Lukeminen on aina
tulkintaa

• Tulemme aina tekstin äärelle omista lähtökohdistamme käsin omin ennakkooletuksinemme ja elämänkokemuksinemme. Tulkintoihimme vaikuttaa
väistämättä myös kulttuuri, jossa elämme sekä kasvatus, jonka olemme
saaneet. Kun tiedostamme tämän, pystymme tarkastelemaan erilaisia
raamatuntulkintoja maltillisemmin ja monesta eri näkökulmasta.

• Raamatun asema kirkossa ja yhteiskunnassa osoittaa, että kirja on puhunut

myös myöhemmille sukupolville. Raamatun vaikutus näkyy lukuisin tavoin
esimerkiksi kirjallisuudessa, yhteiskuntaelämässä, kuvataiteessa ja musiikissa.
Siksi on mielekästä tutkia sitä, miksi ja miten Raamattua on käytetty
tarkastelemalla Raamattua osana sen käyttäjien ajattelumaailmaa.

• Tekstin ymmärtämistä ohjaavat sen aiemmat tulkinnat, sen asema ja käyttö
kulttuurissa sekä historian traditio kokonaisuudessaan

• Tärkeää on myös se, miten Raamattua tai tekstissä olevaa raamatunkohtaa on
kirjoitusaikana tulkittu.

• Reseptiohistoriassa (reseptio viittaa vastaanottoon) keskitytään siihen, minkä

merkityksen lukija antaa tekstille. Vaikutushistoriassa pyritään seulomaan esiin
se, mikä on Raamatun osuus merkityksen synnyssä

• Raamatun reseptiolla voidaan ymmärtää kaikkea sitä, miten Raamattua on käytetty

alkaen kirjan symbolifunktiosta (esimerkiksi valassa) aina yksityiskohtaisimpiin
teologisiin tulkintoihin ja selityksiin. Näiden väliin mahtuu koko joukko erilaisia
käyttötapoja esim. saarnoissa, musiikissa, kirjallisuudessa, politiikassa tai millä
tahansa elämänalueella, niin uskonnollisissa kuin ei-uskonnollisissakin yhteyksissä.
• Reseptio- ja vaikutushistoriallisessa tutkimuksessa on ensin paikallistettava
Raamatun reseptio tutkittavassa tekstissä, kuvassa tai musiikkiteoksessa. Tätä
työvaihetta voidaan nimittää intertekstuaaliseksi analyysiksi. Toisessa vaiheessa tutkitaan
sitä, miten Raamattua käytetään ja tulkitaan. Työvaihe on nimeltään
reseptiohistoriallinen analyysi. Kolmannessa vaiheessa pyritään erottelemaan Raamatun
vaikutus reseptiossa. Tämä vaihe on vaikutushistoriallinen analyysi.

• Reseptiohistoriallisesta näkökulmasta tekstin merkitys syntyy lukijan

tulkinnassa. Mutta myös tekstin kirjoittaja ansaitsee tulla huomioiduksi.
Tekstiin kiteytyy jotain kirjoittajan intentioista. Raamatun kirjoittajien
intentioita ei aina ole kovin helppoa jäljittää. Tekstien syntyhistoriallisen
tilanteen oivaltaminen ja asiayhteyden tarkkailu rajoittavat kuitenkin
merkitysvaihtoehtoja ratkaisevasti. Kirjoittajan ja tulkinnan olosuhteet
poikkeavat yleensä niin paljon toisistaan, ettei Raamatun kirjoittajien intentio
koskaan siirry reseptioon sellaisenaan.

• Reseptio- ja vaikutushistoriassa voidaan tarkastella Raamattua sen

myöhemmissä käyttökonteksteissa. Tällaisen tarkastelutavan hyöty on siinä,
että se avaa näkymän Raamatun jatkuvaan merkitykseen historiassa.
• Mitä Raamattu puhuu meille nykypäivänä?

• Esim. elokuvien ja taiteen kuvaukset Raamatusta saattavat vaikuttaa
tulkintaamme ja käsityksiimme
• Söikö Adam omenan? 1. Moos. Mainitsee vain hedelmän
• Mille Paholainen näyttää? Taide vaikuttanut vahvasti mielikuviimme

Emme tulkitse kaikkea kirjaimellisesti

•

Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne
pidä panna mitään taakkaa. Annamme ainoastaan nämä välttämättömät
ohjeet: 29karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa,
josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on
kohdallaan. Voikaa hyvin.» Ap. t. 15:28-29

•

16Kukaan

28Pyhä

ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten
noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Kol. 2:16

• Apostolien teoissa annetaan erilaiset ohjeet syömisestä kuin Paavali
• Oliko ohjeista erimielisyyttä?
• Oliko eri seurakunnilla eri ohjeet koskien ruokamääräyksiä?

• Ruokakysymys oli alkukristittyjen ajan ”kuuma peruna”, aivan kuten
meidänkin ajallamme on omat herkät aiheensa
• Hyvin todennäköistä, että se on jakanut mielipiteitä

• 4Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi hän häpäisee

päänsä. 5Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän
häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois.
6Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos
kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee
peittää päänsä. 1. Kor. 11:4-6
• Profetoiminen tarkoittaa selväsanaista, muita opettavaa puhetta: 3Mutta se, joka profetoi,
puhuu ihmisille: hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. 1. Kor. 14:3

• Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, 34naisten tulee olla vaiti

seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava
kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. 35Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on
kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua
seurakunnan kokouksessa. 1. Kor. 14:34-35

• Samassa kirjeessä Paavali ensin antaa naisille ohjeita, kuinka puhua seurakunnassa –

heti sen jälkeen kieltää kaiken puhumisen täysin
• Harvassa kristillisessä seurakunnassa naiset peittävät päänsä, vaikka sekin on selvästi ilmaistu
Paavalin kirjeessä

• Yleensä vetoamme tähän kohtaan naispappeutta vastaan: Kuitenkin erittäin harva

seurakunta noudattaa käskyä sellaisenaan
• Nainen voi olla lähetystyössä, diakonina, lapsityöntekijänä, esirukoilijana jne.
• Kirjoittaja menee niin pitkälle, ettei nainen saisi edes kysyä seurakunnan opettajalta mitään
• Teemme siis aina tulkintaa, selitämme vaikeita kohtia pois ja harmonisoimme: Mitkä ovat ne
perusteet, joilla tätä prosessia teemme?

Matt. 5:27-30
• »Teille on opetettu tämä käsky: ’Älä tee aviorikosta.’ Mutta minä sanon teille:

jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo
tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. 29Jos oikea silmäsi viettelee sinua,
repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden
osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. 30Ja jos oikea
kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi,
että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin.

• Tarkoittiko Jeesus tämän opetuksensa kirjaimelliseksi?
• Jeesuksen ajan huono hygienia ja kehittymätön terveydenhuolto: Käden hakkaaminen
poikki tai silmän repiminen varma tulehdusriski, tuomio köyhyyteen ja mahdolliseen
kuolemaan

• Mahdollisesti kyse vertauksesta, herättelystä rajun esimerkin kautta

• Mitä oikeastaan tarkoittaa kirjaimellinen tulkinta?
• Meidän on hyvä miettiä, miksi tulkitsemme toisia kohtia ”kirjaimellisesti” ja
toisia emme. Mikä näitä kohtia yhdistää tai erottaa?

• Vaikuttaako omat ennakkokäsityksemme ja saamamme opetus siihen, mitä
löydämme Raamatusta?

