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Risto Uro

Rituaalinen näkökulma kristinuskon syntyyn

Rituaalit mainitaan harvoin, kun pohditaan kristinuskon syntyyn vaikut-
taneita tekijöitä tai kristillisen liikkeen varhaista muotoutumista. Oppi-
kirjat viittaavat yleensä Jeesuksen julistukseen, ensimmäisten seuraajien 
kokemuksiin sekä heidän sanomaansa ylösnousseesta Kristuksesta ja ristin 
sovituksesta. Uuden testamentin tutkimuksessa on myös viime aikoina 
kiinnitetty huomiota erilaisiin sosio-ekonomisiin tekijöihin: Jeesuksen 
ajan Palestiinan maaseudun sosiaaliseen tilanteeseen, kristinuskon varhai-
seen leviämiseen hellenistisiin kaupunkeihin ja kristittyjen harjoittamaan 
sairaanhoitoon vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Rituaalit eivät 
ole nousseet keskeiseksi aiheeksi edes tällaisissa sosiaalihistoriallisesti tai 
sosiaalitieteellisesti suuntautuneissa varhaiskristillisyyden tutkimuksissa,1 
vaikka rituaalitutkimuksella muutoin onkin sosiaalitieteissä ja ennen 
muuta antropologiassa pitkät perinteet.2

Käsityksemme muiden suurten uskontojen synnystä lienevät saman-
suuntaisia. Uskonnon liikkeelle panevina voimina näemme perustajan 
opetukset ja hänen uskonnolliset kokemuksensa, esimerkiksi Muham-
medin ilmestykset tai Siddharta Gautaman valaistumisen. Uskonnolliset 
rituaalit ovat toimintaa, jonka yhdistämme vasta liikkeen myöhempään 
vaiheeseen, jolloin uskonto vakiinnuttaa asemansa ja alkaa laitostua. Ri-
tuaalien huomioiminen uskonnon syntyä ja varhaisia vaiheita tutkittaessa 
on perusteltua ainakin kahdessa mielessä. 

Rituaalikäytännöt ovat yleensä vaikuttaneet siihen, miten uskonnon 
omissa traditioissa kuvataan uskonnon syntyä. Esimerkiksi buddhalaisuu-
den tutkija John S. Strong kuvaa, kuinka kertomukset Buddhan elämästä 
ja myöhempi rituaalikäytäntö ovat olleet läheisessä vuorovaikutuksessa.3 
Rituaalikäytännöt ovat vaikuttaneet pyhien kertomusten sisältöön – jos-
kus kertomus on voinut syntyä rituaalikäytännön heijastumana – ja toi-

1  Uro 2004.
2  Aivan viime aikoina on kuitenkin ilmestynyt sosiaalitieteellisesti orientoituneita tutki-
muksia, joissa Raamatun tekstejä ja uskontoja lähestytään rituaalisesta näkökulmasta. Ks. 
esim. Klingbeil 2007; DeMaris 2008.
3  Strong 2002.
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saalta kertomukset ovat vaikuttaneet rituaalien syntyyn.  Tämä näkökul-
ma on otettava huomioon myös kristinuskon alkuvaiheita tutkittaessa. Ri-
tuaalit ovat todennäköisesti muovanneet monin tavoin Uuteen testament-
tiin sisältyviä kertomuksia Jeesuksesta ja kristillisen uskon varhaisimmista 
vaiheista. Rituaalikäytäntöjen vaikutusta kertomuksiin on pohdittu muun 
muassa kun on arvioitu evankeliumien ja Paavalin kuvauksia Jeesuksen 
viimeisestä ateriasta.4

Rituaalit voivat kuitenkin toimia tärkeänä katalysaattorina uskonnol-
lisen liikkeen synnyssä ja varhaisessa kehittymisessä. Uskonnollinen uu-
distusliike saattaa syntyä jonkun rituaalisen innovaation tai reformaation 
ympärille. Monien tämän päivän länsimaisissa yhteiskunnissa leviävien 
uskonnollisten liikkeiden vetovoima perustuu niiden parissa syntyneisiin 
uusiin rituaaleihin tai vanhojen rituaalien elävöittämiseen. Tällaisia ovat 
esimerkiksi erilaiset uskovien aikuiskastetta korostavat kristilliset liikkeet, 
ns. uuspakanalliset liikkeet tai vaikkapa moonilaiset, joiden järjestämät 
joukkohäärituaalit ovat laajalti tunnettuja.5

Kimmo Ketolan tuore tutkimus suomalaisesta uskonnollisuudesta 
osoittaa sen, että myös meidän uskonnollisessa kentässämme rituaalien 
konkreettista vaikuttavuutta korostavat liikkeet leviävät tehokkaammin 
kuin traditionaaliset uskonnolliset yhteisöt, joissa rituaalit ilmaisevat en-
nalta sovittuja ja vakiintuneita opillisia sisältöjä.6 Siis ainakin tietyllä ta-
voin ymmärretyt rituaalit voivat tänäkin päivänä olla tärkeitä motivoivia 
tekijöitä uskonnollisen liikkeen synnyssä ja leviämisessä.

Mikä on ollut rituaalien rooli Jeesus-liikkeen muotoutumisessa? Kai-
kissa Uuden testamentin evankeliumeissa Jeesuksen toiminnan alku ni-
voutuu läheisesti Johannes Kastajan, rituaalisen uudistajan ja karismaatti-
sen julistajan toimintaan. Kolme neljästä evankeliumista kertoo suoraan, 
että Jeesus monien muiden tapaan otti vastaan Johanneksen kasteen ja 
että tämä rituaaliepisodi toimi lähtölaukauksena Jeesuksen julkiselle toi-
minnalle. Neljäs evankelista mainitsee lisäksi, että Jeesus toimintansa al-
kuvaiheessa jatkoi Johanneksen kastetoimintaa (Joh. 3:22–4:2).

4  Ks. esim. Bradshaw 2004.
5  Kimmo Ketola mainitsi minulle vielä seuraavan havainnollisen esimerkin: meilläkin 
jonkin verran huomiota saanut äiti Amma on kehittänyt darshanista, eli gurun tai temppe-
lin alttarihahmon kohtaamiseen perustuvasta rituaalista, hyvin omintakeisen version: hän 
halaa jokaisen darshaniin tulijan henkilökohtaisesti. Tämä rituaali on todennäköisesti vai-
kuttanut liikkeen saamaan julkisuuteen ja suosioon. 
6  Ketola 2008b; Sørensen 2005.
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Kumpaa edellä mainittua näkökulmaa tulisi soveltaa evankeliumien 
kuvauksiin Johannes Kastajasta ja Jeesuksesta? Ovatko Jeesus-liikkeen 
juuret kastajaliikkeessä vai heijastivatko varhaiset kristityt myöhemmät ri-
tuaalikäytäntönsä kertomuksiin liikkeen alusta? Yritän jäljempänä vastata 
tähän kysymykseen. Mutta ennen sitä joitakin ajatuksia siitä, millä tavoin 
ja miksi rituaalit ovat olleet eksegetiikassa laiminlyöty aihe, miten niitä 
on lähestytty silloin kun niitä ylipäänsä on tutkittu ja millä tavoin uskon-
totieteessä kehitettyjä rituaaliteorioita voi hyödyntää varhaiskristillisyyden 
tutkimuksessa. 

1. Miten ja miksi rituaaleja on laiminlyöty?

Vaikka Vanha testamentti ja muu varhaisjuutalainen kirjallisuus sisältävät 
runsaasti aineistoa temppelikultista ja jumalanpalveluksesta, eivät nämä 
teemat ole olleet tutkituimpien aiheiden joukossa.  Perinteisessä Vanhan 
testamentin tutkimuksessa on oltu enemmän kiinnostuneita historiankir-
joituksesta, profetiasta ja viisauskirjallisuudesta kuin temppelikultista, ja 
tekstien historiasta enemmän kuin siitä uskonnonharjoituksesta, johon 
nämä tekstit ovat liittyneet. Kahden viime vuosikymmenen aikana kiin-
nostus rituaaleihin ja tekstien rituaaliseen kontekstiin on kuitenkin Van-
han testamentin ja sen lähialojen tutkimuksessa huomattavasti kasvanut.7 

Kun tulemme Uuden testamentin puolelle, rituaalikäytäntöjä valotta-
via tekstejä on paljon vähemmän kuin Vanhassa testamentissa. Tämä on 
epäilemättä yksi syy siihen, miksi rituaalit eivät ole olleet Uuden testa-
mentin ja varhaisimman kristillisyyden tutkimuksessa samanlaisia suosik-
kiaiheita kuin esim. historian Jeesus tai Paavalin teologia. Muitakin syitä 
rituaalitutkimuksen vähäisyydelle voidaan löytää. Mainitsen tässä yhtey-
dessä erityisesti kolme näkökohtaa:

Varhaiskristillisyyttä on voittopuolisesti lähestytty opillisesta/teologi-
sesta näkökulmasta. On tietysti olemassa tärkeitä poikkeuksia (vrt. myö-
hemmin), mutta uskon, että erityisesti menneiden sukupolvien kohdalla 
väite pitää paikkansa. Meilläkin hyvin tunnettu juutalaisuuden ja var-

7  Jo kymmenen vuotta sitten Gerald Klingbeil saattoi puhua rituaalitutkimuksen boo-
mista Vanhan testamentin ja muinaisen Lähi-idän kulttuurien tutkimuksessa (Klingbeil 
1998,1). Rituaalisesta näkökulmasta Vanhan testamentin tutkimuksessa ks. esim. Klingbeil 
2007 (erit. luku 4) ja Gorman 1995. 
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haiskristillisyyden tutkija E. P. Sanders kuvaa vuonna 2004 pitämässään 
omaelämäkerrallisessa esitelmässään uransa alussa valjennutta vakaumus-
taan seuraavasti:

Uskonto ei ole vain teologiaa; itse asiassa se ei ole useinkaan 
lainkaan teologista. Uuden testamentin tutkimus oli silloin 
[vuonna 1963] ja on vielä nytkin liian kiinnostunut teologi-
asta ja liian vähän uskonnosta.8 

Sandersin vuonna 1992 julkaisema Judaism: Practice and Belief  (1992) on 
yhä edelleen yksi harvoja Jeesuksen ajan juutalaisuuden esityksiä, joissa 
käytännön uskonnonharjoituksen kuvauksella on keskeinen sija.

Valtaosa varhaiskristillisyyden tutkijoista on perinteellisesti tullut pro-
testanttisista kirkkokunnista ja niissä on yleensä korostettu ”sisäistä” uskoa 
enemmän kuin ”ulkoisia” rituaaleja.9 Uskon ja toiminnan suhde on tieten-
kin monisyinen filosofinen ja eksegeettinen kysymys. Voidaan väittää, että 
yksi kristinuskon erityispiirteitä oli se, että se painotti voimakkaasti ”uskoa 
” (nimittäin uskoa Jeesukseen) päinvastoin kuin esimerkiksi roomalainen 
uskonnollisuus, joka keskittyi rituaalien oikeaan suorittamiseen. Rituaa-
lien ylenmääräinen korostaminen voi johtaa yksipuoliseen teoreettiseen 
lähtökohtaan. Antropologiassa monet rituaaliteoriat pyrkivät olemaan 
koko uskontoa koskevia teorioita: uskontoja tarkastellaan nimenomaan 
rituaalisesta näkökulmasta. ”Käsitys rituaalien tärkeydestä sosiaalisen ja 
kulttuurisen tiedon ilmaisijoina on nimetty yhdeksi kulttuuriantropologi-
an metateoreettisista perusolettamuksista.”10  Vaikka varhaiskristillisyyttä 
tarkasteltaisiinkin rituaalisesta näkökulmasta, on tärkeää, ettei rituaaleille 
anneta lähtökohtaisesti liian suurta roolia varhaiskristillisen uskonnon se-
littämisessä. Uskonto on muutakin kuin rituaalien harjoittamista: se on 
myös teologista reflektiota, spontaaneja kokemuksia, arjessa toteutuvaa ei-
rituaalista toimintaa jne.

Varhaiskristillisen liturgiikan tutkimus on perinteisesti keskittynyt li-
turgisten tekstien syntyhistoriaan ja esimerkiksi juutalaisen traditioiden 
vaikutuksen jäljittämiseen, ei niinkään rituaalien funktioon osana var-

8  Sanders 2004.
9  Gorman 1995.
10  Saarikoski 2008 Pertti J. Peltoa siteeraten.
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haiskristillistä uskontoa.11 Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Aivan vii-
me aikoina liturgiikan spesialistit ovat alkaneet hyödyntää tutkimukses-
saan sosiaalitieteellisiä näkökulmia ja teorioita.12

2. Miten varhaiskristillisiä rituaaleja on tutkittu?

Edellisen luvun viimeinen kappale osoittaa, etteivät varhaiskristilliset ritu-
aalit suinkaan ole tutkimaton aihe. Liturgiikan historia on muodostanut 
oman tutkimusalansa varhaiskristillisyyden tutkimuksen ja käytännöllisen 
teologian välimaastossa. Eksegetiikassa 1800- ja 1900-lukujen molemmin 
puolin vaikuttanut uskonnonhistoriallinen koulukunta pyrki vertailemaan 
kreikkalais-roomalaisten uskontoja ja varhaiskristillistä kulttia.13 Koulu-
kunta muun muassa jäljitti hellenististen uskontojen vaikutusta kristinus-
koon ja sen rituaaleihin.

Vaikka uskonnonhistoriallinen koulukunta jäikin saksalaisessa eksege-
tiikassa taka-alalle kun dialektinen ja eksistentiaalinen tutkimus valtasi-
vat alaa, kiinnostus rituaaleihin ja hellenistisiin uskontoihin ei kokonaan 
sammunut.14 Rituaaleista ovat kirjoittaneet muun muassa Wayne Meeks 
ja Gerd 0eissen (tarkemmin alla), molemmat sosiaalitieteellisen eksege-
tiikan uranuurtajia.Varhaiskristillisten rituaalien tutkimus voidaan karke-
asti jakaa kolmeen eri lähestymistapaan, jotka vastaavat osittain uskonnon 
tutkimuksen perinteisiä suuria traditioita.

Liturgiikan tutkimus tarjoaa paljon esimerkkejä genealogisesta eli al-
kuperää jäljittävästä tutkimusotteesta. Hans Lietzmannin Messe und Her-
renmahl: Eine Studie zur Geschichte der Liturgie (1926)15 havainnollistaa 
tätä lähestymistapaa hyvin. Lietzmann jäljitti varhaiskristillisessä kirjalli-
suudessa ja kirkkojärjestyksissä esiintyvät ehtoollisliturgian erilaiset versi-
ot kahteen arkkityyppiin: agape-ateriaan ja varsinaiseen eukaristiaan. Al-
kuperän etsiminen nojaa usein eräänlaiseen sukupuumalliin. Se on ollut 
eksegetiikassa hyvin tavallinen selitystapa ja selittyy ainakin osittain sillä, 

11  Hyvä johdatus liturgian historian tutkimukseen on Bradshaw 2002.
12  Sosiaalitieteellisestä näkökulmasta liturgian historian tutkimuksessa ks. esim. Stringer 
2005; Bradshaw & Melloh 2007.
13  Esim. Reitzenstein 1927.
14  Esim. Klauck 1982; Wedderburn 1987.
15  Lietzmann 1955 (alun perin 1926).
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että raamatuntutkimus on perinteisesti ollut filologisesti painottunutta. 
Uskonnollisia traditioita on tutkittu tekstihistorian tapaan alkuperäis-
tä käsikirjoitusta jäljittäen. Alkuperäinen versio nähdään jonkun ilmiön 
”puhtaana” esiintymismuotona.   

Kun sosiaalitieteellisiä metodeja alettiin hyödyntää eksegetiikassa 
1970-luvulla,  funktionalistinen ajattelu levisi myös varhaiskristillisyyden 
tutkimukseen (sosiologiassa se oli jo jäämässä pois muodista). Alkupe-
rän sijasta (rakenne)funktionalistinen tutkimus on kiinnostunut jonkin 
uskomuksen tai uskonnollisen käytännön tehtävästä jossakin tietyssä 
yhteiskunnassa tai yhteisössä. Viime vuosikymmeninä eksegetiikassa on 
painotettu voimakkaasti sosiaalisen kontekstin merkitystä raamatullisten 
traditioiden tulkinnassa, ja tämä korostus nojaa ainakin osittain funktio-
nalistiseen päättelyyn. Wayne Meeks julkaisi 1983 tärkeän teoksen !e 
First Urban Christians, joka oli uraauurtava tutkimus apostoli Paavalin so-
siaalisesta maailmasta. Kirjassa on myös luku Paavalin perustamien yhtei-
söjen rituaaleista.16 Funktionalistinen kysymyksenasettelu tulee toisinaan 
selvästi esille. Esimerkiksi ”Herran ateriaa” Meeks kuvaa rituaalina jonka 
tehtävänä oli lujittaa yhteisön yhteenkuuluvuutta ja vahvistaa identiteettiä 
muihin kultillisiin ryhmiin nähden. Tämä tulkinta rakentuu viime kädes-
sä ranskalaisen sosiaalitieteen uranuurtajan Émile Durkheimin ajattelun 
perustalle: ”riitit ovat ennen kaikkea keinoja, joilla sosiaalinen ryhmä vah-
vistaa itseään”.17 

Symbolismia pidetään yleisesti yhtenä rituaalitutkimuksen tulkinta-
kehyksenä. Antropologiassa keskustelu symboleista on ollut laaja ja mo-
niulotteinen. Monet viime vuosisadan kuuluisista antropologeista on ta-
valla tai toisella liitetty symbolistiseen traditioon (Mary Douglas, Victor 
Turner, Edmund Leach, mutta myös Claude Lévi-Strauss, joka tunnetaan 
paremmin strukturalismin isänä). Eksegetiikassa voidaan eritellä ainakin 
kolme erilaista lähestymistapaa, jotka kaikki ammentavat symbolistisesta 
tutkimusperinteestä.

Moniin rituaalikäytäntöihin kytkeytyy uskomuksia puhtaudesta ja 
saastaisuudesta. Mary Douglasin teokset Purity and Danger (1966) ja Na-
tural Symbols (1970) ovat vaikuttaneet laajalti siihen miten uskontojen ja 

16  Meeks 1983.
17  Durkheim 1980, 342
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kulttuurien tutkimuksessa puhtaus ja saastaisuus ymmärretään.18 Eksege-
tiikassa näitä kirjoja samoin kuin Douglasin ajatuksiin perustuvia myö-
hempiä systematisointeja on hyödynnetty suhteellisen paljon. Erityisesti 
jälkimmäisessä teoksessa Douglas, vakaumuksellinen ja konservatiivinen 
katolinen, puolusti Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen jälkeisessä tilan-
teessa voimakkaasti rituaalien merkitystä sosiaalisessa elämässä.  Douglasin 
vaikutus eksegetiikassa näkyy muun muassa siinä, että raamatuntutkijat 
ovat kiinnittäneet huomiota raamatullisten uskontojen puhtausjärjestel-
miin ja tutkineet niiden sosiaalisia ulottuvuuksia.19 Douglasin teoria ih-
misruumista eräänlaisena yhteiskunnan esiymmärryksen karttana on myös 
saanut vastakaikua raamatuntutkimuksessa.20

Kenties useimmin varhaiskristillisten rituaalien yhteydessä on hyödyn-
netty Victor Turnerin kolmivaiheista rituaalisen prosessin mallia.21 Kuten 
tunnettua Turner rakensi teoriansa Van Gennepin havaitsemalle, monissa 
siirtymäriiteissä toteutuvalle kolmivaiheiselle rakenteelle: entisestä irrot-
tautumiseen, raja- eli liminaatilaan ja lopulta uudelleen integroitumiseen. 
Turnerin mukaan siirtymäriiteissä havaittava liminaalisuus heijastaa kaikis-
sa yhteiskunnissa ilmenevää dialektiikkaa toisaalta sosiaalisen yhteenkuu-
luvuuden ja tasa-arvoisuuden − Turner kutsuu tätä termillä communitas 
−  ja toisaalta struktuurin (sosiaaliset statukset ja roolit) välillä. Rituaali-
sen prosessin analyysi paljastaa syvemmän, yhteiskunnassa ja sosiaalisis-
sa liikkeissä heijastuvan vastakkainasettelun tai vuorottelun järjestyksen 
(struktuurin) ja sen kumoutumisen (liminaalisuuden) välillä. Eksegetii-
kassa Turnerin rituaalisen prosessin mallia on sovellettu kahdella tavalla. 
Toisaalta tutkijat ovat pyrkineet osoittamaan, että tutkittavien tekstien ra-
kenne heijastaa Turnerin kuvaamaa prosessia.22 Toisaalta communitaksen 
ja struktuurin välistä dialektiikkaa on analysoitu muun muassa Paavalin 
teologiassa ja hänen yhteisöjensä uskonnollisuudessa.23 

Douglasin ja Turnerin näkemyksiä voidaan pitää myös funktionalisti-
sina, sillä heidän mukaansa rituaalit täyttävät keskeisiä yhteiskunnallisia 
tarpeita (rajankäynti muihin yhteisöihin, tasapaino järjestyksen ja yhtei-

18  Douglas 1966; 1973 (alun perin 1970).
19  Neusner 1973; Sawyer 1996; Uro 1998.
20  Esim. Malina 1986; Neyrey 1986a; 1986b; Eilberg-Schwarz 1990.
21  Turner 1969 (suomenkielinen käännös 2007).
22  McVann 1994; Draper 2000.
23  Meeks 1983; Strecker 1999.
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söllisyyden välillä). Toisaalta monet symbolistit näkevät symbolien ja yh-
teiskunnan rakenteen vähemmän suorana kuin klassisen funktionalismin 
edustajat ja olettavat rituaalisen symboliikan kielen kaltaisena merkkijär-
jestelmänä (ei kuitenkaan välttämättä kielenä!).24 Tämä kielellinen suun-
taus on johtanut toisaalta hermeneuttisesti painottuneeseen semanttiseen 
lähestymistapaan (Turner, Cli1ord Geertz), jossa kulttuuri (rituaalit mu-
kaan lukien) ymmärretään merkityksen verkostoksi tai ”tekstiksi”, jotka 
tutkija tulkitsee (ei selitä tieteellisesti) ja toisaalta lingvistisesti orientoitu-
neeseen, rituaalisen ”kieliopin” sääntöjen hahmottamiseen. Palaan tähän 
jälkimmäiseen, tieteellisiä malleja etsivään linjaan myöhemmin. Selkeä 
esimerkki ensin mainitusta, hermeneuttis-semanttisesta varhaiskristil-
lisyyden tulkinnasta on Gerd 0eissenin A !eory of Primitive Christian 
Religion (1999).25 0eissen näkee varhaiskristillisen uskonnon ”semiootti-
sena katedraalina”, jonka yhtenä osana on rituaalinen merkkikieli (muut 
ovat myytti ja etiikka). 0eissen tarkastelee varhaiskristillisiä rituaaleja 
sekä funktionalistisesta (eukaristian tehtävä on vahvistaa sosiaalista integ-
raatiota) että symbolistisesta näkökulmasta. Symbolien tulkinta-avaimen 
0eissen ammentaa psykoanalyyttisesti perinteestä. Rituaalien merkkikieli 
käsittelee ihmismielen pimeää puolta, ihmisen kätkettyä antisosiaalista ja 
väkivaltaista alitajuntaa. 0eissen tulkitsee kasteen symbolisena itsemur-
hana ja herran aterian symbolisena kannibalismina! 

Mikään näistä perinteisistä lähestymistavoista ei ole kokonaan vanhen-
tunut. On yhä järkevää hahmottaa jonkun uskonnollisen ilmiön (esim. 
rituaalien) historiallista kehittymistä varhaisesta alusta myöhempiin vai-
heisiin, kunhan vain muistamme, ettei elävässä elämässä ole puhtaita tai 
absoluuttisia alkuja ja että oletetun alkuperän selitysvoima on rajallinen: 
alkuperä ei esimerkiksi selitä sitä, miksi jokin kulttuurinen variaatio yleis-
tyy ja leviää.  Sosiaaliseen funktioon perustuvat vastaukset toimivat tässä 
suhteessa paremmin, mutta funktionalismistakaan ei voi rakentaa suur-
ta, kaiken kattavaa teoriaa. Siihen sisältyy kehäpäättelyn vaara: jos kerran 
kaikilla kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöillä on (positiivinen) sosiaalinen 
funktio ja mitään uskomuksia tai käytäntöjä ei synny ilman että niillä on 
funktio yhteisössä, kuinka funktionalistisen selityksen ylipäänsä voisi to-
distaa vääräksi? 

24  Bell 1997, 61.
25  !eissen 1999.
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Rituaaleihin sisältyy luonnollisesti usein signaaleja (sanoja, eleitä, väre-
jä, ääniä ja materiaaleja), jotka voidaan tulkita symboleina ja jotka voivat 
houkutella ihmisiä merkityksenantoon. Uskonnolliset yhteisöt voivat hyö-
dyntää tätä rituaalin ominaisuutta oppiensa ja opetuksensa levittämisessä 
ja vakiinnuttamisessa (vrt. jäljempänä).  Voidaan kuitenkin kysyä, muo-
dostavatko tällaiset (usein arvoitukselliset tai monimerkityksiset) symbo-
lit sellaisen merkkijärjestelmän, joka voidaan tulkita luonnollisen kielen 
tavoin ”toisin sanoin” tai esimerkiksi kääntää vastakohdakseen.26 Tämä on 
vaikeaa siksikin, että symbolistit itse painottavat symbolien avoimuutta ja 
monimerkityksisyyttä.27 Jos siis Paavali yhdistää kohdassa Room. 6:1–5 
kasteen kuolemaan, tämä ei tarkoita sitä, etteikö kasterituaalille annettu 
varhaiskristillisyydessä monia muitakin merkityksiä (synnistä peseytymi-
nen, riisuutuminen ja pukeutuminen, hengen voitelu jne.). Symbolismin 
haasteena on se, että yhden merkityksen tilalle tai lisäksi voidaan aina esit-
tää uusia merkityksiä. 

Toinen symbolismin ongelma on siinä, ettei rituaalien symbolinen 
sisältö aina ole rituaaliselle yhteisölle keskeinen. Sitä paitsi joidenkin ri-
tuaalien funktio on sellainen, ettei voimakasta tarvetta symbolistiseen 
tulkintaan synny.  Esimerkiksi parantamisrituaalin ydin ei ole siinä, mitä 
toimituksen eri osat merkitsevät vaan siinä, miten sen uskotaan auttavan 
potilasta. Rituaalien konkreettinen vaikuttavuus voi olla osallistujalle tär-
keämpää kuin se, mitä kaikkia merkityksiä ja teologisia sisältöjä rituaali-
sen toiminnon kokonaisuuteen liittyy. Luukas näyttäisi ajattelevan tämän 
logiikan mukaan, kun hän kuvaa Apostolien teoissa tapausta, jossa Paa-
vali tapaa Efesoksessa eräitä Johanneksen kasteen saaneita ”opetuslapsia” 
(Ap. t. 19:1–7). Kun käy ilmi, etteivät nämä henkilöt olleet saaneet Pyhää 
Henkeä kasteen yhteydessä, heidät oitis kastetaan ”Herran Jeesuksen ni-
meen”. Oikea kaste tuottaa oikean lopputuloksen: kun heidät on kastettu 
ja Paavali panee kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki valtaa heidät; he 
puhuvat kielillä ja profetoivat.   

26  Symbolien tulkintaa kielen kaltaisena järjestelmänä kritikoi Sperber 1974.
27  Esim. Turner 1967. Ks. myös Uro 1996.
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3. Rituaalitutkimuksen uusia tuulia

Klassisia rituaaliteorioita voidaan täydentää uudemmilla teorioilla, jois-
sa on pyritty vastaamaan ainakin joihinkin edellä esitettyihin kriittisiin 
kysymyksiin ja joissa otetaan huomioon täysin uusia, ihmisen rituaalista 
käyttäytymistä selittäviä tekijöitä. Esittelen tässä yhteydessä lyhyesti kog-
nitiivisen uskontotieteen piirissä kehitettyjä malleja ja teorioita.  Kogni-
tiivinen uskontotiede on uskonnon tutkimuksen suuntaus, joka selittää 
uskonnollista ajattelua ja käyttäytymistä osana ihmismielen luonnollista 
toimintaa.28 Yksi tärkeä kognitiivisen uskontotieteen lähtökohta on se, 
että uskontoilmiöitä selitetään samojen mielentoiminnan periaatteiden 
mukaan kuin muutakin inhimillistä toimintaa. Uskontoa ei siis nähdä jo-
nakin erillisenä ”pyhän saarekkeena”, jota on tutkittava erilaisin välinein 
kuin muuta inhimillistä toimintaa.  Kognitiivinen uskontotiede on poik-
kitieteinen tutkimusala, jossa hyödynnetään muun muassa kognitiotiedet-
tä, muistin tutkimusta, kehityspsykologiaa ja kokeellista psykologiaa sekä 
erilaisia evoluutioteorioita. Seuraavassa joitakin näkökohtia siihen, mitä 
uutta kognitiivinen tutkimus on tuonut rituaalien tutkimukseen.29

Rituaalit ”mielen pauloina”. Kognitiivinen tutkimus on kiinnittänyt 
huomiota muun muassa siihen, että moniin rituaaleihin liittyy pakot-
tavuuden tunne. Isovanhemmat saattavat ajatella, että jotain tärkeää jää 
tapahtumatta, jos lastenlasta ei kasteta, vaikkeivät he olekaan erityisen 
uskonnollisia. Puhdistautumisrituaalin suorittamatta jättäminen voidaan 
kokea jollakin tavoin vaaralliseksi. Pascal Boyer on selittänyt rituaalien 
tällaisia piirteitä sillä, että rituaalit aktivoivat joukon ihmisen mielen uni-
versaaleja mekanismeja, esimerkiksi vaaran tunteen tai intuition yhteisön 
tärkeydestä ihmisen elämässä.30 Boyerin selitys rituaalien kulttuuriselle 
menestykselle viittaa siis samoihin ilmiöihin kuin perinteisissä antropo-
logisissa teorioissa (vrt. Durkheim ja Douglas), mutta erona on se, että 
lähtökohtana on ihmismielen toiminta, ei sosiologinen tai symbolistinen 
teoria.

Rituaalit ja muisti. Rituaaleilla on tärkeä rooli uskonnollisen perinteen 
välittymisessä yksilöltä ja sukupolvelta toiselle. Kognitiivinen antropolo-

28  Pyysiäinen 2001; Luomanen et al. 2007; Ketola et al. 2008.
29  Ks. myös Ketolan yleistajuinen johdatus kognitiivisiin rituaaliteorioihin (Ketola 2008a).
30  Boyer 2002.
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gi Harvey Whitehouse on kehittänyt teorian uskontojen kahdesta ”mo-
duksesta”, imagistisesta ja opillisesta.31 Imagistiset uskonnot nojautuvat 
harvoihin toistuviin ja voimakkaita tunteita, jopa kauhua nostattaviin 
rituaaleihin (esim. joidenkin heimouskontojen initiaatiot). Opilliset us-
konnot puolestaan perustavat rituaalisen systeeminsä usein toistuviin, ru-
tinoituihin rituaaleihin, joihin ei välttämättä liity suurta tunnekylläisyyttä 
mutta jotka ovat tehokkaita välittämään opillista tietoa eteenpäin. Kogni-
tiiviseksi teorian tekee se, että Whitehousen mukaan imagistiset ja opilli-
set uskonnot hyödyntävät kahta erilaista muistin mekanismia. Imagistiset 
rituaalit piirtyvät episodiseen muistiin eli siihen ihmisen muistin osaan, 
johon tallentuvat yksilön henkilökohtaiset aikaan ja paikkaan sidotut 
muistikuvat. Opilliset rituaalit ja uskonnot puolestaan nojautuvat pitkälti 
ihmisen semanttiseen muistiin, johon ihmisen yleispätevät ja käsitteelliset 
tiedot sijoittuvat. Opillisten uskontojen haasteena on kyllästymisefekti. 
Usein toistettujen, vähän tunteita herättävien rituaalien tilalle kehitetään 
voimakkaampia ja aistikylläisempiä uskonnollisia toimintoja.

  

Kaavio 1: Imagistinen ja opillinen uskonnollisuus  

31  Whitehouse 1995; 2000; 2004.

  

Imagistinen  Opillinen  

Harvaan toistetut rituaalit Usein toistetut rituaalit 

Emotionaalinen toiminta Rutinoitu toiminta 

Episodinen muisti Semanttinen muisti 

Spontaani tulkinta Tarve yhteiselle opille  

Ei dynaamista johtajuutta Uskonnolliset johtajat 

Pienimuotoinen Heimo- tai kansallisrajat 
ylittävä 

Ei keskittämistä Keskittäminen 
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Miten uskonnolliset rituaalit eroavat ei-uskonnollisista? Rituaaleiksi tun-
nistettavaa toimintaa on havaittavissa kaikkialla niin yhteisöllisessä kuin 
ihmisten henkilökohtaisessa elämässä.  Julkisen elämän puolelta meidän 
on helppo keksiä seremonioita, joilla ei ole selkeää uskonnollista sisältöä: 
olympiakisojen avajaiset, itsenäisyyspäivän juhlallisuudet, uskonnottomat 
siirtymäriitit (esim. nimiäiset, hautajaiset), erilaiset akateemiset muodolli-
suudet: publiikit, promootiot jne. Joihinkin saattaa liittyä uskonnollinen 
elementti (esim. jumalanpalvelus promootiomenojen yhteydessä), vaikka 
seremonia muutoin onkin maallinen. Miten siis erottaa uskonnollinen ri-
tuaali maallisesta? 

Amerikkalaisen tutkijoiden 0omas Lawsonin ja Robert McCauleyn 
kehittämä kognitiivinen teoria määrittelee uskonnollisen rituaalin toi-
minnaksi, jossa johonkin toiminnan rakenteen osatekijään (toimija, teko, 
toiminnan kohde) liitetään representaatio kulttuurisesti postuloidusta yli-
inhimillisestä toimijasta (CPS agent = culturally postulated superhuman 
agent).32 Tällöin rituaaleja tarkastellaan eräänlaisen universaalin kieliopin 
kautta (vrt. Chomsky ja edellä kuvattu rituaalitutkimuksen ”lingvistinen” 
suuntaus). Rituaali nähdään toimintana, jonka kognitiivinen rakenne on 
samanlainen kuin minkä tahansa muun toiminnan ja johon sisältyy toi-
mija (agentti), teko/instrumentti ja kohde (patientti). Lawsonin ja Mc-
Cauleyn teoriaan sisältyy oletus, jonka mukaan ihmisillä on kulttuurisesta 
kontekstista riippumatta intuitiivinen kyky tunnistaa rituaalisen toimin-
nan kielioppi. Toinen johtoajatus on, että rituaalien luonne vaihtelee sen 
mukaan, mihin toiminnan osatekijään CPS-agentit liittyvät. Teoria en-
nustaa esimerkiksi, että sellaiset rituaalit, joissa nämä agentit ovat toimijan 
roolissa (ns. erityisagenttirituaalit), ovat rituaalisessa järjestelmässä aina 
keskeisempiä kuin sellaiset, joissa tällaiset agentit ovat jossain muussa roo-
lissa. Lisäksi teoria väittää, että tällaisiin rituaaleihin sisältyy usein enem-
män tunteikkuutta kuin muihin, ja niiden vaikutus koetaan peruuttamat-
tomaksi. Ollakseen tasapainoinen rituaaliseen järjestelmään pitää kuulua 
sekä sellaisia rituaaleja, joissa toimijana on CPS-agentti että muunlaisia 
rituaaleja. Näitä ennusteita voidaan testata esimerkiksi varhaisen juutalai-
suuden ja kristinuskon tarjoaman aineiston valossa (ks. jäljempänä).

32  Lawson & McCauley 1990; McCauley & Lawson 2002.
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Kaavio 2: Toiminnan representaatio ja uskonnolliset rituaalit Lawson & McCauleyn mukaan

Monet rituaalit edellyttävät muita rituaaleja, jotta ne voisi asianmukaisesti 
suorittaa. Pappi ei voi kastaa lasta, ellei häntä ole ensin vihitty papiksi. Jot-
ta piispa voisi vihkiä henkilön papiksi, hänen on ollut välttämätöntä vas-
taanottaa piispanvihkimys. Ketjua voi jatkaa aina Jumalaan asti. Lawsonin 
ja McCauleyn teorian yksi väittämä on, että rituaalit, joissa edeltäviä ritu-
aaleja (enabling rituals) on vähemmän, ovat uskonnollisessa järjestelmäs-
sä keskeisempiä kuin ne, joissa välittäviä toimintoja tarvitaan enemmän. 
Karismaattisen johtajan (Weber) suorittama rituaali on seuraajille tärkeä 
ja voimallinen rituaali, sillä johtaja on saanut valtuutuksen toimintaansa 
suoraan yli-inhimilliseltä agentilta ilman välittäviä rituaaleja. 

Tällainen mahdollisimman välitön CPS-agentin toiminta ohjaa usein 
rituaaliin osallistujien huomion välineelliseen eli ”maagiseen” tulkintaan, 
jossa olennaista on rituaalin vaikutus osallistujaan tai maailmaan ylipään-
sä. Tällaisesta karismaattisesta alkutilanteesta voidaan hahmottaa kaksi 
ideaalista kehityslinjaa. Yksilöllistä motivaatiota korostava välineellinen 
tulkinta saattaa johtaa uskonnollisen yhteisön fragmentoitumiseen kes-
kenään kilpaileviin pieniin ryhmiin. Ihmiset alkavat vaihtaa ryhmää tai 
toimintatapoja sen mukaan, minkä rituaalisen toiminnan he kokevat it-
selleen vaikuttavimmaksi.33 Toisaalta uskonnollisessa liikkeessä voidaan 

33  Ketola 2008b, 349–351.
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antaa entistä enemmän painoa rituaalien symboliselle tulkinnalle, mikä 
puolestaan vahvistaa yhteistä perinnettä ja oppia.34 Tässä on kyse osittain 
samasta asiasta kuin Whitehousen erottelussa imagististen ja opillisten ri-
tuaalien välillä, vaikkei painopiste ole rituaalien toistumistiheydessä vaan 
siinä, mikä niissä nähdään tärkeänä. Vaikuttavuuden näkökulma tulee 
esille myös Lawsonin ja McCauleyn teoriassa, sillä he määrittelevät uskon-
nollisen rituaalin toiminnaksi, jonka johonkin osaan liittyy CPS-agentti ja 
joka aiheuttaa jonkin muutoksen uskonnollisessa maailmassa.

Kaavio 3: Karismaattinen auktoriteetti, ritualisointi ja opilliset systeemit (Sørensen 2005)

Kognitiiviset teoriat ovat tuoneet esille sellaisia rituaalikäyttäytymisen ele-
menttejä, joihin klassiset teoriat eivät kiinnitä huomiota tai joita ei ole 
nähty niissä keskeisinä tekijöinä: mielen mekanismit, jotka ovat tehneet 
rituaaleista universaalin käyttäytymismallin, rituaalien suhde ihmisen 
muistin rakenteeseen, toimijuuteen ja ihmisten intuitiiviseen tietoon ritu-
aalin pätevyydestä. Toisaalta teorioilla on myös yhteyksiä perinteisiin ritu-
aalitutkimuksen ja uskontososiologian teemoihin: esimerkiksi puhtausus-
komuksiin, uskontoliikkeiden typologioihin ja Weberiin karismaattiseen 
johtajuuteen. Selvemmin kuin joissakin 1900-luvun teorioissa uskonnol-
liset rituaalit erotetaan muusta toiminnasta sillä perusteella, että niissä 

34  Sørensen 2005; Ketola 2008b.
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ovat läsnä yli-inhimilliset  (Lawson & McCauley) tai intuition vastaiset 
agentit.35   

4. Johannes Kastaja ja Jeesus-liike 

Kuinka edellä kuvattuja uusia rituaaliteorioita voisi hyödyntää varhaiskris-
tillisyyden ja kristinuskon synnyn analyysissä? Palaan nyt alussa esitettyi-
hin kysymyksiin Johannes Kastajan ja Jeesus-liikkeen suhteesta.  Sovellan 
erityisesti Lawsonin ja McCauleyn teoriaa, jossa rituaaleja tarkastellaan 
toiminnan näkökulmasta, sekä Ketolan ja Sørensenin esittämiä ajatuksia 
kahdesta rituaalin tulkintatavasta, välineellisestä (maagisesta) ja symboli-
sesta. 

Uuden testamentin tutkijoiden valtaosa katsoo, että evankeliumien ku-
vauksilla Jeesus-liikkeen ja Johannes Kastajan yhteyksistä on jonkinlainen 
historiallinen perusta. Kyse ei siis näyttäisi olevan siitä, että varhaiset kris-
tityt olisivat anakronistisesti heijastaneet myöhemmän kastekäytäntönsä 
Jeesuksen toiminnan alkuun, vaikka tämäkin selitys on alussa esittämäni 
periaatteen mukaan mahdollinen. Seuraavassa kolme tärkeintä perustelua 
sille, että Jeesus ja Kastaja sekä heidän liikkeensä olivat läheisessä yhtey-
dessä keskenään.36

Kaikki Uuden testamentin evankeliumit (ilmeisesti jopa ns. Q-
evankeliumi) ovat yksimielisiä siitä, että Johannes Kastajan toimin-
nalla oli merkittävä rooli Jeesuksen julkisen toiminnan alussa. Tie-
dot Johanneksen suhtautumisesta Jeesukseen ovat kuitenkin jossain 
määrin ristiriitaisia (Johannes kuvataan toisaalta nöyränä Jeesuksen 
tien valmistajana, toisaalta hänen sanotaan olleen epätietoinen Jee-
suksen asemasta; jälkimmäisestä ks. Matt. 11.2–6/ Luuk. 7:18–
23). Ristiriita voidaan selittää sillä, että Jeesuksen ja Johanneksen 
suhdetta on pyritty myöhemmin muuttamaan niin, että se vastaa 
kristittyjen näkemystä Jeesuksen ainutlaatuisuudesta.

35  Boyer ja häntä seuraten Pyysiäinen puhuvat kulttuurisesti postuloitujen yli-inhmillisten 
agenttien sijasta intuition vastaisista agenteista. Tällaisia ovat toimijat, jotka jollain tavalla 
rikkovat kaikille ihmisille yhteisiä ontologisia käsityksiä aineellisista esineistä, elävistä olen-
noista ja persoonallisista toimijoista (ks. esim. Pyysiäinen 2008).
36  Johannes Kastajan ja Jeesuksen suhteesta ks. tarkemmin Uro 1997.
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Evankelistat pyrkivät eri tavoin selittämään sitä, miksi Johannes 
kastoi Jeesuksen. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa Johan-
nes on ensin vastahakoinen, mutta suostuu kun Jeesus sanoo, että 
näin täytettäisiin ”Jumalan vanhurskas tahto” (Matt. 3:13–15). 
Luukkaan evankeliumissa Jeesuksen kaste todetaan hyvin lyhyesti 
ja Johannes vaikenee tapahtumasta tyystin. Toisaalta neljäs evan-
kelista kuvaa Jeesuksen kastajana ja tämän kaksi läheistä oppilasta 
loikkareina Kastajan leiristä (Joh. 3:22–4:2; 1:35–42). Nämäkin 
erilaiset kuvaukset selittyvät luontevimmin sillä, että Jeesuksen ja 
Johanneksen välillä on ollut läheinen yhteys. Evankelistat ovat pyr-
kineet tulkitsemaan parhain päin sitä hankalaa tosiasiaa, että Jeesus 
oli mukana Kastajan liikkeessä ja että jossain vaiheessa Johannes oli 
Jeesuksen opettaja.  

Kenties vahvin perustelu Johanneksen ja Jeesus-liikkeen läheiselle 
yhteydelle on se, että kristityt omaksuivat Johanneksen kasteritu-
aalin ja tekivät siitä oman liikkeensä initiaatioriitin. Johanneksen 
kasteelle ei löydy selkeää vastinetta ajan juutalaisista rituaalikäytän-
nöistä, joten on järkevää päätellä, että kristityt saivat mallin Johan-
neksen toiminnasta. Tämä taas on erityisen uskottavaa, jos Jeesus 
ja hänen ensimmäiset seuraajansa olivat aktiivisesti mukana Johan-
neksen synnyttämässä uskonnollisessa liikkeessä.

Viimeksi mainittua perustelua voidaan vielä tarkentaa ja syventää kogni-
tiivisen rituaaliteorian valossa.  Lawsonin ja McCauleyn teorian termein 
Johanneksen kastetta voidaan tarkastella erityisagenttirituaalina. Juuta-
lainen kulttuuri edellytti rituaalisia peseytymisiä erilaisissa tilanteissa.37 
Myös viime vuosikymmenien arkeologiset löydöt näyttäisivät vahvistavan 
sen, että peseytymisellä niin sanotuissa miqve-altaissa on ollut tärkeä sija 
Jeesuksen ajan juutalaisten rituaalisessa käyttäytymisessä.38 Kaikki muut 
juutalaisuuden rituaaliset peseytymiset olivat kuitenkin rakenteeltaan eri-
laisia kuin Johanneksen kaste. Viimeksi mainitussa on kyse selvästi rituaa-
lista, jossa yli-inhimillinen agentti voidaan yhdistää toimijaan. Johannes, 
karismaattinen julistaja ja rituaalitoimija, kastaa/upottaa henkilön (patie-

37  Taylor 1997; Lawrence 2006.
38  Sanders 1992; Crossan & Reed 2001; Hakola & Pakkala 2008.
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ntti) veteen (instrumentti). Muissa rituaalipeseytymisissä yli-inhimillinen 
agentti ei liity toimijaan, sillä kyse on ollut siitä, että toimija peseytyy itse. 
Lawsonin ja McCauleyn teorian kannalta miqve-altaassa peseytyminen 
voitaneen ymmärtää lähinnä edeltävänä toimintana (enabling action). Toi-
mija puhdistautuu, jotta hän voisi esimerkiksi mennä temppeliin uhraa-
maan (erityispatienttirituaali).

Johanneksen kaste voidaan siis ymmärtää rituaalisena innovaationa, 
jonka ”kielioppi” on hyvin toisenlainen kuin muiden juutalaisten vesiri-
tuaalien, vaikka itse toiminnassa onkin samankaltaisuutta. Jeesuksen ajan 
juutalaisuudesta on ylipäänsä vaikea identifioida erityisagenttirituaaleja, 
toisin sanoen rituaaleja, joissa CPS-agentti yhdistyy toimijaan (on epä-
selvää voidaanko esim. ympärileikkauksen rituaalinen rakenne hahmottaa 
näin). 

Lawsonin ja McCauleyn teoria edellyttää, että tasapainoisessa ritu-
aalisessa systeemissä on sekä erityisagenttirituaaleja että muita rituaaleja 
(erityisinstrumentti- ja erityispatienttirituaaleja). He myös väittävät, että 
valtaosa maailman suurista uskonnollisista traditioista on tällä tavoin ”ta-
sapainoisia” uskonnollisia systeemejä.39 Väite herättää epäilyjä, sillä esimer-
kiksi modernin juutalaisuuden yleisimmistä suuntauksista on yhtä vaikea 
löytää erityisagenttirituaaleja kuin antiikin ajan juutalaisuudesta. Kenties 
voidaan kuitenkin olettaa, että sellaisessa kulttuurisessa tilanteessa, jossa 
erityisagenttirituaaleja ei ole, Johanneksen kasteen kaltainen rituaalinen 
innovaatio voi olla uskonnollisen liikkeen synnyn ja leviämisen kannalta 
merkittävä voima. Näin on aivan ilmeisesti ollut kyse Johanneksen liik-
keen kohdalla. Johannes tuli tunnetuksi nimenomaan Kastajana. Sekä 
Uuden testamentin evankeliumit että juutalainen historioitsija Josefus 
(Antiquitates 18.116–119) informoivat, että liike sai runsaasti kannattajia. 
Liikehdintä kasvoi jopa niin suureksi, että paikallinen hallitsija, Herodes 
Antipas, katsoi parhaaksi vangita Johanneksen ja teloittaa hänet.

Toteutuvatko Lawsonin ja McCauleyn teorian ennustuksen varhaisen 
kristillisen liikkeen kannalta katsottuna? Teorian mukaan erityisagenttiri-
tuaalit ovat

keskeisiä uskonnollisessa systeemissä
niihin liittyy erityistä aistikylläisyyttä

39  McCauley & Lawson 2002, 181.
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ne mielletään peruuttamattomiksi
tasapainoisessa rituaalisysteemissä on sekä erityisagenttirituaaleja 
että muita

Kaste oli kiistatta keskeinen rituaali varhaisessa kristillisyydessä. Varhais-
ten kristittyjen suorittamaan kasteeseen on todennäköisesti liittynyt voi-
makkaita emootioita ja arkitodellisuuden ylittäviä kokemuksia. Tämä ei 
käy ilmi kaikista Uuden testamentin kastekuvauksista, mutta väitettä tu-
kevaa aineistoa on silti runsaasti: Jeesuksen kaste kuvataan ekstaattisena 
kokemuksena: taivaat avautuvat ja henki valtaa Jeesuksen;40 kastettavat 
puhuvat kielillä (esim. Ap. t. 10: 44–48; 19: 1–7); kastettavien katsotaan 
siirtyneen uudenlaiseen todellisuuteen, jossa ei ole juutalaista tai kreik-
kalaista, orjaa tai vapaata, miestä tai naista (Gal. 3:28; vrt. 1 Kor 12:13). 
Jotkut varhaiset kristityt tekivät sen johtopäätöksen, että ylösnousemus 
tapahtui kasteessa (vrt. Room. 6:4 ja Kol. 2:12; ks. myös 2 Tim. 2:16–18 
ja Tuom. ev. 51). Kastetta ei tarvinnut toistaa. Luopioitakaan ei kastettu 
uudelleen. Varhaiset kristityt kehittivät nopeasti kasteen rinnalle toisen 
keskeisen rituaalin, ehtoollisen, joka ei ainakaan alkuvaiheessa näytä ol-
leen erityisagenttirituaali (CPS-agentti liittyi ehtoollisaineisiin; ks. 1 Kor. 
10:16; 11:27). Syntyi siis Lawsonin ja McCauleyn termein ilmaistuna ”ta-
sapainoinen” rituaalinen systeemi.

Lawsonin ja McCauleyn teorian avulla voidaan vahvistaa alussa esi-
tettyä hypoteesia, jonka mukaan rituaalisella innovaatiolla (kasteella) on 
ollut merkittävä rooli varhaisen Jeesus-liikkeen muotoutumisessa. Se ei 
tietenkään ole ainoa liikkeen syntyä ja leviämistä selittävä tekijä, mutta on 
perusteltua ottaa rituaalinen näkökulma huomioon kristinuskon syntyä 
kuvattaessa.

Erottelu rituaalin välineellisen (maagisen) ja symbolisen tulkintatavan 
välillä täydentää vielä kuvaa, jonka olemme tähän asti luoneet.  Vaikuttaa 
ilmeiseltä, että varhaisessa vaiheessa kiinnitettiin paljon huomiota kasteen 
vaikuttavuuteen, ei niinkään sen symboliseen sisältöön. Tämä on jo hyvin 
voinut pitää paikkansa Johanneksen kasteen kohdalla. Johannes Kastajas-
ta kertovat lähteet kuvaavat Johanneksen vesirituaalin nimenomaan sen 
vaikutuksen näkökulmasta, vaikkakin jonkin verran eri tavoin. Markuksen 
mukaan Johannes kehotti ihmisiä ottamaan kasteen vastaan, ”jotta heidän 

40  Davies 1995.
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syntinsä annettaisiin heille anteeksi” (Mark. 1:4, vrt. myös Luuk. 3:3). 
Josefus puolestaan kertoo, että Johanneksen kasteen tarkoituksena ei ollut 
”joidenkin syntien anteeksisaaminen”, vaan ”ruumiin pyhittäminen”. Oi-
keudenmukainen elämä oli Josefuksen mukaan jo etukäteen puhdistanut 
ihmisten sielun.41  Erilaiset tulkinnat Johanneksen kasteen vaikutuksesta 
tulevat ymmärrettävämmäksi, kun evankelistan ja Josefuksen näkemyksiä 
vertaa rituaalisesta ja moraalisesta epäpuhtaudesta ajanlaskun alun juuta-
laisuudessa käytyyn teologiseen keskusteluun.42 Vaikka nämä kaksi epä-
puhtauden lajia pyrittiin pitämään teologisesti erillään, käytännössä ne 
silti usein sekoittuivat.  Miten tahansa vaikutus sitten ymmärrettiinkin, 
Johanneksen liikkeen saama suosio osoittaa, että ihmiset kokivat Johan-
neksen kasteen vaikuttavammaksi kuin esim. miqve-altaassa puhdistautu-
misen. Kasteen vaikutus perustui todennäköisesti siihen, että Johannesta 
pidettiin karismaattisena ja pyhänä miehenä, joka oli saanut valtuutuk-
sensa suoraan Jumalalta.

Jeesus ei kastanut, ellei sitten Johanneksen evankeliumin tieto siitä, 
että hän harjoitti kastetoimintaa toimintansa alkuvaiheessa pidä paikkan-
sa. Joka tapauksessa Jeesus tuli tunnetuksi karismaattisena julistajana ja 
parantajana, ei niinkään aktiivisena kastajana. Jeesuksen kerrotaan sekä 
parantaneen että antaneen syntejä anteeksi (esim. Mark. 2:1–12), mutta 
toisin kuin Johanneksen toiminnassa haluttu vaikutusta ei saatu aikaan 
yhden ainoan rituaalin avulla. Silti jotkut tutkijat ovat nähneet jatkumon 
Johanneksen ja Jeesuksen toiminnan välillä. John Dominic Crossan ver-
taa Johannesta ja Jeesusta ytimekkäästi: ”Johannes paransi maagisen riitin, 
Jeesus maagisen kosketuksen avulla”.43  Jeesuksen parantamisrituaaleissa 
on nähtävissä sama karismaattinen välineellisyys kuin Kastajankin toimin-
nassa. Olennaista on rituaalin konkreettinen vaikutus, ei sen symbolinen 
sisältö. 

Myös kristillistä kastetta tarkastellaan Uuden testamentin kuvauksissa 
usein välineellisestä näkökulmasta. Kasteen vaikuttavuus saatetaan kuvata 
ekstaattisina ilmiöinä ja hengen valtaamisena. Tosin Uusi testamentti ei 
tässä suhteessa ole johdonmukainen. Paavali puhuu yllättävän vähän kas-
teesta, mutta hänen kirjeistään voi kuitenkin päätellä sen, että rituaalin 

41  Josefuksen Johannes Kastajaa käsittelevästä kohdasta tarkemmin Uro 1997.
42  Klawans 2000; Uro 2000; Kazen 2002. 
43  Crossan 1991, 324.



29

R!"#$$%!&'& &()*)#%+$ ),!-"!&#-).& -/&"//&

”maagiseen” vaikutukseen uskottiin hänen perustamissaan yhteisöissä. 
Selkein esimerkki lienee Paavalin mainitsema Korintin kristittyjen tapa 
kastaa elossa olevia ihmisiä kuolleiden puolesta (1. Kor. 15:29).44 1. Ko-
rinttilaiskirjeen alussa Paavali moittii yhteisön jäseniä siitä, että heidän 
keskuudessaan on hajaannusta. Hän viittaa siihen, että korinttilaiset ja-
kautuvat ryhmiin kannattamalla liikkeen eri johtajia: Paavalia, Pietaria ja 
Apollosta (1. Kor. 1:10–17). Samassa yhteydessä Paavali kiittää Jumalaa 
siitä, ettei hän ole kastanut kuin muutaman Korintin yhteisön jäsenistä ja 
painottaa, että Kristus ole lähettänyt häntä ”kastamaan, vaan julistamaan 
evankeliumia” (1:17).  On mahdollista, että Korintin hajaannuksessa on 
kyse juuri siitä kehityskulusta, josta Ketola tutkimuksessaan puhuu. Vai-
kutusta korostava rituaalin tulkintapa johtaa helposti yhteisön fragmen-
toitumiseen kilpaileviin ryhmiin. Korintin tapauksessa on voinut olla kyse 
siitä, että korinttilaisten hajaannusta on kiihdyttänyt edellä kuvattu karis-
maattinen välineellisyys, jossa yli-inhimillinen agentti ja rituaalin toimija 
liittyvät läheisesti yhteen (tämä tulkinta edellyttää, että korinttilaiset ja-
kautuivat ryhmiin sen mukaan, kuka heidät oli kastanut45).

Paavali näyttäisi vastustavan rituaalin tulkintaa, jossa välineellisyys tai 
maagisuus saa liian suuren sijan. Hän painottaa ainakin jossain määrin 
kasteen symbolista merkitystä (Room. 6: 1–14).46 Paavalin jälkeinen ke-
hitys osoittaa, että kaste ankkuroitiin varhaiskristillisyydessä lujasti kris-
tinuskon opilliseen aineistoon ja kristilliseen opetukseen. Efesolaiskirjeen 
kirjoittaja tähdentää, että on olemassa ”yksi Herra, yksi usko, yksi kaste” 
(Ef. 4:5). Matteuksen mukaan Jeesus käskee seuraajiaan tekemään kaik-
ki kansat opetuslapsikseen ”kastamalla heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hen-
gen nimeen” ja opettamalla heidät ”noudattamaan kaikkea mitä minä 
olen käskenyt teidän noudattaa” (Matt. 28: 19–20). Kasteesta ja muis-
ta varhaiskristillisistä rituaaleista tuli vähitellen tärkeitä keinoja vahvistaa 
yhteistä oppia ja teologiaa. Vaikuttavuutta korostavat tulkintatavat eivät 
kuitenkaan hävinneet varhaiskristillisten ryhmien elämästä. Esimerkiksi 
ehtoollisaineisiin liitettiin varhaiskristillisyydessä usein ”maagisia” usko-
muksia.47

44  Kohdan kulttuurista taustaa valaisee DeMaris 2008.
45  Näin esim. Hartman 1997.
46  Ks. esim. Wedderburn 1987, joka analysoi perusteellisesti tätä jaksoa Paavalin teologian 
ja kreikkalais-roomalaisen uskonnollisuuden valossa.
47  Vrt. Ignatiuksen kuuluista luonnehdinta ehtoollisesta ”kuolemattomuuden lääkkeenä” 
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5. Rituaalit ja varhaiskristillisyyden tutkimus 

Rituaalitutkimus avaa uuden näkökulman kristinuskon synnyn ja var-
haisvaiheiden tarkasteluun. Näkökulma täydentää aiemman tutkimuksen 
hahmottamaa kuvaa, jossa pääpaino on ollut kristinuskon opillisella ja 
ideologisella kehittymisellä. Viime vuosikymmenien sosiaalitieteellisesti 
orientoitunut tutkimus on laajentanut tutkimusta niin, että sosiaalinen 
konteksti ja kulttuuriset arvot ovat saaneet enemmän huomiota. Rituaali-
en roolia kristinuskon muotoutumisessa ei kuitenkaan ole juurikaan tut-
kittu.

Tässä esityksessä olen etsinyt alustavia lähtökohtia varhaiskristillisyy-
den rituaaliselle analyysille. Esittelin lyhyesti klassisia rituaaliteorioita ja 
erityisesti sitä, miten nämä teoriat heijastuvat Uuden testamentin ja var-
haiskristillisyyden tutkijoiden töissä. Tutkin myös sitä, miten uusia kogni-
tiivisia teorioita voisi soveltaa kristinuskon synnyn analyysiin. Johannek-
sen ja varhaisten kristittyjen keskeistä rituaalia, kastetta, voidaan jäsentää 
kognitiivisesta näkökulmasta erityisagenttirituaalina, toisin sanoen rituaa-
lina, jossa yli-inhimillisen agentin läsnäolo liittyy läheisesti rituaalin toi-
mijaan. Tällaisen rituaalin tulkinnassa korostuu toiminnan konkreettinen 
vaikuttavuus. Symbolinen tulkinta saa painoa siinä vaiheessa, kun liikkeen 
opilliset sisällöt alkavat muotoutua. Varhaiskristillisyyden kohdalla kas-
teen symbolinen tulkinta on nähtävissä jo Paavalin opetuksessa.

Rituaaliteoriat painottavat hyvin erilaisia puolia ihmisen rituaalisessa 
käyttäytymisessä sekä rituaalien psykologisissa motivaatioissa ja yhteisöl-
lisissä tehtävissä. Yksikään teoria ei voi selittää rituaalista toimintaa tyh-
jentävästi. Rituaalit ovat yhtä moniulotteinen ja -tasoinen ilmiö kuin 
uskonto. Tutkijan on tehtävä valintoja, jotka auttavat häntä rajaamaan 
tutkittavaa ilmiötä ja selittämään sitä joidenkin muuttujien avulla. Tulos 
ei välttämättä vastaa uskonnonharjoittajan kokonaisvaltaista kokemusta, 
mutta tutkimuksen kannalta tällainen rajaaminen on välttämätöntä.48

(Ign. Ef. 20:2). Ehtoollisen vaikuttavuudesta, ks. myös Roukema 2007.
48  Jutta Jokiranta, Kimmo Ketola, Petri Luomanen ja Kirsi Siitonen ovat antaneet hyödyl-
listä ja rakentavaa palautetta artikkelin eri versioista.    
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