä, kun taas ar
keologiset löydöt ovat primäärilähteitä. Vanhan testamentin teks
tit ovat vain harvoin ajankuvausta; ne on kirjoitettu huomattavas
ti niiden kuvaamien tapahtumien jälkeen, ja näkökulma on usein
voimakkaasti uskonnollinen.
Arkeologiset jäänteet voivat myös tarjota laajemman näkökul
man kuin tekstit. Vanhan testamentin tekstit ovat syntyneet kir
joitustaitoisen eliitin keskuudessa, ja useiden tekstien kirjoittajat
ovat olleet kirjureita, jotka olivat lähellä papillisia tai profeetallisia
piirejä. Useimmat Vanhan testamentin tekstit myös edustavat nii
tä ryhmittymiä, joiden näkemys myöhemmin vakiintui juutalaisuu
den pääsuuntaukseksi. Myöhemmin virheellisinä pidetyt näkemyk
set jäivät siten useimmiten tekstien ulkopuolelle. Mikäli Vanhan
testamentin taustakontekstin ja historian tutkimuksessa käytetään
ainoastaan Vanhan testamentin tekstejä, näkökulma jää monessa
mielessä yksipuoliseksi.
Vanhan testamentin tutkimukseen ovat eniten vaikuttaneet
tekstilöydöt. Kuollecnmeren tekstit ovat lisänneet huomattavas
ti tietoa Vanhan testamentin tekstin kehityksestä, mutta päivän-
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valoon on tulkit myös ennen tuntemattomia teoksia. Syyrian ran
nikolla sijaitsevasta (Jgaritista löydettiin savitauluihin kirjoitettuja
tekstejä, jotka voidaan ajoittaa myöhäispronssikaudelle (1550-1 200
eKr.). Erityisesti Ugaritin myytit auttavat tutkijoita ymmärtämään
muinaisen Levantin uskontoa, joka on myös muinaisisraelilaisen
uskonnon taustalla. Israelin/Palestiinan alueelta on löydetty usei
ta lyhyitä piirtokirjoituksia, joista merkittävimmät ovat Kuntillet
Ajrudin ja Khirbet el-Qomin piirtokirjoitukset. Niiden avulla on
voitu päätellä, että Israelin Jumalan Jahven kulttiin on tiiviisti yh
distetty jumalatar Asera, joka on ilmeisesti ollut myös Jahven vai
mo. Pohjois-Israelissa sijaitsevasta Danin kaupungista on löydetty
niin sanottu Danin piirtokirjoitus, joka mainitsee Daavidin huo
neen (dynastian). Piirtokirjoitus on ensimmäinen aikalaismaininta
Daavidista Raamatun ulkopuolella.
Vanhan testamentin tutkimuksen kannalta tunnetuimpia kaivauskohteita ovat Jerusalem, Lakis, Megiddo ja Hasor. Jerusalemissa
on useita erillisiä kaivauskohteita erityisesti Vanhassakaupungissa
ja Daavidin kaupungissa, joissa molemmissa on suoritettu kaivauk
sia myös viime vuosina. Helsingin yliopiston eksegetiikan osasto on
mukana arkeologisissa kaivauksissa Pohjois-Israelin Kinneretissä
(www.kinneret-excavations.org ).

Septuaginta
Septuaginta on juutalaisten pyhien kirjoitusten kreikankielinen
versio, joka on pääosin käännetty Aleksandriassa 200- ja 100-luvulla eKr. Se on kaikkien raamatunkäännösten "äiti” ja yleensäkin var
haisin tunnettu laajan kirjallisen teoksen käännös.
Nimi Septuaginta on latinaa ja merkitsee 70 (siitä lyhenne
LXX). Alkuaan se viittasi vain juutalaisen uskonnon perusdoku
mentin, Tooran eli Lain (5 Mooseksen kirjaa) käännökseen. Sep
tuagintaan kuuluviksi luetaan kuitenkin yleisesti myös muiden
Vanhan testamentin kirjojen kreikankieliset käännökset sekä ns.
apokryfikirjat, joista osa on käännetty hepreasta tai arameasta, osa
kirjoitettu alun perin kreikaksi.
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Septuagintan kääntäminen sijoittuu ajankohtaan, jolloin monet
Vanhan testamentin kirjat olivat vasta saamassa lopullisen muoton
sa, ja jotkut kirjat vasta syntyivät tänä aikana. Tästä syystä Sep
tuagintan tekstimuoto valaisee ainutlaatuisella tavalla Vanhan tes
tamentin kirjoitusten ja kaanonin viimeisiä kehitysvaiheita. Koska
tiiltä ajalta on säilynyt hepreankielisiä tekstejä vain vähäisinä frag
mentteina, Septuaginta on Vanhan testamentin tekstikritiikin tär
keimpiä apuvälineitä.
Septuagintan kääntämisellä oli kauaskantoiset seuraukset: juu
ri tässä muodossa juutalaiset kirjoitukset olivat Uuden testamentin
kirjoittajien käytössä ja tulivat myöhemmin osaksi kristittyjen Raa
mattua.
Perinteinen käsitys Septuaginta-tutkijoiden keskuudessa on, että
käännöksen tekivät Aleksandrian juutalaiset oman yhteisönsä tar
peisiin. Toisaalta kääntämistä on pyritty selittämään hellenistisen
kulttuuripolitiikan tuotteena. Ajatus siitä, että juutalaiset tarvitsivat
pyhiä kirjoituksia kreikankielisessä muodossa joko opetukseen tai
jumalanpalveluskäyttöön, edellyttää paitsi diasporayhteisön kielen
vaihtumista arameasta kreikkaan, myös synagogan toimintaa. On
gelmana vain on, ettei synagogan - sen paremmin kuin Septuagin
tankaan - syntyä voida historiallisesti dokumentoida. Lisäksi vanha
legenda antaa Septuagintan synnystä aivan toisenlaisen kuvan.
Aristeaan kirje, joka on kirjoitettu 100-luvun loppupuolella eKr,
välittää meille Septuagintan syntylegendan sen varhaisimmassa
kirjallisessa muodossa. Kirjeessä kerrotaan seikkaperäisesti, miten
Egyptin kuningas Ptolemaios II Filadelfos (282-246 eKr.) pyytää
Jerusalemin ylipappia lähettämään heprealaisia kirjakääröjä sekä
kääntäjiksi oppineita ja hurskaita miehiä (kuusi kustakin Israelin
sukukunnasta eli yhteensä 72), jotta juutalaisten Laki voitaisiin liit
tää Aleksandrian kirjastoon.
Aristeaan kirje on kuitenkin pseudepigrafi (väärällä nimellä jul
kaistu kirjoitelma) ja siten historiallisena lähteenä kyseenalainen.
Se näyttääkin olevan apologeettinen kirjoitus, jonka päätarkoitus
on kuvata juutalaisten ja ptolemaiolaisten hallitsijoiden hyviä suh
teita kautta aikojen sekä esitellä juutalaista uskontoa. Samalla se
heijastelee Septuagintan nauttimaa suurta arvostusta Aleksandrian
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juutalaisen yhteisön keskuudessa 100-luvulla eKr., yli sata vuotta
käännösprojektin alkamisen jälkeen. Siinä vaiheessa Aleksandrian
juutalaiset olivat jo menettäneet kokonaan perinteisen hepreantaitonsa ja pitivät Septuagintaa pyhänä kirjana siinä kuin sen heprea
laista alkumuotoakin.
Septuagintan alkuperää tutkittaessa paras tiedonantaja on kään
nös itse. Septuagintan kieleen ja käännöstapaan sekä siinä oleviin
tulkinnallisiin elementteihin sisältyy monia johtolankoja ja vihjei
tä, jotka kertovat sen tarkoituksesta ja kääntämisen olosuhteista.
Kääntäjien äidinkieli on selvästi ollut kreikka. Kääntäjät osoit
tavat hallitsevansa vaikeammatkin kieliopinmuodot, ja sanaston
valinnassa voi havaita usein aivan täsmällisiä, tiettyyn kontekstiin
liittyviä termejä. Käytetty sanasto on nimenomaan ptolemaiolaisen Egyptin yleiskreikkaa (koineeta). Ei siis vaikuta todennäköisel
tä, että kääntäjät olisivat tulleet Jerusalemista, niin kuin Aristeaan
kirje esittää. Taustalla oli ehkä pyrkimys osoittaa, että diasporan
juutalaisten suuresti arvostamalla Septuagintalla oli Jerusalemin us
konnollisen johdon hyväksyntä.
Pyhiin kirjoituksiin sisältyi kuitenkin myös erityissanastoa, jolle
piti luoda vastineet kreikankieleen. Jotkut käsitteet olivat vakiintu
neet yhteisön kielenkäytössä lainasanoina (kuten sabbata 'sapatti’
ja paskha 'pääsiäinen’), mutta useimmille Heprealaisen Raamatun
teologisille ja uskonnollisille termeille oli omaksuttu kreikkalaiset
vastineet (kuten nonios 'laki’ tai diatheke 'liitto’ < 'testamentti’). Sa
maa teologista terminologiaa käyttävät myös Uuden testamentin
kirjoittajat.
Vaikka Septuaginta noudattelee varsin tarkoin lähdetekstiään,
ei yksikään kääntäjistä tehnyt työtä täydellisen sananmukaisesti.
Tuon tuostakin vastaan tulee mielenkiintoisia poikkeamia lähdetekstistä, jotka saattavat paljastaa jotakin kääntäjien motiiveista.
Erityisen mielenkiintoisia ovat vapaasti käännetyt teologiset yksi
tyiskohdat. Esimerkiksi kun heprealaisessa tekstissä temppeliä ni
mitetään paikaksi, jossa "Jumala antaa nimensä asua”, Septuaginta
puhuu paikasta, jossa "Jumalan nimeä huudetaan avuksi”; Jumalan
epiteettiä "kallio” Septuaginta ei koskaan käännä suoraan vaan kor
vaa sen erilaisilla kiertoilmaisuilla, kuten "auttaja” tai "Jumala”.
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Tällaiset käännökset, jotka ilmentävät tietynlaista pidättyväisyyttä puheessa Jumalasta, ovat selvästikin teologisesti motivoituja.
Kääntäjä ei ollut kiinnostunut vain puhtaasti kielellisten vastineiden
löytämisestä lähdekielen ilmaisuille vaan halusi tuottaa kieltä, joka
vastaa yhteisön uskonkäsityksiä. Perimmältään käännösprojektissa oli
kysymys juutalaisen identiteetin säilyttämisestä ja vahvistamisesta.
Septuagintan kääntäminen ei selvästikään ollut kenenkään yk
sityinen yritys vaan juutalaisen yhteisön projekti. Pyhien kirjoitus
ten tulkitsemiseen tarvittiin yhteisön auktorisointia. Kääntäjien
piti tuntea pyhät kirjoitukset ja niiden tulkinnan traditiot. Monet
merkit viittaavat siihen, että kääntäminen alkoi suullisena. Tähän
näyttäisi viittaavan myös se, että Septuagintalle rinnakkaisia ilmi
öitä tavataan usein arameankielisessä käännöksessä, Targumissa.
Septuaginta kuitenkin poikkeaa radikaalisti Targumista siinä,
että käännös vakiinnutettiin kirjalliseen muotoon ja sitä luettiin
pyhänä tekstinä ilman edeltävää hepreankielistä lukemista. Alku
aan ei varmaankaan ollut tarkoitus, että kreikkalainen teksti syr
jäyttää heprealaisen, mutta näin tapahtui osittain ehkä juuri siksi,
että Septuaginta sai kirjallisen muodon. Tähän asiaan vuorostaan
hellenistisellä kulttuuriympäristöllä oli varmasti oma osuutensa.
Emme tiedä, talletetuinko kopiota juutalaisten laista Aleksandrian
kirjastoon. Mutta miksipä niin ei olisi tapahtunut, vaikka tämä ei
ollutkaan syy sen kääntämiseen.

Qumranin tekstien tutkimus
Qumranin tekstit löydettiin vuosina 1947-56 Kuolleenmeren luo
teisrannikolla sijaitsevista yhdestätoista luolasta. Löytöpaikan mu
kaan tekstejä kutsutaan Qumranin teksteiksi, vaikka nimi ei esiin
ny antiikinaikaisissa lähteissä. Usein tekstikokoelmasta käytetään
myös nimitystä Kuolleenmeren kirjakääröt, mutta tällä on tarkkaan
ottaen laajempi merkitys, sillä Kuolleenmeren tuntumasta on löy
detty muitakin vanhoja käsikirjoituksia. Qumranin käsikirjoituskokoelma on kuitenkin näistä laajin: yli 900 käsikirjoitusta tai käsi
kirjoituksen osaa, jotka ovat peräisin noin vuosilta 200 eKr.-70 jKr.
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Yhteensä Qumranin kokoelma käsittää yli 900 käsikirjoitusta.
Useista kääröistä on säilynyt vain muutamia palasia, ja on mahdo
tonta tietää, mitä kokonainen käärö on pitänyt sisällään. Joitakin
teoksia on kokoelmassa useina kopioina — tällöin eri käsikirjoitus
ten perusteella voidaan päätellä, millainen alkuperäinen tai sitä lä
hellä oleva kokonainen teos on ollut.
Karkeasti ottaen kokoelma sisältää nykytutkimuksen näkökul
masta kahdenlaisia teoksia: aiemmin tunnettuja ja aiemmin tun
temattomia juutalaisia uskonnollisia tekstejä. Aiemmin tunnettu
ja ovat nykyisen Heprealaisen Raamatun eli Vanhan testamentin
kirjojen kopiot ja esimerkiksi Riemuvuosien kirja ja Ensimmäinen
hienokin kirja. Aiemmin tuntemattomat teokset käsittävät monen
laista kirjallisuutta aina laintulkinnasta horoskooppeihin, rukousteksteistä kalentereihin, kommentaareista runouteen.
Qumranin kokoelman haltijana pidetään ajanlaskun alun mo
lemmin puolin toiminutta Qumranin liikettä. Sääntötekstien pe
rusteella tiedämme paljonkin Qumranin liikkeestä: siihen liittymi
sestä, sen toiminnasta ja ihanteista, jopa sen rangaistussäädöksistä.
Antiikin aikaan vastaavanlaisia "yhdistyksiä” oli muitakin.
Qumranin liikkeen jäsenille oli tyypillistä erottuminen muista
juutalaisista, kirjoitusten opiskelu ja kirjallisten traditioiden tarkka
välittäminen. Välttämättä liike ei kuitenkaan ollut eristynyt yh
teen paikkaan autiomaassa (Qumranin yhteisö) vaan toimi muu
allakin Juudeassa. Aiemman tutkimuksen Qumran-keskeisyys on
asetettu kyseenalaiseksi: Qumranin raunioiden arkeologinen evi
denssi on vielä pitkälti julkaisematta — on tärkeää olla tulkitsemat
ta tekstejä yhden rauniopaikan valossa ennen kuin saadaan lisää
tarkempaa, luotettavaa tietoa. Liikettä on ajateltava laajemmin,
ja tällöin sen merkitys myös muun juutalaisuuden ymmärtämisel
le on suuri.
Yksi keskeinen tutkimuskysymys on ollut liikkeen suhde juu
talaisen historioitsijan Josefuksen kuvaamiin essealaisiin. Liikkeet
muistuttavat niin monissa yksityiskohdissa toisiaan, että tavallises
ti niiden välille oletetaan jokin yhteys. Toisin kuin Qumran-tutkimuksen alkutaipaleella, nyt tutkijat kuitenkin ovat varovaisempia:
lähteiden erityispiirteet, luonne ja kirjoitusajankohta on otettava
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huomioon. On niitäkin tutkijoita, jotka kieltävät kokonaan liikkei
den yhteyden.
On vaikea löytää raamatuntutkimuksen aluetta, jolle Qumra
nin teksteillä ei olisi annettavaa. Niiden anti on keskeinen erityi
sesti tekstikriittiselle työskentelylle. Raamatullisia käsikirjoituksia
on säilynyt Qumranin kokoelmassa kaikista Heprealaisen Raama
tun kirjoista paitsi Esterin (ja ehkä Nehemian) kirjasta. Käsikirjoi
tukset haastavat monin tavoin perinteiset näkemykset Heprealaisen
Raamatun kirjojen ja kaanonin muotoutumisesta: useista kirjoista
(esim. Jeremia, Psalmit) oli olemassa erilaisia versioita, joita ilmei
sesti käytettiin rinta rinnan, ja kokoelmien rajat olivat vielä avoi
mia. Mistään yhdestä yksiselitteisestä Heprelaisesta Raamatusta ei
vielä voida puhua tänä aikana - oli lukuisa joukko pyhiä ja arvoval
taisia kirjoja (kirjoitettuina kääröihin) ja erilaisia käsityksiä siitä,
mitkä kirjat muodostivat kokoelmia. Vasta toisen temppelin tuhon
jälkeen (70 jKr.) juutalaisuus ajautui tilanteisiin, joissa yhden yhte
näisen tekstimuodon ja -kokoelman säilyttäminen nähtiin tarpeel
liseksi.
Heprealaisen Raamatun kirjallisuus- ja redaktiokriittinen tut
kimus on saanut joistakin Qumranin käsikirjoituksista suoranai
sen vahvistuksen oletuksilleen. Esimerkiksi Tuomarien kirjassa on
katkelma (Tuom. 6:7-10), jota pidettiin ennen Qumranin tekstien
julkaisemista myöhäisempänä deuteronomistisena (ks. edellä) lisä
yksenä - ja tämä katkelma todella puuttuu yhdestä Qumranin Tuo
marien kirjan käsikirjoituskopiosta (4QJudg').
Muotokriittinen tutkimus on saanut uusia kirjallisuudenlajeja ja
uutta evidenssiä pohdittavakseen: esimerkiksi profeetalliset traditi
ot saivat tänä aikana uusia muotoja (profeettatekstien uudelleentul
kinta, ilmoituksen vastaanottaminen opiskelun kautta), ja hymnija rukouskirjallisuus on runsasta.
Traditioiden välittäminen ja muokkaaminen ovat aina yhte
ydessä elävään sosiaaliseen todellisuuteen, eikä tekstejä voi ym
märtää irrallaan tästä todellisuudesta. Qumranin tekstit tarjoavat
ensikäden tietoa toisen temppelin ajan loppuvaiheen juutalaisuu
desta. Ne haastavat tutkijoita ottamaan tämän evidenssin yhtenä
ikkunana tuon ajan sosiaaliseen todellisuuteen - esimerkkinä niistä
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prosesseista, joita oli vireillä, ja myös siitä, miten yhden tietyn juu
talaisen liikkeen parissa toimittiin. Qumranin liikettä on joskus pi
detty ääriliikkeenä, mutta kuva juutalaisuudesta on nykyään tarken
tunut niin, että tutkijat ymmärtävät pirstoutumisen ja pysyvyyden
välisen jännitteen olevan ylipäänsä tyypillistä tuon ajan juutalai
suudelle.

I
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UUSI TESTAMENTTI

Uuden testamentin kirjojen
ja kaanonin synty
Uusi testamentti on 27 kirjoituksen kokoelma, johon kuuluvat kirjoi
tukset ovat syntyneet noin sadan vuoden aikana. Sen varhaisimmat
osat, aidot Paavalin kirjeet, ajoitetaan yleensä 50-luvulle, ja myöhiiisimpien osien, niin sanottujen katolisten kirjeiden, katsotaan synty
neen vuoteen 150 mennessä. Juuri näiden 27 kirjan valikoituminen
Uuden testamentin arvovaltaiseksi kirjakokoelmaksi eli kaanoniksi
oli kuitenkin pidempi prosessi. Uuden testamentin evankeliumit va
kiinnuttivat paikkansa ensimmäisenä, 100-luvun puolivälissä, ja sa
moihin aikoihin alettiin koota yhteen myös Paavalin kirjeitä. Itäisen
kristikunnan alueella suhtauduttiin pitkään kriittisesti Johanneksen
ilmestykseen. Lännessä puolestaan vieroksuttiin Heprealaiskirjettä
sekä useita katolisia kirjeitä (Jaakobin kirje, 2. Pietarin kirje, 2. ja
3. Johanneksen kirje sekä Juudaksen kirje). Nämä kirjoitukset va
kiinnuttivat paikkansa kaanonissa vasta 300-luvulla, niin että en
simmäisen nykyistä Uutta testamenttia vastaavan luettelon esittää
Aleksandrian piispa Athanasios vuonna 367 jKr. Kaanonin rajois
ta ja sen eri kirjojen painoarvosta keskusteltiin paljon tämänkin jäl
keen. Esimerkiksi reformaation aikana Luther piti Heprealaiskirjet
tä, Jaakobin kirjettä, Juudaksen kirjettä sekä Johanneksen ilmestystä
Uuden testamentin kaanonin vähempiarvoisina osina.
Koska Uuden testamentin kaanon vakiintui suhteellisen myö
hään, sitä ei voida käyttää ainoana lähteenä, jos halutaan tutkia
varhaisinta kristinuskoa. Kaanonin ulkopuolelle jäi paljon kirjoi
tuksia, jotka antavat arvokasta tietoa kristinuskon kehittymisestä ja
luonteesta ensimmäisten vuosisatojen aikana.
Uuden testamentin kirjoitukset kertovat Jeesus Nasaretilaisen
toiminnasta, mutta vielä enemmän siitä, mitä tapahtui Jeesuksen
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kuoleman jälkeen: Ylösnousseen ilmestymisistä seuraajilleen, kris
tillisen seurakunnan kasvusta ja seurakuntaelämän alkavasta orga
nisoitumisesta. Esimerkiksi evankeliumeja ei ole kirjoitettu nyky
aikaisen historiankirjoituksen ihanteita noudattaen, vaan ne ovat
historiallisen kertomuksen muotoon puettua todistusta siitä, mitä
Jeesus häneen uskovalle merkitsee. Kun Uuden testamentin evan
keliumit saivat lopullisen kirjallisen muotonsa, Jeesuksesta kerto
va perimätieto oli elänyt jo useiden vuosikymmenten ajan kristil
lisissä seurakunnissa. Jeesus-traditiota välittäneiden seurakuntien
elämä, ongelmat ja tulkinta Jeesuksen sanoista ja teoista vaikutti
vat evankeliumien Jeesus-kuvaan. Vaikutusta oli myös Uuden testa
mentin ajan muilla uskonnollisilla ja filosofisilla perinteillä. Erityi
sen suuri merkitys oli Vanhan testamentin kirjoituksilla. Jeesuksen
ensimmäiset seuraajat tulkitsivatkin Jeesuksen elämän, kuoleman
ja ylösnousemuksen oman juutalaisen uskonnollisen perintönsä va
lossa: Jeesus oli kirjoituksissa luvattu messias, joka täytti Vanhassa
testamentissa esitetyt ennustukset. Tämä näkyy selvästi esimerkiksi
Luukkaan evankeliumin kertomuksessa, jossa opetuslapset kohtaa
vat Ylösnousseen.
Matkalla Emmaukseen (Luuk. 24:1 3-41)

Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään,
jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka. He keskusteli
vat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan ja poh
diskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan.
He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin
sokaistut.
Jeesus kysyi heiltä: "Mistä te oikein keskustelette, matkaniiehet?” He
pysähtyivät murheellisina, ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi:
"Taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä
on näinä päivinä tapahtunut.”

"Mitä te tarkoitatte?" Jeesus kysyi. He vastasivat: "Sitä, mitä tapahtui

52

Uusi

t cst a m en l t i

Jeesus Nasaretilaiselle. Se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja
teoissa, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. Meidän ylipappimme ja
hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiin
naulitsivat hänet. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän
olisi se, joka lunastaa Israelin. Eikä siinä kaikki. Tänään on jo kolmas

päivä siitä kun se tapahtui, ja nyt muutamat naiset meidän joukostam
me ovat saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. He kävivät
varhain aamulla haudalla mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä
tultuaan he lisäksi kertoivat nähneensä näyn: enkeleitä, jotka sanoivat,
että Jeesus elää. Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat,

että asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet. Jeesusta he eivät nähneet. '
Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitai

ta te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri
niinhän Messiaan piri kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa." Ja hän se
litti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli
kaikissa kirjoituksissa sanottu.

He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jarkavinaan matkaansa, mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoivat: "Jää
meidän luoksemme. Päivä on jo kääntymässä iltaan." Niin hän meni si
sään ja jäi heidän luokseen. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän
otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän
silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mutta samassa hän jo oli poissa
heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen: "Eikö sydämemme hehkunut
innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtä
mään kirjoitukset?”

Heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat
koolla yksitoista opetuslasta ja muut heidän joukkoonsa kuuluvat. Nämä
sanoivat: "Herra on todella noussut kuolleista! Hän on ilmestynyt Simonille!” Nuo kaksi puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja
miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän.
Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään
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ja sanoi: "Rauha reille.” He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat
näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Miksi te olette noin kauhuis
sanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni
ja jalkojani: minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää
itse. Ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan."
Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät
vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat.

Traditio, kokemus ja tulkinta
Kertomuksessa Emmauksen tien kulkijoista kaksi opetuslasta yrit
tää ymmärtää edellisten päivien hämmentäviä tapahtumia. Heidän
tietämättään Jeesus liittyy heidän seuraansa ja auttaa heitä tulkit
semaan tapahtunutta — juuri näinhän kirjoituksissa oli sanottu. Lo
pullisesti opetuslasten silmät aukenevat kuitenkin vasta yhteisellä
aterialla, kun he ymmärtävät olevansa Ylösnousseen seurassa. Vas
ta silloin he ymmärtävät, mitä Jeesus oli matkalla heille opettanut.
Kertomus kuvaa varhaisen Jeesus-uskon perusdynamiikkaa: koke
musta Ylösnousseen ilmestyksestä tulkitaan toisaalta oman perin
teen pohjalta, toisaalta sama kokemus saa tulkitsemaan perinnet
tä uudella tavalla. Vanhasta testamentista aletaan etsiä viittauksia
Jeesukseen ja tämän toimintaan. Jeesuksen elämästä, kärsimyksestä,
kuolemasta ja ylösnousemuksesta tulee Vanhan testamentin kirjoi
tusten tulkinnan avain.
Periaatteessa kaikkia Uuden testamentin kirjoituksia voidaan
kuvata tradition, kokemuksen ja tulkinnan vuorovaikutuksena
(Heikki Räisänen). Uskonnollisessa traditiossa kasvaneet ihmiset
kohtaavat uusia asioita, joita he pyrkivät ymmärtämään perinteen
valossa. Kaikkia kokemuksia ei voida selittää perityn tradition avul
la. Joskus kokemus voi olla niin voimakas tai ristiriidassa tradition
kanssa, että traditiota aletaan tulkita uudella tavalla.
Jokainen Uuden testamentin kirjoitus avaa omanlaisensa näky
män tradition, kokemuksen ja uudelleentulkinnan ketjuun. Tutki
ja voi valita oman mielenkiintonsa mukaisen näkökulman, josta
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hän haluaa tarkastella prosessia. Hän voi esimerkiksi etsiä kirjoitus
ten takaa varhaisempaa perimätietoa. Hän voi myös tarkastella sitä
vaihetta, josta kyseinen teksti kertoo. Hiin voi suunnata katseensa
myös eteenpäin ja seurata, miten kirjoitus on vaikuttanut kristinus
kon historiaan. Kuvatessaan ja selittäessään tutkimuskohdetta tie
deyhteisönsä käsittein ja mallein tutkija asettuu vääjäämättä itsekin
uudelleentulkitsijan asemaan. Tutkija voi esittää traditiosta myös
tietoisen kriittisiä uskonnollisia tai ideologisia arvioita, jolloin voi
daan puhua ideologiakriittisestä tutkimusotteesta.

Uuden testamentin
tutkimuksen menetelmät
Uuden ja Vanhan testamentin tutkimuksessa on sovellettu perin
teisesti samoja metodeja. Vanhan testamentin tutkimuksen yhte
ydessä esitellyt niin sanotut historiallis-kriittiset lähestymistavat
ovat myös seuraavan esityksen taustana. Niiden avulla saa parhai
ten muodostettua kuvan siitä, millaisissa historiallisissa yhteyksis
sä varhaiskristilliset kirjoitukset ovat muodostuneet. Perinteisten
historiallis-kriittisten menetelmien ohella varhaiskristillisyyttä tut
kitaan myös monista muista näkökulmista. Esimerkiksi käyttäyty
mis- ja sosiaalitieteet, antropologia, moderni kirjallisuustiede sekä
erityyppiset ideologiakriittiset lähestymistavat (feministinen kri
tiikki ja postkolonialistinen kritiikki) ovat tarjonneet uusia näkö
kulmia varhaiskristillisyyden tutkimukseen 1970- ja 1980-luvuilta
lähtien.
Seuraava katsaus jakautuu kolmeen osaan. Teksti ja traditio -lu
vussa tarkastellaan, minkä tyyppisiä kysymyksiä tulee eteen, kun
tekstien takaa pyritään löytämään niitä edeltäneitä traditioita ja
tapahtumia. Teksti ja konteksti -luvussa tarkastellaan lähemmin,
kuinka kirjoittamisajankohta valottaa tekstien alkuperäistä merki
tystä. Ja Teksti ja tulkinta -luvussa pohditaan, miten tieto tekstin
varhaisemmista merkityksistä suhteutuu ajankohtaisiin uudelleen
tulkintoihin.
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Teksti ja traditio
"Mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu”
Raamatun teksti - kuten kaikki antiikin kirjallisuus - on säilynyt
kirjapainotaidon keksimiseen asti käsin kirjoitettuina kopioina.
Uuden testamentin kirjoituksista ei ole olemassa yhtään alkuperäis
tä käsikirjoitusta, ainoastaan kopioiden kopioita. Eri käsikirjoituk
set poikkeavat toisistaan sanamuodoltaan, joten ensimmäinen askel
on pyrkiä selvittämään, minkälainen alkuperäinen sanamuoto on
ollut. Kreikankielisten käsikirjoitusten lisäksi apuna ovat varhaiset
käännökset, esimerkiksi latinan-, Syyrian- ja koptinkicliset tekstit.
Tutkijoiden rekonstruoima alkuperäinen sanamuoto on tallennet
tu kriittisiin tekstilaitoksiin, joista yleisimmin käytetään Nestlen ja
Alandin toimittamaa tekstilaitosta. Sen teksti ei ole sellaisenaan
yhdenkään säilyneen käsikirjoituksen mukainen, vaan siihen on
valittu alkuperäisimpinä pidetyt sanamuodot. Eri käsikirjoitusten
poikkeavat lukutavat on sisällytetty tekstilaitoksen alaviitteisiin.
Nestle-Alandin tekstilaitoksen alaviitteistä selviää muun muas
sa, että eräässii 400-luvulta peräisin olevassa käsikirjoituksessa
Emmaus-kertomuksessa kylän nimi onkin Ulammaus. Tämä muoto
on helppo ymmärtää myöhemmin syntyneeksi. Kaikissa varhaisimmissa ja luotettavimpina pidetyissä käsikirjoituksissa kylän nimi on
Emmaus. Ulammaus-nimi esiintyy kreikankielisessä Vanhassa tes
tamentissa eli Septuagintassa, josta se epäilemättä on pujahtanut
myös Emmaus-kertomukseen eräissä käsikirjoituksissa. Septuagin
tassa Ulammaus on paikka, jossa Jaakob näkee unessa enkeleiden
kulkevan portaita pitkin maan ja taivaan välillä ja kuulee Juma
lan vahvistavan aikoinaan Abrahamille antamansa lupauksen (1.
Moos. 28:12-17, 19). Unesta herättyään Jaakob sanoo: "Herra on
totisesti tässä paikassa, enkä minä tiennyt sitä.” Tämä vastaa hy
vin Emmauksen-tien kulkijoiden kokemusta ja selittää, miksi pai
kan nimi on vaihdettu joissakin käsikirjoituksissa.
Uuden testamentin teksti alkoi vakiintua vasta toisen vuosisadan
loppupuolella. Tämän vuoksi varhaisten kristillisten kirjoittajien,
apologeettien ja kirkkoisien, esittämät viittaukset Uuden testamen-
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iin teksteihin ovat usein sanamuodoiltaan erilaisia kuin nykyajan
kriittisissä tekstilaitoksissa. Tämä johtuu osittain siitä, että tekstin
sanamuotoa ei vielä tuolloin pidetty pyhänä, ja kirkkoisät siteera
sivat kirjoituksia usein ulkomuistista. Lisäksi käytössä oli tekstejä,
jotka poikkesivat kaikista meille säilyneistä käsikirjoituksista. Yksi
Uuden testamentin tekstikritiikin suuntaus korostaakin kirkkoisi
en tekstien tutkimista. Ajatuksena on, että kirkkoisien avulla voi
taisiin päästä kiinni kaikkein vanhimpiin tekstimuotoihin, koska
meille säilyneet käsikirjoitukset ovat enimmäkseen 300-luvulta ja
sitii myöhäisempiä. Alkuperäistä tekstimuotoa jäljitettäessä Uuden
testamentin eksegetiikassa pohditaan myös paljon samantyyppisiä
kysymyksiä kuin varhaisessa kirkko- tai dogmihistoriassa. Erilaisten
lukutapojen aitoutta ja merkitystä punnittaessa on hyvä olla tietoi
nen siitä kirkko- ja oppihistoriallisesta ympäristöstä, jossa tekstejä
kopioitiin ja samalla korjailtiin.
Tekstin alkuperäinen sanamuoto ja siihen liittyvät kysymykset
ovat vain yksi osa Uuden testamentin tekstien historiallista taustaa.
Seuraavaksi tarkastellaan tekstien kirjallista syntyhistoriaa ja teks
tien suhdetta siihen historiaan, josta ne kertovat. Aihetta lähesty
tään erään Uuden testamentin tutkimuksen kaikkein keskeisimmän
kysymyksen avulla.
"Mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle?”

Mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle? Tämä kysymys on pohjim
miltaan yhtä vanha kuin ensimmäiset evankeliumit. Jeesuksen elä
män historiallisen tutkimuksen katsotaan kuitenkin alkaneen vas
ta 1700-luvulla, kun Jeesuksen elämää alettiin tutkia samanlaisin
kriteerein kuin muutakin historiaa. Ensimmäiset kriittiset tutkijat
halusivat vapauttaa Jeesus-kuvan kirkon opin kahleista, mutta he
tukeutuivat tutkimuksissaan pääasiallisesti kirkossa eniten käytet
tyyn Matteuksen evankeliumiin. Vasta 1800-luvun loppupuolella
Jeesuksen elämänvaiheet liitettiin kiinteämmin kysymykseen evan
keliumien syntyhistoriasta.
Uudessa testamentissa on neljä kertomusta Jeesuksen vaiheista:
Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumit.

57

Eksegetiikka

Näillä on yhtäläisyyksiä mutta myös eroja. Etenkin Matteuksen, Mar
kuksen ja Luukkaan evankeliumit muistuttavat toisiaan suuresti; ne
kertovat Jeesuksen elämästä ikään kuin samasta näkökulmasta, toisi
naan jopa sanasta sanaan samalla tavalla. Siksi niistä käytetään yh
teisnimitystä synoptiset ("yhdessä katsovat”) evankeliumit. Sen si
jaan Johanneksen kuvaama Jeesus poikkeaa synoptikkojen antamasta
kuvasta. Johanneksen Jeesus pitää laajoja puheita, joissa hän kuvaa
ainutlaatuista suhdetta Isäänsä. Vaikka kaikki evankeliumit kertovat
Jeesuksen tehneen ihmeitä, kaikille evankeliumeille yhteisiä ihme
kertomuksia ovat ainoastaan ruokkimisihme ja veden päällä kävely.
Näitä kertomuksia lukuun ottamatta Johannes kertoo ihmeistä, joita
synoptikot eivät tunne ja päinvastoin. Myös kaikille evankeliumeille
yhteisessä aineistossa on eroja: esimerkiksi Johannes sijoittaa temppe
lin puhdistuksen Jeesuksen toiminnan alkuun (muut sen loppuun) ja
j
ajoittaa Jeesuksen kuoleman toisin kuin synoptikot.
Mikä selittää nämä yhtäläisyydet ja erot parhaiten? Mikä evan
keliumi antaa luotettavimman kuvan Jeesuksen toiminnasta?
Synoptisten evankeliumien yhtäläisyyksiä ja eroja sekä Johannek
sen evankeliumin suhdetta niihin havainnollistaa kertomus Johan
nes Kastajasta. Kaikki neljä evankeliumia kertovat yhtäpitävästi,
että Jeesuksen julkisen toiminnan alku liittyi läheisesti Johannes
Kastajan toimintaa, mutta kukin kuvaa Kastajaa ja hänen sano
maansa omalla tavallaan.

Johannes Kastajan toiminta ja saarna
Matteus 3:1-12
; Markus 1:2-8
Noihin aikoihin Johan vrt. alla
nes Kastaja tuli ja ai- l
koi julistaa Juudean au
tiomaassa:
"Kääntykää, sillä taivas- ,
ten valtakunta on tullut

lähelle!"
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Luukas 3: 3-9, 15-17
Niin hiin lähti liikkeelle
ja kulki kaikkialla Jorda
nin seudulla saarnaten ja
kehottaen ihmisiä kään
tymään ja ottamaan kas
teen, jotta synnit annet
taisiin heille anteeksi.
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Juuri häntä tarkoittaa
profeetta Jesajan sana:

Profeetta Jesajan kirjas
sa sanotaan: - Minä lähe
tän sanansaattajani sinun
edelläsi, hiin raivaa sinul
le tien.

Tapahtui min kuin on
kirjoitettuna profeetta
Jesajan kirjassa:

- Ääni huutaa autiomaas
sa: "Raivatkaa Herralle
tie. tasoittakaa hänelle
polut!"

Ääni huutaa autiomaas
sa: "Raivatkaa Herralle
tie, tasoittakaa hänelle
polut!”
Ja näin tapahtui.

- Ääni huutaa autiomaas
sa: "Raivatkaa 1 lerralle
tie, tasoittakaa hänelle
polut!
Kaikki rotkot täytettä1 kölin, kaikki vuoret ja
kukkulat alennet rakoon,
tulkoot mutkat suoriksi,
louhikot tasaisiksi teiksi!
■ Kaikki saavat nähdä Ju
malan pelastustyön."

vrt. yllä

vrt. alla

Johannes Kastaja julisti
autiomaassa, että ihmis
ten tuli kääntyä ja ottaa
kaste, jotta synnit annet
taisiin heille anteeksi.
Hänen luokseen tuli pal
jon väkeä Jerusalemista
ja joka puolelta Juudeaa.
He tunnustivat syntinsä,
ja Johannes kastoi heidät
Jordanissa.

Johanneksella oli yllään
kamelinkarvavaate ja
vyötäisillään nahkavyö,
ja hiilien ruokanaan oli
vat heinäsirkat ja villimchiläisten hunaja.

Johanneksella oli yllään
kamelinkarvavaate ja
vyötäisillään nahkavyö,
ja hänen ruokanaan oli
vat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja.

Hiilten luokseen tuli pal
jon väkeä Jerusalemis
ta, joka puolelta Juude
aa ja kaikkialta Jordanin
ympäristöstä. He tun
nustivat syntinsä, ja Jo-

vrt. yllä

vrt. alla

Kun ihmisiä tuli joukoit
tain kastettavaksi,
Johannes sanoi heille:
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hannes kastoi heidät .
Jordanissa. Mutta kun Jo
hannes näki, että hänen
kasteelleen oli tulossa '
myös monia fariseuksia ja
saddukeuksia, hän sanoi
heille: "Te käärmeen si- |
kiöt! Kuka teille on sano
nut, että te voitte välttää
tulevan vihan.’ Tehkää
hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy!

"Te käärmeen sikiöt! Ku
ka teille on sanonut, et lii
te voitte välttää tulevan
vihan’ Tehkää hedelmiä,
joissa kään tyrityksenne
näkyy!

Älkää luulko, että voitte

Älkää ruvetko ajattele

ajatella: Olemmehan me
Abrahamin lapsia.’ Minä
sanon teille: Jumala pys
tyy herättämään Abraha
mille lapsia vaikka näistä
kivistä.
Kirves on jo pantu puun
juurelle. Jokainen puu,
joka ei tee hyvää hedel
mää, kaadetaan ja heite
tään tuleen.

maan: Olemmehan me
; Abrahamin lapsia.’ Minä
i sanon teille: Jumala pys
tyy herättämään Abraha
mille lapsia vaikka naista
kivistä.
Nyt on jo kirves pantu
puun juurelle. Jokainen
puu, joka ei tee hyvää he
delmää, kaadetaan ja hei
tetään tuleen.
Kansa oli odotuksen val
lassa. Kaikki pohdiskeli
vat, oliko Johannes ehkä
Messias.
He saivat Johannekselta
vastauksen:

Minä kastan teidät ve
dellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee
toinen, joka on minua
väkevämpi.
Minä en kelpaa edes rii
sumaan kenkiä hänen ja
lastaan.

Hän julisti:
"Minun jälkeeni tulee
minua väkevämpi.

Minä en kelpaa edes ku
martumaan ja avaamaan
hänen kenkiensä nauho
ja.

60

"Minä kastan teidät ve
dellä,
mutta on tuleva
minua väkevämpi.

Minä en kelpaa edes
avaamaan hänen ken
kiensä nauhoja.

U n- i

r e s ! .1 m cntri

Minä olen kastanut teidät
Hiin kastaa teidät
vedellä, mutta hän kastaa
Pyhällä Hengellä ja tuteidät Pyhällä Hengellä.”
lella.
Hänellä on kädessään
viskain, ja sillä hän puh
distaa puimatantereensa :
viljan. Jyvät hiin kokoaa !
aittaansa, mutta niume- |
net hiin polttaa tulessa,
joka ei koskaan sammu."

Hän kastaa teidät Pyhäl
lä Hengellä ja tulella.
Hänellä on kädessään
viskain, ja sillä hän puh
distaa puimatantereensa
viljan. Jyvät hiin kokoaa
aittaansa, mutta ruume
net hän polttaa tulessa,
joka ei koskaan sammu."

Johannes 1:19-27

Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Je

rusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?”
Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi: "En minä
ole Messias.” "Mikä sitten?” he kysyivät. "Oletko Elia?" "En ole”, Johan

nes vastasi. "Oletko se luvattu profeetta?" Hän vastasi: "En." Silloin he

sanoivat: "Kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät
lähettivät. Mitä sanot itsestäsi?” Johannes vastasi: "Minä olen ääni, joka

huutaa autiomaassa: 'Tasoittakaa Herralle tie!’ Niinhän profeetta Jesaja
on ennustanut.” Niiden joukossa, jotka oli lähetetty Johanneksen luo, oli

myös fariseuksia. He kysyivät häneltä: "Miksi sitten kastat ihmisiä, jos et
ole Messias, et Elia etkä se profeetta?” Johannes vastasi: "Minä kastan ve
dellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne,
hän, joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen

kenkiensä nauhoja."

Johanneksen evankeliumin tyyli ja asiasisältö poikkeavat kolmesta
muusta. Johannes Kastajan viittaus "teidän keskellänne on jo toi
nen, vaikka te ette häntä tunne” liittyy selvästi evankeliumin al
kuun. Siinä Jeesus kuvataan Jumalan Sanaksi ja valoksi, joka tulee
omiensa luokse näiden tuntematta häntä (Joit. 1:1-10). Johannek
sen evankeliumi on pikemminkin Jeesuksen oman todistuksen muo
toon puettu teologinen tutkielma kuin kuvaus historian Jeesuksen
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toiminnasta. Mutta miten selittyvät kolmen muun evankeliumin
yhtäläisyydet ja erot? Ajoittain kaikki kolme näyttävät kertovan
asioista samalla tavoin, toisinaan vain Matteus ja Luukas.
Tätä nykyä yleisimmin hyväksytyn niin sanotun kaksilähdeteorian mukaan Markus on vanhin evankeliumi (kirjoitettu noin
v. 70). Matteus ja Luukas ovat käyttäneet lähteinään Markuksen
evankeliumia ja Jeesuksen sanojen kokoelmaa, Logia-lähdettä, josta
käytetään myös lyhennettä Q (saks. Quelle). Lisäksi heillä on ollut
omaa erityisperimätietoaan. Logia-lähdettä ei ole löydetty erillise
nä tekstinä. Sen olemassaolo on päätelty Matteuksen ja Luukkaan
sanatarkoista yhtäläisyyksistä ja lähes samasta järjestyksestä jaksois
sa, jotka puuttuvat Markuksen evankeliumista. Tämä aines sisältää
suurimmaksi osaksi Jeesuksen opetuksia.
Jos Markuksen evankeliumi ja Q-lähde ovat varhaisimmat Jee
suksesta kertovat Uuden testamentin lähteet, päästäänkö näiden
kautta lähimmäksi historiallista Jeesusta? Tähän ei ole pystytty vie
lä toistaiseksi antamaan yksiselitteistä vastausta. Vaikka Markuksen
evankeliumi olisikin varhaisin kertomus Jeesuksesta, tästä ei voida
ilman muuta päätellä, että evankeliumin perimätieto olisi alkuperä!sempää kuin muiden evankeliumien Jeesus-rraditiot. Historiantutki
muksen kannalta lähdeaineistoa ei voida rajoittaa vain Uudessa tes
tamentissa säilyneisiin evankeliumeihin. Vaikka useimmat kaanonin
ulkopuolelle jääneet evankeliumit ovatkin historian Jeesuksen tutki
muksen kannalta vielä kiistanalaisempia kuin kanoniset evankeliu
mit, ne ovat joka tapauksessa erittäin merkittäviä sen vuoksi, että ne
valaisevat varhaista kristinuskoa ja sen monimuotoisuutta.
”Se mies oli tosi profeetta.”

Kirkkoisät kertovat varhaiskristillisistä ryhmistä, jotka uskoivat
Jeesukseen, mutta noudattivat edelleen juutalaista lakia ja elämän
tapaa, esimerkiksi ympärileikkauksen ja sapatin osalta. Kirkkoisät
arvostelivat näitä juutalaiskristittyjä paitsi turhista juutalaisista ta
voista myös vääränlaisesta kristologiasta eli Kristusta koskevasta
opista: kaikki eivät uskoneet Jeesuksen neitseelliseen syntymään
vaan ajattelivat, että Jumalan henki valtasi Jeesuksen kasteessa.
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Koska juutalaisuus oli monoteistinen uskonto, monien Jeesuksesta
kiinnostuneiden juutalaisten oli helpompi pitää häntä profeettana
kuin Jumalan rinnalle korotettuna olentona. Tämä käy ilmi myös
Emmauksen tiellä kulkevien miesten kertomuksesta. Miehet kerto
vat Jeesuksesta ensin sen, mistä suurin osa saattoi olla yhtä mieltä:
Jeesus Nasaretilainen oli oikea profeetta.
Juutalaiskristillisillä ryhmillä oli myös omia evankeliumeja, jois
ta ei ole kuitenkaan löydetty käsikirjoituksia. Tiedot näiden evan
keliumien sisällöstä perustuvat kirkkoisien esittämiin lainauksiin.
Viime vuosisadan tutkimuksessa oltiin laajalti sitä mieltä, että näi
tä evankeliumeja olisi ollut kolme: Ehionievankeliumi, Nasareti
laisten evankeliumi sekä Heprealaisten evankeliumi. Tämä jaot
telu on kuitenkin kyseenalaistettu uusimmissa tutkimuksissa. Silti
on selvää, että näitä evankeliumeja on ollut ainakin kaksi: Ebionievankeliumi sekä Heprealaisten evankeliumi. Vertailu kanonisiin
evankeliumeihin paljastaa, että esimerkiksi Ehionievankeliumi on
kirjoitettu vasta Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumi
en jälkeen, sillä siinä lainataan niitti kaikkia. Toisaalta sekä Ehionievankeliumiin että Heprealaisten evankeliumiin sisältyy ainesta,
jolle ei ole vertailukohtaa kanonisissa evankeliumeissa.
Varhaisen kirkkohistorian kannalta on mielenkiintoista, että yk
si kristinuskon ensimmäisistä merkittävistä puolustajista, 100-luvun
alkupuolella kirjoit tanut Justinos Marttyyri, kuvailee Jeesuksen kas
tetta samaan tapaan kuin Ehionievankeliumi: "Mutta Pyhä Hen
ki - - laskeutui hänen päälleen kyyhkysen hahmossa, ja taivaasta
kuului ääni: Sinä olet minun poikani. Tänään minä olen sinut syn
nyttänyt.” Tämä osoittaa, että 100-luvun alussa evankeliumiteksti
ei ollut vielä vakiintunut kanoniseen muotoonsa. Juutalaiskristillisiin evankeliumeihin päätynyttä, Uudesta testamentista riippuma
tonta perimätietoa välitettiin tuolloin myös muissa varhaiskristilli
sissä piireissä.

"Voimallinen sanoissa ”
Toinen esimerkki kaanonin ulkopuolisesta evankeliumista on Tuo
maan evankeliumi, jonka lähes täydellisesti säilynyt koptinkielinen
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käsikirjoitus löydettiin vuonna 1945 Egyptistä, Nag Hammadin ky
län läheisyydestä. Tuomaan evankeliumi sisältää lähes yksinomaan

Jeesuksen puheita ja on siten osoitus siitä, että Jeesuksesta kerto
vaa perimätietoa välitettiin juonellisten kertomusten ohella myös
pelkkinä puhekokoelmina. Näin löytö välillisesti vahvisti oletusta
Matteuksen ja Luukkaan käyttämästä yhteisestä Q-lähteestä, joka
lienee sisältänyt pääosin Jeesuksen opetuksia. Tuomaan evankeliu
missa Jeesuksen puheet ja lauselmat liittyvät toisiinsa vain löy
hin temaattisin sitein. Siihen sisältyy rinnakkaisuuksia kanonisiin
evankeliumeihin, mutta myös puheita, joita ei tunneta muualta.
Tuomaan evankeliumi 29-34
Jeesus sanoi: "Jos liha on syntynyt hengen tähden, se on ihme. Vielä suu
rempi ihme on, jos henki on syntynyt ruumiin tähden. Mutta sitä minä
todella ihmettelen, kuinka näin suuri rikkaus on voinut asettua asumaan
tähän köyhyyteen.”
Jeesus sanoi: "Missä on kolme jumalaa, siellä jumalat ovat jumalia. Minä
olen läsnä siellä, missä on kaksi tai yksi."

Jeesus sanoi: "Ei profeettaa hyväksytä kotiseudullaan, eikä lääkäri paran
na niitä, jotka tuntevat hänet.” (Vrt. Mark. 6:4, Matr. 13:57, Luuk. 4:24,

Joh. 4:44.)
Jeesus sanoi: "Ei sellainen kaupunki voi sortua eikä jäädä kätköön, joka

on tukevasti rakennettu korkealle vuorelle." (Vrt. Matr. 5:14.)
Jeesus sanoi: "Mitä kuulet kuiskattavan korvaasi, se huuda julki katoilta.
Eihän kukaan sytytä lamppua vain pannakseen sen vakan alle tai muualle
piiloon. Lampunjalkaan se pannaan, niin että jokainen sisään tuleva ja
ulos lähtevä näkee sen valon.” (Vrt. Luuk. 11:33, Mark. 4:21, Luuk. 8:16,

Matt. 5:15.)
Jeesus sanoi: "Jos sokea taluttaa toista sokeaa, molemmat putoavat kuop
paan." (Vrt. Luuk. 6:39.)

Tuomaan evankeliumin ja kanonisten evankeliumien traditioiden

suhde on mutkikas. Toistaiseksi ei ole päästy yksimielisyyteen, mikä
arvo Tuomaan evankeliumilla on historiallisen Jeesuksen opetuksen
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lähteenä. Tuomaan evankeliumista puuttuu juonellinen aines, joten
vertailu ei voi perustua evankeliumien rakenteeseen, vaan pelkäs
tään yksittäisten lauselmien sisältöön. Niistä ci ole kovin helppo
päätellä, mikä versio on varhaisin.
Uuden testamentin ulkopuolelle jäi siis kirjoituksia, joiden ar
voa historian Jeesuksen opetusten ja elämänvaiheiden lähteenä ei
voida ilman muuta kiistää. Uuden testamentin kaanonin syntyyn
vaikutti, mitä kirjoituksia enemmistö alkoi pitää luotettavimpina.
Varhaisen kristillisyyden historian kannalta kaikki säilyneet doku
mentit ovat kuitenkin arvokkaita, eikä tutkimuksessa voida rajoit
tua pelkästään Uuden testamentin kirjoituksiin.
"Ei hengellä ole lihaa eikä luita."
Tuomaan evankeliumin ohella Nag Hammadista löydettiin myös
lukuisia muita käsikirjoituksia. Kokonaisuutena tämä yli viiden
kymmenen kirjoituksen kokoelma on osoittautunut erittäin merkit
täväksi Uuden testamentin ulkopuolista kristillisyyttä valaisevaksi
löydöksi. Koptinkieliset käsikirjoitukset ovat peräisin todennäköi
sesti 300-luvulta, mutta suurin osa niistä on käännöksiä varhaisem
mista kreikankielisistä kirjoituksista. Kirjakokoelma on liitetty lä
heisesti gnostilaisuudeksi kutsuttuun maailmankatsomukseen. Tälle
katsomukselle keskeistä on ajatus hengen vapauttamisesta materi
an kahleista. Pelastuksessa keskeinen rooli on vapauttavalla tiedolla
(gnosis). Gnostilaisissa luomismyyteissä aineellisen maailman kuva
taan syntyneen jumalallisessa maailmassa tapahtuneen lankeemuk
sen seurauksena. Maailman on luonut alempi luojajumala (demiurgi), joka ei tunne jumalallista todellisuutta. Hengen on löydettävä
tiensä demiurgin luomasta maailmasta alkuperäiseen, jumalalliseen
yhteyteensä.
Nykytutkimuksessa korostetaan, ettei gnostilaisuus ollut itsenäi
nen uskonto, vaan kyse on pikemminkin monia eri muotoja saa
neista ajatusvirtauksista. Esimerkiksi Nag Hammadin kirjoituksis
sa ei lainkaan esiinny sana gnostilainen. Sen sijaan useiden tähän
kokoelmaan kuuluvien tekstien kirjoittajat kutsuvat itseään kris
tityiksi. Kristillinen oppi oli niiden kirjoittamisajankohtana vasta
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muotoutumassa, ja eri kristillisillä ryhmillä oli vaihtelevia käsityk
siä siitä, mistä kristinuskossa on kysymys ja mitä kristittynä elämi
nen merkitsee.
Yhdenlaisen esimerkin gnostilaisesta pelastuskäsityksestä antaa
Johanneksen salainen kirja -niminen teksti. Sen mukaan kaikki ei
vät voi ymmärtää, mitä pelastus on, sillä kaikilla ei ole oikeaa tietoa:
Johanneksen salainen kirja II, 25-27

Minä sanoin Vapahtajalle: "Herra, pääsevätkö kaikki sielut puhtaaseen
valoon?" Hän vastasi minulle: "Pohdit suuria kysymyksiä. Niitä on vaikea
selittää muille kuin niille, jotka ovat syntyisin järkkymättömästä suvusta.
Heidän ylleen laskeutuu elämän Henki ja asuu heissä voimana. Juuri he
pelastuvat ja heistä tulee täydellisiä.”-Minä kysyin: "Herra, entä ne, jotka eivät tiedä, kenelle he kuuluvat? Min
ne heidän sielunsa joutuvat?” Hän vastasi: "Halveksittava henki on saa
nut heidät valtaansa, kun he eksyivät. Tämä henki uuvuttaa sielun, viet
telee sen pahoihin tekoihin ja vaivuttaa sen unohduksen uneen. Sitten
kun sielu erkaantuu ruumiista, se luovutetaan valtiaille, jotka ensimmäi
nen hallitsija loi. Ne panevat sielun kahleisiin, heittävät sen vankilaan ja

vartioivat sitä, kunnes se herää unestaan ja saa tiedon. Jos se tällä tavoin
tulee täydelliseksi, se pelastuu.” --

Minä kysyin: "Herra, entä ne, jotka saivat tiedon mutta kääntyivät pois?
Minne heidän sielunsa joutuvat?” Silloin hän vastasi: "Heidät viedään
sinne, minne köyhyyden enkelit joutuvat. Siellä ei enää voi muuttaa miel
tään. Heitä pidetään siellä siihen päivään asti, jolloin aletaan kiduttaa

niitä, jotka ovat pilkanneet Henkeä. He saavat ikuisen rangaistuksen.”

Teksti ja konteksti
Historiallis-kriittisestä lähtökohdasta kukin kirjoitus ymmärretään
sen omaa historiallista ja ideologista taustaa vasten. Siksi jokaisen
kirjoituksen ajatuksia pyritään ymmärtämään kirjoituksen itsensä,
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ei esimerkiksi muiden Uuden testamentin kirjoitusten valossa. Eri
teksteissä saatetaan esittää samoista asioista hyvinkin erilaisia näke

myksiä. Tällaiset erot jäävät havaitsematta, jos oletetaan kaikkien

kirjoitusten käyttävän sanoja samassa merkityksessä tai ilmentävän
samantyyppisiä ajatuksia. Havainnollinen esimerkki tästä on, miten
Paavali käyttää vanhurskaus-sanaa ja miten sitä toisaalta käytetään

Matteuksen evankeliumissa.
Kirje galatalaisille 3:6-11
Muistattehan Abrahamin: "Hän uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala
katsoi hänet vanhurskaaksi." Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin
jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltä
päin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Jumala
näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman: sinun kanssasi
saavat kaikki kansat siunauksen. Näin ne, joilla on usko, saavat siuna
uksen yhdessä Abrahamin kanssa, joka uskoi. Ne, taas, jotka luottavat
lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu: "Kirottu
on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee.” On selvää, ettei
kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä
"uskosta vanhurskas saa elää”.

Matteuksen evankeliumi 5:17-20

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En
minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä
yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat,

ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin
käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan tai
vasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja
niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon
teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin (Vuoden 1938
Kirkkoraamattu: "ellei teidän vanhurskautenne ole suurempi”) kuin lai
nopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan.

Suomen kielessä "vanhurskas” ja sen johdokset "vanhurskauttaa” ja
"vanhurskaus” esiintyvät lähes yksinomaan uskonnollisessa kieles-
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sä. Niillä ei tunnu olevan vastineita arkipäiväisessä kielenkäytös
sä. Antiikin kreikassa vanhurskas-adjektiivilla kuvattiin henkilöitä,
jotka täyttivät moitteetta sosiaaliset ja uskonnolliset velvoitteensa
eli olivat hurskaita, lainkuuliaisia kansalaisia. Vastaavasti vanhurskauttaa-verhi tarkoitti oikeaksi osoittamista, oikeuden tekemistä
jollekin tai oikeaksi ja viattomaksi julistamista (oikeudessa).
Paavalin mukaan ihmisestä tekee vanhurskaan usko, ei lain nou
dattaminen. Matteus ja puolestaan korostaa lain olevan edelleen
voimassa. Matteuksen evankeliumin kohtaa on joskus yritetty saa
da sopusointuun Paavalin ajattelun kanssa olettamalla esimerkiksi,
että lainopettajia ja fariseuksia "suurempi vanhurskaus” tarkoittaisi
uskoon perustuvaa vanhurskautta. Nykyisen Kirkkoraamatun kään
nös torjuu tällaisen tulkinnan ja puhuu - sisällön kannalta aivan oi
kein -Jumalan tahdon, toisin sanoen lain, noudattamisesta. Kohta
havainnollistaa hyvin nykyisen Kirkkoraamatun dynaamista käännösperiaatetta, jossa pyritään enemmän asiasisällön kuin yksittäis
ten sanojen kääntämiseen.
Mikä saa nämä Uuden testamentin kirjoittajat puhumaan näin
eri tavoin vanhurskaudesta ja lain noudattamisen osuudesta siihen?
Erot selittyvät osittain siten, että kannanotot liittyvät erilaisiin ti
lanteisiin.
"Herra on todella noussut kuolleista! Hän on ilmestynyt.”
Paavali, entinen lain ja sen perinteisen tulkinnan kiihkeä puoles
tapuhuja, oli kokenut ilmestyksen, joka oli saanut hänet tulkitse
maan uskonnollista traditiotaan radikaalisti uudella tavalla. Näh
tyään näyssä ylösnousseen Jeesuksen hän koki saaneensa kutsun
ennen kaikkea ei-juutalaisten eli pakanoiden apostoliksi (Gal.
1:14-16). Paavalin vakaumus oli, että ryhtyessään Jeesuksen seu
raajiksi heidän ei tarvinnut samalla kääntyä juutalaisiksi ja noudat
taa juutalaista elämäntapaa ympärileikkauksineen ja puhtaussäännöksineen. Usko Kristukseen riitti. Kysymys siitä, tulisiko myös
pakanakristittyjen noudattaa juutalaista lakia, oli kuitenkin kiis
tanalainen, ja Paavali sai käyttää koko arvovaltansa puolustaakseen
näkökantaansa.
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Galatalaiskirjeessä Paavali reagoi tilanteeseen, joka on synty
nyt hänen perustamassaan Galatian seurakunnassa hänen lähtön
sä jälkeen. Seurakuntaan on saapunut henkilöitä, jotka julistavat
"toisenlaista evankeliumia” (Gal. 1:6). Paavalin tunteikas purkaus
"Saisivat kuohita itsensä, nuo teidän yllyttäjänne!” (jakeessa 5:12)
kielii, että "toisen evankeliumin” julistajat ovat vaatineet galata
laisia ympärileikkauttamaan itsensä ja noudattamaan juutalaista la
kia. Paavalin kannalta pelissä on koko hänen elämäntehtävänsä, ja
äänenpainot ovat tämän mukaisia.
Yrittäessään tehdä asiaa selväksi galatalaisille Paavali antautuu
syvällisiin pohdintoihin lain ja uskon suhteesta, israelilaisille an
netuista lupauksista ja lain tarkoituksesta (Gal. 2:15-3:29). Osana
näitä pohdintoja hän esittää myös edellä lainatun katkelman, jossa
hän perustelee uskon vanhurskauden periaatetta Abrahamin uskol
la. Tässä hän pureutuu kiistan ytimeen, sillä Vanhassa testamentissa
ympärileikkaus annetaan Abrahamille nimenomaan liiton merkiksi.
Jos Abrahaminkin osalta ratkaisevaa oli usko, ovat ympärileikkaus
ja lain muutkin vaatimukset tarpeettomia uskoville.
Perustelussaan Paavali yhdistää taidokkaasti useita kreikankie
lisen Vanhan testamentin kohtia (1. Moos. 15:6; 18:18; 5. Moos.
27:26; Hab. 2:4). Aikalaistensa tavoin hän ei ajatellut, mitä jakeet
olivat tarkoittaneet alun perin. Esimerkiksi Habakukin kirjan koh
ta saa Paavalin lainaamana alkuperäisestä poikkeavan merkityksen,
mikä näkyy myös nykyisen Kirkkoraamatun käännöksissä. Tulkinta
tapa ei ollut poikkeuksellinen Paavalin aikana. Se osoittaa selvästi,
että hän ei ollut päätynyt näkemykseensä Vanhaa testamenttia lu
kemalla, vaan hän etsi sieltä perusteluja valmiille näkemykselleen.
Viime vuosikymmenten aikana Paavali-tutkimus - muun Uu
den testamentin tutkimuksen ohella - on saanut uudenlaista poh
dittavaa varhaisen juutalaisuuden tutkimuksen tuloksista. Teologi
sessa tutkimuksessa oli vallalla 1970-puoliväliin saakka käsitys; joka
perustui Uuden testamentin juutalaisista antamaan kielteiseen ku
vaan. Sen mukaan juutalaisuus on synkkä, lainomainen uskonto,
jossa ponnistellaan pelastusta kohti noudattamalla pikkutarkkoja,
joskus naurettaviakin lain määräyksiä. Kristillisen teologian näkö
kulmasta juutalaisuuden katsottiin vaipuneen eräänlaiseen rappio-
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tilaan Uuden testamentin aikana. Tarkempi perehtyminen juuta
laisuuden omiin kirjoituksiin on kuitenkin osoittanut tämän kuvan
yksipuoliseksi ja vääristyneeksi. Muutos alkoi 1970-luvun loppu
puolella pitkälti amerikkalaisen Raamatun ja juutalaisuuden tutki
jan E. P. Sandersin töiden ansiosta. Tällöin myös kristityt tutkijat
alkoivat paremmin ymmärtää juutalaisuuden olleen Uuden testa
mentin aikana liittouskonto (Sanders käyttää termiä liittonomismi), jonka piirissä muistettiin, että velvoitus lain noudattamiseen
perustui Jumalan armolliseen valintaan. Jumala oli ensin valinnut
kansansa ja vapauttanut sen Egyptistä, vasta sitten antanut sille
lain. Lain noudattaminen ei siis ollut pelastustie, vaan kansan vas
taus Jumalan kutsuun.
Juutalaisuuskuvan tarkentuminen on inspiroinut tutkijoita ar
vioimaan uudelleen Paavalin lakikäsitystä ja sen syntyyn johta
neita tekijöitä. Lakikysymys oli yksi Paavali-tutkimuksen keskei
siä keskustelunaiheita 1980- ja 1990- luvuilla. Sanders esittää, että
Paavali etenee argumentoinnissaan ratkaisusta perusteluihin. Ko
kemuksiensa perusteella Paavali on vakuuttunut siitä, että usko
Ylösnousseeseen on riittävä pelastuksen perusta. Hän perustelee
tätä näkemystään eri tavoin ja pyrkii suhteuttamaan sen Vanhan
testamentin kirjoituksiin ja traditiosta saamiinsa uskomuksiin. Täs
sä yhteydessä Paavali myös arvioi radikaalisti uudelleen suhteensa
Vanhan testamentin lakiin.

”Hän olisi se, joka lunastaa Israelin.”
Matteuksen evankeliumista piirtyy toisenlainen näkökulma lain
noudattamiseen kuin Paavalin kirjeistä. Evankeliumi on kirjoitettu
noin kolmekymmentä vuotta myöhemmin. Siinäkin käydään kär
jekästä kiistelyä juutalaisuuden edustajien kanssa, mutta kohteena
näyttää nyt olevan Jerusalemin tuhon jälkeen kokoavaksi voimak
si kohonnut fariseusten edustama juutalaisuus, "lainopettajat ja fa
riseukset”. Paavalin tavoin Matteus käyttää hyvin piikikästä kieltä
arvostellessaan aikansa juutalaisuuden edustajia (esimerkiksi Matt.
15:3-9, 2 3:1-7, 13-33, 27:24-25), mutta suhde lain noudattamiseen
on toisenlainen. Matteuksen evankeliumin kirjoittajalle lain nou-
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Jättäminen näyttää olevan olennainen osa kristityn elämää. Näyt
tää jopa siltä, että katkelma (Matt. 5:17-20) olisi peräisin juuri sel
laisista piireistä, joita vastaan Paavali hyökkää kirjeissään.
Mahdollista onkin, että näitä Jeesuksen sanoja välittäneet kris
tityt ovat todella vaatineet kaikkien noudattavan juutalaista lakia.
Matteuksen seurakunta, jossa perimätieto on koottu evankeliumik
si, on kuitenkin tulkinnut lakia väljemmin. Lain ja profeettojen
sisällöksi paljastuu nimittäin kultainen sääntö: "Kaikki, minkä tah
dotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja pro
feetat” (7:12, vrt. 5:17 ja 22:36-40). Laupeutta ja lähimmäisen
rakkautta on ilmeisesti pidetty olennaisempana kuin juutalaisen
perinteen noudattamista kaikilta muilta osin. Lakia siis tulkittiin
Matteuksen seurakunnassa väljemmin kuin juutalaisuudessa, mutta
periaatteessa siihen suhtauduttiin myönteisesti. Evankeliumissa py
ritään todistamaan, että Jeesus täyttää lain ja profeetat opetukses
saan, joka tiivistyy rakkauden kaksoiskäskyyn tai kultaiseen sään
töön.
Ero Paavalin ajatteluun on ilmeinen: Matteuksen evankeliu
missa lailla on positiivinen rooli pelastuksessa, kun taas Paavalin
ajattelussa laista on päästävä eroon, jos mielii pelastua. Matteuksen
seurakunta ja Paavali olivat edustaneet alun alkaen erilaisia kristil
lisyyden tulkintoja. Osittain taustalla saattaa olla myös kristillisis
sä seurakunnissa tapahtunut kehitys. Ensimmäisen vuosisadan lop
pupuolella kysymys juutalaisen lain noudattamisesta ei ollut enää
niin kiistanalainen kuin 50-luvulla. Seurakuntiin oli vakiintunut
erilaisia tapoja ratkaista juutalaista ja pakanallista alkuperää ole
vien jäsenten välisiä suhteita, ja eri näkemyksiä edustavien seura
kuntien tiet olivat osittain erkaantuneet. Matteuksen evankeliumin
taustalla oleva seurakunta näyttää edustaneen jonkinlaista keski
tietä perinteisten juutalaisten arvojen ja vapaamman hellenistisen
suuntauksen välillä. Evankeliumi luo sillan Vanhan testamentin ja
kristinuskon välille ja pyrkii osoittamaan, että Jeesuksen seuraajat
- eivät juutalaiset - ovat Vanhan testamentin lupausten todellisia
perijöitä, uusi Jumalan kansa.
Sosiologisen lähestymistavan ja erityisesti lahkotutkimuksen
soveltaminen Uuden testamentin teksteihin on osoittanut, että
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kyseessä on uusille, emouskonnosta erkaneville liikkeille tyypilli
nen pyrkimys. Omille teilleen lähtevät liikkeet pyrkivät usein osoit
tamaan, että niiden omaksumat käytännöt ja ajatukset todellisuu
dessa edustavat alkuperäisintä traditiota.

Teksti ja tulkinta
”Hc eivät kuitenkaan tunteneet häntä.”
Historiallis-kriittinen raamatuntutkimus pyrkii tavoittamaan Raa

matun tekstien alkuperäisen merkityksen. Miten tämä tieto vaikut
taa Raamatun tulkintaan? Mikä on alkuperäisen merkityksen suhde
nykykikijoiden omiin arkikokemuksiin? Tieto alkuperäisestä mer
kityksestä voi avata uuden tavan ymmärtää nykyistä aikaa, mutta
joskus se näyttää muodostuvan ongelmaksi. Joudutaan kysymään,
olisiko uudenlaisesta tulkinnasta apua. Tällaista näkemystä edustaa
Durhamin yliopiston professorin Francis Watsonin analyysi viimei
sen tuomion kuvauksesta.
Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa,
hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen
eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lam

paat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolel
leen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: "Tulkaa tänne,
te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmii
na teitä varren maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte
minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä
olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte
minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vanki
lassa, ja te tulitte minun luokseni.”

Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: "Herra, milloin me näimme sintit
nätissäsi ja annoimme sintille ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle

juotavaa? Milloin näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksem-
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me, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai
vankilassa ja kävimme sinun luonasi?” Kuningas vastaa heille: "Totisesti:
kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni,

sen te olette tehneet minulle.”
Sitten hiin sanoo vasemmalla puolellaan oleville: "Menkää pois minun
luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen

enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Mi
nun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon,
mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette

vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet
minua katsomassa.”
Silloin nämäkin kysyvät: "kierrä, milloin me näimme sinut nälissäsi tai
janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä aut
taneet sinua?" Siiloin hän vastaa heille: "Totisesti: kaiken, minkä te olette
jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet

tekemättä minulle.”
Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurs
kaat iankaikkiseen elämään. (Matt. 25:31-46)

Näitä Jeesuksen sanoja käytetään diakonian, kristillisen auttamis
työn perusteksteinä. Ne ovat olleet arvokkaat myös ihmisoikeuk
sien puolustajille ja poliittisille vapautusliikkeille. Kaiken kaikkiaan
tällainen tulkinta tuntuu varsin luontevalta. Ensi lukemalta teks
tin keskeiseksi teemaksi näyttää todella nousevan se, että sydämes
tä lähtevä myötätunto, solidaarisuus heikommassa asemassa olevia
kohtaan, on Jumalan tahdon mukaisen ihmisyyden mitta.
Perinteisen kristillisen tulkinnan mukaan puhe "vähäisimmis
tä veljistä” viittaa kuitenkin varhaiskristillisten yhteisöjen jäseniin.
Näkemys, että tekstissä puhutaan kaikista maailman köyhistä ja hä
dänalaisista, yleistyi vasta 1800-luvulla. Myös tekstin historialliskriittinen lukeminen tukee perinteistä, rajattua tulkintaa. Muualla
Matteuksen evankeliumissa puhe "Kristuksen veljistä” viittaa aina
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Jeesuksen seuraajiin. Näiden osana olivat kärsimykset: nälkä, ja
no, kodittomuus, alastomuus, sairaudet ja vankeus. Tällaisia kärsimysluetteloita löytyy esimerkiksi Paavalin kirjeistä (muun muassa
Room. 8:35; 1. Kot. 4:11-13; 2. Kor. 11:23-27). Lisäksi "vähäisim
mät veljet” ovat viimeisellä tuomiolla omana ryhmänään, jossakin
erillään "kaikista kansoista”. Tämä sopii hyvin yhteen sen lupa
uksen kanssa, jonka Jeesus aiemmin evankeliumissa antaa seuraa
jilleen: "Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä
istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seu
ranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimelle ja hallita
Israelin kahtatoista heimoa” (Matt. 19:28).
Watson kuitenkin päättelee, ettei se, miten Matteus on asian
ymmärtänyt, estä meitä tulkitsemasta tekstiä myös avarammalla ta
valla. Teksti on riippumaton tekijästään ja avoin useammanlaisille
tulkinnoille. Matteuksen evankeliumin toimittajan antamaa mer
kitystä ei tulisi pitää ilman muutti tekstin "todellisena merkitykse
nä”. Tekstien vastuullinen käyttö vaatii niiden jatkuvaa uudelleen
tulkintaa.

"Naiset - - ovat saattaneet meidät
kerta kaikkiaan hämmennyksiin."

Pyhää ja arvovaltaista tekstiä tulkittaessa on vaikea välttää kysy
mystä tulkinnan moraalista. Tulkinnat merkitsevät valtaa, eikä puo
lueettomia tulkintoja silloin ole. Tekstien tulkitseminen on aina
sidoksissa tulkitsijaan. Nykyeksegetiikan naisnäkökulma on havain
nollinen esimerkki tietoisen sitoutuneesta tulkinnasta. Se on jo läh
tökohdiltaan korostetummin ideologiakriittistä kuin eksegetiikka
yleensä ja osoittaa, miten erilaiset ihmiset - tässä tapauksessa naiset
- yrittävät elää ongelmalliseksi kokemansa perinteen kanssa.
Naisnäkökulmasta Raamatun ongelmat eivät rajoitu yksittäisiin
teksteihin, vaan ne vaativat yleensä koko juutalais-kristillisen pe
rinteen uudelleenarviointia. Ongelmia ovat isänvaltaisuus (patriarkalismi), miehen ylivalta naisiin ja lapsiin sekä yleensä mieskes
keisyys (androsentrismi), jossa mies on ihmisyyden mitta. Pahempi
ongelma feministiselle raamatuntulkinnalle on Raamatun käyttö
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naisia alistavana ja epäoikeudenmukaisia rakenteita ylläpitävänä.
Henkilökohtaisen vääryyden kokeminen on ollut monelle naistut
kijalle kynnys, joka on pakottanut määrittelemään suhteen Raa
mattuun uudelleen.
Naisnäkökulmaa soveltavat tutkijat ovat tulleet ratkaisuissaan
hyvinkin erilaisiin lopputuloksiin. Radikaali suuntaus hylkää Raa
matun kokonaan. Sen mukaan Raamatun teksti on niin patriar
kaalista, että tekstin "puhdistamisen” jälkeen jäljelle ei jää mitään.
Lojalistisen suuntauksen mukaan ongelma on tekstin vääränlai
nen tulkinta: Raamatussa on myös tasa-arvoa tukevia kohtia. Näi
den ääripäiden välissä on useita muita feministisiä tulkintatapoja.
Esimerkiksi patriarkaalisuutta saatetaan pitää vain historiallisena,
tekstien syntyajankohdan kulttuuriin kuuluvana piirteenä, joka ei
saa vaikuttaa nykytulkintoihin. Toisaalta voidaan painottaa naisten
keskeistä roolia kristinuskon varhaisvaiheissa ja pyrkiä rekonstruoi
maan heidän historiaansa.

"Heidän silmänsä aukenivat."
Kertomus Emmauksen tien miehistä on kulkenut otsikoissa muka
na tähän asti. Alkuperäisestä yhteydestään irrotettuina kertomuk
sen lauseet ovat ajoittain saaneet uusia merkityksiä. Vai ovatko?
Kuinka niiden merkitys voisi muuttua? Jos merkitys on muuttunut,
mihin muutos perustuu? Missä määrin lukija itse luo merkityksen?
Voiko hän päästä selville kirjoittajien tarkoittamasta merkityksestä?
Lukija kykenee halutessaan täyttämään tekstiä omilla merki
tyksillään. Toisaalta teksti tarjoaa lähtökohtia myös varhaisempien
merkitysten selvittämiseen. Jos tekstiä tarkastellaan viestinä kirjoit
tajalta lukijalle, viestin perillemeno olisi varmempaa, jos kirjoittaja
ja lukija eläisivät samassa ajassa ja kulttuuriympäristössä.
Osa kirjallista kulttuuria ovat tekstin erilaiset, merkitsemis- ja
jäsentämistavat. Lukijat ovat ehkä etsineet - tämän artikkelin kir
joittajien tavoin - Emmaus-kertomuksen katkelmille uutta tulkin
taa niiden jälkeen tulevasta tekstistä. Tällöin lukija ja kirjoittajat
noudattavat sopimusta, jonka mukaan yhtenäisen tekstin keskelle
sijoitetut, tyhjillä riveillä erotetut lyhyet ilmaukset tai lauseet on
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tarkoitettu johdannoiksi niiden jälkeen tuleville jaksoille. Kyse on
nykyaikaisesta käytännöstä, jota esimerkiksi Raamatun ajan kirjoit
tajat eivät noudattaneet: tekstit kirjoitettiin yhteen ilman sanavälejä ja väliotsikoita. Lisäksi koko kirjoituksen koristeellinen otsikko
sijoitettiin usein vasta loppuun.

Ymmärrätkö, mitä luet?
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EUROOPAN USKONTO
Kristinusko tuli, näki ja voitti. Sen kolmesataa ensimmäistä vuotta
ovat menestystarina: tuntemattomasta lahkosta keisarin uskonnok
si. Vielä vuoden 150 tienoilla roomalainen kirjailija kuvasi kristit
tyjä näin:
He kokoavat yhteiskunnan pohjasakasta sivistymättömiä ja herkkäus
koisia naisia, jotka naisten tavoin ovat kaikkeen houkuteltavissa. He
kokoontuvat öisin ja syövät ihmisarvolle sopimatonta ruokaa; heitä ei
yhdistä roisiinsa jumalanpalvelus, vaan rikos. He ovat hämäräperäinen,
valonarka joukkio; julkisesti he vaikenevat, mutta levittävät sitä enem
män oppiaan salassa.

I le tuntevat toisensa salaisista merkeistä ja rakastavat toisiaan jo ennen
kuin ovat tutustuneet: he kutsuvat toisiaan veljiksi ja sisariksi ja heittäyty
vät sitten tyydyttämään intohimojaan keskenään.

Kerrotaan, että he typeryydessään pitävät pyhänä ja palvovat halveksitun
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elukan, aasin, päärä. Toiset taas kertovat heidän kumartavan ylipappiinsa

sukupuolielimiä. En tiedä, pitääkö rämä paikkansa; joka tapauksessa se
sopisi heidän yöllisiin salamenoihinsa. Kerrotaan, että heidän seremoni-

oidensa keskipisteenä on henkilö, joka on tuomittu kuolemaan rikoksis
taan, sekä hänen surmaamiseensa kuulunut ristinpuu.

Varhaisten kristittyjen julkisuuskuva ei ollut kovin kirkas, mutta
se muuttui pian. Kristinusko ei ollut sallittu uskonto, koska kristi
tyt eivät osoittaneet kunnioitusta keisarin suojelushengelle eivätkä
uhranneet valtion virallisille jumalille. Siksi heitä ajoittain vainot
tiin, vaikka he vakuuttivat olevansa hyviä alamaisia ja rukoilevansa
keisarin puolesta. 200-luvun loppupuolella he muodostivat merkit
tävän, joskin paljolti normaaliin elämänmenoon sopeutuneen vas
takulttuurin. I leini oli kaikissa kansanluokissa, myös armeijassa ja
hovissa. I le muodostivat uhkan valtakunnan yhtenäisyydelle, jonka
perustana oli vanha valtionuskonto.
Keisari Diocletianus pyrki selvittämään välinsä kristittyihin vii
meisessä suuressa vainossa 300-luvun alussa. Tämä epäonnistui.
Seuraava keisari Konstantinus Suuri otti tappiosta opikseen ja teki
kirkosta liittolaisensa. Hän muutti Rooman valtakunnan uskonnon.
Samalla hiin muutti maailman.
Konstantinuksen suunnanmuutoksesta alkaen kirkko on ollut
olennainen osa länsimaista kulttuuria. "Läntinen kristinusko oli ja
on jatkuvasti eurooppalaisen ajattelun tärkein rakennetekijä", kir
joittaa 1900-luvun johtava historiantutkija Fernand Braudel. Tä
män takia kristinuskoa ja sen historiaa tutkitaan sekä eri kirkko
kunnissa että niiden ulkopuolella. Länsimaiseen yliopistoon on
perinteisesti kuulunut teologinen tiedekunta.
Seuraavassa esitellään kirkkohistoriankirjoituksen historiaa, eri
laisia tutkimusteemoja ja metodeja sekä käsitellään tutkijan sitou
tumisen ongelmaa ja historiankirjoituksen luonnetta. Kirjallisuus
luettelossa on perusteosten lisäksi tuoreita yleistajuisia artikkeleita,
jotka valaisevat alan uusinta keskustelua. Sen sijaan tarkoitukse
na ei ole antaa kattavaa kuvaa Suomessa nykyisin harjoitettavasta
kirkkohistoriallisesta tutkimuksesta.

79

Kirkkohistoria

KIRKKOHISTORIANKIRJOITUKSEN HISTORIA

Kristinusko on historiallinen uskonto, ei ajasta ja paikasta riippu
maton oppirakennelma. Sen perustaja ei ole taivaallinen olento ei
kä menneisyyden tarunomainen sankari, vaan Jeesus Nasaretilainen,
galilealainen kiertävä saarnaaja ja parantaja, joka syntyi keisari Au
gustuksen aikana ja aloitti toimintansa keisari Tiberiuksen viidente
nätoista hallitusvuotena. Evankeliumit eivät ole opillisia tutkielmia,
vaan kertomuksia "kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opet
ti”. Evankelista Luukas jatkoi omaa kertomustaan Apostolien teois
sa. Hän on uuden uskonnon ensimmäinen historiankirjoittaja.
Kesti kauan, ennen kuin Luukas sai seuraajia. Ensimmäiset kris
tityt eivät olleet kiinnostuneita historiasta. He odottivat sen lop
pua, Jeesuksen pikaista paluuta. Se viipyi, ja sitä odoteltaessa kris
tinusko sopeutui Rooman valtakuntaan, siitä tuli sallittu ja suosittu
uskonto. Se oli voittanut, ja oli tullut aika kirjoittaa voittajan his
toria, esitellä kirkko maailmalle.
Eusebios Kesarealaisen Kirkkohistoria valmistui 330. Se kään
nettiin tuoreeltaan latinaksi ja uudella ajalla muille sivistyskielille.
Se on eräs varhaisen kristinuskon perusteksteistä. Siitä käy ilmi, mi
tä 300-luvun alussa tiedettiin uuden valtionuskonnon menneisyy
destä ja miten tämä haluttiin esittää.
Eusebios kertoo esipuheessaan, että hän aikoo kirjoittaa ensin
näkin "pyhien apostolien seuraajista” eli niistä miehistä, jotka ovat
olleet "kirkon johtajina ja päämiehinä kuuluisimmissa seurakunnis
sa”, nimittäin Jerusalemissa, Antiokiassa, Aleksandriassa ja Roo
massa. Toiseksi hän kertoo teologeista ja kristinuskon puolustajista
ja kolmanneksi niistä, jotka ovat "eri aikoina uutuuksien himosta
joutuneet äärimmäiseen hairahdukseen”, eli harhaoppisista. Lisäksi
hän puhuu juutalaisista ja heidän kokemistaan onnettomuuksista.
Viidentenä teemana ovat kristittyjen kärsimät vainot, kuudentena
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ja viimeisenä "Vapahtajamme armollinen ja lempeä apu”, joka vei
kristinuskon voittoon.
Eusebios selittää tapahtumat Jumalan johdatuksella ja paholai
sen juonilla. Teos on luonteeltaan opettava ja rakentava: se maalaa
harhaoppiset synkin värein ja ylistää kirkon suosijoita. Eusebios ei
kuvaile vainoissa luopuneiden syntejä, sillä hän haluaa kertoa "vain
sen, mikä on meille ja jälkimaailmalle hyödyksi”.

Historia kristillistyy
Eusebios otti mallia roomalaisilta historiankirjoittajilta, mutta pi
an osat vaihtuivat. Kirkko antoi Rooman valtakunnalle ideologi
an, ja maallinen historiankirjoitus alkoi katsoa mallia kirkkohis
toriasta. Historian alku oli nyt luettavissa Raamatun alkulehdiltä,
ja saman teoksen viimeinen kirja ennusti myös historian lopun.
Raamattu kertoi lisäksi myöhäisantiikin ihmisille, että he elivät
Danielin kirjan ennustaman neljännen ja viimeisen maailmanval
lan eli Rooman valtakunnan aikaa. Kristillisen historiankäsityksen
voitto näkyy myös siinä, että vuosia ruvettiin vuoden 530 tienoilla
laskemaan Kristuksen syntymästä eteenpäin.
Keskiajalla kirkkohistoria ja maallinen historia eli profaanihistoria sulautuivat toisiinsa. Suurimpia saavutuksia on Englannin kirk
kohistoria, jonka munkki Beda laati 700-luvun alussa.
Enin osa ajan historiankirjoituksesta on hagiografista kirjalli
suutta. Se kertoo pyhimysten elämästä, kuolemasta ja ihmeistä.
Elämäkertojen tarkoituksena on opettaa ja herättää hartautta. Ne
täyttävät korkeat viihdekirjallisuuden kriteerit: vauhtia ja jännitys
tä, yllättäviä käänteitä ja täpäriä pelastumisia, konnia ja viattomia
neitoja, väkivaltaa, seksiä ja sadismia. Sankarit näkevät näkyjä ja
kuulevat ääniä, piru pitää peliään, mutta myös Jumala puuttuu ta
pahtumien kulkuun. Leijonat, karhut, lohikäärmeet ja muut hirviöt
keskustelevat kuin kansansaduissa. Pyhät parantavat sairaita ja he
rättävät kuolleita, heihin ei pysty tuli eikä miekka. Näitä kertomuk
sia kelpasi lukea luostarin ruokapöydässä, niistä löytyi esimerkkiainesta saarnoihin ja aiheita alttaritauluihin.
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Uskonpuhdistus synnyttää
uusia tulkintoja
Uskonpuhdistus jakoi 1 500-luvulla länsimaisen kristikunnan. Raa
mattu ei antanut vastausta siihen, olivatko katolilaiset vai protes
tantit oikeassa. Apu löytyi sen sijaan kirkon historiasta. Katolilaiset
saattoivat vedota katkeamattomaan traditioon. He edustivat alku
peräistä uskoa ja kysyivät, mistä Martti Luther ja hänen kannatta
jansa olivat saaneet uuden, väärän oppinsa.
Uskonpuhdistusliikkeen kakkosmies Philipp Melanchthon ei
jäänyt vastausta vaille. Kirkon historia oli nimittäin kulkenut toi
sella tavalla kuin paavi nuskoiset esittivät. Alkukirkko oli vielä ollut
puhdas ja turmeltumaton, mutta 500-luvulta lähtien se oli painu
nut vähitellen rappioon, maallistunut ja päätynyt pimeyteen, paa
vin hirmuvallan alle. Pimeys ei kuitenkaan ollut täydellinen, "sillä
Jumalalla on aina ollut valittu joukkonsa, silloinkin kun evanke
liumin oppia julistettiin hämärästi eikä se soinut kyllin puhtaana,
kuten Jumala vastasi profeetta Elialle: Minä olen jättänyt itselleni
seitsemäntuhatta miestä, joiden polvet eivät ole notkistuneet Baalin edessä ja joiden suu ei ole häntä suudellut”. Näin opetti ensim
mäinen suomalainen historiankirjoittaja, Melanchthonin oppilas
Paavali Jinisten.
Evankeliumin liekki paloi Melanchthonin mukaan siis myös kes
kiajan pimeydessä, mutta kituliaasti. Vasta Luther poisti pimeyden.
Hänessä nähtiin uusi Elia, joka voitti Baalin profeetat. Vieläkin
enemmän: "Kunnianarvoisa isä, tohtori Martti Luther” oli Ilmes
tyskirjan enkeli, jonka tehtävänä "oli julistaa ikuinen evankeliumi
maan asukkaille” (Hm. 14:6). Luther ja hänen kannattajansa olivat:
palanneet puhtaan alkukirkon aikaan. He olivat alkuperäinen ka
tolinen kirkko, jonka yhteydestä paavinkirkko oli langennut pois.
Tämä niin sanottu rappioteoria on leimannut protestanttis
ta kirkkohistoriankirjoitusta aina 1900-luvulle saakka. Mutta joi
denkin mielestä myös uskonpuhdistuksen perintö saattoi rappeutua.
Radikaalin pietismin kärkihahmo Gottfried Arnold julkaisi 1699
laajan teoksen Puolueeton kirkko- ja kerettiläishistoria. Puolueet
tomuus tarkoitti sitä, että teos oli kirkkokunnista riippumaton ja
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otti kantaa kerettiläisten, harhaoppisten puolesta. Nämä olivat to
dellisia kristittyjä, todellinen kirkko. Laitoskirkko pappcineen oli
langennut. Niinpä Arnold saattoi eräänä viimeisenä "totuuden to
distajana” marssittaa esiin Tukholman Smedjegärdenin vankilassa
kahleissaan viruvan Lars Ulstadiuksen, joka oli kymmenen vuot
ta aikaisemmin keskeyttänyt jumalanpalveluksen Turun tuomio
kirkossa. Tiedot Arnold sai luonaan vierailleelta Petter Schäferiltä,
toisella suomalaisen radikaalipietismin lipunkantajalta.
Katolilaiset painottivat katkeamatonta perinnettä. Ranskalai
set benediktiinit ja belgialaiset jesuiitat kehittivät historian aputie
teitä, ennen muuta paleografiaa eli vanhojen käsialojen lukutaitoa.
He keräsivät vanhakirkollisia ja keskiaikaisia pyhimyselämäkertoja,
vertailivat käsikirjoituksia toisiinsa ja julkaisivat niitä kymmeniätu
hansia sivuja. Tiiliä lähdekriittisellä työllään he loivat pohjan tie
teelliselle historiankirjoitukselle.

Modernin historiankirjoituksen synty
Raamatullinen historiankäsitys oli kaiken länsimaisen historiankir
joituksen perusta aina 1 700-luvulle, valistuksen vuosisadalle saak
ka. Englantilainen piispa James Ussher laski 1650 Vanhan testa
mentin sukuluetteloiden avulla, että Jumala aloitti luomistyönsä
klo 20.00 lauantaina, lokakuun 22. päivänä vuonna 4004 ennen
Kristuksen syntymää. Tämän mukaiset vuosiluvut painettiin Raa
mattujen reunuksiin asianomaisiin kohtiin — esimerkiksi vedenpai
sumus oli tapahtunut vuonna 1654 maailman luomisesta - ja niihin
luotettiin yhtä lujasti kuin itse pyhään tekstiin.
Valistuskaudelta kihtien nämä vuosiluvut joutuivat kyseenalai
siksi, vaikka tiedot Egyptin ja Kiinan muinaisista kulttuureista saa
tiin vielä sopimaan raamatullisen ajanlaskun puitteisiin. 1800-luvun alussa muotitieteeksi noussut geologia oli vaikeampi pala.
Muutama vuosituhat lisiiä maapallon ikään ei riittänyt geologeille.
He tarvitsivat miljoonia vuosia. Heillä oli todisteita, eri maaker
roksista löytyneitä ammoin kuolleiden eläinten ja kasvien fossiile
ja. Niiden muodostuminen oli vaatinut vuosimiljoonia, jotka eivät
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mahtuneet raamatulliseen ajanlaskuun. Luomisesta lähtevät vuosi
luvut hävisivät vähitellen Raamattujen marginaaleista. Kirkot tun
nustivat, ettei Raamattu ole geologian eikä ihmiskunnan alkuhisto
rian oppikirja.
Ajan vaatimuksiin sen sijaan sopi, että vuosia ruvettiin laske
maan myös taaksepäin Kristuksen syntymästä. Aloitteen oli teh
nyt Beda jo 700-luvulla, mutta käytäntö vakiintui vasta valistuksen
vuosisadalla.
Valistuskauden johtava kirkkohistorioitsija oli Göttingenin yli
opiston kansleri Johann Lorenz von Mosheim. Hänen mukaansa se
kä kirkkohistoria että profaanihistoria liikkuvat samalla, maallisella
tasolla. Hän ei enää hyväksynyt Jumalaa selitykseksi kirkkohistori
an eikä profaanihistoriankaan tapahtumille. Myös paholainen pois
tui vähin äänin historian näyttämöltä. Hänestä tuli Mefistofcles, sa
navalmis maailmanmies, joka sai tästä lähtien tyytyä esiintymään
Goethen Faustin ja muiden näytelmien usein koomisena hahmona.
Valistuskauden perinnölle rakentuva moderni tieteellinen his
toriankirjoitus syntyi 1800-luvun alkupuolella. Arkistot avattiin
tutkijoiden käyttöön, niistä tärkeimpänä Vatikaanin arkisto 1883.
Perustettiin suurelle yleisölle avoimia museoita. Vanhan ajan ja
keskiajan lähteitä ruvettiin julkaisemaan. Syntyivät tieteelliset seu
rat ja aikakauskirjat. Suomen historiallinen seura perustettiin 1875,
Suomen kirkkohistoriallinen seura 1891. Turun yliopistossa oli alus
ta alkaen ollut historian professorin virka. Kirkkohistorian profes
suuri perustettiin Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan
1828, mutta vuoteen 1843 saakka virkaan kuului myös Uuden tes
tamentin tutkimus.
Tästä lähtien kirkkohistoriankirjoitus on seuraillut muun histo
riantutkimuksen suuntauksia. Sitä ei erota profaanihistoriasta me
todi vaan tutkimuksen kohde.
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Kirkko on vanha ja sen historia pitkä. Vierailija kysyi eräältä Va
tikaanin palveluksessa olevalta italialaiselta aatelismieheltä, mik
si tämä oli ryhtynyt Pyhän istuimen virkamieheksi. Kreivi vastasi:
"Perheessämme on tuhannen viime vuoden aikana ollut tapana, et
tä yksi pojista menee paavin palvelukseen."
Tällainen jatkuvuus on harvinaista. Paavius on ainoa nykyaikai
nen instituutio, jonka katkeamaton historia ulottuuu vanhaan Roo
man valtakuntaan. Myös kristillinen oppi on vanha. Johtava teolo
gian historian tutkija Jaroslav Pelikan sanoo:
Kaksituhatta vuotta vanhan kristillisen kirkon olemassaolo tarkoittaa
sitä, että uskonnolla on historiansa, joka on varsin perusteellisesti tal
lennettu. Itse asiassa kyseessä on ihmiskunnan älyllisen historian pisin
yhtäjaksoinen kansainvälinen hanke.

Paljon ongelmallisempaa on, ehtiikö yhden ihmiselämän aikana saa
da tästä historiasta jonkinlaisen otteen. Minä olen kokeillut onneani.
Aloitin varhain, tein lujasti töitä ja olen ehtinyt ainakin jossakin mää
rin tutustua jokaiseen aikakauteen mahdollisimman monen kirjoittajan
kautta. Totta kai löydän aina asioita, joita en tunne, mutta se juuri onkin
m u kaa nsa te m paavaa.

Pelikan pitää kutsumuksenaan esitellä menneisyyden teologien aja
tuksia. Hän valittaa, että harvat nykypäivän kristityt tuntevat kir
kon tradition. Hän ei ole myöskään vakuuttunut siitä, että nykyajan
teologit olisivat viisaampia kuin aikaisemmat: "Itselleni historian
henkilöt ovat usein kiinnostavampia kuin omat aikalaisen!.”
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Jaroslav Pelikan ja merkittävin suomalainen kirkkohistorioitsija
Kauko Pirinen pystyivät vielä tutkimaan useita aikakausia ja erilai
sia teemoja. Tällainen laaja-alaisuus on harvinaista. Useimmat his
torioitsijat ovat erikoistuneet johonkin aikakauteen tai tutkimustee
maan. Ei kuitenkaan ole ihanne, että tutkija liikkuu vain muutaman
vuoden sisällä tai tarkasti rajatun erityisalan parissa. Vaikka histori
oitsija ei voikaan olla monen aikakauden erikoistuntija, hänen am
mattitaitoonsa kuuluvat vankka yleistietous ja laaja lukeneisuus.

Vanha kirkko
Kristikunnan puu on haarautunut moneen osaan, mutta oksat läh
tevät samasta rungosta. Samoin kuin länsimainen kulttuuri on Roo
man perillinen, samoin nykyiset kirkkokunnat ovat - kukin ta
vallaan - alkukirkon perillisiä. Sen suuret opettajat ovat saaneet
kirkkoisän kunnianimen. Heitä samoin kuin ensimmäisiä yleisiä eli
ekumeenisia kirkolliskokouksia arvostetaan sekä itäisessä että länti
sessä kristikunnassa. Yhteinen perintö yhdistää, mutta sitä voidaan
tulkita eri tavoin, aivan kuten yhteistä Raamattuakin.
Vanhan kirkon aika on perusteellisimmin tutkittuja kirkkohis
torian kausia. Monissa yliopistoissa on sitä varten erityinen patristiikan eli kirkkoisiä tutkivan teologian haaran oppituoli. Kirkkoisi
en teokset on huolellisesti julkaistu, selitetty ja käännetty suurille
maailmankielille. Ellei tutkija halua erikoistua katakombimaalauksiin tai piirtokirjoituksiin, hän voi tehdä työnsä painettujen tekstilaitosten äärellä. Vuosittain ilmestyvät bibliografiat, lukuisat alan
aikakauskirjat ja neljän vuoden välein pidettävät suuret kansain
väliset konferenssit pitävät hänet tutkimusten suhteen ajan tasalla.
Patristiikka on kansainvälistä eikä kunnioita myöskään kirk
kokuntien rajoja. Saksankielisellä maailmalla oli vielä 1900-luvun
alussa vahva ote sekä antiikin tutkimuksesta yleensä että varsin
kin ajan kirkkohistoriasta. Berliinin yliopiston professori Adolf von
Harnack oli alan ja koko kirkkohistoriankirjoituksen ylittämätön
mestari ja hänen oppilaansa Jaakko Gummerus ensimmäinen mo
derni suomalainen kirkkohistorioitsija.
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Saksan tieteen hegemonia päättyi toiseen maailmansotaan. Patristiikan tutkimuksen painopiste on nykyisin anglosaksisessa ja ro
maanisessa maailmassa. Tärkeitä keskuksia ovat Alankomaiden ja
Belgian yliopistot, Oxfordin, Cambridgen ja Lontoon yliopistojen
"kultainen kolmio”, Chicago, Pariisi ja Rooma. Yliopistojen lisäksi
monet luostarit ovat patristiikan tutkimuskeskuksia. Alan suoma
lainen tutkimus on niukkaa, mutta korkeatasoista.
Katolinen ja protestanttinen patristiikka eivät metodiselta ot
teeltaan juuri eroa toisistaan. Toki eräät kysymykset ovat arkoja,
mutta nykyään katoliselle patristikolle - samoin kuin eksegeetille
- on annettu mahdollisuus poiketa kirkon vallitsevasta kannasta.
Kun 1950-luvulla Pietarinkirkon alta löytyi alkukristillinen hau
tausmaa, Vatikaani julisti, että päivänvaloon oli saatu "mitä suu
rimmalla todennäköisyydellä” itse apostoliruhtinas Pietarin hauta.
Katoliset tutkijat pidättyivät kommentoimasta paavi Pius Xll:n il
moitusta. He eivät kuitenkaan evankelisten kollegoidensa tavoin
huomauttaneet, ettei luiden löytyminen hautausmaalta ollut suuri
kaan ihme.
Paaviuden alkuhistoria on katoliselle kirkolle arka asia, vaikka
paavinistuimen arvovalta ei olekaan sen varassa, miten aukotto
maksi tai aukolliseksi paaviluettelon alkupää osoitetaan. Katolinen
kirkkohistoriantutkimus ei enää puolustele paavien sarjan autentti
suutta, vaan yhtyy siihen käsitykseen, että luettelo on monien mui
den piispaluetteloiden tavoin myöhempi, ilmeisesti 200-luvulla laa
dittu konstruktio.
Toinen vaikea pala ovat ekumeeniset konsiilit, varsinkin neljä
ensimmäistä. Lutherilla oli laajat tiedot kirkkohistoriassa, eikä hän
jättänyt niitä käyttämättä. Hän osoitti teoksessaan Kirkolliskoko 
uksista ja kirkosta, että neljä ensimmäistä konsiilia olivat keisarin
eivätkä paavin koolle kutsumia ja että paavin ja koko läntisen kris
tikunnan osuus oli niissä perin vähäinen. Lutherin nuolet osuivat,
eikä myöhempi katolinen tutkimus ole onnistunut vetämään niitä
pois. Katolisen käsityksen mukaan ainoastaan paavin koolle kutsu
ma konsiili on ekumeeninen. Niinpä puolivirallinen katolinen konsiilihistoria joutuukin turvautumaan melkoiseen selittelyyn voidak
seen osoittaa neljä ensimmäistä konsiilia ekumeenisiksi.
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Myös protestanttisella patristiikalla on omat sokeat pilkkunsa.
On ymmärrettävää, että se on suhtautunut poleemisesti ja vähät
televästi niihin kahteen peruspylvääseen, joiden varaan katolinen
kirkko paljossa rakentuu, nimittäin paaviuteen ja luostarilaitokseen.
Näitä aiheita käsittelevä moderni tutkimus on parhaalta osin kato
lista. Kuvaavaa on, että vielä protestantti Karl Heussi (k. 1961),
jonka kirkkohistorian kurssikirjan äärellä monet saksalaiset teologipolvet ovat hikoilleet, puolusti pitkään ja hartaasti teesiään, jonka
mukaan Pietari ei ollut koskaan käynytkään Roomassa.
Vanhaa hapatusta on ollut myös protestanttisessa askeesin ja
luostarilaitoksen tutkimuksessa. Aihe ei ole yleisesti kiinnostanut,
ja vielä 1900-luvun alkupuolella liikkeen juuria etsittiin kristinus
kon ulkopuolelta. Tilanne on muuttumassa, joskin protestanttinen
panos tutkimukseen on vielä vaatimaton. Myös pyhimyslegendoja
koskeva tutkimus on vähitellen nousemassa siitä haudasta, jonka
1900-luvun alun ylikriittinen tutkimus sille kaivoi. Marttyyrikultin
ja pyhimysten palvonnan alkuperää ei enää yhtä varmasti sijoiteta
antiikin pakanauskontoihin, vaan niille on löydetty myös raamatul
lista pohjaa.
Protestanttisten vapaakirkkojen tarjoama kuva vanhasta kir
kosta edustaa rappioajatusta puhtaimmillaan. Ratkaiseva lankee
mus oli kirkon sovinto ja liitto Konstantinuksen Rooman kanssa.
Kahdeksanteen suomalaiseen painokseen yltänyt adventismin joh
tohahmon Ellen G. Whiten kirkkohistoria Suuri taistelu otsikoi
asiaa käsittelevän luvun sanoin "Luopumuksen tielle”. Luopumuk
sen syy on selvä: "Saadakseen maallista voittoa ja kunniaa kirk
ko antautui etsimään maan mahtavien tukea ja suosiota, ja niin
hyljättyään Kristuksen se tuli viekoitelleiksi tekemään liiton saa
tanan edustajan, Rooman valtion kanssa.” Jos valtionkirkko on
kin langennut, löytää Gottfried Arnoldin jälkiä seuraava vapaakir
kollinen historiankirjoitus puhtaan seurakunnan, ja samalla omat
edeltäjänsä, alkukirkon toisinajattelijoista, kuten montanolaisista
ja donatolaisista.
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Keskiaika
Vielä 1980-luvulla valiteltiin niin meillä kuin muualla keskiajan
tutkimuksen tyrehtymistä. Alalle on korkeat pääsyvaatimukset, en
nen muuta latinan taito sekä kyky lukea vanhoja käsikirjoituksia.
Nuorta polvea ei "pimeä” aika kiinnostanut.
Valitukset ovat nyt jääneet taakse. Keskiajan tutkimus elää voi
mansa päiviä. Eräs syy on siinä, että se tutkii koko Euroopalle yh
teistä kulttuuria. Ensimmäiset asiakirjat, joissa esimerkiksi Suomi
mainitaan, laadittiin paavin kansliassa. Tärkein keskiaikaamme
koskeva lähdekokoelma on Turun tuomiokirkon kopiokirja, niin sa
nottu Mustakirja. Sen aloittaa komeasti paavi Benedictus XII:n kir
je vuodelta 1340. Pyhä Isä julistaa siinä pannaan joukon nimeltä
mainittuja Sääksmäen talonpoikia, jotka olivat kieltäytyneet mak
samasta piispalleen neljättä oravannahkaa.
Paavi Benedictus oli entinen inkvisiittori Jacques Fournier, joka
oli kuulustellut kataarien harhaopista syytettyjä eteläranskalaisen
Montailloun kylän asukkaita. Ranskalainen historiantutkija Emmanuel Le Roy Ladurie loi näiden inkvisitiopöytäkujojen avulla kuvan
keskiaikaisen kylän elämästä. Teoksesta tuli bestseller. Se edustaa
uutta keskiajantutkimusta: pyrkimystä ymmärtää tavallisen ihmisen
elämää sellaisena kuin se oli, meille kaukaisena ja outona, mutta
kuitenkin tuttuna aikana.
Keskiajan historia on kirkon historiaa. Aikakausi ei tuntenut
kansoja eikä valtioita vaan kirkon. Englantilainen oikeushistorioitsija E W. Maitland kirjoitti:
Keskiaikainen kirkko oli valtio. Mitä valtion ominaisuuksia siltä puut
tuu? Sillä on lait, lainsäätäjät, tuomioistuimet, lakimiehet. Se käyttää pak

koa saadakseen ihmiset noudattamaan lakejaan. Sillä on vankiloita. Se
julistaa kuolemantuomioita. Se ei ole vapaaehtoinen yhteiskunta. Ihmi
set eivät tosin synny siihen, mutta heidät liitetään siihen kasteessa heiltä

kysymättä. Jos he yrittävät erota siitä, heidät voidaan polttaa. Kirkkoa
pidetään yllä pakollisin veroin.
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Keskiaikainen kirkko oli modernin valtion tavoin pakkoyhteisö. Si
tä ei asetettu kyseenalaiseksi enempää kuin modernia valtiotakaan,
eikä siitä erottu, niin kuin ei nykyaikaisesta valtiostakaan erota.
Tämä tekee keskiajan erilaiseksi kuin muut aikakaudet. On myös
luonnollista, että käsityksemme kirkosta ja uskonnosta vaikuttaa
siihen, miten tarkastelemme kirkon hallitsemaa keskiaikaa. Mitä
paremmin tutkija tuntee nykypäivän katolisen kirkon, sitä helpom
pi hänen on ymmärtää keskiaikaa. Ja päinvastoin: mitä huonom
min tutkija on perillä katolisesta kirkosta ja yleensä kristinuskosta,
sitii vaikeampi hänen on ymmärtää keskiaikaa. Keskiaikaa kohtaan
tunnetaankin eniten kiinnostusta katolisissa maissa, joissa perinne
on säilynyt katkeamattomana: katedraalit ja luostarit ovat pystyssä,
kirkonkellot soivat, isä Camillo kaitsee laumaansa, nunnat ja mun
kit kuuluvat katukuvaan.
Katolisella tutkimuksella on kirkon tuki. Paavi Leo XIII julisti
1879, että kirkon on palat tava Pyhän Tuomas Akvinolaisen perintöön
ja hylättävä nykyajan harhaopit. Katolisen kirkon suhtautuminen kes
kiajan tutkimukseen herättää yhä kysymyksen tutkimuksen puolu
eettomuudesta. Saneleeko kirkko tulokset? Onko tutkijoiden puolus
tettava katolisen kirkon kunniaa ja kaunisteltava vanhoja virheitä?
Nämä kysymykset olivat aikaisemmin aiheellisempia kuin nykyään.
Protestanttien puolella ongelma on päinvastainen. Vielä 1920-luvulla ilmestynyt suomalainen tietosanakirja puhuu kirkon sisäises
tä turmeluksesta keskiajan lopulla. Taustalla kuuluu Erasmuksen,
Lutherin ja Voltairen pilkka, joka suuntautui paitsi keskiaikaa myös
kirjoittajien oman ajan katolista kirkkoa vastaan. Näiden ja mo
nien muiden kriitikkojen kuvaukset inkvisitiosta, noitien poltta
misesta, skolastiikan hiustenhalkomisesta, itsensäruoskijoista, anekaupasta ja irstaista munkeista ja nunnista ovat osaltaan luoneet
käsitystä pimeästä keskiajasta.

Reformaatio
Reformaatio tarkoittaa uudistusta, mutta uudistuksen hintana oli
länsimaisen kristikunnan hajoaminen. Kuka oli siihen syypää?
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Sekä katolilaiset että protestantit antoivat selvän vastauksen: syyl
linen oli rintaman toisella puolella. Luther oli toisille sankari, toi
sille konna. Kiistassa ei rajoituttu teologien väliseen oppineeseen
keskusteluun, vaan kristikunnan särkynyt yhteys yritettiin palaut
taa myös asein.
Reformaatiosta on yli neljäsataa vuotta. Tänä aikana kirkot ovat
kasvaneet erilleen. Ne ovat samalla joutuneet hyväksymään sen,
etteivät ne ole ainoa kristillinen kirkko. Ekumenia etence, joskin
hitaasti. Kirkon johtajat keskustelevat keskenään, vanhoja kiro
uksia perutaan. Yhteiset julkilausumat eivät silti pyyhi pois puolen
vuosituhannen aikana kehittynyttä erilaista kulttuuria. "Taitaa ku
lua vielä vuosisatoja, ennen kuin katoliset piispat istuvat körttiseuroissa ja Suomen luterilaiset lukevat Loreton litaniaa” (Seppo A.
Teinonen).
Moderni reformaatiotutkimus on haudannut sotakirveet. Vielä
1900-luvun alkupuolella katolinen tutkimus esitteli Lutherin luon
nevikaisena ja protestantit korostivat paavinvallan pimeyttä. Nämä
näkemykset kuuluvat historiaan. Protestanttinen tutkimus on luo
punut rappioteoriasta ja näkee myöhäiskeskiajan rikkaan uskonnol
lisen elämän myönteiset puolet.
1960-luvulla pidetyn Vatikaanin toisen konsiilin jälkeen kato
liset teologit ovat osallistuneet reformaatiohistorian kongresseihin.
Moderni katolinen tutkimus tunnustaa, että pääsyy kristikunnan
hajoamiseen oli paavinistuimen epäviisas politiikka. Myös katoli
nen Luther-kuva on saanut kirkkaampia värejä. Luther ei enää ole
pelkästään harhaoppinen ja kirkon hajottaja, vaan myös vilpitön
teologi ja kirkon uudistaja. Ei ollut hänen syynsä, että kirkon uudis
tus johti kirkon hajoamiseen.
Luther on Saksan kansallissankari, ja saksalaiset ovat ottaneet
hänestä kaiken irti. Hitlerin Saksa kaivoi esiin Lutherin juutalais
vastaiset kirjoitukset, Saksan demokraattinen tasavalta antoi puo
lestaan arvoa niille Martti-tohtorin teksteille, jotka kehottivat kuu
liaisuuteen maallista hallitusvaltaa kohtaan.
Reformaation tutkimus ei ole pelkästään saksalaisten käsissä.
Pohjoismaiden panos on ollut niukka, mutta korkeatasoinen. Ame
rikkalaiset tutkijat ovat nousseet toisen maailmansodan jälkeen
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saksalaisten tasalle. He ovat kiinnittäneet huomiota reformaation ra
dikaaliin siipeen sekä katolilaisten että luterilaisten vainoamiin kastajaliikkeisiin. Nämä ovat amerikkalaisten vapaakirkkojen edeltäjiä.

Pietismi ja herätysliikkeet
Herätysliikkeitä on esiintynyt kaikkialla kristikunnassa, ja niitä
myös tutkitaan kaikkialla. Rajoitun tässä kuitenkin tarkastelemaan
kotimaista kenttää.
"Tämä oli paras puhe, jonka olen kuullut Jumalan seurakunnan
ulkopuolella”, kommentoi lestadiolaissaarnaaja, joka oli eksynyt
liikkeen toisen haaran seuroihin.
Herätysliikkeet leimaavat Suomen kirkkoa. Oma liike on mo
nelle sama kuin Jumalan seurakunta. Herätysliikkeitä on usein pi
detty myös niin sanotun suomalaisen kristillisyyden erityisinä edus
tajina.
Nämä näkökulmat ovat tulleet esiin suomalaisessa herätysliik
keiden tutkimisessa ja kirkkohistoriankirjoituksessa yleisemminkin.
Vanhempaa, 1600-ja 1700-luvun pietismiä sekä 1800-luvun herä
tysliikkeitä on tarkasteltu ennen kaikkea oman liikkeen tai yleensä
pietistissävyisen kristinuskon tulkinnan näkökulmasta.
Sama tarkastelutapa on ulotettu myös pietismiä edeltäneeseen
niin sanottuun ortodoksian eli puhdasoppisuuden aikaan. Meillä se
käsittää lähinnä Ruotsin suurvaltakauden eli 1600-luvun. Vanhem
pi kirkkohistoriankirjoitus tapasi kertoa ankarasta kirkkokarista ja
pitkistä saarnoista, joita kaikkien oli pakko kuunnella, oppineiden
riidoista ja hedelmättömistä saivarteluista. Tähän kuivaan maahan
lankesi sitten pietismin virvoittava kaste.
Käsitys puhdasoppisuuden ajan ahdasmielisyydestä ja hengettömyydestä on osoittautunut sitkeähenkiseksi. Se on pesiytynyt var
sinkin paikallishistorioihin, joissa herätysliikkeet esitellään aidon ja
todellisen uskonnollisen elämän edustajina.
Toisen maailmansodan jälkeinen tutkimus on kuitenkin osoit
tanut, että kyseessä on harhakäsitys. Ortodoksian ajan kristillisyys
oli yhtä syvää ja aitoa kuin myöhempikin. Mutta se oli erilaista: sitä
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leimasi kollektiivinen uskonnollisuus. Kirkon kasvatus, sielunhoito
ja kirkkokuri tavoittivat koko kansan. Pietismi nousi sitä vastaan,
mutta rakensi samalla sen valmistamalle pohjalle.
Suomalaisia herätysliikkeitä tutkittiin runsaasti ennen tois
ta maailmansotaa. Laaja teos Mikael Agricolasta E. \V. Pakka
laan. Suomen kirkon paimenien elämäkerrasto (1947) sisältää 70
paimenen elämäkerrat; joukossa on muutama maallikko, jopa yk
si nainenkin. Painopiste on 1800-luvulla, jolloin 40 paimenta on
vaikuttanut. Piispoja on joukkoon mahtunut kolme, mutta herätysliikejohtajia kokonaista 23. Valikoima kuvastaa 1900-luvun alku
puolen suuntausta sekä Suomen kirkossa että kirkkohistoriantutkimuksessa. Haluttiin tutkia nimenomaan "elävää” kristillisyyttä, ja
tutkijatkin tulivat usein oman liikkeen piiristä.
Kun kirkkohistorian professori Jaakko Gummerus siirtyi 1920
piispaksi, professorinvirkaan valittiin Martti Ruuth. Hän oli herä
tysliikkeiden tutkija, samoin häntä seurannut Ilmari Salomies, joka
hoiti virkaa vuoteen 1943.
Ruuthin pääteos Abraham Achrenius. Ajan merkki ajoiltaan
(1921-1922) on kirkkohistoriankirjoituksemme klassikkoja, kerto
mus 1700-luvun herätysliikejohtajan vaiheista.
Nuori kotiopettaja koki herätyksen pietistiupseerin kodissa. En
simmäisessä virkapaikassaan Ahtävällä hän yritti ensin hillitä pitä
jässä puhjennutta hurmoksellista herätystä, mutta tempautui pian
itse mukaan separatistiseen "Siionin seurakuntaan” ja jiitri papin
virkansa kesällä 1740. Hän siirtyi Ruotsiin, mutta pettyi hurmosliikkeen omahyväisyyteen ja eripuraisuuteen. Hän sai pappisvirkansa
takaisin, palasi kotimaahan ja päätyi vihdoin Nousiaisten kirkko
herraksi. Monissa hengen tuulissa kuljeteltu ja koeteltu Achrenius
löysi vihdoin rauhan. Hän asettui Lounais-Suomen kansanherätyksen johtoon ja piti liikkeen kirkon piirissä.
Myös Ruuthin teos on ajan merkki ajoiltaan, 1900-luvun alun
kansallisen kirkkohistoriankirjoituksen puhdastyylinen edustaja. Se
on metodiselta otteeltaan aikansa huipputasoa. Mutta Ruuth ku
vaa yhdellä kameralla, ja se on suunnattu päähenkilöön. Tämä nä
kyy erityisen selvästi Achreniuksen separatistivaiheen kuvauksessa.
"Jeesuksen Kristuksen pasuuna” syytti kirkollisia esimiehiään vää-
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rastii opista ja elämästä. Nykylukija saattaa ymmärtää paremmin
piispaa ja tuomiokapitulia, joiden silmissä omatekoinen profeetta
epäilemättä näyttäytyi kiusallisena häirikkönä.
Entä naisnäkökulma? Kuvatessaan kohtalokasta vuoden 1740
kevättä Ruuth mainitsee kyllä ensimmäisen vaimon kuoleman:
"Kahden pienen lapsensa kanssa Achrenius jäi häntä haikean mur
heen valtaamana kaipaamaan.” Suruaika ei kestänyt kauan, sillä jo
toukokuussa separatistisen herätyksen yhteydessä Achrenius solmi
ilman kuulutuksia ja vihkimisseremonioita "omantunnonavioliiton” Pietarsaaren suntion tyttären kanssa. Mitä tästä on sanottava?
Ruuth ei sano jum i mitään. Naiset häipyvät taustalle; polttopistees
sä ovat sankarin hengelliset kokemukset.
Ruuth ei tietenkään voinut lähteä nykyisen historiantutkimuk
sen kysymyksenasetteluista. Tästä johtuu, että niin herätysliikkeitten kuin muukin historia kirjoitetaan aina uudestaan, kunkin ajan
omista lähtökohdista. Tämä ei vähennä aikaisemman tutkimuksen
arvoa.
Vanhempi herätysliikehistoria kiinnitti huomiota myös tavallis
ten kansanihmisten sielunelämään ja edelsi näin modernia mentali
teetti- ja mikrohistoriaa. Uranuurtaja oli Helsingin yliopiston venä
jän kielen professori Matthias Akiander, joka julkaisi 1860-luvulla
herätysliikkeitä käsittelevän seitsenosaisen lähdekokoelman. Teok
sella on pysyvä arvo, kun taas samanaikaisen kirkkohistorian profes
sorin B. O. Lillen tuotanto vaipui tuoreeltaan unhoon.
Herätysliikkeiden tutkimus ei enää painotu johtohahmoihin. Se
on löytänyt uusia näkökulmia. Se on johtanut selvittämään laajem
minkin tavallisen kansan uskonnollisuutta eli niin sanottua kirkol
lista kansankulttuuria. Sekä Aho Akademin että Helsingin yliopis
ton kirkkohistorian laitoksille on kerätty laaja kokoelma kirkollista
kansanperinnettä. Parhaillaan on tekeillä kattava kartoitus siitä,
mitä hengellisiä ja muita kirjoja kansa omisti ja luki.
Uskonnolliset liikkeet eivät kuulu ainoastaan menneisyyteen ei
vätkä kirkon sisälle. Niinpä niiden tutkimus koskee myös nykyaikaa
ja myös uskonnollisia vähemmistöyhteisöjä.
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Oman ajan kirkkohistoria
Venetsian patriarkka, ujosti hymyilevä Alhino Luciani valittiin
paaviksi elokuussa 1978. I kinen kautensa jäi runsaan kuukauden
mittaiseksi. Vatikaanin tiedotus kompasteli ja antoi ristiriitaisia lau
suntoja. Tästä lähti liikkeelle huhu, jonka mukaan Johannes Paava
li l:n äkillinen kuolema ei ollut luonnollinen.
David Yallop kirjoitti kirjan In God's Name. Siinä Luciani esite
tään ikään kuin Villin lännen seriffinä, joka ratsastaa palauttamaan
lain ja oikeuden korruptoituneeseen Dodge Cityyn. Mutta Alhino
Lucianin ratsastus Vatican Cityyn johti kuolemaan. Uusi paavi
puuttui Vatikaanin pankin väärinkäytöksiin ja aikoi syrjäyttää eräi
tä johtavia kardinaaleja, joilla oli yhteyksiä mahaan. Tämän vuoksi
hänet murhattiin.
Yallopin kirjaa myytiin miljoonittain. Todellisuus ei kuitenkaan
ollut noudattanut luinen keksimäänsä juonta. Kului silti muutama
vuosi, ennen kuin totuus paavin kuolemasta oli tyydyttävästi esi
tetty lukevalle yleisölle. John Cornvvellin teoksella on vetävä nimi
A Thief in the Night, mutta tutkija piti mielikuvituksensa kurissa.
Tutkimustulos on yhtä kaikki murheellinen: paavin terveydentilaa
ei valvottu kunnolla, ja liikarasitus vei hänet hautaan.
Johannes Paavali l:n odottamaton kuolema on malliesimerk
ki lähihistorian tapahtumasta, joka saa ensiksi liikkeelle toimit
tajat. Usein tarkoitus pyhittää keinot. Tehdään "paljastuksia” lä
hihistoriasta. Tällaisia tarjoiltiin esimerkiksi Suomen television
1999 esittämissä ohjelmissa, jotka kertoivat, kuinka Suomen johta
vat kirkonmiehet myötäilivät 1930-luvulla natseja ja 1970-luvulla
Neuvostoliittoa.
Lähihistorian ongelmana on objektiivisuus tai paremminkin sen
puute. Ongelma on sitä suurempi, mitä lähemmäksi omaa aikaa tut
kija tulee. On vaikeaa, ellei mahdotonta kirjoittaa puolueeton oma
elämäkerta. Elämäkerta taas on kaiken kattava vasta, kun elämä on
jo takana. Elossa olevista julkisuuden henkilöistä kirjoitetut elämä
kerrat selittävät useimmin kaiken parhain päin.
Vaikka tutkimuksella on omat vaikeutensa, on ajan läheisyydes
tä myös etunsa. Tutkija kuuluu itse siihen aikaan, jota hän tutkii.
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Hiin on aikalaistodistaja. Hän muistaa, missä hän sai tiedon pre
sidentti Kennedyn tai prinsessa Dianan kuolemasta. Hän on itse
seurannut niitä tapahtumia, joita hän tutkii. Enemmänkin: hän on
usein itse tehnyt sitä historiaa, jota hän tutkii. Hän tutkii paitsi
omaa aikaansa myös itseään.
Nykyajan kirkkohistorian ongelmat tulevat selvästi esiin silloin,
kun menneisyys halutaan tuomita ja unohtaa, kun eilispäivän vai
notuista tulee tämän päivän johtajia, patsaita kaadetaan, katujen
nimet muutetaan ja historia kirjoitetaan uudestaan: kun on tapah
tunut vallankumous.
Kun kommunismi sortui, Eino Murtorinne johdatti oppilaansa
tutkimaan Venäjän ja muiden itäryhmittymän maiden 1900-luvun
kirkkohistoriaa. Nuoret tutkijat pääsivät arkistoihin, jotka olivat ol
leet suljettuja sosialismin kaudella. He pääsivät vuorovaikutukseen
entisten toisinajattelijoiden kanssa. Mutta he pääsivät näkemään
myös voittajien vihan edellisen kauden vallanpitäjiä ja myöntyvyysmiehiä kohtaan. He saivat nähdä, kuinka koko lähimenneisyys
haluttiin pyyhkiä pois kansakuntien muistista.
Suomalaiset tutkijat olivat ulkopuolisia eivätkä joutuneet te
kemään tiliä omasta historiastaan. He saattoivat pohtia kirkon ja
kristittyjen asemaa sosialismissa viileämmin: tehdäkö vastarintaa
vai suostuako yhteistyöhön. Mutta ulkopuolelta voitiin myös ha
vaita, kuinka nykyisyys muuttaa menneisyyttä: ne, jotka kantavat
kidutuksen arpia, näkevät lähihistorian toisenlaisena kuin ne, jotka
välttivät vainon ja suostuivat yhteistyöhön.
Eilispäivä kuuluu jo historiaan, ja sitä voidaan tutkia siinä kuin
kaukaisempaakin menneisyyttä. Nykyajan tai oman ajan historian
(Contemporary History, Zeitgeschichte) alkukohta sijoitetaan ny
kyisin yleensä noin viidenkymmenen vuoden taakse, joskus hie
man kauemmaksi, maailmansotien väliseen aikaan. Sillä on jo
vakiintuneet tutkimustraditionsa sekä profaani- että kirkkohisto
riassa.
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Suomen kirkkohistoria
Suomi tulee myöhään historian ja kirkkohistorian lehdille. Kun
vuosituhannen vaihteen paavin järjestysnumero on 265, on Jukka
Paarma 53. Turun piispa. Suomalaisen kristillisyyden historia on sil
ti kunnioitettavan pitkä, noin tuhatvuotinen. Katolinen kirkko toi
Suomeen länsimaisen kulttuurin: kirjakielen ja kirjallisuuden, hal
linnon, oikeuslaitoksen ja verotuksen.
Kirkko toi myös historiankirjoituksen. Ensimmäisen Suomen
kirkkohistorian ja samalla ensimmäisen suomalaisen historiateok
sen kirjoitti Turun piispa Paavali Juusten 1570-luvulla. Suomen
piispainkronikka alkoi Pyhästä Henrikistä ja päättyi kirjoittajaan
itseensä. Juusten on saanut runsaasti seuraajia. Uusimmat tieteelli
set Suomen kirkkohistorian kokonaisesitykset ilmestyivät 1990-Iuvulla.
On luonnollista, että lähes yksinomaan suomalaiset tutkivat
maamme kirkkohistoriaa. Suomen historia ei yleisemininkään kuulu
maailmanhistorian tärkeimpiin. Suomalainen lukija voi olla tyyty
väinen, jos hän löytää maailmankielillä kirjoitetuista kirkkohistorian
yleisesityksistä maininnan siitä, että Suomi on luterilainen maa.
Moderni kansallisuusaate ja tieteellinen historiankirjoitus syn
tyivät 1800-luvun alkupuolella. Ne ovat sisaruksia, jotka tukivat
toinen toistaan. Ajan historiantutkijat asettivat lieteensä kansalli
suusaatteen palvelukseen. Kansallisvaltiolla tuli olla paitsi oma kieli
myös oma historia, ja he kirjoittivat sen.
Mutta oliko Suomen kansalla historiaa? Zacharias Topelius pi
ti 25-vuotiaana maisterina 1843 esitelmän tästä aiheesta - ja vas
tasi monien kuulijoiden kauhistukseksi kieltävästi. Suomi ei ennen
vuotta 1809 ollut valtio, eikä sillä näin ollut historiaakaan.
Mutta myöhemmin historian professorina Topelius antoi samaan
kysymyksen toisen vastauksen. Suomen kansalla oli historia. Tope
lius oli itse kirjoittanut sen. Välskärin kertomuksia ja Maammekirja
ovat enemmän kuin sadat tieteelliset teokset muokanneet suoma
laisten historiankuvaa. Topeliuksen virkaveli ja suomalaisuusliikkeen johtomies Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen julkaisi suomen kielellä
Oppikirjan Suomen kansan historiasta.
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Topelius ja Yrjö-Koskinen uskoivat kaitselmuksen johtavan his
torian kulkua. Ihmiskunnan historian johtavana aatteena oli kan
sallisuusaate, joka puolestaan Yrjö-Koskisen mukaan ”on monessa
kohden muodostellut käsitystämme muinaistenkin aikain oloista”.
Venäjän vallan ajan lopun ja itsenäisyyden alkuajan suomalai
nen kirkkohistoriankirjoitus korosti luterilaisen kirkon osuutta kan
sakunnan rakentajana. Erityisesti tämä rooli annettiin kansan paris
ta nousseille herätysliikkeille: ne edustivat alkuperäistä suomalaista
kristillisyyttä.
Sama kansallinen näkökulma leimasi vanhemman kirkkohisto
rian tutkimusta. Keskiajan Turun piispoja arvioitiin sen mukaan,
miten he olivat ajaneet oman hiippakuntansa eli Suomen etuja.
Mikael Agricola nostettiin kansalliseksi suurmieheksi Lönnrotin,
Snellmanin ja Runebergin rinnalle. Uskonpuhdistajan ansioksi lu
ettiin nimenomaan suomen kirjakielen luominen. Ruotsin vallan
ajan kirkonmiehiä arvioitiin muutenkin siitä näkökulmasta, miten
he olivat edistäneet kansanopetusta ja suomen kielen asemaa. Tut
kimus painotti myös herätysliikkeiden, erityisesti herännäisyyden,
talonpoikaisuutta ja suomalaisuutta.
Historiantutkimus on kansainvälistä, ja myös kirkko on kansain
välinen. Muun historiankirjoituksen mukana myös kirkkohistorian
kirjoitus on vähitellen irtautumassa kansallisista ongelmanasette
luista. Sen tehtävä ei ole enää korostaa "suomalaisen kristillisyyden”
erityislaatua ja erinomaisuutta.
Kotimaista kirkkohistoriaa on tutkittava niin kuin muutakin
kirkkohistoriaa. Se on kuitenkin meidän omaa historiaamme, ja
meidän velvollisuutemme on huolehtia, että sitä tutkitaan hyvin.
Jo kielivaikeudet ovat tehneet siitä lähes kokonaan kotimaisen. Me
tunnemme sen parhaiten. Jos emme itse tutki sitä, ei sitä tutki ku
kaan muukaan.
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METODI ELI MITEN
KIRKKOHISTORIAA TUTKITAAN

Kirkkohistoria on sekä historiallinen että teologinen tietie. Sitä
tutkitaan ja opetetaan pääasiassa teologisissa tiedekunnissa. Se on
myös osa historiantutkimuksen laajaa kenttää ja käyttää samoja me
todeja kuin muukin historiantutkimus.
Suomalaiset historioitsijat eivät ole pohtineet kovinkaan innok
kaasti harjoittamansa tieteen metodia. Pentti Virrankoski muistelee
1900-luvun puolivälissä kokoontunutta nuorten historiantutkijoi
den keskustelupiiriä:

Tannerin seminaarissa vallitsi enimmäkseen luottamus älyyn sellaise
naan, jotahan meillä oli mielestämme harvinaisen paljon, kun taas fi
losofisten teorioiden soveltamista historiaan epäiltiin. Kerran satuimme
kuitenkin käymään korkealentoista keskustelua historian metodista. Kun
poikien viisaus tuntui viimeinkin loppuneen, vaiteliaana kahviaan juo
nut Armas Laukkokin avasi sanaisen arkkunsa ja huomautti erikoisen
huoliteltua Nurmon murretta käyttäen: "En tiärä rarvittooko tuas histo
rian tutkimises muuta metooria kun: istuu pöyrän äärhen, ottaa kynän
käthensä ja erottaa, jos rookas tulla jotakin miälhen.”

Tannerin seminaarissa kannatettiin yleisesti tätä Luukon metodioppia: jos ei satu tulemaan mitään mieleen, teorioista ei ole apua.
Pääasia on elämän tuntemus ja ihmistuntemus, olipa kysymys nyky
ajasta tai menneisyydestä. Seminaarin kantajoukko onkin julkaissut
hämmästyttävän vähän metodiikkaa tai historianfilosofiaa käsittele
vää tekstiä. Tätä ei tarvitse lukea ansioksi, mutta se luonnehtii pit
källe ryhmän tieteellistä suuntausta: kannatimme historian tutki
musta etupäässä common sensen varassa.
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Virrankosken ja hänen sukupolvensa epäluuloilla teorioita koh
taan oli selvät syynsä. Kysymyksiä historian olemuksesta ja arvosta
tai esimerkiksi siitä, onko menneisyydestä ylipäätään mahdollisuus
saada tietoa, pohdiskelevat yleensä filosofit, joilla ei ole kosketusta
käytännön historiantutkimukseen. Tästä johtuu, ettei näistä poh
dinnoista juuri ole apua itse tutkimukseen. "Avoimet silmät, elävä
kiinnostus ja raaka työ” vievät tulokseen paremmin kuin teorioiden
tuntemus, toteaa johtaviin saksalaisiin kirkkohistoriantutkijoihin
kuuluva Kurt-Victor Selge.
Historialla on luonnollisesti oma metodinsa samoin kuin muil
lakin tieteillä. Ei myöskään ole puutetta opastuksista käytännön
historiantutkimukseen. Niiden skaala vaihtelee seminaarityötä te
keville annetuista teknisistä ohjeista alan klassiseen suomalaiseen
esitykseen, Pentti Renvallin teokseen Nykyajan historiantutkimus.
Pertti Haapala ja Antero Heikkinen ovat laatineet erinomaiset joh
datukset sosiaali- ja mikrohistoriaan.
Historiantutkija rakentaa menneisyyden kuvan alkuperäislähtei
den varaan. Ne ovat yleensä kirjallisia: virallisia asiakirjoja, kirjei
tä, muistiinpanoja, kirjoja ja lehtiä. Ne voivat kuitenkin olla myös
suullista perimätietoa, rakennuksia ja niiden raunioita, esineitä, tai
deteoksia, filmejä, äänitteitä, tiedostoja: kaikkea, mitä ihmiset ovat
jättäneet jälkeensä.
Mitä kauemmaksi taaksepäin ajassa mennään, sitä niukemman
lähdemateriaalin avulla tutkija joutuu suunnistamaan. Mitä lähem
mäksi nykypäivää tullaan, sitä enemmän tietoa on tarjolla. Kun alkukirkon tutkija saa olla kiitollinen kirjaimen puolikkaastakin, joutuu
uusimman ajan kartoittaja taistelemaan informaatiotulvaa vastaan.
Hänen ongelmanaan on erottaa tärkeä materiaali vähäarvoisesta.
Oli lähteitä vähän tai paljon, olivat ne millaisia tahansa, tutki
ja arvioi niitä kriittisesti. Hänen on ensinnäkin kysyttävä, miten
ne ovat syntyneet. Milloin, missä ja mihin tarkoitukseen ne on laa
dittu? Onko kyse esimerkiksi virallisesta pöytäkirjasta vai jonkun
osallistujan samasta kokouksesta kirjoittamasta luottamuksellisesta
muistiosta?
Kristinuskon perusasiakirjat ovat syntyneet tietyissä paikois
sa ja tiettyinä aikoina: Raamattu ei ole pudonnut taivaasta. Luther
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kirjoitti tietyistä oman aikansa ongelmista, ei yleispäteviä ohjeita
nykyajan luterilaisille. Kirkolliskokousten päätökset eivät ole riip
pumattomia ajasta ja paikasta. Viime vuosisadan merkittävin suo
malainen teologi Seppo A. Teinonen oli tarkkailijana Vatikaanin
toisessa kirkolliskokouksessa. Hän kertoo:
Vatikaanin II konsiilin huomattavimpiin tuloksiin kuuluu tämän seikan
tajuaminen: 2 500 piispaa sai oppia, mitä on historia. Vaikka näet toi

saalta pitääkin paikkansa teologisesti, että Isä on jatkuvassa keskustelussa
rakkaan Poikansa morsiamen eli kirkon kanssa, jota Pyhä Henki johtaa
kaikkeen totuuteen, tämä Hengen johto näyttää toista puoltaan konk
reettisessa konsiilitapahtu massa.
Ekumeenisen konsiilin päätökset ovat infalliiheleja [= erehtymättömiä],
mutta infallihilireetti saavutetaan tilanteessa, jossa päällimmäisenä nä
kyvät piispojen kapinointi, paavin interventiot, nuorten miesten entusiasmi, vanhojen äijien ärtyisyys, monenlaiset junttaukset, kuppikuntien
juonittelut ja teologiset manipuloinnit ja jossa jopa sateiset päivät, märät
jalat ja nuhaiset nenät näyttävät vaikuttavan asioiden kulkuun.

Teinonen oli istunut liian monissa ekumeenisisssa kokouksissa ja lu
kenut liian paljon niiden papereita. Hän kärjistää:
Jokainen, joka on ollut mukana ekumeenisessa konferenssissa valmiste
lemassa raporttia, tietää, että raportin teksti on sinänsä melkein tyhjä ja
vie lukijansa usein harhaan.

Tämä ei ole koko totuus, eikä se sovi avaimeksi jokaiseen eku
meeniseen asiakirjaan. Mutta kieltämättä monet julkilausumat ovat
pyöreitä ja mitäänsanomattomia: kaikkien on saatava esittää näkö
kohtansa, eikä ketään saa loukata. Kirkkohistorioitsijaa ei kiinnos
takaan niin paljon tällaisen raportin sisältö kuin se, miten raportti
on syntynyt.
Sen selvittäminen, miten jokin lähde on syntynyt, on jo histori
allista tutkimusta. Se vastaa kysymykseen lähteen luotettavuudesta:
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pitääkö informaatio paikkansa? Mutta se tarjoaa samalla pohjan pi
temmälle menevälle tutkimukselle. Tutkija voi kysyä lähteeltä pal
jon muutakin kuin sen, puhuuko lähde totta.
Artikkelin alussa siteerattu roomalaisen kirjailijan kuvaus hä
nen aikansa kristityistä perustuu selvästi huhupuheisiin. Sillä ei ole
suurta arvoa tutkittaessa sitä, millainen varhaiskristillinen jumalan
palvelus todellisuudessa oli. Sen sijaan kuvaus valaisee sitä, mitä
kirjailija on yleisölleen halunnut asiasta sanoa. Tämä johtaa taas
kysymyksiin: Onko kirjoittajan yleensä ollut mahdollista saada asi
asta luotettavaa tietoa? Onko hän vilpitön, vai onko hänen tarkoi
tuksensa mustata kristinuskoa? Pyrkiikö hän johonkin muuhun, ja
jos, niin mihin?
Historiantutkija työskentelee käytännössä vain harvoin yhden
lähteen varassa. Yleensä lähteitä on paljon, ja ne ovat sekä luon
teeltaan että arvoltaan erilaisia. Tutkija rakentaa menneisyyden ku
van kaikkien tuntemiensa lähteiden varassa. Jos hän löytää lähteen,
joka ei sovi entiseen kuvaan, on kuvaa muutettava.
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Kirkkohistoria on kirkon muisti. On mahdotonta ymmärtää nyky
ajan tapahtumia, jos ei näe yhteyttä siihen, mikä on tapahtunut ai
kaisemmin. Kirkkohistoria pystyy kertomaan, miten tähän on tultu
eli miten nykyhetken jakautunut ja monimuotoinen kristikunta on
syntynyt. Ekumeeninen kirkkotieto on kirkkohistorian tytär.
Moderni kirkkohistoriantutkimus ei ole sitoutunut minkään
kirkkokunnan eikä teologisen suuntauksen palvelukseen. Ihantei
na ovat - niin kuin historiantutkimuksessa yleensäkin - puolueet
tomuus ja tasapuolisuus. Jo roomalainen historioitsija Tacitus vaa
ti, että tutkimusta on harjoitettava sine irti et studio (ilman vihaa ja
puolueellisuutta), eikä historioitsijalla saanut olla sukua, uskontoa
eikä isänmaata.
Ihanteet ovat hyvät ja korkeat. Niihin on pyrittävä siitäkin huo
limatta, että täydellisen "objektiiviseen” historiankirjoitukseen on
mahdoton päästä. Historiantutkija ei ole sieluton kone, ei myös
kään vapaa ajan ja paikan kahleista. Moderni historiantutkimus
tietää, että tutkija on sidoksissa omaan aikaansa ja ympäristöönsä.
Tämä vaikuttaa myös tutkimukseen. Kristitty kirjoittaa toisenlaista
kirkkohistoriaa kuin ateisti, luterilainen toisenlaista paaviuden his
toriaa kuin katolilainen, körttiläinen toisenlaista herännäisyyden
historiaa kuin lestadiolainen. Jokainen tutkija kirjoittaa paitsi men
neisyydestä myös itsestään.
Ei ole epätieteellistä paljastaa lähtökohtiaan, vaikka pyrkiikin
puolueettomuuteen. Paaviuden historian kirjoittanut Horst Fuhrmann sanoo teoksensa esipuheessa:
Se, joka luennoi paaviuden historiasta, saa valmistautua vastaamaan ylei
sönsä kysymykseen: "Onko puhuja katolinen, protestantti vai ei kumpi
kaan?”. Pidän kysymystä oikeutettuna. Olen protestantti, vaikka en erityi
sesti haluakaan korostaa kirkkokuntaani.
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Kristinuskon menestys perustuu inhimillisesti katsoen siihen, että
se on pystynyt sopeutumaan niin myötä- kuin vastoinkäymisiinkin,
kestänyt niin menestyksen kuin vainotkin. Se on sopeutuva uskon
to, ja kirkko on eri aikoina ja eri paikoissa esiintynyt varsin eri
laisena. Mutta eri aikojen ja paikkojen kirkoilla on myös yhteiset
tekijänsä: Raamattu, oppi, jumalanpalvelusmuodot. Samoin kuin
estetiikka on välttämätöntä taidehistorioitsijalle ja kansantalous taloushistorioitsijalle, laaja teologinen yleissivistys kuuluu kirkkohis
torioitsijan työkaluihin. Hänen on oltava perillä myös muista teo
logisista oppialoista, jotka tutkivat Raamattua sekä kirkon oppia ja
käytäntöä.
Kirkkohistorioitsijan on luonnollisesti hallittava myös yleisen
historian päälinjat ja tunnettava perin pohjin se aikakausi ja se mil
jöö, jota hän tutkii.
Entä onko kirkkohistorioitsijan tai yleensä teologin oltava kris
titty? Mikko Juva vastaa:

On tavaton apu, jos ymmärtää, millainen uskonto on sisältä päin katsot
tuna. Mutta kun tutkimustuloksia lähdetään esittämään ja selittämään,
täytyy noudattaa tieteellisen tutkimuksen yleisiä periaatteita, jotta ne voi
taisiin selittää muillekin kuin sisäpuolisille.

Juvan virkaveli ja kiistakumppani Kauko Pirinen jatkaa:
Kirkkohisrorioitsijalla on oikeus kirjoittaa kirkon historiaa sen jäsenenä.
Silloin hänellä on se etu, että hän omakohtaisesti tuntee kristillisen aja
tusmaailman, näkee kirkon työn sisältä päin ja voi niin ollen huomata
monia sellaisia ongelmia, joita ulkopuolinen ei näe tai ei ymmärrä.

Mutta kirkkohistorioitsijan on oltava puolueeton. Hän ei saa ryh
tyä apologcetiksi. Hänen tulee antaa asiallista tietoa kirkon vaiheis
ta salaamatta myöskään erehdyksiä ja väärinkäytöksiä. Hänen teh
tävänään ei ole maalata pyhimyksiä kultapohjalla. Historiallisen
aineiston todentamaa realistista ihmiskuvaa vastaa pikemminkin
Uuden testamentin sana "Tämä aarre on meillä saviastioissa”. Tä
män ei tarvitse merkitä sitä, että jää jäljelle vain kasa astiansiruja.
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Tieteellinen kirkkohistoriankirjoitus ei mielellään pyri osoitta
maan omaa kirkkokuntaansa oikeaksi ja muita vääriksi, eikä edes
vastaamaan kysymykseen, mikä on oikeaa ja mikä väärää kristillistä
perinnettä. Mutta siihen kysymykseen, mikä traditio on alkuperäi
nen, se pystyy vastaamaan. Siteeraan jälleen Piristä:
Kysymyksessä, mikä traditio on alkuperäinen, on täysin historiallinen on
gelman asettelu. Tätä kysymystä kirkkohistorioitsijat eivät voi väistää. Sii

nä heidän pitäisi olla asiantuntijoita. Dogmaattisista ja kirkkopoliirtisista
lähtökohdista käsin jää sitten ratkaistavaksi, mikä arvo tälle alkuperäisel
le traditiolle annetaan, onko se ehdottomasti ohjeellinen vai uskotaanko
jatkuvasti kehittyvään ja rikastuvaan traditioon.

Kirkon historia tarjoaa runsaasti esimerkkejä molemmista suhtau
tumistavoista: traditiota voidaan noudattaa, mutta se voidaan myös
murtaa. Sekä pappisavioliitto että naispappeus ovat vastoin vanhaa
traditiota, ja niistä on tehty suuri ongelma. Kirkon tehtävän kan
nalta ne eivät ole kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä.
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KLE1O ELI HISTORIANKIRJOITUS
TAITEENA
Historiankirjoitus luettiin antiikin aikana taiteiden joukkoon. Yk
si yhdeksästä runottaresta on Kleio, historian muusa. Eräs hänen
uusimmista suosikeistaan on Emmanuel Le Roy Ladurie, joka pu
halsi elämiin henkäyksen inkvisition pöytäkirjoihin. Montaillou
käännettiin kaikille maailmankielille. Pierre Clerque, kylän pappi
ja pukki, Beatrice de Planissoles, kylän kaunotar ja Pierren rakas
tajatar, ja monet muut astuv.it eteemme: tapaamme heidät pellolla,
lammaslaitumella, keskustelemassa lieden ääressä, iltapäivän aurin
gossa poimimassa täitä toistensa tukasta.
Muutama vuosi myöhemmin ilmestyi Matthias Benadin tutki
mus Montailloun sosiaalisista valtasuhteista. Oppinut saksalainen
osoitti puutteita Le Roy Ladurien metodissa ja näin myös hänen
luomassaan yleiskuvassa. Benad on joissakin kohdin epäilemättä oi
keassa. Mutta hän kirjoittaa pitkäveteisesti ja ammattislangilla, jota
ainoastaan teologi ja historioitsija jaksavat lukea. Muut eivät hän
tä lue. Muut lukevat Le Roy Ladurieta. Siksi tämä - virheistään ja
puutteistaan huolimatta - saa nauttia Kleion suosiosta.
"Historian elinehto on suuri lukeva yleisö”, sanoo suomalaisen
historiankirjoituksen tuntija Päiviö Tommila. Suuri lukeva yleisö
ei lue huonosti kirjoitettua historiaa. Suomalaiset historiantutki
jat ovat pyrkineet kirjoittamaan suurelle yleisölle. Malliesimerkkejä
ovat Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, Zacharias Topelius, Gunnar Suo
lahti, Eino Jutikkala. Historian runottaren ei tarvitse hävetä monia
muitakaan suomalaisia historioitsijoita eikä kirkkohistorioitsijoita.
Korostamalla historiaa taiteena ja kirjallisuutena suomalainen
historiankirjoitus liittyy anglosaksiseen traditioon. "Ensimmäinen
edellytys todella suurelle historiankirjoitukselle on kaunopuhei
suus”, sanoo Sir Richard Southern, johtavia keskiajan tutkijoita.
Historiassa on kyse ihmisten ymmärtämisestä enemmän kuin
asioiden selittämisestä. Southern jatkaa: "Toinen vaatimus on elä-
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mänkokemus, kolmas ominaisuus on kyky eläytyä sekä sortajien et
tä sorrettujen kärsimyksiin, intohimoihin ja pettymyksiin.”
Englantilainen kirkkohistorioitsija Owen Chachvick siteeraa
Augustinuksen lausetta Nemo nisi per amicitiam cognoscitur (Ketään
ei voida tuntea muuten kuin ystävänä) ja jatkaa: "Yritä nähdä men
neisyyden ihmiset sellaisina, kuin he olivat. Mutta sinun on päästä
vä heidän sisiinpäänsä ja unohdettava se tulevaisuus, jota he eivät
voineet tuntea. Sinun on lähestyttävä heitä ystävänä, avoimin mie
lin ja valmiina kuuntelemaan heitä.”
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MIHIN SYSTEMAATTINEN
TEOLOGIA PYRKII?
Onko olemassa perusteita uskoa Jumalan olemassaoloon? Voidaan
ko Jumalasta tietää jotakin? Voidaanko uskonnollisten väitteiden
totuutta jotenkin arvioida? Mikä on uskonnollisen uskon suhde tie
teenalojen käsityksiin todellisuudesta? Jos Jumala on hyvä, miksi
maailmassa on niin paljon pahaa? Miten usko oikein syntyy? Mikä
on kirkon tehtävä maailmassa? Miksi kristityt ajattelevat eri tavoin
monista uskon kysymyksistä? Onko uskonnolla ja moraalilla jokin
keskinäinen yhteys?
Ihmiset esittävät usein tällaisia Jumalaa, uskontoja ja kirkkoa
koskevia kysymyksiä. Harva pohtii niitä jatkuvasti eikä kovin mo
nella ole mahdollisuutta selvittää, millaisia vastauksia näihin kysy
myksiin on eri aikoina annettu. Ei ole myöskään aivan vaivatonta
päästä selvyyteen siitä, ovatko omat vastaukset johdonmukaisia ja
perusteltuja.
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Kysymysten runsaus ja yleisyys osoittavat sen, että niin kutsutul
la systemaattisella teologialla on syystä paikka yliopistossa. Syste
maattista teologiaa harjoitetaan, koska tällaiset asiat askarruttavat
ihmisiä.

Kysymys teologian systemaattisuudesta
Teologian nimittäminen systemaattiseksi saartaa luoda mielikuvan,
että kristinuskosta yritetään tehdä johdonmukainen tai aukoton
järjestelmä. Tämä olikin pitkään .systemaattisen teologian tehtävä.
Tunnetuin tämän tyyppinen teos lienee Tuomas Akvinolaisen Sum
ma theologiae 1200-luvulta.
Nykyisin systemaattisen teologian päämäärät ymmärretään roi
sin. Suomalaisessa yliopistoteologiassa systemaattisuus tarkoittaa
ensisijaisesti tietynlaista tutkimusotetta, pyrkimystä selvittää kris
tinuskoa koskevia käsityksiä erilaisilla analysointimenetelmillä.
Kansainvälisessä keskustelussa systemaattisella teologialla on mui
takin merkityksiä. Se voi tarkoittaa kristinuskon keskeisten asioi
den esittämistä tietyssä järjestyksessä. Asioiden järjestys puolestaan
edellyttää jotakin perusajatusta, jonka mukaan järjestäminen tapah
tuu. Jo varhaiset kristilliset uskontunnustukset lausuvat uskon sisäl
lön tietyn perusnäkemyksen mukaisesti. Niiden perustana on käsi
tys Jumalan kolminaisuudesta. Tavallisin järjestys on ollut aloittaa
Jumala-käsityksestä ja päätyä eskatologiaan eli oppiin lopun ajoista
ja viimeisistä tapahtumista, mutta muitakin järjestyksiä on käytetty.
Asioiden esittämisjärjestys kertoo jo jotakin olennaista kirjoittajan
ajattelutavasta. Siksi systemaattinen teologia voi tarkoittaa myös
ajattelijan oman teologisen kokonaisnäkemyksen esittämistä. Mer
kittäviä moderneja systemaattisen teologian esityksiä ovat esimer
kiksi reformoitua teologiaa edustavan Karl Bardiin Kirchliche Dogmatik sekä luterilaisten Paul Tillichin Systematic Theology I—III,
Robert Jensonin Systematic Theology 1—Il ja Wolfhart Pannenbergin Systematische Theologie I—I II.
Olennainen ero ihmisten teologisten pohdintojen ja systemaat
tisen teologian välillä on, että systemaattisen teologian harjoitta
jat "keskustelevat” jatkuvasti monien samoja kysymyksiä aikai-
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semmin selvittäneiden ajattelijoiden kanssa. Koska mahdollisuudet
tähän ovat rajalliset, tutkija joutuu perehtymään huolellisesti yhden
tai enintään muutaman ajattelijan tuotantoon. Tehtävästä ei kuiten
kaan ole mahdollista suoriutua ilman länsimaisen ajattelun tai esi
merkiksi idän filosofisen ja uskonnollisen perinteen tuntemusta.
Inhimillinen ajattelu perustuu aina joihinkin lähtökohtiin tai
oletuksiin. Ilman niitä ajattelu ei olisi mahdollista. Lähtökohtien
tunteminen ja ymmärtäminen on tärkeää, jotta voisi seurata kysy
myksenasettelun ja vastausten kehkeytymistä. Lähtökohtia ja pe
rusoletuksia on kuitenkin monenlaisia, eivätkä ne suinkaan aina ole
selkeästi muotoiltuja tai edes kirjoittajan tai puhujan itse tiedosta
mia. Toisin sanoen ajattelija saattaa nojautua sellaisiin lähtökoh
tiin ja oletuksiin, joita hän ei itse tunnista. Ne eivät myöskään aina
esiinny siellä, missä niiden ensimmäiseksi olettaisi olevan eli jonkin
näkemyksen tai perustelun alussa, vaan ne saattavat pujahtaa mu
kaan ajatuksen kehittelyn myöhemmässä vaiheessa.
Systemaattinen teologia onkin ollut erityisen kiinnostunut juuri
ajattelun edellytyksistä ja lähtökohdista. Niiden tutkimista varten
on kehitetty menetelmä, jota meillä Suomessa on kutsuttu syste
maattiseksi analyysiksi. Systemaattinen analyysi ei kuitenkaan ole
yksi tutkimusmenetelmä vaan pikemminkin joukko menetelmiä,
joiden käyttö riippuu aineistosta ja siitä, mitä halutaan saada sel
ville. Systemaattiseen teologiaan kuuluvissa oppiaineissa tutkimus
tehtävät ja menetelmät poikkeavat jonkin verran toisistaan. Alan
luonteeseen kuuluu myös se, että menetelmistä käydään jatkuvasti
keskustelua.
Kaikki systemaattinen teologia ei kuitenkaan ole pelkästään lähdetekstien analysointiin perustuvaa tutkimusta. Suuri osa maailmal
la harjoitettavasta systemaattisesta teologiasta palvelee tehtävää,
jota usein kutsutaan konstruktiiviseksi, joskus myös produktiivisek
si. Tämä tarkoittaa, että Raamatun tekstien ja teologianhistoriallisen aineiston avulla pyritään tulkitsemaan kristillisen uskon sisältöä
nykyajalle ja vastaamaan ajankohtaisiin kysymyksiin. Akateemi
sen teologian tieteellisyyttä ja puolueettomuutta korostavat näke
mykset pitävät konstruktiivista teologiaa ensisijaisesti kirkkojen ja
uskonnollisten yhteisöjen tehtävänä. Tällainen näkemys on viime
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vuosikymmeninä vallinnut esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa. Ti
lanne on toinen esimerkiksi Saksassa, missä teologiset tiedekunnat
ovat tunnustuksellisia, yleensä evankelisia tai katolisia. Niissä us
kon sisällön ajankohtainen tulkinta kuuluu dogmatiikan ja etiikan
opettajien tehtäviin. Siellä ajatellaan yleisesti, että konstruktiivisen
teologian systemaattinen harjoittaminen ei tee siitä epätieteellistä
uskonnonharjoitusta, vaan kuuluu teologien tieteelliseen pätevyy
teen.

Teologian suhde yleiseen
järkevyyteen ja ymmärrettävyyteen
Tieteellisellä teologialla tarkoitetaan kristinuskon tutkimusta ja
tulkintaa, jossa noudatetaan yleisiä järkevyyden ja ymmärrettävyy
den periaatteita. Teologian tutkimuksessa käytetään samoja tutki
musmenetelmiä kuin humanistisissa tieteissä ja yhteiskuntatieteis
sä. Varsinkin systemaattisen teologian piirissä on keskusteltu siitä,
missä mielessä ja kuinka pitkälle teologian tulee perustua kulloin
kin vallalla olevaan käsitykseen siitä, mikä on järkevää ja ymmär
rettävää. Vastaus kysymykseen riippuu siitä, mikä nähdään teologi
an tehtäväksi ja mitkä ovat ne rationaalisuuden ja tieteellisyyden
ehdot, joiden varassa filosofiaa, teologiaa ja muita tieteitä harjoite
taan. Käsitykset siitä, mikä on järkevää ja tieteellistä, eivät ole py
syviä. Ne ovat muuttuneet historian kuluessa useasti, ja parhaillaan
on käynnissä muutos, jota kuvataan siirtymiseksi "modernista” "jäl
kimoderniin" aikaan. Tässä muutoksessa yksi keskeinen ulottuvuus
on rationaalisuuden käsitteen uudelleenarviointi. Samalla kysytään,
mistä kulloinkin voimassa olevat rationaalisuuden ehdot ovat pe
räisin. Toisin sanoen, kuka tai ketkä määrittävät sen, mitä pidetään
järkevänä ja mitä järjenvastaisena.
Kristillisen teologian suhde yleiseen käsitykseen rationaalisuu
desta ja tieteellisyydestä on vaihdellut. Antiikin maailmassa jär
kevän ja ymmärrettävän kriteereitä määrittivät uskonto ja filoso
fia sekä erilaiset uskonnollis-filosofiset virtaukset. Systemaattisen
teologian voidaankin katsoa syntyneen niin, että kristinusko pyrki

1 13

Sy>i c in a .i t i i n c n

t c o I i» g i .i

yhtäältä määrittämään omia katsomuksiaan ja toisaalta suhteutta
maan niitä ajan uskonnollisiin ja filosofisiin näkemyksiin. Varhai
nen esimerkki tästä on apostoli Paavalin puhe "tuntemattomasta
Jumalasta” Ateenan Areiopagilla (Ap. t. 17:22-31).
Teologia nousi Euroopassa vähitellen sellaiseen asemaan, että se
saattoi määritellä itse rationaalisuuden kriteerit. Käsityksessä ihmi
sen järjestä oli mukana monia antiikin filosofian piirteitä, joiden
katsottiin sopivan yhteen kristillisen ilmoituksen kanssa. Inhimil
linen rationaalisuus muodosti perustan, jota kristillinen ilmoitus
täydensi. Tämän näkemyksen varaan esimerkiksi Tuomas Akvi
nolainen rakensi teologian kokonaisesityksensä. 1200-luvulla luotu
filosofian ja teologian synteesi murtui kuitenkin pian. Inhimilli
sen ymmärryksen ja Jumalan ilmoituksen välinen yhteys alkoi jo
1300-luvulla purkautua: niiden suhdetta ei nähty enää toisiaan täy
dentävänä. Tästä syystä filosofia ja teologia alkoivat vähitellen eriy
tyä ja itsenäistyä, eikä enää voitu puhua ihmisjärjen ja ilmoitetun
teologian yhteensopivuudesta. Kehitys alkoi myöhäiskeskiajan teo
logiassa jo ennen kuin uuden luonnontieteen löydöt ja havainnot
kyseenalaistivat eräitä perinteisiä teologisia ja filosofisia käsityksiä.
Länsimaisessa teologiassa on muodostunut kaksi erilaista paino
tusta: katolinen teologia pitää edelleen kiinni 1200-luvulla muo
toutuneesta järjen ja uskon synteesistä ja yhteensopivuudesta, kun
taas protestanttinen teologia korostaa enemmän niiden välistä jän
nitettä ja jopa vastakkaisuutta uskonkysymyksissä. Eurooppalainen
protestanttinen teologia ci kuitenkaan yleensä ulota järjen ja uskon
ristiriitaa yhteiskunnallisin kysymyksiin eikä tieteellisen tutkimuk
sen harjoittamiseen. Yhdysvaltojen protestanttisessa kulttuurissa
tilanne on toinen.
Luonnontieteiden kehitys ja niihin liittyvä filosofinen teorian
muodostus johti siihen, että valistuksen aikana 1600-luvun lopul
la ja 1700-luvulla järkevyyden ja ymmärrettävyyden kriteereitä ei
enää omaksuttu kristillisestä teologiasta. Katsottiin, että ihmisen
järki kykenee itse asettamaan omat kriteerinsä - ja niin sen tulee
myös tehdä. Joillekin järjen autonomia (itsenäisyys ja riippumatto
muus ulkopuolisista auktoriteeteista) merkitsi teologian siirtämistä
osaksi historian esitieteellistä vaihetta, johon ei ollut enää paluuta.

I 14

M i h i n

s y > t e m ;i :i t r i n c n

rvrk> .

Monet, esimerkiksi tunnettu brittifilosofi John Locke (1632—1704),
eivät kuitenkaan hylänneet teologiaa kokonaan. He ajattelivat, et
tä sen rationaalinen ja ymmärrettävä osa voidaan säilyttää. Teologi
an rationaaliseksi osaksi miellettiin yleensä käsitys Luojan tai Kait
selmuksen olemassaolosta ja kristinuskon moraalin ydin. Sen sijaan
tietyt kristilliset opit hylättiin, esimerkiksi kolminaisuusoppi tai op
pi Kristuksen jumalallisesta ja inhimillisestä luonnosta.
Teologiassa valistuksen esittämään kritiikkiin suhtauduttiin eri
tavoin. Roomalaiskatolinen kirkko ja teologia torjuivat sen aluksi
jyrkästi. Protestanttisen teologian piirissä monet merkittävät ajat
telijat hyväksyivät kritiikin osittain. Niin kutsuttu kulttuuriprotestantismi, jonka tunnetuin edustaja on saksalainen kristillisen opin
historian tutkija Adolf von Harnack (1851 — 1930), pyrki "pelasta
maan” teologian kehittämällä uudenlaisen, modernissa maailmassa
hyväksyttäviin näkemyksen kristinuskon perusluonteesta.
Harnackin mukaan kristillinen teologia oli omaksunut keskei
set lähtökohtansa ja käsitteensä myöhäisantiikin kreikkalaisesta fi
losofiasta. Valistuksen jälkeen vanhan kirkon uskontunnustuksiin
pohjautuva kristinuskon esitystapa ei enää kelvannut, koska myö
häisantiikin käsitys tieteellisestä rationaalisuudesta oli vanhentu
nut. Harnack katsoi uuden ajan tieteen kehityksen osoittaneen, et
tä kirkon oppi, jonka keskeisiä elementtejä olivat kolminaisuusoppi
ja oppi Kristuksen jumalallisesta ja inhimillisestä luonnosta, ei so
vi uuden ajan ihmisen käsitykseen järkevästä ja ymmärrettävästä.
Harnackin ajatus oli, että teologia voidaan tehdä ymmärrettäväksi
palauttamalla tietoisuuteen sen alkuperäinen, puhtaasti henkinen
luonne. Kristinuskossa .on pohjimmiltaan kyse Jumalan ja ihmis
sielun välisestä suhteesta, eikä siihen kuulu mitään ulkoisia oppeja,
instituutioita tai virkoja.
Valistuksen jälkeinen "moderni” aika on yleisesti pitänyt oppiin
perustuvaa kristinuskoa vanhentuneena ja yhteensopimattomana
nykyihmisen tieteellisen maailmankuvan kanssa. Viime vuosisa
dan loppupuolella alkoi kuitenkin muotoutua osittain uudenlainen
ajattelutapa, jota kutsutaan "postmoderniksi” tai "jälkimoderniksi”.
Tämä on näkynyt jo monin tavoin myös systemaattisen teologian
suuntautumisessa. Jälkimodernissa ajattelussa on pitkälti irtaudut-
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tu modernista järjen käsitteestä, joka edellyttää ihmisille yhteisen,
yleispätevän rationaalisuuden ja pitää erityisesti luonnontieteitä
tämän rationaalisuuden parhaina ja vakuuttavimpina osoituksina.
Jälkimodernin ajattelun näkökulmasta luonnontieteiden rationaa
lisuus ei sinänsä ole väärää tai torjuttavaa, mutta muilla elämänalu
eilla voidaan aivan perustellusti lähteä liikkeelle toisenlaisista läh
tökohdista.

Kuinka järkevä kristinusko on?7
Valistuksen keskeinen haaste teologialle oli — ja on yhä - kysymys
uskon ja järjen sekä uskonnollisen ja tieteellisen maailmankuvan
suhteesta. Yleisen rationaalisuuden kriteereitä ja kristinuskon sisäl
töä voidaan suhteuttaa toisiinsa eri tavoin.
Ensimmäinen vaihtoehto on omaksua tieteen ja filosofian kritee
rejä ja soveltaa niitä teologiaan. Näin kunkin aikakauden tiedekä
sitys määrittelisi, mikä teologiassa on perusteltua ja hyväksyttävää.
Toisen ratkaisumallin mukaan kristillisen teologian ei tarvitse
omaksua kaikkia tieteellisen rationaalisuuden kriteereitä. Perintei
nen oppikeskeinen ajattelu on tämän mallin mukaan kuitenkin jo
ko virheellistä tai ainakin vanhentunutta. Siksi on pyrittävä tavoit
tamaan kristinuskon olennaiset piirteet paremmin. Monet yritykset
suhteuttaa kristinusko yleispätevän ymmärrettävyyden ehtoihin
ovat perustuneet siihen, että on hylätty "perinteinen” kirkon oppiin
perustuva tapa kuvata kristinuskon sisältöä. Muita mahdollisia läh
tökohtia on monia: "uskonnollinen tietoisuus” tai "uskonnollinen
kokemus”, "Jumalan ja ihmisen kohtaaminen”, "sanan tapahtumi
nen” tai "uskonnolliset käytännöt”. Näiden vaihtoehtoisten lähtö
kohtien taustalla ja edellytyksenä on kuitenkin yleensä jokin filoso
finen perusratkaisu. Se voi kyllä valaista kristillisen uskon jotakin
ulottuvuutta, mutta ongelmallista on, että jokin ulkopuolinen kri
teeri vaikuttaa siihen, mitä kristillisessä uskossa pidetään olennaise
na, ymmärrettävänä ja puhutelevana.
Kolmas vaihtoehto on pyrkiä kristillisen teologian ja yleisen
ymmärrettävyyden korrelaatioon kristillisen opin sisällön kautta.
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Adolf von Harnackin mukaan kristinuskon klassinen oppi sisiilsi ul
kopuolisia ja vieraita kriteerejä, joista se tuli vapauttaa. Tästä käsi
tyksestä on keskusteltu paljon, ja se on myös torjuttu hyvin perus
tein. On voitu osoittaa, että kristillinen oppi ei omaksunut vieraita
rationaalisuuden kriteereitä. Opinmuodostuksessa käytettiin kreik
kalaista filosofista käsitteistöä kristinuskon oman sisällön ilmaise
miseksi, vaikka kristinusko poikkesi tuon ajan filosofisista ajatte
lumalleista ja ymmärrettävyysehdoista. Käsitteet saivat siis uuden,
kristinuskon mukaisen sisällön, jossa säilyi samalla yhteys niiden al
kuperäiseen merkitykseen.
Kristillisen uskonkäsityksen sitoutuminen klassiseen opinmuodostukseen näyttää olevan ongelma ennen muuta länsimaisen kult
tuuripiirin ulkopuolella. Tämän vuoksi on kehitetty erilaisia kon
tekstuaalisia teologioita. Niiden tarkoituksena on tehdä kristinuskon
sisältöä ymmärrettäväksi kulttuureissa, joissa perinteinen kristillinen
käsitteistö ja kieli ovat vieraita ja voivat aiheuttaa väärinkäsityksiä.
Toisaalta kirkon opin omista lähtökohdista ja käsitteistä luopumi
nen voi johtaa kristinuskon identiteetin keskeisten tunnusmerkki
en katoamiseen. Kontekstuaalisten teologioiden keskeinen ongelma
onkin, miten esittää kristinuskon sisältö ilman perinteistä käsitteis
töä kuitenkin pitäen kiinni sen olennaisesta sisällöstä.
Systemaattisen teologian yksi tehtävä on juuri tutkia, millä ra
valla kristinuskon sisältöä on suhteutettu erilaisiin kulttuureihin.
Suhteuttamista on yritetty kahdella tavalla: yhtäältä esittämällä
yleisiä teorioita ihmisen ymmärryksen ja kokemuksen suhteesta us
koon ja toisaalta tarkastelemalla yksittäisiä ongelmakohtia.
Yleisten teorioiden lähtökohtana on ajatus ihmisen ymmärryk
sen ja kokemuksen pysyvästä rakenteesta. Ymmärryksen ja koke
muksen rakenne tarkoittaa tietämisen ja kokemuksen inhimillisiä
edellytyksiä tai ehtoja. Tarkoituksena on löytää tietoisuuden raken
teesta paikka myös uskonnolliselle tiedolle ja kokemukselle.
Kristinuskon ja kulttuurin suhteuttamista on tavoiteltu myös et
simällä korrelaatioita tapauksittain. Tällainen "tapaus” voi olla esi
merkiksi usko Kristuksen ylösnousemukseen, joka on tunnetusti
kristinuskon perusta. Useimmissa kulttuureissa on helppo liittyä
ajatukseen Jeesuksen hengen ylösnousemuksesta, mutta vaikeaa-
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ti ymmärrettävää on usko ruumiilliseen ylösnousemukseen. Tämä
on vaikeaa myös länsimaiselle ihmiselle. Tapahtumana ylösnouse
mus näyttää pakenevan ihmisen ymmärrystä. Valistuksesta lähtien
monet ovat ajatelleet, että ylösnousemus ei ole mahdollinen his
toriallisena tapahtumana, koska mitään vastaavaa ei tunneta. Sik
si Jeesuksen ylösnousemuksen täytyy tarkoittaa jotakin muuta kuin
sananmukaisesta kuolleista heräämistä. Mutta näin juuri päädytään
ajatukseen jonkinlaisesta Jeesuksen hengen ylösnousemuksesta.
Toisaalta ainutkertaiset historialliset tapahtumat eivät välttämättä
ole mahdottomia. On aivan eri asia sanoa, että ne ovat maailmaa
koskevan tiedon valossa epätodennäköisiä kuin että ne ovat mah
dottomia. Kysymys on siitä, voiko Jumala puuttua historian tapah
tumiin jotenkin ratkaisevasti. Mikäli Jumalan puuttuminen asioi
den kulkuun on mahdollista, myös ylösnousemus on rationaalisen
ajattelun näkökulmasta mahdollinen tapahtuma. Sen ei tarvitse ol
la rationaalisesti tai tieteellisesti todistettavissa, jotta siihen voi us
koa joutumatta rationaaliseen ristiriitaan.

Systemaattisen
teologian oppiaineet
Systemaattinen teologia jakautuu eri oppiaineisiin. Helsingin yli
opiston teologisessa tiedekunnassa ovat edustettuina dogmatiikka,
ekumeniikka, teologinen etiikka ja sosiaalietiikka sekä uskonnonfi
losofia. Näiden lisäksi opetusta annetaan myös missiologiassa eli lähetystieteessä ja teologisessa hermeneutiikassa.
Missiologian alaan kuuluvia aiheita tutkitaan ja opetetaan mo
nissa teologisissa oppiaineissa. Missiologian teologisten perusteiden
opetus on useimmissa teologisissa tiedekunnissa liitetty ekumeniik
kaan. Helsingin yliopistossa tämä on viime vuosina toteutettu dog
matiikan ja ekumeniikan yhteistyönä. Lähetyksen historia ja käy
tännön toteutus ovat puolestaan kirkkohistorian ja käytännöllisen
teologian tutkimuskohteita.
Teologinen hermeneutiikka eli oppi tekstien tulkinnasta ja ym
märtämisestä on myös perinteiset oppiainerajat ylittävä tutkimus-
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ala. Sillä on yhteydet erityisesti raamatuntutkimukseen, käytännöl
liseen teologiaan ja uskontotieteeseen. Hermeneutiikkaa koskeva
teologinen keskustelu sisältää kaksi painopistettä. Yhtäältä voidaan
puhua hermeneuttisesta teologiasta, joka keskustelussa hermeneut
tisen filosofian kanssa tarkastelee kysymyksiä ymmärtämisen luon
teesta ja ihmisestä ymmärtävänä ja tulkitsevana olentona. Toisaalta
hermeneutiikka tarkastelee ja analysoi tekstien tulkinnan lähtö
kohtia, käsitteellisiä välineitä ja menetelmiä.
Filosofian perustietoja pidetään olennaisina kaikelle teologian
opiskelulle, ei vain systemaattisen teologian harjoittamiselle. Mo
net alun perin filosofian piiriin kuuluneet oppialat ovat sittemmin
muotoutuneet omiksi tieteenaloikseen. Luonnontieteen lähtökoh
dat ovat luonnonfilosofiaksi kutsutussa filosofian haarassa. Myös
psykologia ja yhteiskuntatieteet olivat pitkään filosofian osa-aluei
ta. Nykyään niitä pidetään empiirisinä, ihmistä ja yhteiskuntaa kos
kevaan havaintomateriaaliin perustuvina tieteinä. Myös niiden pe
rusteet kuuluvat jokaisen teologin yleisopintoihin. Ihmis- ja yhteis
kuntatieteiden filosofiset lähtökohdat eivät välttämättä ole julki
lausuttuja, mutta filosofian opiskelu antaa välineitä myös niiden
analysointiin. Teologisten sisältöjen suhteuttaminen eri tieteiden
tuloksiin edellyttää tieteellisten lähestymistapojen filosofisten pe
rusoletusten ja lähtökohtien tunnistamista. Samalla tarvitaan teo
logian omien lähtökohtien analysointia. Uskonnonfilosofian kes
keinen tehtävä on juuri tällaisten peruslähtökohtien ja -oletusten
tutkimus.
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Uskonnonfilosofian kysymyksenasettelu
Uskonnonfilosofialle — kuten filosofialle yleensäkin — on koko
1900-luvun ollut ominaista jakautuminen kahteen erilaiseen lä
hestymistapaan: mannermaiseen ja anglosaksiseen. Nämä ovat esi
merkkejä saman alan koulukunnista, joiden lähestymistavat ovat
pitkään olleet toisilleen vieraita. Viime aikoina mannermaisen ja
anglosaksisen filosofian välinen vastakkaisuus on huomattavasti lie
ventynyt.
Suomessa viime vuosina harjoitettu uskonnonfilosofinen tutki
mus on liittynyt lähestymistavaltaan ja kysymyksenasettelultaan
niin kutsuttuun analyyttiseen filosofiaan, joka on ollut vallitse
va suuntaus englanninkielisessä maailmassa. Aikaisemmin suoma
lainen uskonnonfilosofia oli läheisemmin kytköksissä mannereu
rooppalaiseen ajatteluun ja sai vaikutteita erityisesti Saksasta ja
Ruotsista. Analyyttinen filosofia on ollut erityisesti kiinnostunut
käsitteiden logiikan analyysistä ja merkitysten selvittämisestä. Toi
sinaan analyyttisen filosofian tehtävä onkin rajattu pelkästään tä
hän, ja uskomusten totuutta koskeva kysymys on jäänyt ulkopuo
lelle. Laajemmin ymmärrettynä analyyttinen tarkastelutapa on
pyrkinyt selkeään analyysiin ja loogiseen tarkkuuteen, mutta tämä
on ollut esityötä uskonnollisten väitteiden totuuden ja ymmärret
tävyyden tarkastelulle. Mannermaisessa uskonnonfilosofiassa, jo
ta kutsutaan usein fenomenologis-hermeneuttiseksi, lähestymista
pa on ollut antropologisempi. Tarkastelu on kohdistunut ihmisen
mahdollisuuteen ja kykyyn vastaanottaa ja ymmärtää uskonnollisia
kokemuksia ja lausumia sekä tulkita omaa olemassaoloaan uskon
nollisilla ilmauksilla.
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Analyyttistä uskonnonfilosofiaa harjoitetaan nykyisin kahdella
tavalla: keskiajan filosofian tutkimuksen yhteydessä ja "perinteises
ti” yhtenä filosofian osa-alueena. Keskiajan filosofian uudet ideat ja
ajatuskulut esiintyvät usein teologisissa yhteyksissä, ja siksi myös fi
losofisesti suuntautuneet tutkijat joutuvat kiinnittämään huomio
ta uskonnonfilosofisi in ja teologisiin teemoihin. Tämäntyyppinen
uskonnonfilosofia selvittää ennen muuta filosofisesti tärkeiden ide
oiden syntyä ja kehitystä. Myös Suomessa keskiajan filosofiaan ja
teologiaan suuntautunut uskonnonfilosofinen tutkimus on vii
me vuosina ollut suosittua. Esimerkkejä tästä ovat professori Simo
Knuuttilan tutkimukset, joiden painopisteet ovat mahdollisuuden
ja välttämättömyyden käsitteiden historia sekä keskiajan filosofinen
psykologia, ja professori Heikki Kirjavaisen ja professori Reijo Työrinojan tutkimukset uskon ja tiedon käsitteiden logiikasta ja seman
tiikasta.
Uusimmassa uskonnonfilosofisessa keskustelussa on ollut kak
si hallitsevaa teemaa: uskonnollisen kielen luonne ja suhde muuhun
kielenkäyttöön sekä uskonnollisten uskomusten perustelu ja oikeutus.

Mistä uskonnollinen kieli puhuu?
Uskonnollisesta kielestä keskusteltaessa on tarpeen erottaa kak
si peruskäsitystä uskonnollisten väitteiden luonteesta. Teologisen
realismin mukaan uskonnolliset väitteet pyrkivät olemaan tosia ku
vauksia persoonallisen Jumalan suhteesta ihmiseen ja maailmaan.
Teologisen non-realismin mukaan taas uskonnollinen kieli ei ole
ta yliluonnollisen olion olemassaoloa. Uskonnollinen kieli ilmaisee
tunteita, kokemuksia tai elämänasennetta, ja se voidaan ymmärtää
symbolistisesta Sen olennainen tehtävä on antaa muoto uskovan
käsitykselle itsestään ja maailmassa olon kokemuksestaan. Teologi
sella non-realismilla on kannattajia akateemisen uskonnonfilosofi
an ja teologian piirissä. Mitä ilmeisimmin se ei kuitenkaan vastaa
uskontojen ja niiden kannattajien yleistä käsitystä uskonnollisten
väitteiden luonteesta.
Uskonnollisten väitteiden tarkastelu on ollut aina osa teologiaa.
Klassisessa teologiassa on kolme peruslinjaa:
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1. Uskonnolliset väitteet ovat yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä. On
olemassa merkityksellinen ilmoitus eli Jumalaa koskevaa tieto.
Tällöin esimerkiksi "Jumala on olemassa” - väite on yksimerkityksinen, koska olisi ristiriitaista samanaikaisesti myöntää ja kiel
tää Jumalan olemassaolo.

2. Jumalasta puhuttaessa joudutaan lopulta kieltämään kaikki kie
lellisesti ilmaistavat väitteet. Jumalan ei voida sanoa olevan ole
massa samassa mielessä kuin luodut. Jumalan oleminen on tässä
mielessä ei-olemista: Jumalasta voidaan pikemminkin sanoa, mi
tä hän ei ole, kuin mitä hän on.

3. Uskonnolliset väitteet ovat analogisia. Luonnollisen ja uskonnol
lisen kielen väitteet ovat jossakin määrin samankaltaisia. Esimer
kiksi kiven ja jäniksen olemisessa on jotakin, mikä on yhteistä Ju
malan olemassaolon kanssa.

Vakavan haasteen kaikelle teologialle esitti loogiseksi empirismiksi
tai loogiseksi positivismiksi kutsuttu suuntaus 1920- ja 1930-luvulla. Kaikkien mielekkäiden väitelauseiden tulee olla verifioitavissa
eli osoitettavissa tosiksi empiirisen tieteen menetelmin. Väitteet,
joita ei voida verifioida, ovat vailla merkitystä, sillä niillä ei ole mi
tään kognitiivista eli tiedollista sisältöä. Uskonnollisten väitteiden
lisäksi merkityksettömiä ovat myös esimerkiksi eettiset ja esteettiset
lausumat. Jyrkimmillään tämä näkemys johtaa siihen, että uskon
nollisilla lauseilla ei ole mitään paikkaa rationaalisessa tieteellisessä
maailmankuvassa. Loogisen empirismin vaatimus kaikkien merki
tyksellisten väitteiden verifioitavuudesta osoittautui pian liian tiu
kaksi, mutta se on kuitenkin vaikuttanut teologian ja luonnontie
teen välisiin suhteisiin voimakkaasti.
Loogisen empirismin syntyyn vaikutti keskeisesti itävaltalaissyntyinen filosofi Ludwig Wittgenstein (1889-1951) teoksellaan Tractatus logico-philosophicus. Hän ei kuitenkaan hyväksynyt näke
mystä uskonnollisten lauseiden merkityksettömyydestä. Hän edusti
jo klassisesta uskonnonfilosofiasta tuttua käsitystä, jonka mukaan
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uskonnolliset sisällöt eivät ole ihmiskielellä ilmaistavissa. Myöhem
min Wittgenstein luopui käsitteiden yleispätevän määritelmän ja
merkityksen etsimisestä ja siirtyi tarkastelemaan kieltä sen erilaisis
sa käyttöyhteyksissä. Näitä yhteyksiä hiin kutsui elämänmuodoik
si ja niissä käytettävää kieltä kielipeliksi. Käsitteillä voi olla usei
ta merkityksiä riippuen siitä, miten niitä käytetään eri yhteyksissä.
Elämänmuodot ovat sillä tavalla itsenäisiä, että niillä kaikilla on
oma "kielioppinsa”. Kielen merkitykset voi oppia vain osallistu
malla näihin elämänmuotoihin. Vaikka on yhä kiistanalaista, mitä
Wittgenstein tarkkaan ottaen tarkoitti "kielipeleillä”, eräät uskon
nonfilosofit ovat kehittäneet ajatusta uskonnosta elämänmuotona
ja uskonnollisesta kielestä kielipelinä, johon ei voi soveltaa esimer
kiksi tieteellisen kielenkäytön sääntöjä. Uskonnollisille väitteille ei
myöskään ole tarpeen etsiä uskonnon ulkopuolisia filosofisia perus
teita. Tämä näkemys on yksi Yhdysvalloissa syntyneen niin kutsu
tun postliberaalin teologian keskeisistä lähtökohdista.

Kysymys uskonnollisen
uskon rationaalisista perusteista
Keskeinen uskonnonfilosofinen ongelma on myös uskon ja järjen
suhde. Sopivatko usko ja järki yhteen, vai vallitseeko niiden välil
lä ylittämätön ristiriita? Kristinuskon piirissä tästä kysymyksestä on
keskusteltu alusta alkaen. Uskon ja järjen välillä on nähty voimak
kaita ristiriitoja. Toiset taas katsovat, että inhimillisellä ymmärryk
sellä ja uskolla on paljon yhteistä sekä Jumalaa koskevissa käsityk
sissä että moraalia ja hyvää elämää koskevissa asioissa.
Uskoa korostavat ja järkeä vastustavat pitävät uskonnollista ko
kemusta erityisen tärkeänä: uskonnossa on olennaista jokin muu
kuin intellektuaalinen ja käsitteellisesti ilmaistava ulottuvuus. Toi
saalta jos uskonnollinen kokemus irrotetaan uskomusjärjestelmästä,
ei ole välineitä ilmaista, mitä on koettu.
Vaikka uskomusjärjestelmiä ei voisikaan kuvata tyhjentävästi tai
selittää rationaalisesti, on mahdollista tutkia uskomusten ymmär
rettävyyttä ja perusteltavuutta. Uskon ja järjen välinen varsinainen
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ongelma ei ole, onko järjellä ylipäätään paikkaa uskonnollisessa us
kossa. Kysymys kuuluu sen sijaan, mikä paikka sillä on ja tulisi olla.
Kiista koskee erityisesti järjen osuutta uskonnollisten uskomusjär
jestelmien vahvistamisessa tai kumoamisessa. Voi siis kysyä, riip
puuko usko — tai pitäisikö sen riippua - lainkaan siitä, että on hyviä
syitä uskoa uskon olevan tosi. Tätä kysymystä on käsitelty paljon
uskonnonfilosofisessa keskustelussa.

Vahva evidentialismi
Evidentialismiksi tai rationalismiksi kutsutun ajattelutavan mukaan
uskonnollisille uskomuksille tulee voida esittää järkiperäiset perus
telut. Evidentialismi voidaan jakaa vahvaan ja heikkoon versioon.
Vahvan evidentialismin mukaan uskonnollisen uskomuksen ra
tionaalinen hyväksyminen edellyttää, että uskomusjärjestelmän
totuus on mahdollista todistaa. Todistaminen tarkoittaa tässä yh
teydessä uskomuksen osoittamista todeksi tavalla, joka vakuuttaa
kenet tahansa järkevän ihmisen. Esimerkiksi W. K. Clifford (18451879) esitti, että on väärin uskoa jotakin ilman riittävää evidenssiä
eli todistetta. Hänen mukaansa mikään uskonnollinen uskomusjär
jestelmä ei kuitenkaan täytä todistettavuuden kriteereitä. Siksi us
konnollinen usko on hänen mukaansa älyllinen virhe.
Kaikki vahvan evidentialismin kannattajat eivät kuitenkaan
ole päätyneet uskonnon hylkäämiseen. Englantilainen filosofi John
Locke (1632-1704) kannatti samoja uskomuksen kriteereitä kuin
Clifford, mutta ajatteli, että oikein ymmärrettynä kristinusko täyt
tää asetetut vaatimukset. Uuden version uskonnollisten uskomus
ten todistettavuudesta on esittänyt esimerkiksi englantilainen us
konnonfilosofi Richard Svvinhurne (1934—).
Onko vahvan evidentialismin vaatimuksia sitten mahdollista
toteuttaa? Uskonnolle esitetyt rationaaliset perustelut eivät näy
tä vakuuttavan kaikkia järkeviä ihmisiä. Tämä ei toki vielä kumoa
vahvaa evidentialismia. Varsinainen ongelma näyttää olevan, että
ylipäätään ei ole olemassa maailmankatsomuksellisia argumentteja,
jotka vakuuttaisivat kaikki. Vahvan evidentialismin lähtökohdista
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tästä seuraisi, että maailman- tai elämänkatsomuksen omaksuminen
olisi aina perusteetonta ja järjenvastaista.
Mutta onko vahvan evidentialismin vaatima yleispätevä ratio
naalinen perustelu uskonnollisen uskon kannalta edes toivottavaa?
Monet katsovat, että vahva evidentialisnii ei ole oikea käsitys uskon
luonteesta, johon kuuluu eräänlainen "hyppy” järjen tuolle puolen.
Vahvan evidentialismin edustajien näkemyksistä voi saada vai
kutelman, että uskonnollinen ihminen joutuu luottamaan "puhtaa
seen uskoon”, mutta tieteellisellä maailmankuvalla on pitävät yleis
pätevät todisteet. Tämä on kuitenkin ongelmallinen näkemys. On
eri asia pitää tieteen keskeisiä tuloksia niin hyvin perusteltuina, että
niitä ei ole syytä kieltää, kuin hyväksyä käsitys tieteestä kaiken kat
tavaksi maailmankuvaksi. Tämä tieteelliseksi naturalismiksi kutsut
tu maailmankuva on vain yksi teoria muiden joukossa, eikä sille ole
esitetty kaikkia vakuuttavia rationaalisia todisteita.
Kolmas vahvan evidentialismin ongelma on oletus, että ihmisen
järki kykenee olemaan neutraali suhteessa kilpaileviin maailman
kuviin. Siksi sen avulla voidaan todistaa asioita kaikille riippumat
ta siitä, millaisia maailmankuvia he ovat taipuvaisia hyväksymään.
Mutta onko järki tällä tavoin neutraali? Ihmisten uskomusjärjestel
millä näyttää olevan huomattava vaikutus siihen, millaisia argu
mentteja he pitävät vakuuttavina. Monet filosofit ovat nykyään sitä
mieltä, että ei ole olemassa puhdasta, ennakko-oletuksista vapaata
rationaalista lähtökohtaa. Mikäli rämä pitäii paikkansa, vahvan evi
dentialismin tavoite ei voi toteutua.

Fideismi
Vahvan evidentialismin vastaista kantaa kutsutaan fideismiksi. Sen
mukaan uskonnollisia uskomusjärjestelmiä ei voi arvioida rationaa
lisesti. Esimerkiksi "uskomme, että Jumala on olemassa ja että hän
rakastaa meitä” -lausuma tarkoittaa, että hyväksymme sen tavalla,
joka ei ole riippuvainen rationaalisista todisteista tai päättelystä.
Joskus fideismin katsotaan edustavan kantaa, jonka mukaan uskon
nollinen usko ja järki ovat vastakkaisia tai toisensa pois sulkevia.
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Uskonnollisen ajattelun piirissä esiintyy kyllä kritiikkiä inhimillis
tä ymmärrystä ja järkeä kohtaan, mutta järjen sulkeminen kokonaan
uskonnon ulkopuolelle on harvinaista. Monet sen sijaan ajattelevat,
että usko on oikean ymmärryksen ja järjenkäytön edellytys. He to
teuttavat credo, ia intelligom -periaatetta (uskon, jotta ymmärtäisin).
Fideisti ei pyri todistamaan uskonnollisen uskon väitettä Juma
lan olemassaolosta ja rakkaudesta. Fideistin mukaan on olennaista,
että uskonnollisen uskon perustavimmat oletukset sisältyvät usko
musjärjestelmään. Uskonnollinen usko on ihmisen elämän perusta.
On siis vakava virhe arvioida uskoa jollakin ulkopuolisella ratio
naalisella kriteerillä. Aito fideisti ei pidä todisteiden puutetta on
gelmana. Tanskalainen filosofi ja teologi Spren Kierkegaard (1813—
1855) pilkkaa niitä, jotka etsivät uskonnon totuutta objektiivisesti
ja puolueettomasti. Hänen mielestään he unohtavat, että kysymyk
sessä on heidän oma olemassaolonsa. Objektiivisessa ja rationaali
sessa tutkimuksessa lähestytään lopullista vastausta mutta ei kos
kaan tavoiteta sitä. Aina on jokin uusi todiste arvioitavana ja vielä
yksi kirja luettavana. Tästä syystä ratkaisua suhteessa Jumalaan voi
aina siirtää. Mutta sielustaan huolestunut ihminen ymmärtää, että
jokainen hetki ilman Jumalaa on hukattua aikaa. Jos Jumalan ole
massaolo voitaisiin todistaa, olisi mahdotonta uskoa Jumalaan. Us
koon kuuluu sitoutuminen, uskon hyppy, usko ilman todisteita.
Vaikka monet uskonnolliset ihmiset pitävät Kierkegaardin ku
vausta uskon luonteesta osuvana, fideismiin sisältyy myös ongelmia.
Jos usko on hyppy, kuinka päättää, mihin uskoon hypätä? Näyt
tää järkevältä tutkia huolellisesti eri vaihtoehtoja ja arvioida, mikä
niistä todennäköisimmin on tosi, mutta fideistin mukaan niin ei voi
tehdä. On kuitenkin olennaista, että on olemassa jokin järkevä tapa
arvioida kilpailevien uskomusjärjestelmien väitteitä.

Heikko evidentialismi
Vahvan evidentialismin ja fideismin välissä on näkemys, jonka mu
kaan uskonnollisia uskomusjärjestelmiä voidaan kritisoida ja arvi
oida rationaalisesti, vaikka niitä ei ole mahdollista todistaa tyh-
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jentävästi. Tätä näkemystä kutsutaan heikoksi evidentialismiksi.
Uskomusten arviointi tapahtuu esimerkiksi seuraavalla tavalla. Ra
tionaalisen arvioinnin kohteeksi valitaan jokin uskomus tai rajoi
tettu uskomusten joukko. Tämän jälkeen varmistetaan, että usko
muksen sisältö ja seuraukset ymmärretään niin asianmukaisesti kuin
mahdollista. Mikäli arvioija ei ole taipuvainen hyväksymään usko
musta, hänen on otettava kuitenkin huomioon hyväksymistä puol
tavat näkemykset välttääkseen väärinkäsitykset ja ennakkoluulot.
Jos arvioija taas hyväksyy uskomuksen, hänen on oltava tietoinen
vastustajien kritiikistä.
Seuraava askel on tarkastella syitä uskomuksen hyväksymiseen
tai hylkäämiseen. Universaalisti vakuuttavaa todistusta ei ole, mut
ta tämä ei tarkoita sitä, että näillä uskomuksilla ei olisi mitään ar
voa. On esitetty, että uskonnollisten tai maailmankatsomuksellisten
uskomusten todisteiden ei tarvitse olla universaalisti vakuuttavia.
Todistus voi olla "persoonakohtainen”, toisin sanoen uskomus voi
olla jonkun mielestä täysin perusteltu, vaikka sama päättely ei ole
toiselle todiste. Tiima johtuu pitkälti siitä, että ihmiset tietävät eri
asioita. Ajatellaan vaikkapa biologia ja ammattijalkapalloilijaa,
joille esitetään sama uskonnollinen lausuma. Kumpikin arvioi sitä
omasta viitekehyksestään käsin. Voi olla, että toinen vakuuttuu lau
suman sisällöstä, mutta toinen ei kykene liittämään sitä omaan tie
to- ja kokemusperustaansa. Tässä rajoitetussa mielessä on mahdol
lista puhua uskonnollisten uskomusten "todistamisesta”.
Heikon evidentialismin kannattaja on sitoutunut uskonnollis
ten uskomusten rationaaliseen arvioint iin toisin kuin fideisti. Toisin
kuin vahvan evidentialismin edustaja, hän ei voi kuitenkaan olla
varma, että hän kykenee osoittamaan jonkin näkemyksen oikeak
si ja jonkin toisen virheelliseksi. Hiin ei voi sanoa, että keskustelu
uskonnollisten uskomusten totuudesta ja pätevyydestä on johtanut
lopulliseen tulokseen. Ei ole lopullista rationaalista varmuutta sii
tä, ettii hänen näkemyksensä on oikea. Pyrkimys uskomusten kriit
tiseen arviointiin ei välttämättä johda loputtomaan prosessiin, joka
estää uskon saavuttamisen. Heikon evidentialismin kannattaja hy
väksyy, että uskonnolliseen uskoon kuuluu sitoutuminen ja astumi
nen alueelle, jolla ei ole kaiken kattavia todisteita. Uskonnollisen

127

Sysi e in .iactin e n

teologi a

sitoutumisen sekä rationaalisen ja avoimen asenteen yhdistelmä voi
kyllä aiheuttaa sisäisiä jännitteitä, mutta ne eivät ole välttämättä
pahaksi rationaalisuudelle eivätkä uskolle.
Uskonnollisen kielen luonteen ja uskonnollisten uskomusten pe
rusteiden ohella uskonnonfilosofia tarkastelee monia muitakin ky
symyksiä, joissa nähdään filosofisesti kiinnostavia ongelmia. Uskon
nollisen uskon ja luonnontieteiden suhde on noussut viima aikoina
uudelleen keskeiseksi teemaksi. Esimerkiksi Jumalan puuttuminen
maailman tapahtumiin vaikkapa "ihmeiden” kautta ja kuoleman
jälkeisen elämän mahdollisuus ovat herättäneet filosofista kiinnos
tusta. Viime aikoina myös monet kristillisen opin ja elämän teemat,
kuten ilmoitus, sovitus, rukous ja uskonnolliset tunteet, on otettu
filosofisen tarkastelun kohteeksi.
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DOGMATIIKKA
— kristillisen uskon sisällön
tutkimus ja tulkinta

Dogmatiikan tehtävät
Dogmatiikka tutkii kirkkojen oppia, teologian historiaa ja kristillis
tä uskonkäsitystä. Kirkkojen opin tutkimus edellyttää, että kirkoilla
on jokin opillinen kokonaiskatsomus, jonka lähtökohtia, muotou
tumista ja sisältöä voidaan tutkia. Oppiaineen tehtävä on kolmi
osainen. Dogmatiikalla on ensiksi historiakeskeinen tehtävä, joka
jaetaan dogmihistoriaan ja teologian historiaan. Dogmihistoria tut
kii kirkon virallisesti hyväksytyn opin kehitystä ja teologian histo
ria teologisen ajattelun vaiheita. Dogmihistoria ja teologian histo
ria ovat läheisessä vuorovaikutuksessa. Erityisen selvästi tämä näky
patristiikassa eli kirkon ensimmäisten vuosisatojen teologian tutki
muksessa. Patristiikka erotetaan usein omaksi oppialakseen, mut
ta Suomessa sitä harjoitetaan enimmäkseen dogmatiikan ja joskus
myös ekumeniikan yhteydessä. Patristiikalla on yhteydet myös ek
segetiikassa harjoitettavaan varhaiskristillisen kirjallisuuden tutki
mukseen sekä kirkkohistorian alaan kuuluvaan varhaisen kirkon
historian tutkimukseen.
Dogmatiikan toinen tehtävä, kristillisen uskonkäsityksen tut
kimus tarkastelee ongelmaa, onko olemassa jokin perustava kris
tillisen uskonkäsityksen muoto. Toisin sanoen kysytään, mitä aito
kristinusko ja evankeliumin oppi ovat ja miten ne voi sanallisesti
kuvata tai muotoilla. Kolmanneksi dogmatiikalla on konstruktiivi
nen tehtävä selvittää, mikä on kristinuskon suhde kunkin ajan aat
teellisiin katsomuksiin.
Kirkkojen opillisten katsomusten ja erilaisten teologisten näke
mysten taustalla ovat tietyt filosofiset ja teologiset lähtökohdat. Ne
koskevat esimerkiksi uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnollisten
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uskomusten, uskonnollisen kielen, opillisten lausumien ja niitä kos
kevan tutkimuksen luonnetta. Tästä syystä tutkimuksessa on pyritty
selvittämään eri oppien ja katsomusten perustavia eli fundamentaaliteologisia lähtökohtia. Professori Seppo A. Teinonen (1924-1995)
vei dogmatiikan tutkimusta tähän suuntaan ohjaamalla oppilaan
sa selvittämään modernin roomalaiskatolisen teologian keskeisten
vaikuttajien fundamentaaliteologisia ratkaisuja. Esimerkkejä niistä
ovat professori Tuomo Mannermaan tutkimukset Karl Rahnerista ja
piispa Eero Huovisen Hans Kiingiä käsittelevät työt. Protestantti
sen teologian ja erityisesti Luther-tutkimuksen filosofisia lähtökoh
tia ovat tutkineet professorit Eeva Martikainen ja Risto Saarinen.
Fundamentaaliteologiaan kuuluu edelleen teologian harjoitta
misen edellytysten ja lähtökohtien tarkastelu. Kristillisen dogma
tiikan esitykset alkavat yleensä teologian perusteita tarkastelevalla
jaksolla, jossa käsitellään esimerkiksi uskon ja tiedon sekä teologian
ja muiden tieteiden suhdetta. Käytännössä fundamentaaliteologia
käsittelee siis samantapaisia kysymyksiä kuin uskonnonfilosofia. Ero
on lähinnä näkökulmassa. Uskonnonfilosofia käyttää filosofian vä
lineitä uskonnon ja teologian tarkasteluun, sitä vastoin fundamen
taaliteologia tarkastelee filosofiaa sekä muita tieteen ja inhimillisen
kulttuurin aloja teologian näkökulmasta.

Dogmatiikan kohde
Dogmatiikan keskeinen tutkimuskohde on teologisen tiedon luon
ne. Käsitys tiedosta on muuttunut teologiassa ja erityisesti dogma
tiikassa olennaisesti. Klassinen kristillinen teologia perustui uudelle
ajalle saakka toisenlaiseen käsitykseen tiedon luonteesta ja sen saa
vuttamisen ehdoista kuin suuri osa valistuksen jälkeistä modernia
teologiaa. Tässä muutoksessa keskeinen merkitys on saksalaisella fi
losofilla Immanuel Kantilla (1724-1804).
Klassisen ja modernin tieto-opin välillä on merkittävä ero. Klassisen käsityksen mukaan ihmisen ymmärrys on tiedon vastaanottaja. Kaikki oliot, niin kasvit, eläimet kuin taivaankappaleetkin, syn
nyttävät ihmisen ymmärryksessä kuvan, joka vastaa olion olemusta.
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Näin ihminen voi saada tiedon siitä, mitä oliot itsessään ovat, eli
ihminen kykenee määrittämään niiden olemukset. Tältä pohjalta
ei ole ongelmallista ajatella, että myös Jumala voi välittää ihmi
sen ymmärrykselle tietoa olemuksestaan, vaikka Jumalan täydellis
tä tuntemista ei pidetäkään mahdollisena. Jumalaa koskeva tieto on
mahdollista erityisesti siksi, että hän on tullut maailmaan ja ilmais
sut itsensä Kristuksessa.
Modernin tietoteorian keskeinen näkemys on, että olioista it
sestään, toisin sanoen niiden olemuksesta, ei ole mahdollista saada
tietoa. Tämä johtuu siitä, että ihmisen ymmärrys hahmottaa ympä
röivää todellisuutta antamalla tiedon kohteelle muodon. Näkemys
on oikeastaan päinvastainen kuin klassisessa ajattelussa. Siksi oliot
voidaan tavoittaa vain sellaisina, kuin ne ilmenevät ymmärrykselle.
Modernin tieto-opin näkökulmasta Jumalaa koskeva tieto on hyvin
ongelmallista. Jumalan olemusta ei voida missään tapauksessa ta
voittaa, ja siksi myös teologia joutuu kyseenalaiseksi sanan perintei
sessä merkityksessä. Jumala ei voi enää olla tiedon kohde ainakaan
samassa mielessä kuin aikaisemmin. Juuri tieto-opissa tapahtunut
muutos on keskeinen syy, miksi uusimman ajan teologian kysymyk
set erotetaan omaksi systemaattisen teologian erityisalakseen.
Dogmatiikan määrittely kirkkojen opin tutkimukseksi ei vielä
riitä, koska on selvitettävä myös, mitä oppi oikeastaan on. Klassi
sen tieto-opin perusteella opilliset lausumat viittaavat ihmisen ul
kopuoliseen todellisuuteen, ja oikea oppi antaa myös oikean käsi
tyksen Jumalasta. Modernin näkemyksen mukaan opilliset lausumat
ovat ihmisen uskonnollisen kokemuksen ilmauksia. Ne kertovat sii
tä, miten uskonto tai usko ilmenee ihmisen elämässä. Tämä näke
mys, jota edusti muiden muassa merkittävä saksalainen systemaatikko Wilhelm Herrmann (1846-1922), sopii yhteen modernin
tietoteorian kanssa. Se jättää kuitenkin avoimeksi kysymyksen, mi
kä on kokemuksen ilmausten suhde ihmisen ulkopuoliseen todel
lisuuteen. Tarkennukseksi on esitetty näkemys, jonka mukaan uskonkokemusten taustalla on tietty yhteinen "asia” tai "todellisuus”,
joka ilmaistaan eri yhteyksissä eri tavoin. On kuitenkin vaikea sel
vittää, koskevatko erilaiset kokemuksen ilmaukset lopulta samaa
asiaa. Mikäli oppi ymmärretään inhimillisen uskonkokemuksen
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ilmaukseksi, opin tutkimus kohdistuu ihmisen uskonnolliseen tie
toisuuteen ja sen erilaisiin kielellisiin ilmaisuihin.
Viime vuosina on keskusteltu yhdysvaltalaisen George Lindbeckin (1923—) näkemyksestä, jonka mukaan dogmatiikan kohde ei
ole Jumala eikä uskovan ihmisen tietoisuus ja kokemus vaan uskon
nollisen yhteisön kieli. Dogmatiikan tehtävä on selvittää kristilli
sen kielenkäytön säännöt. Esimerkiksi kolminaisuusoppi ei ole yri
tys lausua jotakin Jumalan olemuksesta; se ei myöskään kuvaa sitä,
miten kristitty kokee Jumalan elämässään, vaan se asettaa kriteerit
kristilliselle puheelle Jumalasta. Ajatus opista kristinuskon kieliop
pina on soveltaa edellä kuvattua näkemystä uskonnon kielestä kie
lipelinä.
Suomalainen dogmatiikka on pyrkinyt viime vuosikymmeninä
noudattamaan modernin tieteenharjoituksen kriteereitä ja samal
la pitämään esillä klassisia teologisia ja opillisia kysymyksiä. Käsitys
dogmatiikan tieteellisestä tehtävästä on perustunut pitkälti ruotsa
laisen niin kutsutun lundilaisen teologian näkemyksiin. Lundilaisessa menetelmässä erotettiin selvästi toisistaan dogmatiikan kak
si tehtävää. Deskriptiivinen eli teologisia käsityksiä kuvaileva ja
analysoiva tehtävä kuuluu tieteelliselle tutkimukselle. Normatii
vinen eli uskon sisältöä ohjaava tehtävä puolestaan on kirkkojen
ja uskonnollisten yhteisöjen asia. Dogmatiikan tutkimustehtävään
kuuluu kuitenkin kysymys kristinuskon alkuperäisestä ja aidosta
olemuksesta. Teologisena tieteenalana dogmatiikka ei esitä välittö
mästi Jumalaa koskevia väitteitä, vaan se tarkastelee näkemyksiä
ja käsityksiä, joita kirkot, uskonnolliset yhteisöt ja yksittäiset ajat
telijat ovat esittäneet ja edustaneet. Tämän näkemyksen mukaan
yliopistollisella dogmatiikalla ei ole mitään normatiivista eli kirk
koa tai kristittyjä sitovaa tulkinnallista tehtävää. Normatiivinen us
kon sisällön esittäminen on uskonnollisten yhteisöjen oma tehtävä.
Niiden käyttämän uskonnollisen kielen voidaan kuitenkin ajatella
klassisen näkemyksen mukaisesti viittaavan Jumalaan ja jumalalli
seen todellisuuteen.
Uskonnollisten yhteisöjen keskeisten kirjallisten dokument
tien tutkimuksen ja niiden normatiivisen tulkinnan raja ei ole ai
na kovin helposti vedettävissä. Esimerkiksi luterilaisten tunnus-
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tuskirjojen tai Lutherin teologian tutkimustulokset ottavat kantaa
evankelisluterilaisen kirkon uskonkäsitykseen, mutta ne eivät ole
uskonnollisen yhteisön uskon tulkintaa. Niiden tarkoitus on selvit
tää teologisten näkemysten lähtökohtia, perustelujen rakennetta ja
johdonmukaisuutta sekä käsitteellistä sisältöä. Ne ovat osa kirkon
oppia tai uskontulkintaa vasta, jos kirkko hyväksyy ja omaksuu ne
opetukseensa.
Kristilliset kirkot ja dogmatiikan tutkimus ovat jatkuvasti vuoro
vaikutuksessa. Dogmatiikka tutkii uskonnollisten yhteisöjen elämää
ja ajankohtaisia kysymyksiä, muun muassa uskonnollisten liikkei
den keskeisten vaikuttajien opillisia näkemyksiä ja erilaisten us
konnollisten virtausten teologisia lähtökohtia ja painotuksia. Esi
merkki uskonnolliseen elämään suuntautuvasta dogmatiikasta on
spiritualiteetin eli hengellisen elämän teologian tutkimus. Spiri
tualiteetin teologiassa kysytään, mitä hengellinen elämä on ja mi
kä on sen yhteys uskonsisältöihin. Systemaattisen teologian piirissä
tutkitaan erityisesti fransiskaanisen liikkeen, karmeliittojen ja lute
rilaisen spiritualiteetin teologisia perusteita. Myös kirkollisten uu
distusten - virsikirjan, raamatunkäännöksen ja jumalanpalveluksen
- teologiset ratkaisut ovat olleet dogmatiikan tutkimusten kohteita.
Vahvistuva tutkimusala on uskontoteologia eli kristinuskon ja mui
den uskontojen sisältöjen suhteuttaminen toisiinsa. Esimerkkejä uskontoteologisesta tutkimuksesta ovat professori Miikka Ruokasen
analyysi Vatikaanin 2. konsiilin ei-kristillisiä uskontoja koskevista
käsityksistä ja dosentti Jyri Komulaisen työt kristinuskon ja hindu
laisuuden suhteista.

Dogmatiikan lähteet:
Raamattu ja traditio
Dogmatiikan kannalta keskeinen kysymys on, mihin lähteisiin
kirkkojen oppi ja kristillinen uskonkäsitys perustuvat. Kirkoilla on
tässä eriäviä näkemyksiä. Opin sisältöä esitettäessä joudutaan sel
vittämään Raamatun ja kristillisen tradition suhdetta. Esimerkik
si roomalaiskatolinen kirkko ja luterilainen kirkko ovat ratkaisseet
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asian eri ravoilla. Rooman kirkon mukaan alussa oli suullinen apos
tolinen traditio, joka ei sisältynyt Raamattuun vaan säilyi kirkossa,
ja kirkon opetusvirka välitti sitä eteenpäin. Opetusvirkaan liittyvää
julistuksen ja jumalanpalveluselämän elävää traditiota pidettiin py
hänä, ja se asetettiin pyhien kirjoitusten rinnalle auktoriteetiksi. Sa
malla torjuttiin spiritualistinen käsitys, jonka mukaan Pyhä Henki
annetaan ilman ulkoisen sanan välitystä, ja ratkaiseva auktoriteet
ti on kulloinkin seurakunnassa toimiva Hengen innoittama johtaja.
Reformaatio torjui tämän käsityksen Raamatun ja tradition suh
teesta. Raamattu julistettiin päteväksi auktoriteetiksi myös sellai
sissa kysymyksissä, joissa se joutui vastakkain vallitsevan tradition
ja käytännön kanssa. Kirkko ja sen opetusvirka eivät ole Raamatun
yläpuolella, eivätkä ne takaa sen oikeata tulkintaa. Raamattu on
tradition yläpuolella, ja ainoastaan sillä on viimeinen ratkaisuvalta
oppikysymyksissä.
Reformaation raamattuperiaatteen mukaan voisi väittää, et
tä teologian tehtäväksi riittää Raamatun ja sen kielen tutkimus tai
Vanhan ja Uuden testamentin lausumien rakenteen analyysi. Raa
mattu on kuitenkin osa traditiota, eikä raja Raamatun ja tradition
välillä ole selkeä. Raamattu on säilynyt juuri tradition välittämänä.
Siksi myös Raamatun tulkinta ja ymmärtäminen ovat riippuvaisia
vastaavasta tunnustus- ja oppitraditiosta. Traditio ohjaa Raamatun
käyttöä opillisissa ratkaisuissa. Kirkon ohjeellinen traditio määrit
tää myöhemmän raamatuntulkinnan ja kristillisen uskonnäkemyksen sisältöä. Raamattu voi näin määriteltynä sisältyä "traditioon”
sen merkittävimpänä ja ratkaisevimpana osana.
Reformaation käsityksen mukaan Raamatun ja tradition suhde
tulee ymmärtää vuorovaikutukseksi: traditio ohjaa ymmärtämään
Raamattua oikein, ja Raamattu puolestaan ratkaisee, miten tradi
tiota on arvioitava sekä mikä merkitys ja tehtävä tradition osille
on annettava. Tradition keskeinen osa on vanhan kirkon tunnustus
eli uskon sääntö, joka tiivistää Raamatun sisällön ja antaa keskeiset
tulkinnan lähtökohdat. Muuten traditiota on arvioitava Raamatun
sanomasta käsin.
Kristinuskon opin lähtökohta on siis Raamattu yhdessä tradition
kanssa. Dogmatiikka olettaa, että Raamatun kirjallisuudella on si-
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säisesti yhtenäinen rakenne. Rakenteen yhtenäisyys ei tarkoita, että
Raamatun kirjoitukset olisivat sisällöllisesti täysin yhtenäisiä. Näin
ymmärretty kristillisen tradition kokonaisuus on dogmatiikan edel
lytys. Näkemys uskonopin sisällöllisestä yhtenäisyydestä ei synny
tieteellisen tutkimuksen tuloksena, vaan sen välittää elävä traditio.
Kristillisen opin tutkimuksen ja kriittisen arvioinnin tehtäväksi jää
kuvata ja osoittaa uskonoppiin sisältyviä päätelmiä ja ajatusyhteyksiä. Dogmatiikan tieteellinen tehtävä ei siis ole muotoilla niitä ko
konaiskäsityksiä, jotka antavat uskolle sisäisen järjestyksen ja yhte
näisyyden, vaan sen tulee kuvata kokonaiskäsityksiä sellaisina, kuin
ne ilmenevät ja ovat säilyneet traditiossa.

Dogmatiikan tutkimusmenetelmät
Dogmatiikan tutkimuksessa käytettävää menetelmää on Suomessa
totuttu kutsumaan systemaattiseksi analyysiksi. Kaikkein puhtaim
millaan systemaattisella analyysillä on tarkoitettu menetelmää, jos
sa pyritään selvittämään tutkittavan kohteen ajattelun lähtökohdat
ja kuvaamaan ajattelun rakenne, mikäli se on löydettävissä kirjalli
sista dokumenteista. Ajattelun rakenteiden olemassaoloa tukee se,
että yksittäisen lausuman sisältö voi muuttua siihen kuuluvan laa
jemman kokonaisyhteyden mukaan. Esimerkiksi monet kristillisen
tradition avaintermit, kuten "logos” tai "henki”, esiintyvät myös
antiikissa ja hellenismissä. Lause, jossa esiintyy jompikumpi termi,
saa kristillisessä asiayhteydessä aivan toisen sisällön kuin esikristillisessä filosofiassa. Myös kristillisessä traditiossa termien sisältö voi
vaihdella samalla tavalla. Systemaattiset rakenteet saattavat olla
yksittäisessä lausumassa täysin kätkössä; ne tulevat esiin vasta laa
jempaa kokonaisuutta tutkittaessa.
Systemaattinen analyysi pyrkii päämääräänsä osatehtävillä: kä
siteanalyysillä, väitelauseiden analyysillä, argumentaatioanalyysillä
ja edellytysanalyysillä. Menetelmän avulla voidaan tavoittaa pait
si eksplisiittisiä eli julki lausuttuja myös implisiittisiä eli lausumat
tomia lähtökohtia. Ajattelun rakenteen epäjohdonmukaisuudet ja
ristiriidat pyritään myös havaitsemaan ja kuvaamaan. Ajattelun
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kuvaus pyrkii olemaan mahdollisimman puolueetonta ja välttämään
kohteen ajattelulle vieraita kriteerejä ja arvoarvostelmia. Kritiikki
tulee esiin vain, jos tutkija havaitsee ajattelussa epäjohdonmukai
suuksia tai ristiriitaisuuksia. Useimmiten tätä menetelmää sovelle
taan jonkin yksittäisen teologin ajattelun tutkimukseen. Ruotsa
lainen dogmatiikan ja teologian historian tutkija Bengt Hägglund
soveltaa Uskon malli -kirjassaan (1985) tämäntyyppistä menetel
mää kristinuskon kokonaisuuden esittämiseen.
Systemaattista analyysiä on arvosteltu siksi, että se tyytyy vain
kohteensa kuvaamiseen pyrkiessään ankaraan tieteellisyyteen ja
puolueettomuuteen. Kristinuskon rakenteen tutkimukseen kuulu
vat kuitenkin myös selittäminen ja argumentointi kuvauksen ohel
la. Toisin sanoen dogmatiikan tarkoitus ei ole vain toistaa sitä, mi
tä Raamattu ja traditio sisältävät, vaan pyrkiä myös perustelemaan,
miksi tietyt käsitykset kuuluvat kristinuskon sisältöön. Dogmatii
kan lauseet eivät kuitenkaan ole argumentaatiota kristillisen uskon
sisällön tai keskeisten käsitysten puolesta. Kristillisen uskon puo
lustus eli apologia ei ole tieteellisesti argumentoivan dogmatiikan
tehtävä. Ei ole tarkoitus selittää tieteellisesti, onko kristinuskon kä
sitys oikea, vaan miksi tietty näkemys kuuluu kristilliseen uskonkä
sitykseen.
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EKUMENIIKKA
- kirkon ykseyden edellytykset teologisen
tutkimuksen kohteena

Ekumeniikan synty
Ekumeniikka on systemaattisen teologian nuorin oppiaine ja tutki
musala. Vaikka se liitetään systemaattiseen teologiaan, sen lähes
tymistapa voi olla mukana myös muissa teologisissa oppiaineissa.
Esimerkiksi raamatuntutkimuksen piirissä on julkaistu Raamatun
kirjojen ekumeenisia kommentaareja. Kirkkohistoriassa on tutkit
tu ekumeenisen liikkeen kehittymistä ja kirkkojen välisiä suhtei
ta. Ekumeeninen ulottuvuus on merkittävä monilla käytännöllisen
teologian alueilla. Ekumeniikan keskeinen lähtökohta on tarkastel
la teologisia ja kirkon elämää koskevia kysymyksiä kirkkojen ykseyden näkökulmasta.
Suomessa ekumeniikka on ollut oma oppiala vuodesta 1966.
Ekumeniikan tutkimus on syntynyt pitkälti käytännön tarpeesta.
Oppiaineen synnyn taustalla on ekumeeninen liike, joka on vaikut
tanut kirkkojen toimintaan ja teologiseen ajatteluun 1800-luvun
loppupuolelta lähtien. Ekumeenisen ajattelun ja toiminnan mer
kitys on jatkuvasti lisääntynyt, ja ykseyspyrkimykset ovat nykyään
olennainen osa useimpien kristillisten kirkkojen elämää. Esimerkik
si Suomen evankelisluterilainen kirkko on sitoutunut eräitten kirk
kojen välisten sopimusten perusteella ekumeeniseen työskentelyyn.
Näistä sopimuksista merkittävin on Porvoon yhteinen julkilausu
ma, joka koskee Pohjoismaiden ja Baltian luterilaisia kirkkoja sekä
Brittein saarten ja Irlannin anglikaanisia kirkkoja. Tällaisten eku
meenisten asiakirjojen synnyssä näkyy kirkkojen välisen ekumeeni
sen liikkeen ja sen tutkimisen eli ekumeniikan vuorovaikutus.
Ekumeenisen liikkeen varsinaisena alkuna pidetään Edin
burghissa vuonna 1910 pidettyä lähetyskonferenssia. Kirkkojen
harjoittama lähetystyö on ollut ekumeenisen liikkeen merkittävä
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taustatekijä, sillä kirkkojen hajaannuksen aiheuttamat ongelmat
osoittautuivat erityisen selvästi lähetyskentillä. Missiologia ja eku
meniikka ovat siis historiallisista syistä liittyneet läheisesti toisiinsa,
ja useissa teologisissa tiedekunnissa ne kuuluvat yhä saman profes
sorin opetusalaan.

Ekumeniikan kohde
Professori Risto Saarisen mukaan ekumeniikan tutkimuskohteita
ovat ekumeenisten liikkeiden ja niiden ykseyspyrkimysten tutki
mus, ekumeeninen teologia, symboliikka eli kirkkojen tunnustuksia
ja kirkkojen välisiä oppikeskusteluja selvittävä tutkimus, ekumeeni
nen kirkkotieto sekä kirkkojen oikeudellisia suhteita ja ekumeenis
ten pyrkimysten kirkko-oikeudellisia edellytyksiä ja seurauksia sel
vittävä tutkimus.
Ekumeniikan tutkimusaineisto on hyvin vaihtelevaa. Se koostuu
yksittäisten teologien kirjoituksista, erilaisten ekumeenisten ryhmi
en asiakirjoista, ekumeenisten järjestöjen materiaalista, kirkkojen
kahdenvälisten keskustelujen asiakirjoista ja tunnustuskuntien vä
listen neuvottelujen teksteistä. Ekumeniikassa paneudutaan myös
koko teologian historiaan ja erityisesti kirkon ykseyden kannalta
ratkaiseviin vaiheisiin. Kun ekumeniikassa tutkitaan esimerkiksi
vanhurskauttamis- ja pelastusoppia, pyritään mahdollisimman tark
kaan teologianhistorialliseen analyysiin ja tulosten arviointiin kir
kon ykseyden näkökulmasta.
Ekumeniikan tutkimuksessa on otettava huomioon teologisten
näkemysten ja keskustelujen ohella myös ei-teologiset eli poliitti
set, sosiaaliset tai kulttuuriset tekijät. Ekumeeninen toiminta liittyy
usein esimerkiksi valtioiden ulkopoliittisiin suhteisiin. Niiden tun
teminen voi olla olennaista kirkkojen välisten suhteiden ymmärtä
miseksi, vaikka niiden nojalla ei voi selittää ekumeenista pyrkimys
tä. Kirkoilla on intressejä myös omien tai itselle läheisten kirkkojen
toimintaedellytysten parantamiseen. Kirkkojen välisiin suhteisiin
liittyy niin ikään monenlaisia valtapyrkimyksistä johtuvia asetelmia
ja ongelmia. Nämäkin tulee ottaa huomioon ekumeenisessa tutki-
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Hiuksessa, vaikka ekumeenista liikettä ei ole aihetta ymmärtää pel
käksi valtapolitiikaksi. Toisaalta ekumeniaa ei voi ymmärtää oikein
ja monipuolisesti, jos sitä tarkastellaan ainoastaan teologian tasol
la eli keskusteluna kirkkojen uskoa ja etiikkaa koskevista eroista ja
yhtäläisyyksistä sekä pyrkimyksenä ratkaista näkemysten erilaisuu
desta johtuvia ongelmia.

Suhde dogmatiikkaan
Suomessa ekumeniikkaa on pidetty erityisesti dogmatiikan lähitie
teenä, ja meillä näiden oppiaineiden yhteys onkin läheisempi kuin
monissa maissa. Tämä johtuu siitä, että dogmatiikan pitkäaikainen
professori Seppo A. Teinonen ohjasi suomalaista dogmatiikan tut
kimusta ekumeenisiin kysymyksenasetteluihin, varsinkin roomalais
katolisen mutta myös ortodoksisen teologian tutkimukseen.
Toisaalta ekumeniikan yksi painopiste on ollut Tuomo Man
nermaan professorikaudella (1980-2000) luterilaisen ja erityisesti
Lutherin teologian ekumeeninen tutkimus. Tutkimussuuntaukselle
on ollut ominaista reformaation teologian tarkastelu uudenlaisista
lähtökohdista. Tutkimuksessa on käynyt ilmi, että Lutherin näke
mys syntisen vanhurskauttamisesta sisältää enemmän yhtymäkoh
tia ortodoksisen, roomalaiskatolisen ja reformoidusta perinteestä
muotoutuneiden suuntausten kanssa kuin yleensä on esitetty. Or
todoksien kanssa voidaan puhua uskovan "jumalallistamisesta”, ka
tolilaisten kanssa kristityn "vanhurskaaksi tekemisestä” ja monien
muiden kanssa "Kristuksen ja Pyhän Hengen asumisesta uskovas
sa”. Uuden tutkimussuunnan aloitti Mannermaan tutkimus In ipsa
fide Christus adest, joka käsittelee luterilaisen vanhurskauttamis
opin ja ortodoksisen jumalallistamisopin leikkauspistettä. Suomes
sa on näin vallinnut tavallisesta poikkeava tilanne. Dogmatiikassa
on tutkittu katolista ja ortodoksista teologiaa sekä uskontoteologiaa. Ekumeniikassa sen sijaan on selvitetty luterilaista ja protes
tanttista ajattelua ekumeenisen kysymyksenasettelun valossa. Toki'
ekumeniikassa on kaiken aikaa tutkittu myös perinteisiä ekumeeni
sia aiheita, kuten kirkkojen välisiä oppikeskusteluja ja ekumeenisia
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menetelmiä eli käsityksiä siitä, mitä kirkon ykseys tarkoittaa ja mi
ten se voidaan saavuttaa.
Dogmatiikan ja ekumeniikan tutkimusongelmat ja kysymyksen
asettelut ovat lähellä toisiaan, ja aineistoja tarkastellaan samoin
tutkimusmenetelmin. Dogmatiikkaa ja ekumeniikkaa erottaa toi
sistaan lähinnä näkökulma. Dogmatiikka tarkastelee kirkkokuntien
tai niiden edustajien kuvauksia omista opillisista näkemyksistään,
ekumeniikka näiden kuvausten suhdetta toisiinsa. Ekumeenisen
teologisen työskentelyn päämääränä ovat sellaiset kuvaukset, jot
ka eri kirkot voivat hyväksyä kuvauksiksi kristillisen uskon sisällös
tä. Tätä työskentelyä ja sen tuloksia voidaan kutsua ekumeeniseksi
dogmatiikaksi. Samalla on otettava huomioon, että kristillisillä kir
koilla on opillisesti yhteistä aineistoa, jonka synnyn ja sisällön tut
kimus kuuluu sekä dogmatiikan että ekumeniikan alaan.

Ekumeeninen dogmatiikka
Ekumeenista dogmatiikkaa on harjoitettu monella tavalla. Eräät
merkittävät teologit, kuten saksalaiset Edmund Schlink ja Wolfhart Pannenberg sekä yhdysvaltalainen Robert Jenson, ovat vii
me vuosina kirjoittaneet dogmatiikan tai systemaattisen teologian
kokonaisesityksiä ekumeenisesta näkökulmasta. Mielenkiintoista
näissä teoksissa on, että ne ovat syntyneet luterilaisten teologien
kynästä. Kirjoittajat ovat omaksuneet luterilaisuuden alkuperäi
sen lähtökohdan, jonka mukaan tarkoitus ei ollut synnyttää uutta
kirkkokuntaa vaan uudistaa kirkkoa sisältä päin Raamatun sano
man valossa. Samalla he torjuvat modernin protestantismin näke
myksen, että reformaatio synnytti uuden ja pohjimmiltaan orto
doksisen ja roomalaiskatolisen teologian kanssa sovittamattoman
ajattelutavan. Esimerkiksi Robert Jenson kirjoittaa systemaattisen
teologian kokonaisesityksen ikään kuin yhden kirkon sisällä. Hän
etsii sellaista kristinuskon sisällön kuvausta, jonka yksi Kristuksen
kirkko voisi tunnistaa ja hyväksyä omakseen. Jenson arvioi sekä
itäistä että läntistä teologiaa ja osoittaa kummankin vahvuuksia ja
heikkouksia.
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Ekumeenista dogmatiikkaa on harjoitettu myös esimerkiksi
Kirkkojen maailmanneuvostossa. KMN:n Fairh and Order -jaosto
on toteuttanut Apostolisen uskon tunnustaminen -projektin, jon
ka loppuasiakirja on julkaistu suomeksi nimellä Tunnustamme yh
den uskon. Apostolisen uskon ekumeeninen selitys Nikaian-Konstantinopolin uskontunnustuksen (381) mukaan. Asiakirja syntyi
ekumeenisille teksteille ominaisella tavalla prosessissa, joka koos
tui neuvottelukokouksien esitelmistä ja keskusteluista. Tätä proses
sia on kuvannut ja analysoinut professori Eeva Martikainen. Hank
keen alkuperäisenä tarkoituksena oli lähentää kirkkojen käsityksiä
apostolisesta opista ja sen tulkinnasta. Tehtävä osoittautui varsin
vaikeaksi. Käsitykset uskontunnustuksen luonteesta ja asemasta kir
kossa erosivat selvästi toisistaan. Toiseksi projektin tehtävänä oli
esittää uskontunnustus kirkkojen ajankohtaisessa kulttuurisessa
kontekstissa. Hankkeessa piti siis kyetä esittämään uskontunnuksen
sisältö tuoreesti ja ymmärrettävästi. Päämääränä oli lähentää kirk
koja toisiinsa ja käyttää tunnustusta kunkin kirkon elämässä sille
ominaisella tavalla. Martikaisen mukaan päämäärä ei toteutunut,
vaan päädyttiin esittämään yksi teologinen tulkinta kristillisestä
kolminaisuusopista. Asiakirjassa tulkintaa pidetään sitovana kirk
kojen yhteydessä ja kanssakäymisessä.

Ekumeniikka soveltavana
tieteenalana
Ekumeniikka on päämäärältään selkeästi soveltava tiede, vaikka sen
piirissä harjoitetaan myös teologista perustutkimusta. Ekumeniikan
tuloksia on tarvittu kirkkojen oppikeskustelujen ja ekumeenisen
toiminnan tueksi. Tutkimusongelmat ovat usein nousseet kirkko
jen ajankohtaisista tarpeista ja selvityspyynnöistä. Näistä on saatta
nut muotoutua laajempiakin tutkimushankkeita. Esimerkiksi Suo
men evankelisluterilaisen kirkon pyytämästä tutkimuksesta, joka
koski Euroopan protestanttisten kirkkojen laatimaa yhteysasiakirjaa Leuenhergin konkordiaa, tuli ekumeenisia menetelmiä selvittä
nyt tutkimusprojekti, jossa on syntynyt useita väitöskirjoja. Samaan
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tapaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksi
sen kirkon oppikeskusteluja varten pyydetystä tutkimuksesta kasvoi edellä mainittu laaja tutkimusprojekti, jossa Lutherin teologi
aa on arvioitu uudesta näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tuloksia
on puolestaan voitu käyttää monissa kirkkojen välisissä dialogeissa.

Yhteinen julistus
vanhurskauttamisopista
Vuonna 1999 allekirjoitettiin luterilaisten kirkkojen ja roomalais
katolisen kirkon Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista (engl.
Joint Declaration, saks. Gemeinsame Erklärung). Luterilaisten ja
katolilaisten erimielisyys on koskenut uskon merkitystä vanhurs
kauttamisessa sekä syntien anteeksi antamisen ja kristityn uuden
elämän välistä suhdetta. Luterilaisuus on korostanut "ilmaiseksi
Kristuksen tähden uskon kautta” tapahtuvaa vanhurskauttamista,
kun taas roomalaiskatolisen käsityksen mukaan "usko on ihmisen
pelastuksen alku, kaiken vanhurskauttamisen perusta ja juuri”. Toi
sin sanoen luterilaisten mukaan "usko yksin” vanhurskauttaa, mut
ta katolilaisten mielestä usko on vanhurskauttamisen lähtökohta.
Toinen ongelma on ollut, että luterilaiset ovat korostaneet syntisen
ihmisen vanhurskaaksi julistamista, mikä perustuu Kristuksen pelastustekoon. Katolinen osapuoli taas on painottanut vanhurskaut
tamisessa tapahtuvaa ihmisen uudistumista, eli kristitty todella on
vanhurskas, koska hän saa jumalallisen rakkauden lahjan.
Yhteisen julistuksen taustana olivat aiemmissa ekumeenisis
sa keskusteluissa saavutetut tulokset: kansainvälisen liiteri lais-roomalaiskatolisen dialogikomission vanhurskauttamista koskevat
asiakirjat, Yhdysvaltain katolisten ja luterilaisten kirkkojen dia
logissa laadittu asiakirja Justification hy Faith sekä Saksan evan
kelisten ja katolilaisten teologisen työryhmän raportti Lehrverurteilungen - kirchentrennend? Merkittävä oli myös Suomen
evankelisluterilaisen kirkon panos, joka perustui suomalaisen reformaatiotutkimuksen tuloksille. Yhteinen julistus lausuu, että luterilais
ten ja katolilaisten välillä vallitsee yksimielisyys vanhurskauttamisen
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perustotuuksista. Jäljelle jää kuitenkin kielessä, teologisissa muo
toiluissa ja vanhurskauttamisen tulkinnoissa ilmeneviä eroja. Julis
tuksen mukaan nämä erot voidaan sallia saavutetun konsensuksen
puitteissa.
Asiakirja on laadittu siten, että jokaisesta käsiteltävästä teemas
ta lausutaan ensin se, mitä kirkot yhdessä tunnustavat, ja tämän
jälkeen esitetään luterilaisten ja katolilaisten erityiskorostukset.
Osapuolet katsovat, että 1 500-luvulla julistetut oppituomiot eivät
kohdistu niihin. Samalla kuitenkin todetaan, että eräät kysymykset
edellyttävät jatkotyöskentelyä.
Yhteisen julistuksen luku 4.2. Vanhurskauttaminen syntien an
teeksiantamisena ja vanhurskaaksi tekemisenä lausuu:
"Me tunnustamme yhdessä, että Jumala armosta antaa ihmiselle synnit
anteeksi ja samalla vapauttaa hänet elämässään synnin orjuuttavasta val
lasta ja lahjoittaa hänelle Kristuksessa uuden elämän. Kun ihminen on
uskossa osallinen Kristuksesta, Jumala ci lue hänelle hänen syntejään ja
vaikuttaa Pyhän Hengen kautta hänessä toimivaa rakkautta. Jumalan
armollisen toiminnan kahta puolta ei saa erottaa tosistaan. Ne kuulu
vat siten yhteen, että ihminen on yhdistetty uskossa Kristukseen, joka
persoonassaan on meidän vanhurskautemme (1. Kor. 1:30); sekä syntien
anteeksiantamus että Jumalan pyhittävä läsnäolo.”

Näin on ratkaistu molempien osapuolien hyväksymänä vanha kiis
ta syntien anteeksiantamisen ja ihmisen uudistumisen välillä. Van
hurskauttamisen kahta puolta oli korostettu jo aikaisemmissa dia
logeissa, mutta Yhteisen julistuksen ratkaisu on kuitenkin uusi. Se
perustuu näkemykseen, että kristityn vanhurskaus on Kristus, johon
ihminen yhdistetään uskossa ja joka on samalla sekä syntien an
teeksiantaminen että Jumalan pyhittävä läsnäolo.
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Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan
tutkimuskohteet ja -tehtävät
Uskontoon sisältyy aina ihmisten toimintaa ja yhteiselämää ohjaa
via normeja, sääntöjä, kieltoja ja käskyjä sekä päämääriä eli arvoja,
jotka koskevat sekä yksilöitä että yhteisöjä. Teologinen etiikka ja
sosiaalietiikka tutkivat, kuvaavat, analysoivat ja perustelevat tällai
sia normeja ja niihin perustuvaa toimintaa. Teologisen etiikan teh
tävänä on siis selvittää eri uskontojen ja kirkkokuntien käsityksiä
oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta sekä hyvästä ihmisestä ja yh
teiskunnasta.
Tutkimuksellista ja analysoivaa otetta kutsutaan metaetiikak
si, koska siinä tarkastellaan moraalisia käsitteitä ja moraalin kiel
tä, mutta ei esitetä moraalisia näkemyksiä. Metaetiikassa voidaan
esittää esimerkiksi näkemyksiä moraalisten lausumien luonteesta
samalla tavoin kuin uskonnonfilosofiassa tarkastellaan, mistä us
konnolliset lauseet lopulta puhuvat. Moraalisten lauseiden mer
kityksestä on käyty samantapaista keskustelua kuin uskonnollises
ta kielestä: voivatko normit tai käskyt olla jossakin mielessä tosia?
Normien asettaminen ja perusteleminen ovat sen sijaan luonteel
taan kantaa ottavia ja normatiivisia. Teologinen etiikka voi suun
tautua myös historiallisesti ja pyrkiä selvittämään etiikan kannalta
keskeisten ideoiden syntyä ja kehitystä. Nimestään huolimatta teo
loginen etiikka ei rajoitu välttämättä uskonnollisen tai teologisen
etiikan tutkimukseen, vaan tarkastelukohteena voi olla myös yleis
inhimillinen tai maallinen etiikka.
Etiikka ja moraali erotetaan usein siten, että moraalilla tarkoi
tetaan ihmisten tai yhteisöjen käsityksiä oikeasta ja väärästä sekä
näiden käsitysten ilmenemistä toiminnassa ja yhteiselämässä, ja
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etiikalla tarkoitetaan näiden käsitysten tutkimusta. Käsitteitä käy
tetään kuitenkin myös samansisältöisinä. Etiikka tarkastelee kysy
myksiä moraalisesti hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä, hyvän
ihmisen ominaisuuksista sekä hyvän yhteiskunnan rakenteista. Etii
kassa kysytään myös moraalisen toiminnan perusteita ja motivaatio
ta. Moraalisen toiminnan perustelulla eli justifioinnilla tarkoitetaan
lähtökohtia, joiden nojalla on järkevää, tarpeellista tai välttämä
töntä ylläpitää ja noudattaa moraalia. Samoin kuin voi kysyä us
konnollisen uskon rationaalista perustaa, voi myös kysyä, onko mo
raaliselle toiminnalle joitakin moraalin ulkopuolisia perusteita.
Usein kysytään, miksi pitäisi tai onko järkevää toimia moraali
sesti. Moraalisella motivaatiolla tarkoitetaan sitä tekijää, joka saa
ihmisen pyrkimään moraalisesti oikeaan ja hyvään. Motivaatio liit
tyy moraalia koskevan tiedon ja toiminnan suhteeseen. Antiikin
Kreikan filosofian vaikutuksesta länsimaissa on usein ajateltu, että
tieto oikeasta ja väärästä on riittävä ehto moraaliselle toiminnal
le: henkilö, joka tietää, mikä on oikein, myös toimii tuon tiedon
mukaisesti, ellei jokin ulkoinen tekijä estä häntä. Vastaavasti mo
raalisesti väärä toiminta on merkki siitä, että ei tiedetä, mikä olisi
oikein. On kuitenkin mahdollista, että henkilöllä on tietoa moraa
lisista periaatteista ja käsitys siitä, mikä olisi oikein, mutta hänel
tä puuttuu kyky tai halu toimia sen mukaisesti. Jos häneltä puuttuu
kyky loimia oikein, hän toimii toisin, kuin tietää oikeaksi, mutta
tekee sen vastentahtoisesti. Mutta jos häneltä puuttuu halu toimia
oikein, hän toimii tieten tahtoen vastoin tietoaan. Hän voi kuiten
kin jälkimmäisessä tapauksessa pitää toimintaansa järkevänä, koska
katsoo sen tuottavan jotakin sellaista hyötyä, jota toimimalla mo
raalisesti ei voisi saavuttaa.

Moraalinen järki vai järkevä moraali?
Edellä kuvatut vaihtoehdot kuvastavat länsimaisessa ajattelussa ta
pahtunutta muutosta, joka koskee käsitystä järjen ja järkevyyden
luonteesta moraalisissa kysymyksissä. Antiikissa, keskiajalla ja vielä
pitkälle uudella ajalla ajateltiin, että ihmisen "luonnollinen järki”
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sisältää tiettyjä moraalisia periaatteita. Moraalisen toiminnan läh
tökohdat on annettu järjen mukana, eikä moraalisuutta ja rationaa
lisuutta voi erottaa toisistaan. Tämän käsityksen mukaan järkevä
ihminen toimii moraalisesti, koska hiin noudattaa järkeen sisältyviä
moraalisia periaatteita. Järki saattaa kyllä erehtyä siinä, miten näitä
periaatteita sovelletaan joissakin konkreeteissa tilanteissa, mutta it
se moraaliset periaatteet ovat järjen mukana annettuja. Tällaisessa
ajattelutavassa ei myöskään nouse esiin kysymystä moraalisen toi
minnan ei-moraalisesta perustelusta.
Uudella ajalla on kuitenkin muotoutunut käsitys, jossa järki ym
märretään sisällöttömäksi välineeksi. "Luonnollinen laki" ei enää
tarkoita järkeen sisältyviä yleispäteviä moraalisia periaatteita vaan
ennen muuta ihmisyksilön pyrkimystä oman olemassaolonsa turvaa
miseen ja omien yksilöllisten päämääriensä toteuttamiseen. Järjen
toiminta koskee yksilöllisten päämäärien tunnistamista ja niiden
saavuttamiseen johtavien keinojen valintaa. Rationaaliseksi toimin
naksi alettiin ymmärtää sellainen, mikä näyttää yksilön omien pää
määrien saavuttamisen kannalta edullisimmalta tai tehokkaimmalla.
Moraali ei toki hävinnyt, mutta sen luonne muuttui. Näin ollen ky
symys moraalisen toiminnan järkevyydestä nousee väistämättä esiin,
ja se on pelkistettävissä sanoihin "onko minun omien päämäärieni kannalta kannattavaa toimia moraalisesti?”. Moraalista toimintaa
perustellaan vetoamalla siihen, että moraalisuus on lopulta yksilön
oman edun kannalta järkevämpää kuin epämoraalisuus.
Moraaliset ongelmat eivät koske niinkään tietyn periaatteen
noudattamisessa ilmeneviä vääristymiä ja puutteita kuin niitä kon
flikteja, joihin yksilöt joutuvat edistäessään omia päämääriään. Yk
sityisen ihmisen mahdollisuudet toteuttaa ja ilmaista itseään on tur
vattu tietyin oikeuksin, joiden kunnioittamista valtio valvoo. Tästä
syystä länsimaisessa ajattelussa ihmisten väliset suhteet on alettu
yhä selvemmin ymmärtää oikeuksiin perustuviksi. Ihmisten välisiä
ongelmia on jouduttu yhä enemmän ratkomaan oikeusistuimissa: ne
saavat ratkaista, kenen oikeuksia on loukattu ja miten loukkaus voi
daan hyvittää tai korvata.
Edellä kuvattuja käsityksiä järjen ja moraalin suhteesta voi
si kutsuta sisällölliseksi ja välineelliseksi. Näiden kahden erilaisen
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rationaalisuuskäsityksen erottaminen on teologisessa etiikassa ja
siaalietiikassa olennaista.

Teologisen etiikan ja
sosiaalietiikan ajankohtaisia kysymyksiä
Kristinuskon suhde luonnolliseen moraaliin
Teologisen etiikan keskeinen ongelma on kristinuskon eettisen si
sällön suhde luonnolliseen moraaliin eli sellaiseen eettiseen nor
mistoon, jonka katsotaan olevan pätevä ihmisen uskonnollisista va
kaumuksista ja sidonnaisuuksista riippumatta. Nykyään erotetaan
toisistaan varsinainen moraalinen aineisto, kuten normit ja arvot
(kaikki normit ja arvot eivät ole moraalisia), ja moraalin taustaole
tukset tai viitekehys.
Voi kysyä, onko kristinuskon eettisessä opetuksessa jotakin sel
laista, mikä poikkeaa yleisinhimillisestä etiikasta. Onko moraalises
ti oikealla ja väärällä eri sisältö kuin yleisesti pätevässä moraalisessa
toiminnassa kristinuskon näkökulmasta. On tarpeen erottaa mo
raalisen vaatimuksen sisältö niistä käsityksistä, joita uskovat ja eiuskovat eri yhteyksissä esittävät moraalisina käsityksinään tai joita
he tosiasiassa näyttävät seuraavan. Käytännön moraali voi poiketa
niistä eettisistä periaatteista, joita ihmiset sanovat kannattavansa
tai joiden noudattamiseen esimerkiksi kristillinen yhteisö heitä vel
voittaa.
Teologisessa etiikassa on erilaisia näkemyksiä kristinuskon nor
matiivisen aineiston suhteesta yleisinhimilliseen etiikkaan. Eroja
on sekä eri kirkkokuntien välillä että niiden sisällä. Pohjoismaisen
luterilaisuuden varsin yleinen näkemys on, että normeiltaan kristil
linen etiikka ei poikkea siitä, mikä on muutenkin eettisesti oikeaa
ja velvoittavaa. Tämä peruslähtökohta voidaan kuitenkin tulkita
kahdella tavalla sen mukaan, millaista käsitystä "luonnollisesta” tai
yleisinhimillisestä moraalisesta järjestä edustetaan.
Ensimmäinen tulkinta on, että kristinuskon normit, kuten kym
menen käskyä ja rakkauden käsky, ovat myös yleisinhimillisestä vei-
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voittavia ja luonnollisen järjen tunnistettavissa. Toinen tulkinta on,
että moraalin ja yhteiskunnallisen elämän alueella kirkon ja kristit
tyjen tulee liittyä yhteiskunnassa vallalla olevaan yleiseen moraa
liin. Tässii tapauksessa ei ole mitään kriteereitä arvioida luonnol
lisen moraalin normien hyväksyttävyyttä. Esimerkiksi luterilainen
käsitys luonnollisesta moraalilaista etiikan perustana on 1900-luvulla usein tulkittu jälkimmäisellä tavalla, vaikka reformaation al
kuperäinen ajatus oli ensimmäisen vaihtoehdon mukainen. Aina
kin yksi syy tähän ongelmaan on edellä kuvattu järjen käsitteessä
tapahtunut muutos.
Pohjoismaisessa teologisessa etiikassa on kannatettu myös näke
mystä, että kristillistä rakkautta ei voida pitää yleispätevänä mo
raalisena vaatimuksena. Keskieurooppalaisen protestantismin edus
tajat ajattelevat usein, että kristillinen etiikka tuo jotakin uutta
yleisinhimilliseen etiikkaan. Syy tähän ei kuitenkaan ole moraa
lisessa vaatimuksessa vaan ihmisen kyvyssä tunnistaa ja ymmärtää
moraalilain sisältöä. Syntiin langenneen ihmisen moraalisia kykyjä
pidetään niin heikkoina, että vasta usko tekee ihmisen kykeneväksi
moraalin tuntemiseen ja noudattamiseen. Roomalaiskatolisen kä
sityksen mukaan etiikassa on ihmisluontoon kuuluva yleisinhimil
linen ja yleispätevä perusta, luonnollinen moraalilaki, mutta kris
tinusko vielä kehittää tai jalostaa luonnollista moraalia niin, että
voidaan puhua kristillisistä hyveistä. Ortodoksisen moraaliteolo
gini! lähtökohta on samantapainen. Kristillinen etiikka on yhtey
dessä luonnolliseen moraalilakiin, mutta sen moraalinen vaatimus
on kuitenkin korkeampi.
Yksi tapa lähestyä kristillisen ja yleisinhimillisen etiikan luon
netta on pohtia, koskeeko eroavuus pikemminkin taustaoletuksia
tai viitekehystä kuin varsinaisia normeja. Tällöin ero ei näy käsi
tyksissä oikeasta ja väärästä eikä konkreettisissa teoissa, vaan kä
sityksissä moraalisuuden luonteesta, perustelusta ja motivaatiosta.
Suomalainen teologinen etiikka ja sosiaalietiikka ovat omistaneet
melko paljon huomiota tälle kysymykselle. Esimerkkinä mainitta
koon vuonna 1996 ilmestynyt professori Heikki Kirjavaisen tutki
mus Moraali, motivaatio ja yhteiskunta.

148

T e o h«

i n e n

etiikka

ia

■ i .! 1 i e l 1 i k k ..

Kristinuskon suhde
filosofisen etiikan teorioihin
Teologisessa etiikassa on keskusteltu paljon myös kristillisen etii
kan suhteesta filosofisiin etiikan teorioihin. Useimmat teologisen
etiikan esitykset sisältävät katsauksen tärkeimpiin filosofisen etii
kan suuntauksiin, kuten teleologisiin, deontologisiin, utilitaristi
siin, hyve-eettisiin ja sopimusteorioihin. Nämä teoriat ovat yri
tyksiä kuvata sitä, mistä moraalisessa toiminnassa varsinaisesti on
kysymys.
Teleologisten teorioiden mukaan keskeistä on pyrkimys kohti jo
takin hyvää, itsessään ei-moraalista päämäärää. Näissä moraali ym
märretään päämäärän, esimerkiksi onnellisuuden, saavuttamisen
välineeksi. Deontologisissa teorioissa oikea moraali puolestaan tar
koittaa tiettyjen käskyjen noudattamista. Tällöin moraalilla ci ole
mitään itsensä ulkopuolista päämäärää. Utilitarismissa moraalin pe
rusideana on saavuttaa suurin mahdollinen hyvinvointi niin, että
se koskee kaikkia. Hyve-etiikassa on puolestaan kysymys ihmisen
moraalisten kykyjen kehittämisestä ja toteuttamisesta. Sopimusetiikassa moraalin ajatellaan perustuvan ihmisten sopimille yhteiselä
män periaatteille. Monissa etiikan teorioissa myös yhdistyy näiden
mallien piirteitä.
Historiallisesti monet etiikan teoriat pohjautuvat länsimaiseen
teologiaan, vaikka ne ovat irtautuneet lähtökohdistaan. Roomalais
katolisen etiikan ja moraaliteologian pääsuuntaus perustuu teleo
logiseen ihmiskäsitykseen. Protestanttisessa etiikassa puolestaan on
havaittavissa paljon deontologisen etiikan piirteitä. Hyve-etiikan
perusta on antiikin filosofiassa, mutta sillä on ollut ja on yhä merkit
tävä asema myös kristillisessä etiikassa. Sopimusteorioden taustalla
on myöhäiskeskiajalta syntynyt ja erityisesti reformoitujen suosima
liittoteologia. Uskonnolliseen kulttuuriin ja perinteeseen liittyvät
ajattelutavat ovat muovanneet yhteiskunnallista ajattelua ja sosi
aalisia rakenteita. Eteläisessä ja pohjoisessa Euroopassa on erilaisis
ta moraalisista lähtökohdista johtuvia kulttuurisia eroja. Teologisen
sosiaalietiikan yksi tehtävä on selvittää yhteiskunnalliseen ajatte
luun vaikuttavia teologisia taustoja ja lähtökohtia.
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Uusimpia tutkimusaiheita
Suomalainen teologisen etiikan ja sosiaalietiikan tutkimus on suun'
taittunut viime vuosina klassiseen kristilliseen etiikkaan Augustinuksesta Lutheriin, moderneihin etiikan ja sosiaalietiikan tee
moihin sekä yhteiskunnallisen ajattelun teologisiin lähtökohtiin.
Luterilaisen eettisen ajattelun perusteiden ja sovellusten tutkimus
on jatkuvasti ollut yksi keskeinen kiinnostuksen kohde.
Viime vuosina on keskusteltu paljon niin kutsutun kultaisen
säännön "Kaikki mitä tahdotte toisten tekevän teille, tehkää te sa
moin heille” (Matt. 7:12) sisällöstä ja tulkinnasta. Tämä periaate
on osoittautunut Lutherin etiikan ja sosiaalietiikan kannalta var
sin keskeiseksi. Kultainen sääntö on samalla monien eettisten ky
symysten yhtymäkohta. Se on hyvin laajalle levinnyt eettinen pe
riaate, joka tavataan jossakin muodossa useimmista uskonnoista ja
jonka myös monet ei-uskonnolliset eettiset teoriat sisältävät. Se on
myös keskeisessä asemassa viime vuosina paljon huomiota ja kes
kustelua herättäneessä uskontojen globaalin etiikan hankkeessa, jo
ta on johtanut saksalainen katolinen teologi Hans Kiing. Yhdysval
tain presidentti Barack Obama on Lähi-idän matkallaan esittänyt
kultaisen säännön lähtökohdaksi erilaisten kulttuurien kanssakäy
miselle. Etiikan historiassa sitä on usein pidetty luonnollisen mo
raalilain tiivistelmänä. Samalla se sisältyy Jeesuksen vuorisaarnaan,
jonka puolestaan on ajateltu olevan erityisesti kristillisen etiikan
julistus. Useimpien Raamatun tutkijoiden mukaan kultainen sääntö
on tarkoitettu Matteuksen evankeliumin vuorisaarnan tiivistelmäk
si. Voikin kysyä, mikä on kristillisen etiikan ja luonnollisen moraa
lin suhde, jos vuorisaarnan tiivistelmä on samalla luonnollisen mo
raalilain keskeinen periaate.
Yhä enemmän on tunnettu kiinnostusta myös antiikin ja kes
kiajan etiikkaan. On pyritty selvittämään, miten eräät keskeiset
eettiset ideat ovat syntyneet ja miten ne ovat historian kuluessa
muuttuneet. Näin on saatu lisävalaistusta muun muassa moraalisen
harkinnan ja päättelyn käsitteisiin, järjen ja tahdon suhteeseen mo
raalisessa toiminnassa, yksilönoikeuksien syntyyn ja deontologisen
etiikan muotoutumiseen myöhäiskeskiajalta.
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Toisaalta teologisessa etiikassa ja sosiaalietiikassa on suuntaudut
tu anglosaksiseen moraalifilosofiseen ja yhteiskuntafilosofiseen kes
kusteluun esimerkiksi tarkastelemalla moraalisen persoonan käsitet
tä ja yhdysvaltalaisen yhteiskuntafilosofin John Ravvlsin ajattelua.
Ajankohtaisia sosiaalieettisiä tutkimusaiheita ovat myös tutkimuk
sen etiikka, teknologian etiikka ja suomalaisen yhteiskunnan kan
nustinjärjestelmän eettiset ulottuvuudet.
Professori Jaana Hallamaan johdolla on käynnissä laaja hioetiikan ja lääketieteen etiikan tutkimushanke, joka toteutetaan yhteis
työssä lääketieteen edustajien kanssa. Erityisesti nopeasti kehittyvä
geeniteknologia ja sen käytännön sovellukset ovat viime vuosina
tuoneet monia uusia ongelmia etiikan tutkijoiden selvitettäviksi.
Teologisen etiikan näkökulmasta uuden teknologian mahdollista
mat geenitestit, keinohedelmöitykset ja sikiötutkimukset ovat nos
taneet kysymykset ihmisyyden luonteesta ja ihmisarvosta hyvin
ajankohtaisiksi. Mitä eettisiä seurauksia tämän päivän maailmassa
on teologisella näkemyksellä, jonka mukaan ihminen on luotu Ju
malan kuvaksi?
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MITÄ USKONTOTIEDE ON?
Varhaisimmat merkit ihmisen uskonnollisesta toiminnasta löyty
vät paleoliittiselta kaudelta noin 60 000 vuoden takaa. Uskonnon
olemassaolosta kertovat haudat ja uskonnollinen taide, kuten kal
lioihin maalatut jumalat ja myyttisten eläinten kuvat. Kalliomaa
lauksia on selitetty sillä, että ihmiset halusivat tuoda esille omaa
uskonnollista identiteettiään aikana, jolloin ihmisiä alkoi olla maa
pallolla ensimmäistä kertaa niin paljon, että eri yhteisöjen väliset
kontaktit tulivat jokapäiväisiksi.
Kaikissa maailman kulttuureissa on myös nykyisin ilmiöitä, joita
nimitetään uskonnollisiksi. Kun katolisessa Espanjassa ihmiset astu
vat kirkkoon, he tekevät kastemaljan ääressä ristinmerkin. UudenGuinean aikuistumisrituaalissa henget ilmestyvät yöllä kiusaamaan
nuoria miehiä. Helsingin yliopiston avajaisseremonioihin kuuluu
jumalanpalvelus Tuomiokirkossa. Eteläintialaisen Sai Baba -pyhi
myksen uskotaan olevan Siva-jumalan uusi ruumiillistuma, ja hä
neen liitetään lukuisia ihmetekoja. Kaikki nämä ovat esimerkkejä
uskonnollisista uskomuksista ja tavoista. Vaikka koko 1900-luvun
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ajan lukuisat ideologiat ovat pyrkineet tukahduttamaan uskonnon
tai minimoimaan sen merkityksen, uskonto on säilyttänyt asemansa
kulttuuria uudistavana ja muokkaavana tekijänä.
Uskonnollisia ilmiöitä vertailevaa tieteellistä tutkimusta kutsu
taan uskontotieteeksi. Tieteenala syntyi 1800-luvun jälkipuoliskol
la, jolloin alan ensimmäiset oppituolit perustettiin Eurooppaan ja
Yhdysvaltoihin. Uskontotieteen perustan loi ihmistieteiden kehi
tys, jonka juuret olivat lähinnä valistuksen aatteellisessa ilmapiiris
sä. Tässä artikkelissa paneudutaan uskontotieteen lähtökohtiin ja
kehitykseen valistuksen ajalta eteenpäin. Esitys jakaantuu kolmeen
osaan. Aluksi esitellään uskonnontutkimuksen lähtökohtia ja nii
den historiallista kehitystä valistuksen ja romantiikan aikana sekä
1900-luvun alkupuoliskolla. Samalla suomalainen uskontotiede si
joitetaan eurooppalaiseen aatehistorian kehykseen. Tämän jälkeen
kuvataan uskontotieteessä nykyään käytettäviä lähestymistapoja ja
esitellään ymmärtävän, kriittisen ja selittävän tutkimuksen luon
netta. Artikkelin lopussa pohditaan uskontotieteen ajankohtaisia
näkökulmia ja keskustelunaiheita.
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USKONTOTIETEEN
HISTORIALLINEN KEHITYS

Valistuksen ajan uskontokritiikki
Valistuksen ajan uskontokeskustelua hallitsi deismi. Käsitteenä se
esiintyy ensimmäisen kerran kalvinistisen teologin Pierre Viret’n
vuonna 1564 ilmestyneessä teoksessa Instruction chretienne. Viret
kutsui deisteiksi ihmisiä, jotka uskovat Jumalaan mutta eivät kris
tinuskon Jeesukseen ja hänen merkitykseensä. Kirkon dogmaatti
seen opetukseen kriittisesti suhtautuneet valistusajattelijat ottivat
käsitteen omaan käyttöönsä. Heille deismi tarkoitti aatesuuntaa,
jossa uskon yhteen jumalaan piti perustua järkeen eikä yliluonnol
liseen ilmoitukseen.
Deismin tavoite oli yhteisymmärrys eri uskontojen välillä. Sik
si oli löydettävä ne elementit, joista kaikki uskonnot olisivat yhtä
mieltä, ja asetettava ne aidon uskonnon kriteereiksi. Järki katsot
tiin kyllä luotettavimmaksi välineeksi uskonnollisten kysymysten
ratkaisussa, mutta vasta yhteisymmärrys saattoi tuoda lopullisen rat
kaisun. Deismin mukaan yksikään uskonto ei itsessään sisällä koko
totuutta tai alkuperäistä "Jumalan sanaa”, mutta kaikissa uskon
noissa nähtiin jäänteitä oikeasta ja alkuperäisestä "luonnollises
ta uskonnosta”. Sillä tarkoitettiin uskomuksia, jotka ovat yhteisiä
koko ihmiskunnalle ja jotka ovat löydettävissä "luonnollisen” järjen
avulla. Uskottiin, että kaikkia uskontoja ohjaa yksi ja sama tarkoi
tus, joten kaikki uskonnot voitiin palauttaa samoihin merkityksiin.
Tätä lähestymistapaa voidaan pitää historiallis-kriittisen tutkimus
perinteen alkupisteenä.
Deismin huomattavimpia kriitikoita oli skotlantilainen filoso
fi ja historioitsija David Hume (171 1-1776), joka tunnetaan em
piristisestä filosofiasta ja kärkevästä uskontokritiikistä. Hume pyr
ki osoittamaan, että uskonto voidaan selittää luonnollisilla syillä
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turvautumatta lainkaan jumalalliseen ilmoitukseen. Hän katsoi, et
tei ihmisillä ole sisäsyntyisiä uskonnollisia ideoita, sillä kaikki ide
at saavat alkunsa kokemuksista. Humen päämääränä oli tehdä tietä
"ihmisen tieteelle”, jossa kaikki uskontoa koskevat käsitykset tulisi
selittää ihmismielen analyysin kautta. Humen mukaan tutkimuk
sen kohteena tuli siis olla itse ihminen ja ihmisen mielen raken
teet; tutkimuksen metodisen mallin tarjosi nevvtonilainen fysiikka.
Uskontotieteen kehitystä ajatellen Humen merkittävä saavutus oli
huomion kohdistaminen uskovaan ihmiseen.
David Humen ajatukset herättivät kritiikkiä erityisesti kristitty
jen deistien keskuudessa. Kriitikoksi voidaan lukea myös valistusajan
suomalainen suurmies Henrik Gabriel Porthan (1739—1804)- Kris
titty Porthan suhtautui epäillen valistuksen ajan kristinuskon arvos
telijoihin, ja hänen uskontokritiikkinsä suuntautuikin suomalaiseen
kansanuskoon. Porthanin ja hänen aikalaistensa kiinnostusta kan
sanuskoon leimasi tietyllä tavalla kaksisuuntainen tutkimusintressi.
Valistuksen periaatteiden mukaisesti pyrittiin karsimaan kansan kes
kuudessa elävä taikausko ja korvaamaan se tiedon valolla. Toisaalta
orastava romanttinen ajattelu ja kulttuurinationalismi saivat tutki
jat kiinnostumaan oman kansan muinaisuudesta ja henkisestä perin
nöstä yleensä. Porthanin ajalla harjoitetuinkin varhaista kansallista
uskonnontutkimusta, joka tahtiisi kansallisen identiteetin raken
tamiseen. Tämä suuntaus leimasi suomalaista uskonnontutkimusta
1800-luvulta aina toiseen maailmansotaan saakka.
Porthanin johdolla valmistui useita suomalaisen kansanuskon
tutkimuksia. Uskontotieteen kannalta näistä merkittävin oli Christfrid Gananderin (1741-1790) Mythologia Fennica (1789). Sana
kirjan muotoon laaditussa teoksessa Ganander kiertelee aakkosjär
jestyksessä joukon mytologisina pitämiään sanoja, jotka hän selittää
kansanrunoudesta poimimiensa näytteiden avulla. Tutkimuksessaan
Ganander käyttää vertailevaa menetelmää, jossa hän rinnastaa suo
malaisen, saamelaisen ja skandinaavisen mytologian käsitteitä toi
siinsa.
Mythologia Fennica on ollut arvokas hakuteos monille myö
hemmille suomalaista ja saamelaista kansanuskoa käsitteleville tut
kimuksille. Tämän lisäksi se on toiminut esikuvana 1800-luvun

159

Uskonlol ieJe

suomalaiselle kansallisromanttiselle mytologiaharrastukselle ja eri
tyisesti Elias Lönnrotille. Juuri vertailevan otteensa ja Mythologia
Fennican esikuvallisen merkityksen ansiosta Gananderia voidaan
pitää yhtenä suomalaisen uskontotieteen perustajista.

Romantiikan mytologiatutkimus
1700-luvun lopun eurooppalaisessa ajattelussa alettiin korostaa ih
misen tunne-elämän merkitystä ja kritisoida valistuksen järkeisus
koa. Tätä romantiikan ihannetta toteutettiin kokoamalla ja tul
kitsemalla historian mukanaan kantamia mutta kätkössä pysyneitä
ajattoman viisauden elementtejä. Niitä katsottiin löytyvän esimer
kiksi tavallisen kansan suullisesta perinteestä kuten saduista ja eep
pisestä runoudesta. Romantikkojen piiristä ei kuitenkaan noussut
varsinaista yhtenäistä ja kurinalaista tutkimusta ennen 1800-luvun
loppua. Kerätty perinneaineisto kiinnosti romantikkoja lähinnä sen
takia, että se tuki heidän yksilöllisyyttä ja intuitiivisuutta korosta
vaa elämänfilosofiaansa.
Uskontotieteen muotoutumisen kannalta aikakauden keskeinen
ajattelija oli saksalainen teologi Friedrich Schleiermacher (17631834). Schleiermacher katsoi, että uskonto on ajattoman viisauden
perustavin ilmentymä ihmiskunnan historiassa. Hänen mukaansa
eri uskonnoissa kiteytyy ihmiskunnan tunnepohjaisesti rakentuva
ehdoton riippuvuus jostakin toisesta. Viime kädessä kaikki uskon
tojen ilmentämä toiminta on siis vain sisäisen riippuvuudentunteen
ulkoista ilmausta. Schleiermacher korosti, että ainoa tapa saavuttaa
ymmärrys täydellisestä riippuvuuden tunteesta on pohjimmiltaan
historiallinen, joten se löytyy eri aikakausina ja eri kulttuureissa
esiintyviä roiseuden ilmentymiä eli myyttejä tutkimalla. Schleiermacherin vaikutus on ollut merkittävä erityisesti uskontofenomenologian ja uskontohistorian kehitykselle.
Romantiikan historiakäsitykseen liittyi ajatus omakohtaisen
tunnekokemuksen antamasta tiedosta. Se sai aikakauden euroop
palaiset tutkijat kiinnittämään huomiota eri uskontoperinteiden
pyhiin teksteihin ja oman kansanuskon suulliseen perinteeseen.
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Ensimmäistä kertaa suullisia ja kirjallisia uskonnollisia tekstejä alet
tiin kerätä järjestelmällisesti sekä toimittaa ja tuottaa sellaiseen
muotoon, että kuka taliansa lukutaitoinen eurooppalainen pystyi
niihin perehtymään. Romantikkojen käynnistämä keruu- ja toi
mitustyö on sittemmin tullut olennaiseksi osaksi uskontotieteen ja
muiden kulttuurintutkimuksen alojen perustutkimusta.
Esimerkiksi intialaisen kirjallisuuden keskeisiä klassikkoja jul
kaistiin länsimaissa jo 1800-luvun alussa. Niitä alettiin kääntää
yhä enemmän eurooppalaisille kielille. Tätä työtä oli toteutta
massa myös saksalais-englantilainen filologi Friedrich Max Miiller
(1823-1900). Käännöstyön lisäksi Miillerin tavoitteena oli romant
tisen tutkimustradition systematisointi. Hän pyrki osoittamaan, et
tä kaikki ihmiset ilmaisevat perimmäistä riippuvuuden tunnettaan
vertauksilla, jotka he ottavat ympäröivästä luonnosta. Miiller kat
soi, että erityisesti auringonlaskun ja -nousun synnyttämät tunneko
kemukset ovat keskeinen ja alkuperäinen tapa puhua uskonnollises
ta todellisuudesta. Uskontotieteen kannalta Miillerin merkitys on
erityisesti siinä, että hän oli ensimmäinen, joka rakensi uskontotie
teen identiteettiä akateemisena oppiaineena. Monissa teksteissään
hän pyrki tietoisesti kehittämään uskontotieteellistä lähestymista
paa ja katsoi, että uskontotiede on yksi merkittävä etappi matkalla
kohti kokonaisvaltaista "ajattelun tiedettä” (science of thonght).
Skotlantilaisen James MacPhersonin (1736-1796) sepittämät
mutta aitoon kansanperinteeseen pohjautuvat kelttiläiset sankarirunoelmat herättivät 1700-luvun lopulla innostusta aikalaisten kes
kuudessa, vaikka tekstien aitous asetettiin alusta alkaen moneen
otteeseen kyseenalaiseksi. MacPhersonin runot ilmensivät juuri
historiallista unelmaa: eri aikakausien perimmäisten tunnekoke
muksien yhdistymistä saumattomaksi kokonaisuudeksi. MacPherso
nin työn innoittamana varhaisemmin ilmestyneet myyttikokoelmat
nostettiin uudelleen näkyville, ja myöhempien mytologisten tutki
musten tulokset toimitettiin eeppiseen muotoon.
Suomessa Elias Lönnrotin eeppisen Kalevala-runoelman (1835—
1849) ilmestyminen kytkeytyi aikakauden yleiseurooppalaiseen mytologiantutkimukseen. Kalevalan innostamana myös suomalainen
tiedeyhteisö ryhtyi tutkimaan menneisyyttä entistä tarmokkaana-
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min. Romantiikan aikana alettiin toteuttaa kansallista tutkimus
ohjelmaa, joka yhdisti historian, kielen ja kulttuurin tutkimuksen.
Tässä työssä Kalevala hyväksyttiin yleisesti suomalaisen mytologi
an lähdeaineistoksi, ja siitä tuli pääasiallinen tutkimuskohde lähes
puoleksi vuosisadaksi.
Kalevalan koonnutta ja kirjoittanutta Elias Lönnrotia voidaan
pitää suomalaisen kansallisromanttisen uskonnontutkimuksen keu
lakuvana. Uskontotieteen kehityksen kannalta keskeisempi hah
mo oli kuitenkin Matthias Alexander Castren (1813-1852). Ro
mantiikan merkittävimpien uskonnontutkijoiden tapaan Castren
oli kielentutkija, mutta toisin kuin keskieurooppalaiset kollegan
sa hän teki myös kenttätyötä, jonka pontimena oli tarve selvittää
Suomen kansan muinaisuutta. Castren suuntasi tutkimusmatkansa
suomensukuisten kansojen pariin. Kenttämatkojen pohjalta hän ra
kensi teoriaa Suomen suvun alkukodista ja yhteisestä suomalais-ugrilaisesta mytologiasta. Muiden suomalaisten romantikkojen tavoin
Castren käytti työnsä lähdeaineistona Kalevalaa, jolle hän pyrki an
tamaan uskontohistoriallisesti luotettavan tulkinnan kenttätutkimustensa avulla. Romantiikan luonnonmytologisen aatemaailman
mukaisesti hän esitti, että suomalaiset ovat palvoneet alun perin
luonnossa yhtä jumalaa muiden suomalais-ugrilaisten kansojen ta
paan. Vähitellen luonnonilmiöt ovat eriytyneet omiksi jumaluuk
siksi, joilla on omat tehtävänsä.
Castren oli ensimmäisiä suomalaisia uskontotieteilijöitä, joka
tutkimuksissaan pyrki määrittelemään uskontoa ilmiönä. Roman
tiikan hengen mukaisesti hän oli kiinnostunut varsinkin suomalai
sesta ja "altailaiseksi” nimittämästään suomalais-ugrilaisesta mui
naisuskonnosta ja kansanuskosta. Uskonnontutkijana Castren loi
pohjaa oppialan identiteetille ja näin uskontotieteen institutionaalistamiselle osaksi akateemista elämäämme.

Uskontotiede 1900-luvulla
1900-luvun alun uskonnontutkimusta väritti voimakkaasti positi
vismi. Sen mukaan tieteellinen tieto tulee rakentaa yksinomaan
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tarkistettavien havaintojen pohjalle. Positivistit korostivat sitä, että
tosiasiat ja arvonilmaukset on pidettävä selkeästi erossa roisistaan,
joten esimerkiksi moraalisilla kysymyksillä ei ole sellaista sisältöä,
jonka totuudellisuus voitaisiin ratkaista tieteellisesti. Tieteellisen
tutkimuksen tavoitteeksi nähdään etupäässä syy- ja seuraussuhtei
den selvittäminen ja päätelmien muodostaminen luonnontieteistä
omaksuttujen menetelmien pohjalta.
Positivismi tuli osaksi kulttuurintutkimusta 1800-luvun puo
lenvälin jälkeen evoluutioteorian herättämän innostuksen myö
tä. Charles Danvinin Lajien synty (1859) toi evolutionismin laa
jempaan tietoisuuteen, mutta uskontotieteen kehityksen kannalta
keskeisempi oli Herbert Spencerin (1820-1904) yhteiskunnallinen
evoluutioteoria. Sen perusta oli luotu jo ennen Danvinin teoksen
ilmestymistä, mutta se sai lopullisen muotonsa vasta Principles of
Sociology -teoksessa (1876-1896). Spencerin mukaan asiat kehit
tyvät yhtenäisen lain mukaisesti yksinkertaisista muodoista kohti
monimutkaisempia. Myös uskonto kehittyy samalla tavalla manismista (vainajainpalvonnasta) erilaisten välivaiheiden kautta kohti
agnostisismia, joka on uskonnollista ajattelua kehittyneimmillään.
Evolutionismin keskeinen tavoite oli etsiä alkuperää. Siten myös
akateemisesti itsenäistyneen ja virallistetun uskontotieteen ensim
mäinen tavoite oli uskonnon alkuperän löytäminen. Tavoitteen in
noittamina kehiteltiin monia erilaisia teorioita uskonnon synnystä
ja kehityksestä. Uskonnontutkijoista evolutionistin nimike sopinee
parhaiten Edward Burnett Tylorille (1832—1917). Tylor pyrkii se
littämään kulttuuriteoriassaan uskonnollisia ilmiöitä niiden varhai
simmat! löydetyn muodon kautta. Hän katsoi, että kulttuurit ovat
kaikissa kehitysvaiheissaan rationaalisia kokonaisuuksia, jotka on
ymmärrettävä suhteessa omaan aikaansa. Tylor ymmärsi uskonnon
ennen kaikkea kokoelmaksi uskomuksia, joiden avulla selitetään
havaintotodellisuutta. Epärationaaliset tai kulttuuriseen järjestel
mään sopimattomat uskomukset voidaan käsittää menneiden kult
tuurien jäänteiksi: tehokkaammat tai totuudenmukaisemmat us
komukset ovat korvanneet ne myöhemmin. Tässä mielessä koko
ihmiskunta on Tylorin mukaan psyykkisesti yhtenäinen, vaikka eri
kansat saattavat elää evoluution eri vaiheita.
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Diffusionistinen koulukunta kilpaili evolutionistien kanssa. Diffusionistit katsoivat, että kulttuuripiirteet siirtyvät sosiaalisesta ryh
mästä toiseen maantieteellisten ja historiallisten kontaktien kautta.
Näitä ovat esimerkiksi kauppa, sodankäynti ja lähetystyö. Diffusionistit kehittivät kulttuuripiiriopin (Kulturkreiselehre), joka saavutti
laajan suosion kielitieteessä, etnologiassa, arkeologiassa ja kulttuu
rihistoriassa. Se on eräissä muodoissaan yhä käytössä. Diffusionistien keskeinen tavoite oli selvittää, miltä alueilta tietyt uskonnol
liset vaikutteet ovat lähtöisin. Äärimmäisessä muodossa etsittiin
kaikkien kulttuurien alkukotia, joka sijoitettiin esimerkiksi Baby
loniaan tai Egyptiin.
Historiallisen selitysmallin lisäksi 1900-luvun alkuvuosikymme 
ninä syntyi funktionalistinen koulukunta, joka hyökkäsi sekä evolutionismia että historiallista näkemystä vastaan. Funktionalistien
mukaan kaikki asiat ja toiminnot tuli selittää suhteessa niiden teh
täviin järjestelmässä, jonka osia ne ovat. Esimerkiksi puolalaissyn
tyinen antropologi Bronislaw Malinowski (1884-1942) selitti kult
tuurin elementtejä tarvepsykologian avulla. Hän oletti, että kaikilla
ihmisillä on yhteisiä biologisia perustarpeita, joita tyydyttämään on
syntynyt erilaisia instituutioita. Uskonnolliset rituaalitkin selittyvät
siten, että niiden avulla ihmiset voivat ainakin epäsuorasti tyydyt
tää yksilöllisiä tai yhteisöllisiä tarpeitaan. Funktionalististen selitys
mallien myötä historiallinen näkökulma ja alkuperäkysymykset al
koivat jäädä tutkimuksessa taka-alalle. Kulttuuri miellettiin ennen
muuta järjestelmäksi, jossa jokaisella osa-alueella on paikkansa ja
merkityksensä toisten alueiden joukossa.
Positivismi vaikutti myös strukturalismin syntyyn. Struktura
lismin keskeisiä kehittelijöitä on myyttejä tutkinut antropologi
Claude Levi-Strauss. Levi-Straussin johtoajatus on, että ihmismie
li rakentuu kaikkialla samankaltaiselle perustalle. Kulttuurintutki
muksen tehtävänä on juuri ihmismielen perusrakenteiden etsiminen
ja selittäminen. Tämä voidaan toteuttaa parhaiten analysoimal
la kulttuurisia aineistoja ja etsimällä niistä kaikille yhteisiä, vasta
kohtapareina ilmeneviä rakenteita. Toisen maailmansodan jälkeen
strukturalismi on ollut vaikutusvaltaisimpia kulttuurintutkimuk
sen suuntauksia. Vaikka strukturalistit ovat erityisen kiinnostuneita
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myyteistä, suuntaus ei ole kuitenkaan saavuttanut erityisen merkit
tävää asemaa eurooppalaisessa eikä suomalaisessa uskontotieteessä.
Suomessa positivistiset näkemykset alkoivat saada jalansijaa
1800- ja 1900-luvun vaihteessa evolutionistisen tutkimusotteen
yleistyessä. Tieteessä tapahtuneet muutokset liittyivät olennaisesti
maassamme 1800-luvun lopulla käynnistyneeseen maailmankatso
mukselliseen ja aatteelliseen murrokseen, jonka myötä esimerkik
si luterilaisen kirkon asema alkoi vähitellen heiketä. Aikakauteen
kuului myös sivistyneistön voimakas suuntautuminen MannerEurooppaan. Uskontokritiikki nousi nyt ensimmäisen kerran näky
vään asemaan suomalaisessa tiedemaailmassa, mikä toi luterilaisen
teologian rinnalle myös uskontotieteen näkökulmia.
Suomalaisessa uskonnontutkimuksessa evoluutioteorian vaiku
tus näkyi siinä, että yhdeksi keskeisimmistä tutkimustehtävistä tuli
suomensukuisten kansojen uskontojen alkuperän etsintä. Alkuperäteorioista hyödynnettiin erityisesti Herbert Spencerin manistista
teoriaa, jossa oletetaan, että kaikkien uskontojen perusta on vainajainpalvonnassa. Yleisimpänä menetelmänä käytettiin maanrieteellis-historiallista metodia, jonka lähtökohdat ovat evoluutioteo
riassa ja diffusionismissa. Sen avulla tutkittiin perinneaineistojen
syntyä, historiallista kehitystä ja leviämistä. Metodin kehittäjän ja
tutkimussuuntauksen johtajan Kaarle Krohnin (1863—1933) välit
tömän vaikutuksen aika oli erittäin hedelmällistä folkloristeille ja
uskonnontutkijoille. Suuri joukko tutkijoita harjoitti Krohnin joh
dolla kansallista tutkimusta ja synnytti niin sanotun suomalaisen
koulukunnan. Sen merkittävimpiä saavutuksia uskontotieteessä oli
Suomensuvun uskonnot -teossarja, jossa ilmestyi viisi osaa vuosina
1914-1942.
Suomalainen uskonnontutkimus oli vuosisadan vaihteessa folk
loristisesti painottunutta. Lisäksi sosiaaliantropologiassa alettiin
harjoittaa uskontotieteellistä tutkimusta Edward Westermarckin
(1862—1939) johdolla. Uskontoja alettiin tutkia myös teologien
piirissä, mutta teologinen uskontotiede ei saanut kuitenkaan vie
lä virallista statusta. Westermarckilainen positivistinen ja uskonto
kriittinen perinne sai maamme akateemisessa elämässä vankemman
jalansijan. Tutkimustradition taustalla näkyy brittiläisen antropolo-
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gian vaikutus, ja esikuviensa tapaan vvestermarckilaiset keskittyivät
pitkälti ei-suomensukuisten, primitiivisinä pidettyjen etäkulttuurien
ja niiden uskontojen tutkimukseen. Monet suuntauksen tutkijat
olivat ruotsinkielisiä, joten esikuvien ja tutkimuskohteiden valin
taa voidaan pitää reaktiona kansallisten tieteiden saksalaisvaikutteiseen tutkimukseen ja aikakauden voimakkaisiin kieliriitoihin.
Uskonnontutkimuksen kannalta sosiaaliantropologian tärkein
edustaja on Rafael Karsten (1879-1956). Karsten oli kiinnostunut
uskontotieteellisistä kysymyksistä, ja hän kirjoitti alan ensimmäisen
suomenkielisen metodi- ja teoriaoppaan Uskontotieteen perusteet
(1931). Hän ei kuitenkaan vaikuttanut myöhempään suomalaiseen
uskontotieteeseen kovinkaan merkittävästi, mikä johtunee pitkälti
suomalaisen koulukunnan hallitsevasta asemasta.
Suomalaisen uskontotieteen varsinaisena vakiinnuttajana pide
tään Kaarle Krohnin ja Edward Westermarckin oppilasta Uno Har
vaa (1882—1949). Harva sitoutui työssään suomalaisen koulukun
nan metodisiin periaatteisiin ja kansallisiin arvopäämääriin. Myö
hemmin hän luopui maantieteellis-historiallisen metodin monista
perusoletuksista, koska ne eivät sopineet hänen kokoamaansa kenttätyöaineistoon, ja kehitti oman konkreettisen menetelmänsä. Sen
lähtökohta oli aikakauden positivistisessa tieto-opissa, jonka mu
kaan ihmisen tietoisuus heijastaa todellisuutta sellaisena, kuin se
on. Harvan kansanuskon tutkimuksissa näkyy usein "luonnollisen
selityksen periaate”, jolla hän pyrki selittämään rationaalisesti eri
laiset yliluonnolliset ilmiöt. Hän oletti esimerkiksi, että suomalai
sen uskontoperinteen kertomukset murhatuista lapsivainajista ja
niiden yöllisestä kummittelusta ovat yölintujen äänten inspiroimia.
Kansallista, teologista ja westermarckilaista uskonnontutkimusta
leimasi vuosisadan vaihteessa keskustelu, joka oli nostanut päätään
muualla Euroopassa jo valistuksen uskontokritiikissä. Kyse oli kris
tinuskon merkityksen ymmärtämisestä tieteellisessä tutkimuksessa.
Sosiaaliantropologisessa traditiossa kristinusko asetettiin tutkimus
kohteena samalle viivalle muiden uskontojen kanssa. Esimerkiksi
Rafael Karsten esitti, että kristinuskon ja ns. pakanallisten uskonto
jen välillä ei ole laatueroa vaan vain "aste-ero”, joten kristinuskon
tutkimuksen tuli noudattaa vertailevan uskontotieteen periaatteita.
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Tämänkaltaiset näkemykset herättivät runsaasti kritiikkiä suo
malaisessa teologiassa. Joukko tutkijoita perustikin Teologisen lauantaiseuran, jossa pyrittiin harjoittamaan uskontotiedettä teolo
gisesta näkökulmasta. Tällöin kristinusko otettiin arvoperustaksi,
johon muut uskonnot suhteutettiin. Uskontoja tarkasteltiin "kristil
listen linssien” läpi. Kansallisen tutkimuksen piirissä kysymys kris
tinuskon ja muiden uskontojen suhteesta ei synnyttänyt laajaa peri
aatteellista pohdintaa. Uskontokritiikki ei kotiutunut suomalaiseen
koulukuntaan - ehkä Uno Harvaa lukuun ottamatta - mutta kris
tillistä vakaumusta ei tuotu myöskään tutkimuksissa ainakaan näky
västi esille. Tutkimussuuntauksen keskeisin tavoite oli romantiikan
aatemaailmasta periytynyt suomalaisen ja suomalais-ugrilaisen us
konnon rekonstruktio, johon pyrittiin evoluutioteoriasta nousevien
tutkimusperiaatteiden avulla.
Sosiaaliantropologinen traditio muuttui toisen maailmansodan
jälkeisessä Suomessa oman yhteiskunnan ongelmia tutkivaksi so
siologiaksi. Samalla suomalaisen uskonnontutkimuksen folkloris
tinen päälinja vahvistui. 1940-1960-luvuilla kansallisen uskonto
tieteen merkittävin edustaja oli Martti Haavio (1899-1973), joka
tutki kansanperinteen kautta avautuvaa näkymää suomalaisten var
haiseen uskontoelämään. Haavion - kuten yleensäkin kansalli
sen tradition tutkijoiden - erityinen kiinnostuksen kohde olivat
samanismi ja suomalainen tietäjälaitos. Haavio toi suomalaiseen
uskontotieteeseen psykologisen näkökulman ja yksilötutkimuksen
lähtökohdat. Hän korosti yksilöiden merkitystä (uskonto)perinteen
ylläpitäjinä ja siirtäjinä eli perinteenkannattajina, mihin aikaisem
pi suomalainen uskontotiede ei ollut juuri kiinnittänyt huomiota.
Haavio muodosti ympärilleen koulukunnan, jonka vaikutukses
ta suomalaisen uskontotieteen painopistealueet ohjautuivat vuo
sikymmeniksi eteenpäin. Erilaisten kansainvälisten suuntausten
- kuten funktionalismin ja fenomenologian - saadessa jalansijaa
evolutionistinen ja positivistinen näkökulma alkoivat heikentyä
ja muuttua. Uskontotiede oli 1960-70-luvun Suomessa pääasiassa
haaviolaista. Siinä korostuivat perinteiset kansalliset aihepiirit ku
ten suomalainen ja suomalais-ugrilainen kansanusko ja -perinne se
kä samanismi. Tätä ovat jatkaneet muun muassa Lauri Honko ja
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Juha Pentikäinen. Yhteistä heille ovat lähinnä perinteentutkimuk
sen ja uskontoantropologian näkökulmat sekä monitieteisyys. Juuri
perinteentutkimuksessa suomalainen uskontotiede on hyödyttänyt
merkittävimmin kansainvälistä tiedemaailmaa. Tällainen tutkimus
on ollut luonteeltaan etnografista eli kulttuurin kuvailua.
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USKONTOTIETEEN
TUTKIMUSOTTEITA

Uskontotiede on rakentunut monien erilaisten tutkimusperintei
den varaan. Tämän vuoksi siinä hyödynnetään nykyisin monenlai
sia lähestymistapoja, joita voidaan luokitella eri tavoin. Seuraavassa esiteltävä ryhmittely on tehty tutkimustavoitteiden perusteella,
jolloin suuntaukset voidaan jakaa ymmärtävään, kriittiseen ja selit
tävään lähestymistapaan. Tutkimus voi pyrkiä ymmärtämään tutki
muskohdettaan, se voi lähestyä sitä paljastaakseen, kritisoidakseen
ja purkaukseen vääristyneitä yhteiskunnallisia käytäntöjä tai se voi
kehitellä teoreettisia selitysmalleja.

Tavoitteena uskonnollisen
ihmisen ymmärtäminen
Ymmärtävässä tutkimuksessa pyritään uskonnollisten ilmiöiden se
littämisen sijaan tekemään ne ymmärrettäviksi. Tutkija ei ole niin
kään kiinnostunut ihmiseen vaikuttavista ulkoisista tekijöistä vaan
tutkittavien omista ajatustavoista, aikomuksista ja kokemuksista.
Siksi tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa, miten ihminen ra
kentaa omaa arvomaailmaansa ja muodostaa käsitejärjestelmiä se
littääkseen todellisuutta sekä miten hän antaa merkityksiä men
neisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden tapahtumille. Ymmärtävä
tutkimusote ei pyri yleistämään tai luomaan lakeja ihmisen käyt
täytymisestä. Tutkimus voi keskittyä jopa yhteen tapaukseen, jon
ka kautta pyritään ymmärtämään laajemmin ihmisiä ja kulttuuria.
Ymmärtävä suuntaus näkyy uskontotieteen alueella erityises
ti uskontofenomenologiassa, joka sai alkunsa Hollannissa ja Skan
dinaviassa maailmansotien välisenä aikana. Fenomenologia-käsite
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juontaa juurensa Immanuel Kantin tekemään eroon: kreikkalais
peräinen fenomenon tarkoittaa asioita sellaisina, kuin ne ilmenevät
inhimillisessä kokemuksessa. Noinnenon tarkoittaa asioita sinänsä,
riippumattomina ihmisen havainnoinnista. Saksalaisessa filosofiassa
fenomenologia tarkoitti pyrkimystä saavuttaa asioiden syvin olemus
tarkastelemalla niitä niiden erilaisten ilmenemismuotojen kautta.
Uskontofenomenologian tehtäväksi tulikin aluksi "uskonnon ole
muksen” tavoittaminen vertailemalla ja luokittelemalla erilaisia
"pyhän manifestaatioita”, joita uskonnot ovat välittäneet aikojen
kuluessa. Uskonnossa on fenomenologien mukaan kyse omasta il
miöstä, jota ei voida selittää tyhjentävästi biologisten, psykologis
ten tai sosiologisten lainalaisuuksien avulla.
Myöhemmässä fenomenologiassa on osittain luovuttu vertai
levasta otteesta ja painotettu enemmän uskonnollisten ilmiöiden
tarkastelua osana tutkittavan kulttuurin merkitysmaailmaa. Kaikis
sa fenomenologisissa tutkimuksissa korostetaan kuitenkin vahvasti
tutkijan roolia instrumenttina. Uskonnolliset merkitykset voidaan
tavoittaa parhaiten eläytymällä tutkittaviin ihmisiin ja "sulkeistamalla” tilapäisesti omat ennakkokäsitykset. Tutkijan olisi täten ky
ettävä irrottautumaan oman kulttuurinsa ja tietämyksensä maail
mankuvista ja pyrittävä tavoittamaan tutkittavien ihmisten tai
yhteisöjen uskonnollisia käsityksiä sellaisina, kuin ne ennakkoluu
lottomalle mielelle ilmenevät.
Ymmärtävä lähestymistapa on havaittavissa myös tulkinnallises
sa antropologiassa, josta uskontotiede on saanut paljon vaikutteita.
Siinä oletetaan, että tutkijan tapaa tehdä havaintoja ohjaavat ai
na jonkinlaiset tieteelliset ja henkilökohtaiset ennakkokäsitykset.
Ilmiöiden neutraali havainnoiminen on siis mahdotonta, ja tiedon
hankinnassa on ennemminkin kyse tiedon rakentamisesta tutkijan
ja tutkittavien välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkija mielletään si
ten tutkimuksen välineeksi, joka osaltaan vaikuttaa tutkimustulok
siin. Hän on osa tutkittavaa todellisuutta, ja niinpä ilmiötä erilaisis
ta näkökulmista tarkastelevat havainnoijat saattavat antaa samoille
asioille erilaisia merkityksiä. Asiaa havainnollistavat tulkinnalli
sen kulttuurintutkimuksen suunnannäyttäjänä pidetyn antropo
logi Clifford Geertzin näkemykset. Hänen mukaansa kulttuuri on
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eräänlainen "teksti”, jonka merkitykset saadaan esiin kuvaamalla
sitä mahdollisimman moniulotteisesti ja rikkaasti. Tästä menetel
mästään Geertz käyttää nimitystä "tiheä kuvaus”.
Esimerkkinä nykyaikaisesta uskontofenomenologisesta ja tul
kinnallisesta lähestymistavasta voidaan mainita Rene Gothonin
tutkimus Athosvuoren ortodoksimunkkien elämäntavasta. Tutki
muksessaan Gothoni on hakenut vastausta esimerkiksi seuraaviin
kysymyksiin: Minkälaista jokapäiväinen elämä Athosvuorella on?
Mitä merkitsee olla munkki, ja millainen maailmankuva munkeilla
on? Minkälaisen merkityksen ja arvon he antavat elämäntavalleen?
Näitä kysymyksiä selvitettäessä tärkeitä ovat kenttätyötckniikat
kuten osallistuvat havainnoinnit ja haastattelut. Lisäksi Gothoni
kuvaa omia vaikutelmiaan Athosvuoren luostarissa olostaan. Hän
katsoo, että riittävään ymmärtämiseen päästäkseen hänen oli itse
kin tultava tilapäisesti athoslaiseksi ja otettava osaa munkkien päi
vittäiseen elämään työskentelemällä heidän kanssaan. Näin eläy
tymällä ja samaistumalla tutkimuskohteeseensa hän saattoi hakea
vastauksia kysymyksiinsä.
Gothoni kuvaa athoslaista elämää monesta näkökulmasta: hän
esittelee Athoksen luostarin historiaa ja institutionaalista raken
netta osana ortodoksista kirkkoa ja luostarilaitosta. Hän kuvaa
myös luostariin liitettyä mytologiaa ja kansanperinnettä, munkki
en elämäkertoja, päivittäisen elämän rakennetta ja jumalanpalvelu
selämää sekä saarelle tehtävää pyhiinvaellusta. Kuvauksen pohjal
ta Gothoni tekee johtopäätöksiä Athosvuoren munkkina olemisen
merkityksestä. Tärkeäksi nousee vuorella vaalittu myytti paratiisis
ta lankeamisesta. Gothonin tulkinnan mukaan luostariyhteisö on
eräänlainen paratiisin vastine; se asettuu kontrastiin maallisen, tämänpuoleisen elämän kanssa, jota leimaavat seksuaalisuus, häpeä
ja sosiaalinen järjestys sekä syntymä ja kuolema. Siinä missä Eedenin puutarhassa vallitsi alun perin ei-seksuaalinen alastomuus,
"neitsyen puutarhassa” eli luostarissa ei-seksuaalinen tila saavute
taan rajoittamalla asukit pelkästään miehiin, jotka pukeutuvat yh
denmukaisiin mustiin vaatteisiin. Vastaavasti siinä missä Eedenin
puutarhassa vallitsi ikuinen ajattomuus, luostarissa vallitsee sään
nöllinen, syklisesti toistuva "ajaton” liturginen aika. Paratiisista

171

Uskon t ot i e J v

karkotus johtui Jumalan asettaman kiellon rikkomisesta; luostariin
tullaan kieltäymyksen ja katumuksen tietä. Tällä tavoin luostari,
"neitsyen puutarha”, tarjoaa esimakua paratiisista ja askelmat sinne.
Tärkeää Gothonin lähestymistavassa on juuri se, että tutkimus
ei pyri yleistämään löytöjään tarkastelun kohteena olevan yhteisön
tuolle puolen. Kyseessä on "paikallinen selitys”, jonka ei ole tar
koituksena luoda uskonnollisia yhteisöjä koskevaa yleistä tai ver
tailevaa teoriaa. Sen sijaan tutkija pyrkii pääsemään seikkaperäisen
kuvauksen avulla käsiksi tutkittavien itsensä asioille antamiin mer
kityksiin. Empaattinen lukija voi samaistua niihin henkilöhahmoi
hin, joita Gothöni kirjassaan kuvaa.
Ymmärtävälle tutkimukselle on ominaista, että vieraalta ja jopa
järjenvastaiselta näyttävä käyttäytyminen tulee ymmärrettäväksi,
kun sitä tarkastellaan ympäröivien uskomusten, arvojen, merkitys
ten ja ulkoisten olojen valossa. Oudolta ja vieraalta tuntuva toimin
ta näyttääkin rationaaliselta ja ymmärrettävältä, kun toimijoiden
ajatustottumukset ja ulkoiset olot tuodaan selkeästi esille. Vieraiden
uskontojen tutkimukseen erikoistuneella uskontotieteellä on ollut
pitkään erityistä arvoa myös sen takia, että se on tarjonnut välineitä
vieraiden elämäntapojen ymmärtämiseksi ja rikastanut kuvaamme
inhimillisen elämän moninaisuudesta.

Tutkimus yhteiskunnallisena
toimintana
Viime vuosina kulttuurintutkimuksen merkittäväksi suuntaukseksi
on noussut kriittinen tutkimusote. Siinä pyritään paljastamaan yh
teiskunnallista tai kulttuurista vallankäyttöä ja osoittamaan diskri
minoivia käytänteitä. Kriittinen tutkimus juontaa juurensa muun
muassa marxilaisesta yhteiskuntakritiikistä ja freudilaisesta psy
koanalyysistä. Siinä ei tyydytä pelkästään tuottamaan lisää tietoa,
vaan tutkimukselle asetetaan tavoitteeksi yhteiskunnallinen muu
tos. Siksi tutkimus on arvottavaa ja ottaa aktiivisesti osaa yhteis
kunnalliseen keskusteluun ja toimintaan.
Esimerkkinä kriittisestä tutkimuksesta voidaan mainita feminis
tinen tutkimus, jossa pyritään yhteiskunnan rakenteelliseen muu-
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tokseen ja erityisesti naisten vapauttamiseen erilaisista alistavista ja
sortavista yhteiskunnallisista käytänteistä. Feministisen tutkimuk
sen tavoitteena on ymmärtää ja tuoda esille tapoja ja käytänteitä,
jotka ylläpitävät sukupuolten valtasuhteita. Feministisen tutkimuk
sen kriittisyys näkyy myös siinä, että se pyrkii yhdistämään teorian
ja toiminnan yleisen feministisen liikkeen tavoin. Kriittiselle tutki
musperinteelle tyypillisesti feministinen tutkimus pitää neutraalia
tutkimusta mahdottomana, sillä tieteen harjoittamisen nähdään ai
na olevan sidoksissa vallitseviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin.
Mary Condrenin tutkimus keskiajan Irlannin nunnaluostareista
on esimerkki feministisestä uskonnontutkimuksesta, jonka aiheena
on naisen yhteiskunnallisen aseman muutos luostarilaitoksessa kes
kiajalla. Condrenin mukaan varhainen eurooppalainen kulttuuri oli
tasa-arvoista ja naista arvostavaa. Indoeurooppalaiset soturikansat
horjuttivat eurooppalaisen yhteiskunnan tasa-arvoa, mutta naisen
asema säilyi merkittävänä vielä uskonnossa ja ideologisella tasol
la. Tästä ovat todisteina Euroopan esikristillisten kansojen - kuten
kelttien ja germaanien - lukuisat naisjumaluudet ja kuvaukset voi
makkaista naisista.
Naisten vaikutusvalta säilyi Condrenin mukaan vielä varhaises
sa kristinuskossa. Erityisesti luostarilaitos takasi lahjakkaille ja op
pineille naisille merkittävän aseman hengellisinä ja yhteiskunnal
lisina vaikuttajina. Naisten näkemykset kristinuskon kehityksestä
poikkesivat kuitenkin niin paljon kirkon miesjohtajien näkemyk
sistä, että miehet aloittivat mittavan kampanjan naisten vallan mu
rentamiseksi. Yksi mielenkiintoinen piirre oli nunnien kampaus ja
hiusmalli. Esikristillisellä ajalla naisen voiman ja vallan symboleina
olivat hänen hiuksensa. Ne kuvastivat elinvoimaa ja elämää — mitä
pidemmät ja tuuheammat hiukset olivat, sitä karismaattisempana ja
voimakkaampana naista pidettiin. Jumalattaret kuvattiin aina runsashiuksisina. Myös noidilla ja tietäjänaisilla oli pitkät, aaltoilevat
hiukset; niitä pidettiin voimakkaan eroottisuuden tunnuksena.
Tuhotakseen naisten vallan kirkon johtajat määräsivät, että
kaikkien nunnien tuli leikata hiuksensa ja sanoutua näin irti esikristillisestä perinteestä. Samalla naiset pakotettiin luopumaan kai
kesta hengellisestä ja yhteiskunnallisesta vallasta kirkossa. Näin
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Condrenin kuvaama naisten alistamisen historia saavutti kulminaa
tionsa. Vasta 1900-luvulla yhteiskunnallinen tilanne muuttui niin
paljon, että naiset voivat taas todella ajaa omia etujaan. Condrenin
mukaan tässä oli keskeistä kristillisen kirkon kriisi; erityisesti kato
linen kristillisyys oli menettänyt uskottavuuttaan.
Condrenin tutkimuksessa modernin yhteiskunnan ajankohtaiset
kysymykset ohjaavat tutkijan suuntautumista ja hänen tapaansa tul
kita aineistoa. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole valaista ainoastaan
keskiajan nunnien elämää ja asemaa, vaan samalla se ottaa kantaa
nyky-yhteiskunnassa vallalla olevaan sukupuolten epätasa-arvoon
ja sen syihin. Condren katsoo, että syyt ovat lähinnä yhteiskunnan
ideologisissa rakenteissa, joita ylläpitää ennen kaikkea kristinusko.
Siksi kristinuskon miehinen jumalakuva olisi korvattava esikristillisestä perinteestä tutulla jumalattarella. Condren ei siis ole pyrkinyt
vain tutkimukseen tutkimuksen itsensä vuoksi, vaan hänen työnsä
on samalla yhteiskunnallinen ohjelmanjulistus naisten aseman pa
rantamiseksi.

Tähtäimessä uskonnon selittäminen
Positivistinen tiedekäsitys nousi ajatuksesta, jonka mukaan kaikki
mielekkäät lauseet tulee voida viime kädessä palauttaa havaintoi
hin. Tämän ajattelutavan mukaan tieteellinen tieto koostuu tosista
havaintolauseista ja niiden pohjalta tehdyistä yleistyksistä. Nope
asti kuitenkin huomattiin, että käsitys on ongelmallinen, sillä tie
deyhteisön teoriat ja käsitejärjestelmät ohjaavat tutkijoiden työtä.
Osa teorioista havaittiin puutteellisiksi juuri siksi, että ne selittävät
kaikki mahdolliset havainnot. Niinpä kehitettiin uudenlaista tietooppia. Sen mukaan teorioista tulee voida johtaa hypoteeseja, joita
voidaan testata havainnoin. Näin tieteellinen työ koostuu teoreet
tisista arvauksista ja kriittisistä yrityksistä kumota ne, ei niinkään
teorioita tukevien havaintojen etsimisestä.
Eri tieteenalojen piirissä vaikuttavaa suuntausta, jossa pyritään
ottamaan huomioon positivismia kohtaan suunnattu tieteenfiloso
finen kritiikki, voidaan nimittää jälkipositivismiksi. Olennaista
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siinä on juuri oletus tieteen teoreettisesta luonteesta: tarkoitukse
na on saavuttaa ilmiöistä tieteellistä tietoa, joka on koottu kriitti
sesti testattujen teorioiden muotoon. 1980-luvun puolivälistä alka
en myös uskontotieteessä on noussut puheenvuoroja, joissa pyritään
tuomaan esiin uskonnollisten ilmiöiden toistuvia ja ylikulttuurisia
piirteitä ja korostamaan niiden selittämiseen tarvittavan teoreetti
sen työn tärkeyttä.
Yhdysvaltalaiset sosiologit Lawrence R. lannaccone ja Roger
Finke kehittivät 1990-luvulla uudenlaista, jälkipositivistiseen tie
dekäsitykseen perustuvaa teoreettista lähestymistapaa uskonnolli
sen käyttäytymisen selittämiseen. Sitä kutsutaan rationaalisen va
linnan teoriaksi, ja sen lähtökohdat ovat peräisin talousteoriasta.
Lähestymistavan kulmakivi on oletus, että ihmisen käyttäytyminen
uskonnon alueella on samalla tavoin rationaalista kuin muillakin
elämänalueilla. Ihmiset punnitsevat mahdollisten tekojen hyötyjä
ja kustannuksia ja valitsevat useimmiten sellaiset teot, joiden avulla
hyöty voidaan maksimoida. Lisäksi teoriassa oletetaan, että ihmis
ten perimmäiset mieltymykset tai "tarpeet” eivät vaihtele merkit
tävästi henkilöstä, kulttuurista tai aikakaudesta toiseen. Sosiaaliset
seuraukset ovat tällöin analysoitavissa eräänlaiseksi tasapainotilak
si, joka syntyy yksittäisten tekojen kasaantumisesta ja vuorovaiku
tuksesta.
Lähestymistavan mukaan uskonto tarjoaa ihmisille hyödykkei
tä kuten muutkin instituutiot. Erona on se, että uskonnon tärkeim
mät hyödykkeet ovat aineettomia, kompleksisia ja näkymättömiä.
Yliluonnolliset piirteet antavat niille erityisiä etuja ja haittoja. Ne
lupaavat muutoin saavuttamattomissa olevia arvokkaita palkkioita
kuten ikuista elämää, maailmanrauhaa tai loputonta autuutta. Toi
saalta sijoitukset ovat riskialttiita, sillä niiden olemassaolosta ei ole
muuta taetta kuin usko. Kiinnostava kysymys onkin, miten tätä "ris
kiä” hallitaan eri uskonnoissa. Teoriasta on johdettavissa hypoteesi,
jonka mukaan uskonnot jakaantuvat kahteen ryhmään sillä perus
teella, ovatko hyödykkeet pääasiassa kollektivistisia eli ryhmää hyö
dyttäviä vai individualistisia eli yksilöä hyödyttäviä.
Kollektivistisissa uskonnoissa riskiä hallitaan kokoamalla re
surssit. Monissa uskonnollisissa liikkeissä talkoohenki, keskinäinen
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avunanto ja tuki ovat silmiinpistävä piirre. Joidenkin tutkimusten
mukaan Euroopan keskiaikaisten luostariyhteisöjen suurin ongelma
oli jatkuvasti kasvava hyvinvointi, joka rakentui kilvoittelijoiden
ahkerasta ja luotettavasta työpanoksesta. Aineelliset ja sosiaaliset
siunaukset todistivat uskonnollisen hyödykkeen arvosta. Toisaalta
ongelmaksi tulee niin kutsuttu vapaamatkustajan dilemma: suuri ja
asialleen omistautunut kannattajakunta luo yhä enemmän resursse
ja ja lisää uskonnollisen hyödykkeen uskottavuutta. Samalla lisään
tyy niiden määrä, jotka nauttivat hyödykkeistä mutta eivät osallistu
täysipainoisesti niiden tuottamiseen. Kollektivistiset uskonnolliset
ryhmät, kuten luostariyhteisöt ja lahkot ovat ratkaisseet ongelman
korottamalla liittymiskynnystä. Kollektivistisen uskonnollisen ryh
män tunnuspiirteisiin kuuluu, että se sulkee pois muut uskonnot ja
ajanvietteet. Sosiaalista stigmaa aikaansaavat ulkoasut, vaikeasti to
teutettavat ruokavaliot ja seksuaalisen käyttäytymisen normit sekä
muut elämää rajoittavat säännöt karsivat puolinaisesti sitoutuneet
pois yhteisöstä. Vastaavasti ulkopuolisten vapaa-ajanviettotapojen
kieltäminen synnyttää liikkeen sisällä korvaavien toimintojen tar
vetta. Yhteiset tapaamiset ovat usein monipuolisesti sosiaalisia ja
elämyksellisiä.
Individualistinen uskonto palvelee ensisijaisesti yksityistä ihmis
tä. Se tuottaa yksityisiä hyödykkeitä, jotka tulevat ihmisille suoraan
ilman ryhmän vaikutusta. Useimmat New Age -materiaalit kuten
kirjat, kasetit, kristallit, yrttihoidot, auran katsominen ja meditaatiotekniikat myydään asiakkaalle sellaisinaan ilman korkeaa sosiaa
lista kynnystä. Muutkin palvelut tarjotaan sosiaalista sitoutumista
vaatimatta. Kuluttajilla on oikeus käyttää myös kilpailevien uskon
tojen hyödykkeitä. Tällaisessa uskonnossa riskit minimoidaan käyt
tämällä hyväksi useita uskonnollisia palveluja. Yksilöllinen uskonto
keskittyy erikoistuotteisiin (horoskoopit, talismaanit, mantrat, hen
kisen harjoituksen tekniikat), joita yksittäinen henkilö voi välittää
eteenpäin toisille.
Individualistinen uskonto muistuttaa toria tai basaaria, jossa kil
pailevat yritykset erikoistuvat yksittäiseen laadukkaaseen palve
luun. Kollektivistinen uskonto muistuttaa täyden palvelun tavara
taloa, jossa yksi ainoa yritys palvelee ihmisen kaikkia tarpeita.
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Tässä lähestymistavassa analyysi etenee deduktiivisesti yleispäte
vistä aksioomista (peruslauseista) kohti testattavia hypoteeseja, joi
den voidaan ajatella pätevän mihin tahansa uskontoon aikakaudes
ta ja kulttuurista riippumatta. Teoria tarjoaa yleisen ja universaalin
selitysmallin uskonnollisille ilmiöille. Analysoitavien aineistojen
tarkoitus on tällöin lähinnä testata teorian pätevyyttä. Edellä esite
tyn jaottelun pohjalta on luotu hypoteesi, että uskonnoilla on tai
pumus lähestyä jompaakumpaa ääripäätä, individualistista tai kollektivistista.
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USKONTOTIETEEN
AJANKOHTAISIA NÄKÖKULMIA
JA KESKUSTELUNAIHEITA

Uskontojen suhde yhteiskuntaan muuttuu jatkuvasti. Kun tätä suh
detta pohditaan uudelleen, nousee esiin myös uudenlaisia tutkimus
kysymyksiä ja -kohteita. Viime aikoina ne ovat kytkeytyneet esi
merkiksi länsimaisen uskonnollisuuden muutokseen, kun on muun
muassa arvioitu kriittisesti uskontososiologiassa vallalla ollutta nä
kemystä länsimaisten yhteiskuntien maallistumisesta. Muita tutki
muskohteita ovat olleet uskonnon ja median suhde, uskonnollinen
fundamentalismi sekä uudenlainen, perinteisistä uskonnollisista in
stituutioista riippumaton uskonnollisuus, jota on kutsuttu uushenkisyydeksi. Monet uskontotieteilijät ovat palanneet oppiaineen pe
ruskysymyksiin ja alkaneet tarkastella ihmisen uskonnollisuuden
syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Tällöin on enenevässä määrin alettu
hyödyntää luonnontieteitä kuten evoluutioteoriaa.
Uskonnollisuus on länsimaissa mitä ilmeisimmin jonkinlaises
sa murroksessa. Uskontotieteellisessä tutkimuksessa ei kuitenkaan
vallitse yksimielisyyttä siitä, kuinka käynnissä olevaa muutosta olisi
luonnehdittava. Osa tutkijoista kannattaa edelleen niin kutsuttua
sekularisaatioparadigmaa, jonka mukaan modernisaatioon kuuluu
elimellisesti uskonnollisuuden heikkeneminen sekä yhteiskunnassa
että yksilöiden tietoisuudessa. Erityisesti Euroopan uskontotilastot
näyttävät tukevan tätä teoriaa.
Sekularisaatioteorialle on kehitetty myös vaihtoehtoja. On esi
merkiksi korostettu uskonnollisten yhteisöjen oman toiminnan
vaikutusta ihmisten uskonnollisuuteen. Uskonnon heikkenemisen
Euroopassa nähdään johtuvan pitkään vallinneesta valtionkirkkojärjestelmästä, joka on pakottanut kaikki kansalaiset saman kirkon
jäsenyyteen. Tämän näkökulman edustajat katsovat, että uskonnol-
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linen monimuotoisuus lisää yhteisöjen keskinäistä kilpailua kan
nattajista, mikä tekee uskonnollisista yhteisöistä vetovoimaisia. He
tulkitsevat Yhdysvaltojen elinvoimaisen uskonnollisuuden kerto
van juuri tästä. Siellä eri kristilliset kirkkokunnat ovat alusta lähti
en olleet tasavertaisessa asemassa, ja jäsenyys on perustunut vapaa
ehtoisuuteen.
Kolmas teoreettinen lähestymistapa korostaa modernisaation
aiheuttavan uskonnollista muutosta. Monet tilastot osoittavat, et
tä uskonnollisuus ei heikkene kaikilla osa-alueillaan yhtä voimak
kaasti. Esimerkiksi elämän tarkoituksen ja merkityksen pohdinta on
vain lisääntynyt modernisaation myötä. Myöskään jumalauskossa
lasku ei ole ollut kovin merkittävää, kun mukaan lasketaan myös
muut kuin perinteisen teismin mukaiset käsitykset. Uskontososiologi Grace Davie on luonnehtinut eurooppalaista uskonnollisuut
ta "uskomiseksi ilman kuulumista” (believing ivithout belonging), mi
kä korostaa uskonnollisuuden säilymistä yksityisenä instituutioiden
heikkenemisen rinnalla.
On myös esitetty näkemys "uskontojen uudesta tulemisesta”, jon
ka katsotaan ilmenevän sekä henkilökohtaisena uskonnollisuutena
että institutionaalisena uskonnollisuutena. Eri puolilla maailmaa on
havaittu ilmiö, jossa perinteiset uskonnolliset instituutiot ovat saa
neet jälleen jalansijaa ja alkaneet ottaa osaa julkiseen moraaliseen ja
poliittiseen keskusteluun. Näitä ovat modernisaatiota vastustamaan
nousseet uskonnolliset liikkeet. Niiden pyrkimyksenä on palauttaa
uskonnolliset "perusfundamentit” joko kaiken yhteiskunnallisen ja
poliittisen päätöksenteon lähtökohdaksi tai suppeammin opillisek
si ja eettiseksi perustaksi oman uskonnollisen yhteisön toiminnalle.
Tätä fundamentalismiksi nimettyä liikehdintää on ilmennyt ja sitä
on tutkittu eri uskontoperi n teissä eri puolilla maailmaa. Siihen liit
tyy muun muassa ajatuksia omien pyhien kirjoitusten erehtymättö
myydestä ja virheettömyydestä, kreationistisia selityksiä maailman
synnystä, yhteiskuntakritiikkiä erityisesti seksuaalietiikan kysymyk
sissä (homoseksuaalisuus ja abortti) sekä erilaisia tulkintoja Jeesuk
sen toisesta tulemisesta ja lopunajan tapahtumista.
Mediassa nostetaan usein näkyville uskonnollisen fundamenta
lismin poliittisesti aktiivisimmat muodot, kuten radikaali islamilai-
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nen liikehdintä tai tietyt osat amerikkalaista kristillistä oikeistoa,
jolloin ilmiöstä jää monesti kapea kuva. Tiedotusvälineet muokkaavat varsin tehokkaasti ihmisten käsityksiä uskonnoista. Tämän
vuoksi ne ovat kiinnostava ja merkittävä uskontotieteellisen tut
kimuksen kohde. Media rakentaa tietynlaista kuvaa sosiaalisesta
todellisuudesta, ja puolueettomasta kielenkäytöstään huolimatta
esimerkiksi uutiset välittävät tiedon ohella myös asenteita ja kan
nanottoja. Tiedotusvälineet määrittelevät, mitkä asiat kulloinkin
ovat tärkeitä ja julkisen huomion arvoisia. Ne myös käsittelevät us
kontoja omista lähtökohdistaan ja samalla sanelevat, miten uskon
not voivat esiintyä julkisuudessa. Media välittää tietoa uskonnoista
mutta samalla myös arvioi niitä. Arviointiin vaikuttaa luonnollises
ti se, minkälaiseksi uskonnon rooli ja tehtävät nähdään yhteiskun
nassa.
Julkisuuden hyödyntäminen on puolestaan olennainen osa mo
dernia uskonnollisuutta. Useimmille uskonnollisille yhteisöille on
tärkeää, miten niitä käsitellään julkisuudessa ja minkälainen julki
suuskuva niille rakentuu. Siksi osa uskonnollisista yhteisöistä pyr
kii aktiivisesti muokkaamaan omaa julkisuuskuvaansa. Tämä voit
tapahtua esimerkiksi ottamalla kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin,
jotka koskevat esimerkiksi ympäristön suojelua tai sukupuolten vä
listä tasa-arvoa. Käsittelemällä mediaa kiinnostavia aiheita perin
teiset uskontokunnat voivat saada myönteistä julkisuutta ja luoda
itsestään kuvaa ajan hermolla olevana instituutiona.
Uskonnot käyttävät tiedotusvälineitä hyväkseen myös oman sa
nomansa levittämisessä. Uskonnolliset lehdet toimivat yhteisöjen
sisäisen viestinnän välineenä; radio ja television taivaskanavat vä
littävät uskonnollisia ohjelmia kautta maailman. Näiden perinteis
ten tiedotusvälineiden ohella internetistä on etenkin länsimaissa
tullut yksi demokraattisimmista kanavista, jossa on mahdollista vä
littää tietoa ja käydä keskustelua ilman merkittävää ulkoista kont
rollia. Internet tekee mahdolliseksi nopean ja esteettömän tie
donlevityksen. Sen avulla on myös mahdollista rakentaa globaalia
uskonnollista yhteisöllisyyttä.
Internet on tehokas kanava välittää ja rakentaa myös jälkimo
dernia länsimaista uskonnollisuutta, jota on noin kymmenen viime
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vuoden aikana alettu tutkimuksissa luonnehtia käsitteellä "henki
syys” tai "hengellisyys” (spirituality). Vaikka käsite on peräisin kris
tillisestä teologiasta, se on usein asetettu vastakkain järjestäyty
neiden uskontojen edustaman uskonnollisuuden kanssa. Yhteistä
monille ilmiön tulkinnoille on, että kyse on jonkinlaisesta pyhän
uudelleentulemisesta ja paluusta kulttuurin eri osa-alueille jälkimo
derneissa yhteiskunnissa. Esimerkiksi Christopher Partridge on kar
toittanut laajasti hengellisten ja uskonnollisten teemojen paluuta
populaarikulttuuriin kaksiosaisessa teoksessaan The Re-Enchantment of the West. Muun muassa elokuvien, sarjakuvien, tietoko
nepelien, kirjallisuuden ja musiikin kautta ilmenevä uskonnollisuus
tuottaakin uskonnontutkimukselle rikasta aineistoa. Esimerkiksi
uskontotieteellinen elokuvatutkimus on kiinnostava uusi tutkimus
ala, joka tarkastelee sitä, miten elokuvat heijastelevat vallitsevaa
arvomaailmaa ja uskonnollista todellisuutta.
Puhuttaessa uskonnollisuuden muutoksesta länsimaissa on käy
tetty myös ilmaisua "henkisyyden vallankumous”, jossa kokonais
valtainen tämänpuoleista elämää korostava henkisyys on vähitellen
syrjäyttämässä perinteisiä uskontoja. Kaikki tutkijat eivät kuiten
kaan ole vakuuttuneita siitä, että uudenlainen henkisyys merkitsi
si uskonnon paluuta. Kriittisemmin ilmiöön suhtautuvat katsovat
kyseessä olevan prosessin, jossa kapitalismi kaappaa uskonnon ja
muokkaa siitä omiin tarkoituksiinsa sopivan kuluttamisen pyhit
tämisen välineen. Toiset taas pitävät henkisyyttä vain "uskonnon
viimeisenä huokauksena” ennen sen lopullista väistymistä ihmisten
tietoisuudesta.
Perinteiset käsitykset uskonnollisuuden muutoksesta ja maallis
tumisesta nojaavat ajatukseen, että uskonto on vahvasti sosiaali
nen ja kulttuurinen ilmiö. Tätä käsitystä ovat kuitenkin nousseet
täydentämään ja haastamaan uudet evolutiiviset ja kognitiiviset lä
hestymistavat, joissa on herätetty henkiin kysymys uskonnon alku
perästä. Sen paikantaminen oli yksi uskontotieteen ensimmäisistä
tutkimustavoitteista. Tästä kuitenkin luovuttiin toisen maailman
sodan jälkeen, koska ihmisen ja kulttuurin alkuperä ajoitettiin niin
kauas menneisyyteen, ettei uskonnollista ajattelua ja toimintaa kos
kevaa tutkimusaineistoa ollut käytettävissä. Viime vuosikymmen!-
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en aikana tehdyt arkeologiset ja paleontologiset löydöt ovat kuiten
kin herättäneet kiinnostuksen aiheeseen jälleen. Uusia metodisia ja
teoreettisia apuvälineitä on saatu varsinkin ihmismielen evoluuti
oon kohdistuvasta tutkimusperinteestä. Esimerkiksi kognitiivisessa
uskonnontutkimuksessa on esitetty, että uskonnollisen ajattelun al
kuperä on kiinteästi sidoksissa kulttuurisen toiminnan syntyyn.
Uskonnon alkuperän evolutiivinen tarkastelu on avannut myös
aivan uusia tutkimuskysymyksiä. Tällä hetkellä vilkkainta keskuste
lua käydään uskonnon adaptiivisuudesta: edesauttaako uskonnolli
suus yksilöiden tai ryhmien selviytymistä ja menestystä tai edistää
kö se ihmisen sopeutumista ympäristöönsä?
Keskustelua käydään myös siitä, millä tavalla toisaalta ympäris
tön vaikutukset ja toisaalta sisäsyntyiset taipumukset ohjaavat us
konnollisen ajattelumme muotoa ja sisältöä. Ajatusta ihmismielestä
tyhjänä tauluna on kritisoitu voimakkaasti kulttuurintutkimukses
sa. Tavoitteeksi onkin tullut selvittää, miten erilaiset kulttuuriset
ympäristöt aktivoivat sisäsyntyisiä mielen mekanismeja ja miten
nämä mekanismit vuorostaan ohjaavat tapamme tulkita todellisuut
ta. Esimerkiksi käärmeen esiintyminen pahuuden tai pelon symbo
lina eri uskontoperinteissä näyttää tutkimuksen mukaan selittyvän
osin sillä, että ihmisillä on sisäsyntyinen valmius pelätä käärmeitä.
Samoin eri uskontojen paratiisikäsitykset muistuttavat perustaltaan
toisiaan, koska ihmislajin eloonjäämisen edellytykset ovat kaikkial
la suurin piirtein samanlaisia: tarvitsemme vettä, ravintoa, suojai
san ympäristön ja ystäviä lähellemme.
Ajankohtaisten uskontotieteellisten keskustelunaiheiden tarkas
telu osoittaa, että uskontotiede on voimakkaassa muutoksessa. Se
kä uskonnollisuuden muutokset että esimerkiksi luonnontieteistä
omaksutut uudenlaiset teoreettiset tarkastelutavat haastavat tutki
jat jatkuvaan omien lähtökohtien ja näkökulmien kriittiseen arvi
ointiin. Oppialalla onkin parhaillaan käynnissä monien perinteis
ten käsitysten uudelleenarviointi. Uskonto ci ole modernisaation
myötä kadottanut ajankohtaisuuttaan vaan päinvastoin, esimer
kiksi fundamentalismin nousun myötä se on palannut poliittiseen
ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja uuden henkisyyden myötä se
on löytänyt uudenlaisen merkityksen myös vauraissa maissa. Tästä
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syystä on entistä tärkeämpää saada uskonnosta sekä teoreettisesti
että empiirisesti perusteltua seikkaperäistä tietoa.
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KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
TIETEENALANA
Käytännöllinen teologia on yhteinen nimitys niille teologisille tie
teenaloille, joiden tutkimuksen ja opetuksen kohteena on kirkko
jen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toiminta. Tämän toimin
nan piirteet ovat muotoutuneet varhaiskristillisistä vuosisadoista
lähtien ja saaneet aikojen kuluessa uusia variaatioita. Nykyistä toi
mintaa ei voi siten selittää pelkästään ihmisen tarpeista ja tottu
muksista käsin. Eri tunnustuskunnat ovat tuoneet esiin omat koros
tuksensa myös silloin, kun toiminnassa on haluttu säilyttää piirteitä,
jotka kristillinen kirkko on kokenut tärkeiksi kautta aikojen. Tra
dition ja nykyajan haasteiden välinen jännitekenttä onkin olennai
nen osa käytännöllisen teologian tutkimusta ja opetusta.
Nimike käytännöllinen teologia otettiin käyttöön 1800-luvun alussa, kun eurooppalainen yliopisto oli muotoutumassa virka
mieskoulutusta antavasta akatemiasta tiedeyliopistoksi, jossa ope-
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tuksen perustana on oman alan tieteellinen tutkimus. Teologiassa
vakiintuivat samanaikaisesti oppiainenimikkeet eksegetiikka, kirk
kohistoria ja dogmatiikka. Berliinin yliopiston professori Friedrich
Schleiermacher hahmotteli tätä teologisten oppiaineiden järjestel
mää. Hänen määrittelynsä mukaan käytännöllinen teologia kytkey
tyi edellä mainittuihin oppiaineisiin muodostaen kaikkien niiden
tutkimusta soveltavan oppialan. Sen luonne vakiintui kuitenkin
jo 1800-luvun kuluessa papin virkatehtäviä ja myöhemmin ylei
semminkin kirkon toimintaa tieteellisellä menetelmällä tutkivaksi
oppialaksi muiden teologisten alojen rinnalle.
Toisaalta käytännöllisellä teologialla on, kuten muillakin mai
nituilla oppialoilla, juurensa hyvin varhaisessa teologisessa traditi
ossa. Ensimmäiset pastoraaliteologiset kirjoitukset löytyvät vanhan
kirkon kirkkoisien teksteistä. Pastoraaliteologia, kirkon praksista eli
käytäntöä tarkasteleva oppiala, oli vakiintuneesti esillä keskiajan
teologiassa. Monissa katolisissa tiedekunnissa pastoraaliteologia
on edelleenkin käytännöllisen teologian vastine. Protestanttisessa
kulttuurissa taas esimerkiksi pietismi toi siihen oman pappisihanteensa mukaisen painotuksen 1700-luvulta lähtien.
Turun akatemiassa oli 1600-luvulta lähtien teologiaa varten kol
me professuuria, joista kuhunkin oli liittynyt oma opetusalueensa.
Teologia oli kuitenkin kokonaisvaltainen järjestelmä, joten uusi
professori tuli tavallisesti aluksi kolmanteen virkaan ja siirtyi sitten
vaiheittain kohti parhaiten palkattua ensimmäistä virkaa. Yliopis
ton muutettua Helsinkiin ensimmäinen virka nimettiin Raamatun
eksegetiikan viraksi ja toinen dogmatiikan viraksi. Kolmas virka ni
mettiin ensin teologisen siveysopin professuuriksi, mutta muutet
tiin 1846 käytännöllisen teologian professorin viraksi. Siveysopin
opetus kytkettiin samalla dogmatiikan yhteyteen. Helsingissä tiede
kunta sai myös kokonaan uuden neljännen viran, joka kohdennet
tiin kirkkohistoriaan. Tiedeyliopiston alkuvaiheelle tunnusomainen
teologisten oppiaineiden järjestelmä oli siten Helsingin yliopistossa
valmiina 1800-luvun puolivälissä, ja käytännöllinen teologia oli yk
si sen neljästä oppiaineesta.
Protestanttisen yliopistokulttuurin piirissä huomio kohdistui
neljään käytännöllisen teologian perusalaan. Luterilaisuudelle tär-
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keää saarnaa kehittämään syntyi homiletiikka eli saarnaoppi. Toi
seksi papin tuli olla seurakuntansa opettaja. Kateketiikka eli kir
kollinen opetusoppi tarkasteli tätä tehtäväaluetta. Sielunhoito oli
kolmas keskeinen osa-alue. Sen piirissä tapahtuvaa työtä tarkastel
tiin poimeniikan eli sielunhoito-opin määrittelemin keinoin. Ky
bernetiikan eli kirkollisen hallinto-opin alueella tarkasteltiin seu
rakunnan ja kirkon johtamista ja hallintoa. Kybernetiikan käsitettä
on myöhemmin käytetty viestintäteoreettisissa yhteyksissä.
Neljään osa-alueeseen jakautunut papin työ oli käytännöllisen
teologian keskeinen tutkimuskohde 1900-luvun alkuun asti. Täl
löin alkoi kehittyä uusia toimintamuotoja, kuten lähetys, diakonia
ja nuorisotyö, usein yhdistysten toiminnan kautta. Tarkastelun
kohteeksi nousi vähitellen, mitkä ovat kirkon toimintamuotoja ja
miten kirkko toimii. Toisen maailmansodan kokemukset nostivat
polttavana esille ihmisen sosiaaliseen elämäntilanteeseen liittyvät
kysymykset. Psykoanalyysi ja psykoterapia loivat kansainvälisessä
sielunhoitoliikkeessä uutta pohjaa perinteiselle sielunhoidolle. So
siologia loi puolestaan teoreettisia valmiuksia tarkastella kirkkoa ja
uskonnollista liikettä toimivana organisaationa muiden organisaa
tioiden rinnalla.
Käytännöllinen teologia muodostaa yleensä pienissä eurooppa
laisissa tiedekunnissa yhden laaja-alaisen oppiaineen. Suuremmissa
tiedekunnissa on ollut mahdollista määritellä tärkeäksi katsottuja
osa-alueita erillisiksi oppiaineikseen. Helsingin yliopiston teologi
sessa tiedekunnassa käytännölliseen teologiaan sisältyy kolme op
piainetta. Koulun, uskonnollisten yhteisöjen ja kotien uskontokas
vatusta tarkasteleva uskonnonpedagogiikka erotettiin 1960-luvun
lopulla omaksi oppineekseen. Samaan aikaan syntyi myös kirkkoso
siologia, jonka tehtävänä on tarkastella kirkkojen, uskonnollisten
yhteisöjen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Sen tutkimuk
sissa sovelletaan sosiologian ja muiden yhteiskuntatieteiden parissa
syntyneitä yhteiskunnan toimintaa tarkastelevia teorioita. Kolmas
oppiaine, käytännöllinen teologia, on edellisiä laajempi, sillä se kat
taa suurimman osan seuraavassa luvussa esiteltävistä tutkimuksen ja
opetuksen osa-alueista.
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Uskonnollista toimintaa voidaan tarkastella lukuisista eri näkökul
mista käsin. Kirkoissa on historian kuluessa ilmennyt erilaisia tul
kintoja siitä, mitkä toiminnan muodot ovat tärkeitä ja miten niitä
toteutetaan. Eri toimintoja on luontevaa tutkia erilaisten tutkimus
menetelmien avulla. Nämä yleiset lähtökohdat ovat johtaneet sii
hen, että käytännöllisen teologian sisälle on syntynyt vakiintuneita
tutkimus- ja opetusaloja.

Uskonnollinen viestintä
Edellä mainittu homiletiikka eli saarnaoppi on jatkuvasti keskei
nen osan uskonnollisen viestinnän tutkimusta. Sen piirissä on tar
kasteltu eri näkökulmista saarnan valmistamiseen liittyviä vai
heita. Homileettisiin ja pastoraaliteologisiin opaskirjoihin on
vuosisatojen ajan tallennettu ohjeita ja esikuvia nuorille ja koke
neemmillekin saarnamiehille. Vanhassa yliopistoperinteessämme
saarnataidon edistäminen oli kytketty antiikin retoriikan kautta
kaunopuheisuuden ja samalla latinan kielen opetukseen. Protes
tanttisessa maailmassa alettiin pietismin vaikutuksesta kiinnittää
enemmän huomiota uskonnollisen puheen ja saarnan ominaisluonteeseen. Homileettisen tutkimuskirjallisuuden rinnalla on julkaistu
vuosisatojen ajan postilloja eli saarnakokoelmia. Ne ovat tarjonneet
esimerkkejä siitä, miten saarnatekstejä on tulkittu yksittäisissä eri
tilanteissa pidetyissä saarnoissa.
Homileettisen tutkimuksen klassisia ydinkysymyksiä ovat teks
tin suhde saarnaan, saarnaajan oikeutus nostaa esille ajankohdasta
tai omasta teologisesta viitekehyksestä nousevia teemoja sekä teks
tin ja sanoman soveltaminen kuulijan ymmärrettäväksi ja kokemus
maailmaan liittyväksi.
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Moderneihin viestintäteoreettisiin malleihin perustuva vies
tinnän tutkimus on tarjonnut entistä monipuolisemman mahdol
lisuuden tarkastella saarnaa viestinnällisenä tapahtumana. Tällöin
huomio kiinnittyy paitsi viestin tuottamiseen, myös viestimistapahtumaan ja viestin vastaanottamiseen. Tutkimuksessa voidaan kysyä,
mitä viestin vastaanottajat odottavat saarnalta ja miten he kokevat
sen.
Saarna ja uskonnollinen puhe on uskonnollisen viestinnän ken
tässä vain yksi huomion kohde. Kuva ja tila voidaan nähdä mer
kittävinä uskonnollisen toiminnan kehystekijöinä, joten kirkkotai
teen ja -arkkitehtuurin tutkimuksella on paitsi taidehistoriallinen
arvo, myös teologinen ominaisluonteensa.
Nykyinen kulttuurimme tarjoaa kuvallisen ilmaisun tulvan. Ku
vien runsaus ei kuitenkaan ollut vierasta varhaisemmallekaan us
konnolliselle viestinnälle, kuten katakombien ja keskiaikaisten
kirkkojen maalauksista sekä kirjojen piirroksista voimme päätellä.
Niiden tulkinta on teologisen tutkimuksen jatkuva haaste.
Suomessa useimmat 1600-luvun ja 1700-luvun kirkot olivat
puukirkkoja, joten varsinkin varhaisimmista kirkoista vain muuta
ma on säilynyt jälkipolville. Tilaratkaisut penkkijärjestystä myöten
ja kuvallinen symboliikka ilmentävät aikakautensa uskonnollisia
ihanteita.
Kukin aikakausi jättää jälkeensä itselleen ominaisen esteetti
sen ja toiminnallisen ympäristön. Sen vuoksi käytännöllisen teo
logian alueella on nähty tärkeäksi selvittää modernin kirkkotaiteen
ja -arkkitehtuurin ominaisluonnetta. Uskon tilat ja kuvat -kokoo
mateoksessa on tarkasteltu parinkymmenen asiantuntija-artikkelin
voimin, miten moderni uskonnollinen taide liittyy muuhun moder
niin taiteeseen, miten uudet kirkkotilat ja uskonnolliset taideteok
set syntyvät, millaisia ne ovat meidän toimintaympäristössämme ja
miten ne on omaksuttu ja otettu vastaan.
Jumalanpalvelusmusiikin tutkimus on perinteisesti avautunut
hymnologiasta eli virsitutkimuksesta käsin. Kansankielisen saar
nan ohella kirkkokansan yhteisesti laulama virsi on tulkittu pro
testanttisen kristillisyyden yhteiseksi pääomaksi. Käytännöllisen
teologian piirissä harjoitetussa hymnologisessa tutkimuksessa pää-
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huomio on kohdistettu siihen, miten virsien sanoitukset ovat synty
neet. Osa niistä perustuu keskiaikaisiin liturgisiin lauluihin, mutta
myöhemmät vuosisadat ovat tuoneet mukanaan omat kerrostuman
sa. 1700-luvulta lähtien voidaan seurata herätysliikkeiden laulukokoelmien muodostumista ja niiden vaikutusta kirkon virallisiin
vitsikokoelmiin. 1960-luvulta alkaen uusi piirre on populaari- ja
nuorisomusiikin heijastuminen virsilauluun ja osin myös messu
sävelmistöön.
Teologien on ollut helppo paneutua uskonnollisen musiikin ja
laulun teksteihin. Hymnologinen tutkimus on osaltaan seurannut
myös messu- ja vitsikokoelmien sävelmistöjen kehitystä. Sen tarkka
musiikkitieteellinen analyysi on jäänyt kuitenkin ensisijaisesti mu
siikkitieteen asiantuntijoiden tehtäväksi.
Uskonnollinen lehdistö ja muu mediaviestintä on kuulunut pe
rinteisesti käytännöllisen teologian tutkimuskohteisiin. Uskonto oli
näkyvästi esillä varhaisessa suomalaisessa sanoma- ja aikakausleh
distössä. Uskonnolliset lehdet oli suurin lehtiryhmittymä 1800-luvun aikakauslehtien kentässä, ja sanomalehtien sisällössäkin uskon
toon liittyvät aiheet olivat näkyvästi esillä. Uskonnollisten lehtien
joukosta on noussut myös yhteiskunnalliselta painoarvoltaan mer
kittäviä julkaisuja. Tämän perusteella on tärkeää, että niin profaanin lehdistön uskontoa koskevaa viestintää kuin myös uskonnol
listen lehtien sisältöä ja merkitystä tutkitaan monipuolisesti. Tätä
tarvetta korostaa se, että jatkuvasti syntyy uusia viestinnän muotoja
ja välineitä, joissa uskonnolliset aiheet ovat esillä ja joista osassa us
konnolliset toimijat ovat keskeinen vaikuttajaryhmä.
Tutkimus on osaksi pystynyt seuraamaan tätä uusinta kehitystä,
mutta sen analysointi kokonaisuudessaan on käytännöllisen teolo
gian yksi keskeisistä lähitulevaisuuden haasteista.

Liturgiikka
Siinä missä homiletiikka on protestanttisen kulttuurialueen käytän
nöllisen teologian ydinaluetta, liturgiikka eli liturgiaa käsittelevä
ala on keskeinen katolisessa kirkollisessa kulttuurissa. Käytännös
sä tämä näkyy myös siinä, että katolisessa praksiksessa jumalanpal-

192

T tuki ii> u s ;i I o j ,i

j .1

t ti t k i m ti > t e c m <» i i

velusca ohjaavat säädökset kytkeytyvät tiiviimmin kirkon omaan,
kanoniseen oikeuteen. Ruotsin kuningaskunnassakin ensimmäiset
kirkolliset säädökset olivat ensisijaisesti jumalanpalvelusta ohjaavia
järjestyksiä, mutta jo karoliinisessa kirkkolaissa vuodelta 1686 kir
kon hallintoa ja kirkon ja valtion suhteita koskevat määräykset as
tuivat etusijalle.
Liturgiikkaan on tutkimuksen ja opetuksen näkökulmasta kyt
ketty kolme toisiaan täydentävää näkökulmaa: jumalanpalveluksen
historia, teologia ja jumalanpalvelus tapahtumana.
Liturgian historiassa tarkastellaan, miten kirkon jumalanpalve
luselämä on muotoutunut ensin jakamattoman kirkon aikana ja
eriytynyt 1000-luvun alussa lännen ja idän kirkkojen traditioiden
suuntiin. Reformaatio loi lännen kirkon kehityksessä omat paino
pisteensä. Heikki Kotila on suomalaisena tutkijana tarkastellut tätä
kokonaiskehitystä teoksessaan Liturgian lähteillä. Katolisen, orto
doksisen ja luterilaisen jumalanpalveluselämän historian kehityk
sestä on julkaistu myös laajoja kansainvälisiä yleisesityksiä, joiden
avulla on mahdollista sijoittaa myös suomalainen jumalanpalvelus
elämä osaksi kristillisen kirkon yhteistä perinnettä.
Jumalanpalvelusuudistukset 1960- ja 1990-luvuilla ovat aktivoi
neet jumalanpalveluksen teologiaan kohdistuvaa tutkimusta. Mes
sun erilaiset toteutusmuodot ovat saaneet runsaasti huomiota osak
seen. Vatikaanin toisen konsiilin (1962-1965) esille nostama versus
popultnn -periaate, ehtoollismessun johtaminen alttaripöydän ta
kaa kasvot seurakuntaan päin, on saavuttanut runsaasti vastakai
kua myös protestanttisessa kirkollisessa käytännössä. Yrjö Sario
lan jumalanpalvelusuudistusta tarkastelevat kirjoitukset on koottu
teokseen Uudistuva jumalanpalvelus. Se havainnollistaa sen, miten
suomalainen uudistusprosessi on perustunut Martti Lutherin juma
lanpalveluksen teologiaan, mutta ottanut samalla huomioon eku
meenisia vaikutteita kirkkojen yhteisestä liturgisesta käytännöstä.
Liturgisen toiminnan näkökulmasta on selvitetty seurakuntalais
ten kokemuksia uudistuneesta päiväjumalanpalveluksesta. Esimer
kiksi Johanna Räsäsen tutkimusta Jumalanpalvelus minun makuuni
varten järjestettiin yhdeksän kutsujumalanpalvelusta eri puolilla
Suomea. Kyselylomakkeiden ja haastattelujen avulla oli mahdollis-
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ta selvittää, mitä harvoin ja usein jumalanpalvelukseen osallistuvat
seurakuntalaiset jumalanpalvelukselta odottavat. Tutkimushavainnot osoittavat, että jumalanpalvelus on voimakkaasti viestinnäl
linen tapahtuma. Jokainen kirkkorakennus jo pelkästään sisältää
runsaasti viestinnällisiä elementtejä, mutta lähitulevaisuuden tut
kimushaasteena on selvittää entistä monipuolisemmin jumalanpal
velusta liturgisena ja viestinnällisenä tapahtumana.
Vakiintunut kirkkovuosi rakentuu jakamattoman kirkon aika
naan noudattamalle perustalle. Idän ja lännen kirkon eroon kytkey
tyi myös siihen liittyvä ajanlaskuriita. Käytännöllinen teologia tut
kii myös sitä, miten kirkollisia juhlapäiviä vietetään.

Uskontokasvatus ja uskonnonopetus
Uskonnonpedagogiikan perinteiset painopisteet ovat olleet koulun
uskonnonopetuksen sekä lasten ja nuorten uskonnonpsykologisen
kehityksen tutkimisessa. Monikulttuurisuus on tuonut uskontokas
vatukselle ja sen tutkimukselle uusia haasteita. Vastauksia etsitään
muun muassa siihen, miten eri kulttuurit ja uskonnot kohtaavat
kouluopetuksessa. Kirsi Tirrin artikkelitutkimukset, joista kirjalli
suusluettelossa on yksi esimerkki, käsittelevät opettajan ammatti
etiikkaa tilanteessa, jossa monikulttuurisuus voi olla jokapäiväinen
haaste. Tutkimuskohteisiin kuuluvat myös kasvatustieteiden uudet
virtaukset, erityisesti uudet oppimisnäkemykset ja niiden vaikutuk
set uskonnonopetukseen. Uuden esiopetuksen eettinen kasvatus ja
kulttuurinen katsomuskasvatus ovat myös kiinnostavia tutkimusai
heita.
Rippikoulu on luterilaisen kirkon kasvatustoiminnan kattavin
muoto. Rippikoulun käy noin 90 % ikäluokasta. Rippikoulu on ol
lut perinteisesti uskonnonpedagogiikan keskeinen tutkimuskohde.
Rippikoulun opetussuunnitelma uudistettiin syksyllä 2001, joten
tutkimus suunnitelman toimivuudesta on tarpeen. Uskonnonpeda
gogista tutkimusta tarvitaan myös jatkuvan kehittämistyön tueksi.
Uskontokasvatuksessa on tärkeää tutkia ihmisen kasvua ja ke
hitystä kokonaisvaltaisesti. Tällöin keskeisiä ovat spiritualiteettiä
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ja arvoja koskevat kysymykset ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa.
Uskonnossa oppimista tapahtuu läpi koko elämän, ja siksi on tär
keää tutkia perheen ja muiden instituutioiden vaikutusta ihmisten
arvoihin ja uskomuksiin. Uskontokasvatuksen suhde lähialoihinsa
kansalaiskasvatukseen ja moraalikasvatukseen on myös tärkeä tar
kastelun kohde.

Sielunhoito
Modernissa sielunhoitotutkimuksessa yhdistyy eri tavoin painotet
tuna kaksi toisiaan täydentävää näkökulmaa. Pastoraaliteologinen
tarkastelutapa voi tuoda kirkon vuosituhantisesta perinteestä esil
le nykyäänkin käyttökelpoisia ihmisen kohtaamiseen ja hengelli
sen elämän ohjaamiseen soveltuvia malleja. Katolisen, ortodoksi
sen ja protestanttisen kirkon perinteestä löytyy tänäkin päivänä
elinvoimaisia hengellisen ohjaamisen muotoja. Pastoraaliteologista näkökulmaa tarvitaan myös sielunhoitoon liittyvien käsitteiden
määrittelyssä. On tärkeää selvittää, mikä on esimerkiksi sielunhoi
toon liittyvien menetelmien, kuten ripin, rukouksen ja ehtoollisen
teologinen merkitys. Tutkimuksissa on pohdittu myös sitä, millaista
Jumala-kuvaa tai ihmiskäsitystä erilaiset sielunhoidon menetelmät
edustavat.
Pastoraalipsykologisessa tarkastelussa sielunhoitoon yhdistyy
teologinen, psykologinen ja terapeuttinen tietämys. Kansainväli
sessä käytännönläheisessä sielunhoitoliikkeessä yleistyi 1950-luvun lopulta lähtien hyvin nopeasti psykoanalyysin ja perinteisen
sielunhoidon vuorovaikutus. Sen kasvutausta oli amerikkalainen
sairaalaympäristö, jossa sovellettiin psykoanalyysiin perustuvia hoi
tomalleja. Tämä työote välittyi nopeasti myös Eurooppaan. Tera
peuttisesti suuntautuneen sielunhoidon rinnalla kehittyi nopeasti
pastoraalipsykologinen tutkimus. Tämä tarjoaa havainnollisen mal
lin siitä, miten empiirinen havaittavissa oleva käytäntö ja teoria
ovat vuorovaikutuksessa käytännöllisessä teologiassa.
Uskonnonpsykologisen tiedon lisääntyminen on tuonut uusia
mahdollisuuksia tarkastella yksilön uskonnollista kehitystä, käyt-
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täytymistä ja uskonnollisia kokemuksia. Pastoraalipsykologista tut
kimusta on voitu kohdentaa esimerkiksi erilaisiin kriisitilanteisiin,
kuten parantumattomaan syöpään sairastuneiden kokemuksiin,
avioerotilanteisiin ja palvelevan puhelimen toimintaan. Kansain
välistä ja kotimaista tutkimusta voidaan hyödyntää myös sielunhoi
don erikoistumiskoulutuksessa, joka on välttämätöntä esimerkiksi
sairaalasielunhoitajille ja perheneuvojille. Sielunhoidon asiantun
temusta tarvitaan kuitenkin myös säännöllisessä kirkon työssä, ku
ten kirkollisia toimituksia edeltävissä keskusteluissa, diakoniatyön
yhteydessä, lapsi- ja nuorisotyössä, koulutuskursseilla ja retriiteissä.

Diakonia
Modernin diakoniatyön juuret johtavat varhaiskristillisen kirkon
jumalanpalveluselämään liittyvään pöytäpalvelukseen, jolla oli so
siaalinen luonne. Yhteiskuntaelämän ja talouden muutokset nou
su- ja laskukausilleen ovat vaikuttaneet kirkon diakoniatyöhön.
1800-luvulta lähtien se oli monella sosiaalihuollon alalla aikansa
edelläkävijä. Yhteiskunnan sosiaalihuoltojärjestelmä pyrki vaiheit
tain 1900-luvun kuluessa ottamaan hoitoonsa vapaaehtoisvoimin
ja "armeliaisuuslaitoksissa”, kuten diakonissalaitoksissa ja erilaisissa
hoitokodeissa, aloitettuja huoltotyön muotoja. Syntyi pohjoismai
sen hyvinvointivaltion malli ja ihanne, jonka juurten on osoitettu
olevan varsin syvällä luterilaisen reformaation perinteessä.
Uusimmat talouden kriisivaiheet ovat kuitenkin osoittaneet,
että yhteiskunnan huoltojärjestelmä ei yksin pysty kantamaan
vastuuta ongelmista, joihin ihmiset ovat ajautuneet. Siten vapaa
ehtoistyön, kuten lähimmäispalvelun, "mummonkammareiden”
ja ruokapankkitoiminnan merkitys on noussut entistä tärkeäm
mäksi.
Tutkimusten avulla voidaan selvittää diakoniatyöntekijöiden
suhdetta asiakkaisiinsa, työhönsä ja työnantajaansa. Voidaan myös
tutkia asiakkaiden kokemuksia heidän saamastaan avusta ja heidän
suhdetta kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön. Uudet
työmuodot ja lisääntyneet asiakasmäärät ovat nostaneet tarkastelun
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kohteeksi myös diakoniantyöntekijöiden jaksamisen. Käytännölli
nen teologia tutkii myös, miten lisääntynyt vapaaehtoistoiminta on
vaikuttanut diakoniatyöntekijöiden toimenkuvaan ja heidän ase
maansa kirkon organisaatiossa. Samalla on ollut tarpeen selvittää
maallikoiden motiiveja diakoniatoimintaan sekä jumalakuvaan tai
kristityn malliin, johon heidän toimintansa liittyy.

Kirkko-oikeus
Kirkko-oikeuden ja uskontolainsäädännön tutkimus kuuluu suoma
laisen käytännöllisen teologian alaan. Vuonna 1917 itsenäistyneen
Suomen hallitusmuoto (1919) rakentui tasavaltaisen hallitusmuo
don ja uskonnollisesti tunnustuksellisen neutraaliuden varaan. Pe
rustuslakiin kirjattiin mahdollisuus säilyttää maan luterilaiselle ja
ortodoksiselle kirkolle julkisoikeudellinen asema sekä verotusoike
us sillä perusteella, että maan kansalaisten enemmistö kuului näihin
kirkkoihin. Tämä julkisoikeudellinen asema on voimassa edelleen.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolain taustana on
Ruotsin vallan aikainen kirkkolaki vuodelta 1686. Suomen siirryt
tyä Venäjän vallan alaisuuteen 1809 voimistui tarve saada aikaan
oma kirkkolaki. Kirkkolain juurien oikeushistoriallinen selvittä
minen on edelleen ajankohtaista. Esimerkkinä tästä Gustav Björkstrand on julkaissut lähdekriittisen edition 1825 ilmestyneestä Ja
cob Tengströmin kirkkolakiesityksestä, joka oli ensimmäinen yritys
Suomen oman kirkkolain aikaan saamiseksi uuden esivallan alai
suudessa. Erityisesti lakiesityksen skandinaaviset juuret sekä vaiku
tus myöhempään kirkkolakityöhön saavat tässä tutkimuksessa lisävalaisua. Tengströmin kirkkopoliittisten tavoitteiden analyysi on
yhä ajankohtainen tutkimustehtävä.
Vuonna 1994 toteutunut kirkkolain uudistus perustuu ydinsisäl
löltään keisarin vuonna 1869 hyväksymään kirkkolakiin. Komiteois
sa tapahtuneen valmistelun lisäksi on tarvittu runsaasti tutkimusta.
Hannu Juntunen on selvittänyt kahdessa teoksessaan Suomen
kirkon oikeuskäytännön teologisia perusteita sekä tulkinnut valtio
sääntöoikeuden perusteita oikeusteologisesta näkökulmasta. Oikeus-
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teoreettisesti uudistus oli kiinnostava, koska sen myötä toteutui
vuosikymmenien ajan esillä ollut laajan lakikokoelman jako keski
tettyyn lakiin ja sen rakennetta toistavaan asetustasoiseen säädös
kokoelmaan, kirkkojärjestykseen. Tavoitteena oli, että asetustasoi
sella kirkolliskokouksen itse päättämällä kirkkojärjestyksellä kirkko
voisi ohjata aikaisempaa itsenäisemmin omaa toimintaansa ja hal
lintoaan. Pekka Leinon tutkimukset osoittavat, että lain ja asetuk
sen hierarkkinen suhde sitoo monessa kohdassa kirkon itsenäistä
uudistustyötä. Joskus pienikin muutospaine kirkolliskokouksen sää
tämään kirkkojärjestykseen aiheuttaa tarpeen muuttaa myös edus
kunnan säätämää kirkkolakia.
Perustuslain määrittelemä uskonnonvapaus toteutui kansalaisoi
keutena vuoden 1923 alussa voimaan astuneen uskonnonvapauslain
myötä. 1889 oli hyväksytty eriuskolaislaki, joka tarjosi järjestäytymismahdollisuuden eräille protestanttisille vähemmistöliikkeille.
Uskonnonvapauslaki uudistettiin 2003 ja siinä yhteydessä annettiin
useita täydentäviä säädöksiä, muiden muassa hautaustoimilaki, jon
ka perusteella luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla säilyi velvoite
ylläpitää julkisia hautausmaita. Pekka Leino tarkastelee tutkimuk
sessaan kirkon oikeuskäytäntöä kaikkien perusoikeuksien näkökul
masta. Hannu Välimäki on selvittänyt voimassa olevan kirkollisve
rotuksen historiallisen taustan reformaatiosta nykypäiviin asti.
Uskonnonvapauslain uudistus vahvisti oppilaan oikeutta oman
tunnustuksen mukaiseen uskonnonopetukseen oppivelvollisuus
koulussa ja lukiossa. Toisaalta uskonto on Suomessa koulun yleisten
oppi- ja kasvatusvelvoitteiden alainen oppiaine, minkä vuoksi kir
koilla tai uskonnollisilla yhteisöillä ei ole aktiivista valvontaoikeut
ta koulussa annettavaan uskonnonopetukseen.
Käytännöllisen teologian tutkijoita on osallistunut State and
Church in the European Union -tutkimusprojektiin vuosina 1996
ja 2005. Tämän projektin julkaisut havainnollistavat sitä, kuinka
1600-luvulta lähtien hyvin tiiviiksi muotoutuneita kirkon ja val
tion suhteita on purettu eri maissa hyvin eri tavoin. Valtionkirkkojärjestelmässä maan oikeus ja hallinto oli sidottu tiukasti yhteen.
Irlanti, jonka kulttuurissa ja kansalaisyhteisössä katolinen kirkko on
edelleen voimakas vaikuttaja, kirkon ja valtion oikeudelliset suh-
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teet purettiin ensimmäisten eurooppalaisten maiden joukossa as
teittain jo 1800-luvun lopulta lähtien. Irlannissa kyse oli siitä, että
maan väestön katolinen enemmistö halusi vapautua protestanttisen
vähemmistön hallinnollisesta ja taloudellisesta ylivallasta. Suomel
le puolestaan on tunnusomaista, että perinteiseen valtionkirkolliseen järjestelmään kuuluneet hallinnolliset siteet kirkon ja valtion
väliltä on pääosin purettu, mutta kirkon julkisoikeudellinen asema
on säilynyt. Tasavallan presidentti vahvistaa edelleen luterilaisen ja
ortodoksisen kirkon kirkkolain. Suomi kuuluu viimeisten Euroopan
maiden joukkoon, joissa on oikeudellisesti vallalla valtionkirkollinen järjestelmä. Hallinnollisesti kirkko toimii silti hyvinkin itsenäi
sesti, kuten seuraavasta käy ilmi.

Kirkon hallinto
Myös kirkkohallinnon tarkastelussa tarvitaan jatkuvasti uutta hal
lintohistoriallista ja -teoreettista tutkimusta. Käytännöllinen teolo
gia tutkii kirkon johtamista valtakunnallisella tasolla, hiippakuntahallinnossa ja paikallisseurakunnissa. Edellä todettiin, että kirkon
oikeudellisessa asemassa ei ole lähihistorian aikana tapahtunut
olennaista muutosta. Sen sijaan vanhoja valtionkirkollisia hallin
nollisia siteitä on purettu jo aikaisemminkin, mutta toisen maail
mansodan jälkeisenä aikana hyvinkin runsaasti. Kirkkohallitus on
saanut vastuuta koko kirkon yhteisestä hallinnosta. Ratkaiseva pää
tös seurakunta- ja hiippakuntarajoista kuului aikaisemmin valtio
neuvostolle, kuten myös uuden kirkon rakentamista koskevan suun
nitelman hyväksyminen. Valtio vastasi tuomikapitulin ydinosan
ylläpidosta ja piispan palkkauksesta. Tasavallan presidentti nimitti
uuden piispan. Kaikki nämä asiat ovat siirtyneet valtion ja kirkon
yhteisillä päätöksillä luterilaisen kirkon osalta kirkolle itselleen.
Näiden muutosten perusteita ja seurauksia on edelleen tutkittava.
Tutkimuksen painopiste on siirtymässä tällä alueella entis
tä enemmän paikallisseurakunnan kysymyksiin. Kirkkolaki sitoo
seurakuntajaon edelleen kuntajakoon, joten seurakuntahallinnossa
on sopeuduttava kuntaliitosten mukanaan tuomiin muutoksiin. Kun
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kymmenen seurakunnan muodostama alue yhdistyy yhdeksi kun
naksi, seurakuntien on ratkaistava, millainen hallintomalli otetaan
uudessa suurseurakunnassa käyttöön. Kirkossa on nostettu esille
myös kysymys siitä, voisiko sen jäsen halutessaan kuulua kokonaan
toiseen seurakuntaan, kuin missä hänen asuinpaikkansa on. Tällöin
alueseurakuntien rinnalla hyväksyttäisiin myös henkilöseurakunnat.
Kirkkoherran kanssa seurakuntaa johtavat talousjohtaja ja hal
lintoelinten puheenjohtajat. Työalajohtaminen on useissa seura
kunnissa uskottu papeille, mutta heidän lisäkseen diakoniatyönte
kijät, nuorityöntekijät, lapsityön sihteerit tai lähetyssihteerit voivat
toimia työalansa johtotehtävissä.
Toimintaorganisaation kehittämisen kannalta kysymys on siitä,
johdetaanko pinta-alaltaan suurenevaa seurakuntayksikköä seura
kuntayhtymänä, kappeliseurakuntien yhteenliittymänä vai yhte
nä suurseurakuntana, jossa aluetyöllä on keskeinen asema. Kaikista
näistä malleista joudutaan hakemaan tutkimuksen avulla kokemuk
sia. Samalla on selvitettävä, miten kunnallis- ja taloushallinnon
malleja ja lainalaisuuksia voidaan soveltaa seurakuntien hallintoon,
ja miten hengellisen organisaation ominaisillenne tulee ottaa huo
mioon seurakunnan hallintoa kehitettäessä.
Kirkko ei toimi yksinomaan kirkkolaissa määritellyn toimintaorga
nisaationsa varassa. Kirkon lähetystyön ja monimuotoisen sisälähetyk
sen aloittivat 1800-luvulla niitä varten perustetut yhdistykset. Myös
herätysliikkeet perustivat vaiheittain toimintansa tueksi yhdistysmuo
toisia organisaatioita. Ne ovat toiminnassa edelleen ja toimivien us
konnollisten yhdistysten määrä on jatkuvasti jopa kasvanut. Kirk
kohallituksen toiminnallisen osaston tehtäviin kuuluu koordinoida
useiden työalojen, kuten lähetys- ja nuorisotyön, yhdistystoimintaa.

Kirkon ja yhteiskunnan vuorovaikutus
Kirkkososiologisessa tutkimuksessa on tarkasteltu suomalaista us
konnollisuutta pääasiallisesti sekularisaatioteorian näkökulmas
ta. Tutkimuksen kohteina ovat olleet kirkon jäsenmäärän ja sen
toimintaan osallistumisen muutokset sekä niiden ilmeneminen eri
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ikäryhmien, erityisesti nuorten aikuisten, käyttäytymisessä. Kirkon
tutkimuskeskus tuottaa tutkimustietoa, joka tarjoaa hyvän kuvan
Suomen uskonnollisesta ja kirkollisesta tilanteesta. Suomalaisen us
konnollisuuden erityispiirteitä on korkea luterilaisen kirkon jäsen
määrä (80,6 % vuonna 2008), mikä ei kuitenkaan merkitse jäsenten
aktiivista osallistumista sunnuntain jumalanpalveluksiin. Kirkosta
eroaminen on viime vuosina hieman lisääntynyt. Tämä muutos ei
toistaiseksi näy selvästi elämänkaaren riitteihin kohdistuvassa suo
siossa. Vuonna 2008 syntyneistä kastettiin 82,5 %, rippikoulun kävi
15-vuotiaiden ikäluokasta 87,6 %, kirkolliseen avioliittoon oikeute
tuista 64 % valitsi kirkollisen vihkimisen ja vainajista 96 % sai kir
kollisen hautaan siunaamisen.
Suomalaisessa luterilaisuudessa korostuu voimakkaasti uskon
nollisen perinteen merkitys. Suomalaiset osoittautuivat laajassa
pohjoismaisessa vertailututkimuksessa vuodelta 2000 muita poh
joismaalaisia uskonnollisemmiksi. Suomalaista luterilaisuutta on
tutkittu myös kansalaisuskonnon ilmentymänä. Yhtenä erityispiir
teenä on, että kirkon piirissä syntyneet viisi herätysliikettä eivät ole
muodostuneet omiksi kirkoikseen vaan pysyneet kirkon sisällä toi
mien edelleen kirkon kokonaisilmettä muokkaavina kirkkopoliittisina vaikuttajaryhminä.
1990-luvun alun lama nosti esille diakoniatyön ja henkisen avun
tutkimisen tarpeellisuuden. Kirkkososiologian ja käytännöllisen
teologian tutkijat osallistuivat Suomen Akatemian rahoittamaan
1990-luvun lamaa käsittelevään laajaan kansalliseen tutkimusoh
jelmaan. Sen yhteydessä käsiteltiin esimerkiksi konkurssin tehnei
den uskonnollisuutta, miten talouslama ja työttömyys vaikuttivat
perhedynamiikkaan, miesten roolia isinä, palvelevan puhelimen
yhteydenottojen perusteella saatua kuvaa ihmisten henkisestä hy
vinvoinnista sekä uskonnollisten yhteisöjen merkitystä laman krii
seissä selviämisessä.
Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen suomalaiselle hyvinvointi
yhteiskunnalle tarjoamien palveluiden tutkimus on uusien kriisivai
heiden myötä edelleen ajankohtaista. Tutkimus kohdistuu siihen,
miten diakoniatyö voi paikata pohjoismaisen hyvinvointiyhteis
kunnan aukkoja, sekä siihen, mikä merkitys laman myötä voimak-
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kaasti kasvaneella vapaaehtoistyöllä on kokonaisuuden kannalta.
Näitä aiheita koskevaa tutkimusta ei tehdä pelkästään suomalaisin
voimin, vaan useiden eurooppalaisten tutkijaryhmien verkostoituneena yhteistyönä. Tällöin on mahdollista ottaa huomioon eri mai
den ja kulttuuripiirien historialliset lähtökohdat ja kunkin maan so
siaalisten olojen erityisluonne.
Suomessa maalaiskuntien hallinto perustui 1800-luvun puolivä
liin seurakuntahallinnon varaan, joten kunnilla ja seurakunnilla on
pitkä yhteinen historia. Tehtävät ja toiminta ovat eriytyneet, mut
ta 1990-luvun lamasta selviytymisessä seurakunnan ja kunnan yh
teistyöstä on tullut kunnille kiintoisa kanava laajentaa hyvinvointi
palvelujen tarjoajien kenttää. Euroopan unionin tarjoamat erilaiset
rahoitusmahdollisuudet syrjäytymisen ehkäisemiseksi ovat luoneet
monimuotoisia projektiverkostoja, joissa myös seurakunnat ovat
mukana toimijoina. Vuosituhannen alussa alkaneella kuntaraken
teen muutoksella on laaja vaikutus myös seurakunnan rakenteeseen
ja toimintaan. Tämän vuoksi tutkimuksen huomio kohdistuu sii
hen, miten kuntarakenteen muutos vaikuttaa seurakuntahallintoon
ja millaisia mahdollisuuksia avautuu kunnan ja seurakunnan yhteis
työlle.
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TUTKIMUSMENETELMIEN
MONINAISUUS

Käytännöllinen teologia soveltaa tutkimuksissaan muiden teologis
ten tieteiden tavoin humanistisen ja käyttäytymistieteellisen tut
kimuksen piirissä syntyneitä tutkimusmenetelmiä. Erona useimpiin
muihin teologisiin aloihin on se, että aiheet ja tutkimusasetelmat
edellyttävät poikkeuksellisen monen erilaisen menetelmän tunte
musta ja käyttöä. Kansainvälisessä keskustelussa korostetaan, että
käytännöllinen teologia noudattaa tutkimuksissaan hermeneuttista,
empiiristä ja estetiikkaan liittyvää tieteellistä metodiikkaa. Näihin
voi kytkeä myös historiallisen geneettisen menetelmän. Pohjois
maisen käytännöllisen teologian vaiheissa historiallisella tutkimuk
sella on ollut keskeinen asema, joten se on syytä nostaa esille. Tässä
yhteydessä ei ole kuitenkaan tarkoitus opettaa näiden menetelmien
perusteita. Sen sijaan on hyvä lyhyesti perustella, miksi käytännöl
lisessä teologiassa tarvitaan poikkeuksellisen monia erilaisia mene
telmiä.

Hermeneuttinen menetelmä
Hermeneuttista menetelmää luonnehditaan hermeneutiikan eli
tulkinnan perusteita selvittävän tieteen lähtökohdaksi. Siinä py
ritään ymmärtämään ja tulkitsemaan ihmisen toimintaa, yleisem
min kulttuuria tai tarkastelun kohteena olevaa tekstiä ja selvittä
mään merkityksiä. Hermeneuttista menetelmää käytetään laajalti
ihmisen ja yhteiskunnan tutkimisessa. Esimerkiksi tunnettu herme
neutikko Hans-Georg Gadamer on kuvannut ymmärtämistapahtu
maa kehäksi, jossa tarkastelu etenee osien ja kokonaisuuden välise
nä dialektisena suhteena. Tutkija lähestyy kohdettaan aina jonkin
kokonaisuutta koskevan esiymmärryksen varassa. Tarkempi tutus-
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tuntinen kohteeseen muuttaa ja täsmentää esiymmärrystä, ja näin
kohteen sisältö tai merkitys ja tutkijan sitä koskeva ymmärrys lä
hentyvät toisiaan. Filosofian ja systemaattisen teologian piirissä kes
kustellaan jatkuvasti ihmisen kulttuuristen ja uskonnollisten ilma
usten ymmärtämisen luonteesta ja menetelmistä.
Eksegeetille hermeneuttinen lähestymistapa on tärkeä ja ominainen Raamatun tekstejä tulkittaessa. Tämän vuoksi homileettisen analyysin yhteydessä sen menettelytavat tulee tuntea. Samoin
kuin systemaattisen teologian harjoittaja, käytännöllisen teologian
tutkija joutuu lähestymään myös kirkon myöhempiä dokumentteja
ymmärtävän tarkastelutavan avulla. Hermeneuttista tutkimusta tar
vitaan erityisesti silloin, kun lähteistä saatava tieto ei riitä tyhjentä
västi selittämään, miksi toiminnassa tai toimintaa ohjaavissa doku
menteissa kuten kirkkokäsikirjoissa, vitsikokoelmissa tai juridisissa
säädöksissä on päädytty annettuun tulokseen.

Empiiriset menetelmät
Termiä "empiirinen” käytetään luonnontieteissä ja yhteiskuntatie
teissä. Se viittaa havainnoilla ja kokeilla testattavissa olevien työhy
poteesien käyttämiseen. Luonnontieteessä pyritään luomaan koeti
lanne, joka on uusittavissa, niin että työhypoteesi voidaan todentaa
useamman toistettavan kokeen avulla tai tulosten niin osoittaessa
kumota. Käyttäytymistieteissä tutkimus täyttää harvoin kokeellisen
tutkimuksen tunnusmerkit tarkan uusittavuuden osalta. Esimerkiksi
kokeellisen psykologian yhteydessä, siis myös uskonnollista käyttäy
tymistä tutkittaessa, on mahdollista luoda aito koeasetelma. Ylei
semmästä näkökulmasta tutkimus on empiiristä silloin, kun aineisto
kootaan havainnoimalla tutkittavasta kohteesta ja sitä analysoidaan
etukäteen määriteltävissä olevien menetelmien avulla.
Käyttäytymistieteellinen empiirinen tutkimus voi olla kvantita
tiivista eli määrälliseen aineistoon perustuvaa tai kvalitatiivista eli
kohdejoukossa ilmenevien laadullisten ominaisuuksien erittelyyn
pyrkivää.
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Kvantitatiivisen tutkimuksen aineisto kerätään kyselyjen ja
haastattelujen avulla. Myös valmiita tilasto-.ja rekisteritietoja käy
tetään. Tutkittavien havaintoyksikköjen arvoja mitataan ja tuloksia
käsitellään tilastollisesti ja matemaattisesti. Asiat pyritään ilmai
semaan numeroin. Määrällinen tutkimusote on erityisen hyödylli
nen silloin, kun kohteena on suuri havaintoyksiköiden joukko, jo
ka koostuu ihmisistä, heidän kokemuksistaan ja mielipiteistään tai
suuresta määrästä kirjallisia dokumentteja, esimerkiksi sanomalehtikirjoituksia tai kirjeitä. Tavoitteena on mahdollisimman täsmäl
linen tieto. Tutkimuksen taustalla on teoreettinen viitekehys, joka
tarkoittaa tutkittavasta asiasta aiemmin käytyä tieteellistä keskuste
lua ja sen tuloksena syntyneitä käsitteitä ja teorioita. Niiden poh
jalta muodostetaan tutkimusongelman ratkaisemiseksi hypoteeseja,
jotka ohjaavat tutkimusta. Tarkoituksena on selvittää, pitääkö aluk
si esitetty teoria tai hypoteesi paikkansa.
Kvantitatiivista metodia sovelletaan esimerkiksi relationaalisissa tutkimuksissa, joissa kartoitetaan ilmiöiden, henkilöryhmien tai
asiakokonaisuuksien välisiä suhteita. Käytännöllisen teologian kai
kissa kolmessa oppiaineessa tehdään jatkuvasti tämäntyyppisiä tut
kimuksia, vaikka perinteinen relationaalinen analyysi onkin saanut
rinnalleen myös muita tutkimusmenetelmiä.
Ilmiöiden välisiä yhteyksiä voidaan kuvata kahdella käsitteel
lä: assosiaatiolla ja kausaliteetilla. Assosiaatiossa ilmiöt esiintyvät
yhdessä. Kausaliteetin ideana on päätellä ilmiöiden välinen syy ja
seuraus -suhde. Empiirisessä tutkimuksessa pyritään selvittämään,
miten todennäköinen, johdonmukainen ja järkevästi perusteltava
riippuvuus ilmiöiden välillä on.
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa kohdataan usein kysymys, kuin
ka suuri tutkittavan joukon pitäisi olla. Vastaus riippuu tutkimuk
sen tavoitteesta. Harvoin on mahdollista suorittaa kokonaistutkimus, jossa olisi mukana koko perusjoukko eli kaikki, joita tutkittava
asia koskee. Kvantitatiiviset tutkimukset ovat yleensä otantatutki
muksia, joissa perusjoukosta poimitaan edustava otos. Tämän suu
ruus riippuu siitä, pyritäänkö perusjoukosta antamaan jonkinlainen
arvio eli yleistämään tuloksia, vai onko tavoitteena kartoittaa uutta
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aluetta, josta on käytettävissä niukasti tietoa. Otoksen on vastatta
va tutkittavilta ominaisuuksiltaan perusjoukkoa.
Kvalitatiivisten eli laadullisten menetelmien käyttö on yleisty
nyt viime aikoina käyttäytymistieteissä, niin myös käytännöllisessä
teologiassa. Niitä käytetään nimensä mukaisesti aina silloin, kun ha
lutaan tietää tutkittavasta ilmiöstä enemmän laadullisia kuin mää
rällisiä asioita. Sitä käytetään usein tutkittaessa ilmiötä, jota ei ole
aikaisemmin tutkittu ja josta ei vielä tiedetä mitään. Laadullisia me
netelmiä käytetään myös silloin, kun halutaan saada selville tutkit
tavien oma näkemys kohteena olevasta ilmiöstä. Eli ne soveltuvat
hyvin, kun halutaan saada selville yksilölle tärkeitä henkilökohtaisia
asioita kuten esimerkiksi kokemuksia sielunhoidosta ja ripistä.
Tutkimusaineisto voidaan kerätä haastattelemalla tai havainnoi
malla. Myös kirjallista materiaalia käytetään kuten tutkittavien it
sensä kirjoittamia elämäkertoja. Aineistoa kerätään niin kauan, et
tä uusi aineisto ei enää tuo uutta tietoa, vaan samat asiat alkavat
kertautua. Laadullinen tutkimus on aina aineistolähtöistä. Tämä
tarkoittaa sitä, että tutkittavaa ilmiötä lähestytään sen omilla eh
doilla. Kysymyksenasettelu ja tulkintateoriat saavat lopullisen muo
tonsa vasta, kun aineisto on analysoitu.
Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii antamaan mahdollisimman tar
kan ja täydellisen kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Kun kvantitatiivi
nen tutkimus pyrkii tuomaan esiin jollekin joukolle tyypillisiä omi
naisuuksia (keskiarvoja, hajontoja, korrelaatioita), kvalitatiivinen
tutkimus etsii yhteneväisyyksiä ja kiinnittää erityistä huomiota
myös tutkittavana olevan ilmiön ainutkertaisiin piirteisiin ja poik
keavuuksiin. Kvalitatiivista menetelmää voi verrata valokuvaan, jo
ka kertoo, mitä kaikkea kuvattavassa kohteessa on. Niin kuin ku
vauksessa myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa rajaus on keskeistä.
Tutkittavasta ilmiöstä kehittyy tutkijalle kuva samalla tavoin, kuin
valokuvan nähdään hahmottuvan paperille.
Tulkintaa ja johtopäätösten tekemistä varten laadullisen tutki
muksen aineisto analysoidaan. Laadullisen tutkimuksen analyysi
menetelmiä ovat muun muassa tyypittely, tematisointi, sisällönerit
tely, retorinen analyysi sekä diskurssianalyysi. Tutkittavaa ilmiötä

206

'I' utki m u s in c n c t c I m i c n

m o n i n ;i i s u u •*

voidaan myös kuvata tarinoiden tai kertomusten avulla. Tällöin on
kyse narratiivisesta (kertovasta) menetelmästä. Tyypittelyssä tut
kimusaineiston samanlaisia piirteitä oinaavista sisällöistä muodos
tetaan tyyppejä tai ryhmiä. Tematisoinnissa puolestaan aineisto
jaetaan sen sisältämien teemojen mukaisiin ryhmiin. Sisällöneritte
lyssä taas tutkitaan, miten usein haastattelutekstissä esiintyy jokin
tietty sana tai asia. Retorinen analyysi ja diskurssianalyysi ovat mo
lemmat kielen tutkimuksen menetelmiä. Niiden perusteella kieltä
voidaan pitää sekii todellisuuden kuvaajana että sen rakentajana.
Kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia empiirisiä tutkimusmenetelmiä
on tapana käyttää erikseen, vaikka niiden raja on joskus keinote
koinen. Jyrkän kategorioinnin sijasta olisi parempi puhua erilaisista
näkökulmista tai lähestymistavoista.

Historiallinen menetelmä
Historiallista tutkimusmenetelmää tarvitaan usein käytännöllisessä
teologiassa, kun tarkastellaan jonkin toimintamuodon, esimerkik
si jumalanpalveluselämän, opetuksen tai sielunhoidon taustaa. Var
sinkin pohjoismaisessa käytännöllisen teologian tutkimuksessa se
on ollut usein koko tieteenalan identiteettiä profiloiva tutkimusote.
Historiallisen menetelmän soveltamista tarkastellaan tässä teokses
sa tarkemmin kirkkohistoriaa käsittelevässä artikkelissa.

Estetiikkaan liittyvät menetelmät
Estetiikkaan liittyvien menetelmien hallinta on tarpeen tavalla tai
toisella taiteelliseen ilmaisuun kohdistuvissa tutkimuksissa. Kirkko
musiikkiin kohdistuvissa hymnologisissa, esimerkiksi messusävelmis
töjen, virsi- ja laulukirjojen, tutkimuksessa tarvitaan musiikinteorian
ja sanallisen ilmaisun tutkimuksen hallintaa. Tutkimuskohteet vaihtelevat klassisista kirkkomusiikin teoksista moderniin populaarimu
siikkiin. Samalla tavoin kirkollisen taiteen tutkimuksessa voidaan
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tarkastella eri aikakausien teoksia. Uskonnolliset teemat ovat usein
esillä teatteriesityksissä ja erityisesti kirkkonäytelmissä. Niiden tutki
muksessa yhteistyö teatteritieteen kanssa voi tulla ajankohtaiseksi.
Estetiikan perinteisiä ongelmia ovat kysymykset taiteen ole
muksesta ja taideteoksen luonteesta sekä taiteen kokemuksesta,
merkityksestä ja tulkinnasta. Lisäksi estetiikka tarkastelee arjen ja
populaarikulttuurin ilmiöitä, joten uskonnollisen elämän erilaisia
ilmenemismuotoja voidaan tarkastella myös tästä näkökulmasta.
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VIISI ERILAISTA TUTKIMUSTA

Käytännöllisen teologian tutkimuksen monimuotoisuutta valaise
vat seuraavat viisi tutkimusta. Ne edustavat paitsi eri oppiaineita
myös erilaisia tutkimusmetodeja.

Valta- ja riippuvuussuhteet
lähetyskentillä
Eila Helanderin tutkimus ”A Social Approach to Partnership Relation within the Context of Missions” (1996, teoksessa Eila He
lander & Wilson B. Niwagila: Partnership and Power: A Quest for
Reconstruction in Mission) on esimerkki kirkkososiologian alaan
kuuluvasta empiirisestä tutkimuksesta. Siinä selvitettiin lähetysjär
jestöjen ja Tansanian evankelisluterilaisen kirkon välisiä valta- ja
riippuvuussuhteita vuosina 1978-1995. Tutkimuksessa pohdittiin
myös, miten ne olivat syntyneet ja miten yhteistyötä voitaisiin pa
rantaa. Tutkimus perustui pääosin arkistomateriaaliin: pöytäkirjoi
hin, talous- ja henkilöstötilastoihin, puheisiin ja kirjeisiin. Haastat
teluja oli vain muutama.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautui sosiaaliantropologiseen ja sosiologiseen sosiaalista vaihtoa käsittelevään kirjallisuu
teen. Tutkimuksen kohteiden mielipiteet vallasta, riippuvuudesta,
tasa-arvosta ja luottamuksesta sekä oletus yhteisestä arvomaailmasta
(kristinusko) vaikuttivat sosiaalisen vaihtoteorian valintaan. Käsi
te tarkoittaa sitä, että yksilöiden ja yhteisöjen suhteita tarkastellaan
vaihtosuhteina, jotka voivat muuttua myös valtasuhteiksi. Kulttuu
riset tekijät ja yhteiset arvot vaikuttavat vaihtosuhteiden painotuk
siin. Epätasapainoiset vaihtosuhteet vaikeuttavat yhteistyötä.
Niin lähetysjärjestöt kuin Tansanian luterilainen kirkkokin ovat
korostaneet, että uskonnolliset ja ylipäätään henkiset arvot ovat
keskeisiä yhteistyössä. Ne luovat pohjan onnistuneelle kumppaniin-
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delle, tasavertaisille suhteille ja keskinäiselle avoimuudelle. Talou
delliset seikat ovat saaneet kuitenkin entistä enemmän sijaa teh
täessä yhteistyötä koskevia päätöksiä. Mitä enemmän sosiaalisessa
vaihdossa tähdennetään taloudellisia puolia, sitä epätasapainoisemammaksi vaihtosuhde saattaa muodostua. Tästä seurauksena oleva
vallan epätasapaino ei johdu niinkään lähetysjärjestöjen taloudel
lisesta ylivallasta kuin niiden haluttomuudesta tai kyvyttömyydes
tä olla vastaanottajan asemassa. Afrikkalaisen kirkon kannalta on
puolestaan elintärkeää miettiä, mitä ainutlaatuista tarjottavaa sillä
on länsimaisille kumppaneilleen.
Tutkimuksen tulos oli, että epätietoisuus yhteisestä arvomaail
masta vaikeutti yhteistyötä. Kulttuurierojen vuoksi osapuolet tul
kitsivat kumppanuutta eri tavoin. Myös yhteistyöhön kohdistuneet
odotukset erosivat toisistaan. Kaikkia niitä ei edes ollut sanottu ää
neen, koska toisen osapuolen oletettiin jakavan samat odotukset.
Tasavertaisen kumppanuuden syntyminen kansainvälisessä yhteis
työssä edellyttää selkeää yhteisen kulttuuri- ja arvopohjan selvittä
mistä ja tiedostamista.

Uskon tilat ja kuvat
Uskon tilat ja kuvat -teos (toimittanut Arto Kuorikoski) koostuu
yli kahdestakymmenestä artikkelimuotoisesta tutkimuksesta. Sen
kohteena on moderni 1900-luvun kirkkoarkkitehtuuri ja -taide. Se
antaa myös havainnollisen kuvan siitä, miten erilaisia tutkimusme
netelmiä sovelletaan käytännöllisessä teologiassa.
Moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri on suomalaisen ark
kitehtuurin kiinnostavimpia alueita. Se on tarjonnut arkkitehdeil
le työkohteen, jossa on sallittu huomattavasti enemmän taiteellisia
vapauksia kuin muissa rakennustyypeissä. Tämä nostaa esiin kiin
nostavia kysymyksiä siitä, mitkä ovat olleet rakennuttajaa edus
tavien tahojen, seurakuntien, kirkon ja valtiovallan, tavoitteet ja
pyrkimykset. Uskonto tavoittaa yhteiskunnan eri sektorit kenties
perustavimmin juuri sen rakennetussa muodossa. Sakraalirakennus
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on kautta vuosisatojen ollut eri kulttuureissa julkinen rakennus.
Modernin kirkkoarkkitehtuurin arkista vastaanottoa ja sen enem
män tai vähemmän tietoista symbolista luentaa voi suhteuttaa esi
merkiksi keskiaikaisiin kivikirkkoihin liittyvään ajattomuuden ko
kemukseen.
Taiteellista esittämistä ei modernismin aikana 1900-luvulla
juurikaan hyödynnetty, kenties siksi, että arkkitehtuurilla katsot
tiin olevan riittävästi itsenäistä ilmaisuvoimaa. Taiteessa itsessään
käynnistyi jo 1800-luvulla voimakas pyrkimys autonomiaan, oma
lakisuuteen, jonka seurauksena kirkkotaiteesta tuli taidemaailmas
sa eräänlainen helposti syrjäytettävä kuriositeetti. Kerronnallisuuden hyväksyminen modernismin vastaliikkeenä on kuitenkin viime
vuosina lisännyt kirkollisen taiteen mahdollisuuksia ja merkitystä.
Teoksessa tarkastellaan näitä ja monia muita uskonnolliseen taitee
seen liittyviä erityiskysymyksiä.
Kirja koostuu neljästä pääjaksosta, konteksti, tuotanto, teos ja
vastaanotto. Konteksti-jaksossa luodaan taustaa aihepiirin ilmiöille.
Tuotannolla viitataan sellaisiin aihepiirin kysymyksiin, jotka liitty
vät tekemisen — rakentamisen, maalaamisen, päätöksenteon - edel
lytyksiin. Pääjaksossa teos - kirkkorakennus, taideteos - käsitellään
valmiiseen kohteeseen itseensä liittyviä piirteitä. Vastaanotossa
nousee keskeiseksi kysymykseksi kokeva ihminen ja kokemuksen
käsite.
Kokoomateos on Helsingin yliopiston käytännöllisen teolo
gian laitoksen nelivuotinen hanke. Laitoksen kuva-arkisto Kuvio
on ollut hankkeen keskeinen työpaja. Tämän tyyppinen tutkimus
on aina tieteidenvälisen yhteistyön tulosta. Tiirkeitä yhteistyö
kumppaneita ovat olleet Jyväskylän yliopiston taidehistorian lai
tos, Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtiosasto sekä Taideteollisen
korkeakoulun Muotoilun instituutti. Merkittävin ulkomainen yh
teistyökumppani on ollut Saksassa Marhurgin yliopistossa sijaitseva
alan johtava tutkimuskeskus, Institut ftir Kirchenhau und kircliche
Kunst der Gegernvart.
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Kokemuksien kertominen
sielunhoidossa
Lauri Kruusin tutkimus "Lupa kertoa ja tulla kuulluksi. Tutkimus
kokemuksen kertomisesta eläkeläisten ja opiskelijoiden ryhmässä”
(1996) edustaa laadullista menetelmää käyttävää yleisen käytännöl
lisen teologian tutkimusta. Sen tarkoituksena oli kuvata ja analysoi
da eläkeläisistä ja opiskelijoista muodostetun ryhmän vuorovaiku
tusta sielunhoidon toteutumisen ja oppimisen kannalta.
Käytännön sielunhoitotyössä ja tutkimuksissa on havaittu, että
muisteleminen ja kokemusten kertominen kiinnostavat erityisesti
vanhuksia. Muistelemisen merkitystä arvioitaessa ei kuitenkaan ole
selvästi otettu huomioon tilanteen vaikutusta. Kruusin tutkimuksessa
kuvataan paitsi muistelun sisältöä myöskin kertomistilannetta. Tut
kimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoja sellaisen sielunhoidon käy
tännön mallin rakentamiseksi, joka ottaisi huomioon, miten ihmiset
rakentavat kertomuksissa elämäänsä ja löytävät sille merkityksiä.
Kokemusten pohjalta oli aiheellista olettaa, että vanhukset
kertovat muistojaan mielellään lastenlapsilleen tai näiden ikäisil
le. Paikallisseurakunnissa ja laitoksissa koottiin elämäkertaryhmiä,
joissa toisena osapuolena oli elämänsä jossakin määrin kaoottiseksi
kokevia eläkeläisiä ja toisena osapuolena opiskelijoita. Tutkimusai
neisto koostui opiskelijoiden laatimista ryhmäistuntojen raporteista
ja ryhmänohjaajien havainnoista. Sitä analysoitiin laadullisesti ker
tomusten merkityksien näkökulmasta.
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli juutalaisamerikkalaisen J. S. Brunerin kehittämä narratiivinen malli. Sen mukaan
kertominen jäsentää kaoottisia kokemuksia. Kerrottaessa kokemuk
sille, muistoille ja tunteille annetaan merkityksiä, mutta samalla
monet niistä jäävät kertomuksen ulkopuolelle. Pois jätetyt koke
mukset säilyvät kyllä mielessä. Ne ovat pohjana uusille kokemuk
sille, jotka saattavat aikanaan vaikuttaa uuden kertomuksen muo
toutumiseen.
Mielenkiintoista Kruusin tutkimuksessa oli keskittyminen ihmis
ten tavalliseen toimintaan, kokemusten kertomiseen toisille. Opis
kelijoiden ja eläkeläisten ryhmissä käsiteltiin perusturvallisuuteen,
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toiminnallisuuteen ja vanhemmuuteen liittyviä merkityksellisiä
asioita. Sen sijaan autonomiaan ja läheisyyteen liittyvät kysymyk
set torjuttiin tai niitä käsiteltiin vain pintapuolisesti. Tutkimustu
los osoitti, että ryhmän sisäinen luottamus, vuorovaikutussuhteet ja
ulkoiset olot olivat kiinteässä yhteydessä sielunhoidon toteutumis
mahdollisuuksiin.

Kuka pyrkii teologiksi?
Kati Niemelän tutkimus "Teologiksi? Teologiseen tiedekuntaan
pyrkivien uranvalintamotiivit ja ammatillinen suuntautuminen”
(1999) kuuluu uskonnonpedagogiikan alaan ja edustaa tutkimusta,
jossa on yhdistetty kaksi menetelmää, määrällinen ja laadullinen.
Tutkimusaineiston muodostivat vuosina 1994 ja 1997 tiedekuntaan
pyrkineiltä kerätty kyselyaineisto ja 32:n vuonna 1997 tiedekun
taan pyrkineen haastattelut.
Tutkimuksen teoriataustana olivat piirreorientoituneet teori
at sekä uranvalintaan liittyvät kehitys- ja oppimisteoriat. Piirreorientoituneille teorioille on ominaista uranvalinnan ennustaminen
yksilön ominaisuuksien perusteella. Kehitysteorioissa uranvalin
taa tarkastellaan prosessina, ja se sijoitetaan laajempaan elämänperspektiiviin. Oppimisteoriat painottavat pystyvyys- ja tulosodo
tusten merkitystä uranvalintaratkaisuja tehtäessä. Niiden mukaan
ihminen hakeutuu uralle, jolle hän katsoo ominaisuuksiensa puoles
ta pääsevänsä ja josta hän uskoo pitävänsä. Erilaiset oppimiskoke
mukset ovat keskeisiä pystyvyys- ja tulosodotusten synnyssä.
Uranvalintamotiivien perusteella teologiseen tiedekuntaan pyr
kivistä voitiin hahmottaa kuusi ryhmää. Joka neljäs pyrkijä (25 %)
oli monipuolisesti motivoitunut. Heillä oli sekä kutsumuksellinen
että tieteellinen motivaatio teologiselle alalle. Lähes yhtä moni
(22 %) koki teologisen tiedekunnan kutsumuksekseen, Jumalan tar
koittamaksi valinnaksi. Joka viidettä (19 %) pyrkijää luonnehti ylei
nen kiinnostus tieteellistä tutkimusta kohtaan. Hieman harvemmat
(17 %) olivat perusmotivoituneita: heillä keskitason motivaatio
monesta eri näkökulmasta. Lähes joka kymmenennelle pyrkijälle
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(9 %) oli tunnusomaista opiskelupaikan varmistaminen ja vähäinen
motivaatio teologiaa kohtaan. Loput pyrkijät (8 %) olivat yleisauttajia: heillä oli vahva halu auttaa muita mutta ei erityistä suuntau
tuneisuutta teologiselle alalle.
Seurakuntaan haluavien teologikokelaiden määrä oli vähenty
nyt. Ainoastaan joka neljäs pyrkijä tähtäsi ensisijaisesti seurakuntapapin tehtäviin. Syynä tähän on teologikokelaiden aiempaa vähäi
sempi kirkollinen tausta ja naispyrkijöiden määrän lisääntyminen;
pappeus ei erityisemmin kiinnosta naisia. Pappeuden ohella muita
ammattitoiveita olivat opetukseen ja tutkimukseen liittyvät tehtä
vät sekä teologin erityistehtävät kuten perheneuvonta ja sairaala
sielunhoito. Keskimäärin kaikkein kiinnostavimpina työtehtävinä,
joskaan ei usein ensisijaisina ammattitavoitteina, pidettiin tutkijan
ja lähetystyöntekijän ammatteja.
Eri ammatteihin tähtäävät pyrkijät poikkesivat toisistaan. Myös
taustan perusteella voitiin tehdä jonkinlaisia oletuksia ammatilli
sista tavoitteista. Seurakuntapapin ammatista kiinnostuneet olivat
tyypillisesti sosiaalisia, uskonnollisessa kodissa kasvaneita ja itsekin
vahvasti uskonnollisia miehiä. Suurimmalla osalla heistä oli vahva
kokemus kutsumuksesta: he kokivat Jumalan tarkoittaneen heidät
pappeuteen. Sen sijaan uskonnonopettajiksi tai tutkijoiksi aikovilla
ei yhtä usein ollut tällaista kutsumuskokemusta. Uskonnonopetta
jan ammatista haaveilivat tyypillisesti sosiaaliset, työhön välineel
lisesti suuntautuneet naiset. Tutkijaksi aikovia luonnehtivat ennen
kaikkea intellektuaalinen suuntautuminen ja tieteelliset uranvalin
tamotiivit. He olivat usein uskonnollisesti passiivisia ja vähemmän
sosiaalisia.

Radiohartaudet Suomessa
Heikki-Tapio Niemisen tutkimus "Suomalainen radiohartaus”
(1999) on esimerkki saarna- ja viestintätutkimuksesta ja kuuluu
yleisen käytännöllisen teologian alaan. Se tarkastelee Yleisradios
sa vuosina 1932-1997 lähetettyjen luterilaisten aamuhartauksien
rakennetta ja sisältöä. Tutkimusaineiston muodostivat 683 luteri-
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laisen hartauden käsikirjoitusta vuosilta 1932/1933, 1957, 1982 ja
1997, 1930-luvulla radiohartauksia pitäneiden haastattelut ja vuo
sien 1943-1999 luterilaisten radiohartauksien henkilövalinnoista ja
järjestelyistä virallisesti vastanneiden kirkon radiopappien haastat
telut.
Aineistoa analysoitiin laadullisesti ja määrällisesti sisällöneritte
lyn avulla. Tutkimuksessa käytettiin empiirisen homiletiikan meto
dia, jonka avulla tutkitaan kristillistä saarnaa ja joka perustuu pit
kälti yleisen viestintätutkimuksen menetelmiin.
Pitkän aikavälin aineistossa oiettiin lisäksi huomioon geneetti
sen tutkimuksen vaatimukset. Tuloksia verrattiin viestintätieteen
teorioihin, joissa otetaan huomioon eri osatekijät viestin tuottajasta
s e n v a s t a a n o 11 a j a a n.
Vajaan seitsemänkymmenen vuoden aikana radiohartaudet ovat
Niemisen mukaan muuttuneet huomattavasti. Ne ovat rakenteen ja
sisältönsä puolesta tulleet lähemmäs kuulijoiden arkielämää. Puhu
jat pyrkivät kontaktiin kuulijan kanssa ja tuovat esiin näkemyksen
sä opillisten kysymysten merkityksestä yksityisen ihmisen elämässä.
Tutkimuksen mukaan hartauksista pyritään tekemään ymmärrettä
viä.
Hartaudet olivat muuttuneet myös sisällöltään. Kun kolmekym
mentäluvulla puhuttiin paljon syntien sovituksesta ja anteeksian
nosta, tutkimusajankohdan loppupuolella näitä kysymyksiä käsi
teltiin huomattavasti harvemmin. Muutenkaan luterilaisuuden
keskeisiä opillisia kysymyksiä ei tarkasteltu vuosisadan loppupuolel
la yhtä paljon kuin alkupuoliskolla.
Puhujat nostivat hartauksien aiheet entistä enemmän elävän
elämän kysymyksistä. Hartauksissa tuotiin nyt esille ihmisen arki
elämän ongelmia ja hänen ympärillään olevaa yhteiskuntaa. Puhu
jat tutkivat huolien ja vaikeuksien keskellä elävän ihmisen ongel
mia. Työelämän kysymyksiä ja työttömyyttä sivuttiin viime vuosina
joka neljännessä radiohartaudessa. Voimakkaammin kuin aikaisem
min kiinnitettiin huomiota myös lasten ja vanhusten ongelmiin.
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