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Yhdysvaltain evankelikaalit
ja Trump

Mikko Ketola

� Donald Trumpin eteneminen republi-

kaanien presidenttiehdokkaaksi on joh-

tanut siihen, että vähitellen erilaiset re-

publikaaniset vaikuttajat ja instituutiot

ovat häipymässä takavasemmalle. He ei-

vät haluakaan enää tulla yhdistetyksi

holtittomaan ehdokkaaseen, joka on vaa-

rassa tuhota koko republikaanisen puo-

lueen ja jopa republikaaniset enemmistöt

Yhdysvaltain senaatissa ja edustajain-

huoneessa.

Yksi kuitenkin pysyy uskollisena –

valkoiset evankelikaalit, joiden valtaosa

pysyy toistaiseksi tiukasti Trumpin tuke-

na. Tämä�on�tietenkin�aiheuttanut häm-

mennystä monissa kommentaattoreissa.

Mikä evankelikaaleja vaivaa? Miksi he

ovat valmiita antamaan tukensa miehel-

le, joka on kolmatta kertaa naimisissa,

jonka vaimo on esiintynyt pehmoporno-

kuvissa, joka suoltaa herjaa suuntaan jos

toiseen ja jonka kristillinen vakaumus on

selvästi varsin pinnallista laatua?

Vielä viime toukokuussa enemmistö

evankelikaalisista johtajista sanoi, että

he eivät��aio äänestää Trumpia tämän

moraalisen epäkelpouden�vuoksi.�Nyt�on

ääni kellossa kuitenkin vaihtunut. Sama

ääni kellossa��tosin��on��ollut koko ajan

Jerry Falwell juniorilla, jonka isä

Jerry Falwell oli yksi kristillisen oikeis-

ton tukipylväitä. Hänen poikansa on sitä

mieltä, että Obama ja Clinton ovat myön-

nytyksillään terroristeille tehneet itses-

tään tämän ajan nevillechamberlaineja,

ja nyt Trumpissa amerikkalaisille on tar-

jolla Winston Churchillin kaltainen

vahva johtaja.

Maailmanlaajuisissa evankelikaali-

sissa��verkostoissa��työskennellyt Debo-

rah Fikes sanoo, että evankelikaalit

muualla maailmassa eivät ymmärrä,

miksi heidän amerikkalaiset uskonsisa-

rensa ja -veljensä aikovat antaa tukensa

Trumpille.

Fikes on luetellut mielenkiintoisia

eroja muun��maailman��ja��Yhdysvaltain

evankelikaalien välillä näiden kannoissa

tiettyihin asioihin. Vain Yhdysvalloissa

ilmastonmuutoksesta on tullut evankeli-

kaalien keskuudessa kiistelty ja politisoi-

tunut asia. Muualla evankelikaalit tuke-

vat omien maidensa hallitusten yrityksiä

saada muutos kuriin. Muualla kuin Yh-

dysvalloissa evankelikaalit eivät pidä

kansallista terveydenhuoltojärjestelmää

kiistanalaisena aiheena vaan hyvin kan-

natettavana tavoitteena. Muun maail-
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man evankelikaalit eivät ymmärrä sitä,

että��amerikkalaiset evankelikaalit ovat

niin henkeen ja vereen ampuma-aseiden

valvontaa vastaan. Muissa maissa evan-

kelikaalit työskentelevät pakolaisten ja

kotinsa menettäneiden ihmisten puoles-

ta ja ihmettelevät, lukevatko amerikka-

laiset evankelikaalit eri Raamattua kuin

he. Heidän Raamattunsa kehottaa kris-

tittyjä toivottamaan muukalaisen terve-

tulleeksi.

Daniel K. Williams, joka on histo-

rian professori University of West Geor-

giassa,�on�sitä mieltä, että�evankelikaalit

ovat tietenkin tietoisia Trumpin moraa-

lisista puutteista. Nyt heille on kuitenkin

tullut ratkaisevaksi Trumpin lupaus,

että hän nimittäisi korkeimman oikeu-

den tuomareiksi henkilöitä, jotka olisivat

ymmärtäväisiä evankelikaalien toiveille

ja tarpeille, etenkin heidän pro-life-kan-

noilleen.�Teologia ja moraali�jäävät�tässä

katsannossa toiselle sijalle. Williams ky-

syy,�ovatko�evankelikaalit panneet peliin

liian paljon: arvot, jotka liittyvät säädyl-

lisyyteen, aviolliseen uskollisuuteen ja

kristillisten hyveiden noudattamiseen

julkisessa elämässä. Ovatko amerikkalai-

set evankelikaalit vaarassa menettää sie-

lunsa?

Juutalaisen Forward-lehden päätoi-

mittaja Jane Eisner puolestaan on sano-

nut, että Trumpille annettu tuki poistaa

evankelikaaleilta oikeuden tuomita toisten

käytöstä, saarnata perhearvoista tai tar-

peesta pitää yllä uskonnollisia traditioita.

He ovat näin menettäneet oikeutensa aset-

taa moraalisia vaatimuksia muille.

Voikin kysyä, johtaako Trumpin tällä

hetkellä väistämättömältä näyttävä vaa-

litappio siihen, että häviäjien joukossa on

silloin republikaanisen puolueen lisäksi

myös evankelikaalit. Johtaako tappion

aiheuttama pesänselvitys siihen, että re-

publikaaneihin poliittisesti sitoutunut

evankelikaalisuus on tiensä päässä?

* * *

Tämän numeron teemana on kristittyjen

asema Lähi-idässä. Se on noin viimeisen

viiden vuoden aikana noussut yhä suu-

remmaksi kansainväliseksi huolenai-

heeksi, kun on tajuttu, että alue on yhä

kasvavalla vauhdilla tyhjenemässä kristi-

tyistä. Sodat, uskonnollispohjainen väki-

valta ja suoranaiset vainot ovat tyhjentä-

mässä kristinuskon��ensimmäistä��leviä-

misaluetta kristityistä. Tässä numerossa

tähän teemaan liittyvät Timo Ruohon

artikkeli ”Koptit ja Egyptin vallanku-

mous”, Svante Lundgrenin ”Armenia-

laisten kansanmurha ei��unohdu” sekä

Anna-Liisa Tolosen ”Palestiinan kristityt

ja palestiinalainen kristillisyys”.

Timo Ruoho käsittelee Egyptin

koptiyhteisön tilannetta vuoden 2011

vallankumouksen jälkeen. Koptit ovat

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan suurin kris-

tillinen yhteisö, jonka lukumäärän ar-

vioidaan olevan 8–10 miljoonaa. Vuoden

2011 alussa alkunsa saanut ”arabikevät”

ilmeni Egyptissä vallankumouksena,

joka johti vanhan vallan syrjäyttämiseen.

Koptinuoret osallistuivat liikehdintään

muslimien rinnalla. Vallankumouksen

jälkeen koptit��aktivoituivat��poliittiseen

toimintaan sekä kirkkonsa avulla että

ilman sitä. Se ei��kaikkia miellyttänyt,

vaan etenkin kovan linjan islamistit
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hyökkäsivät väkivaltaisesti kopteja vas-

taan.Ruohototeaa,että”koptienlisään-

tynyt näkyvyys kasvatti kristittyihin ne-

gatiivisesti suhtautuneiden antipatiaa

heitä kohtaan”. Koptien selviytymisen

avain saattaa olla siinä, että he korosta-

vat egyptiläistä identiteettiään.

Svante Lundgren tarkastelee vuon-

na 1915 huipentunutta kristittyjen arme-

nialaisten kansanmurhaa Turkissa. Hän

huomauttaa, että armenialaisten vainot ei-

vät alkaneet vasta tuolloin tai päättyneet

siihen, vaan ilmiö oli pitkäkestoisempi.

Usein jää varjoon se, että samaan tapahtu-

maketjuunkuului kahden muun kristityn

vähemmistön, assyrialaisten ja kreikka-

laisten, joukkomurha. Lundgren toteaa,

että kansanmurhissa ei kuole ainoastaan

ihmisiä vaan myös kulttuureja. Niinpä

nyky-Turkissa ei ole enää juuri jälkiä siellä

kerran kukoistaneesta rikkaasta kristilli-

sestä kulttuuriperinnöstä.

Anna-Liisa Tolonen kuvailee oma-

kohtaisten havaintojensa pohjalta sitä,

millaisia kysymyksiä liittyy palestiina-

laisten kristittyjen identifioitumiseen ja

miksi suomalaisten kristittyjen voi olla

vaikea ymmärtää asiaa. Ovatko palestii-

nalaiset kristityt ensisijaisesti arabeja,

palestiinalaisia vai kristittyjä? Voiko olla

yhtä puhdasta palestiinalaista kristillistä

identiteettiä? Käsiteltyään ensimmäisen

ja toisen intifadan vaikutusta palestiina-

laisten kristittyjen itseymmärryksen

muotoutumiseen häntoteaa,että”nyky-

aikainen palestiinalainen kristillisyys …

on muotoutunut pitkittyneen konfliktin

vaihtelevissa vaiheissasekä jatkuvan

miehityksen ja väkivallan läsnäollessa”.

Näiden lisäksi Hannu Taanila ajat-

teluttaa ja viihdyttää Vartijan lukijoita

raamattutrilogiansatoisella osalla. An-

toisia lukuhetkiä!
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Koptit ja Egyptin
vallankumous

Timo Ruoho

Koptikristityt – ”alkuperäisiä

egyptiläisiä”

Egyptin�koptit�muodostavat Lähi-idän ja

Pohjois-Afrikan suurimman kristillinen

yhteisön. Nimitys kopti tulee arabiankie-

lisestä sanasta qibt, jolla muslimivalloit-

tajat 600-luvulla alkoivat kutsua maan

alkuperäisiä kristittyjä asukkaita.�Arabi-

an kieleen sana tuli vuorostaan kreikan

kielestä egyptiläistä merkitsevän sanan

��������� johdannaisena. Koptit ovatkin

perinteisesti katsoneet olevansa Egyptin

alkuperäisten asukkaiden jälkeläisiä.

Ajatus oli erityisesti 1900-luvulla koptien

parissa suosittu. Egyptin muslimit eivät

ole hyväksyneet näkemystä missään vai-

heessa, ja nykyään koptien varomatto-

mat lausunnot ovat johtaneet vakaviin-

kin välikohtauksiin. Esimerkiksi syys-

kuussa 2010 koptipiispa Bishoy totesi

lehtihaastattelussa, että koptien usein

unohdettiin olevan maan alkuperäisiä

asukkaita. Hän lisäsi koptien eläneen

aina rakastaen ”keskuuteensa saapunei-

den vieraiden kanssa” viitaten 600-luvun

arabivalloittajiin ja heidän jälkeläisiinsä.

Vastareaktio oli raju. Eräskin raivostu-

nut muslimijohtaja�väitti kirkon salakul-

jettavan maahan aseita ja valmistelevan

aseellista vallankumousta muslimeja

vastaan. Lehtien palstoilla käydyn kiis-

tan lopputuloksena väkivaltaisuudet levi-

sivät ympäri maata. Mielenosoittajien ra-

portoitiin huutaneen moskeijoiden edes-

sä iskulauseena: ”Me emme ole vierai-

ta!”.

Egyptin tapahtumilla on maailman-

laajuista merkitystä. Maa on väestömää-

rältään Lähi-idän suurin ja maailman 16.

suurin. Tämä artikkeli pureutuu Egyptin

koptiyhteisön tilanteeseen vuoden 2011

vallankumouksen jälkeen.�Kristittyjen ja

muslimien väliset jännitteet purkautui-

vat tuolloin erityisen rajusti ja nousivat

otsikkoihin�myös�länsimaissa. Artikkelin

pohjana olevan pro gradu -tutkimuksen

lähteinä ovat toimineet muun muassa

laatujournalismia edustava The New

York Times ja arabimaailman suosituin

verkkouutispalvelu Ahram Online. Egyp-

tistä, kopteista ja heidän historiastaan on

julkaistu runsaasti englanninkielistä kir-

jallisuutta, mutta suomenkielellä aineis-

toa ei ole juurikaan saatavilla. Toisaalta

esimerkiksi Lähi-idän tutkija Sebastian

Elsässer toteaa kirjassaan The Coptic

Question in the Mubarak Era,�että�nyky-

ajan kopteja koskevan tutkimuksen on-
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gelma on todennetun tiedon vaikea saa-

tavuus. Näkemyksistä koptien identitee-

tistä ja sosiaalisista ongelmista ei
ole pu-

laa, mutta ”kovia faktoja”,
kuten
tilasto-

tietoja, demografisia tietoja tai luotetta-

via tutkimuksia on vaikea löytää.

Sanoja kopti ja koptilainen käytetään

sekä yleisessä kielenkäytössä että tutki-

joiden parissa varsin vapaasti. Sanojen

käytössä on etnisiä, historiallisia, kult-

tuurisia, uskonnollisia ja jopa poliittisia

ulottuvuuksia. Tämän päivän Egyptissä

sanat kopti ja kristitty ovat kuitenkin

lähes

synonyymeja.

Egyptin kopteja ja

muslimeja yhdistää arabi-identiteetti,

mutta erottaa uskonto. Muslimiksi kään-

tyneen koptin on katsottu menettäneen

koptilaisen identiteettinsä, mutta ryh-

mien välillä ei ole ollut suuria kulttuuri-

sia eroja. Uskontoon liittyvät rituaalit

ovat olleet keskeisiä kopti-identiteetin yl-

läpitämisessä. Uskon ulkoisina merkkei-

nä ikoneita ja pyhimysten kuvia on sijoi-

tettu rakennuksiin ja ajoneuvoihin. Li-

säksi monet koptit ovat ottaneet ristita-

tuoinnin oikeaan ranteeseensa. Kristilli-

sen lähetystyön tuloksena kopteja on

1800-luvulta alkaen liittynyt myös mui-

hin kirkkoihin ja seurakuntiin ja kään-

nynnäiset ovat yleensä säilyttäneet kop-

ti-identiteettinsä. Ylivoimaisesti suurin

osa kopteista kuuluu Aleksandrian kop-

tilaisortodoksiseen kirkkoon, joka on pe-

rimätiedon mukaan apostoli Markuksen

ensimmäisen vuosisadan lähetystyön tu-

losta.

Egyptin koptit ovat pieni kristillinen

yhteisö muslimi- ja arabimaailman sydä-

messä. Koptikristittyjen lukumäärä on-

kin politisoitunut kysymys Egyptissä,

eikä varmaa tietoa ole saatavissa. Länsi-

maisten arvioiden mukaan Egyptissä

asuu
noin
8 miljoonaa koptia, 10 % väes-

töstä. Egyptiläiset arviot koptien määräs-

tä vaihtelevat väestötilastojen 5 miljoo-

nasta koptikirkon 15 miljoonaan. Kop-

tien yhteiskunnallisen aseman on katsot-

tu heikentyneen kiihtyvällä vauhdilla us-

konnon noustua Egyptin politiikan kes-

kiöön 1900-luvulla. Vuoden 1952 vallan-

kumouksen jälkeinen kansallisen arabi-

identiteetin rakentaminen perustui kult-

tuurin tasolla kansan islamilaisen histo-

rian korostamiseen. Uskonnon asema

vahvistui 1970-luvun puolivälissä isla-

mismin kasvun myötä. Egyptissä 1950- ja

60-luvuilla toimeenpannut maareformit

ja sosialisoinnit veivät kristityiltä paljon

omaisuutta

ja yhteiskunnallista valtaa,

sillä heidän joukossaan oli paljon muuta

väestöä enemmän maanomistajia ja ta-

louselämän vaikuttajia. Tilanne johti

1950-luvulta alkaen laajamittaiseen kris-

tittyjen maastamuuttoon. Muuta väestöä

koulutetummat ja varakkaammat koptit

muuttivat kiihtyvällä tahdilla ulkomaille,

erityisesti Yhdysvaltoihin, useassa aallos-

sa. Noin miljoonan koptikristityn arvioi-

tiin 2000-luvun alussa asuneen maan ra-

jojen ulkopuolella.

Diasporassa elävät koptit ovat olleet

merkittäviä mielipidevaikuttajia erityi-

sesti Yhdysvalloissa. Koptien tilanteesta

kansainvälisessä mediassa käydyssä mie-

likuvakeskustelussa on ollut esillä kaksi

vastakkaista näkemystä. Ajatusta ”vai-

notusta koptiyhteisöstä” on pidetty 1970-

luvulta

alkaen voimakkaasti esillä

Yh-

dysvalloista käsin. Egyptin
koptilaisorto-

doksinen kirkko puolestaan on korosta-
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nut kansallisen yhtenäisyyden linjaa,

eikä ole halunnut nähdä kopteja erityistä

länsimaiden huolenpitoa tarvitsevana vä-

hemmistönä. Egyptin koptit eivät ole ha-

lunneet leimautua länsimaiden tuen va-

rassa toimivaksi viidenneksi kolonnaksi,

vaikka jotkut tukea ovatkin etsineet.

Hallituksen suojeleman vähemmistöroo-

lin hyväksyminen olisi saattanut johtaa

marginalisoitumiseen ja yhä syvenevään

vetäytymiseen yhteiskunnasta kirkon

muurien suojaan. Tutkija ei siis voi ottaa

ajatusta vainotusta koptivähemmistöstä

ainoaksi lähtökohdakseen, vaikka koptit

onkin useimmissa analyyseissä sijoitettu

uhatun vähemmistön kategoriaan. Ajat-

telutavan ongelmaksi muodostuu eräi-

den tutkijoiden��mukaan myös se, että

koptiyhteisöä kuvataan tällöin virheelli-

sesti monoliittisena paavin johtamana

kokonaisuutena ja vain suhteessa maan

muslimiyhteisöön.

Toisen maailmansodan jälkeen kopti-

kirkko oli pysähtyneisyyden tilassa ja

korruptoitunut kuten muukin yhteis-

kunta. Kirkko kuitenkin uudistui vastaa-

maan vuoden 1952 vallankumouksen jäl-

keisiin haasteisiin ja uskonnon merkityk-

sen korostumiseen. Yhteiskunnallisen

syrjinnän kokemuksesta ja uskonryh-

mien välisen väkivallan kiihtymisestä

huolimatta kirkko oli 2000-luvulle tul-

taessa muuttunut eteenpäin meneväksi,

vahvan identiteetin omaavaksi kansain-

välistyväksi yhteisöksi. Yli 40 vuotta vir-

kaansa hoitanut paavi Shenouda III

(1923–2012) oli merkittävä vaikuttaja

tässä prosessissa. Shenoudan kauden

loppuvaiheissa kirkko oli kasvanut moni-

mutkaiseksi organisaatioksi, jossa esi-

merkiksi pelkästään Kairon alueella

työskenteli 30 000 pyhäkoulunopettajaa

ja joka sanoi tarjoavansa ”seurakunnan

huolenpitoa joka kylässä ja kaupungis-

sa”.�Koptikirkko�oli vahva�ja�vaikka�siltä

puuttui�poliittinen�valta, se�vaikutti epä-

suorasti ihmisten henkilökohtaisen elä-

män kautta. Kirkko tarjosi uskonnollista

ja�maallista opetusta, teki kansainvälistä

yhteistyötä ja oli osaamisen, taiteen ja

kulttuurin tukija. Muutoksen taustalla

olivat kirkon nuoret johtajat, joilla oli

näky koulutuksen parantamisesta ja kes-

kittymisestä yhteisön kristillisen perin-

nön vaalimiseen, johon oleellisena osana

kuului myös koptin kielen ylläpito.

Mubarakin hallinnon ja paavi

Shenoudan johtaman kirkon välinen hil-

jainen sopimus teki kirkosta koptien vi-

rallisen edustajan hallintoon päin. Halli-

tus ei kuitenkaan pitänyt uskonryhmien

välisten jännitteiden hillintää ensisijaise-

na tehtävänään. Tämän politiikan seu-

rauksena Egyptin koptit olivat 2000-lu-

vun alussa hiljalleen vetäytyneet julkises-

ta elämästä, joko omiin sosiaalisiin loke-

roihinsa tai maastamuuton kautta fyysi-

sesti. Koptien kokema turvallisuuden-

tunne heikkeni merkittävästi vuonna

2010 kristittyihin kohdistuneiden terro-

ri-iskujen takia ja kasvaneen vihamieli-

syyden takia. Turvallisuudesta puhut-

taessa on kuitenkin syytä huomioida,

että kopteihin kohdistunut väkivalta ei

ollut jatkuvaa, vaan erilaisten tilanteiden

ja tapahtumien sytyttämää. Muslimeita

on myös useissa tapauksissa ollut suoje-

lemassa kristittyjä naapureitaan. Kirkon

edustajan lausunto, jonka mukaan vain

pieni vähemmistö kansasta suhtautui
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kristittyihin kriittisesti, lienee todenmu-

kainen arvio tilanteesta.

Arabikevät käynnistää mullistusten

sarjan

Koptien kannalta vuosi 2011 alkoi syn-

kissä tunnelmissa. Aleksandriassa uu-

denvuoden messun päättyessä koptikir-

kon edessä räjäytetty autopommi tappoi

21 ihmistä ja 79 loukkaantui. Iskun vai-

kutukset tuntuvat kaikkialla Egyptissä.

Uutiskommenttien perusteella vaikutti

siltä, että auton lisäksi räjähti ilmoille

myös koptiyhteisön sisälle vuosia patou-

tunut viha. Isku aiheutti paniikin Egyp-

tin koptien keskuudessa ja tammikuun

alussa koptit lähtivät kaduille protestoi-

maan kokemaansa syrjintää ja väkivaltaa

vastaan. Nämä protestit poistivat osal-

taan esteitä Egyptin vallankumouksen

tieltä. Mubarakin hallinto oli vuosikym-

meniä järjestelmällisesti kieltänyt uskon-

nollisten ääriryhmien vaikutuksen kas-

vun maassa, mutta isku ja sitä seuran-

neet mielenosoitukset kertoivat päinvas-

taista. Koptien turvallisuuden tunne oli

mennyttä, ja hallinnon kyvyttömyys ja

haluttomuus suojella kansalaisiaan oli

koptien mielestä ilmeistä.

Egyptin 18 päivää kestänyt vallanku-

mous käynnistyi Tunisian vallanvaih-

doksen innoittamana tammikuussa lo-

pulla. Myös koptinuoriso aktivoitui suo-

raan toimintaan hallitusta vastaan kir-

kon vastustuksesta huolimatta. Koptit

osallistuivat vallankumoukseen muslimi-

nuorten rinnalla, eivätkä välittäneet van-

haa hallintoa tukeneen kirkon ja paavin

vetoomuksista. Helmikuun alussa mie-

lenosoitukset laajenivat, ja sadat tuhan-

net ihmiset valtasivat Kairon kadut.

Kirkko suhtautui protesteihin kielteises-

ti�ja�tuki paavin�johdolla�Mubarakin�hal-

lintoa. Paavi Shenouda III otti vielä muu-

tama päivä ennen Mubarakin eroa TV-

haastattelussa kantaa���tilanteeseen ja

pyysi mielenosoittajia lopettamaan pro-

testinsa. Lopulta, 11. helmikuuta 2011,

Egyptiä kolmekymmentä vuotta yksin-

valtaisesti johtanut Hosni Mubarak

erosi, ja kansannousua sivusta seurannut

armeija otti maassa vallan. Hallinnon

vaihduttua paavi Shenouda�ylisti nuoria,

jotka vallankumouksessa vuodattivat

vertaan ja��tarjosi osanottonsa��nuorten

kuolonuhrien perheille. Paavi myös kiitti

armeijaa maan suojelemisesta ja ilmoitti

kirkon tukevan demokratiaa, kansalais-

valtiota ja vapaita vaaleja.

Vallankumouksen jälkeen Egyptiä

johti asevoimien korkein sotilasneuvosto

ja sen nimittämä väliaikaishallitus. Kop-

tit aktivoituivat poliittiseen toimintaan

sekä kirkon tuella että kirkosta riippu-

mattomasti. Kirkosta riippumaton kopti-

aktivismi oli yllätys monille maan politii-

kassa mukana olleille. Vaikuttaakin siltä,

että koptikirkkoa lähes neljäkymmentä

vuotta johtaneen paavin ote kirkon nuo-

risosta oli heikko. Turvallisuustilanteen

heikentyminen ja väkivallan lisääntymi-

nen eivät siis saaneet kristittyjä vetäyty-

mään kirkkojensa suojaan, vaan sen si-

jaan liikkeelle kaduille ja mielenosoituk-

siin ja myöhemmin politiikkaan. Maspe-

ron TV-keskuksen aukiosta tuli koptien

protestien keskeinen paikka maaliskuus-

ta 2011 alkaen. Tuolloin kristittyjä ja

heidän kirkkojaan vastaan tehtiin useita

iskuja. Muslimiryhmä esimerkiksi ryösti
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ja poltti koptikirkon Helwanin alueella

eteläisessä Kairossa. Tämän seuraukse-

na tuhannet koptit aloittivat istumapro-

testin Masperolla, ja tilanne rauhoittui

vasta yhdeksän päivän kuluttua, kun kir-

kon jälleenrakentamisesta���saatiin���lu-

paus. Syylliset tunnistettiin,�mutta heitä

ei pidätetty tai asetettu syytteeseen. Sa-

moihin aikoihin Kairon esikaupungissa

Moqattamissa islamistinen��salafistiryh-

mä hyökkäsi mieltään osoittaneita kopte-

ja vastaan. Syynä oli huhu, jonka mu-

kaan kirkko piti kahta muslimiksi kään-

tynyttä koptinaista vankinaan. Raport-

tien mukaan 13 kuoli ja 51 loukkaantui

välikohtauksissa. Suuri osa kuolleista oli

kopteja. Yleisesti ottaen vallankumouk-

sen jälkeen koptien liikkumatila yhteis-

kunnan johtoportaissa näytti kuitenkin

pienenevän. Tämä tuli esille esimerkiksi

Qenassa, kun väliaikaishallinto yritti ni-

mittää maakuntaan kristityn kuvernöö-

rin, mutta joutui lopulta perääntymään

satojen tuhansien mielenosoittajien pai-

neessa.

Koptien mielipiteellä oli silti merki-

tystä kaikille puolueille, myös islamisteil-

le. Muslimiveljeskunnan FJP-puolue

pyrki ottamaan kopteja mukaan toimin-

taansa osoittaakseen, ettei ollut uskon-

nollinen ääriryhmä. Koptit kuitenkin liit-

toutuivat liberaalien maallista demokra-

tiaa ajavien ryhmien kanssa islamisteja

vastaan. Sekä valta- että koptimedia

syytti tässä vaiheessa ensisijaisesti sala-

fisteja kristittyjen vastaisen väkivallan

lietsomisesta. Muslimiveljeskunta profi-

loitui vaalien alla maltillisempana vaihto-

ehtona. Vaalikampanjoiden aikana tuli

selvästi esille se, että koptien joukossa oli

monia eri poliittisia näkemyksiä ja akti-

vistiryhmiä.�Erilaisia koptiryhmiä yhdis-

ti kuitenkin se, että muu yhteiskunta ja

puolueetkin niputtivat heidät kaikki en-

sisijaisesti kristityiksi, joita oli ikään kuin

lupa kohdella eri tavoin kuin muslimeita.

Vallankumousvuosi 2011 oli Egyptis-

sä sekasortoinen ja hyvin väkivaltainen.

Kansa eli köyhyydessä, sosiaalisten on-

gelmien kierteessä ja sotilasvallan alai-

suudessa, eikä ollut tyytyväinen muutos-

ten vauhtiin. Muslimien ja kristittyjen

väliset jännitteet ja niihin liittyneet väli-

kohtaukset olivat vain yksi osa suurta

tarinaa. Asenteet kopteja kohtaan kiris-

tyivät kuitenkin eri puolilla maata val-

lankumouksen jälkimainingeissa. Erää-

nä syynä tähän ilmeisesti oli se, että

koptit jatkoivat mielenosoituksia kesällä

2011 ajaakseen oikeuksiaan. Koptiyhtei-

sö myös reagoi voimakkaasti ja nopeasti

julkisuuteen tulleita kristittyihin kohdis-

tuneita väkivalta- ja syrjintätapauksia

vastaan. Asian ytimen voisi ehkä tiivistää

niin, että koptien lisääntynyt näkyvyys

kasvatti kristittyihin negatiivisesti suh-

tautuneiden antipatiaa heitä kohtaan.

Erityisesti tuomitsematta jättäminen�är-

sytti kristittyjä. Kristittyjä vastaan teh-

dyistä hyökkäyksistä syyllisiä saatiin

harvoin oikeuden eteen. Samoin kirkko-

jen sulkeminen turvallisuussyihin vedo-

ten ja kirkkojen rakentamisoikeuksien

rajoitukset koettiin koptiyhteisössä koh-

tuuttomiksi. Protestointi herätti paljon

huomioita, mutta lopulta esimerkiksi

kirkkojen rakentamista ei saatu helpotet-

tua.

Masperon verilöylyksi kutsuttu väli-

kohtaus�lokakuussa 2011�oli suuri�järky-
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tys koptiyhteisölle, ja se sai suurta media-

huomiota maailmalla. Valtaapitävän so-

tilasneuvoston väkivaltainen toiminta

tuomittiin kaikkialla maailmassa. Ra-

kenteilla olleen kirkon tuhoamisyrityk-

sestä alkaneet mielenosoitukset lopetet-

tiin väkivalloin Masperon aukiolla. Suu-

rin osa 24 kuolonuhrista oli koptikristit-

tyjä. Silminnäkijöiden mukaan useat

mielenosoittajat olivat rusentuneet soti-

lasajoneuvojen alle ja useilla oli ampuma-

haavoja. Myös valtion televisiota syytet-

tiin tapahtumien vääristelystä ja tilan-

teen kärjistämisestä. Eräässä vaiheessa

tapahtumailtaa TV-juontajat olivat ke-

hottaneet Egyptin kansaa menemään

Masperolle puolustamaan sotilaita ”vi-

haisilta kristityiltä mielenosoittajilta”.

Egyptiläisille ajatus ”vainotusta kop-

tivähemmistöstä” oli poliittisesti vaikea

eikä ajatusta haluttu hyväksyä. Ilmeises-

ti tästä syystä Masperon tapahtumien

aluksi kiellettiin johtuneen uskonryh-

mien välisistä jännitteistä.�Tapahtumien

jälkipuinti osoitti vastaansanomattomas-

ti, että armeijassa, poliisissa ja valtion

hallinnossa oli vahvat koptikristittyjen

vastaiset asenteet, jotka vain odottivat

tilaisuutta nousta esiin. Erityisen tuskal-

liseksi�tapahtuman teki koptien mielestä

se, että hyökkääjinä eivät olleet varsinai-

set ääriryhmät, vaan turvallisuusjoukot

ja armeija.

Paavi Shenouda III kuoli maalis-

kuussa 2012 keskellä poliittista myller-

rystä. Hänen kuolemansa oli uusi isku

koptien turvallisuudentunteelle, sillä

häntä pidettiin isähahmona ja syvästi

hengellisenä Raamattuun sitoutuneena

johtajana.���Uudelta paavilta toivottiin

kuitenkin vähemmän poliittista roolia.

Islamistit olivat voittaneet parlamentti-

vaalit aiemmin joulukuussa 2011, koska

maallista demokratiaa ajaneet uudet

puolueet olivat olleet liian heikkoja. Jäl-

kiarvioiden mukaan muslimiveljeskun-

nalla oli parhaiten organisoitu vaaliko-

neisto ja paras kontaktirajapinta äänes-

täjiin. Presidentti Mursin valtaannousu

kesällä 2012 lisäsi koptien huolia. Isla-

mistit hallitsivat tämän jälkeen koko po-

liittista koneistoa.

Monet kopteista eivät uskoneet va-

kuutteluihin kristittyjen tasa-arvoisesta

kohtelusta vaan näkivät maan olevan

siirtymässä täydelliseen islamistihallin-

toon. Väkivaltaiset hyökkäykset kopteja

kohtaan lisääntyivätkin heti presidentin-

vaalien jälkeen. Marraskuussa 2012 vir-

kaansa vihitty paavi Tawadros II il-

moitti tavoittelevansa vähemmän poliit-

tista roolia ja totesi koptien integroitumi-

sen yhteiskuntaan olevan jatkossa kes-

keistä. Egyptissä koptipaavi ei kuiten-

kaan voinut irrottautua poliittisesta to-

dellisuudesta. Hänen johdollaan kirkko

vuoden 2012 lopulla sanoutui irti�yhteis-

työstä presidentti Mursin hallinnon

kanssa, mikä osaltaan edisti islamistihal-

linnon alamäkeä, joka päättyi sotilasval-

lankaappaukseen kesäkuussa 2013.

Uskonryhmien väliset yhteenotot

lisääntyvät

Tutkija Mariz Tadros arvioi kirjassaan

Copts at the Crossroads, että muslimien

ja kristittyjen väliset väkivaltaiset yh-

teenotot kasvoivat vuonna 2011 30 %

edellisestä�vuodesta. Vuonna�2012 kasvu

jatkui, mutta ongelmista raportoitiin vä-
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hemmän. Selvästi uskonnollisista motii-

veista johtuvia yhteenottoja oli Tadrozin

tilaston mukaan Egyptissä vuonna 2011

yhteensä 70 kappaletta. Tapauksista vii-

sitoista��liittyi��kirkkojen rakentamiseen

tai korjaamiseen, kolmetoista muslimien

ja kristittyjen parisuhteisiin ja kuusi kop-

tin kääntymiseen islamiin. Yksitoista ta-

pausta koski pienten riitojen eskaloitu-

mista muslimien ja kristittyjen välisiksi

välikohtauksiksi. Uskonnollisia vihari-

koksia, joissa tarkkaa syytä ei pystytty

määrittämään oli yhteensä kuusitoista.

Väkivaltaisten välikohtausten liitty-

minen uskontoon kuitenkin usein kiellet-

tiin. Vielä vuonna 2011 egyptiläinen me-

dia raportoi kristittyjen ja muslimien jän-

nitteistä varsin vapaasti, mutta vuodesta

2012 eteenpäin ilmeisesti hallituksen pai-

nostus vaikutti median käytökseen, eikä

tapauksista raportoitu niin paljon. Kop-

teja koskevan uutismateriaalin painopis-

te oli siirtynyt politiikkaan, paavin kuo-

lemaan ja uuden paavin valintaan liitty-

neisiin asioihin. Egyptiläisen median ra-

portointi muslimien ja kristittyjen yh-

teenotoista oli lisäksi usein epämääräis-

tä. Toisaalta mediasensuurin vähenemi-

sen�vaikutus�uskonryhmien välisten�jän-

nitteiden kasvuun oli ilmeinen. Ryhmät

saivat käyttöönsä omia TV-kanavia ja

sosiaalisen�median käyttö kasvoi merkit-

tävästi. Tämä mahdollisti paitsi parem-

man tiedonvälityksen, myös vihapuheen

nopean levittämisen. Vallankumouksen

jälkeen kasvanut sananvapaus saattoikin

hiukan yllättävästi olla yksi muslimien ja

kristittyjen välisiä yhteenottoja edistävis-

tä tekijöistä.

Uskonryhmien välinen väkivalta läh-

ti yleensä liikkeelle pienistä kipinöistä.

Usein satunnaiset riidat laukaisivat us-

konryhmien välisiä välikohtauksia, joissa

huhut ja nopea väkijoukkojen mobilisaa-

tio olivat yhteisiä tekijöitä. Esimerkiksi

elokuussa 2012 Dahshourissa, Gizan

maakunnassa, raportoitiin koptien ko-

tien polttamisesta pienessä kylässä. Väit-

teiden mukaan 120 perhettä oli karkotet-

tu kylästä välikohtauksen jälkeen. Ta-

pahtumasarja oli lähtenyt liikkeelle pesu-

lasta, jossa kristitty mies oli polttanut

muslimimiehen paidan�silittäessään sitä.

Miehet olivat riitaantuneet ja myöhem-

min illalla muslimimies perheineen ja

ystävineen oli tullut kristityn talolle jat-

kamaan riitaa. Koptimedian mukaan

noin 3000 muslimia oli hyökännyt koptin

omistamaan viisikerroksiseen taloon,

joka oli puolustautunut heittämällä�polt-

topulloja väkijoukkoon. Riita oli muuttu-

nut uskonryhmien väliseksi konfliktiksi,

kun koptin heittämästä polttopullosta

vahingoittunut 19-vuotias muslimimies

kuoli sairaalassa. Turvallisuusviran-

omaiset pyysivät tässä vaiheessa kopteja

poistumaan kaupungista, jolloin 110 kop-

tiperhettä kiireesti pakeni. Poliisi ei

kyennyt suojaamaan heidän kotejaan vä-

kijoukon vihalta vaan keskittyi paikalli-

sen kirkon suojaamiseen.

Kirkon kielteinen suhtautuminen

avioeroon oli taustasyynä moneen kon-

fliktiin, sillä muslimeille laki salli avio-

eron ja tämä antoi joillekin syyn kääntyä

islamiin. Toukokuussa 2011 useita kuo-

lonuhreja vaatineen Imbaban kirkkojen

tuhopoltto sekä niitä seuranneet viikkoja

kestäneet protestit lähtivät liikkeelle hu-

husta, jonka mukaan koptinainen olisi
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kääntynyt islaminuskoon ja kirkko pitäi-

si häntä vankinaan. Tämä Abeer Talaa-

tin tapaus aiheutti laajaa keskustelua

erityisesti sosiaalisessa mediassa. Ennen

antautumistaan viranomaisille hän antoi

medialle useita haastatteluita, joita ara-

bimaissa seurattiin suurella mielenkiin-

nolla.

Kertomuksen ytimessä oli käänty-

mys islaminuskoon syyskuussa 2010 ja

vireille laitettu avioero väkivaltaisesta

kristitystä miehestä. Hän sanoi paen-

neensa miehen sukulaisia Kairoon. Siellä

hän pian tapasi muslimimiehen, jonka

kanssa lupasi mennä naimisiin, kun avio-

ero astuisi voimaan. Samaista miestä

epäiltiin myös mellakan aloittajaksi. Ta-

laat väitti joutuneensa kirkon kiinniotta-

maksi siinä tarkoituksessa,��että häntä

yritettäisiin suostutella palaamaan kris-

tityksi. Useat uskoivat hänen tarinansa,

vaikka toiset epäilivät niiden totuudelli-

suutta. Islamistiset sivustot yleensä ylis-

tivät tarinaa ja sekulaareilla sekä kristi-

tyillä�sivustoilla sitä ihmeteltiin. Abeerin

omat kertomukset���olivat ristiriitaisia

keskenään, toisissa kirkon ”papittaret”

kiduttivat häntä ja toisissa häntä kohdel-

tiin hyvin. Koptimedian mukaan hän�sai

lopulta syytteet väärennöksestä, kaksin-

naimisesta ja yleisen rauhattomuuden ja

kapinan lietsomisesta. Tapaus ei ollut

lajissaan ainutkertainen, sillä huhut per-

heensä tai kirkon kidnappaamista isla-

miin kääntyneistä koptinaisista olivat

yleisiä. Monet niistä johtivat väkivaltai-

siin välikohtauksiin.

Vuoden 2011 maaliskuussa Egyptis-

sä laskettiin olevan 108�395�moskeijaa�ja

2 869 kirkkoa. Egyptin valtio rajoitti

kirkkojen rakentamista ja korjaamista

tiukoilla rakennuslupaehdoilla. Tär-

keimmät ehdot rakennusluvan myöntä-

miselle olivat, että kirkko ei saanut olla

100 metriä lähempänä moskeijaa ja lähi-

alueen muslimiyhteisön on hyväksyttävä

hanke. Lupia�on�2000-luvulla myönnetty

erittäin vähän, joten jotkut yhteisöt käyt-

tivät yksityisasuntoja ja muita kiinteistö-

jä uskonnollisiin kokoontumisiin tai ra-

kensivat�niitä ilman lupia.�Koska paikal-

lisilla viranomaisilla oli oikeus sulkea

epäviralliset jumalanpalveluspaikat,

tämä johti usein kiristykseen tai kiristyk-

sen yrityksiin.

Masperon välikohtauksen taustalla

lokakuussa 2011 olivat mielenosoitukset,

jotka saivat alkunsa rakenteilla olevan

kirkon tuhoamisesta syyskuun lopussa

Merinabin kylässä Aswanin maakunnas-

sa. Tapaus ei ilmeisesti ollut erityisen

poikkeuksellinen, mutta siitä oli liikkeel-

lä paljon huhuja ja vääristeltyjä tietoja.

Rakennus oli toiminut kirkkona vuodes-

ta 1949 ja sillä oli kaikki asianmukaiset

luvat peruskorjauksen tekemiseen ja ro-

mahtamispisteessä olevien muurien kor-

jaamiseen. Osa paikallisesta muslimiyh-

teisöstä vastusti kuitenkin rakennuspro-

jektia, sillä kristittyjä oli heidän mieles-

tään kylässä liian vähän oikeuttamaan

kirkon korjaamisen. Pitkien neuvottelui-

den jälkeen he ilmoittivat sallivansa ra-

kennustöiden jatkumisen, kunhan koptit

suostuisivat neljään ehtoon: kirkossa ei

saa olla kelloja, ulkopuolisia kaiuttimia,

eikä krusifikseja talon ulkopuolella, ja

kupoli pitäisi purkaa. Koptit suostuivat

kaikkiin muihin ehtoihin, paitsi kupolin

purkamiseen, koska kirkko ei silloin enää
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näyttäisi kristittyjen kirkolta. Lopulta

muslimien neuvottelijat vastahakoisesti

suostuivat tähän. Kaikki eivät kuiten-

kaan tyytyneet tähän, sillä yllättäen per-

jantairukousten jälkeen lähes 3000 mus-

limia lähti alueen moskeijoista ja suunta-

si kirkolle. He hyökkäsivät kirkkoon ja

tuhosivat siitä suuria osia polttaen sa-

malla kolmen koptiperheen kotitalot.

Muutoksia koptiyhteisössä

Vallankumouksen jälkeen koptiyhteisös-

sä tapahtui suuria sisäisiä muutoksia.

Koptien poliittisen aktivoitumisen kään-

töpuolena oli ilmeinen tottelemattomuus

paavia kohden. Tähän liittyy toisaalta

uskon korostaminen, sillä kristillisten

symbolien esillä pitäminen oli tärkeää

mielenosoituksissa. Mubarakin aikana

koptit olivat olleet edustettuja vain paa-

vinsa kautta, mutta tämä muuttui val-

lankumouksessa. Voidaan ehkä puhua

kirkon�johdon�ja�sen jäsenien luottamus-

pulasta,��joka johti��suoraan toimintaan

sekä politiikassa että tarpeettomiksi

koettujen kirkon määräysten uhmaami-

sen kautta. On kuitenkin selvää, että

kirkon vaikutusvalta koptien elämässä

oli edelleen suuri. Uskon sisältö tai tul-

kinta�ei ollut kritiikin kohteena. Kyse oli

ilmeisesti valtataistelusta kirkon sisällä,

maallikoiden ja papiston välisen tasapai-

noaseman hakemisesta. Näyttää siltä,

että paavin ja kirkon johdon rooli oli

heikkenemässä ja maallikoiden vaikutus-

valta kasvussa.

Koptiliikemies Naguib Sawiris oli

mukana perustamassa liberaalia poliit-

tista puoluetta Al Masreyeen Al Ahrra-

ria, vapaiden egyptiläisten puoluetta ke-

väällä 2011. Sawiris oli jo tuolloin Lähi-

idässä erittäin tunnettu henkilö, tele-

kommunikaatioalalla toimivan yrityksen

pääomistaja. Hänellä ei ollut poliittista

asemaa ennen vuoden 2011 vallanku-

mousta, vaikka hänen tiedettiinkin ol-

leen hyvissä väleissä monien poliitikko-

jen kanssa. Poliittisen roolinsa alkutaipa-

leella hän pääsi uutisotsikkoihin ilmoi-

tettuaan, ettei osallistuisi koptien suun-

nittelemiin protesteihin, koska Egyptin

tulisi keskittyä vakauttamaan tilanne ja

elvyttämään maan taloutta. Syytteet us-

konnon loukkaamisesta olivat aiemmin

olleet Egyptissä harvinaisia, mutta val-

lankumouksen jälkeen oikeusistuimet

tukkeutuivat niistä. Rangaistuksena oli

yleensä pitkiä vankeustuomiota, mutta

myös kuolemantuomioita jaettiin.�Juma-

lanpilkkalakeja käytettiin myös aseina,

erityisen silmiinpistävästi�näkyviä kopti-

poliitikkoja kohtaan. Useimmiten syy-

töksiä ei pystytty vahvistamaan.

Sawiris ajautui kesäkuussa 2011 va-

kaviin ongelmiin linkitettyään Twitter-ti-

lilleen sarjakuvia, joissa esiintyy parra-

kas Mikki Hiiri ja hunnulla kasvonsa

peittänyt Minni. Salafistit aloittivat välit-

tömästi kampanjan häntä vastaan sosiaa-

lisessa mediassa. Sawiris pyysi pian an-

teeksi kaikilta, jotka eivät ymmärtäneet

viestejä huumoriksi. Häntä vastaan nos-

tettiin kuitenkin useita syytteitä islamin

pilkkaamisesta. Kristitty korkean profii-

lin poliitikko Egyptissä oli selvästi poik-

keus ja Sawiris suorapuheisena henkilö-

nä näytti joutuvan silmätikuksi. Joulu-

kuussa 2011 kaksi vastavalittua Musli-

miveljeskunnan����FJP-puolueen parla-

menttiedustajaa syytti häntä uskonryh-
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mien välisten jännitteiden lietsomisesta.

Sawiris oli esittänyt, että maan islamistit

saivat taloudellista tukea Persianlahden

arabimaista, kuten Saudi-Arabiasta ja

Qatarista.

Parlamenttiedustajat totesivat, että

”kristityn liikemiehen ei pitäisi puuttua

mihinkään mikä liittyy islamiin” ja ”sel-

laiset väitteet ovat roskaa, hän on vain

käynnistänyt peitellyn hyökkäyksen isla-

mia vastaan”. Oikeudenkäynti Sawirista

vastaan loukkaavista sarjakuvista alkoi

tammikuussa 2012 ja vaikka syytteet

pian hylättiin, häntä vastaan nostettiin

lisää syytteitä islamin herjaamisesta.

Presidentti Mursin vallan lujittuessa

Sawiris joutui lopulta poistumaan maas-

ta vuoden 2013 alussa. Omien sanojensa

mukaan hänellä, Egyptin toiseksi rik-

kaimmalla miehellä, ei ollut muuta vaih-

toehtoa kuin lähteä.

Merkittävin ulospäin näkyvä muutos

koptien asemassa oli kristittyjen maasta-

muuton voimakas kasvu. Sen taustalla

oli koetun turvattomuuden tunteen kas-

vu vallankumouksen jälkeen. Islamistien

voitettua ensin parlamenttivaalit ja sit-

ten presidentinvaalit tilanne näytti kris-

tittyjen kannalta huonolta. Islamistien

ajama politiikka näytti vievän maata yhä

selkeämmin islamilaisen valtion suun-

taan. Lisäksi uskontoon perustuva syr-

jintä näytti elävän syvään juurtuneena

kulttuurina virkamieskoneistossa. Eu-

roopan unionin rahoittaman Migration

Policy Centren tutkimus vuoden 2013

alussa vahvisti, että koulutettu koptinuo-

riso lähti maasta suurin joukoin nimen-

omaan uskontoon liittyvistä syistä, pää-

osin����länsimaihin����ja����Yhdysvaltoihin.

Egyptin talouden heikko tila ja sosiaali-

nen toivottomuus varmasti osaltaan

myös vauhdittivat osaavan ja kykenevän

väestönosan maastamuuttoa paremman

elämän toivossa.

On syytä huomata, että koptit eivät

läheskään aina olleet välikohtauksissa

avuttomia uhreja, vaan pyrkivät puolus-

tamaan erityisesti kirkkojaan, sillä kirk-

ko ja uskonnollinen identiteetti olivat

heille hyvin tärkeitä. Maastamuuton joh-

dosta koptilaisortodoksinen kirkko on li-

säksi voimakkaasti kansainvälistynyt, ja

yhä kasvava määrä kopteista elää länsi-

maissa, erityisesti Yhdysvalloissa. Aktii-

visia koptiyhteisöjä on 2010-luvulla jo

kaikilla mantereilla. Vuonna 2012 Yh-

dysvalloissa oli jo 151 koptiseurakuntaa,

kaksi luostaria ja kolme seminaaria. Kop-

tikirkko oli kreikkalaisortodoksisen kir-

kon jälkeen suurin ortodoksikirkko Ame-

rikassa. Lisäksi koptien hiippakuntaor-

ganisaatiot, seurakunnat ja maallikkojär-

jestöt ylläpitivät monia avustus- ja tu-

kiohjelmia, joiden kohteena olivat koptit

sekä diasporassa että Egyptissä. Vaikka

ulkomailla asuvien koptiyhteisöjen sidos

emokirkkoon on ollut vahva, muodostui

niille jo varhain oma identiteettinsä.

Kansainvälinen koptiyhteisö onkin tä-

män prosessin myötä 2010-luvulla tullut

poliittisesti yhä riippumattomammaksi

emokirkostaan.

Koptiyhteisö on joutunut puolusta-

maan yhtenäisyyttään sekä sisältä että

ulkoapäin uhkaavilta vahvoilta voimilta,

kansallismielisyyttä, maallistumista,

maastamuuttoa sekä islamismia vastaan.

Korostamalla egyptiläistä identiteettiään

koptit saattavat kuitenkin selvitä tulevai-
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suuden haasteistaan paremmin kuin pyr-

kimällä samaistumaan länteen. Tulevai-

suuden tutkijalla on varmasti kiinnosta-

vaa seurata sitä, kuinka pitkään Egyptin

koptiyhteisö säilyy yhtenäisenä radikaa-

linen islamismin paineessa.

Kirjallisuutta
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Armenialaisten kansanmurha
ei unohdu

Svante Lundgren

� Kuten aiempinakin vuosina huhti-

kuun 24. päivänä sadattuhannet arme-

nialaiset vaeltavat Tsitsernakaberdin

muistomerkille Jerevanissa laskeakseen

kukkia kaikkien kansanmurhan uhrien

muistoksi palavan ikuisen tulen ääreen.

Ihmiset etenevät katkeamattomana vir-

tana aamusta iltaan, ja ennen uuden

päivän koittoa kukkameri on metrin kor-

kuinen. Koska kansanmurhasta on kulu-

nut 101 vuotta, presidenttejä ja päämi-

nistereitä kuljettavien mustien limusii-

nien luku on pienempi kuin 100-vuotis-

tilaisuudessa. Mutta vuosisata on kulu-

nut, eivätkä armenialaiset unohda.

Huhtikuun 24. päivänä 1915 satoja

armenialaisen älymystön jäseniä vangit-

tiin Konstantinopolissa. Heidät kuljetet-

tiin kauas pois ja useimmat heistä teloi-

tettiin. Tätä tapahtumasarjaa pidetään

alkusoittona kansanmurhalle, ja vuodes-

ta 1923 se on ollut myös uhrien muisto-

päivä. Tosiasiassa kansanmurha alkoi jo

aiemmin.

Armenialaiset ovat maailman ensim-

mäinen kristitty kansa; se omaksui kris-

tinuskon vuonna 301. Halki historian

armenialaiset ovat usein ja toistuvasti

saaneet puolustaa itseään ja uskoaan vi-

hamielisiä hyökkääjiä vastaan. 1800-lu-

vun lopulla puolet armenialaisista asui

Venäjällä ja toinen puoli osmanien (turk-

kilaisessa) valtakunnassa. Turkissa jän-

nitys muslimien (turkkilaisten ja kur-

dien) ja armenialaisten välillä kasvoi.

1890-luvun puolivälissä laaja vainojen

aalto johti joukkomurhaan, jossa vähin-

tään 100 000 armenialaista surmattiin.

Samalla 645 kirkkoa ja luostaria pro-

fanoitiin, kun taas 328 kirkkoa muutet-

tiin moskeijoiksi. Joukkomurha herätti

huomiota ja järkytystä läntisissä maissa.

Syyskuun 10. päivänä 1895 käytettiin

ensimmäistä kertaa sanaa holocaust ih-

misoikeusrikoksesta, kun New York Ti-

mesin etusivulla oli otsikko Another Ar-

menian�Holocaust.

Vuonna 1908 nuorturkkilainen puo-

lue otti maassa vallan, ja pian sen ääri-

kansallinen siipi anasti vallan itselleen.

Kun maa vedettiin mukaan ensimmäi-

seen maailmansotaan, vallanpitäjät päät-

tivät ratkaista armenialaiskysymyksen

kertaheitolla –�siten,�että�armenialaisten

kansa eliminoidaan. Helmikuussa 1915

armenialaiset�ja muut�osmaanien�armei-

jassa palvelevat kristityt miehet riisuttiin

aseista. Heidät siirrettiin työprikaatei-
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hin, ja lopulta useimmat heistä surmat-

tiin. Keväällä alkoivat pakkosiirrot. Kos-

ka miehet olivat jo siirrettyinä tai kuol-

leita, armenialaisissa kylissä ja kaupun-

geissa oli enää naisia, vanhuksia ja lapsia.

Nämä saivat nyt käskyn muuttaa pois.

Pakkosiirroista tuli kuolemanmarsseja,

joilla kurdiheimot hyökkäsivät heidän

kimppuunsa;�heille�kun�oli�luvattu�osan-

sa saaliista. Loput kuolivat sairauksiin ja

kulkutauteihin. Ne, jotka pääsivät perille

Syyrian aavikolle, sijoitettiin keskityslei-

reihin, joissa kuolleisuus oli suuri.

Vuonna 1915 koko itäinen Turkki

tyhjennettiin muutamassa kuukaudessa

armenialaisesta väestöstään. Tuhannet

kylät ja kaupungit joutuivat hyökkäyk-

sen kohteiksi. Tappaminen oli�organisoi-

tua ja usein karmaisevan brutaalia: ar-

menialaisia tapettiin kirveillä ja kuokilla,

vauvoja iskettiin päin vuorenseinämiä tai

näiden päät murskattiin kiväärinperillä,

raskaina olevien naisten vatsat silvottiin

pistimillä, lapsia poltettiin elävältä. Täs-

sä erään eloonjääneen todistus:

Santarmit olivat koonneet kylästä 10–

12 merkittävintä henkilöä. Kymmenen

päivän ajan nuo roistot hakkasivat heitä,

polttivat heidän ruumiinosiaan kuumal-

la raudalla, vetivät ulos heidän sormen-

kynsiään, panivat tulikuumia kanan-

munia heidän kainaloihinsa ja tekivät

sarjan ennenkuulumattomia julmuuksia.

Erityisen ankarasti iskettiin armenia-

laisten kirkkoon. Usein pappeja kidutet-

tiin erityisen julmasti ennen kuin heidät

tapettiin. Kirkon 5 000 papista oli vuonna

1923 jäljellä vain 400. 2 000 kirkosta ja

luostarista ryövättiin valtaosa; vain 50

säästyi tuholta. Ainutlaatuisia ja korvaa-

mattoman arvokkaita vanhoja kirkollisia

kirjoja ja käsikirjoituksia tuhottiin.

Monet armenialaiset naiset säästyi-

vät joukkomurhalta, mutta hintana oli

joutuminen turkkilaisen tai kurdin van-

gitsemaksi, minkä jälkeen nämä pakotet-

tiin kääntymään islamin uskoon ja avioi-

tumaan kaappaajansa kanssa, joskus tä-

män toiseksi tai kolmanneksi vaimoksi.

Nuorista tytöistä tehtiin palvelustyttöjä

ja kun he tulivat tarpeeksi vanhoiksi,

heidät naitettiin. Sodan jälkeen onnistut-

tiin vapauttamaan tuhansia kidnapattuja

armenialaisnaisia, mutta huomattavasti

useampia jäi uuteen islamilaiseen kotiin-

sa. Laskelmien mukaan jopa kahdella

miljoonalla nykyturkkilaisella on arme-

nialainen isoäiti. Useimmiten nämä eivät

itse�tiedä�asiasta�mitään, koska kidnapa-

tut naiset eivät juuri koskaan ole kerto-

neet syntyperästään lapsilleen eivätkä

lapsenlapsilleen.

Kansanmurha ei kohdistunut ainoas-

taan armenialaisiin vaan myös kahteen

muuhun suureen kristittyyn kansanryh-

mään, assyrialaisiin ja kreikkalaisiin. Ar-

menialaisten ja assyrialaisten osalta kan-

sanmurha kulminoitui vuoteen 1915,

mutta se ei rajoittunut tuohon vuoteen.

Kreikkalaisten osalta pahimmat murha-

aallot tapahtuivat myöhemmin, vuosina

1919–23, jolloin Kreikan armeija miehitti

Smyrnaa ja joutui pian sotaan Mustafa

Kemalin joukkojen kanssa. Sota päättyi

turkkilaisten voittoon, Smyrna (nykyisin

Izmir) poltettiin ja suuressa kansalaisten

vaihdossa vuonna 1923 yli miljoonan

kreikkalaisen täytyi lähteä Turkista ja

400 000 turkkilaisen täytyi lähteä Krei-

kasta.
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Assyrialaisten ja kreikkalaisten koh-

talo on jäänyt usein armenialaisten jouk-

komurhan varjoon. Tästä huolimatta ei

ole epäilystäkään siitä, että myös nämä

kaksi kansanryhmää�joutuivat todellisen

kansanmurhan uhreiksi. Vuonna 2007

kansainvälinen kansanmurhatutkijoiden

organisaatio IAGS (International Asso-

ciation of Genocide Scholars) hyväksyi

julkilausuman, jonka mukaan ”osmaa-

nien kampanja valtakunnan kristittyjä

vähemmistöjä vastaan vuosien 1914 ja

1923 välillä johti armenialaisten, assyria-

laisten sekä Pontoksen ja Anatolian

kreikkalaisten kansanmurhaan”. 11.

maaliskuuta 2010 Ruotsin valtiopäivät

vahvistivat ”kansanmurhan armenialai-

sia, assyrialaisia/syyrialaisia/kaldealaisia

ja pontoslaisia kreikkalaisia vastaan” ta-

pahtuneeksi. 24. maaliskuuta 2015 Ar-

menian parlamentti vahvisti kreikkalais-

ten ja assyrialaisten kansanmurhan his-

torialliseksi tosiasiaksi.

Kansanmurha on poikkeuksellisen

hyvin dokumentoitu turkkilaisissa, sak-

salaisissa, itävaltalaisissa, ranskalaisissa,

brittiläisissä ja amerikkalaisissa arkis-

toissa. Diplomaatit ja lähetyssaarnaajat

kirjasivat jo tapahtumien aikoihin muis-

tiin seikkaperäisiä silminnäkijäkuvauk-

sia. Useat naispuoliset lähetyssaarnaajat

Pohjoismaista olivat paikalla ja todistivat

itse kuvaamiaan hirvittäviä tapahtumia.

Huolimatta valtavasta todistusaineistos-

ta Turkin valtio on kiistänyt kansanmur-

han, vaikka myöhemmin onkin myönnet-

ty, että kristillistä väestöä vastaan oli

hyökätty.

Miksi kansanmurha tapahtui? Tä-

hän on kolme pääasiallista syytä: turkki-

lainen nationalismi, uskonnollinen fa-

natismi ja taloudellinen opportunismi.

1. Nuorturkkilaisia johtajia ajoi vahva

turkkilainen nationalismi, mikä tarkoitti

heille sitä, että valtakunta saattoi selviy-

tyä vain, jos se olisi uskonnollisesti ja

etnisesti yhtenäinen. Kristilliset vähem-

mistöt täytyi eliminoida joko tappamalla

tai karkottamalla (kumpaakin menetel-

mää käytettiin). Islamilaiset vähemmis-

töt tuli assimiloida eli turkkilaistaa (suu-

rimman muslimivähemmistön eli kur-

dien osalta tämä ei onnistunut, vaikka

toimet olivat hyvin väkivaltaiset). 2. Hal-

litus koostui uskonnollisista vapaa-ajat-

telijoista,�mutta se pystyi hyödyntämään

kristittyjen ja muslimien välisiä jännittei-

tä. Kun maailmansota puhkesi, muslimi-

johtajat julistivat sen jihadiksi, pyhäksi

sodaksi. Paikallisella tasolla imaamit ju-

listivat usein,�että uskottomien�tappami-

nen on hyvä teko. On myös sanottava,

että oli muslimeja, sekä turkkilaisia että

kurdeja, jotka puolustivat ja pelastivat

uhanalaisia kristittyjä. 3. Monet turkki-

laiset ja kurdit osallistuivat kristittyjen

naapuriensa ja tuttaviensa surmaami-

seen siinä toivossa, että saisivat näiden

pellot, talot ja yritykset omikseen. Kaik-

kiin kansanmurhiin liittyy valtava omai-

suudensiirto uhreilta pyöveleille. Niin

myös tässä tapauksessa.

Kuinka paljon uhreja�armenialaisten

kansanmurha vaati? Tosiasiassa meillä ei

ole varmaa lukua, mutta kattavan tutki-

muksen valossa lukua voidaan arvioida

likimääräisesti. Armenialaisten parissa

on vakiintunut totuudeksi, että puolitois-

ta miljoonaa armenialaista surmattiin.

Jos sillä tarkoitetaan vuoden 1915 tapah-
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tumia, luku on liian korkea. mutta jos

arvioidaan koko kansanmurhakautta –

siis myös nuorturkkilaisten hyökkäystä

Armeniaan vuonna 1918 sekä vuonna

1920 tapahtunutta kemalistien hyök-

käystä, jossa tapettiin useita siviilejä –

luku on uskottava. Lasketaan�myös, että

hieman yli 300 000 assyrialaista ja noin

miljoona kreikkalaista surmattiin. Tähän

ei ole laskettu mukaan kreikkalaisia soti-

laita, jotka kaatuivat sodassa turkkilaisia

vastaan, vaan yksinomaan osmaani-

kreikkalaiset siviiliuhrit.

Kansanmurhalle on ominaista, että

monia, ennen kuulumattoman monia

viattomia ihmisiä tapetaan. Mutta siihen

kuuluu muutakin. Onnistuessaan kan-

sanmurha�johtaa�siihen, että�kokonaisel-

ta elinalueelta ryövätään sen inhimilli-

nen ja kulttuurinen rikkaus. Kansan-

murhassa ei kuole ainoastaan ihmisiä

vaan myös kulttuureja. Armenialaisten

kansanmurhassa pyrittiin tuhoamaan

kokonaisia kulttuureja, ja niin häväis-

tään tuhansia kirkkoja, luostareita ja

hautausmaita. Nyky-Turkissa useimmil-

la paikoilla ei ole jälkeäkään siitä kristil-

lisestä kulttuuriperinnöstä, joka kerran

niillä seuduilla kukoisti. Elämä jatkuu,

mutta kansanmurhan vuoksi suurin osa

turkkilaisista elää kuin armenialaista

kulttuuria ei olisi ollut olemassakaan.

monien�tuhansien�vuosien historiasta�on

jäljellä vain raunioita rakennuksista, joi-

den taustaa kukaan ei enää tunne. Pyö-

velit ovat voittaneet.

Tässä tilanteessa menneen muista-

misesta tulee vastarintaa. Armenia-

asiantuntija Serafim Seppälä on il-

maissut asian seuraavasti: ”Tuhon jäl-

keen muistaminen on ainoa asia, mitä

kadonneiden kunniaksi on tehtävissä.

Muisto on ainoa tapa ylläpitää sitä, mitä

ei enää ole.”

Huolimatta useista kansanmurhaan

johtaneista syistä uskonnolla oli siihen

selvä osuutensa. Jotkut kristityt selviy-

tyivät kääntymällä islamiin, toiset taas

eivät saaneet mahdollisuutta siihen. Ja

monet, jotka mahdollisuuden saivat, tor-

juivat sen. He mieluummin kuolivat kuin

luopuivat uskostaan. Armenialais-apos-

tolinen kirkko teki oikein, kun se viime

vuonna päätti julistaa kaikki kansan-

murhan uhrit marttyyreiksi.

Suomenkielistä kansanmurhaa

koskevaa kirjallisuutta
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Palestiinan kristityt ja
palestiinalainen kristillisyys

Anna-Liisa Tolonen

� Kertomus Palestiinan/palestiinalaisis-

ta kristityistä voidaan kertoa lukuisin eri

tavoin. Jotkut aloittavat sen ajanlaskun

alun palestiinalaisesta juutalaisuudesta;

toisten mielestä kertomus palestiinalai-

sista kristityistä tulisi jättää kertomatta,

koska heitä ei ole. Minun näkökulmani

valottaa sitä prosessia, jossa Palestiinan

kristityt ovat tulleet näkyviksi juuri pa-

lestiinalaisina kristittyinä viimeisten

vuosikymmenten aikana.

Yhtäältä kertomukseni pohjautuu

vuosiin 2006–2016, joiden aikana olen

tutustunut Palestiinan kristittyihin.

Näin ollen se kuvaa sitä palestiinalaisten

kristittyjen identiteettiä ja elämää, josta

olen tullut osalliseksi. Saavuin Ramal-

lah’n Toivon kirkkoon vapaaehtoiseksi

kesällä 2006. Aiemmin samana vuonna

Hamas oli voittanut vaaleissa ja kansain-

välinen yhteisö katkaissut tukensa Pales-

tiinan�itsehallinnolle.�Israel�ja�Hezbollah

sotivat parhaillaan Libanonissa. Sen vuo-

den elokuussa pieni joukko vaikutusval-

taisia palestiinalaisia kristittyjä julkaisi

kannanoton koskien kristillistä sionis-

mia. Näin, kuinka helposti tuo asiakirja

jakoi erityisesti minun kaltaisiani länsi-

maalaisia protestanttisia kristittyjä. Mui-

den vastaavanlaisten dokumenttien rin-

nalla se on aikaansaanut sekä palestiina-

laisen kristillisen teologian ja identiteetin

vahvistumista että niihin liittyvien näke-

mysten polarisoitumista.

Toisaalta kertomukseni palestiinalai-

sista kristityistä alkaa ensimmäisestä in-

tifadasta (intifada on arabiaa ja tarkoit-

taa ravistelua, irti pyristelyä). Se kietou-

tuu yhteen��palestiinalaisen kansallisen

vastarinnan kanssa. Haaveet itsenäisty-

misestä, tulevaisuuden rakentaminen

sekä yhteenkuuluvuus maahan ja sen

asukkaisiin ovat sen kantavia teemoja.

Tämä kertomus heijastaa myös kaivatun

rauhan viipymistä ja Lähi-idän konfliktin

uskonnollistumista. Kuten monet kerto-

mukset palestiinalaisista tämäkin kerto-

mus saa voimansa yhteisöistä,�jotka vaa-

tivat oikeuksilleen tunnustusta.

Esimerkkini keskittyvät erityisesti

vuonna 1967 miehitettyyn Länsirantaan

(ml. Itä-Jerusalem), joka rauhanproses-

sin edetessä muodostaa yhdessä Gazan

kanssa Palestiinan valtion Israelin rin-

nalle. Lisäksi selitän esimerkkien avulla

niitä erimielisyyksiä ja ristiriitaisuuksia,

joita palestiinalaiseen kristilliseen identi-

teettiin ja teologiaan joskus liitetään.
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Kertojan asemassa korostan palestiina-

laisten kristittyjen oikeutta omiin uskon-

tulkintoihin sekä heidän vapauttaan yk-

silöllisiin painotuseroihin ja eriäviin nä-

kemyksiin. Palestiinalaisesta kristillisyy-

destä tulee ymmärrettävää silloin, kun

kyetään tunnustamaan sen sisäinen mo-

ninaisuus sekä siihen liittyvät teologiset

ja poliittiset kysymykset. Juuri sellaisena

palestiinalainen kristillisyys myös ilmen-

tää sitä nykyistä uskonnollista ja poliit-

tista konfliktien värittämää todellisuut-

ta, joka ympäröi palestiinalaisia kristitty-

jä.

Kuka on palestiinalainen kristitty?

”Onko Palestiinassa kristittyjä? Oletko

siis messiaaninen juutalainen?” ”Ai kris-

titty?��Mutta juurihan��sanoit, että��olet

arabi!” ”Milloin käännyit kristityksi? Mi-

ten palestiinalaiset kohtelevat sinua?”

Palestiinalainen kristillisyys tänään

ei�ole sama kuin kristinusko�Palestiinas-

sa tuhat tai kaksi tuhatta vuotta sitten.

Kuitenkin palestiinalaiset kristityt – ku-

ten kristityt eri puolilla – ymmärtävät

uskonsa juurten ulottuvan ajanlaskum-

me alun Palestiinaan. Nykyisten arvioi-

den mukaan Länsirannalla asuu noin

50 000 kristittyä (noin 2% Länsirannan

palestiinalaisväestöstä), Israelissa yli

kaksi kertaa enemmän ja Gazassa noin

3 000. Arabiankielisten kristittyjen iden-

titeetti niin Palestiinan kuin myös Israe-

lin alueella on moninainen tavalla, joka

on tyypillistä Lähi-idän kristityille tai

”arabikristityille”: heillä on useita rin-

nakkaisia ja lomittaisia identiteettejä,

jotka kuvaavat kielestä, kulttuurista, et-

nisyydestä sekä uskontokunnasta koos-

tuvia osatekijöitä.

Palestiinan ja Israelin paikallisten

kirkkojen nimessä on usein etninen tai

kansallinen tunniste (Armenian Ortho-

dox, Syriac Orthodox jne.), ja nämä tun-

nisteet saattavat sekoittua erilaisin ta-

voin joidenkin nykyisten valtioiden ni-

miin. Paikallisten kristillisten kirkkojen

historia Lähi-idässä ulottuu kuitenkin

vuosisatoja kauemmas kuin niihin linkit-

tyvät kansalliset historiat. Palestiinassa

ja�Israelissa ”perinteisiksi” kirkoiksi lue-

taan yleensä kaikki Israelin valtiota van-

hemmat kirkot, joista suurin on kreikka-

lais-ortodoksinen kirkko ja joiden piirissä

muista uskonnoista kristinuskoon kään-

tyneitä ihmisiä on vähän jos lainkaan.

Kenelle tahansa palestiinalaiselle

edellä esitetyt – tyypillisesti länsimaalais-

ten kristittyjen – kysymykset ovat sen

verran erikoisia, ehkä käsittämättömiä-

kin, ettei niihin usein saa kovinkaan sy-

vällistä vastausta. Palestiinalainen va-

pautuksen teologi Naim Stifan Ateek

kirjoittaa vuonna 1989 julkaistussa kir-

jassaan (s. 17): ”… jotkut ihmiset aloittai-

sivat esittäytymällä palestiinalaisiksi tai

arabeiksi ja��sitten��kristityiksi. (…)��jos

minä haluaisin esittäytyä aloittamalla

yleisestä�ja siirtymällä kohti yksityiskoh-

taisempaa, kertoisin olevani arabi, pales-

tiinalainen, kristitty sekä Israelin valtion

kansalainen – tässä järjestyksessä.”

Palestiinalaisen kristityn esittäyty-

minen koostuu useimmiten ainakin kol-

mesta osasta – palestiinalainen, arabi ja

kristitty – jotka voidaan sijoittaa identifi-

kaatiossa eri perustein erilaiseen järjes-

tykseen. Näiden lisäksi jokaisella palestii-

nalaisella kristityllä on myös kansalai-
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suutta tai ei-kansalaisuutta määrittävä

status, joka liittyy Israelin valtioon sekä

Palestiinalaisalueiden miehitykseen.

Miehityksen mukaiset statukset ovat

erottelevia ja niiden myötä myös samaan

kirkkokuntaan kuuluvilla kristityillä voi

olla hyvin erilaiset oikeudet. Ateek on

syntynyt Galileassa ennen Israelin val-

tion perustamista (v. 1937). Hänellä on

Israelin kansalaisuus ja mahdollisuus

liikkua sekä Israelissa että Länsirannal-

la. Hänen lisäkseen voidaan mainita kak-

si muuta protestanttisissa kristillisissä

piireissä tunnetuinta palestiinalaista

kristittyä, jotka toimivat hyvänä esi-

merkkinä miehityksen mukaisten sta-

tuksien kirjosta. Jordanian ja Pyhän

Maan evankelis-luterilaisen kirkon piis-

pa ja Luterilaisen Maailmanliiton presi-

dentti Munib Younan (s. 1950) on jeru-

salemilainen pakolaislapsi. Hänellä ei ole

Israelin eikä Palestiinan kansalaisuutta,

ja hän voi liikkua Länsirannalle ja sieltä

pois ilman erillistä lupaa. Betlehemissä

asuva kirkkoherra ja al Diyar -keskuksen

johtaja Mitri Raheb (s. 1962) on synty-

nyt Jordanian miehittämällä Länsiran-

nalla ja nykyään hänellä on lähtökohtai-

sesti Länsirannalle rajattu liikkumalupa.

Jordanian ja Pyhän Maan evankelis-lute-

rilaisen kirkon pappina hän saa vuodeksi

kerrallaan kulkuluvan, jolla hän voi ylit-

tää Israelin armeijan tarkastuspisteitä ja

kulkea Jerusalemiin.

Palestiinalaiset kristityt ovat enim-

mäkseen Ateekin, Rahebin ja Younanin

kaltaisia sikäli, että heidän ainoa äidin-

kielensä on arabia, heidän sukunsa ovat

eläneet alueella vuosisatojen ajan, Pales-

tiina��on��heidän��ainoa��kotimaansa. He

ovat syntyneet kristittyihin sukuihin ja

heidän uskonilmauksensa, identiteettin-

sä ja teologiansa ovat sekä kristillistä että

paikallista, palestiinalaista. Etniseltä

taustaltaan sekä kulttuuriltaan he ovat

yhtä lailla ”kokonaan” Palestiinan arabe-

ja kuin paikalliset muslimitkin. Vuoden

1949 aselepolinja jakaa heidät Israelissa

asuviin kansalaisiin ja vuonna�1967 mie-

hitetyillä alueilla asuviin palestiinalai-

siin, joista merkittävä osa on pakolaisia.

On merkillepantavaa, ettei yksikään

Palestiinan tai Israelin alueella elävä

kristitty kuulu kirkkoon, jonka nimessä

olisi kansallinen tunniste ”palestiinalai-

nen”. Ei liioin ole yhtä autoritääristä

organisaatiota, joka yksin(oikeudella)

käyttää palestiinalaisten kristittyjen ään-

tä.�Tutkija Malcolm Lowe huomauttaa

blogitekstissään, etteivät��alueen kirkot

voi edustaa palestiinalaisia kristittyjä,

koska ne eivät ole palestiinalaisia eivätkä

rajaudu Palestiinan tai Israelin alueelle.

Lowe esittääkin, että palestiinalaisten

kristittyjen�ääntä käyttää�”vain pieni ry-

kelmä ihmisiä, joilla ei ole valtuuksia

puhua ’palestiinalaisen kristillisyyden’

puolesta”. Näin ollen palestiinalaista

kristillistä identiteettiä ei joko ole ole-

massa tai, jos on, sen edustaminen näyt-

täytyy mahdottomana. Lowen kaltainen

kriitikko ei huomioi, ettei eletty kristin-

usko useinkaan rajaudu tunnustuskun-

taan eikä ole ensisijaisesti tai välttämättä

etnistä.

Vaihtoehtoisesti palestiinalaisen

kristillisyyden kirjoa voidaan tarkastella

ekumeenisena, viralliset tunnustukset

läpäisevänä�ja�niitä yhdistävänä�paikalli-

sena ilmiönä tai diskurssina. Se muodos-
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tuu orgaanisesti ja sitä on mielekästä

verrata muihin vapautuksenteologioihin,

joiden vaikutus siihen on ilmeistä. ”Minä

olen palestiinalainen kristitty” on paitsi

monien käyttämä yksilöllinen identiteeti-

nilmaus myös identiteettipoliittinen yh-

teisöllinen kannanotto. Se tulee ymmär-

tää osaksi��sitä��poliittista ja��sosiaalista

taustaa�ja ympäristöä, josta se kumpuaa:

palestiinalainen kristillisyys nivoutuu

osaksi paikallisten ihmisten pyrkimystä

itseilmaisuun ja itsemääräämisoikeu-

teen.

Ensimmäinen intifada: ravisteleva ja

yhdistävä

Ensimmäinen intifada puhkesi yllättäen

vuoden�1987 lopulla. Sen huipentumaksi

voidaan lukea marraskuun 15. päivänä

1988 julkaistu Palestiinan itsenäisyyden-

julistus. Palestiinalaisille ensimmäinen

intifada on ennen kaikkea kansanliike.

Sen motto ”kaksi kansaa, kaksi valtiota”

muistuttaa palestiinalaisten yhteisestä

halusta ravistautua irti Israelin miehi-

tyksestä ja kiinnittää maailman huomio

tilanteeseensa. 22. tammikuuta 1988,

vain reilu kuukausi intifadan puhkeami-

sesta, joukko Jerusalemin kirkkojen joh-

tajia julkaisee ensimmäisen yhteisen lau-

suntonsa. Siinä he puhuttelevat ”meidän

kansaamme” lohduttavaan ja rohkaise-

vaan sävyyn. He korostavat keskinäistä

yksimielisyyttään ja tukeaan kaikille

”veljilleen ja sisarilleen Länsirannan ja

Gazan leireissä” ja kehottavat kristittyjä

rukoilemaan ja toimimaan oikeudenmu-

kaisuuteen ja totuuteen perustuvan rau-

han puolesta ilman väkivaltaa ja syrjin-

tää.

Ensimmäinen intifada käynnistää

ennenkuulumattoman sarjan tällaisia ra-

vistelevia ja rohkaisevia, yhteyttä puolus-

tavia kirjelmiä. Ne ilmentävät poliittista

valveutuneisuutta ja sitoutuneisuutta

kontekstissaan,��joka on paikallinen��eli

palestiinalainen sekä kristillinen. Jerusa-

lemin kirkkojen johtajien lausunnot eivät

ole kansalaisadresseja��vaan��pikemmin-

kin ekumeenisia paimenkirjeitä: usein ne

ovat syntyneet reaktiona johonkin pai-

kalliseen tapahtumaan ja suunnattu en-

sisijaisesti allekirjoittajiensa yhteisöille.

Lausuntojen allekirjoittajat vaihtelevat

jonkun verran eivätkä he virallisesti

edusta�mitään yksittäistä toimijaa. Sisäl-

töjen perusteella vodaan kuitenkin hah-

mottaa�yhteinen,�jaettu ensimmäisen in-

tifadan vahvistama kokemus:��miehitys

koskee�ja koskettaa kaikkia miehitetyillä

alueilla�asuvia�etnisyyteen tai uskontoon

katsomatta.

Koska Palestiinan kirkot ovat kan-

sainvälisesti verkottuneita, Jerusalemin

kirkkojen johtajat puhuttelevat myös

kristittyjä maailmanlaajuisesti. Viestittä-

mällä, miten ensimmäinen intifada vai-

kutti heidän kirkkojaan ja niiden jäseniä,

paikalliset kristityt johtajat asettuivat

julkisesti�omien yhteisöjensä ja paikallis-

ten ihmisten tueksi. Jos ensimmäinen

intifada toi kansainvälisen yhteisön tie-

toisuuteen palestiinalaisten kansallisen

kamppailun itsenäistymisen puolesta, se

saattoi myös paikalliset�kristityt toimijat

etsimään yhteistä ääntä. Tässä prosessis-

sa palestiinalainen kristillisyys profiloi-

tuu miehitettyjen yhteiseksi kristillisyy-

deksi. Sen edustajat korostavat omia oi-

keuksiaan ja velvollisuuksiaan sekä tun-
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nustuskuntien ja etniset rajat ylittävää

yhteistä pyrkimystä rauhaan��ja��oikeu-

denmukaisuuteen.

Uudenlaisen paikallisen pastoraali-

sen ja poliittisen toimijuuden lienee teh-

nyt mahdolliseksi jo intifadaa ennen al-

kanut paikallisten kirkkojen itsenäisty-

minen miehitetyillä Palestiinalaisalueil-

la. Ensimmäinen syntyjään palestiinalai-

nen�piispa�valittiin�evankelis-luterilaisen

kirkon johtoon vuonna 1978. Anglikaani-

sessa sekä roomalais-katolisessa kirkossa

tehtiin samoin vuosina 1984 ja 1988.

Nämä paikalliset kirkot olivat ottaneet

askeleen kohti sellaista itsemääräämis-

oikeutta ja tasavertaisuutta, jota palestii-

nalaiset kansallisesti tavoittelivat ja yhä

tavoittelevat.

Ensimmäinen intifada ei aloittanut

kansallisuusaatetta eikä liioin kristinus-

koa Palestiinassa, mutta se johti paikalli-

set kristityt tilanteisiin, joissa he ryhtyi-

vät uudella tavalla etsimään tukea omas-

ta uskostaan ja identiteetistään. Palestii-

nalainen kristillisyys ei koskaan muodos-

tunut tiukasti etnisyyteen perustuvaksi

tunnustukseksi, vaikka syntyperäiset pa-

lestiinalaiset arabikristityt ovatkin alus-

ta asti olleet sen aktiivisia toimijoita.

Palestiinan kristityt nousivat puolusta-

maan omien kirkkojensa integriteettiä,

historiaa ja oikeuksia sekä oikeudenmu-

kaisuuden ja rauhan toteutumista, min-

kä he katsoivat olevan välttämättömiä

kotiseutunsa ja��sen asukkaiden – niin

israelilaisten kuin palestiinalaisten – pa-

remmalle tulevaisuudelle.

Toinen intifada, konfliktin

uskonnollistuminen ja uudet haasteet

Palestiinalainen vastarinta on näihin

päiviin saakka ollut�vahvasti kansallista.

Kansallinen yhteenkuuluvaisuus ei kui-

tenkaan tarkoita yksimielisyyttä poliitti-

sissa keinoissa tai edes tavoitteissa. Naim

Ateek kuvaa, kuinka väkivallattomuu-

desta muodostui palestiinalaisen kristilli-

sen vastarinnan ydinperiaate vastaukse-

na ensimmäisen intifadan innoittamaan

uskonnollisesti motivoituun aseelliseen

vastarintaan, joka houkutteli paitsi mus-

limeita myös kristittyjä. Ensimmäisen

intifadan aikana perustettiin muun

muassa islamilainen vastarintaliike Ha-

mas, ja se on siitä lähtien ollut yksi

näkyvimpiä�palestiinalaisia�aseellisia toi-

mijoita. Sen sijaan yhteisten väkivallatto-

mien arvojen ja keinojen etsiminen ja

edistäminen Israelin ja palestiinalaisten

välisessä konfliktin ratkaisemiseksi on

vuonna 1993 perustetun Sabeel-keskuk-

sen missio.

Voidaan sanoa, että Hamas ja Sabeel

ovat Israelin miehitystä vastustavia pa-

lestiinalaisia toimijoita. Samalla on kui-

tenkin huomioitava niiden väliset erot.

Hamasin näkemyksen mukaan aseelli-

nen väkivalta on oikeutettua vastarintaa;

se ei tee eroa sotilaan ja siviilin välillä,

vaan kohtelee kaikkia israelilaisia ”sio-

nisteina” tai ”miehittäjinä”. Hamasin ta-

voitteena on islamilaisen valtion luomi-

nen ja, vaikka sen nykyinen toiminta

keskittyy miehitettyjen alueiden puolus-

tamiseen, sen perustusasiakirjassa pi-

temmän tähtäimen ideologiseksi tavoit-

teeksi on määritelty koko ”historiallisen

Palestiinan” haltuun ottamiseen. Pales-
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tiinalaiskristityt puolestaan ovat lojaaleja

Palestiinan��itsehallinnolle, jonka��linjaa

myös kansainvälinen yhteisö tukee. He

tukevat sekulaarin Palestiinan valtion

rakentamista Israelin rinnalle Länsiran-

nasta ja Gazasta muodostuvalle alueelle.

Näin ollen palestiinalainen vastarinta

koostuu erilaisista toimijoista, joilla on

sekä yhteisiä että suurestikin eriäviä ta-

voitteita.�Puolustaessaan arvojaan�pales-

tiinalaiset kristityt sijoittuvat osaksi pa-

lestiinalaisten sisäisiä poliittisia kamp-

pailuja. Väkivallattomuus kristittyjen po-

liittisena ihanteena pohjaa yhtäältä

”kristilliseen etiikkaan”��ja toisaalta se

kuvastaa sitoutuneisuutta palestiinalais-

ten ja Israelin väliseen rauhanprosessiin

sekä halukkuutta neuvotella sotimisen

sijasta.

Toisen intifadan katsotaan alkaneen

syyskuussa 2000, kun Ariel Sharon teki

provokatiivisen vierailun al Aqsa -mos-

keijalle kampanjoidessaan Israelin pää-

ministeriksi. Toinen intifada on palestii-

nalaisten muistoissa paljon ensimmäistä

synkempi. Yhtäältä sen taustalla ovat

90-luvun rauhanneuvottelujen nostatta-

mat korkeat odotukset Palestiinan itse-

näistymisestä,�joiden�täyttyminen oli�vii-

västynyt viivästymistään. Toisaalta sekä

israelilaisen oikeiston valtaannousu, is-

raelilaisten siirtokuntien jatkuva lisään-

tyminen miehitetyillä Palestiinalaisalu-

eilla sekä palestiinalaisten islamististen

ryhmien kritiikki Palestiinan itsehallin-

toa vastaan aiheuttaa poliittisten jännit-

teiden jatkuvaa kasvua. Toisella intifa-

dalla ei ole vastaavaa kulminaatiopistet-

tä kuin itsenäisyydenjulistus tai rauhan-

neuvottelut. Se johtaa miehityksen ot-

teen tiukentumiseen, palestiinalaisten

kansallisen yhtenäisyyden sirpaloitumi-

seen, rauhanneuvottelujen jämähtämi-

seen paikoilleen sekä palestiinalaisen po-

liittisen johtajuuden kriisiytymiseen.

Toisen intifadan lamaannuttavat varjot

määrittävät pitkälti myös tämänhetkistä

palestiinalaista poliittista ja henkistä il-

mapiiriä.

Samaan aikaan lukuisat ei-paikalli-

set kristityt kokevat Israelin (yleensä ml.

miehitetyt alueet) ”hengelliseksi koti-

maakseen”. Osa heistä pyrkii myös edus-

tamaan kristittyjä ”pyhällä maalla”.

Muun muassa vuonna 1980 perustettu

International Christian Embassy Jerusa-

lem katsoo modernin Israelin valtion ole-

van merkki Jumalan liitosta juutalaisten

kanssa ja uutisoi paikallisista tapahtu-

mista nk. kristillis-sionististen uskontul-

kintojen mukaisesti. Palestiinalaiset

kristityt ovat vastanneet haasteeseen

vastustamalla myös heille pyhien kirjoi-

tusten politisoimista ja mobilisoimista

miehityksen tueksi. Samaan aikaan on

syntynyt eksplisiittisesti palestiinalaista

kontekstuaalista raamatuntulkintaa, jos-

sa korostetaan kirjoitusten luonnetta

sorrettujen Raamattuna ja evankeliumia

oikeudenmukaisen rauhan ja sovinnon

sanomana.

Kesällä 2006 Jerusalemin kirkkojen

johtajat julkaisivat siihen asti kuuluisim-

man lausuntonsa, jossa he tuomitsevat

kristillisen sionismin. Lausunnossa kris-

tillinen sionismi määritellään ajatteluta-

vaksi, jossa ”evankeliumi samaistetaan

hallitsevien ideologiaan, kolonialismiin ja

militarismiin” ja joka painottaa ”apoka-

lyptisia maailmanloppuun johtavia ta-
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pahtumia, eikä kristillisen rakkauden ja

oikeudenmukaisuuden todeksi elämistä

nyt”. Palestiinalaisten kristittyjen näke-

myksissä kristillinen sionismi samaiste-

taan vahvasti Israelin miehityksen tuke-

miseen. Samalla kuitenkin monet sellai-

set kristityt, joiden mukaan Raamattu on

esimerkiksi ennustanut nykyisen Israe-

lin valtion perustamisen, eivät koe edus-

tavansa valtioita tai poliittista linjaa vaan

ainoastaan kirjaimellista raamatuntul-

kintaa. Niissä tapauksissa, joissa näin on,

kristillisten sionistien on usein vaikea

hyväksyä palestiinalaisten kristittyjen

kritiikki.

Tuona kesänä osallistuin Betlehe-

missä järjestettyyn tilaisuuteen, jossa

piispa Munib Younan luennoi kristillises-

tä sionismista meille paikallisille kristi-

tyille. Hän rohkaisi pitämään kiinni kris-

tillisestä uskosta ja painotti Raamatun

olevan kaikille kuuluvaa Jumalan rau-

han ja rakkauden ilmoitusta. Meidän tuli

vastustaa sen käyttämistä poliittisesti

yhden ihmisryhmän eduksi ja toisten

alistamiseksi. Meistä monille käsite

”kristillinen sionismi” oli uusi, mutta

saatoin silti seuralaisiani helpommin ym-

märtää, mitä sillä tarkoitettiin. Raama-

tun lukeminen Palestiinassa oli käynyt

minulle tukalaksi väistellessäni niitä

Suomesta tulleita yhteydenottoja, jossa

minulta tiedusteltiin, millaiselta ”valitun

kansan” lähellä eläminen tuntui. Vielä-

kin koen, että vain harva niistä suoma-

laisista kristityistä, jotka lukevat Raa-

mattua kristillisen sionistisen tulkinnan

läpi, käsittää lukutapansa olevan poliitti-

sesti värittynyt.

Loppuvuodesta 2009 palestiinalaiset

kristityt julkistivat Kairos Palestiina -asia-

kirjan. Siinä palestiinalaiset kristityt

ponnistavat yhteisen äänensä kuuluville

aiempaa��vahvemmin. Neljä��sisällöllistä

osiota avaavat asiakirjan ja niitä seuraa

lyhyempiä lukuja, joissa puhutellaan

erikseen�konfliktin�eri�osapuolia. Ensim-

mäisessä osiossa kuvataan allekirjoitta-

jien��jakama��näkemys nykyisestä��tilan-

teesta miehityksen alla: palestiinalaisten

liikkumista rajoittavat muuri ja tarkas-

tuspisteet sekä israelilaisten siirtokun-

tien leviäminen tuomitaan haitallisiksi ja

epätoivoa lisääviksi tekijöiksi. Toisessa

osiossa selvennetään allekirjoittajien ym-

märrystä Raamatusta Jumalan Sanana:

Raamatun käyttäminen miehittämisen

oikeuttamiseksi kiistetään. Kolmannessa

ja neljännessä osiossa käsitellään toivoa

ja rakkautta kristittyjen yhteisenä tehtä-

vänä sekä väkivallatonta vastarintaa sor-

retun oikeutena ja kristittyjen velvolli-

suutena.

Kairos Palestiina -asiakirja suhtau-

tuu myönteisesti boikottiin, joka tulisi

kohdistaa miehityksellä tehtyyn tuottoon

(4.2.6) ja Israeliin (7). Dokumentissa boi-

kotti nähdään väkivallattomaksi poliitti-

sen painostuksen keinoksi. Näistä esityk-

sistä on tullut asiakirjan reseption kan-

nalta keskeisiä. Samaan aikaan keskus-

telua israelilaisten siirtokuntatuotteiden

merkitsemisestä on käyty esimerkiksi

EU-maiden kesken. Koska jotkut boikot-

tia vastustavat tahot ovat liittäneet sii-

hen kehottamisen terrorismiin ja antise-

mitismiin, on saatettu väittää myös pa-

lestiinalaisten kristittyjen olevan Israel-

vastaisia. Palestiinalaiset kristityt puo-

lustautuvat vetoamalla siihen, että mie-

105



hityksen päättäminen on sekä palestiina-

laisten että israelilaisten etu; boikotti ei

tarkoita Israelin tuhoamista.

Holhoavaa arvostelua

2000-luvulla palestiinalainen kristilli-

syys, teologia�ja�identiteetti, on�kasvavis-

sa määrin tullut haastetuksi ja sen uskot-

tavuus kiistanalaiseksi kristillisessä län-

nessä. Käytännössä nämä haasteet ovat

tulleet kristillisten sionististen ryhmien

taholta, jotka eivät yhteisistä painotuk-

sistaan huolimatta muodosta yhtenäistä

tai yksimielistä ryhmää. Eräs kasvava

trendi on ollut keskustelun siirtäminen

Israelin miehityksestä palestiinalaisten

keskinäisiin suhteisiin. Seuraavat esi-

merkit tarjoavat vain hyvin yleisen ku-

van, mutta ilmentävät tyypillisiä tapoja

kyseenalaistaa palestiinalaisten kristitty-

jen todistus.

Jerusalem Institute of Justice on vuo-

desta 2005 lähtien pitänyt esillä palestii-

nalaisten ihmisoikeusasioita. Vuonna

2013 järjestön edustajat olivat luennoi-

massa myös Helsingin yliopistolla. Jär-

jestön pyrkimys on siirtää vastuuta mie-

hitettyihin palestiinalaisiin kohdistuvista

ihmisoikeusrikkomuksista Palestiinan it-

sehallinnolle. Heidän mukaansa palestii-

nalaisten kristittyjen todellinen ongelma

on islamilainen��hallinto, jonka��painos-

tuksen ja järjestelmällisen vainon koh-

teena he ovat. Myös ulkomaalaiset järjes-

töt, jotka tukevat Palestiinan itsehallin-

toa, ovat syyllisiä. Järjestön mukana on

kiertänyt�muun�muassa�betlehemiläinen

kristitty Christy Anastas. – Kun opin,

mitä Yom Kippur -sodassa tapahtui, ja

luin Raamattuani, ymmärsin, että Juma-

la todella taistelee Israelin kanssa, Anas-

tas luennoi Uppsalassa.

Osa Anastasin perheestä asuu yhä

Betlehemissä. Heidän kotitalonsa ja sen

alakerrassa sijaitseva matkamuistomyy-

mälä ovat kuuluisia, sillä Israelin Länsi-

rannan ympärille rakentama muuri ym-

päröi paikkaa kolmelta sivulta ja muuris-

ta johtuen ohikulkeva liikenne on tyreh-

tynyt ja ympäristö miltei asumiskelvoton.

Muurin myötä perheen äiti Claire

Anastas on matkustanut myös maail-

malla kertomassa siitä, miten Israelin

miehitys tuhoaa palestiinalaisten elin-

mahdollisuuksia ja myötävaikuttaa kris-

tittyjen maastamuuttoon. Myös Christy

Anastas�kommentoi muuria. –�Jos kysyi-

sit minulta yksinkertaisen kysymyksen,

”jos olisit Israelin pääministeri, olisitko

rakentanut tuon muurin”, niin vastauk-

seni�olisi:�kyllä.�Vaikka�olin�yksi ihmisis-

tä,��joiden elämään tuo muuri vaikutti

eniten, se muuri estää minun kansaani

tappamasta ja räjäyttelemästä itseään. Ja

minä välitän ihmisistä enkä betonista.

Nuoremman Anastasin esittämiä nä-

kemyksiä kuulee harvoin eivätkä pales-

tiinalaiset yleensä yhdy niihin. Jerusa-

lem Institute of Justicen mukaan muut

kuitenkin toistavat poliittisen pakon sa-

nelemaa näkemystä. Samaa mieltä on

myös Jerusalemin saksalaisessa evanke-

lis-luterilaisessa seurakunnassa aktiivi-

nen pastori ja tutkija Petra Heldt, jonka

arvion mukaan paikalliset�kristityt käyt-

täytyvät muslimimaiden vähemmistöille

tyypillisen dhimmi-mentaliteetin mukai-

sesti: ”Saksalainen kirkkomme yrittää

tasapainotella��sitoumuksissaan��Israelin

ja arabi-luterilaisten suhteen. Mutta ara-
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bi-luterilaisille sen sijaan ei ole jätetty

muuta vaihtoehtoa kuin myötäillä pales-

tiinalaisten poliittista linjaa

ja välittää

sen mukaista viestiä kaikille maailman

luterilaisille.”

”Minä olen palestiinalainen kristitty”

Konfliktit ja niihin liittyvät intressit

muokkaavat niistä osallisten ihmisten

identiteettejä. Konfliktin valossa identi-

teetit ja niihin liittyvä sosiaalinen tai

uskonnollinen toiminta näyttäytyy taval-

lista poliittisempina. Monet länsimaalai-

set kristityt, jotka pitävät kiinni omien

havaintojensa neutraaliudesta ja objektii-

visuudesta, näkevät poliittisuuden ten-

denssimäisenä ja tuomittavana ja pitävät

sitä vastakohtana aidolle hengellisyydel-

le. Nykyaikainen palestiinalainen kristil-

lisyys on kuitenkin nähtävä sitä poliittis-

ta todellisuutta vasten, joka synnyttää

sen: se on muotoutunut pitkittyneen

konfliktin vaihtelevissa vaiheissa sekä

jatkuvan miehityksen ja väkivallan läs-

näolossa. Se kutsuu jokaista ihmistä hah-

mottamaan myös itsensä
poliittisena
toi-

mijana.

Palestiinalaisten reaktiot miehityk-

seen ovat moninaisia (ks. Kairos Palestii-

na 1.5). Ne nousevat erilaisista uskontul-

kinnoista ja toiminnasta, joissa yhdisty-

vät paikallinen kokemusasiantuntijuus,

halu selviytyä sekä pyrkimys aktiiviseen

vaikuttamiseen. Näin
ollen betlehemiläi-

nen Christy Anastas liittyy osaksi pales-

tiinalaisen kristillisyyden kuvaa. Muiden

palestiinalaisten kristittyjen tavoin myös

hän kertoo niistä mahdollisuuksista, joi-

hin voi tarttua, sekä haasteista, joita koh-

data.

***

– Ai uskontodialogista? hymähtää Sa-

beel-keskuksen johdosta eläkkeelle ve-

täytyvä Naim Ateek kysymykselleni.

– Miten olisi dialogi ilman uskontoa? Us-

konnon väärinkäyttö näyttää täällä kas-

vavan ja uskontodialogissa on paljon ten-

denssihakuisuutta, joka liittyy poliitti-

seen tilanteeseen: ei saa tuntea sitä, mitä

tuntee, eikä olla sitä mitä on. Kaikki on

poliittista, kunpa puhuisimme suoraan

politiikasta – oikeudenmukaisuudesta,

rauhasta ja tasa-arvosta.

***

Naapurini Abu Assad kertoo mielel-

lään kristittyjen ja muslimien suhteis-

ta. – Olen aina kantanut vastuuta talo-

yhtiön asioista, joka nurkkaa olen ollut

korjaamassa! Ja sitten kun joskus joudun

pyytämään noilta muslimeilta rahaa tal-

koisiin, niin sanovat: ”Maksahan sinä,

käännä
toinen poski, eikös siellä evanke-

liumissa niin sanota?” Ja minähän vas-

taan heille: ”Siellä sanotaan näin: Minä

olen tullut tuomaan teille miekan!” Enkä

muuten maksa


penniäkään


enempää

kuin muut! Minä en ole mikään jänis,

nimeni on Abu Assad (Assad tarkoittaa

leijonaa). Muslimien kanssa pitää kuule

osata vähän soveltaa, hän virnistää.

***

Muutama vuosi sitten Ramallah’n seura-

kunnan Facebook-ryhmän kesken alkoi

levitä kuvia kotikirkosta. Seurakuntasa-

liin oli murtauduttu ja paikat sotkettu,

tavaroita

levitelty ja rikottu. Olipa ta-

pauksesta
uutinen
paikallisessa
uutistoi-

mistossakin. Sain pian kuulla ystäviltäni,

että muslimit ovat kaiken takana. Seu-

raavana pyhänä pastori Imad Haddad
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saarnaa Toivon kirkossa. – Kolme poikaa

murtautui kirkkoomme viime viikolla.

Kiitos kaikille apuun rientäneille siitä,

että saimme paikat nopeasti siivottua.

Tuntuu tietysti pahalta, loukkaavalta ja

ehkä pelottavalta, että joku toimii noin.

Pyydän teitä�kuitenkin�olemaan armolli-

sia; tekijät ovat jo pyytäneet anteeksi.

Lisäksi�toivon, että ette�puhu muslimien

hyökkäyksestä kirkkoomme. Nämä kol-

me poikaa olisivat voineet olla ketä ta-

hansa, vaikkapa omiamme; tämä raken-

nus olisi voinut olla mikä tahansa.

– Valehtelisin, jos sanoisin, ettei meil-

lä ole ongelmia, Haddad jatkaa jumalan-

palveluksen jälkeen. – Uskonto täällä –

niin kuin muuallakin maailmassa – on

helppo vetää esiin aseeksi. Pelkään oman

seurakuntani puolesta, että he alkavat

rakentaa itselleen identiteettiä yhteis-

kunnan marginaaliin ja että he ryhtyvät

näkemään��itsensä��uhreina. Se ei auta

meitä; siten jäämme lopulta yksin emme-

kä enää ymmärrä kantaa vastuuta siitä,

millaiseksi yhteiskuntamme kehittyy, ja

osallistu sen rakentamiseen toiveinemme

ja haaveinemme.

***

Piispa Munib Younanin mukaan haas-

teet eivät ole vähenemässä. – Uskonnol-

liset ääriliikkeet ovat kasvava huolenai-

heemme – oli kyse juutalaisista, musli-

meista tai meistä kristityistä. Kaikilla on

omat ”marttyyrinsa”. Teemme kaikin ta-

voin yhteistyötä, myös uskontorajojen yli,

vaikuttaaksemme sen liennyttämiseen.

Visio on kirkas ja Younan yhtä aikaa

turhautunut mutta toiveikas. – Emme

tiedä, milloin miehitys lakkaa ja me pa-

lestiinalaiset saamme vapautemme, mut-

ta kun sen saamme, tahdomme olla val-

miita siihen. Ei ole muuta tietä kuin

keskustella ja osallistua rehellisesti ja

rohkeasti. Jos me emme rakenna tätä

yhteiskuntaa, joku muu kyllä tekee sen.

Tällä hetkellä ääriliikkeiden vetovoima

on kasvussa kaikkialla – tämä haaste on

otettava vakavasti. Voimme vastustaa

niitä vain niin kauan kun pystymme tar-

joamaan parempia vaihtoehtoja,�houkut-

televampaa näkyä tulevaisuudesta nuo-

rillemme.

***

Monenlaiset identiteetit, katsomukset ja

teologiat ovat mahdollisia palestiinalaisil-

le sekä Palestiinassa eläville kristityille.

Lopulta tämäkin kertomus heistä on

henkilökohtainen. Sillä kymmenen vuot-

ta on kulunut ja minä uskon palestiina-

laisten kanssa. Tällaista on se teologia,

johon olen Palestiinassa opetellut ja joka

tekee eläväksi lain ja profeetat sekä itsen-

sä Kristuksen:

Minut on kutsuttu vapauteen, mutta mi-

nun tulee puolustaa sorrettuja. Uskon

luomiseen�pohjautuvaan kaikkien ihmis-

ten tasa-arvoisuuteen ja vastustan erotte-

levaa ja eriarvostavaa politiikkaa silloin-

kin, kun se suosii minun etuani.

Minut on kutsuttu osallistumaan

toisten hätään ja toiset minun hätääni.

En suostu valitsemaan vaikenemista tai

syrjäytymistä. En ole enemmän uhri kuin

muut enkä etsi paikkaani yhteiskunnan

marginaalissa vaan puolustan oikeuttani

toimia sen vastuullisena täysivaltaisena

jäsenenä.

Minut on kutsuttu elämään siellä,

missä olen. En ole syntynyt väärään paik-
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kaan tai vääränä aikana. Kasvatan myös

lapsia ja nuoria arvostamaan omaa syn-

nyinseutuaan ja tunnistamaan juurensa

siellä. Juhlin yhdessä toisten kanssa sitä,

mitä olen, ja iloitsen yhteydestä toisiin

ihmisiin katsomatta kansallisuuteen, et-

nisyyteen, uskontoon tai sukupuoleen. Yh-

teyden vuoksi suojelen inhimillisyyttä ja

lähimmäisyyttä jokaisessa ihmisessä –

niin itsessäni kuin myös heissä, joita koh-

taan tunnen pelkoa, vihaa ja katkeruutta.

Uskon, että rauha, oikeudenmukai-

suus ja sovinto ovat todellisia ja tavoitel-

tavia poliittisia vaihtoehtoja.

Lähteitä ja kirjallisuutta
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Raamatun lukemisesta II

Hannu Taanila

� Raamatun lukemisen historiassa on

kaksi vaihetta.

Sen jälkeen kun valikoitu joukko py-

hiä miehiä – nykyään niistä käytettäisiin

nimitystä ”asiantuntijat” – oli saanut

neuvotelluksi ja pykätyksi kokoon Raa-

matun, sitä saivat ensin lukea vain ne,

joilla yhteiskunnassa oli valta. Nämä

käyttivät sitä taikakaluna, jonka voi-

maan luku- ja kirjoitustaidoton rahvas

uskoi, pakko kun oli.

Rituaalisena taikakaluna Raamattu on

olemassa vielä tänäkin päivänä, vuonna

2016. Valtioneuvoston jäseneksi ensi ker-

taa tuleva Suomen kansalainen voi vannoa

virkavalan kaikkivaltiaan ja kaikkitietä-

vän Jumalan edessä, tuomarin virkaan

ryhtyvä Jumalan ja hänen pyhän evan-

keliuminsa kautta. Tässä magiatoimituk-

sessa vannoja pitää toisen kätensä etu- ja

keskisormen avatun Raamattu-kirjan

päällä (minkä tekstin kohdalla se on kul-

loinkin avattuna ja mikä viranomainen

päättää sen kohdan? mitä suomennosta

käytetään?); vannomisen jälkeen kyseinen

Jumala pannaan roskikseen.�Missään vai-

heessa tätä toimitusta kukaan ei lue Raa-

mattua. Se ei ole kirja. Se on pelkkä esine,

jolla on taikakalun status. On totisesti omi-

tuisia taikamenoja noilla viidakoitten al-

keellisilla villikansoilla!

Ne kansalaiset, joiden mielestä Raa-

mattu on pyhä kirja, eivät jostakin syystä

pidä tätä vannomista Raamatun häpäise-

misenä. Toisaalta ei myöskään edellyte-

tä, että vannoja kykenisi ymmärtämään

tai selittämään, minkä porukan mistä

jumalasta on kysymys tai miten voi olla

olemassa olio, joka on kaikkivaltias��ja

kaikkitietävä, tai mikä on evankeliumi.

Tästä tietämisen tuskasta vapaana ole-

misen privilegiosta ovat ministereistä vii-

meksi päässeet nauttimaan Anne Ber-

ner, Hanna Mäntylä, Jussi Niinistö,

Olli Rehn ja Juha Sipilä.

Raamatun lukemisen toinen vaihe al-

koi, tai sen piti alkaa, sitten kun rahvas

sen lopulta sai käsiinsä eli�se sille annet-

tiin. Tämä saavutus oli rohkean ja työ-

lään raamattupolitiikan tulosta. Sen po-

litiikan perusoppi on, että jokainen ihmi-

nen on�itsenäinen�subjekti, jolla�on kom-

petenssi lukea Raamattu-nimistä kirjaa.

Jokainen ihminen on järjeltään ja ym-

märrykseltään täysipätöinen instanssi,

kaikesta holhouksesta ja määräysvallasta

vapaa; tämä ei kuitenkaan koskenut ih-

misten 2. eli maallisessa regimentissä

suoritettavaa yhteiskunnallista�olemista.

Me��elämme��Raamatun��lukemisen

tätä vaihetta: olemme vapaat lukemaan,

ymmärtämään, tulkitsemaan ja käyttä-

mään Raamattua niin kuin mielimme.

Tämä vapaus realisoituu kuitenkin myös
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moninaisiksi pakoiksi, melkein tiedotto-

miksi pakkoliikkeiksi kaikkinaisissa raa-

mattufundamentalismeissa; myös minis-

terien ja tuomareiden valanvannontame-

not, nämä motoris-ritualistiset hupaisuu-

det, kuuluvat näiden pakkojen joukkoon.

Raamatun lukemisen�vanha brutaali

monopoli ainakin ulkonaisesti murtuu

tai itse asiassa murskautuu aikanaan liki

käsittämättömän yhtäkkisesti; tämän

prosessin erääseen melkein maatakaata-

vaan yksityiskohtaan kiinnittääkin huo-

miomme Richard Wagner. Vuonna

1879 hän julkaisee Saksaa, Saksan kult-

tuuria, identiteettiä ja kaikkinaista sak-

suutta käsittelevän lavean traktaatin

Wollen wir hoffen?. Siinä hän ottaa esille

myös sen, miten Martti Luther saksan-

taa Paavalin tekstin 1. Kor. 14:10–11.

Nykyraamattumme suomentaa koko

tämän tärkeän jakson (14:6–11) näin: ”6

Mitä hyötyä minusta on, veljet, jos tulen

luoksenne ja vain puhun kielillä enkä

välitä teille mitään ilmestystä tai anna

teille tietoa, profetiaa tai opetusta? 7 Sa-

moinhan on elottomien soittimienkin lai-

ta, vaikkapa huilun tai lyyran. Miten

huilulla tai lyyralla soitettu sävelmä voi-

daan tuntea, elleivät sävelet erotu toisis-

taan? 8 Ja jos�sotatorvesta lähtee�epäsel-

vä ääni, kuka valmistautuu taisteluun? 9

Sama koskee teitäkin: ellette puhu selvää

kieltä, kuinka teidän puhettanne voidaan

ymmärtää? Sananne haihtuvat taivaan

tuuliin. 10 Niin paljon kuin maailmassa

onkin�kieliä,�kaikki�ne ovat ymmärrettä-

vissä. 11 Mutta ellen ymmärrä puheen

merkitystä, olen puhujalle muukalainen,

samoin hän minulle.”

Vulgata latinantaa jakeen 11 ”ero ei

cui�loquor barbarus/ et qui�loquitur�mihi

barbarus”. Suomennoksen ”muukalai-

nen” välittää latinankielisen myöhäisan-

tiikin ”barbaruksen” merkityksen erit-

täin hyvin.

Mutta��–��kehottaa Richard��Wagner

meitä katsomaan – miten kääntääkään

Luther 1534:n Raamatussaan! ”Zwar es

ist mancherley art der stimme inn der

welt/ unt derselbigen ist doch keine un-

deutlich. So ich nu nicht weis der stimme

deutunge/ werde ich undeudsch sein

dem/ der da redet/ und der redet, wird

mir undeudsch sein.” Vulgatan ”barba-

rus” ja nykysuomennoksen ”muukalai-

nen” ovat Lutherilla siis undeudsch eli

ei-saksalainen, muu tai toinen kuin sak-

salainen eli saksalaiselle muukalainen,

saksalaisen muukalainen.

Olennaista tässä on, että barbarus, un-

deudsch ja muukalainen eivät ole absoluut-

tisiksi tarkoitettuja ominaisuuksien nimiä

vaan relaation nimiä: kun kaksi erikielistä

kohtaa eivätkä he ymmärrä toistensa kiel-

tä, he ovat toinen toisilleen barbaari, un-

deudsch ja muukalainen. Mutta kun helle-

nismin ”barbaari” ja suomen ”muukalai-

nen” ovat kielineutraaleja, tavallaan tekni-

siä termejä eivätkä viittaa mihinkään yk-

sittäiseen kieleen, Luther kääntää iloisen

röyhkeästi ja itsetietoisen saksalaisesti,

että ”undeudsch”. Saksalaiselle asia tulee-

kin sitä myöten konstailemattoman ja sak-

salaisen selväksi.

Tässä käännöksessä on Lutherin raa-

mattupolitiikan ydin: Raamattu kaikelle

kansalle itse lukea! Sen politiikan häm-

mästyttäviä tuloksia hämmästelee jo

1531��italialainen��kardinaali Girolamo

Aleandro, jonka Vatikaanin kuuria oli

111



lähettänyt ottamaan�selvää�Saksanmaan

surkeasta hengellisestä tilasta ja tilan-

teesta. Hän raportoi Roomaan: ”Geislin-

genin majatalossa seinillä riippui tauluja,

joihin oli isoilla kirjaimilla saksaksi kir-

joitettu Vanhasta ja Uudesta testamen-

tista kohtia, joita vääntelemällä he keret-

tiläisyyttään perustelevat ja jotka he ai-

noastaan ottavat huomioon. Monissa ma-

jataloissa mutta myös ihan yksityisissä

kodeissa on pöydällä saksaksi käännetty

Raamattu, jota jokainen voi oman mie-

lensä mukaan selittää ja tulkita. Sellais-

takin olen kuullut, että muutamilla paik-

kakunnilla ovat jopa naiset alkaneet

saarnata. He eivät tunne mitään kun-

nioitusta apostoli Paavalia kohtaan, joka

sen kieltää mutta jolta he kumminkin

koko oppinsa väittävät saaneensa.”

Näin oli saatu Raamattu saksaksi

”jokaisen mielensä mukaan selittää ja

tulkita”. Mutta kun on Raamattu sak-

saksi (tai suomeksi jne.), niin mikä tai

mitä siis on saksaksi tai suomeksi? Minkä

ominaisuus on tämä saksaksi tai suomek-

si oleminen?

Religion in Geschichte und Ge-

genwart -sanakirja (1998; Band 1, ”Bi-

bel”, palsta 1428) lausuu, että ”[d]as Wort

Gottes ist�für Luther das�Evangelium�als

mündliche Zusage, die vom Buch der

B[ibel] unterscheiden ist”. Evankeliumi

yhtäältä ja kirja nimeltä Raamattu toi-

saalta ovat tämän mukaan Lutherille

kaksi eri asiaa. Ja totisesti kirjoittaakin

Luther näin (RGG:n mukaan WA 12, 259;

8–13): ”Evangelium aber heisset nicht

anders denn ein Predigt und Geschrei von

der Barmherzigkeit Gottes [–] und ist

nicht eigentlich das, was in Büchern ste-

het und in Buchstaben verfasset wird,

sondern mehr ein mündliche Predigt und

lebendig�Wort und�ein�Sinn, die�da�in die

ganze�Welt erschallet und wird�offentlich

ausgeschrien, dass mans überall höret.”

Evankeliumi ja Raamattu ovat siis

kaksi eri asiaa niin kuin poro ja riista!

Evankeliumi ei ole mikään taikameno tai

kultti vaan konkreettisten ihmisten

konkreettista olemassaoloa ja toimimis-

ta. Evankeliumi voi olla olemassa ja tulla

todeksi vain konkreettisten ihmisten

konkreettisen toimimisen kautta, sen si-

sällössä ja muodossa, siis ihmisten yh-

teiskunnallisessa olemisessa ja yhteis-

kunnallisissa suhteissa. Raamattu taas

on vain kirja, ei mitään toimintaa. Mutta

se ei ole ”vain”, sillä Lutherhan vapaut-

taa Raamatun taikakaluna olemisesta.

Hän vapauttaa, ylentää ja korottaa Raa-

matun taikakalusta kirjaksi.

Tämä Raamatun vapauttaminen kir-

jaksi merkitsee, että Raamattu on histo-

riallinen ja yhteiskunnallinen tuote, ih-

misten tekoa. Taikakalua ei lueta. Sillä

taiotaan. Mutta koska Raamattu on kirja,

sitä voi ja saa lukea.

Se, mitä sanomme Raamatun luke-

miseksi, on kuitenkin vain yksi osa kaik-

kea sitä, millä tavalla Raamattu on meille

yleensä olemassa; Raamattuhan (tai Raa-

mattua) on nimittäin olemassa myös niil-

le ihmisille, jotka eivät ole sitä milloin-

kaan lukemalla lukeneet. Raamatun lu-

keminen on vain Raamatun meille olemi-

sen yksi muoto tai�erityistapaus.�Laajen-

nankin, jos Jumala suo ja Matti Mylly-

koski sallii, jatkossa näkökulman tähän

yleiseen: millä tavalla Raamattu tai Raa-

mattua�on�olemassa�meillä ja�meille nyt?
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Markion, ensimmäinen
harhaoppinen kristitty teologi

Matti Myllykoski

Judith M. Lieu, Marcion and the Making of a Heretic. Cambridge University

Press, 2015 (ISBN 9781107029041; 70 £). 502 s.

Dieter T. Roth, The Text of Marcion’s Gospel. Brill, 2015. 491 s.

”Paavalilla oli vain yksi oppilas, joka ym-
märsi häntä, Markion – ja tämäkin ym-
märsi hänet väärin.” Varhaiskirkon his-
torian grand old man Adolf von Har-
nack (1852–1930), jonka uraa suhde
Markioniin väritti vuonna 1870 julkais-
tusta palkinnon saaneesta kirjoituksesta
aina viimeiseen suureen monografiaan
saakka, iskee�usein lainatuilla sanoillaan
ongelman ytimeen. Paavali kuuluu Jee-
suksen tavoin kristinuskon käymistilassa
olevaan esihistoriaan – aikaan, jolloin
uusi usko oli vielä juutalaisuutta, mutta
rimpuili erilaisilla rintamilla kohti itse-
näisyyttä. Kun itsenäistyminen juutalai-
suudesta oli monilla pakanakristillisillä
tahoilla suurelta osin saavutettu – ja Jee-
sus-liike oli muuttunut kristinuskoksi –
ilmestyi näyttämölle uusi haaste. Vähän-
Aasian Pontoksesta kotoisin oleva Mar-
kion, rikkaan laivanvarustajan poika,
väitti, että Jeesuksen Kristuksen Isä oli
korkein Jumala, joka ei ollut sama kuin
juutalaisten Vanhan testamentin kiivas,
armoton ja ihmisen kaltainen demiurgi.
Markion halusi hylätä kokonaan Vanhan
testamentin ja uuden uskon juutalaiset
juuret. Harnackille Markion oli sankari,
suuri tai jopa ensimmäinen teologi, joka
määritteli, mikä on kristillistä.

Pakanakristillisyyden valtauoma
reagoi uuteen oppiin. Markionin perusta-
mien yhteisöjen menestyessä monet kris-

tityt opettajat joutuivat nostamaan juu-
talaisten pyhät kirjoitukset puolihuoli-
mattomasta unohduksesta, johon ne oli-
vat siellä täällä toisen vuosisadan alussa
vaipuneet. Nyt täytyi miettiä entistä tar-
kemmin, miten tulkittuina ne voidaan
hyväksyä kristittyjen pyhinä kirjoituksi-
na. Samalla alkoi myös keskustelu uuden
uskon omista pyhistä kirjoituksista, kos-
ka Markion hyväksyi niistä arvovaltaisik-
si�ainoastaan Luukkaan�evankeliumin�ja
kymmenen Paavalin kirjettä – ja nekin
hänen oman evankeliuminsa mukaisesti
toimitettuina.

Koska Markionin omia kirjoituksia ei
ole säilynyt, tutkijoiden on täytynyt jäljit-
tää sekä hänen opetuksiaan että hänen
laatimaansa Luukkaan evankeliumin
tekstiä Markionia vastustaneiden kirk-
koisien selostuksista ja�lainauksista. Mo-
nelle tutkijalle tällainen erikoisala on vai-
kuttanut aivan liian työläältä ja hyvin
heikosti luotettavia tuloksia poikivalta, ja
siksi Harnackin klassikko Markion – das
Evangelium vom fremden Gott (”Mar-
kion – evankeliumi vieraasta Jumalas-
ta”) vuodelta 1924 on säilyttänyt johta-
van tutkimuksen arvonsa lähes sadan
vuoden ajan. Viime vuosina tilanne on
kuitenkin muuttunut. Toisen vuosisadan
kristillisyyden monipuolisen tuntijan,
Cambridgessa vaikuttavan Judith M.
Lieun 500-sivuinen kirja päivittää kes-
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kustelun��kertaheitolla��uudelle vuositu-
hannelle.

Lieun kirja on ennen kaikkea lähde-
kriittinen: kirkkoisien kuvaama harha-
oppinen Markion on ennen kaikkea hei-
dän oma luomuksensa, joka monimuo-
toistuu ja rönsyilee ajan kuluessa, alkaen
Justinoksen pienistä luonnehdinnoista.
Esittelen lyhyesti kaksi tärkeintä läntistä
kirkkoisää, jotka käsittelevät teoksissaan
Markionia. Lieu ottaa esiin näkökohtia,
jotka suhteellistavat��näiden��isien��pitä-
mistä sellaisenaan luotettavina lähteinä
kriittistä Markion-kuvaa hahmotettaes-
sa.

Irenaeus puolestaan luo harhaoppi-
sille sukupuun, jossa Simon noidasta ja
tämän oppilaasta Menandroksesta tulee
Markionin��edeltäjiä. Olennaisessa mie-
lessä Markionin ja gnostilaisen Valenti-
noksen opeista tulee harhaoppisuuden
mitta: Irenaeuksen mielestä kaikki har-
haoppiset herjaavat Luojaa ja hänen kät-
tensä työtä, kun nämä julistavat toista,
korkeampaa Jumalaa. Harhaoppiset kiis-
tävät Sanan tulleen lihaksi. Samalla he
valikoivat evankeliumeista mieleisiään
kohtia ja hylkäävät toisia, eivätkä halua
huomata, että vanhan liiton profeettojen
ennustukset ovat täyttyneet Jeesuksessa
Kristuksessa.

Tertullianuksen laaja teos Markionia
vastaan kattaa noin viidesosan hänen
meille säilyneestä tuotannostaan. Tertul-
lianus solvaa ja panettelee Markionia oi-
kein olan takaa, usein argumenteilla, jot-
ka eivät ole kiinni missään muussa kuin
hänen omissa käsityksissään. Tertullia-
nus pitää Markionia epäjohdonmukaise-
na, koska evankeliumeissa juuri maail-
man luonut Jumala on Jeesuksen Kris-
tuksen isä. Tertullianuksen mukaan
Vanhan testamentin antropomorfistmit
eivät ole minkäänlainen ongelma, koska
Jumalan täytyy voida esimerkiksi vihas-
tua pahuudesta voidakseen pelastaa ih-
misen. Evankeliumit nojautuvat Vanhan
testamentin ennustuksiin Kristuksesta,
ja ilman niitä ajatus Jeesuksen tulemi-
sesta maailmaan on tyhjän päällä ja vailla
todisteita.�Toisaalta Tertullianus rinnas-

taa Markionin juutalaisiin, jotka eivät
näe, että pyhissä kirjoituksissa ennustet-
tu Messias on jo kerran tullut alhaisuu-
dessa ja on toisen kerran saapuva kun-
niassaan. Tertullianus ja Markion ovat
maailmankielteisyydessään kaksi��hyvin
samantyyppistä ajattelijaa, ja montano-
laisten lahkoon hurahtanut�Tertullianus
piti Markionin tavoin kristinuskoa ni-
menomaan uutena uskona.

Lieu omistaa Markionin kirjoituksille
runsaat 100 sivua laajasta teoksestaan, ja
Dieter Roth on omistanut Markionin
evankeliumille lähes 500-sivuisen, huo-
lellisesti laaditun monografian. Markio-
nin evankeliumia ei ole säilynyt, ja sitä
jäljitetään arvioimalla ensi sijassa Tertul-
lianuksen, Epifanioksen ja niin kutsutun
Adamantioksen dialogin lainauksia ja se-
lostuksia siitä. Tertullianuksen aineisto
on laaja, mutta Epifanioksen lainaukset
rajoittuvat kouralliseen sitaatteja. Ongel-
man ydin on siinä, että nämä kaksi polee-
misesti kohteeseensa suhtautuvaa kirk-
koisää lainaavat sitä hyvin vapaasti, epä-
selvästi��ja��monesti myös ristiriitaisesti
eivätkä siten käy luotettavista todistajis-
ta. Roth, joka pyrkii rekonstruoimaan
Markionin toimittaman version Luuk-
kaan evankeliumista kreikankielisen al-
kutekstin yksityiskohtia myöten, varoo
lukuisissa��kohdissa tekemästä��varmoja
johtopäätöksiä.�����Kiistatta Markionin
evankeliumiin kuuluvan tekstin osuus
jää turhauttavan pieneksi, vaikka Roth
antaa varovaisuudelleen kohta kohdalta
hyvät perusteet. Hän ei kuvittele rekon-
struoivansa luotettavaa Markionin evan-
keliumin tekstiä vaan ainoastaan par-
haan lähteiden perusteella saavutettavis-
sa olevan tekstin. Rothin kirja ei ole
ainoastaan erinomainen selonteko Mar-
kionin tekstin rekonstruktioprosessista,
vaan se sisältää myös seikkaperäisen kat-
sauksen tutkimuksen historiaan.

Markionin evankeliumin alku näyt-
tää olevan lähteiden valossa selvä: hän
jättää pois Luukkaan lapsuuskertomuk-
set ja kasteen. Hän aloittaa jakeella
Luuk. 3:1, joka sijoittaa Jeesuksen julki-
sen toiminnan keisari Tiberiuksen ja
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maaherra Pontius Pilatuksen aikaan,
mutta jatkaa kiistatta vasta jakeella
Luuk. 4:31. Tertullianus naureskelee aja-
tukselle, että Jeesus laskeutuu yhtäkkiä
taivaasta keskelle Kapernaumia, jossa
hän aloittaa julkisen toimintansa. Vah-
van ennakkoasenteensa valossa Tertul-
lianus haluaisi nähdä, että Markion on
valinnut evankeliumiinsa ainoastaan sel-
laista aineistoa, joka sopii hänen omaan
teologiseen ajatteluunsa. Hän joutuu kui-
tenkin siellä täällä hyökkäämään Mar-
kionia vastaan siitä syystä, että tämä on
päästänyt evankeliumiinsa katkelmia,
joiden sisältö on ristiriidassa tällaisen
tendenssin kanssa. Tertullianus ihmette-
lee, miksi Markion kaikesta avioliiton ja
seksuaalisuuden vastaisuudestaan huoli-
matta hyväksyy mukaan mielikuvan Jee-
suksesta sulhasena (Luuk. 5:34). Nyky-
tutkijoiden silmissä tällainen aineisto pa-
nee epäilemään Tertullianuksen luomaa
mielikuvaa Markionin toimitustyön vää-
ristelevästä luonteesta. Lieu huomauttaa
oikein, että Markion teki vain sitä, mitä
muutkin evankelistat ennen häntä: hän
valikoi ja toimitti aineistoa omaa teks-
tiään varten.

Tutkimuksen marginaalissa on elä-
nyt teoria, jonka mukaan Markion ei
käyttänyt eikä toimittanut meille säily-
nyttä Luukkaan evankeliumia, vaan
Markuksen evankeliumia ja/tai erään-
laista proto-Luukasta. Teoria juontuu
kiintoisasta havainnosta: Markionin toi-
mittamasta evankeliumista puuttuu
huomattava osa ainoastaan Luukkaalla
tavattavasta synoptisesta aineistosta. Tä-
hän joukkoon kuuluvat vertaukset tuh-
laajapojasta ja laupiaasta samarialaises-
ta, joiden voisi hyvällä syyllä olettaa sopi-
neen Markionin juutalaista demiurgi-
jumalaa vieroksuvaan�ja armopainotteis-
seen sanomaan. Markionin evankeliumin
prioriteetti Luukkaan evankeliumiin
nähden selittäisi ongelman: vasta Luu-
kas lisäsi tämän aineiston lähteenään
käyttämäänsä�Markionin evankeliumiin.
Teoriaan ja siitä käytävään keskusteluun
liittyy monia muitakin laajoja kysymyk-
siä ja yksityiskohtia, joihin ei ole mahdol-

lista tarttua tässä. Yksi ilmiselvä ongel-
ma oletuksella kuitenkin on. Jos Markion
laati evankeliuminsa ennen Luukasta,
jälkimmäisen synty täytyisi sijoittaa toi-
sen vuosisadan jälkipuoliskolle. Vaikka
Irenaeus, joka tunsi Luukkaan evanke-
liumin ja kirjoitti vuoden 178 vaiheilla,
sopisi kohtalaisen hyvin tällaiseen��ku-
vaan,�Justinos ei sovi. Hän kirjoitti�Mar-
kionin tavoin Roomassa toisen vuosisa-
dan puolivälissä ja käytti Luukkaan
evankeliumia, mutta tuskin vastusta-
mansa Markionin laatimana versiona.
Viimeistään vuoden 160 vaiheille Syy-
riaan ajoitettava ja Luukasta arvovaltai-
sena lähteenään käyttänyt Pietarin evan-
keliumi sopii myös huonosti teoriaan
Markionin evankeliumin prioriteetista
Luukkaan evankeliumiin nähden.

Jotkut Markionin evankeliumin koh-
dat sopivat yhteen niin kutsutun evanke-
liumien läntisen tekstin kanssa. Markio-
nin evankeliumista puuttuu esimerkiksi
jae Luuk. 5:39, jota ei esiinny Codex
Bezaessa eikä vanhalatinalaisissa kään-
nöksissä. Edelleen Markionilla on jae
Luuk. 6:5 jakeen Luuk. 6:10 jälkeen –
aivan samoin kuin se on Codex Bezaessa.
Markionin evankeliumista puuttuu myös
maininta Pietarin käynnistä Jeesuksen
tyhjällä haudalla (Luuk. 24:12), ja sama
jae puuttuu myös läntisestä tekstistä.

Lieu ja Roth päätyvät analyyseissaan
hyvin samantyyppiseen perusratkai-
suun: Markionin evankeliumi on raken-
teensa ja tekstien järjestyksen osalta
kuin Luukkaan�evankeliumi,�mutta siitä
on puuttunut joitakin laajoja ja suppeita
Luukkaan evankeliumin jaksoja. He mo-
lemmat korostavat sitä, että Tertullianus
ja Epifanios keskustelivat Markionin
evankeliumista sen aineiston valiossa,
jonka tunsivat. Lapsuuskertomusten
osalta heidän arvionsa poikkeavat hie-
man toisistaan: Roth ei usko, että ne
olisivat kuuluneet Markionin tuntemaan
Luukkaan evankeliumiin, mutta Lieu pi-
tää tätä mahdollisena, vaikkakin mah-
dottomana todistaa. Vaikka näin dra-
maattinen teoria hylätäänkin, sekä Lieu
että Roth osoittavat, että Markionin
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evankeliumin rekonstruktiolla on teksti-
kriittistä merkitystä Luukkaan evanke-
liumin��tutkimukselle. Luukkaan teksti
kehittyi ainakin jonkin verran tunte-
maamme muotoon siitä versiosta, jollai-
sena Markion sitä käytti.

Lieun teos on rikas analyysi sekä
Markionia arvostelleiden kirkkoisien että
Markionin itsensä ajattelusta. Lieun

teoksen alaotsikko viittaa ongelman yti-
meen: Markionista tehtiin harhaoppi-
nen, hänet kirjoitettiin sellaiseksi. Lieu
pitää mahdollisena, että ilman Markionia
koko harhaoppisuuden käsitettä ei olisi
kehittynyt toisella vuosisadalla, jonka
teologiset sanasodat loivat perustan kai-
kille tulevilla käsityksille väärästä opista.
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NÄKÖALOJA
Meteliä Vanhasta
testamentista

Stimulus

� Viime vuonna Saksassa lukuisat teolo-

git ja kirkon viranhaltijat palasivat aihee-

seen, jonka tiimoilta Adolf von Har-

nack onnistui herättämään melkoista

kohua yli sata vuotta sitten. Notger

Slenczka, dogmatiikan professori Berlii-

nistä, julkaisi jo vuonna 2013 laajan ar-

tikkelin ”Die Kirche und das Alte Testa-

ment”, joka löytyy helposti googlaamalla.

Artikkelissaan hän perustelee ja ehdot-

taa, että (Saksan evankelinen) kirkko

lakkaisi pitämästä Vanhaa testamenttia

pyhänä kirjana ja tekisi sen asemasta

Raamattunsa kaanonissa lähinnä

apokryfisen. Ydinperusteluna oli kristil-

lis-juutalaisen dialogin vääjäämätön lop-

pupäätelmä: niin kutsutun Vanhan tes-

tamentin kirjat itsessään ja historiallisis-

sa konteksteissaan vakavasti otettuina

eivät puhu Jeesuksesta eivätkä kristityis-

tä millään tavalla. Ne kuuluvat yksin-

omaan juutalaisten omaan historiaan ja

uskontoon.�Slenczkan teesi levisi�kevääl-

lä 2015 laajempaan julkisuuteen, varsin-

kin, kun hänen kollegansa Berliinissä

julkaisivat eriävän mielipiteensä. Keskei-

nen perustelu: Uutta testamenttia ja si-

ten koko kristillistä uskoakaan ei voi

ymmärtää ilman Vanhaa testamenttia.

Pölyn�laskeuduttua�keskustelun�ylle vai-

kuttaa siltä, että Slenczka jäi teesinsä

kanssa lähes yksin.

Vaan ei kokonaan yksin. Berliner

Zeitung hoksasi haastatella viime vuo-

sien näkyvintä kuvainraastajaa saksa-

laisten eksegeettien joukossa, ja Gerd

Lüdemann antoi kuin antoikin lehdelle

raflaavan haastattelun – joka sekin löy-

tyy helposti googlaamalla. Kyllä, Lüde-

mann sanoi Slenczkan teesistä, näin on.

Ja hän jatkoi: Abrahamia ja Moosesta ei

ollut olemassa, pako Egyptistä on epähis-

toriallinen, samoin�koko Vanhassa testa-

mentissa kuvattu historia pakkosiirtolai-

suuden kynnykselle�saakka. Jahve-kultti

voitti vanhan israelilaisen polyteismin

vasta pakkosiirtolaisuuden aiheuttaman

shokin jälkeen. Vanhan testamentin his-

toriallisiksi tarkoitettujen kertomusten

luotettavuus on lähes olematonta luok-

kaa. Lüdemann arvioi, että luotettavaa

aikalaiskuvausta siellä on yhden prosen-

tin verran, kun taas uskottavaa mennei-

syyden rekonstruointia ei tapaa viidessä-
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kään prosentissa näistä teksteistä. Näis-

sä��arvioissaan��Lüdemann liikkuikin jo

hieman eri suuntaan kuin systemaatik-

kokollegansa, jota hän halusi puolustaa.

Siinä, missä liberaali von Harnack

katsoi, että Vanhan testamentin lakihen-

kiset kirjoitukset eivät ole uskonnollisel-

ta tasoltaan armoa ja rakkautta julista-

vien Uuden testamentin tekstien luok-

kaa, Slenczka ja Lüdemann puolestaan

löytävät ongelman kristillisyyden puolel-

ta: varsinkin holokaustin jälkeen kristit-

tyjen on illusorista vaatia omistusoikeut-

ta juutalaisten pyhään kirjaan. Kaikki ne

syyt, joiden vuoksi kirkkoisät ja muut

kirkonmiehet käyttivät Vanhaa testa-

menttia pyhänä kirjana, olivat vääriä.

Juutalaisten pyhät kirjat eivät ennusta-

neet mitään Jeesuksesta, kirkosta eivätkä

kristityistä. Varhaiskristityt ja kaikki

kristityt heidän jälkeensä ovat eläneet

harhan vallassa – harhan, jonka teki mah-

dolliseksi vertauskuvallinen raamatun-

tulkinta. Sen mukaan vanhat ja arvoval-

taiset tekstit puhuessaan yhtä tarkoitta-

vat�pohjimmiltaan�jotakin�aivan muuta.

Vanhan testamentin kanonisuuden

puolustajat lähtivät liikkeelle toisesta

päästä – ensimmäisten kristittyjen eli

Jeesukseen uskovien miesten ja naisten

– uskosta. Hehän olivat aluksi kaikki

juutalaisia ja käyttivät juutalaisia pyhiä

kirjoituksia, joita ilman heidän uskonsa

selittäminen nykyajan kristittyjen paris-

sa jäisi jo lähtökohdissaan tyhjän päälle.

Sitä paitsi, sanovat Slenczkan vastusta-

jat, Vanha testamentti ei ensimmäisille

kristityillekään koostunut pelkistä mes-

siasennustuksista. Kysymys oli uskosta

Jumalaan, suhteesta lähimmäiseen ja

koko hengellisestä elämästä. Pahimmil-

laan Slenczkaa syytettiin natsikristitty-

jen näkemysten uudelleen lämmittämi-

sestä, ja tämä joutuikin useaan otteeseen

sanomaan, ettei ole juutalaisvastainen tai

jotakin vielä pahempaa.

Saisikohan Suomen siionissa aikai-

seksi julkisen metelin, jos ehdottaisi sa-

maa�kuin Slenczka�Saksassa? Innostaisi-

ko aihe teologeja ja kirkon pappeja hen-

kevään keskusteluun tai edes ala-arvoi-

seen riitelyyn? Kiinnostuisivatkohan ilta-

päivälehdet asiasta? Vastaus jokaiseen

kolmeen kysymykseen taitaa olla kieltei-

nen. Vai onko joku eri�mieltä?
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Vartijan matkassa 1906

Heidi Haahtela

Suurlakon vuonna 1906 Erkki Kaila julkaisi Vartijassa artikkelin ”Muutamia teo-

logiselta taholta�tehtyjä tehdastyöväestön tilaa koskevia tutkimuksia�ja ehdotuksia”,

jossa��hän luotasi kyselyjen ja��muiden��tutkimusten valossa��työväestön��asenteita

kirkkoon Saksassa ja Norjassa. Saksan osalta kiintoisaa aineistoa hänelle tarjosi

vuonna 1898 Berlinissä pidetyn ”evankeelis-sosiaalisen kongressin” pöytäkirjat,

joista löytyy professori Raden alustus aineeseen ”Die religiössittliche Gedankenwelt

unserer Industriearbeiter”. Kuten Kaila kirjoittaa, tämä ”perustui kysymyksiin, joi-

ta oli tehty työmiehille kaikissa Saksan suuremmissa tehdaskaupungeissa. Kysy-

myksiä oli lähetetty sekä sosialisteille että ei-sosialisteille, myöskin tunnetusti kris-

tillisille työmiehille. Tässä alustuksessa esitetään vastaukset noihin kysymyksiin

kaikessa alastomassa todellisuudessaan. Kysymykset olivat tämmöisiä: ’mitä te va-

kaasti, avoimesti, rehellisesti ja kaunistelematta puhuen arvelette a) kirkosta ja

papistosta; b) saarnan arvosta’ j. n. e. Tahdon tässä mainita muutaman vastauk-

sen.”

Kirkko.

”Kirkon�ja�papiston�tarkoituksena�on�pi-

tää kansaa edelleen tietämättömyydessä,

olkoot ne mitä tunnustusta tahansa”.

”Kirkolla lienee ennemmin ollut merki-

tystä Saksanmaan sivistyttämisessä,

mutta on nyttemmin tullut taantuvaksi,

kansaa tyhmistyttävaksi laitokseksi”.

Eräs uskovainen työmies kirjoittaa:

”useimmat evankeeliset papit ovat pelk-

kiä virkamiehiä”.�”Evankeelinen,�kunin-

kaan hallitsema valtiokirkko, on häviön-

sä ansainnut” j. n. e.

Saarna.

”En ole konfirmatsioonini jälkeen yhtään

kuullut” sanoo eräs. Eräs kristitty työ-

mies kirjoittaa: ”Saarnat kuuluvat ulkoa-

luetuilta – niistä puuttuu lämpö ja vakau-

mus”. ”Hyvään saarnaantarvitaan ras-

kaita elämänkokemuksia, mutta papit

rakastavat mukavuutta.”

Raamattu.

”Jos toimittaisiin Raamatun opettaman

lähimäisrakkauden mukaan, olisi hyvä,

sillä opettaahan Raamattu suurimmaksi

osaksi ihmisten yhdenvertaisuutta”.

Useat moittivat Raamattua siveettömyy-

destä. Eräs, joka muuten ei ole uskoton,

kirjoittaa: ”Raamattu on synnillinen kir-

ja; en löydä siinä yhtään rakennusta, ai-

noastaan�yllytystä�irstaisuuteen ja�pahoi-

hin ajatuksiin; varsinkin lapsille sopima-

ton”. Eräs kirjoittaa: ”Raamattu, varsin-

kin evankeliumit, on kirja, jota ei mikään

muu voi�korvata. Vanhassa Testamentis-

sa on�kuitenkin paljon�tarpeetonta”.
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Kristus.

Eräs sosialisti kirjoittaa: ”Hän oli hyvä ja

jalo ihminen, jolla oli sydäntä kansaa

kohtaan ja aatteidensa tähden meni kuo-

lemaan”. Hänen jumaluutensa on myö-

hempää keksintöä. ”Hän oli todellinen

työväen ystävä, ei vain puheessa kuten

hänen�seuraajansa, vaan teossa. Oli yhtä

vainottu ja vihattu kuin nykyajan sosiaa-

li-demokratit. Kuuluisi, jos�tänään�eläisi,

varmaan meihin”. Yleensä terotetaan,

että kirkon Kristus täydellisesti poikkeaa

todellisesta Jeesuksesta.

Jumala.

Useimmat selittävät että Jumala = luon-

to. Eräs epäilevä kirjoittaa liikuttavasti:

”valitettavasti en voi lujasti uskoa Juma-

laan, epäilen korkeimman olennon ole-

massa oloa. Toivoisin, että voisin horju-

mattomasti uskoa että Jumala on ole-

massa, että on Isä taivaassa, jonka puo-

leen voi kääntyä kuten isän; silloin olisi

minun parempi. Mutta minä en voi; epäi-

lykset eivät minusta lähde. Eräs uskovai-

nen työmies tunnustaa: ”ei yksikään ih-

misjärki voi hänen muotoansa tahi Ju-

malan Hengen olemusta käsittää. Mutta

minä väitän, että se ihminen on tyhmä,

joka ei mitään kaikkivaltaa usko.

Kuolema ja iankaikkisuus.

Useimmat ovat aivan kielteisellä kannal-

la. Eräs epäilijä kirjoittaa: ”Kuolemassa

on jotakin kauhistavaa. Tämä katoaisi,

jos voisi lujasti uskoa jatkuvaan henki-

seen elämään kuoleman jälkeen. Mutta

yhtä vähän kuin uskon Jumalaan, uskon

kuoleman jälkeiseen elämään.��Kun��on

kuollut, on kaikki, kaikki lopussa. Loh-

dutonta, kerrassaan lohdutonta”.

Alustusta seuranneessa keskustelus-

sa tunnustivat useimmat puhujat, että

tehtaantyöväestö ylipäänsä on kristinus-

koon nähden kielteisellä kannalla ja että

kirkollisissakin piireissä on olemassa pal-

jon tyytymättömyyttä kirkkoon ja pap-

peihin nähden. Kuitenkaan ei pitäisi olla

toivoton; kristinusko voisi vielä uudes-

taan valloittaa työväestön.

Hyväksytyssä loppulausunnossa pe-

rustetaan tämä toivo seuraavaan neljään

asianlaitaan: 1)��siihen��kunnioitukseen,

jollayleensä sosialisteinkin kesken Jee-

suksen Kristuksen persoonaa kohdel-

laan; 2) siihen tärkeään merkitykseen,

joka oikeuden ja ihmisrakkauden aatteil-

la on sosiali-demokratisissa piireissä; 3)

siihen tosiasiaan että kritiikki vähem-

män kohtaa kristillisen siveys-opin sisäl-

lystä kuin sen huonoa noudattamista, ja

4) siihen tosiasiaan että sosialistisesta

yllytyksestä huolimatta useat etevät�työ-

miehet ovat uskonsa säilyttäneet tahi

voittaneet takaisin. Edellisestä käy selvil-

le, että olot Saksan�tehdastyöväessä�ovat

uskonnollisesti katsoen hyvinkin valitet-

tavalla kannalla. Jyrkkä kristinuskon

vastainen ajatustapa on sikäläisten so-

sialistein�kesken�aivan�hallitseva�eivätkä

olot viime aikoina suinkaan ole parane-

maan päin. Preussin äsken hyväksytty

tunnustuksellinen kansakoululaki on

vain saanut aseman jyrkemmin kärjisty-

mään.
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