
Kaivauksia kristinuskon

menneisyydestä

Kristinuskon suuri kertomus ulottuu Uu-

den testamentin ajoista syvälle länsimai-

sen kulttuurin ytimeen, ja Euroopan val-

tauskonnosta on totuttu kirjoittamaan

voittajien historiaa. Tähän historiaan kuu-

luvat monenlaiset suuret linjat,  joita  on

toistettu historiankirjoituksessa, historial-

lisissa romaaneissa ja kevyemmissäkin

viestimissä. Yksi merkittävistä piirteistä

on ajatus Jeesuksen ylivertaisesta opetuk-

sesta ja puhtaasta varhaiskristillisyydestä,

joista kristillinen kirkko lankesi pois, kun

siitä tuli Rooman valtakunnan ainoa sallit-

tu uskonto. Rappio vain syveni keskiajal-

la, kunnes tuli ”uskonpuhdistuksen” – siis

reformaation – aika, ja pohjoisen Euroo-

pan kirkot vapautuivat paavinvallan, teko-

vanhurskauden ja ritualismin kahleista.

Tähän kuvaan puhtaasta alkuevanke-

liumista liittyi kauan ajatus, jonka mukaan

Jeesus opetti jotakin aivan muuta kuin ai-

kansa juutalaisuus, ja että hänen tuomansa

uusi usko tuli valoksi keskelle tekojen

vanhurskautta ilmentävää Mooseksen lain

noudattamista sekä temppelikulttia. Jee-

suksen ajan juutalaisuus ja Lutherin ajan

roomalaiskatolisuus näyttivät pitkään

kunnon luterilaisen silmissä kovin saman-

laisilta ilmiöiltä. Vasta viime vuosikym-

meninä tämä kuva on saanut väistyä pa-

remmin todellisuutta vastaavan tulkinnan

tieltä. Jeesus ja hänen ensimmäiset seu-

raajansa olivat kaikessa juutalaisia; kris-

tinusko, omalakinen uskonnollinen järjes-

telmä, kasvoi irti juutalaisuudesta vasta

vähitellen, muutaman sukupolven kulues-

sa.

Ajatus varhaiskristillisyyden puhtau-

desta puolestaan tekee Uuden testamentin

kirjoitusten kuvaamasta alkuvaiheesta jol-

lakin tavalla koskemattoman. Ihannoivat

käsitykset ja sukupolvelta toiselle periyty-

neet mielikuvat säilyttävät helposti ase-

mansa, vaikka kriittisten kysymysten esit-

tämiseen ja monien asioiden uudelleenar-

viointiin olisi syytä.

Tässä Vartijan numerossa myöhäisan-

tiikin ja patristiikan tutkija Maijastiina

Kahlos tarkastelee ensimmäisten vuosisa-

tojen kristittyjä kohdanneita vainoja. Hän

esittää painavia näkökohtia, joiden valos-

sa syvään juurtunutta käsitystä näiden vai-

nojen laajamittaisuudesta ja systemaatti-

suudesta olisi syytä arvioida uudelleen.

Samalla on pantava uuteen perspektiiviin

ajatus kristinuskon muutoksesta Konstan-

tinoksen käänteen yhteydessä. Kristinus-

ko ei muuttunut 300-luvun alussa mart-

tyyrien nöyrästi kärsivästä, toisenkin pos-

ken kääntävästä uskonnosta pakanoiden
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pakkokäännyttäjäksi. Kahlos esittää us-

kottavasti, että kristinuskossa eli kumpa-

nakin aikakautena rinnakkain sekä suvait-

sevuuden että suvaitsemattoman mono-

teismin perinne. Oli kuitenkin koko lailla

vääjäämätöntä, että jälkimmäinen sai kris-

tinuskon voittokulun myötä yhä enemmän

jalansijaa kirkon opettajien parissa.

Kaisa-Maria Pihlava puolestaan kir-

joittaa varhaiskristittyjen naisten asemas-

ta, joka on viime vuosikymmeninä saanut

yhä enemmän tutkijoiden huomiota osak-

seen. Pihlava osoittaa, miten jo Uuden

testamentin antamien tietojen valossa voi-

daan luoda kuvaa kristityistä naisista, jot-

ka avasivat kotiensa ovet yhteisiä kokoon-

tumisia varten. Muiden antiikin lähteiden

valossa voidaan päätellä, että naisia oli

niin juutalaisten synagogien kuin kreikka-

laisten yhdistystenkin suojelijoina ja joh-

tajina. Tällaisten vauraiden ja sivistynei-

den naisten korkea sosiaalinen status selit-

tää hyvin myös varhaiskristillisistä läh-

teistä tunnettuja mainintoja. Rikkaat, les-

kiksi jääneet naiset toimivat luonnollisella

tavalla heidän kodeissaan kokoontuvien

kristittyjen yhteisaterioiden johtajina.

Naisen asema muuttui heikommaksi vas-

ta, kun paikallisten kirkkojen organisaatio

hierarkisoitui ja valta keskittyi miespiis-

pojen käsiin.

Tässä numerossa Vartija onnittelee

myös Lassi Nummea hänen täyttäessään

ensi syksynä 80 vuotta. Hänen pitkää

uraansa runoilijana, kirjallisena vaikutta-

jana ja raamatunkäännöksen siivittäjänä

kuvaavat Aarne Toivanen ja Jukka Mal-

linen.

Vartijan päätoimittaja Martti Mäki-

salo on jättänyt tehtävänsä 20-vuotisen

urakan jälkeen. Hän piti lehdessä yllä

etenkin sen yhteiskunnallista profiilia,

jota toimitus ei aio hänen jälkeensäkään

kadottaa silmistään. Martille läheistä aihe-

piiriä edustaa lehden tässä numerossa Ulf

Särsin artikkeli Mihin teologiaa kirkossa

tarvitaan? Päätoimittajan tehtäviin on

siirtynyt Leo Näreaho, poikkitieteellinen

humanisti ja monialainen kulttuuriosaaja.

Tervetuloa tiimiin, Leo!

Matti Myllykoski
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Maijastina Kahlos

Kristittyjen vainot

Kristinuskon vaiheet ovat myös uskonnol-

lisen suvaitsemattomuuden ja vainon his-

toriaa. Rooman valtakunnassa 300- ja

400-luvuilla valtaan nousseet kristityt vai-

nosivat, paitsi muita kristittyjä ryhmiä,

myös ei-kristittyjä. Useita osia  Rooman

valtakunnasta kristillistettiin voimalla ja

väkivallalla. Juutalaiset olivat hyvin ah-

taalla  kristillisissä yhteiskunnissa eri ai-

koina. Ristiretkien aikana tapettiin satoja

tuhansia ihmisiä kristinuskon nimeen. Itä-

Euroopan väestö, esimerkiksi Baltiassa

1100–1200-luvuilla, pakkokäännytettiin

ns. miekkalähetyksellä. 1600-luvulla Kes-

ki-Eurooppaa koettelivat uskonsodat.

Sen jälkeen kun kristinusko, tai oi-

keammin sen eri suuntaukset, vakiinnutti-

vat asemansa Rooman valtakunnassa ja

myöhemmin Euroopassa, kesti vuosisato-

ja ennen kuin eri kristinuskojen vallitse-

mat yhteiskunnat antoivat tilaa muille us-

konnollisille suuntauksille. Länsimaista

uskonnonvapautta ei suinkaan saavutettu

vaivattomasti eikä kirkkojen osuutta tässä

prosessissa voi kaunistella. Eri kristilliset

yhteisöt eivät luopuneet valta-asemistaan

vapaaehtoisesti, vaan pitkällisen viivytys-

taistelun jälkeen. A. H. Armstrong on

kohdallisesti todennut: ”En usko, että yk-

sikään kristillinen instituutio on koskaan

luopunut vallastaan vainota ja alistaa sil-

loin, kun sillä on todella ollut tuo valta.

Uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja va-

pauden hyväksyminen on yleensä tullut

jälkijunassa – vaikkakin joskus vilpittö-

mästi ja täydestä sydämestä – jo olemassa

olevien olosuhteiden tunnustamisena ja

vahvistamisena.”

Vainotuista kristityistä …

Onko kristinuskon historiassa esiintyvä

suvaitsemattomuus jotenkin olennaista,

myötäsyntyistä tai väistämätöntä kristin-

uskossa? Lähestyn kysymystä antiikin

historian tutkijan näkökulmasta ja pohdin

sitä, miten vainotuista kristityistä tuli kris-

tittyjä vainoojia.

Kristinuskon varhaisvaiheita on usein

hahmotettu kristittyihin kohdistettujen

vainojen kautta. Perinteinen näkemys on

korostanut kristittyjen jatkuvasti hankalaa

asemaa ja jopa yhtämittaista vainoa Roo-

man valtakunnassa. Nykytutkimus kuiten-

kin korostaa, että kristityt ryhmät nautti-

vat suhteellisesta vapaudesta lähes suu-

rimman osan keisarikaudesta. Valtaväestö

suhtautui kristittyihin vaihtelevan epäluu-

loisesti, mutta niin se asennoitui muihin-

kin uskonnollisiin tai etnisiin ryhmiin. Eri

uskonnollisten ryhmien välillä oli väkival-

taisiakin paikallisia konflikteja myös eri

kristillisten ryhmien välillä.

Roomalaiset vallanpitäjät suhtautuivat

välinpitämättömän sallivasti useimpiin us-
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konnollisiin ryhmiin, yleensä myös kris-

tittyjen ryhmien tapauksessa. Näin ei ollut

aina, ja tunnemme tapauksia, joissa kris-

tittyjä ahdisteltiin ja painostettiin. Keisari

Neron (54–68) aikainen pogromi ei ollut

varsinaisesti valtiollinen, systemaattisesti

toteutettu vaino. Keisarillinen hallinto or-

ganisoi kristittyjä vastaan vainoja vasta

200-luvun puolivälistä lähtien, keisari De-

ciuksen (249–251) hallituskaudella yhden

vuoden ajan, Valerianuksen kaudella

(253–260) kolme vuotta (257–260) ja tet-

rarkkikeisareiden aikana kaksi vuotta

(303–305) lännessä ja useampia vuosia

pidempään (303–313) idässä eli yhteensä

noin neljäntoista vuoden ajan yli kolmen

vuosisadan aikana. Vainojen suhteellisen

lyhyt kesto ei tietenkään vähennä niiden

järkyttävyyttä ja traumaattisuutta. Toi-

saalta on syytä huomata, että antiikin kris-

tillisessä kirjallisuudessa vainojen ja

marttyyrien muistoa pidettiin voimak-

kaasti yllä ja 300- ja 400-luvuilla kristil-

listä identiteettiä myös rakennettiin tämän

muiston varaan. Kärjistäen voi sanoa, että

mitä pitempi aika tetrarkkikeisareiden

vainosta kului, sitä suuremmaksi uhrien

määrä kasvoi.

Tässä tilanteessa, 100- ja 200-luvuilla

kristityt kirjoittajat, Athenagoras Atee-

nalainen, Justinos Marttyyri, Tertullia-

nus ja Lactantius, anoivat kristityille

mahdollisuutta harjoittaa uskontoaan va-

paasti Rooman valtakunnassa. Athenago-

ras ja Tertullianus esittivät oman uskon-

tonsa yhtenä valtakunnan muiden uskon-

tojen joukossa ja vaativat, että se tulisi

sallia, kuten muutkin uskonnot sallittiin.

Tertullianus kirjoitti uskonnonvapauden

ja yksilöllisen valinnan puolesta. Lac-

tantius kehitteli ajatusta vielä pidemmäl-

le ja kirjoitti kärsivällisyyden (patientia)

hyveestä, jota eri uskontoja harjoittavien

oli syytä harjoittaa toisiaan kohtaan. Us-

konnon tuli perustua vapaaehtoisuuteen.

Eräät tutkijat ovat huomauttaneet

sarkastisesti, että kristityt olivat valmiita

puhumaan vapaan uskonnonharjoituk-

sen puolesta, kun he itse olivat alakyn-

nessä. Vetoomukset uskonnollisen su-

vaitsevaisuuden ja uskonnonvapauden

puolesta näyttävät syntyvän sivutuottei-

na silloin, kun itse ollaan heikoilla. Ne,

jotka olivat vahvemmassa asemassa an-

tiikin uskontomarkkinoilla, eivät yleen-

sä olleet kiinnostuneita pohtimaan us-

konnon harjoittamisen vapautta. Siihen

ei ollut tarvetta.

… kristityiksi vainoojiksi

Sen jälkeen kun keisari Konstantinus

(306–337) oli kääntynyt kristityksi ja ryh-

tynyt suosimaan kristinuskoa, osat vaih-

tuivat. Tässä vaiheessa kristityt mielipide-

johtajat eivät korostaneet uskonnonvapau-

den tai yksilöllisen valinnan tärkeyttä.

Eusebios Caesarealainen ja Athanasios

Aleksandrialainen esittivät kristinuskon

ainoana oikeana uskontona ja valtakunnan

muut uskonnot uskonnon vääristyminä tai

taikauskoina. Eusebioksen mukaan Roo-

man valtakunnassa tuli vallita yksi uskon-

nollinen suuntaus, kristinusko, ja muut

suuntaukset oli poistettava kuvioista.

Kaikkein fanaattisin 300-luvun kristi-

tyistä kirjoittajista  oli Firmicus Mater-

nus, joka vaati ei-kristillisten uskontojen

ja niiden harjoittajien täydellistä hävittä-

Eräät tutkijat ovat huomauttaneet sarkastisesti,
että kristityt olivat valmiita puhumaan vapaan
uskonnonharjoituksen puolesta, kun he itse olivat
alakynnessä.
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mistä valtakunnasta. Eusebios ja Athana-

sios olivat ilmaisuissaan huomattavasti

hienostuneempia. Kaikkein perusteellisin

oli Hippon Augustinus, joka 300- ja 400

-lukujen vaihteessa todisteli uskonnollisen

painostuksen ja toisin uskovien vainoami-

sen puolesta. Häntä onkin kutsuttu inkvi-

sition ensimmäiseksi teoreetikoksi.

Vastaavasti, kun valtasuhteet olivat

muuttuneet muita uskontoja harjoittavia

vastaan, polyteistiset kirjoittajat – The-

mistios, Symmachus, Libanios – heräsi-

vät puhumaan uskonnonvapauden puoles-

ta.

Oliko kuvio näin yksinkertainen? On

syytä muistaa, että kaikki kristityt eivät

olleet yhden uskonnollisen yhtenäisyyden

ja pakottamisen kannalla. Hajatietoja on

myös muunlaisista, maltillisemmista, ää-

nenpainoista 300- ja 400-luvuilla. Mutta

meille ovat säilyneet lähinnä äänekkäim-

pien mielipidejohtajien kirjoitukset.

Polyteististen uskontojen tuomitsemi-

nen ei jäänyt retoriikan ja teorian tasolle.

Keisarillinen hallinto suuntasi lainsäädän-

nön avulla kohti kristittyjen kirjoittajien

vaatimaa uskonnollista yhtenäisyyttä.

300- ja 400-lukujen vaihteessa polyteisti-

siä kulttikäytäntöjä kiellettiin kuoleman-

rangaistuksen uhalla, temppeleitä määrät-

tiin suljettaviksi ja pyhäkköjen omaisuutta

takavarikoitiin. Kristittyjen munkkien is-

kujoukot hävittivät polyteistien kulttipaik-

koja.

Kristinuskon turmeltuminen?

Kristinuskoa puolustavat kirjoittajat

100- ja 200-luvuilla korostivat sen lä-

himmäisenrakkautta ja rauhanomaisuut-

ta sekä uskonnon vapaata yksilöllistä

valintaa. Miksi kristinuskon lähimmäi-

senrakkauden opetus hävisi suvaitsemat-

tomuudenretoriikan ja käytännön vainoa-

misen alle?

Antiikintutkijat ovat esittäneet erilai-

sia selitysmalleja. Yleisin näistä on ajatus

kirkon rappeutumisesta. Tämän näkemyk-

sen mukaan Konstantinuksen ja myöhem-

pien keisareiden ylenpalttinen tuki kirkol-

le teki sille karhunpalveluksen. Valta tur-

meli. Niin kauan kuin kristityt itse olivat

uskonnonvapauden tarpeessa, he olivat

valmiita vetoamaan sen puolesta. Heti kun

he pääsivät vallan kahvaan, he unohtivat

aikaisemmat opetuksensa ja ryhtyivät riis-

tämään toisilta vapautta, jonka he itse oli-

vat juuri saavuttaneet.

Samoin on ehdotettu, että kristityt

omaksuivat painostuksen ja vainoamisen

ajatuksen ja käytännön juuri niiden vaino-

jen aikana, joissa heitä itseään oli ahdis-

tettu. Tämän näkemyksen mukaan vainon

aiheuttamilla traumoilla oli vaikutuksensa

ainakin osaan kristityistä.

Selitysmalli kirkon tai kristinuskojen

turmeltumisesta perustuu monille nyky-

kristityillekin mieluisaan käsitykseen oi-

keasta, alkuperäisestä ja puhtaasta kristin-

uskosta. Konstantinuksen kääntymyksen

jälkeen saavutettu valta ja vauraus tärveli-

vät tämän puhtaan kristinuskon, jonka pii-

rissä kristityt alun perin opettivat ja seura-

sivat vain lähimmäisenrakkauden, nöy-

ryyden ja suvaitsevaisuuden ihannetta. Jä-

tän tämän oikean, alkuperäisen ja puhtaan

kristinuskon platonilaiseen ideamaail-

maan. Sen sijaan kristittyjä ja kristillisiä

liikkeitä on syytä tarkastella historiallisel-

la ja sosiologisella otteella.

Suvaitsematon monoteismi?

Tutkimuksessa esiintyvä selitysmalli

kaikkien monoteististen uskontojen su-

vaitsemattomuudesta edustaa toista ääri-
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päätä. Tämän näkemyksen mukaan kris-

tinusko on aina ja välttämättä suvaitsema-

ton, koska se on monoteistinen uskonto –

vaikkakin kolminaisuusoppia julistavan

kristinuskon monoteismi on antiikin kir-

joittajista lähtien jatkuvasti kyseenalais-

tettu. Joka tapauksessa kristinuskon pääs-

tyä 300-luvulla niskan päälle sitä seuran-

nut käänne suvaitsemattomuuteen ja mui-

den uskontojen vainoamiseen oli väistä-

mätön muutos.

Mutta oliko käänne väistämätön? Vai

onko kyseessä teleologinen harha? Kun

tiedämme mitä 300-luvulta lähtien tapah-

tui, polyteistiset uskonnot kiellettiin ja nii-

tä vainottiin, niin tyydymme toteamaan,

että tämä oli väistämätön kehitys. Olisiko

voinut käydä toisin? Oliko kristinusko

väistämättä aggressiivinen, valloitushalui-

nen ja muut alistava uskonto? Vai pitäisi-

kö pikemminkin puhua siitä, että silloisten

kristittyjen ryhmien militantit suuntaukset

saivat huomattavasti vaikutusvaltaa ja

pääsivät sanelemaan vallanpitäjien poli-

tiikkaa?

Onko monoteistinen uskonto auto-

maattisesti suvaitsematon? Useat tutkijat

ovat korostaneet, että vaatimus totuuden

monopolista, toisten uskontojen demoni-

sointi ja yhden jumalan mustasukkaisuus

tekivät kristinuskoista suvaitsemattomia.

Onkin kärjekkäästi väitetty, että suvaitse-

mattomuus on  sisäänrakennettuna juuta-

lais-kristillisen ajattelun perusoletuksiin.

Monoteistinen kristinusko on usein

leimattu suvaitsemattomaksi. Sen vasta-

kohdaksi on asetettu suvaitsevainen poly-

teismi, jonka on oletettu olevan suvaitse-

vainen. Näin esitti jo David Hume teok-

sessaan The Natural History of Religion

vuonna 1757. Tähän on tarkennuksena sa-

nottava, että kreikkalais-roomalaisen an-

tiikin polyteistiset uskonnot eivät olleet

automaattisesti pluralistisia tai suvaitse-

vaisia. Kreikkalais-roomalaisesta poly-

teistisestä traditiosta löydettiin tarvittaessa

sopivat perustelut uskonnolliselle painos-

tukselle siinä missä kristillisestä mono-

teistisestä perinteestä. Esimerkiksi tetrark-

kikeisarit perustelivat 300-luvun alun us-

konnollista vainoa vanhoihin roomalaisiin

arvoihin palaamisella.

Antiikin polyteistisiä uskontoja ei

kannata romantisoida sen enempää kuin

oikeaa ja alkuperäistä kristinuskoa. Abs-

traktioiden sijaan on syytä puhua ihmisis-

tä ja yhteisöistä, joukkoliikkeistä ja ryh-

mien  välisistä suhteista. Ihmiset tekevät

uskonnon ja uskonnolliset liikkeet.

Suvaitsemattomuuden retoriikasta

toimintaan

Kun puhumme suvaitsevaisuudesta ja su-

vaitsemattomuudesta, on välttämätöntä

erottaa dogmaattinen tai teologinen su-

vaitsemattomuus ideoiden ja retoriikan ta-

solla   suvaitsemattomuudesta   käytännön

tasolla eli vainojen toteuttamisen tasolla.

Suvaitsemattomuuden julistuksista on

matkaa vainon ja painostuksen toteuttami-

seen käytännössä. Niillä tietenkin voi olla

suuri vaikutus siihen, millaiseen toimin-

taan ihmiset ja yhteisöt ryhtyvät. Yhteis-

kunnalliset olosuhteet ja poliittiset valta-

suhteet, enemmistöjen ja vähemmistöjen

suhteet, ja yksilöiden oma toiminta vai-

kuttavat siihen, millaiseksi tilanne kul-

loinkin muodostuu.

Onko ajattelumalleja ja asenneilmas-

toja, joiden siivittämänä sekä siirtyminen

Oliko kristinusko väistämättä aggressiivinen, val-
loitushaluinen ja muut alistava uskonto?
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suvaitsemattomaan toimintaan että toi-

minnan oikeuttaminen on vaivattomam-

paa kuin toisissa? Monoteistinen uskonto

ei ole välttämättä ja luonnonlain tapaan

aggressiivinen, alistava ja toiset uskonnot

tuhoava. Kannattaa kuitenkin myöntää,

että monet   kristinuskon monoteismiin,

eksklusivismiin ja absoluuttiseen totuu-

teen rakentuvat ajatusmallit tarvittaessa

tarjosivat käyttökelpoiset aseet toisia us-

kontoja vastaan. Ehkä huomattavasti hel-

pommin kuin polyteistiset uskonnot.

300- ja 400 -lukujen muuttuneessa yh-

teiskunnallisessa tilanteessa kristinuskon

poissulkeva ja kilpailevat uskonnot demo-

nisoiva monoteismi osoittautui käyttökel-

poiseksi aseeksi toisin uskovia ja toisin

ajattelevia vastaan. Esimerkiksi Paavalin

Roomalaiskirjeen 1:18–32 kuuluisa vuo-

datus pakanoita vastaan valjastettiin käyt-

töön 300-luvulla. Athanasios ja Johan-

nes Khrysostomos osasivat hyödyntää

sitä oman aikansa polyteistejä vastaan.

Tradition kaksi juonnetta

Asetan kysymyksen kristinuskojen suvait-

semattomuudesta toisella tavalla. Olivat-

ko kristinuskot suvaitsemattomia? Kyllä.

Entä olivatko ne suvaitsevaisia? Kyllä.

Suvaitsevaisuus ja suvaitsemattomuus

ovat kristinuskon kaksi puolta. Kristinus-

kossa on siemenet sekä suvaitsevaisiin

että suvaitsemattomiin asenteisiin toisin

uskovia ja toisin ajattelevia kohtaan. Sa-

moin kristinuskossa on valmiudet noiden

asenteiden käytännön toteutuksiin – sietä-

misen politiikkaan ja vainoon.

G.G. Stroumsa kirjoittaa siitä, miten

kristillisissä liikkeissä aivan niiden alku-

ajoista lähtien oli läsnä ambivalentti suhde

toisin uskoviin ja toisin ajatteleviin. Hän

puhuu eireenisestä (rauhanomaisesta) ja

eristisestä (riidanhaluisesta) juonteesta

kristillisessä perinteessä. Kristillisessä

psyykessä oli perustavaa laatua oleva kak-

sijakoisuus: sekä vaatimus suvaitsevai-

suudesta että suvaitsemattomuuden hy-

väksyminen.

Kristinusko kantaa perintönään lähim-

mäisenrakkautta, toisen sietämistä ja yksi-

löllistä valinnanvapautta, mutta se kuljet-

taa mukanaan myös toisen demonisoimis-

ta ja oikeaan uskontoon pakottamista.

Kristilliseen kaksijakoiseen sanomaan

kuuluu sekä ”rakasta lähimmäistäsi” että

”vastusta Saatanaa”. Toisin uskoviin ja

toisin ajatteleviin voi suhtautua kanssaih-

misinä lähimmäisenrakkauden hengessä

tai vihollisina ja Saatanan kätyreinä, Saa-

tanan vastustamisen hengessä. Kristinus-

kossa on edellytykset niin suvaitsevaiseen

kuin suvaitsemattomaan retoriikkaan ja

toimintaan. Muilla uskonnollisilla joukko-

liikkeillä on samat  valmiudet, kuten oli

myös kreikkalais-roomalaisen maailman

muillakin uskonnoilla. Tässä suhteessa

kristinuskot eivät eronneet muista aikansa

uskonnollisista liikkeistä.

Se, millaisen ilmiasun ihmisten ja yh-

teisöjen toiminnassa tämä suvaitsematto-

muus on eri aikoina saanut, kytkeytyy

kunkin aikakauden ja yhteisön olosuhtei-

siin.

Miten nykypäivän kristitty selvittelee

suhdettaan oman traditionsa suvaitsemat-

tomaan  juonteeseen? On tärkeää  tuntea,

tunnistaa ja tunnustaa kristinuskon ristirii-

tainen perintö. On syytä tietää, että kirk-

koisät saarnasivat ja kirjoittivat muustakin

Kristinuskossa on siemenet sekä suvaitsevaisiin
että suvaitsemattomiin asenteisiin toisin uskovia
ja toisin ajattelevia kohtaan.
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kuin lähimmäisenrakkaudesta. Esimerkik-

si Hippon Augustinus oli merkittävä teo-

logi ja filosofi, mutta hän oli myös teoree-

tikko,  joka kehitteli  oikeutuksen uskon-

nolliselle pakottamiselle  ja  vainolle. On

tavanomaista tuoda esiin modernille ihmi-

selle salonkikelpoiset puolet kirkkoisistä.

Mutta on erityisen tärkeää pitää esillä vä-

hemmän ylevät juonteet kirkkoisien ajat-

telusta.
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Kaisa-Maria Pihlava

Naisten kodit varhaiskristittyjen

kokoontumispaikkoina1

Ensimmäisten vuosisatojen kristityt ko-

koontuivat tavallisesti kodeissa. Seura-

kuntien tavasta kokoontua kodeissa ker-

rotaan monissa varhaiskristillisissä teks-

teissä. Usein saattaa kuitenkin jäädä huo-

maamatta, että jotkin Uudessa testamen-

tissakin mainituista kodeista, joissa var-

haiset kristityt kokoontuivat, olivat nais-

ten omistuksessa. On ymmärrettävää, et-

tei tähän ole kiinnitetty paljoakaan huo-

miota. Uuden testamentin tekstit näistä

naisista ovat yleensä vain hyvin lyhyitä

mainintoja. Niissä ei kiinnitetä mitään

erityistä huomiota siihen, että seurakunta

kokoontui juuri naisen kotona. Nämä nai-

set on siis marginalisoitu jo lähdeteksteis-

sä. Tämä naisten syrjäyttämisen perinne

on ollut samanlainen käytännössä kaikis-

sa antiikin kirjoituksissa. Osittain tästä

syytä myöhemmät lukijat ovat ajatelleet,

ettei naisilla voinut olla mitenkään mer-

kittäviä rooleja; muutoinhan heistä olisi

kirjoitettu enemmän. Lukijat ja tutkijat

eivät useinkaan ole tulleet ajatelleeksi, et-

tei antiikin kirjallisuuden tarkoitus ollut –

varsinkaan naisten suhteen – antaa objek-

tiivista kuvausta siitä, mitä todella tapah-

tui. Varhaiskristilliset tekstit eivät ole

poikkeus.

Keitä naiset olivat?

Varhaiskristillisissä teksteissä mainitaan

Johanneksen äiti Maria, Lyydia, Nymfa

ja Prisca niiden naisten joukossa, joiden

kodeissa kokoontui seurakunta. Edelleen

Khloe, Tavia ja Epitropoksen vaimo /

leski kuuluvat naisiin, joiden luona kristil-

linen seurakunta mahdollisesti piti ko-

kouksiaan. Lyydiasta ja Johanneksen äiti

Mariasta kerrotaan   Apostolien teoissa.

Lyydian kerrotaan olevan filippiläinen

purppurakangaskauppias, joka kutsuu

Paavalin ja Siilaan vieraakseen. Lyydia

ja hänen perhekuntansa kastetaan (Ap.t.

16:14–15). Paavali ja Siilas joutuvat Fi-

lippissä vankilaan, ja vapauduttuaan sieltä

he tietävät heti, mihin mennä – Lyydian

luo, jossa he tapaavat ”uskonveljiä” (Ap.t.

16:40). Johanneksen äiti Maria taas mai-

nitaan kertomuksessa, jossa Pietari on ol-

lut vangittuna ja vapautuu yllättäen. Va-

pauduttuaan Pietari suuntaa suoraan Ma-

rian talolle, jossa on ”paljon väkeä rukoi-

lemassa” (Ap.t. 12:12).

1 Artikkeli perustuu kirjoittajan tutkimukseen Naiset kodeissaan kokoontuvissa seurakunnissa

ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla (Uuden testamentin eksegetiikan pro gradu -tutkielma. Helsingin

yliopiston teologisen tiedekunnan kirjasto 2007).
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Paavali mainitsee Priscan kohdissa

Room. 16:3–5 ja 1. Kor. 16:19. Paavali

kertoo Priscan olevan hänen työtoverinsa

ja mainitsee Priscan ja Aquilan kodeissa

kokoontuvat seurakunnat. Priscasta ja

Aquilasta kerrotaan myös Apostolien

teoissa (Ap.t. 18:2–3, 18–19, 26), mutta

Paavalin tiedot ovat todennäköisesti histo-

riallisesti luotettavampia. Prisca eroaa

muista tarkastelemistani naisista siinä,

että seurakunta kokoontui hänen ja Aqui-

lan yhteisessä kodissa. Neljäs nimeltä

mainittu nainen, jonka luona Uuden testa-

mentin mukaan kokoontui seurakunta, on

Kolossalaiskirjeen Nymfa (Kol. 4:15).

Tässä jakeessa vain tervehditään Nymfaa

ja hänen kodissaan kokoontuvaa seura-

kuntaa. Mitään muuta Nymfasta ei kerro-

ta.

Niihin naisiin, joiden kodeissa kristil-

linen seurakunta mahdollisesti piti ko-

kouksiaan, kuuluu esimerkiksi Khloe. Hä-

nen ”väkensä” mainitaan kertoneen Paa-

valille Korintin kristittyjen keskinäisistä

riidoista (1.Kor. 1:11). On esitetty,  että

koska 1. Korinttilaiskirjeen vastaanottajat

tunsivat Khloen, hän olisi ollut suhteelli-

sen varakas korinttilainen kristitty, jonka

luona seurakunta kokoontui. On kuitenkin

mahdotonta tehdä tästä mitään varmaa

johtopäätöstä. Ignatios Antiokialaisen

100-luvun alkupuolelle ajoittuvissa kir-

jeissä taas puhutaan Taviasta (Ign.

Smyrn. 13:2) ja Epitropoksen vaimosta tai

leskestä (Ign. Pol. 8:2), joiden perhekuntia

Ignatios tervehtii. Ignatios ei kirjoita suo-

raan, että näiden naisten kodeissa kristityt

kokoontuisivat. Tämä näyttää kuitenkin

mahdolliselta, koska Ignatios ei muuten-

kaan käytä seurakunta-nimitystä yksittäi-

sistä kodeissa kokoontuvista seurakunnis-

ta ja hän tervehtii näiden naisten perhe-

kuntia tavalla, jota ei muuten juuri kirjeis-

sään käytä.

Näiden naisten kodeissa siis (mahdol-

lisesti) kokoontui seurakuntia varhaiskris-

tillisten tekstien mukaan. On huomionar-

voista, etteivät Lyydia ja Nymfa, eikä

mahdollisesti myöskään Johanneksen äiti

Maria, ole välttämättä historiallisia henki-

löitä. Lyydian kerrotaan asuneen Filipissä,

mutta Paavalin Filippiläiskirjeessä Lyy-

diaa ei mainita lainkaan. Johanneksen äitiä

Mariaakaan ei mainita missään muualla

varhaiskristillisissä kirjoituksissa kuin

Apostolien teoissa. On tietenkin mahdol-

lista, että nämä naiset ovat olleet historial-

lisia henkilöitä; Apostolien tekojen tiedot

heistä eivät silti välttämättä ole tarkkoja.

Nymfa  mainitaan Kolossalaiskirjees-

sä, joka ei ole aito Paavalin kirje, vaan

ajoittuu 70-luvulle jKr. Nymfa asuu kir-

jeen mukaan joko Kolossassa tai Laodi-

keassa, jotka olivat molemmat tuhoutu-

neet noin vuonna 60 jKr. maanjäristykses-

sä. Näin ollen kirjeessä mainittua Nymfaa

ja hänen luonaan kokoontuvaa seurakun-

taa ei ollut olemassakaan kirjeen kirjoitus-

aikaan. Ehkä kirjeen kirjoittaja tiesi, että

Kolossassa tai Laodikeassa ennen maan-

järistystä kristityt olivat pitäneet kokouk-

siaan Nymfa-nimisen naisen kodissa.

Ehkä hän vain ”keksi” nimen. Myöhem-

min tämä kohta alettiin nähdä ongelmalli-

sena. Tästä kertovat tekstivariantit, joissa

Nymfasta on tehty Nymfas-niminen mies,

tai kohtaan on lisätty maininta ”heidän”

kodissaan kokoontuvasta seurakunnasta.

Vaikka joidenkin mainittujen naisten

historiallisuutta ei voida osoittaa varmasti,

ei tämä tee kysymystä naisten yksityisko-

deissa kokoontuneista seurakunnista vä-

hemmän mielenkiintoiseksi – pikemmin-

kin päinvastoin. Eihän Kolossalaiskirjeen
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kirjoittajan olisi välttämättä tarvinnut kir-

joittaa Nymfan luona kokoontuvasta seu-

rakunnasta. Ei ole myöskään varmaa, oli-

siko Apostolien teoissa tarvinnut mainita

Lyydiaa ja Johanneksen äiti Mariaa ja hei-

dän luonaan kokoontuvia kristittyjä. Kui-

tenkin kirjoittajat ovat päättäneet kertoa

naisista, joiden kodeissa kristittyjä ko-

koontui yhteen. Onkin selvää, että myös

muiden kuin teksteissä mainittujen nais-

ten luona kokoontui seurakuntia. Näiden

mainintojen taustalla on varmasti todelli-

nen tieto siitä, että naisten asunnoissa

kristityt todellakin pitivät tilaisuuksiaan

ensimmäisten vuosisatojen aikana. Tämä

oli mahdollisesti hyvinkin tavallista.

Tutkimus varhaisista kristityistä ja

muista antiikin naisista ei voi kuitenkaan

perustua pelkästään antiikin tekstilähtei-

siin. Kuten tämän artikkelin alussa mainit-

tiin, naiset on marginalisoitu jo näissä

teksteissä. Tekstien perusteella on mahdo-

tonta löytää totuudenmukaista kuvaa niis-

täkään naisista, joiden kodeissa seurakun-

nat kokoontuivat. Pelkästään antiikin läh-

dekirjallisuuteen nojautunut tutkimus on

antanut tuona  ajan naisista  yksipuolisen

kuvan. Naisia ei ole pidetty miesten kal-

taisina todellisina ihmisinä, vaan pelkkinä

varjoina, jotka ajoittain häilähtivät mies-

ten kansoittamassa oikeassa maailmassa.

Ainakaan naiset eivät tehneet mitään mer-

kittävää ensimmäisten vuosisatojen kreik-

kalais-roomalaisessa yhteiskunnassa, ellei

merkittävien miesten synnyttämistä oteta

lukuun. Tämä käsitys antiikin naisista –

myös varhaiskristillisistä naisista – voitai-

siin toki hyväksyä, jos muut antiikin läh-

teet eivät asettaisi sitä kyseenalaiseksi.

Muihin lähteisiin kuuluvat muun

muassa sattumalta säilyneet puutaulut,

hautamuistomerkit, tiilileimat ja kiviin

kaiverretut kirjoitukset. Tällaisia lähteitä

on joskus kutsuttu antiikin ainoiksi todel-

lisiksi primäärilähteiksi, koska varsinai-

nen kirjallisuus on säilynyt lähes pelkäs-

tään toimitettuna ja valikoituna. Nämä

primäärilähteet antavatkin antiikin kreik-

kalais-roomalaisista naisista varsin erilai-

sen kuvan kuin antiikin kirjallisuus. Nai-

set näyttäytyvät muun muassa omaisuu-

tensa itsenäisinä omistajina, yksityishen-

kilöiden ja yhdistysten suojelijoina ja sy-

nagogien  johtajina. Lähes kaikesta  tästä

antiikin kirjallisuus useimmiten vaikenee.

Myös varhaiskristilliset tekstit ovat

antiikin kirjoituksia. Niihin on siis suhtau-

duttava skeptisesti naisten todellisen elä-

män kuvaajina. Varhaiskristillisten kirjoi-

tusten lyhyehköt maininnat naisista, joi-

den luona kokoontui seurakuntia, eivät to-

dennäköisesti kerro totuutta naisten todel-

lisesta asemasta ja rooleista seurakunnis-

sa. Oikea johtopäätös vähäisestä infor-

maatiosta  ei  ole  se,  ettei näistä naisista

olisi ollutkaan paljoa kerrottavaa. Näistä

maininnoista ei voida päätellä oikeastaan

mitään siitä, miten näihin naisiin suhtau-

duttiin seurakunnissa, keitä naiset olivat

tai millainen merkitys heillä oli seurakun-

tiensa elämässä. Koska lähdetekstit eivät

siis anna kovinkaan paljon informaatiota,

on tutkittava, mistä voitaisiin löytää lisä-

tietoa näistä naisista. Viimeisten vuosi-

kymmenien aikana varhaiskristillisiä nai-

sia on tutkittu muun muassa huomioimal-

la heidän sosiaalinen ympäristönsä. Tä-

män artikkelin kannalta tärkeitä aiheita

sosiaalisen ympäristön tutkimuksessa

ovat muun muassa kysymykset siitä, mi-

On selvää, että myös muiden kuin teksteissä mai-
nittujen naisten luona kokoontui seurakuntia.
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ten naisten oli mahdollista hallita omai-

suuttaan, keitä nämä naiset olivat sekä

millaisia kokoontumisympäristöjä kodit

olivat seurakunnille.

Kotinsa omistavat kreikkalais-

roomalaiset naiset

Kotinsa omistavat kreikkalais-roomalaiset

naiset eivät syystä tai toisesta olleet nai-

misissa. Useimmiten he olivat ehkä les-

kiä. Lisäksi heidän täytyi luonnollisesti

olla ainakin suhteellisen varakkaita. Nais-

ten itsenäisiä toimintamahdollisuuksia

kontrolloitiin erilaisilla holhousjärjestel-

millä. Näitä olivat perheenpään (paterfa-

milias) valta kaikkiin perhekuntansa jäse-

niin. Tämä valta perheenpäällä oli niin

perhekuntansa naisiin kuin miehiinkin.

Toinen holhousjärjestelmä oli aviomiehen

valta vaimoonsa. Avioliitoissa vaimo joko

tuli miehensä vallan alaiseksi (cum manu

-avioliitto) tai ei tullut (sine manu -avio-

liitto). Jos  avioliitto edusti  jälkimmäistä

tyyppiä, vaimo pysyi juridisesti lapsuu-

denperheensä perheenpään vallan alaisuu-

dessa. Ajanlaskumme alun kreikkalais-

roomalaisessa yhteiskunnassa cum manu

-avioliitot olivat   jo hyvin harvinaisia.

Käytännössä naiset siis pysyivät lähes

aina lapsuutensa perheenpään alaisina

avioitumisensa jälkeenkin.

Useiden naisten kohdalla lapsuuden

perheenpää oli kuitenkin jo kuollut, joten

naiset eivät olleet kenenkään miehen val-

lan alaisina, vaikka olisivat olleet naimi-

sissakin. Tässä tilanteessa naiselle määrät-

tiin holhooja (tutor). Holhous ei kuiten-

kaan tarkoittanut sitä, etteikö nainen olisi

omistanut itse omaisuuttaan tai ettei hän

itse olisi voinut määrätä omaisuutensa

käytöstä. Holhoojan olemassaolo olikin

muuttunut lähinnä pelkäksi tavaksi, jolla

ei ollut käytännön merkitystä naisen elä-

mässä. Lisäksi naiset saattoivat itse vai-

kuttaa holhoojansa vaihtumiseen, jos eivät

olleet tämän toimintaan tyytyväisiä. Vaik-

ka siis naisella olikin holhooja, hänen oli

kuitenkin käytännössä mahdollista itse

omistaa omaisuutensa.

Naisten omaisuuteen saattoi kuulua

muun muassa taloja, tiloja ja tehtaita. Nai-

set olivat omien perhekuntiensa johtajia,

jos perhekuntaan ei kuulunut miespuolista

perheenpäätä. Tällöin heidän omistukses-

saan oli myös esimerkiksi orjia. Orjiahan

omistivat muutkin kuin rikkaimmat.

Omaisuutta ei ollut pelkästään eliittiin

kuuluvilla naisilla, vaan myös esimerkiksi

vapautetut entiset naisorjat saattoivat olla

hyvinkin varakkaita. Tällöin he olivat an-

sainneet omaisuutensa tavallisesti omalla

työllään, ja he myös jatkoivat työskente-

lyä. He eivät siis kuuluneet yhteiskunnal-

liseen eliittiin, mutta se ei estänyt heidän

vaurastumistaan. Tämä on tärkeää huo-

mata, koska varhaiset kristityt kuuluivat

harvoin korkeimpiin yhteiskuntaluokkiin.

He saattoivat kuitenkin olla varakkaita ja

varakkuutensa takia heillä saattoi olla

myös jonkinlaista yhteiskunnallista vaiku-

tusvaltaa. Tämä päti niin miehiin kuin nai-

siinkin.

Naisia yhdistysten ja synagogien

suojelijoina

Erityisesti synagogat ja kreikkalais-roo-

malaiset   yhdistykset toimivat kodeissa

kokoontuville seurakunnille esimerkkeinä

ja malleina. Siksi niiden naisille antamia

Naiset olivat omien perhekuntiensa johtajia, jos
perhekuntaan ei kuulunut miespuolista perheen-
päätä.
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mahdollisuuksia on tärkeää tarkastella tut-

kittaessa naisia, joiden kodeissa kokoon-

tui kristillisiä seurakuntia. Seurakuntia on

tutkimuksessa verrattu kreikkalais-rooma-

laisiin yhdistyksiin jo pitkään. Usein tässä

vertailussa on päädytty siihen, että joista-

kin samankaltaisuuksista huolimatta seu-

rakunnat olivat olennaisesti erilaisia kuin

yhdistykset. Ennakkoluulottomammin tar-

kasteltuna seurakunnat ovat kuitenkin lo-

pulta osoittautuneet hyvinkin samankal-

taisiksi kuin tuon ajan yhdistykset. Tämä

näkyy muun muassa tavassa kokoontua

kodeissa, palvoa jumalaa tai jumalia ko-

koontumisissa sekä suojelijoiden tärkeäs-

sä asemassa. Joskus on esitetty, että kreik-

kalais-roomalaiset yhdistykset olivat jä-

senrakenteeltaan hyvin homogeenisiä ver-

rattuina heterogeenisiin seurakuntiin. Tä-

mäkin näkemys on kuitenkin osoitettu ai-

nakin osittain vääräksi. Voidaankin sanoa,

että käytännössä seurakunnat olivat kreik-

kalais-roomalaisia yhdistyksiä.

Kreikkalais-roomalaisten yhdistysten

elämään kuului olennaisesti  suojelijajär-

jestelmä. Tässä mallissa varakkaat toimi-

vat muiden suojelijoina. Myös naisia toi-

mi sekä yhdistysten että yksityishenkilöi-

den suojelijoina. Yhdistyksen suojelija oli

usein varakas perheenpää. Hänen aseman-

sa teki yhdistyksen toiminnan mahdolli-

seksi: hän tarjosi yhdistykselle esimerkik-

si kokoontumistilat tai muuta taloudellista

tukea. Vastalahjaksi suojelija sai yhdis-

tykseltä kunnianosoituksia ja lojaaliutta

sekä erilaisia materiaalisiakin huomion-

osoituksia. Yhdistysten suojelijoista tuli-

kin usein yhdistysten johtavia henkilöitä.

Sama kehitys näkyi myös seurakunnissa.

Suojelijoille suunnatut kiitollisuudenosoi-

tukset toimivat malleina muille antaen

esimerkin siitä, miten omaisuutta oletet-

tiin käytettävän.

Suojelijalle kuului  kunniapaikka  yh-

distysten kokoontumisissa ja hänet saatet-

tiin nimittää viranhaltijaksi. Yhdistyksillä

oli tosin usein myös muita, ”määräaikai-

sia”, viranhaltijoita. Yhdistyksen suojelija

oli kuitenkin muita viranhaltijoita vaiku-

tusvaltaisempi; tarjosihan hän taloudelli-

set resurssit yhdistyksen toiminnalle.

Usein yhdistysten suojelijoita olivat ylem-

pien yhteiskuntaluokkien naiset. Kuiten-

kin alempien yhteiskuntaluokkienkin nai-

set saattoivat toimia suojelijoina, jos he

vain olivat riittävän varakkaita. Entiset

naisorjat toimivat suojelijoina monille eri-

laisille ryhmille ja yhdistyksille. Kreikka-

lais-roomalaisessa yhteiskunnassa niin

suojelijoina toimivien kuin muidenkin

naisten elämälle oli tyypillistä, että tar-

peeksi suuri varakkuus ja vaikutusvalta

voittivat ne esteet, joita sukupuoli muuten

asetti naisille. Kristityt todennäköisesti

omaksuivat yhdistyskulttuurin suojelija-

järjestelmän myös siltä osin, että nainen

saattoi olla yhdistyksen suojelija samalla

tavalla  kuin mies. Ympäröivästä yhteis-

kunnasta he saivat luultavasti mallin myös

sille, että naisilla saattoi muutenkin olla

vaikutusvaltaisia asemia. Tämä varmasti

vaikutti siihen, millaisia rooleja naisilla

oli heidän kodeissaan kokoontuvissa seu-

rakunnissa.

Esimerkkejä varakkaista kreikkalais-

roomalaisista    naisista, jotka toimivat

oman yhteisönsä hyväksi, on löydettävis-

sä myös juutalaisuudesta. Bernadette J.

Kristityt todennäköisesti omaksuivat yhdistyskult-
tuurin suojelijajärjestelmän myös siltä osin, että
nainen saattoi olla yhdistyksen suojelija samalla
tavalla kuin mies.

53



Brooten on tutkinut dokumentteja, jotka

kertovat juutalaisten naisten tehtävistä sy-

nagogissa. Dokumentit ajoittuvat vuodes-

ta 27 eKr. noin 500-luvulle jKr. ja sijoit-

tuvat maantieteellisesti Vähään-Aasiaan,

Palestiinaan, Egyptiin ja Italiaan. Niissä

mainitaan naisia, joita nimitetään synago-

gan johtohenkilöiksi, johtajiksi tai mah-

dollisesti perustajiksi, vanhimmiksi, syna-

gogan äideiksi ja papeiksi. Taustaehtona

kaikkiin näihin asemiin pääsemiseksi oli-

vat varakkuus, perhetausta ja  aktiivinen

työ synagogan hyväksi. Brooten on tutki-

muksessaan päätynyt siihen, että nämä ni-

mikkeet viittasivat muun muassa erilaisiin

synagogien hallinnollisiin, johto- ja ope-

tustehtäviin sekä jäsenyyteen vanhimpien

neuvostoissa. Nimikkeet eivät todennä-

köisesti olleet vain kunnianimityksiä,

vaan viittaavat todellisiin tehtäviin. Luul-

tavasti naiset hoitivat näitä tehtäviä samal-

la tavalla kuin miehetkin.

Jotkut näissä asemissa toimineista

naisista vaikuttivat ensimmäisten vuosisa-

tojen aikana myös varhaisen kristinuskon

kannalta tärkeillä alueilla, esimerkiksi

Roomassa ja Smyrnassa.

Ainakaan näiden alueiden kristityille

ei varmaankaan ollut epäselvää, että juu-

talaiset naiset toimivat aktiivisesti synago-

giensa hyväksi ja saivat vastalahjaksi tästä

kunnianosoituksia ja virkoja synagogissa.

Juutalaisen mallin mukaan nainen siis voi,

ja hänen tulikin toimia aktiivisesti seura-

kuntansa  hyväksi, jos hänellä  oli siihen

resursseja.

Mitä kodeissa kokoontuminen

merkitsi naisille?

Naisten kannalta oli merkittävää, että en-

simmäisillä vuosisadoilla seurakunnat ko-

koontuivat yleensä juuri kodeissa. Ko-

deissa kokoontuminen jatkui yleisesti vie-

lä 100-luvulla, mutta 200-luvulta on sekä

arkeologisia että kirjallisia todisteita pel-

kästään seurakuntien kokoontumisia var-

ten tarkoitetuista rakennuksista. Seura-

kuntien kokoontumistiloina toimivia kote-

ja oli sekä naisten että miesten omistuk-

sessa. Tärkeää oli luonnollisesti se, että

tilojen tarjoajalla oli resursseja kokoontu-

misten järjestämiseen. Aina seurakuntaan

ei kuulunut henkilöä, jonka kodissa olisi

voitu kokoontua, ja tällöin kokoonnuttiin

muunlaisissa tiloissa (esim. Ap.t. 19:9).

Yleisintä ilmeisesti kuitenkin oli kodeissa

kokoontuminen. Kristinusko oli aivan al-

kuaikojensa jälkeen kaupunkien ilmiö.

Ensimmäisten vuosisatojen seurakunnat

kokoontuivat siis lähinnä kaupunkiympä-

ristöissä, kreikkalais-roomalaisessa kau-

punkikulttuurissa.

Itsenäisesti talonsa omistavien kristit-

tyjen odotettiin ilmeisesti antavan kotinsa

seurakuntansa kokoontumistiloiksi. Nämä

talot (domus) eivät yleensäkään olleet yk-

sityisiä tiloja nykyaikaisessa mielessä,

vaikka tutkimuksessa onkin usein näin

esitetty. Sen sijaan niissä oli monesti

kauppoja ja muita vuokratiloja. Perheen-

päät harjoittivat niissä julkista liike- ja

muuta toimintaa. Talot olivat mahdolli-

sesti hyvinkin suuria, ja niissä saattoi asua

vakituisesti paljon ihmisiä, joilla oli erilai-

nen sosiaalinen asema. Toki oli myös

mahdollista, ettei kukaan seurakuntalai-

nen omistanut taloa. Tällöin seurakunta

saattoi kokoontua esimerkiksi kerrostalon

(insula) huoneissa. Tällaista kokoontu-

mista kuvataan Apostolien teoissa (20:7–

11). Insulan, vuokrakerrostalon on aiem-

massa tutkimuksessa ajateltu olleen hyvin

erilainen kuin domus. Näiden kahden ero

ei kuitenkaan ehkä ole niin suuri kuin on
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uskottu. Kerrostaloissa asui sekä ylempiin

että alempiin luokkiin kuuluvia samaan

tapaan kuin taloissa. Niissä molemmissa

harjoitettiin myös liiketoimintaa. Domuk-

set ja insulat eivät  myöskään sijainneet

kaupungeissa eri osissa, vaan vierekkäin

samoilla alueilla. Seurakunnat eivät siis

kokoontuneet yksityisesti, vaan tiloissa,

jotka olivat ainakin jossain määrin julki-

sia.

On esitetty erilaisia teorioita siitä, mi-

ten naisten asema kristinuskossa kehittyi

varhaiskristillisyyden aikana. Näissä teo-

rioissa on kiinnitetty huomiota koteihin

ensimmäisten vuosisatojen seurakuntien

kokoontumistiloina. Teorioissa on otettu

myös muuten huomioon kreikkalais-roo-

malaisen perhekunnan malli kodeissa ko-

koontuville seurakunnille. Schüssler Fio-

renzan mukaan seurakunnat kokoontui-

vat aluksi kreikkalais-roomalaisten yhdis-

tysten mallin mukaisesti. Tällöin naisilla

oli yhdistysten suojelijoina miehiin verrat-

tuna yhtäläiset mahdollisuudet päästä joh-

taviin asemiin seurakunnissa. Myöhem-

min seurakunnat olisivat alkaneet ko-

koontua erityisesti kotitalouden tai perhe-

kunnan mallia seuraten, jolloin naisilla ei

enää ollut mahdollisuuksia päästä seura-

kunnissa johtaviin asemiin. Perhekunta

nähdään tässä mallissa ehdottoman patriar-

kaalisena, mikä selittäisi sen, että naisia ei

enää esiinny johtoasemissa. Teorian on-

gelma on selvästi se, että siinä oletetaan

kristittyjen ottaneen ja saaneen vaikutteita

kokoontumisiinsa pääasiallisesti yhdestä

mallista kerrallaan. Tämä ei vastaa sitä to-

dellisuutta, jossa varhaiset kristityt elivät.

Kotitalouden suhteen teoria on ongel-

mallinen, koska se olettaa kreikkalais-roo-

malaisen kodin olleen luonteeltaan ehdot-

toman patriarkaalinen. Naisella ei siis oli-

si voinut olla siellä juuri mitään vaikutus-

mahdollisuuksia. Kreikkalais-roomalaisen

yhteiskunnan patriarkaalisuus on toki it-

sestään selvää. Kodit olivat kuitenkin

paikkoja, joissa naisilla saattoi olla hyvin-

kin paljon vaikutusvaltaa. Erityisesti sil-

loin, kun perhekunnalla ei ollut miespuo-

lista perheenpäätä, naisella oli perheen-

päänä aivan samat velvollisuudet ja mah-

dollisuudet kuin miehelläkin vastaavassa

asemassa. Myös silloin, kun perheeseen

kuului miesperheenpää, naisella oli usein

päävastuu kodin taloudenhoidosta. Perhe-

kunnan mallin patriarkaalisuus ei siis riitä

syyksi sille, miksi kristittyjen kokoontu-

miset kehittyivät patriarkaalisen mallin

mukaisiksi.

Karin Jo Torjesen lähtee teoriassaan

siitä, miten koti seurakuntien kokoontu-

mispaikkana vaikutti naisiin. Hänen mu-

kaansa naiset olivat varhaisimmassa kris-

tinuskossa jonkinlaisissa johtajan rooleis-

sa juuri kotikokoontumisten takia. Koti

nähdään yksityisenä alueena, naisten val-

takuntana, jossa miehet ovat lähinnä ”vie-

railevia tähtiä”. Näin tullaan johtopäätök-

seen, että naisilla oli varhaisessa kristinus-

kossa ”yksityisen” kodeissa kokoontumi-

sen aikana johtajanrooleja. Tämän mah-

dollistivat siis kodin yksityisyys ja se, että

naiset olivat muutenkin kotiensa johtajia.

Teorian ongelma on, että siinä väitetään

kreikkalais-roomalaisen kotitalouden ol-

leen yksityistä aluetta. Kuten jo aiemmin

tässä artikkelissa on tullut ilmi, tämä ei

pidä paikkaansa. Lähinnä kodin yksityi-

syyden oletus on heijastumaa siitä, miten

Perhekunnan mallin patriarkaalisuus ei riitä syyk-
si sille, miksi kristittyjen kokoontumiset kehittyi-
vät patriarkaalisen mallin mukaisiksi.
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kodin yksityisyys on nähty uudempina ai-

koina.

Talojen monet tilat olivat julkisia,

eikä naisten liikkumista näissä julkisissa

tiloissa rajoitettu mitenkään. Nämä huo-

miot koskevat ennen kaikkea Rooman

valtakunnan roomalaisia osia. Kreikkalai-

sissa osissa naisten olemista rajoitettiin

enemmän ainakin  antiikin kirjallisuuden

mukaan. Toisaalta   juuri kreikkalaisilta

alueilta on todisteita siitä, miten naisilla

oli erilaisia julkisia rooleja, esimerkiksi

hallinnollisia ja uskonnollisia virkoja koti-

kaupungeissaan. Kreikkalaisilla alueilla

kodin yksityisyyttä näyttää rajoittaneen

erityisesti hyväntekijä- tai suojelijajärjes-

telmä, joka hämärsi yksityisen ja julkisen

rajoja. Toisaalta monet varhaisen kristin-

uskon kannalta tärkeät kaupungit, jotka si-

jaitsivat Rooman valtakunnan kreikkalai-

silla alueilla, olivat saaneet vahvoja roo-

malaisvaikutteita. Näin esimerkiksi Paa-

vali kirjoittaa kreikkalaisessa idässä sijait-

sevan Korintin kristityille, että heidän pi-

tää toimia kokoontumisissaan hyvässä jär-

jestyksessä. Muuten paikalle sattunut ul-

kopuolinen voisi pitää kristittyjä järkensä

menettäneinä (1.Kor. 14:23–25). On var-

sin epätodennäköistä, että Paavali huoleh-

tisi tällaisesta, jos seurakunnat kokoontui-

sivat täysin yksityisesti. Tällöinhän ei oli-

si mahdollisuutta siihen, että joku ulko-

puolinen tosiaan saattaisi tulla paikalle.

Kodit seurakuntien kokoontumispaik-

koina eivät siis olleet naisten kannalta

merkittäviä sen vuoksi, että naiset olisivat

joutuneet niissä erityisen hiljaiseen rooliin

tai toisaalta päässeet johtavaan asemaan

kotien yksityisen luonteen ansiosta. Kodit

seurakuntien kokoontumispaikkoina oli-

vat merkittäviä naisten kannalta siksi, että

tarjotessaan seurakunnalle kokoontumisti-

lan nainen oli ilmeisesti samankaltaisessa

asemassa kuin mies vastaavassa tilantees-

sa. Seurakuntien kokoontuessa yksityis-

kodeissa vallitsi seurakunnissa vielä suh-

teellisen matala hierarkia eikä virkajako

vielä ollut kehittynyt huippuunsa. Tuona

ajanjaksona yksittäiset seurakunnat eivät

myöskään olleet vielä niin vahvasti toi-

siinsa verkostoituneita kuin myöhemmin.

Lisäksi kristityillä ei vielä ollut vahvaa

keskusjohtoa. Kaikki nämä seikat vaikut-

tivat siihen, että naisilla, joiden luona seu-

rakuntia kokoontui, oli seurakunnissaan

vaikutusvaltainen, mahdollisesti jopa joh-

tava asema.

Naisten tehtävät kodeissa

kokoontuneissa seurakunnissa

Kreikkalais-roomalaisessa yhteiskunnassa

kodissa nautittuja   aterioita johti talon

omistaja, perhekunnan perheenpää.

Emännät ja isännät siis johtivat ateriointia

muun muassa silloin, kun erilaiset yhdis-

tykset kokoontuivat heidän kodeissaan, tai

kun omistajat järjestivät kutsuja.

Seurakuntien kokoontumisissa kes-

keistä oli yhdessä ateriointi. Kokoontumi-

sissa nautittu ateria oli alun perin oikea

ateria, jota vietettiin Herran aterian, eh-

toollisen, merkityksessä. Myöhemmin eh-

toollinen kehittyi symboliseksi ateriaksi,

mutta kodeissa kokoontuvien seurakun-

tien aikakaudella ehtoollinen nautittiin oi-

kean aterian muodossa ainakin paikoin

vielä 100-luvulla.

Näyttää todennäköiseltä, että myös

seurakuntien kokoontumisissa ateriointia

Naisilla, joiden luona seurakuntia kokoontui, oli
seurakunnissaan vaikutusvaltainen, mahdollisesti
jopa johtava asema.
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johtivat ne, joiden kodeissa seurakunnan

kokous järjestettiin. Näin ollen nainenkin

luonnollisesti johti ateriaa, joka nautittiin

hänen kodissaan. Aterian johtamiseen

kuului muun muassa leivän ja viinin siu-

naaminen. Kristinuskon alkuaikoina ate-

rioinnin johtajan sukupuoli ei näytä olleen

millään lailla keskustelun kohteena. Esi-

merkiksi Uudessa testamentissa kysy-

myksestä ei kirjoiteta lainkaan. Ignatios

Antiokialainen edellytti 100-luvun alussa,

että ehtoollisen vietolle täytyi olla seura-

kunnan kaitsijan lupa. Hän ei kuitenkaan

vielä edellyttänyt, että kaitsijan tulisi joh-

taa  ehtoollisen viettoa tai edes  olla itse

paikalla (Ign. Smyrn. 8.1). Ei näytä olleen

mitään estettä sille, ettei nainen olisi voi-

nut johtaa seurakunnan ateriaa, Herran

ateriaa, silloin kun seurakunta kokoontui

hänen kodissaan.

Seurakuntien kokoontumistilojen tar-

joajina naisten, samoin kuin miestenkin,

tehtäviin kuuluivat myös erilaiset hallin-

nolliset tehtävät, kuten aterioinnin järjes-

täminen. Heidän odotettiin olevan vie-

raanvaraisia myös kiertäviä evankeliumin

julistajia ja muita kristittyjä kohtaan tar-

joamalla näille tarpeen vaatiessa esimer-

kiksi yösijan. Todennäköisesti heidän teh-

täviinsä kuuluivat seurakunnan ”kaitsemi-

nen” ja ohjaaminen. Itsestään selvää oli,

että he myös julkisessa elämässä edustivat

seurakuntiaan. Näiden tehtävien muodot

toki vaihtelivat seurakunnittain ja kaupun-

geittain. Kokoontumistilan haltijalla oli

selvästikin vaikutusvaltainen asema seu-

rakunnassaan sukupuolestaan riippumatta.

Lopuksi

Mitä siis voimme  tietää naisista, joiden

kodeissa kokoontui seurakuntia, ja näiden

naisten rooleista seurakunnissa? Tiedäm-

me, että kreikkalais-roomalaisille naisten

oli täysin mahdollista omistaa oma kotin-

sa ja muu omaisuutensa ja päättää itsenäi-

sesti, mitä he halusivat omaisuudellaan

tehdä. Tiedämme myös, että kaikissa ko-

deissa kokoontuneiden seurakuntien mal-

leina toimineissa organisaatioissa ainakin

joillain alueilla suhtauduttiin myönteisesti

naisten  vaikutusmahdollisuuksiin. Naisia

oli yhdistysten suojelijoina ja niiden ko-

koontumistilojen tarjoajina, kotitalouk-

sien perheenpäinä ja synagogien virkojen-

haltijoina. Ei ole mitään syytä olettaa, että

kristinuskossa olisi toimittu radikaalisti

eri tavalla kuin näissä esikuvina toimi-

neissa organisaatioissa. Käytännössä

näyttää siis todennäköiseltä – eikä ainoas-

taan mahdolliselta – että naiset, joiden ko-

deissa seurakuntia kokoontui, olivat näis-

sä seurakunnissa johtajan rooleissa. Tark-

kaa tietoa siitä, mitä näihin rooleihin sisäl-

tyi, ei kuitenkaan ole.

Naisten mahdolliset johtajuusroolit

seurakunnissa ja muualla yhteiskunnassa

eivät olleet seurausta antiikin ajan naisten

emansipaatiosta tai sukupuolten välisistä

tasa-arvopyrkimyksistä. Kysymys oli

kulttuurista, jossa nainen varakkuutensa

ansiosta saattoi voittaa sukupuolensa aset-

tamat esteet. Jos kreikkalais-roomalaista

yhteiskuntaa kuvataan kulttuurina, jossa

naisilla ja miehillä oli samat mahdollisuu-

det, tehdään silloinkin vääryyttä kreikka-

lais-roomalaisille naisille. He todella eli-

vät yhteiskunnassa, jossa naisia pidettiin

miehiä arvottomampina. Tämä ei kuiten-

kaan tarkoita sitä,  etteikö näillä  naisilla

olisi voinut olla vaikutusvaltaisia asemia.

Vaikutusvaltaiset asemat eivät vain olleet

läheskään yhtä helposti naisten kuin mies-

ten saavutettavissa.

Kreikkalais-roomalainen yhteiskunta
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ei siis ollut tasa-arvoinen, mutta naisilla

oli enemmän    vaikutusmahdollisuuksia

kuin usein on ajateltu. Tämä koskee myös

niitä naisia, joiden kodeissa kokoontui

kristittyjen seurakuntia. Mitä todennäköi-

simmin varhaiset kristityt – oman aikansa

lapsina – eivät kannattaneet sukupuolten

välistä tasa-arvoa. Oli kuitenkin tilanteita,

joissa sukupuolella ei ollut heille merki-

tystä. Tällainen tilanne syntyi esimerkiksi

silloin, kun varakas henkilö tarjosi kotiaan

seurakunnan kokoontumispaikaksi.
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Ulf Särs

Mihin teologiaa kirkossa tarvitaan?1

Kari Latvuksen ja Antti Eleniuksen toi-

mittama artikkelikokoelma Auttamisen

teologia antaa paljon aihetta pohtia, mihin

teologiaa kirkossa tarvitaan, ja miten sitä

kirkossamme käytetään. Keskustelu dia-

konaatin eli diakonian viran teologiasta

on tässä suhteen hyvin valaiseva. Raamat-

tu ja tunnustuskirjat ovat kirkon uskon ja

kristillisen elämän ylin ohje, sanotaan.

Mitä tämä merkitsee, kun kirkossa kes-

kustellaan diakonian ja auttamisen teolo-

giasta? Mitä esim. raamatuntutkimus ja

Luther-tutkimus merkitsevät kirkolle? Ja

mikä teologia merkitsee seurakuntalaisten

ja hätää kärsivien ihmisten elämässä?

Raamattu

Diakonian viran raamatullisina asetussa-

noina on kirkossamme pidetty Apostolien

tekojen 6. luvun kertomusta seitsemän

miehen valitsemisesta diakoneiksi. Niin

tekivät vanhat kirkkoisät, Luther, Calvin

ja myös Theodor Fliedner, kun hän

1800-luvulla halusi elvyttää raamatullisen

diakonian viran.

Nyt Heikki Räisänen muistuttaa siitä,

että raamatuntutkimuksen valossa nämä

seitsemän miestä näyttävät pikemmin ol-

leen kreikkaa puhuvan osan johtoryhmä

kuin koko seurakunnan ”pöytäpalvelijoi-

ta”. Kari Latvus toteaakin, että Raamatus-

ta ilmeisesti ”ei löydy diakonian virka-

mallia, joka voitaisiin siirtää nykyiseen

suomalaiseen yhteiskuntaan”.

Luovaa teologista ajattelua Latvus

osoittaa toteamalla, että ”perustelua dia-

konian viran raamatullisista juurista voi-

daan pitää hedelmällisenä virhetulkinta-

na.” Miksei kirkkokin voisi todeta sen tra-

ditioon kuuluneen tällaisen tulkinnan ja

hyväksyä tulkintaa diakonaatin perustaksi

ilman raamatullista perustelua? Jos kirkko

kuitenkin on sitä mieltä, että virka perus-

tuu Raamatulle, sen pitäisi ottaa myös raa-

matuntutkimuksen tulokset todesta ja luo-

pua diakonaatista, kun sen perusteena ole-

va raamatuntulkinta ei päde. Tämä ei tie-

tenkään estäisi ammattilaisten palkkaa-

mista  seurakuntiin hoitamaan diakonisia

tehtäviä maallikkovirassa.

Toinen diakonian raamatullisista pe-

rusteksteistä osoittautuu kyseenalaiseksi

itse lähimmäisen rakkauden perustana.

”Matteuksen tuomiokuvauksen vähäisim-

mät veljet ovat mitä ilmeisimmin toisia

kristittyjä. Kysymys näyttää siis olevan

seurakunnan sisäisestä diakoniasta”, Räi-

sänen toteaa.

1 Artikkeli perustuu teoksen Kari Latvus & Antti Elenius (toim.) Auttamisen teologia (Kirjapaja. Helsinki

2007) herättämiin ajatuksiin.
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Universaali tulkinta, jonka mukaan

näissä teksteissä kannetaan huolta kärsi-

västä lähimmäisestä, olipa hän missä ta-

hansa, lähellä tai kaukana, on itse asiassa

hyvin uusi; se on lyönyt itsensä läpi vasta

1800-luvulla. Raamatun ”diakoniset”

tekstit Räisäsen mukaan eivät voi toimia

toimintamalleina lähimmäisen rakkauden

toteuttamiseksi. Sen sijaan Räisänen itse

luovana teologina katsoo, että lähimmäi-

sen rakkauden universaali tulkinta on

mielekäs ja oikeutettu uudessa tilanteessa,

jossa  kristityt kantavat vastuuta kaikista

maailman köyhistä.

Raamatussa ihmisten hätä nousee Räi-

säsen mukaan esiin olennaisena perustelu-

na sille, että hädänalaista on autettava.

Raamattu antaa hädänalaisten auttamisen

yleisinhimilliselle perustelulle lisäväriä ja

uskonnollista syvyysulottuvuutta. Olen-

naisesti kuitenkin kysymys on yhdestä ja

samasta asiasta: toiselle on syytä tehdä

sitä, mitä itselle toivoisi tehtävän. Tämän

päivän maailmassa olisi ehkä kerrottava

laupiaasta muslimista.

Luther

Kari Kopperin ja Antti Eleniuksen lute-

rilaisuuden diakonista ajattelua käsittele-

vät artikkelit osoittavat selkeästi, kuinka

avoin erilaisille tulkinnoille myös Luthe-

rin ajattelu on.

Kopperin mukaan Luther ajattelee kir-

kon koostuvan ihmisistä, joissa Kristuk-

sen rakkaus on synnyttänyt rakkauden lä-

himmäisiimme. Lähimmäisen rakkaus pe-

rustuu Lutherin mukaan toisaalta kyllä

luonnolliseen lakiin, mutta toisaalta myös

”kristilliseen rakkauden käskyyn, joka ei

edusta luonnollista moraalilakia, vaan

edellyttää pyyteetöntä toisen palvelemista

ja  oman edun tavoittelusta luopumista”.

Uskossa Kristus yhdistää kristityn Juma-

lan rakkauteen, joka kristityn elämän

kautta välittyy hänen lähimmäisilleen.

Kuka tahansa voi tosielämässä todeta,

kuinka hyvin tämä kuvaus kirkosta ja

kristityistä pitää paikkansa. Itse asiassa

kirjan toimittajat jo alkukatsauksessaan

viittaavat kirkkohistorioitsija Kaarlo

Arffmanin toteamukseen, että ”Lutherin

toiveikkaat ajatukset uuden evankelisen

uskon valaiseman ihmisen auttamishalus-

ta osoittautuivat utooppisiksi.”

Kirjan mielestäni ehdottomasti antoi-

simmassa, uusia teologisia näköaloja

avaavassa artikkelissaan Antti Elenius ko-

rostaakin Lutherin ajattelussa olevan on-

gelmallista, että ”aitoon, motiiveiltaan

puhtaaseen hyvään tekoon kykenee vain

ihminen, johon Jumala on vuodattanut us-

kon.” Varsinkin pietistissävyisessä autta-

mistyössä auttajan uskonnollinen asennoi-

tuminen on nostettu toiminnan diakoni-

suuden ehdoksi.

Elenius puolestaan tarttuu Lutherin

ajattelussa Jumalan rakkauden toiseen il-

mentymään eli luonnolliseen lakiin. Hän

viittaa Erik Blennbergin ajatukseen, jon-

ka mukaan ”diakoniaa ovat kaikki histo-

rian kuluessa toteutuneet hyvään tähtäävät

teot”. Eleniuksen Luther-tulkinnan mu-

kaan Jumalan rakkaus ja hyvyys voidaan

katsoa toteutuvan erilaisten ihmisten toi-

minnan seurauksena. Ainakaan ”kovin

täsmällisesti sanoitettua uskoa” ei voida

pitää  diakonian perustana. Lähimmäisen

rakkaudessa usko voi olla salatulla tavalla

läsnä jokaisessa ihmisessä.

Raamatusta ilmeisesti ei löydy diakonian virka-
mallia, joka voitaisiin siirtää nykyiseen suomalai-
seen yhteiskuntaan.
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Elenius otsikoi artikkeliaan avaran

diakonian puolustukseksi, mutta se raottaa

myös ovea avaran uskon tulkinnalle. Jos

usko kerran on salatulla tavalla lähimmäi-

sen rakkaudessa läsnä myös ei-uskovissa

ihmisissä, mihin täsmällisesti sanoitettua

uskoa loppujen lopuksi tarvitaan?

Tunnustuskirjat ja ekumeenisuus

Muistan hyvin kirkolliskokouksessa

vuonna 1973 käydyn keskustelun Seppo

A. Teinosen selvityksestä Yksi kirkko ja

yksi virka. Naispappeuskeskusteluun liit-

tyen Teinonen yritti löytää naisille sijaa

kirkon virasta kolmisäikeisen viran avul-

la. Hän tarjosi lehtoreille paikan viran kol-

mannen   säikeen, diakonian, puitteissa.

Keskustelussa todettiin silloin yleisesti,

että luterilaiset tunnustuskirjat eivät kol-

misäikeistä virkaa tunne, vaan se edustaa

meidän kirkollemme vierasta anglikaanis-

ta ja katolista ajattelua.

Sen jälkeen puhe yhdestä kolmisäikei-

sestä virasta on kuitenkin lyönyt itsensä

läpi kirkossamme. Eräs selitys löytyy

Matti Revon artikkelista Diakonian virka

ekumeenisena haasteena.    Luterilaisten

kirkkojen lisäksi Repo viittaa vain Por-

voon yhteisöön, eli anglikaaniseen kirk-

koon sekä katoliseen kirkkoon, eikä sanal-

lakaan mainitse muita protestanttisia kirk-

koja. Kun perustetta kolmisäikeiselle vi-

ralle ei löydy Raamatusta eikä tunnustus-

kirjoista, peruste etsitään muualta: ”Viran

ykseys ja kolmisäkeisyys ovat osa vanha-

kirkollista traditiota, samoin kuin se että

viralla kokonaisuudessaan on yhteys eh-

toollisen sakramenttiin.”

Tällaisessa kontekstissa on johdon-

mukaista peräänkuuluttaa myös luterilais-

ten tunnustuskirjojen uudelleen tulkintaa:

”Pidetäänkö    Augsburgin tunnustuksen

mainitsemaa evankeliumin julistamisen ja

sakramenttien toimittamisen virkaa yksin

pappisvirkana vai sisältyykö siihen teolo-

gisesti myös piispan ja diakonin virat?”

Siis: kun tunnustuskirjat eivät tunne

diakonian virkaa, vaan ainoastaan sanan

ja sakramenttien viran, diakonian virka

sovitetaan sanan ja sakramenttien viran

osaksi. Diakonian viranhaltijoiden kytke-

minen liturgiaan on Suomessa tuntunut

vieraalta. Vakavampaa on, että tässä kes-

kustelussa luterilaisia on haastettu myös

”harkitsemaan olisiko ordinoitu ja sanaan

ja sakramenttien liturgiseen palveluun

kiinnittyvä diakonaatti hyödyllinen evan-

keliumin julistuksessa. ”Jos diakonaattia

aletaan hyödyntää julistustarkoitukseen,

vaarannetaan koko diakonian pyyteetöntä

auttamistehtävää.

Tämä yksipuolinen ekumeeninen

suuntautuminen on sitä huomionarvoi-

sempi, kun Mikko Malkavaara toisessa

artikkelissa osoittaa, miten suomalaisen

diakonian historialliset juuret luterilaisen

pietismin ohessa löytyvät kalvinismista,

herrnhutilaisuudesta ja metodismista. Kari

Latvus jopa kysyy, ”missä määrin karita-

tiiviseen auttamiseen kohdentuva kirkon

virka edustaa lähtökohdiltaan reformoitua

teologiaa” ja eikö sitä voisi pitää ”refor-

moidun teologian hyvänä ja tarpeellisena

lahjana muille kirkoille”.

Revon kuvaus diakonaattikeskustelun

ekumeenisesta ulottuvuudesta osoittaa

mielestäni hyvin, miten kirkkomme Irja

Askolan sanoin on rähmällään anglikaa-

Jos usko kerran on salatulla tavalla lähimmäisen
rakkaudessa läsnä myös ei-uskovissa ihmisissä,
mihin täsmällisesti sanoitettua uskoa loppujen lo-
puksi tarvitaan?
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nisten ja katolisten kirkkojen edessä ja

unohtamassa omia protestanttisia juu-

riaan.

Viran teologia

Matti Revon artikkeli tarjoaa myös hyvän

esimerkin siitä, mihin teologia on kirkos-

samme eniten käytetty. Luterilaisen maa-

ilmanliiton ja anglikaanien yhteisen ko-

mission raportissa vuodelta 1996 tode-

taan, että ”diakonia on pitkään tulkittu

nöyräksi ja pyyteettömäksi pöytäpalve-

luksi, mutta se tulisikin nähdä Lähettäjän

arvovallallaan valtuuttamana rohkeana

toimimisena.”

Tämä on monella tavalla paljastava

lause. Diakonian teologiassa usein vedo-

taan Kristuksen esimerkkiin nöyränä ja

pyyteettömänä palvelijana. Mutta kun dia-

konialle haetaan arvovaltaa, tämä esi-

merkki ei enää kelpaa, vaan silloin vedo-

taankin Lähettäjän arvovallallaan valtuut-

tamaan virkaan. Tämä onkin mielestäni

usein osoittautunut teologian tärkeimmäk-

si tehtäväksi kirkossamme: viranhaltijoi-

den, ensisijaisesti pappien ja piispojen,

nyttemmin siis myös diakonian viranhalti-

joiden, arvovallan – ja vallan – pönkittä-

minen tavallisten seurakuntalaisen vas-

tuunkantamisen kustannuksella.

Tämänkin suhteen Eleniuksella on

painavaa sanottavaa. Hän korostaa, että

arjen virka on diakonian virka. Jokainen

ihminen toimii omalla paikallaan Jumalan

rakkauden välikappaleena. Sanan diako-

nia kytkeytyminen diakonitoimeen on

vaarassa kääntyä itseään vastaan. Ensin

”diakonian virka ja sen ulkoisen arvostuk-

sen lisääminen auttoivat diakonian nosta-

mista kirkollisen työn keskiöön, omalle

paikalleen.” Myöhemmin se on kuitenkin

johtanut siihen, että pääosa konkreettises-

ta auttamisesta on delegoitu diakonialle.

Jokaisen kristityn ja yhteiskunnan vastuu

auttamisesta hämärtyy.

Yhteiskunnallista työtä

Elenius on se kirjan kirjoittajista, joka sel-

keimmin puhuu siitä, että myös yhteis-

kunta, valtio ja kunnat hoitavat Jumalan

antamaa tehtävää ihmisten hyvinvoinnin

turvaamisessa. Vuonna 2000 perustusla-

kiin kirjaamat kansalaisen perusoikeudet

merkitsevät, että valtio sitoutuu hädän-

alaisen yksilön auttamiseen. Suomalainen

hyvinvointivaltio tunnustettiin perustus-

lain tasolla. ”Tällaista ilmiötä voisi luteri-

laisuudessa kutsua aivan vapautuneesti

diakoniaksi, mutta jokin perinteessämme

sen estää”, Elenius toteaa.

Auttamisen teologia -kirjan suurimpia

heikkouksia on, että auttamisen ja oikeu-

denmukaisuuden, diakonian ja yhteiskun-

nallisen työn välinen jännite ei kuulu sen

ydinteemoihin, vaikka monet kirjoittajat

sivuavatkin sitä esimerkiksi puhumalla

”karitatiivisesta ja yhteiskunnallisesta dia-

koniasta” tai jopa ”poliittisesta diakonias-

ta”. Diakonian suhde yhteiskunnalliseen

oikeudenmukaisuuteen on vähintään yhtä

tärkeä osa auttamisen teologian  sovelta-

mista kuin sen suhde sielunhoitoon ja spi-

ritualiteettiin, joita ansiokkaasti käsitellään

muutamissa artikkeleissa.

Juuri diakonian ja hyvinvointivaltion

suhde ei ole itsestään selvä. Malkavaara

toteaa, että Suomen luterilainen kirkko

kaikkiaan oli passiivinen hyvinvointival-

tion suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Itse

asiassa kirkko kehitti diakoniaansa osit-

tain yhteiskunnallisten muutosvaatimus-

ten vastapainoksi. ”Sosialistinen ideologia

tähdensi yhteiskunnallisen muutoksen

merkitystä, kun taas diakonialiikkeessä
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puolestaan painopiste käytännössä koh-

distui yksilöiden auttamiseen”, Kari Lat-

vus toteaa.

Vaikka piispojen vuoden 1999 Kohti

yhteistä hyvää -paastokirjeen mukaan

ehkä voidaankin sanoa, että pohjoismai-

nen hyvinvointivaltio ”oli nimenomaan

luterilaisen ajattelun tuote”, sitä ei kuiten-

kaan voida pitää luterilaisen kirkon ai-

kaansaannoksena. Itse paastokirje hyvin-

vointivaltion puolustuksineen ja voimak-

kaine uusliberalismin kritiikkeineen on

hyvä ajankohtainen esimerkki kirkon yh-

teiskunnallisen vastuun kantamisesta.

”Yhteiskunnallisempia ja radikaalim-

pia äänenpainoja tuottivat diakoniaan lä-

hinnä kirkon yhteiskunnallinen työ sekä

kansainvälinen diakonia, joka nosti esiin

kolmannen maailman suuria epäoikeu-

denmukaisuuskysymyksiä”, Malkavaara

toteaa. Tämän takia on hyvin perusteltua,

että edesmennyt Kirkon Ulkomaanavun

johtaja Tapio Saranevan kansainvälisen

diakonian teologia saa kirjassa Vesa Häk-

kisen kirjoittaman oman lukunsa. Kirja

onkin osa KUA:n 60-vuotisjuhlavuoden

kirjasarjaa.

Saraneva painotti, että diakonia ei tyy-

dy vain toimimaan hädän lievittämiseksi

tai poistamiseksi. Vanhan testamentin

profeettojen ja Jeesuksen sanoman perus-

teella diakonia pureutuu myös syihin.

Heikki Räisänen korostaa profeettojen ja

Jeesuksen julistuksessa esiintyvää voima-

kasta rikkaiden ja rikkauksien kritiikkiä.

Hän myös nostaa esille Jeesuksen julistus-

ta Jumalan valtakunnasta, joka nykypers-

pektiivistä katsottuna edustaa arvojen val-

lankumouksen utopistista visiota.

Elenius antaa hyvän kuvan karitatiivi-

sen ja  profeetallisen  diakonian  välisestä

jännitteestä nyky-yhteiskunnassa: ”Kir-

kolle on muodostunut kaksoisrooli: siltä

odotetaan radikaaleja tekoja ja avokäti-

syyttä köyhiä kohtaan, ja toisaalta sitä pa-

heksutaan, kun se puuttuu liian voimak-

kaasti köyhyyden syihin ja vähemmistö-

jen asemaan tai esittää kulttuurista kritiik-

kiä esimerkiksi yksilöiden kohtuuttomasta

kulutuskeskeisyydestä.” Toivottavasti

tämä ei houkuttele kirkkoa korostamaan

auttamistyötä yhteiskuntakritiikin kustan-

nuksella.

Auttamisen teologiasta jakamisen

teologiaan

Auttamisen teologia -kirjan vahvuus on,

että se siirtää painopistettä diakonian teo-

logiasta auttamisen teologian suuntaan.

Auttaminen kuuluu jokaiselle. Auttamisen

keskipisteessä on ”selkeämmin ihminen,

joka tarvitsee apua, ei auttajan toiminnan

perusteet.” Olisin toivonut tämän paino-

pisteen siirtämistä vielä pitemmälle.

Kirjassa selvästi näkyy kirkkomme

kaksitahoinen tapa suhtautua teologiaan.

Toisaalta meillä on yliopistoteologia, jon-

ka tehtävä on lähinnä historiallis-kriittinen

ja systemaattis-analyyttinen. Tämä teolo-

gia on asiantuntijoiden teologia. Kirja an-

taa hyviä esimerkkejä yliopistoteologian

tärkeydestä, mutta se myös selvästi osoit-

taa, että kirkkomme ei oikein tiedä, miten

tätä teologiaa pitäisi ottaa huomioon tai

hyödyntää kirkon kannanmäärittelyssä ja

päätöksenteossa.

Toisaalta kirjan toimittajat itse tietoi-

sesti edustavat ja haluavat edistää sitä teo-

logista työskentelyä, ”jota Kristuksen kir-

Jeesuksen julistusta Jumalan valtakunnasta, joka
nykyperspektiivistä katsottuna edustaa arvojen
vallankumouksen utopistista visiota.
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kon  on tehtävä jäsentääkseen paikkansa

juuri tällä hetkellä osana luomakuntaa,

osana ihmisen arkea”. Kirjan omin sanoin

tätä  teologiaa voidaan luonnehtia sellai-

seksi kirkon sosiaalisen vastuun sanoitta-

miseksi, ”joka sidotaan kiinteästi sen

omaan jumalanpalvelus- ja rukouselä-

mään, keskeisiin teologisiin painotuksiin

(ristin teologia, vanhurskauttaminen), raa-

matuntulkintaan ja konkreettiseen työhön

seurakunnissa.”

Tätä kirkon teologiaakin ”asiantunti-

jat” eli papit ja piispat yrittävät pitää

omassa vallassaan. Mutta tämän teologian

pitäisi olla  nimenomaan seurakunnan  ja

seurakuntalaisten teologia. Tunnetuimpia

seurakuntalaisten teologioita on Tapio Sa-

ranevan esille pitämä vapautuksen teolo-

gia. Siinä seurakuntalaiset yhdessä rukoil-

len tulkitsevat omaa tilannettaan ja maail-

man tilannetta Raamatun ja kirkon perin-

teen valossa sekä ennen kaikkea etsivät

konkreettisia toimintatapoja ongelmiensa

ratkaisemiseksi. Papit voivat tukea heitä

asiantuntemuksellaan, mutta teologia on

vasta toissijaisesti teoreettis-teologista

pohdintaa.

Saranevan mukaan meidän kirkos-

samme teologian tulisi ennen muuta ”joh-

taa meitä tarkistamaan omaa länsimaista

tapaamme ymmärtää kristillistä uskoa”.

Jeesuksen seuraaminen ”vie niin yksittäi-

sen kristityn kuin koko kirkon köyhien ja

osattomien rinnalle, puhumaan heidän

kanssaan ja heidän puolestaan, toimimaan

epäoikeudenmukaisia rakenteita, sortoa ja

vääristynyttä maailmankuvaa vastaan”.

Silloin kyseessä ei ole auttamisen teologia

vaan yhdessä elämisen, toimimisen ja ja-

kamisen teologia. Teot ovat ensisijaisia

teologiaan nähden. Eivätkä ne välttämättä

edes teologista sanoitusta tarvitse.
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Lassi Nummi 80 vuotta

Aarne Toivanen

Lassi Nummi, raamatunsuomennoksen

asiantuntija ja valpas unilukkari

Lassi Nummi kuvaa raamatunsuomenta-

jan arkea myös monissa runoissaan. Pyhä

piplia oli ”vanha ja vaikea käärö”, kääntä-

jän osana oli ”uurastus”, sanojen ja lausei-

den ”kuurastus”. Näin hän jatkaa: ”Ei kel-

vanneet sanat käytetyt, / monin merkityk-

sin jo täytetyt, / ei liioin uutuutta kiiltävät,

jotka tekstin pirstoiksi viiltävät.”

Vuoden 1973 komiteaan suostumis-

taan Nummi perusteli sanomalla: ”Täy-

tyyhän minun mennä katsomaan, etteivät

ne pilaa Ahon ja Mannisen hienoa työ-

tä!” Katsomista riittikin 17 vuoden ajan.

Ja Nummi oli luonnosten tarkkakorvainen

arvioija, erilaisissa yhdistyksissä hallin-

nollistakin osaamista hankkinut jäsen.

Komitean eri tehtävissä

Nummi sai työskennellä komiteahallin-

non kaikissa kolmessa tasossa: komitean

jäsenenä, tarkastusjaostossa sekä perusta-

vassa, luonnokset laativassa käännösyksi-

kössä. Hänen luova panoksensa näkyy en-

nen muuta Vanhan testamentin kolmessa

runotekstissä, Aamoksen ja Jesajan pro-

feettakirjoissa sekä arvoituksellisessa Jo-

bin kirjassa. Lisäksi nimenomaan hänen

aloitteestaan ryhdyttiin järjestämään myös

kirjailijapalavereita, kuulemaan suomen

kielen ja kirjallisuuden ammattilaisia.

Niissä oli läsnä joukko eturivin sanantai-

tajia: Aale Tynni, Paavo Haavikko, Eila

Pennanen jne.

Kerran kun Vuorikadun Hospizissa

siirryttiin kahvitauolle, eräs kirjailijoista

leikatessaan voileipää lausahti: ”Tämän

sentään kirkko tarjoaa  ilmaiseksi  vuosi-

kymmenten kirkollisveron kiltistä maksa-

misesta!” Vaikka pääasiallisen vastuun

kuluista maksoi evankelis-luterilainen

kirkko, työhön saatiin joka vuosi myös

valtion avustus.

Uuden testamentin kommentointia

Komitean jäsenenä Nummi tietenkin otti

kantaa myös Uuden testamentin käännös-

luonnoksiin. Otan pari esimerkkiä hänen

aktioistaan, jotka eivät johtaneet konk-

reettiseen tulokseen.

Matteus 3:11 kuvaa Johannes Kasta-

jan toimintaa. Vielä työn yhdennellätoista

hetkellä eli kirkolliskokousvaiheessa

Nummi kirjoitti sanamuodosta ”Minä kas-

tan teidät vedellä parannukseen” jyrisevän
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vastalauseen: ”Jos parannus on olennai-

nen pointti, eikö sitten kuitenkin voisi sa-

noa kastan teidät vedellä, parannuksen

kasteella – ettei tarvitsisi suorittaa KR:stä

periytyvää hirveää sijamuotoakrobatiaa

adessiivista illatiiviin? Minulta ainakin ai-

vot nyrjähtävät.” Jyrähdykset menivät

kuuroille korville.

Nummen toinen, julkisuudessakin

tunnetuksi tullut (US 17.4.88) protesti,

koski Isä meidän -rukousta. Latinavaikut-

teinen ”Isä meidän” ja siihen ripustettu re-

latiivilause ”joka olet taivaissa” eivät kir-

jailijaa tyydyttäneet, muotoilu lysähti

Nummen mielestä pitkien pohdintojen ja

monien muotoiluyritysten kautta lopulli-

seen puisevuuteensa. Maailman tunne-

tuimman rukouksen avaukseen tulisi saa-

da puhuttelun välittömyyttä ja luontevuut-

ta tähän tapaan: ”Isä, meidän isämme tai-

vaissa!” Joka jumalanpalveluksessa kuu-

lemme, että sanamuoto jäi ennalleen.

Vanhan testamentin tekstiin lisää

sävyjä

Vanhan testamentin alkukielissä pieniä

sävyttäviä ilmauksia ei käytetä, ne kuiten-

kin ovat nykylukijalle a ja o. Sellaiset

merkityspiirteet kuin ”jo”, ”liian” ja mo-

daaliset ”tahtoa”, ”voida”, ”täytyä” ovat

alkutekstissä aukkoja, jotka on täytettävä.

Nummi vaistosi herkästi tekstin kokonais-

logiikan ja pani pohjakäännöksissään sä-

vyttävät sanat paikoilleen. Hän oli myös

ajamassa ulos taaksepäin viittaavia relatii-

vipronomineja (”hän joka”), joita 1930-

luvun suomennos vilisee. Otan esimerkin

työstä, jossa Nummi oli mukana luomassa

suuntaa myös monille tuleville tekstirat-

kaisuille.

Kirkkoraamattu 1933 Aamos 5:8
Hän, joka on tehnyt Otavan ja

Kalevanmiekan
ja muuttaa synkeyden aamuksi
ja pimentää päivän yöksi
ja kutsuu kokoon meren vedet
ja vuodattaa ne maan pinnalle –
Herra on hänen nimensä,
hänen, joka äkisti tuottaa väkevälle

hävityksen,
ja niin tulee hävitys linnoitukseen.

Kirkkoraamattu 1992 Aamos 5:8
Hän on luonut Seulaset ja Orionin.
Hän muuttaa pimeyden aamuksi
ja päivän yöksi.
Hän kutsuu vedet merestä
ja kostuttaa niillä maan.
Hänen nimensä on Herra.
Hän antaa tuhon välähtää varustuksen

yllä,
ja lujinkin linnoitus kukistuu.

Uudessa versiossa sanaston pelkistämisen

ja päälauseiden käytön ansiosta profeetta-

tekstin lyyrinen kauneus pääsee oikeuk-

siinsa.

Nummea ovat myös monet deskriptii-

viset, kuvailevat verbit. Lisäesimerkkejä

Aamoksesta:

Jumalasta: 1:7 ”minä sinkoan tulen” (en-
nen: ”minä lähetän tulen”)
(Häiriö: ”lähetän” postipaketin, ”sinkoa-
minen” dynaamisempi)
3:4 ”äriseekö nuori leijona piilopaikas-
taan” (ennen: ”kiljuuko nuori leijona”)
3:6 ”Törähtääkö merkkitorvi kaupungis-
sa” (ennen: ”Puhalletaanko pasuunaan”)

Maailman tunnetuimman rukouksen avaukseen
tulisi saada puhuttelun välittömyyttä ja luonte-
vuutta tähän tapaan: ”Isä, meidän isämme tai-
vaissa!”
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Samalla tavalla Jesajalla, profeetto-

jen kuninkaalla, pelkkä turhien sanojen

pois karsiminen tuottaa vahvan poljennon.

Seuraava esimerkki Assyrian kuninkaan

uhkailusta, 10:14.

Kirkkoraamattu 1933 Jesaja 10:14
Minun käteni tavoitti kansojen rikkaudet
niin kuin linnun pesän;
ja niin kuin hyljätyt munat kootaan,
niin minä olen koonnut kaikki maat,
eikä ketään ollut, joka olisi siipeä

räpyttänyt
tai nokkaa avannut ja piipittänyt.

Kirkkoraamattu 1992 Jesaja 10:14
Minä pääsin käsiksi kansojen rikkauksiin
yhtä helposti kuin linnunpesään,
minä kahmin itselleni kaikki maat
kuin munat hylätyistä pesistä:
ei siiven siipeä räpyttämässä,
ei yhtään nokkaa piipittämässä.

Sanasto on pysynyt entisenä mutta uhkaus

on poljennon ja kielellisen järjestelyn an-

siosta paljon vahvempi.

Holistinen ote

Nummen suhde Raamatun tekstiin on

kauttaaltaan holistinen: tekstin esteettis-

elämyksellinen ja käsitteellis-katsomuk-

sellinen aines ovat yhtä tärkeitä. Ne liuke-

nevat rajoiltaan ja peittävät toistensa

alueita. Kummallakin alueella suomenta-

jan on oltava valveilla, tekemässä oikeut-

ta. Kummankin alueen puolesta Nummi

valjasti ratsunsa ja satsasi tarvittaessa kai-

ken energiansa. Suomentajan on vain löy-

dettävä se taso, jolla molemmat aspektit

kohtaavat, toteutuvat sisäkkäin.

Tyytymättömyytensä Nummi puki

ironiseen huokaukseen: Raamattuahan

tässä vain käännetään. Toistuvasti hän

anoi luonnosten valmistajilta ”eksegeesiä

ja analyysiä”. Tämä pyyntö sai kaikki

pöydän ääressä terästymään. Nummea

häiritsi useiden merkitysten kuuluminen

samanaikaisesti, tekstin useampiraitei-

suus.

Tarvittaessa Nummi oli valmis ryhty-

mään pommittajaksi: ”Luonnos muistut-

taa erehdyttävästi suomi-nimistä kieltä

mutta sitä se ei ole!” Oli siis perusteelli-

semman käsittelyn paikka. Keinotekoisia

kauneusarvoja ei toki tarvitse tavoitella,

mutta kohtuullista soinnukkuuttakaan ei

ole kavahdettava.

Päällimmäisenä Nummen muisteluis-

sa kuuluu tyytyväisyys, että hän on saanut

istua Suuren Sorvin ääressä:

Ajastaikaa seitsemäntoista siis
tässä puuhassa ohitsemme kiis.
Joom Kippur sodan vaiheilla työ

aloitettiin
ja se päättyi Saddamin balettiin.
Parhaitenko Raamattu kääntyy siis
kun mailmas on sota ja öljyinen kriis.

Tyytymättömyytensä Nummi puki ironiseen huo-
kaukseen: Raamattuahan tässä vain käännetään.
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Jukka Mallinen

Lassi Nummi sananvapauden

puolustajana

Lassi Nummen omaperäiseen ”50-luku-

laisuuteen” tuo kiinnostavan juonteen se,

että  hän on myös ”osallistunut”. Hänen

järjestönsä oli kirjallisuuden ja sananva-

pauden asiaa ajava kultivoitunut kirjailija-

järjestö PEN. Nummi kuului sen  johto-

kuntaan vuosina 1967–1979, oli puheen-

johtajana 1983–1987 ja jatkoi johtokun-

nassa vielä vuoteen 1989. PEN-palveluk-

sen vuosia karttui hänelle näin kaikkiaan

18.

Lassi  Nummi muistelee historiikissa

Suomen PEN 75 vuotta
1
, että PEN oli vie-

lä 1960-luvulla kirjallinen seurapiiriker-

ho, jossa arvokkaat kulttuurihenkilöt koh-

tasivat yli kielellisten ja poliittisten rajo-

jen. Nummi vähän piikittelee tätä elitis-

miä, mutta se oli ollut tärkeä ajan ilmaus.

Sellaiseksi John Galsworthy, Anatole

France, Romain Rolland, Thomas

Mann ja muut eurooppalaiset suuruudet

perustivat PENin 1920-luvulla vähentääk-

seen vihankylvöä, joka jatkui maailman-

sodan jälkeen entisten rintamalinjojen yli.

Vaikka PEN saattoikin vaikuttaa seuruste-

luklubilta, niin se merkitsi silloisessa kir-

jallisuuselämässä uusia  väyliä  ja  vapaa-

mielisyyttä, innoitusta ja välittömiä koh-

taamisia. PENin ”herrasväki” saattoi ko-

koontua arvokkaan kustantajan kuten

Heikki Reenpään tai Yrjö Jäntin koto-

na. Klassista säväystä antoivat mm. Kers-

ti Bergroth, Lauri Viljanen, Tyyni Tuu-

lio ja Kai Laitinen.

Ulkomaiset arvovieraat toivat euroop-

palaisen korkeakulttuurin havinaa illan-

viettoihin. Meidän lööppikulttuurissamme

tämä ”mennyt maailma” tuntuu jo lähes

legendalta. Tällaisen ”taistelevan huma-

nismin” nimissä Otto Manninen kuiten-

kin perusti Suomen PENin 1928. Sittem-

min sitä johtivat mm. Arvid Järnefelt, J.

V. Lehtonen, Arvi Kivimaa ja F. E. Sil-

lanpää. Nummi oli ollut Suomen Kirjaili-

jaliitossa hoitamassa kirjailijoiden amma-

tillisia intressejä. PENin sananvapauste-

matiikka laajensi niitä sopivasti – kuulu-

vathan kirjailijan työhön yleisinhimilliset

haasteet. Sananvapaus on kirjailijalle pait-

si perusoikeus myös jokapäiväinen leipä.

Nummen tullessa 1967 johtokuntaan

PENkin oli ajan hengen myötä radikali-

soitumassa. Kolmas maailma, uudet man-

tereet, sosialistiset diktatuurit antoivat uu-

sia haasteita. Sananvapauden ja vainottu-

jen kirjailijoiden puolustaminen tekivät

eliittiklubista maailmanlaajuisen tietoi-

suuden kantajan.

Hannu Salaman jumalanpilkkatuo-1 Toim. Sinikka Salokorpi, Vammala 2003.
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mio 1968 merkitsi monessa mielessä kul-

minaatiota ajan aatteiden taistelussa. Pre-

sidentti Urho Kekkonen halusi armahtaa

Hannu Salaman, mutta hän tarvitsi tätä tu-

kevia vetoomuksia. Niin Suomen PEN

teki Salaman armahdusanomuksen. Tästä

tulikin sitten periaatteellinen toimintalin-

ja.

Vangittujen kirjailijoiden komitea eli

WIPC merkitsi Nummelle kohtaamista

uuden todellisuuden kanssa. Lassi oli sii-

nä hyvin aktiivinen. Komitea tuki vangit-

tuja kollegoita, piti yhteyttä ja yritti vedo-

ta heidän puolestaan. Historian ja maail-

man tuntu varmaan laajentui käsin koske-

teltavasti juutalais-kristillisen Euroopan

ulkopuolelle. Keskiluokkainen 50-luku-

laisuus kasvoi globaaliin tajuntaan.

Näitä autettavia oli journalisti Ly Dai

Nguyen Vietnamista – hänet oli tuomittu

mielipiteistään 1970-luvun puolivälissä

99 vuodeksi vankilaan. Lassi Nummi soit-

ti Suomen PENin nimissä silloiselle ulko-

ministerille Paavo Väyryselle kotiin vii-

konvaihteessa   kuultuaan   tämän olevan

lähdössä Vietnamiin. Ministerille toimi-

tettiin PENin informaatio ja tapaus otettiin

esiin osastopäällikkötasolla. Siihen palat-

tiin rutiinikeskusteluissa Suomen Vietna-

min suurlähetystön aloitteesta. Lokakuun

viimeisellä viikolla 1985 Nguyen yllät-

täen vapautettiin. Kuten Nummi toteaa,

merkittävä osa vapauttamisessa oli ”tah-

dikkaalla” aktiivisuudellam – tällainen oli

nummimaisen suhteellisuudentajuinen

kommentti tästä voitosta. Ihmisyyden im-

peratiivi on hänelle perustava asia – tulee-

ko se hänen valoisasta hengellisyydes-

tään?

Kiinnostavan kurkistusluukun vangit-

tujen kirjailijoiden herättämiin tuntoihin

tarjoaa Nummen runo Luolan varjot, joka

ilmestyi  kokoelmassa Portaikko pilvissä

(1992). Runo kuvailee kansainvälistä ko-

kousta ja ”mikrofonien kobria” pöydillä:

kuunnellaan kun joku lukee listaa vanki-

tyrmän pimeyteen teljetyistä kirjailijoista

– kuka on vangittu, kadonnut, oletettavasti

kuollut, vapautettu tai ilmeisesti pidätetty

uudelleen.

Tässä runoilija Joseph Brodskyn

mielisanonnan mukaan ”ottaa nuottia

ylempää”: karkean politiikan takaa häi-

vähtää eksistenssi, historian ja ikuisuuden

ulottuvuus. Kaiken ironian ja kyseenalais-

tamisen keskellä Nummi ei pelkää sanoa

suoraan: ihmisen arvokkuus.

Tästä runo leikkaa myötätuntoon, toi-

minnan mahdottomuuteen ja välttämättö-

myyteen: ”syvällä onkalossa hätä ja tuska,

epätoivo ja rohkeus, ihmisen arvokkuus ja

kurjuus”.

Runoilija myös arvaa oman tilansa:

”me hyvinpuetut, hyvinhuolletut, hyvinra-

vitut” yritämme lumivalkeiden pöytäliino-

jen äärestä nähdä luolaan, murtaa suljetut-

tuja ovia, muureja. Luolan varjot ovat

vankikopeissa  kituvia kirjailijoita, mutta

löytyyhän sieltä Platonin luolavertauskin.

Nummi siirtää asian taas konkreettiseen

eli ”päältään jaloilleen” kuten Marx sanoi

Hegelin dialektiikasta – vangit eivät ole

vain Platonin tietoteoreettisen allegorian

hahmoja, vaan kärsiviä lähimmäisiämme,

lihaa ja verta, tuskaa ja uhmaa. Teksti siir-

tyy valinnan ja omantunnon vapauden

ulottuvuuteen – on tehtävä autenttinen

teko.   Konkreettisena   se   kyseenalaistaa

Presidentti Urho Kekkonen halusi armahtaa Han-
nu Salaman, mutta hän tarvitsi tätä tukevia ve-
toomuksia. Niin Suomen PEN teki Salaman ar-
mahdusanomuksen.
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idealismin ja merkitsee sen rajat – samalla

se nousee yleiseen, traagiseen optimis-

miin. Se on rehellinen ja selvänäköinen,

mutta ei sorru toivottomuuteen.

Ehkä kaiku kerran syövyttää muurit ja

”ihmismielen kallion”, kuulostelee runoi-

lija. Pitkää linjaa runossa rakentaa motto

Otto Manniselta: ”kovimpaan kallioista/

lyö, ihmissydämeen”.

Sol_enitsynin karkottaminen Neu-

vostoliitosta 1974 oli Suomen PENille

kova paikka. Osa johtokuntaa halusi pi-

dättäytyä vastalauseesta. Lassi Nummi

kannatti kovasti julkilausumaa, mutta tyy-

pillistä kyllä ymmärsi vastapuolen argu-

mentteja, vaikkei hyväksynytkään. Sen

ajan juoksuhaudoissa julkilausumasta tu-

lisi väistämättä laukaus kylmässä sodassa.

Suomessa eläteltiin luuloja, että ”ystävi-

nä” voitaisiin vaikuttaa neuvostokirjaili-

joihin, ”opettaa ihmistavoille”. Tänään

kyllä näkee selvästi, että nämä väitteet oli-

vat suomettuneisuutta, jossa ”hyödyllisiä

idiootteja” manipuloitiin osaksi neuvosto-

propagandaa.

Eeva Kilpi uhkasi erota puheenjohta-

jan virasta, ellei vastalausetta hyväksytä.

Niin Suomen PEN lähes ainoana kulttuu-

rijärjestönä Suomessa puolusti venäläistä

nobelistia. Se oli senaikaiseksi melkoista

siviilirohkeutta. Kansan Uutisissa venä-

läinen APN:n kommentaattori paheksui

kannanottoa – tänään kirjaamme sen kun-

niamaininnaksi.

Nummen valkohapsinen herrasmie-

hen hahmo tuo meille tervehdyksen Otto

Mannisen ja muiden tärkättyjä kauluksia

pitäneiden runoilijoiden aikakaudelta. Sitä

pintajulkisuuden ajalla kaivataankin –

näen Nummen viestinä sivistysihanteen

kaudelta.

Samalla hän on modernistina ollut

murtamassa kivettyneiden muotojen ja

ajatusten ylivaltaa. Nummi on 50-lukulai-

nen omaa lajiaan. ”Osallistuessaan” hän ei

sortunut yksisilmäiseen ja oikeassa olemi-

seen, vaan painotti yleisinhimillistä. Niin-

pä hänen satonsa onkin nykyviisauden va-

lossa ollut kestävämpää kuin monella fa-

naatikolla. Tässä voi aavistella myötätun-

toa kaikkea elävää kohtaan. Tämä aurin-

koisuus tuo mieleen idän viisaan vanhuk-

sen.

PEN on Nummelle ollut uhrautuvaa

toimintaa hyvän asian eteen, ei omaa kar-

riääriä ja asemiin ajoa. Niinpä hän jäi pois

puheenjohtajan virasta yhden kauden jäl-

keen, kuten tapana on Suomen PENissä

ollut, mutta jatkoi aktiivisena.

Muistan miten Lassi Nummi käveli

tammikuun alussa 2000 Kaivokadulla mi-

nua ja tšetšeenikirjailija Islam Elsanovia

vastaan. Toinen Tšetšenian sota oli juuri

alkanut ja kierrätin Elsanovia puhumassa

sodasta ja tapaamassa ihmisiä Tämä katu-

vilinässä sattumalta tapaamamme ikään-

tynyt herrasmies sai Elsanovin liikuttu-

maan. Lassi kuunteli häntä tarkasti ja

osaaottavasti ja sanoi kirkkaiden silmien

syvyydestä: ”ymmärrän hyvin, että teidän

kansallanne on nyt hyvin vaikeaa”. Elsa-

nov oli otettu valkohapsisen hienon her-

rasmiehen vilpittömästä myötätunnosta –

suomalaiset välittävät.

Pyrimme tänäänkin kehittämään Suo-

men PENissä Lassi Nummen perintöä –

nimenomaan kirjallisuusväen kohtaamis-

paikkana ja merkittävien kirjailijoiden jär-

jestönä, jolla on sydäntä, luovuutta, vas-

tuullisuutta, myötätuntoa.

Sen ajan juoksuhaudoissa julkilausumasta tulisi
väistämättä laukaus kylmässä sodassa.
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NÄKÖALOJA

Ihmettä odottamassa

Yksi Suomen kristikansaa ja syntisen ta-

vallista tallaajakin vuosia hämmentänyt

kirkollis-karismaattinen jatkokertomus

näyttää saaneen viimeinkin ratkaisunsa.

Nokia-herätyksen johtaja, Nokian entinen

kirkkoherra Markku Koivisto ilmoitti

maaliskuun lopussa, että hän perustaa

kannattajineen  uuden kirkkokunnan. Vi-

rallisen kirkon edustajat kiirehtivät tieten-

kin ilmoittamaan, että uusi kirkko tuskin

vie jäseniä luterilaisilta seurakunnilta,

Koiviston joukoissahan on paljon mm.

helluntailaisia.

Tässä kirkon edustajat saattavat olla

oikeassa: on vaikea uskoa, että koivisto-

laisten julistus keräisi suuria joukkoja.

Myös Stimulus on pari kertaa vieraillut

Koiviston tilaisuudessa – tietysti vain ”us-

kontotieteellisestä mielenkiinnosta”. Ko-

kemus on ollut hämmentävä. Ensimmäi-

nen ja päällekäyvin vaikutelma on voima-

kas tunteiden nostatus. Ylistyslaulut seu-

raavat toisiaan, yhteistä tunnelmaa hae-

taan, puhujat lämmittävät yleisöä. Sai-

rauksien parantuminen, ihmeiden odotus

on keskeinen teema. ”Jos joku tilaisuuden

aikana kokee sairautensa helpottaneen,

hän voi tulla tänne eteen todistamaan”.

Diabetesta sairastava nainen tulee puhuja-

lavalle ja  kertoo veriarvojensa  kohentu-

neen. Sitten hän kaatuu (onneksi avustajat

ennättävät ottaa vastaan) ja sätkii lattialla.

Ilta huipentuu ihmisten siirtyessä odotta-

maan rukousjonoihin.

Onko tämä hengellisyyttä? Mitä tämä

on? Miksi ihmiset hakevat ja tarvitsevat

tällaista? On luultavaa, että tamperelainen

vapaa-ajattelija ei voi nähdä tällaisessa ti-

laisuudessa muuta kuin hiukan yksinker-

taisten ja harhaan johdettujen ihmisten

korvikekäyttäytymistä. Mutta mille tässä

haetaan korviketta? Nokia Mission tilai-

suuksissa käy luultavasti paljon ihmisiä,

jotka kokevat saavansa liikkeestä niin

emotionaalista, sosiaalista kuin hengellis-

täkin hoitoa. Kuka ulkopuolinen voi väit-

tää heidän kokemustaan vääristyneeksi tai

epäterveeksi?

Tällaiset kysymykset vievät syville

vesille, ja varmoja vastauksia on vaikea

antaa. Mutta yleisiä kriteerejä on epäile-

mättä olemassa arvioitaessa maailmankat-

somusten – myös uskonnollisen uskon –

”hyväksyttävyyttä”. Yksi on älyllinen re-

hellisyys. Tuntuu uskomattomalta, miten

helposti ja kepeästi niin Suomessa kuin

maailmallakin karismaattisissa yhteisöis-

sä ”parannetaan” sairaita tai jopa heräte-
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tään kuolleita. Stimulus tuntee takavuosil-

ta erään henkilön, jolla nuoruudessa todet-

tiin aivokasvain ja joka sitten parannettiin

(?) rukouksen avulla; joka tapauksessa

kasvain näytti kutistuneen tai jopa kadon-

neen. Muutaman vuoden jälkeen kasvain

kuitenkin ilmaantui uudelleen. Lopulta ki-

rurgin veitsi ”teki ihmeen”, kasvain pois-

tettiin ja se koteloitui. Oletteko koskaan

kuulleet karismaattisessa tilaisuudessa ke-

nenkään todistaneen tällaisesta tapaukses-

ta? Jumala teki ensin ihmeen mutta veti

sitten oikukkaasti tekonsa takaisin? Ei:

epävarmojen ihmisten pienet tarinat eivät

sovi karismaatikkojen Suureen Kerto-

mukseen.

Meidät erottaa menneiden vuosisato-

jen ja vuosikymmentenkin ihmisistä se,

että käytettävissämme on huomattavan

paljon tietoa eri aloilta. Myös uskonnolli-

siksi ihmeiksi väitettyjä tapahtumia on

tutkittu. Suomessa Matti A. Miettinen

julkaisi 1990 tutkimuksensa Niilo Yli-

Vainion kokouksissa väitetyistä parantu-

misista. Miettinen seurasi usean vuoden

ajan henkilöitä, jotka kertoivat parantumi-

sestaan. Yhtään selvästä osoitettavaa, ei-

luonnolliseksi luokiteltavaa parantumista

Miettinen ei löytänyt. Kolmisen vuotta

sitten hengellisissä piireissä herätti huo-

miota kahden helluntailaisen opiskelijan,

Markus Hirsilän ja Vesa Maanselän us-

konnollisia ihmeparantumisia    koskeva

selvitystyö. Jälleen lopputulos oli sama:

ihmeparantumisia ei sitkeän jäljitystyön

jälkeen löydetty. Nuoret miehet päättivät

tutkimuksensa ironisesti: ”Entä parantaa-

ko Jumala edelleen lupaustensa mukaan?

Ainakin sellainen johtopäätös on tehtävis-

sä, että mikäli on olemassa Kaikkivaltias

Jumala niin tietenkin Hän voi parantaa ha-

lutessaan, mutta ei ilmeisestikään tee sitä

kovinkaan usein (jos lainkaan). Toinen

vaihtoehto on, että Jumala toimii suurim-

maksi osaksi luomiensa luonnonlakien

puitteissa niitä rikkomatta. Jeesuksen sa-

nojen mukaan etsivä löytää (Matt.7:8) ja

nämä sanat toteutuivat meidänkin selvi-

tystyössämme; valitettavasti etsivä löysi

jotain muuta kuin olisi halunnut löytää.”

(Lainaus on tekstistä, joka löytyy interne-

tistä).

Mitä tähän sanoo filosofi? Ihmeet ei-

vät ole välttämätön eivätkä riittävä ehto

aidolle hengellisyydelle. Ihmeiden sijaan

tarvitaan enemmän ihmettelyä.

PS. Maaliskuussa palautettiin Van-

taalla  kirjastoon yli sata vuotta lainassa

ollut teos Vartijan vuosikerta vuodelta

1902! Vartijan teksteissä riittää sulatelta-

vaa pitemmäksikin aikaa.

Stimulus
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ARVIOT

Niko Huttunen
APOLOGIAA ANTIIKIN MALLIIN

Marcus Minucius Felix, Octavius – kristinuskon puolustus. Latinasta suomentanut Heik-

ki Koskenniemi. Kustannus Oy Arkki, 2007. 133 s.

Kustannus Oy Arkki on tehnyt mainion
teon julkaistessaan Marcus Minucius Fe-
lixin kirjan Octavius. Jälleen on yksi var-
haiskristillisyyden lähde tullut julkaistuksi
laajan lukijakunnan käyttöön. Teoksen on
latinasta kääntänyt Turun yliopiston klas-
sillisen filologian emeritusprofessori
Heikki Koskenniemi, joka on laatinut
myös johdannon ja suppeat selitykset joi-
hinkin tekstin yksityiskohtiin.

Minucius oli syntyisin Pohjois-Afri-
kasta,   mutta siirtynyt sittemmin Roo-
maan, jossa hän toimi asianajajana. Kris-
tityksi hän oli tullut aikuisena. Minucius
lienee elänyt vuoden 200 jKr. paikkeilla ja
on siis kirkkoisä Tertullianuksen aikalai-
nen. On mahdollista, että Octavius olisi
ensimmäinen latinankielinen apologeetti-
nen teos.

Kirja alkaa kertomuksella siitä, miten
kolme ystävystä, Minucius, Octavius Ia-
nuarius ja Caecilius Natalis vaeltavat va-
paapäivänään Roomasta Ostiaan.  Caeci-
lius, joka on seurueen ainoa pakana, antaa
tavanmukaisen lentosuukon tien varressa
näkemälleen Serapiksen patsaalle. Kristit-
ty Octavius ei malta olla kommentoimatta
tapahtunutta ironiseen sävyyn. Caecilius
pahoittaa mielensä.

Päätetään järjestää puhekilpailu: ensin
Caecilius puolustaa pakanuutta ja sitten
Octavius kristinuskoa. Asetelma suosii

tietenkin Octaviusta, joka saa rauhassa
kieltää kaikki Caeciliuksen argumentit ja
voittaa kilpailun. Kristityt, Octavius ja
Minucius, riemuitsevat ja yllättäen Caeci-
liuskin yhtyy heihin, sillä Octaviuksen
puhe oli vakuuttanut hänet: ”Minä  olen
saanut riemuvoiton harhasta.” Taisi olla
myös apologian riemuvoitto!

Teos on tietenkin fiktiivinen ja kertoo
siitä, miten kirjoittaja toivoi kiistakeskus-
telujen päättyvän. Kirja tuo esiin ne argu-
mentit joilla oppinut kristitty perusteli us-
koaan pakanallisessa ympäristössä. Octa-
vius on lähinnä stoalaisuuden ja platonis-
min linjoilla.  Raamattuun hän  ei viittaa
kertaakaan, joskin toisinaan saattaa kuu-
lua kaikuja joistakin raamatunkohdista,
esimerkiksi Jesajan jumalankuvien pilkas-
ta (Jes. 44:9– ) tai Paavalin Areiopagi-pu-
heesta (Ap. t. 17:22– ).

Tässä onkin apologian erikoisuus:
usko on  totuus, koska filosofia osoittaa
niin. Perimmäinen auktoriteetti on filoso-
fialla, ei uskolla. Samanlainen kummalli-
suus on tuttu nykyapologiastakin: Raa-
mattu on totta, kun ihmeet osoitetaan
luonnontieteellisesti mahdollisiksi. Luon-
nontiede on siis perimmäinen totuuden
kriteeri. Kristus on tässä jäänyt sivuun –
niin kuin Minuciuksellakin, kuten Kos-
kenniemi johdannossaan huomauttaa.

Caecilius on pakanallisissa puheis-
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saan lähinnä skeptisen filosofian linjoilla.
Hän päättelee, ettei maailmasta tai juma-
luudesta pysty sanomaan mitään, mutta
pitäytyy perinteisessä uskonnossa. Octa-
vius rokottaa tästä epäjohdonmukaisuu-
desta ja jättää huomiotta Caeciliuksen pe-
rustelun: perinteinen uskonto on osoittau-
tunut toimivaksi ja hyödylliseksi. Octa-
vius kyllä moittii pakanoiden elintapoja,
mutta paljonko siinä on retorista liioitte-
lua, vastapainoa Caeciliuksen kertomille
juoruille kristittyjen salaisista orgioista?

Juorut ovat muuten mielenkiintoinen
kurkistus siihen, mitä pakanoiden käsitys
kristityistä saattoi pahimmillaan olla. Näi-
tä juoruja näyttää levittäneen korkea-ar-
voinen Cornelius Fronto, keisari Mar-

cus Aureliuksen retoriikan opettaja.
Opettajaansa verrattuna keisari on kristit-
tyjä arvostellessaan varsin asiallinen (It-
selleni 11.3).

Koskenniemi huomauttaa johdannos-
saan, että Caeciliuksen uskonnollinen
skeptisismi on ajankohtainen haaste ja
Minuciuksen kirja auttaa nykykristittyjä-
kin ”antamaan todistuksen Herrastaan”.
Lukija ei tietysti ole sidottu siihen näkö-
kulmaan, jonka Koskenniemi tarjoaa.
Voisihan kristitty lukija voi nähdä itsensä
myös Caeciliuksena. Monien nykykristit-
tyjen tapaan hänkin puoltaa arvokasta pe-
rinnettään ja on hämmentynyt niistä, jotka
ovat lähteneet uusille urille.

Jukka Kekkonen
KESKIAJAN OIKEUSHISTORIAA

Heikki Pihlajamäki, Virpi Mäkinen ja Jussi Varkemaa: Keskiajan oikeushistoria.

Tietolipas 218., SKS, Gummerus, Jyväskylä 2007. Liitteineen 348 s.

Keskiajan oikeushistoria on monessa mie-
lessä tervetullut teos. Se on ensimmäinen
suomenkielinen yleisesitys aihepiiristä.
Mutta se on myös enemmän; se on laajaa
oppineisuutta henkivä katsaus keskiajan
kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen vallan-
käyttöön. Teos antaa paljon myös muille
kuin oikeudellisista kysymyksistä kiin-
nostuneille lukijoille.

Kirjoittajien urakka on ollut todella
haastava: esittää yleiskatsaus osapuilleen
tuhatvuotisesta oikeudellisesta kehityk-
sestä (400-1500). Tehtävän suorittaminen
on edellyttänyt rajauksia, joista tärkein on
ollut keskittyminen niin sanotun oppineen
roomalais-kanonisen oikeuden käsitte-
lyyn. Tätä kautta teoksesta on tullut ensi
sijassa oikeudellisen doktriinin (oikeustie-
teen) ja sitä artikuloineen lakimieskunnan
historiaa. Rajaus on ymmärrettävä varsin-

kin ottaen huomioon sen, miten paljon
vaikeampi muista oikeuden kerrostumista
on saada tietoa. Sitä paitsi keskiajan mo-
net muut oikeudelliset kerrostumat maa-
seudun tapaoikeudesta kaupunkien oikeu-
teen – koko oikeudellinen ”mosaiikki” –
tulevat esille tekstin eri yhteyksissä.

Oikeushistorian tieteenalan klassisiin
peruskysymyksiin kuuluu se, miten oikeu-
delliset ilmiöt ja oikeudellinen muutos
hahmotetaan osaksi yhteiskuntaa ja kult-
tuuria. Eri koulukuntiin kuuluvat tutkijat
rakentavat oikeudellisten ilmiöiden ympä-
rille kontekstin eri vahvuisesti ja erilaisia
selitysperusteita painottaen. Toisaalta
myös työnjaolliset kysymykset vaikutta-
vat siihen, mitä puolia oikeudellista il-
miöistä ja kuinka yksityiskohtaisesti halu-
taan nostaa esille.

Keskiajan oikeushistoria antaa perus-
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teellisen kuvan oppineesta oikeudesta ja
sen muutoksesta osana keskiaikaista opil-
lista ja muuta kulttuuria. Ajallinen paino-
piste on yliopistollisen oikeustieteen syn-
nyn jälkeisessä ajassa (1100-luvulta
eteenpäin). Myös oikeudellisen muutok-
sen yhteiskunnalliset taustat ja oikeuden
käyttöyhteydet saavat valaisua, joskin
tämä puoli jää teoksessa vähemmälle.

Teoksessa selvitetään useissa eri yh-
teyksissä, kuinka tietty oikeudellinen
muutos ei olisi ollut mahdollinen ilman
jonkin uuden doktriinin kehittelyä. Näin
esimerkiksi jumalantuomioiden poistumi-
nen käytännössä oli mahdollista vasta sil-
loin, kun oli kehitelty uusi doktriini todis-
teiden punnintaa vasten (legaalinen todis-
tusteoria). Ainakin mainitun todella tär-
keän muutoksen taustaa pohdittaessa luki-
ja jää kysymään, miksi muutos ajoittui
”vasta” 1200-luvulle, vaikka vaatimuksia
muutoksesta oli esitetty satoja vuosia ai-
kaisemmin. Vaihtoehtoinen tulkinta voisi

löytyä doktriinin kannatuksen kasvun ja
hallinnon vahvistumisen ja tehostumisen
suunnalta: vasta kun nämä reunaehdot
täyttyivät, syntyi sosiaalinen tilaus muu-
tokselle, uusien oppien ja käytäntöjen
esiinmarssille.

Tällaiset pohdinnat ovat oikeushisto-
rian ikiaikaisia keskustelukysymyksiä. Ja
hyvä niin, sillä vaihtoehtoisten tulkintojen
ja selitysten olemassaolo viestii siitä, että
tiedeyhteisö sietää valtalinjasta poikkea-
via näkemyksiä eikä nuiji niitä maanra-
koon.

Erityisen kiitoksen ansaitsee teoksen
huoliteltu kieliasu samoin kuin se, miten
hyvin tekijät ovat pystyneet harmonisoi-
maan tekstinsä. Kirjoittajien vaihtumista
ei kovin helposti huomaa. Silti lukukoke-
mus ei ole – eikä sen pidäkään olla! –
helppo: niin suuren määrän tietoa kirjoit-
tajat ovat kyenneet tiivistämään oppikir-
jaan.

Juha Malmisalo
HAJANAINEN KIRJA SEKSUAALIVÄHEMMISTÖISTÄ

Antti Saarelma (toim.): Homoseksuaalisuus Raamatussa ja kirkon opetuksessa. Kirkon

tutkimuskeskuksen julkaisuja 101. Kirkon tutkimuskeskus 2007. 345 sivua.

Käsillä oleva kirja avaa kiinnostuneille lu-
kijoille Suomen evankelisluterilaisen kir-
kon piirissä käytävää keskustelua. Nyt jul-
kaistu materiaali on kaksiosaisen semi-
naarin ensimmäisen osan satoa tammi-
kuulta 2007. Kirjoittajina on huomattavan
nimekäs joukko raamatuntulkinnan, etii-
kan, luterilaisen opin ja käytännöllisen
teologian asiantuntijoita. Mitään yhtenäis-
tä näkökulmaa tai esitystä teoksesta ei
muodostu, vaan lukija joutuu orientoitu-
maan kannanottojen, kommenttien ja kri-
tiikin muodostamaan hajanaiseen keskus-
teluun.

Seminaarin teemana on ollut ”homo-
seksuaaliset parisuhteet raamatuntulkin-
nan, kristillisen etiikan ja ekumeenisten
yhteyksien  kannalta.” Valittu tematiikka
selittänee osaltaan, miksi keskustelusta
puuttuu olennaisia näkökulmia – ellei sit-
ten toinen seminaari marraskuussa 2007
ole kattanut niitä. Marraskuun seminaarin
otsikon mutkikas tematiikka ”ihmisku-
vaan liittyvät kysymykset seurakuntatyös-
sä ja julkisessa terveydenhoidossa sekä
lainsäädäntöön liittyvät kysymykset kir-
kon hallinnossa ja seurakuntien toimin-
nassa” ei kuitenkaan lupaa mahdollisesta
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seuraavasta julkaisusta kattavampaa tai
ehyempää esitystä.

Hajanaisuus ja näkökulmien kalei-
doskooppimaisuus on oikeastaan ymmär-
rettävää, kun tiedostetaan, miten moni-
ulotteisesta asiaryppäästä kirjoittajat pyr-
kivät keskustelemaan (homoseksuaalisuus
– heteroseksuaalisuus, seksuaalinen suun-
tautuminen – seksuaalinen toiminta, ih-
miskäsitys – etiikka jne.). On kuitenkin
jotenkin yllättävää, että kaksi olennaista
näkökulmaa loistaa kirjassa ja keskuste-
lussa poissaolollaan: mikä on kirkon oma
historia suhteessa homoihin, ja millä ta-
voin pohdinnan kohderyhmä on itse otettu
mukaan keskusteluun?

Lukijalle  olisi olennaista kyetä hah-
mottamaan, millä tavoin kirkko on tähän
mennessä toiminut tai pyrkinyt vaikutta-
maan homoseksuaalisuuden ymmärtämi-
seen. Olennaista on myös, miten homo-
seksuaalisia ihmisiä on kirkon taholta
kohdattu ja kohdeltu – myös yhteisön
omissa riveissä. Käytännön esimerkkeinä
voidaan ajatella esimerkiksi   homosek-
suaaleille Suomessa  1900-luvulla  lange-
tettuja vankeustuomioita tai natsien to-
teuttamaa vainoa Keski-Euroopassa maa-
ilmansotien aikaan. Mukautuivatko kristi-
tyt eri aikoina pääsääntöisesti ajan hen-
keen, vai toimivatko he vastoin vallinneita
näkemyksiä?

Poikkeuksellista on sekin, että homo-
seksuaalisuudesta keskustellaan ilman
kirkossa toimivien homoseksuaalien
omaa ääntä ja edustusta. Papit, diakonit ja
diakonissat sekä maallikkojäsenet ja eri
herätysliikkeiden homoseksuaaliset ihmi-
set eivät voine tai uskaltane osallistua kes-
kusteluun omalla nimellään ja äänellään.
Jos kirkossa toimivien homoseksuaalien
täytyy suojella itseään ja läheisiään lei-
maamiselta, syrjimiseltä ja häpeältä tai
elää näiden pelossa, avoin keskustelu on
oletettavasti jo lähtökohdissaan mahdo-
tonta.

Kirjassa on kuitenkin esillä ansiokkai-
ta ja mielenkiintoisia näkökulmia. Useita

artikkeleita kiusaava tendenssimäisyys
väistyy ajoittain ja esiin nousee kirkkaan
analyyttisiä jaksoja, joissa kirjoittaja poh-
tii moniulotteisesti erilaisia tulkinnan
mahdollisuuksia ja niiden lähtökohtia.
Esimerkiksi Nissisen, Hallamaan, Ket-
tusen ja Lindfeltin esityksissä välähtää
näkyviin yllättäviä ja kiinnostavia kriitti-
siä ja analyyttisiä näkökulmia. Kriittiset
näkökulmat eivät parhaimmillaan tyhjene
kannanottamiseen tai joidenkin kirjoitta-
jien tapaan oman avioliitto- ja seksuaali-
näkemyksen esittelyyn. Yleisvaikutel-
maksi jää kuitenkin, että joitakin poik-
keuksia lukuun ottamatta kirjassa käydään
keskustelua heteroseksuaalisesta parisuh-
teesta ja avioliittonäkemyksestä, johon
suhteutettuna kirjoittajien omat käsitykset
homoseksuaalisuudesta näyttäytyvät vas-
takohtana.

Ei ole mielestäni ongelmallista, että
keskustelussa otetaan erilaisia kantoja.
Ongelmallista on, jos kirjoittaja jättää
avaamatta sen logiikan, jonka varassa
päättely lepää. Kyseisen kaltaisia jaksoja
on kirjassa harmittavan paljon. Analyytti-
syys sekoittuu kannan ottamiseen ja oman
kirkkopoliittisen position esittelemiseen ja
puolustamiseen. Joitakin kannanottoja ra-
sittaa loputon kaksijakoisten vastakohta-
parien esittely, joka pikemminkin hämär-
tää kuin selkiyttää esitystä. Näkökulmat
ovat hajanaisia ja lähdepohja toisinaan
outo tai epäilyttävä ja lähdekritiikki ole-
matonta.

Joissakin kirjoituksissa lukija saa hei-
kosti jos ollenkaan kiinni kirjoittajan ajat-
telun kulusta. Lukija saa sen vaikutelman,
että Raamattua tulkitaan jollakin nimeltä
mainitsemattomalla uskonnollisella perin-
teellä, jonka puolestaan ymmärretään ole-
van autenttista Raamatun tulkintaa. Kir-
joittaja kuvaa oman uskonyhteisönsä mer-
kitystä ja raamatuntulkintaa tavalla, joka
on yhteinen monille uskonnollisille liik-
keille ja yhteisöille.

Viime vuonna käydyssä keskustelussa
osapuolet olivat kirjan nyt esittämästä ma-
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teriaalista päätellen vielä hyvin kaukana
toisistaan sekä ajattelun lähtökohtien ja
johdattelun että käytettävien perustelujen
osalta. Mikäli kirkollisessa keskustelussa
ei ole tapahtunut olennaista muutosta,
näyttää ilmeisen mahdottomalta saavuttaa
edes heikkoa yhteisymmärrystä siitä, mis-
tä keskustellaan. Mistä oikein puhumme,
kun puhumme ilmiöstä jota nykyään kut-
sutaan ”homoseksuaalisuudeksi”?

Kirjasta hahmottuu lähinnä kaksi nä-
kemystä. Yhteistä näille on huolestunut ja
ahdistunut sävy argumentoinnissa. Joko
kyseinen ilmiö on perimmältään synnillis-
tä Jumalan vastustamista ja sellaisenaan
ehdottomasti hylättävää tai sitten ihmisen
olemuksen ja identiteetin yksi mahdolli-
nen peruselementti – ja kenties kristitylle
homoseksuaalille mahdollisuus sitoutua
rakastamaan kumppaniaan uskollisesti ja

Jumalan siunausta pyytäen. Toisille kysy-
mys on selvästi kristinuskon kohtalok-
kaasta väärennysyrityksestä, pyrkimyk-
sestä luopua kestävistä ja oikeista periaat-
teista ja asettaa tilalle kaoottista ja kaiken
sallivaa liberalismia. Toisaalta taas koko
asiakokonaisuus näyttäytyy taisteluna ih-
misarvon ja oikeudenmukaisuuden uskon
perusideoihin ankkuroitujen periaatteiden
puolesta. Molemmat osapuolet puhuvat
uskosta.

Lukijalle ei teoksesta löydy varsinai-
sia vastauksia – ei ainakaan sellaisia vas-
tauksia, jotka olisivat yleispäteviä ja kon-
tekstista riippumattomia. Kirja tarjoaa
haastavia kysymyksiä oman päättelyn ai-
neksiksi.

On helppoa puhua toisten ohi ja yli.
Osaammeko kuunnella toisiamme?

Matti Myllykoski
WILLIN MIEHEN VÄITÖS

Matti J. Kuronen, Väitöskirja: Johdatus urbaanin teokomiikan perusteisiin. Kirjapaja

2007.

Rovasti, perheneuvoja ja johtava kirkolli-
nen humoristi Matti J. Kuronen on nyt
myös väitellyt, vaikkakin täysin omilla
ehdoillaan. Itsensä liian tosissaan ottavan
akateemisen ja kirkollisesti salonkikelpoi-
sen opetuksen varjossa Kuronen näyttää
kuljettavaksi vaihtoehtoista tietä. Kurosen
tekstiä sävyttää useille teologeille vieraak-
si jäävä rentous ja teeskentelemätön inhi-
millisyys.

Seppo A. Teinonen arvosteli joskus
kauan sitten Teologisessa Aikakauskirjas-
sa huumoria Raamatussa – vai oliko se
kristinuskossa – koskevan kirjan ja antoi
arvosanaksi improbatur. Kuronen  tuskin
saisi improbaturia, tuskin edes Teinoselta.
Kurosen teokomiikka on vähäeleistä sa-

nailua, joka riisuu lukijaansa turhasta teo-
logisesta saivartelusta. Kurosen teologia
on arjen teologiaa, konkreettisia mieliku-
via käyttävää puhetta, joka pitää syrjäyty-
neiden ja tavalliseksi uskaltautuvan ihmi-
sen puolta. Kurosen sydän sykkii maanlä-
heiselle kelttiläiselle kristinuskolle.

Kuronen esittää yhdeksän väitettä.
Joitakin niistä vapaasti muunnellen: Julis-
tus ja Jumala ilman ihmisiä eivät ole mi-
tään, mutta jumalisen ihmisen tulee va-
pautua ”omiin varjoihinsa ja pelkoihinsa”
kietomastaan jumalasta. Raamattu on Ju-
malan jälkisäädös, joka kaikkine säröi-
neen opettaa elämään: ”kristitylle pitäisi
riittää Kristuksen arkimatkiminen”, toteaa
Kuronen. Kirkkolaitos tarvitsee kylä- ja
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lähiteologeja. Puhe Jumalasta on kosmista
hihitystä. Kun seurakunnan pyhyydestä ei
näy jälkeäkään ja oppien osoittaminen to-
deksi on tyhjää  puhetta, voi vain yhtyä

Kurosen ajatukseen, jonka mukaan ”usko
ilman naurua on kuollut teko”.
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Vartijan matkassa vuonna 1888.

Heidi Haahtela

Vartijan ensimmäisiin ohjelmallisiin artikkeleihin kuului päätoimittaja Elis Bergrothin

”Katsahdus maamme kirkollisiin oloihin”, jossa suomitaan voimakkaasti suomalaisen

yhteiskunnan maallistumista ja moraalittomuuden kasvua. Bergroth kertoo, kuinka he-

rännäisyyden aikana kristinuskon vastaiset voimat olivat selvästi havaittavissa. Omaan

aikaansa johtaneen kehityksen Bergroth sen sijaan näkee salakavalaksi: kirkkoa uhkaa-

vat monenlaiset vaarat, mutta vain harvat näkevät, millaista aikaa eletään..

Että vihamies kirkkomme peltomaahan-

kin on kylvänyt ohdakkeita, tiesi jokainen.

Julkinen haureus, kasvava juoppous ja

muut lihan työt todistivat kyllin, ettei elä-

mä seurakunnissa suinkaan ollut ilman

synkkiä varjopuoliansa. Mutta kaiken tä-

män ohessa käytiin kuitenkin kirkossa ja

Herran ehtoollisella sekä noudatettiin seu-

rakunnan ulkonaista järjestystä ja tämä ul-

konainen muoto-elämä oli äärettömän

vaarallinen lukemattomille ihmisille. Mo-

nen mielestä näetten kaikki oli hyvin, kun

he vaan säännöllisesti kävivät kirkossa ja

Herran ehtoollisella sekä tautivuoteellaan

saivat luoksensa papin heitä ripittämään ja

heille  sakramenttia jakamaan. Sitä eivät

kysyneet, oliko todellinen mielen muutos

heissä tapahtunut,  oliko heidän uskonsa

Herraan elävä usko tai ainoastansa kuollut

tieto, rakastivatko he Herraa Jesusta vai

olivatko häntä rakastamatta. Että Suomen

papisto aina on vastustanut tämmöisiä

vääriä mielipiteitä ja että Jumalan valta-

kunnan työtä erittäin herännäisyyden ai-

kana ja sen perästä monessa paikassa

maatamme tehtiin innolla ja menestyksel-

lä, tuskin tarvinnee mainita. Mutta juuri

se, että kaikki kumminkin alistuivat kir-

kon ulkonaisen järjestyksen alle ja ettei

mitään mainittavaa vihamielisyyttä kirk-

koa vastaan missään ilmaantunut, oli kir-

kolle itselleen suureksi vaaraksi, sillä se

saattoi kirkon ystävät lohduttamaan it-

seänsä sillä, ettei mikään vaara mistään

uhannut. [...]

Ja kaiken tämän ulkonaisen, vaaralli-

sen rauhan aikana kasvoi vihamielisyys

kirkkoa vastaan kasvamistansa. Moni,

jonka silmä ulottui näkemään tätä rauhan

peitteen alla uhkaavaa vaaraa, toivoi har-

taasti, että kirkon ystävät ajoissa heräisi-

vät sitkeästä unestansa. – Mutta mistä

nousisi se ukkosen ilma, joka paahtavan,

painavan rauhan poistaisi? Vihdoin se

nousi, herätti kirkon vastustajat julkiseen

vastarintaan ja kirkon ystävät näkemään

asiain oikean laidan.

Noin neljä vuotta sitten kutsuttiin

näetten tänne Ruotsista eräs siellä tunnet-

tu uuden kristinuskon saarnaaja, von Ber-

79



gen, täälläkin repimään Kristukselta hä-

nen jumaluuttansa pois. Tämän miehen

luennot, jotka olivat niin ala-arvoiset, että

ne kaikkialla ajattelevien ihmisten joukos-

sa vaikuttivat tyytymättömyyttä, herätti-

vät kuitenkin semmoista huomiota, että

suurimmat sanomalehtemme niistä antoi-

vat pitkiä kertomuksia, joittenka kautta

nämä uudet mielipiteet levisivät kauem-

maksi kuin Helsingin innostuneen, käsiä-

taputtavan yleisön joukkoon.

Itse luennot, joittenka ala-arvoisuu-

desta jo huomautimme, eivät mainittavaa

vaikuttaneet, mutta se taistelu, joka niiden

johdosta syntyi, saattoi kristinuskon vas-

tustajat astumaan esiin. Tästä lähtein on

sentähden asema niin selvinnyt, että

voimme seurata molempain  puolueitten,

sekä kirkon että sen vastustajain, kehitystä

erikseen.

Helsingin molemmat ruotsinkieliset ja

-mieliset sanomalehdet liittyivät kirkon

vastustajiin. Jotkut maaseutulehdet, niiden

joukossa myöskin muutamat suomenkieli-

set, yhtyivät heihin. Tieteellisissä kirjoissa

koetettiin näyttää, kuinka kaikki uskonnot

olivat yhtä hyvät ja kuinka kristinusko so-

tii järkeä vastaan. Eräs kansakoulunopet-

taja kävi niinkin pitkälle, että hän väitti

sopimattomaksi esittää raamatun kerto-

muksia lapsille kansakouluissa. Myöskin

taiteessa astui tämä kristinuskon polkemi-

nen esiin ja näyttämöltä sitä mieliin tyrky-

tettiin.

Varsinainen syy siihen, että ihminen

tahtoo päästä kristinuskosta, on se, ettei

hän itsekkäässä mielessänsä tahdo alistua

Jumalan alle ja noudattaa hänen tahtoan-

sa. Uskonnon siteet haittaavat häntä. Ne

ovat sentähden murrettavat. Mutta uskon-

non kanssa on siveys sisimmässä yhtey-

dessä. Senkin siteistä oli pääseminen.

Vielä oli siis askel astuttava ja vasta sit-

ten, kun siveellisyyden säännöt olivat kor-

jatut samaan romukammariin, jonne kris-

tinusko oli heitetty, sitten vasta ihminen

muka oli vapaa, oli ”aatelisihminen”.

Tämän uuden voiton, uuden vapau-

tuksen saavuttamiseen tarvittiin taasen ul-

koa apua. – Ja apu tuli kuin tulikin. Poikki

Pohjanlahden saapui Suomeen mies. Gus-

taf af Geijerstam oli hänen nimensä. Hä-

nestä lihalliset himot ovat ihmisessä niin

voimalliset, että ne välttämättömästi ta-

valla tai toisella ovat tyydytettävät. Tätä

tyydyttämistä ei siis saa estää, ja siveelli-

sen puhtauden vaatiminen mieheltä on hä-

vytöntä. Harmaapäät ukot Suomen  pää-

kaupungissa istuivat tuota kuulemassa

nuorten ylioppilaitten ja naisten joukossa,

– ja palkitsivat esitystä innokkailla mielty-

myksen osoituksilla. [...]

Hedelmistä puu tunnetaan ja katkerat

ovat ne hedelmät, joita kristinuskosta luo-

punut osa kansastamme on kantanut.
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