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Kristinusko / Raamattu oikeudenmukaisuuteen ohjaajana 

1. Raamatun käyttö on vallankäyttöä. Hanne von Weissenberg, 2013, Uskallus-
hanke (https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/raamatun-kaytto-on-vallankayttoa/) 
(katkelma) 

 
Vanhan testamentin kirjoittajissa oli niitä, joilla oli rohkeutta esittää kritiikkiä oman yhteis-
kuntansa valtaapitäviä kohtaan ja puolustaa marginaalissa olevia. Saarnaajan kirjan kir-
joittaja, joka itse on kuulunut varakkaaseen ja oppineeseen yläluokkaan, näkee kärsivän 
ja korruptoituneen maailman. Tässä maailmassa oikeudenmukaisuus ei aina toteudu 
(Saarn.3:16). 
Vanhan testamentin tunnetuin vallan kritiikki on luettavissa Aamoksen, Jesajan ja Miikan 
kirjoissa. Profeettojen vaatimat oikeus ja vanhurskaus tarkoittavat nimenomaan yhteis-
kunnallista oikeudenmukaisuutta. Yhä uudelleen huomio kiinnitetään yhteiskunnan hei-
koimmassa asemassa oleviin henkilöihin, maattomiin muukalaisiin sekä suojelijaa vailla 
oleviin orpoihin ja leskiin. Yhtä tärkeää kuin huolehtia jumalanpalveluselämän oikeaoppi-
sesta noudattamisesta on suojella niitä, jotka ovat vaarassa vajota köyhyyteen ja yhteis-
kunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. 
Oikeudenmukaisuuden toteuttaminen ja vastuu heikompien suojelemisesta lepäsivät nii-
den harteilla, joilla oli eniten valtaa vaikuttaa yhteisössä. Kuitenkin suhtautuminen kunin-
kuuteen on vain osassa teksteissä myönteistä. Toisissa teksteissä kuningas nähdään Ju-
malan valitsemana ja voitelemana johtajana ja kuninkaan vallan ajatellaan tulevan ennen 
kaikkea Jumalalta. Toisaalta kuninkuuteen ja sen kansalle aiheuttamiin kustannuksiin 
suhtaudutaan usein myös epäilevästi ja varauksella, ehkäpä todellisiin kokemuksiin pe-
rustuen (esim. 1 Sam. 8). Hoosean kirjassa ei arvostella vain yksittäisiä, tehtävässään 
epäonnistuneita kuninkaita, vaan kuninkuus instituutiona tuomitaan ja rinnastetaan epäju-
malanpalvelukseen (Hoos. 8:4). 
Mitä merkitystä näillä Vanhan testamentin teksteillä on tänään? Ainakin ne osoittavat sen, 
että kaikkina aikoina on ollut ihmisiä, jotka ovat nähneet sen, että ihmisyhteisöissä voi toi-
sinaan olla korjattavaa ja että valta ei aina tuo mukanaan viisautta ja tasapuolisuutta. Jo-
kainen yhteisö tarvitsee niitä, jotka uskaltavat sanoa tämän ääneen. Valta tarvitsee aina 
myös vartijansa ja tarkkailijansa. 
 
 

2. Jesaja, Aamos, Job ja Sananlaskujenkirja suomalaisessa köyhyyskeskuste-
lussa. Hanne von Weissenberg, 2011, Uskallus-hanke (https://blogs.helsinki.fi/us-
kallus-hanke/raamattu-ja-koyhyys/) (katkelma) 

 
Vanhan testamentin teksteillä on tähän päivään ainakin se yhteys, että köyhyys ihmisten 
elämään vaikuttavana tosiasiana ei ole poistunut maailmasta. Vanhan testamentin teks-
tien kirjoittamisen aikaan köyhyys oli useimmiten absoluuttista kurjuutta, ja sitä se on yhä 
tänäänkin monissa kehittyvissä maissa. Silti köyhyys ei ole vain kehitysmaiden ja kau-
kana asuvien ihmisten ongelma. Köyhyyttä on myös rikkaissa teollisuusmaissa, myös 
meillä Suomessa. 
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Vanhan testamentin köyhyystekstien tulkinnassa on oleellista muistaa, että tekstit ovat 
oppineen yläluokan laatimia ja kokoamia, ja väistämättä tekstien kirjoittajien yhteiskunnal-
linen asema näkyy niissä muotoiluissa, joilla ne puhuvat köyhyydestä. Siksi onkin mielen-
kiintoista havaita, että myös nykyistä yhteiskunnallista keskustelua sävyttävät monet ää-
nenpainot, jotka ovat tuttuja jo Vanhasta testamentista. Kuulemme sekä niitä tulkintoja, 
jotka pitävät köyhyyttä ihmisen omana syynä, että köyhyyteen myötätuntoisesti suhtautu-
via ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tiukasti vaativia ääniä. [--] 
Vanhan testamentin kovaäänisin tuloerojen kasvun vastustaja löytynee profeetta Aamok-
sen nimellä kulkevasta kirjasta. 
 
Aamos 2:6–86 
Näin sanoo Herra: 
– Koska Israel on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, 
en päätöstäni peruuta. 
He myyvät rehellisen rahastaja köyhän kenkäparista. 
7 He polkevat heikot maan tomuunja ajavat vähävaraisten asiat umpikujaan.— 
8 Pantiksi otetuilla vaatteilla heitä lojuu jokaisen alttarin ympärillä, he juovat pyhäkössä 
viiniä, jonka ovat velallisiltaan korkoina kiristäneet. 
 
Aamoksen julistus on usein ajoitettu Israeliin, 700-luvulle eaa., aikaan, jolloin hyvinvointi 
lisääntyi, mutta kasautuen yläluokalle. Sen seurauksena tuloerot kasvoivat, rikkaat rikas-
tuivat ja köyhät köyhtyivät. Vaikka kirjan syntyhistoria lienee tätä yksinkertaistusta moni-
mutkaisempi, sen sanoma on selvä. Köyhyys ei synny sattumalta, vaan se on ihmisten, 
erityisesti valtaapitävien, toiminnan tulosta. Aamoksen kirja osoittaa, että kysymys yhteis-
kunnallisesta oikeudenmukaisuudesta, varallisuuden tasaisesta jakautumisesta ja mah-
dollisuuksien samanarvoisuudesta on ikivanha kysymys. Aamoksen kirja on myös väke-
västi sitä mieltä, että eriarvoisuus ei ole oikein vaan ehdottomasti tuomittavaa. Mikään us-
konnollinen riitti tai rituaali ei voi korvata yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden tavoitte-
lua. Vie pois minun luotani virsiesi pauhu! En halua kuulla sinun harppujesi helinää. Mutta 
oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro (Aamos 5:23-24). Aa-
moksen kirjan vaatimat oikeus ja vanhurskaus tarkoittavat nimenomaan yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta. Erityiseen vastuuseen asetetaan ne, joilla on valtaa. 
 

Uskonnolliset vainot 

1. Oliko kirkon antisemitismi vakavasti otettava ilmiö Suomessa? Paavo Aho-
nen, 2020, Teologia.fi (https://teologia.fi/2020/01/oliko-kirkon-antisemitismi-vaka-
vasti-otettava-ilmio-suomessa/) (katkelma) 

 
(antisemitismi = juutalaisvastaisuus) 
 
Sata vuotta sitten Suomesta löytyivät kaikki eurooppalaisen antisemitismin yleisimmät 
stereotypiat, eivätkä juutalaisvastaisia ajatuksia kannattaneet ainoastaan asialle vihkiyty-
neet radikaalit, vaan esimerkiksi valtaosa keskeisestä papistosta aina kirkon johtoa myö-
ten. Tämä ei yllätä, sillä antisemitismi on taustaltaan pitkälti kristillinen ilmiö ja sen juuret 
ulottuvat syvälle kirkon opetukseen ja Uuden testamentin tekstien juutalaiskuvaan. [--] 
Ensimmäisen maailmansodan jälkeisissä mullistuksissa ympäri Eurooppaa levisi huhuja 
juutalaisten merkillisestä, salaisesta vaikutusvallasta, ja muutamassa vuodessa yleistyi 
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käsitys juutalaisten keskeisestä roolista niin kommunismin kuin kapitalismin takana. Teo-
riat kansainvälisistä salaliitoista saivat kannatusta myös Suomessa. Vallankumousaallon 
ja sekavan maailmanpoliittisen tilanteen keskellä monille aivan täysjärkisille kirkonmiehille 
kelpasi hyvän selityksen puuttuessa huonompikin: juutalaiset. 
Propagandan jälkiä on vaikea tunnistaa, kun peruste on yleisesti hyväksytty. 1920-luvun 
ensimmäisinä vuosina käytännössä koko Suomen kirkon johto oli vakuuttunut siitä, että 
jonkinlainen kansainvälinen juutalaisten salaliitto oli olemassa. Juutalaisten väitettiin aja-
neen päämääriään esimerkiksi talouden, lehdistön, kulttuurin, vallankumousten ja eri po-
liittisten aatteiden, erityisesti sosialismin ja kommunismin kautta. Kun tilanne tasaantui ja 
analyysit selkenivät, menetti myös antisemitismi tenhoaan 1920-luvun puoliväliin men-
nessä. [--] 
Vaikka Suomessa ei ryhdytty juutalaisvastaisiin toimiin, oli antisemitismi maassamme 
huomiota herättävä ilmiö, erityisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Papit olivat 
sen keskeisiä kannattajia ja levittäjiä, ja siksi sitä tulisi pitää yhtenä merkittävänä suoma-
laista kristillisyyttä muokanneena aatesuuntana. 
 

Uskonnon levittäminen 

1. Ristin ja rummun kipeä historia: Saamelaisten kristillistämisen tapa taustana 
kirkollisille sovintoprosesseille. Helga West, 2019, Uskallus-hanke 
(https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/saamelaiset-ja-sovinto/) (katkelma) 

 
Kun luterilainen lähetys organisoidusti alkoi 1600-luvun lopussa, iski se kaikkiin keskeisiin 
saamelaisuuden erityispiirteisiin, jotka kannattelivat kokonaisvaltaista uskomusjärjestel-
mää. Luterilainen käännytystyö tuhosi niin aineellista kuin aineetonta osaa saamelai-
sessa filosofiassa. Aineellisena tuhona voidaan mainita saamelaisten alkuperäiskansa-
hengellisyyden fyysiset ilmenemismuodot, jotka tuhottiin tai takavarikoitiin: noitarummut ja 
niihin liittyvä esineistö sekä seidat eli pyhät paikat. Seitojen tuhoamiseen tarvittiin saame-
laisten itsensä apua, mikä herätti saamelaisyhteisöissä hajaannusta ja riitoja. Todellisuu-
dessa kuitenkaan saamelaisen ei ollut mahdollista säilyttää esivanhempien uskonnolli-
suutta, koska kristillinen kirkko ulotti kontrollinsa kaikkiin elämän osa-alueisiin, olihan 
kirkko osa valtion julkishallinnollista koneistoa. 1800-luvulle tultaessa noitarummut oli hä-
vitetty, mutta saamelaisten läheiset suhteet kuolleisiin esivanhempiin aiheuttivat edelleen 
harmia lähetystyöntekijöille. Monet saamelaisuuden keskeiset elementit, joita voisi ku-
vailla kognitiivisiksi tai aineettomiksi kitkettiin tai niiden annettiin ymmärtää olevan vähem-
piarvoisia, kuten saamelaiskielten, joita ei saanut kirkossa ja uskonnonopetuksessa käyt-
tää. Myös saamelaisten arkaaiseen laulantaan, joikuun, suhtauduttiin pakanallisena kuten 
moniin muihinkin saamelaisten elintapoihin, kuten jutaamiseen eli porojen kanssa vuo-
tuiskiertoon. Jutaamista pidettiin alkukantaisena elämisentapana, joka ei sopinut kristilli-
seen ihanteeseen paikallaan asuvasta talonpojasta. [--] Saamelaisten kristillistämisen 
tapa on taustana sille, miksi luterilaiset entiset valtionkirkot aloittivat saamelaissovintopro-
sessit 1990-luvun alussa Norjassa ja Ruotsissa, ja 2000-luvulla Suomen evankelisluteri-
laisessa kirkossa. Rakenteellisella tasolla tämä tarkoitti saamelaiskirkollisten elinten pe-
rustamista kirkkoihin. Kirkkojen saamelaisten neuvottelukuntien tehtävänä on vaalia ja 
suojella saamelaista kirkollista elämää. Tämä on tarkoittanut saamelaiskielten tukemista 
ja saamelaisuuden erityispiirteiden sallimista kirkoissa, kuten joiun. Symbolisella tasolla 
sovintoprosessit ovat johtaneet myös anteeksipyyntöihin niin Norjan kuin Ruotsin kir-
kossa sekä Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Oulun hiippakunnan silloinen piispa 
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Samuel Salmi esitti kirkon puolesta anteeksipyyntönsä Inarissa helmikuussa 2012. Hän 
kertoi toivovansa, että myös Suomen valtiojohto pahoittelisi saamelaisten kohtelua histo-
riassa, kuten Norjassa tehtiin vuonna 1997 ja Ruotsissa vuonna 1998. 
 

Kääntyminen uuteen uskontoon 

1. Uskon aitouden arviointi – puheenvuoroja eri kirkkokunnista. Suomen eku-
meeninen neuvosto, 2018, seminaari 22.11.2018 (http://www.ekumenia.fi/etu-
sivu/ajankohtaista_-_aktuellt/uskon_aitouden_arviointi__puheenvuoroja_erikirkko-
kunnista/) (katkelma) 

 
Kirkot ovat olleet huolissaan siitä, miten turvapaikanhakijoiden kääntymisen aitoutta arvi-
oidaan Maahanmuuttovirastossa. [--] 
Espoon vapaaseurakunnasta mukana oli [--] oleskeluluvan saanut turvapaikanhakija. Hän 
kertoi vaikeudesta asua vastaanottokeskuksessa, jossa ei ollut mitään tekemistä, ei työtä 
eikä opintoja. Sen sijaan elämä helpottui yhteisöön kuulumisen kautta. - Olemme tulleet 
Suomeen raunioituneesta maasta, suuri osa tulijoista on lukutaidottomia. Migrin haastat-
telukysymykset ovat vaikeita, esimerkiksi vanhurskaus voi käsitteenä olla vaikea uusille 
kristityille, ja kysymykset jäävät epäselviksi. [--] Kun turvapaikkapäätöksessä todetaan, 
että kertomus kääntymisestä jäi pinnalliseksi, saa se kirkon työntekijän pohtimaan, min-
kälaista uskottavuutta turvapaikkapuhutteluissa haetaan. [--] 
Maahanmuuttoviraston uskontoasioista vastaava esimies Anu Karppi käsitteli käänty-
mistä turvapaikkaperusteena Maahanmuuttoviraston näkökulmasta. Kristinuskoon kään-
tymiseen on vedottu aina turvapaikkaperusteena, joten se ei ole uusi asia. [--] Suomen 
perustuslaissa ja Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa turvattuun uskonnon-
vapauteen kuuluu myös oikeus vaihtaa uskontoa tai uskonnollista vakaumusta. [--] Maa-
hanmuuttovirastolla on tiedossa, että osa hakijoista ei ole tosissaan uskonnollisen kään-
tymisen suhteen. [--] 
Mia Leisti Pakolaisneuvonnasta toi paneeliin lakimiehen näkökulman. [--] - Uskottavuu-
den arviointi on haaste lakimiehelle.  Paras ohje turvapaikkahaastatteluun hakijalle on ke-
hotus kertoa omista kokemuksistaan ja tuntemuksistaan mahdollisimman avoimesti. [--] 
Mia Leisti nosti myös esiin, että trauman vaikutus hakijan psyykkiseen ja fyysiseen ter-
veyteen, hakijan koulutustaso ja ihmisten erilaiset tavat kokea ja kertoa kokemuksistaan 
ovat asioita, jotka lakimiehen on otettava huomioon uskottavuutta arvioidessaan. [--] 
Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen kuvaili tilannetta kirkkojen nä-
kökulmasta. [--] Hän allekirjoitti edeltävien puhujien arviot siitä, että kaikkien hakijoiden, 
jotka vetoavat kristinuskoon kääntymiseen turvapaikkaperusteena, kääntymys ei ole aitoa 
ja että seurakunnissa joudutaan tekemään arvioita. - Kipupiste on siinä, että selkeästi ai-
van kaikilla mittareilla aitoa kääntymystä ei pidetä Maahanmuuttovirastossa uskottavana, 
sanoi Matikainen. [--] - Olemme ajautumassa erikoiseen tilanteeseen, jossa turvapaikan-
hakijoilta edellytetään aivan eri standardit kääntymisen tuntomerkkeinä kuin kantasuoma-
laisilta. Tämä sotii vastaan minun oikeustajuani ja vielä syvemmin käsitystäni pastorina ja 
teologina. [--] Turvapaikanhakijoilta ei tule edellyttää muuta kuin keneltä tahansa seura-
kuntalaiselta, ja Matikaisen toiveena olikin, että dialogi viranomaisten kanssa tulisi johtaa 
yhteiseen näkemykseen asiasta. 
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2. Mitä on uskonnollinen kääntyminen. Helena Kupari, 2020, Katsomukset.fi 
(https://katsomukset.fi/2020/01/15/mita-on-uskonnollinen-kaantyminen/) (katkelma) 

 
Julkinen keskustelu kääntymisestä eli konversiosta on usein kärjistynyttä. Erityisen kiis-
tanalaisia ovat kysymykset haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin kohdistuvasta 
käännytyksestä, uskonnollisista ääriliikkeistä sekä uskonnon yhteydestä taloudellisen voi-
ton tavoitteluun. Itse olen kuitenkin kiinnittänyt ensisijaisesti huomiota siihen, kuinka kes-
kustelussa rakennetaan kuvaa ”oikeasta” kääntymisestä. 
On kiinnostavaa, että samalla kun merkityksellisyyden tavoitteleminen, henkinen kehitty-
minen ja uuden oppiminen ovat suomalaisessa nykykulttuurissa myönteiseksi arvotettuja 
asioita, muutos uskonnollisessa identiteetissä herättää helposti epäilyksiä. Kääntyminen 
voidaan tulkita vaikka ”hurahtamiseksi”, ”shoppailuksi” tai ”aivopesun” seuraukseksi. 
Tulkinnoissa keskeiseen asemaan nousee yksilön rooli. Kulttuurissamme kääntymisen 
tulee perustua omaehtoiseen pohdintaan ja valintaan. Jos muutokseen epäillään liittyvän 
muiden ihmisten – esimerkiksi lähipiirin tai uskonnollisen auktoriteetin – aktiivista vaikut-
tamista, kääntynyt muuttuu toimijasta uhriksi. 
Samanaikaisesti ratkaisu ei saa kuitenkaan olla liian itsenäinen ja harkittu. Muuten kään-
tyminen voi näyttäytyä opportunistisena toimintana: esimerkiksi huomion hakemisena tai 
taloudellisen hyödyn tavoitteluna. Alkusysäyksen kääntymiselle antaa Jumala tai muu yli-
inhimillinen toimija, ei ihminen itse. [--] 
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 Uskonnon- ja omantunnonvapaus 

1. Suomalaisten suhtautuminen uskonnonvapauden turvaamiseen ja uskonnon 
julkiseen näkymiseen. Kimmo Ketola, Maarit Hytönen, Veli-Matti Salminen, Jussi 
Sohlberg, Leena Sorsa, 2016, Osallistuva luterilaisuus, Suomen evankelis-luterilai-
nen kirkko vuosina 2012-2015: Tutkimus kirkosta ja suomalaisista. Kirkon tutki-
muskeskuksen julkaisuja 125 (https://evl.fi/documents/1327140/47692525/Kir-
kon+nelivuotiskertomus_II+osa_Osallistuva+luterilaisuus_netti.pdf/3dcadd52-
154c-8693-2eb7-0920fe6a99b5) (Julkaistu Kirkon tutkimuskeskuksen luvalla.) 
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2. Asennoituminen uskonnollisten yhteisöjen asemaan ja näkymiseen yhteis-
kunnallisessa elämässä. Kimmo Ketola, Maarit Hytönen, Veli-Matti Salminen, 
Jussi Sohlberg, Leena Sorsa, 2016, Osallistuva luterilaisuus, Suomen evankelis-
luterilainen kirkko vuosina 2012-2015: Tutkimus kirkosta ja suomalaisista. Kirkon 
tutkimuskeskuksen julkaisuja 125 (https://evl.fi/documents/1327140/47692525/Kir-
kon+nelivuotiskertomus_II+osa_Osallistuva+luterilaisuus_netti.pdf/3dcadd52-
154c-8693-2eb7-0920fe6a99b5) (Julkaistu Kirkon tutkimuskeskuksen luvalla.) 
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Oikean uskon määritteleminen 

1. Kuvitteellisen seurakuntalehden mielipideosasto: 
 
Mihin unohtui Raamatun sanoma? 
Olen kuulunut kirkkoon koko ikäni ja nyt huolestuneena seurannut nykyistä keskustelua 
avioliittokäsityksen muuttamisesta koskemaan samaa sukupuolta olevia pareja. Ei kirkko 
voi alkaa seurata kaikenlaisia nykymaailman trendejä ja unohtaa oman sanomansa Raa-
matun auktoriteetista. Jos kirkko unohtaa omat oppinsa ja alkaa muuntelemaan näke-
myksiään uusien ”asiakkaiden” toivossa, on tämä koko kristillinen instituutio ajautunut 
väärälle tielle. Olen todella pettynyt siihen, kuinka eräät papit katsovat oikeudekseen 
muunnella Jumalan sanaa ja vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Onko Raamatun sa-
nalla teille enää mitään merkitystä vai luuletteko voivanne itse päättää mitä oikea kristilli-
syys on?  
Nimim. Huolestunut 
 
Kirkon on muututtava ajan mukana 
Nimimerkki huolestunut kirjoitti täällä aiemmin huolestaan ja pettymyksestään koskien 
avioliittokäsityksen muuttamiseen liittyvää keskustelua ja eräiden pappien toimintaa. Hän 
vetoaa Raamatun auktoriteettiin, mutta vaikuttaa itse unohtaneen Jeesuksen sanoman 
lähimmäisenrakkaudesta. Tällainen kapeakatseisuus ja toisten tuomitseminen ei ole kris-
tinuskon oikea sanoma! Vähemmistöjen tuomitseminen ”toisen luokan kansalaisiksi” seu-
rakunnassa on täysin ristiriidassa kristinuskon alkuperäisen sanoman kanssa – Jeesus-
han nimenomaan vietti aikaa yhteiskunnan hyljeksittyjen kanssa ja arvosteli kaavoihin 
kangistunutta opin noudattamista. Kirkon on oltava kiinni nykyajassa ja vastattava nykyis-
ten seurakuntalaisten tarpeisiin tai se menettää merkityksensä. Raamatun kirjaimellinen 
tulkinta jättää kristinuskon oikean sanoman pimentoon.  
Nimim. On muutoksen aika  
 
 


