
Köyhyys ja yhteiskunnallinen 
epätasa‐arvo Raamatussa

Kontekstuaalisen tulkinnan haasteet



Kuka?

- teologian tohtori 2002

- väitöskirja: Citizens of the Kingdom: Followers in Matthew from a feminist perspective

- 20 vuotta katolisen kirkon aktiivinen jäsen. 

- Raamatun tulkinta katolisessa kirkossa (käännös)

- apokryfikirjojen käännöskomitean jäsen (katolisen kirkon edustaja)

- uskonnoton



Raamattu
- Vanha testamentti
- Deuterokanoniset eli apokryfikirjat
- Uusi testamentti

Vanha testamentti 
kirjoitettiin hepreaksi ja pienin osin arameaksi
Septuaginta, VT kreikaksi: alkukristittyjen raamattu
Jamnian kokous v. 90 > juutalainen VT

Uusi testamentti
kirjoitettiin kreikaksi
Kristityillä muita kirjoituksia Septuagintan lisäksi > UT
Kristittyjen raamatun kirjat lueteltiin ensimmäisen kerran Rooman kirkolliskokouksessa
vuonna 382. Deuterokanoniset kirjat sisältyivät raamattuun.
Sama kaanon on vahvistettu myöhemmin useammassa kirkolliskokouksessa, viimeisimmät 
Trento 1546, Vatikaani I 1870 ja Vatikaani II 1962-1965.
Uskonpuhdistus > deuterokanoniset kirjat kaanonin ulkopuolelle



Eksegetiikka on tieteenala, jossa tutkitaan Raamattuun sisältyviä kirjoituksia ja 
kulttuureja, joissa kirjoitukset ovat syntyneet.

Raamatun kirjoitusten lisäksi tutkimus kohdistuu myös muihin Raamatun maailmaa 
valaiseviin teksteihin ja muuhun materiaaliseen jäämistöön. Huomion kohteena ovat 
myös Raamatun ulkopuolelle jääneet uskonnolliset kirjoitukset ja valtauomien torjumat 
uskonnollisuuden muodot (ns. harhaopit).

Vanha testamentti:
- VT:n kirjoitukset, arkeologiset löydöt, Lähi-idän tekstilöydöt, Qumranin löydöt

Uusi testamentti:
- Uuden testamentin tekstit, Jeesuksen ajan juutalaisuus, kristinuskon varhaisin kehitys 
UT:n jälkeen, gnostilaisuus, apokryfiset evankeliumit ja muut tekstilöydöt



Historiallis-kriittinen
- tiettynä aikana ja tiettyihin olosuhteisiin kirjoitettu, ei yhteyttä kirkon (kirkkojen) uskonkäsityksiin
- kielitiede, historiantutkimus
- arkeologia, sosiaalitieteet, kirjallisuustieteet, psykologia

Kontekstuaalinen tulkinta(tilanteeseen, aikaan ja paikkaan liittyvä)
Vapautuksen teologian tulkinta
> afrikkalainen ja pohjoisamerikkalainen musta teologia, dalit teologia
- Yhteistä kaikille vapautuksen teologioille on, että ne ovat syntyneet ns. kolmannessa maailmassa tai 
sortotilanteessa. Ne pyrkivät löytämään uudelleen köyhien ja sorrettujen historiallisen voiman.

Feministiset tulkinnat/teologiat 
Raamatun tekstit ovat syntyneet patriarkaalisessa ympäristössä oman aikansa ja kulttuurinsa tuotteina. 

Antiikin naisten alisteinen asema sen ajan patriarkaalisessa yhteisössä ei legitimoi naisten alisteista 
asemaa tämän päivän maailmassa, sen enempää kirkossa kuin yhteiskunnassakaan.
Keskeistä oman identiteetin löytäminen: tietoisuus alistamisesta/vapautumisesta



VAPAUTUKSEN TEOLOGIA

‐ Lähtökohdiltaan katolisen kirkon uudistusliike
‐ Latinalaisen Amerikan taloudelliset , sosiaaliset ja poliittiset olosuhteet
‐ Vatikaani II kirkolliskokous 1962‐1965: päämäärä suunnata kirkon pastoraalinen työ kohti nykyajan maailman tarpeita
‐ Toinen Latinalaisen Amerikan piispojen yleiskonferenssi Medellinissä 1968: kirkolliskokouksen opetuksia sovellettiin 

Latinalaisen Amerikan tarpeisiin
‐ Nälkä ja köyhyys ovat rakenteellinen synti. Ainoa tie rauhaan on oikeudenmukaisuus, jota kirkon on toteutettava 

omassa rakenteessaan tai sen sanomalla ei ole merkitystä.

‐ Kirkosta tuli köyhien kirkko, jonka olemassaolo ja tehtävä ensisijaisesti kohdistui köyhiin ja marginalisoituihin.

‐ avoimuus yhteiskuntatieteille: teologisen ajattelun uudelleenarviointi

‐ Palaaminen/keskittyminen Raamattuun ja VT:n profeetallisiin kirjoihin, joissa epäoikeudenmukaisuus tuomitaan 
Jumalan tahdon vastaisena 

‐ köyhyys poistuu rakenteellisilla muutoksilla, ei hyväntekeväisyydellä

‐ lopullinen muutos kirkon ja valtion perinteellisissä suhteissa, ei enää oman yhteiskunnallisen aseman turvaamista 
(Vuola 1991)



1972 ensimmäinen suuri vapautuksen teologien tapaaminen, jonka jälkeen alkoi  laajamittainen vastustus

‐ monet papit ja sääntökuntasisaret menettivät henkensä, alkoi marttyyrien aika

‐ Salvadorissa kirkon työntekijät joutuivat tappolistalle. Esim. Salvadorin edesmennyt arkkipiispa Oscar Romero
ammuttiin kesken ehtoollisenjaon maaliskuussa 1980. 

‐ Vatikaanin politiikka: yhteiskunnallisesti aktiiviset piispat on korvattu toisenlaisilla. Ei enää karismaattisia 
kansanjohtajia, joilla olisi laajaa yhteiskunnallista painoarvoa.

‐ Kristinuskon kysymyksiä alettiin tulkita uudelleen ”perusyhteisöissä”.
- perusyhteisöt, tavallinen köyhä kansa elää sitä todeksi (praksis ennen teologiaa)
- piispat, papit, sääntökuntalaiset toteuttavat sitä työnäkynä
- teologis-teoreettinen taso: kirjoitukset

Vapautuksen teologiassa tulkitaan kristinuskoa köyhien näkökulmasta. Se tähtää yhteiskunnalliseen 
oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon.

Vapautuksen teologiaa tarvitaan edelleen, koska yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus ei ole hävinnyt maailmasta. 
Nyt ovat ajankohtaisia vapauden teologian muodot, joissa pohditaan rasismin, sukupuolen ja alkuperäiskansojen 
kysymyksiä.



ATEISMISTA: KRISTITYILLÄ JA ATEISTEILLA ON ENEMMÄN YHTEISTÄ KUIN USEAT KRISTITYT TAJUAVAT, KOSKA 
USEIN JUURI ATEISTIT TORJUVAT SELLAISEN KUVAN JUMALASTA, JOKA ITSE ASIASSA KRISTITTYJEN TULISI 
TORJUA. LIIAN USEIN KRISTITYT OVAT TILANTEESSA, JOSSA HE PUOLUSTAVAT JUMALAA, JOTA PELKÄSTÄÄN EI 
OLE OLEMASSA, VAAN JONKA EI TULISIKAAN OLLA OLEMASSA. (JUAN LUIS SEGUNDO) 



Pääperiaatteet
‐ Jumala on läsnä kansansa historiassa tuoden sille pelastuksen. Jumala on köyhien 

Jumala, joka ei voi sietää sortoa tai epäoikeudenmukaisuutta
‐ => raamatuntulkinta ei voi olla puolueetonta vaan sen täytyy asettua köyhien puolelle 

ja sitoutua taisteluun sorrettujen vapauttamiseksi.
‐ Raamatun tekstejä luetaan kontekstissa, joka on solidaarinen sorretuille



Vapaus orjuudesta

Israelin kansan orjuus Egyptissä ja vapautuminen pakkotyöstä on kansallisen kertomuksen ydin ja toistuvasti 
esillä koko Vanhassa testamentissa.

Toistuva teema: Vapautuksen teologia, Amerikan mustat orjat, Intian dalitit, 
Orjuuden ja pakottamisen kokemus toistuu jatkuvasti eri puolilla maailmaa > samaistuminen israelilaisten 
orjuuteen Egyptissä

Myös julma kuvaus uudesta kansallisesta puhdistuksesta. Israelilaisille luvattu uusi maa puhdistetaan muista 
asukkaista.
Vapautusta seuraa etninen puhdistus ja kansojen murha?

Kuva Jumalasta: yhteiskunnallisesti ja poliittisesti todellinen. Jumalasta puhutaan vääryyden, sorron ja 
pakkovallan vastustajana ja lopettajana.



Mark 12:37b‐44
Suuri väkijoukko kuunteli Jeesusta mielellään. 38Jeesus  puhui näin: »Varokaa  oppineita! He kulkevat mielellään 
pitkissä  viitoissa  ja odo avat, e ä heitä tervehditään toreilla. 39He menevät  synagogassa  eturiviin ja juhlissa 
kunniapaikoille. 40He vievät  leskiltä  talot ja latelevat pitkiä  rukouksiaan  vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan 
heidän tuomionsa.»
41Jeesus  oli yhä temppelialueella. Hän istuutui vastapäätä  keräyslipasta  ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen  rahaa. 
Monet rikkaat antoivat paljon. 42Si en tuli köyhä  leskivaimo  ja pani lippaaseen kaksi  pientä kolikkoa. 43Jeesus  
kutsui  oppilaansa  luokseen ja sanoi: »Kuulkaa, tämä köyhä  leski  lai oi keräyslippaaseen enemmän kuin yksikään 
toinen. 44Kun kaikki muut antoivat liiastaan, hän antoi vähästään. Hän antoi kaiken, mitä hänellä oli ja mitä hän elääkseen 
tarvitsi.»



VAPAUTUKSEN TEOLOGIA MUKAANLUKIEN FEMINISTINEN TEOLOGIA  TAISTELEE  
KÖYHYYTTÄ, EPÄOIKEUDENMUKAISUUTTA, AUTORITÄÄRISYYTTÄ, 
IMPERIALISMIA, PATRIARKAATTIA VASTAAN MISSÄ MUODOSSA NE ERI 
KONTEKSTEISSA ESIINTYVÄTKIN.



FEMINISTINEN RAAMATUNTULKINTA (WOMANIST)

”Yhdentekevää,
oletko juutalainen vai kreikkalainen
orja vai vapaa
mies vai nainen
sillä Kristuksessa Jeesuksessa
te olette yksi”

Paulus Tarsolainen

”Pidemmän päälle historiaa eivät muuta ne, jotka antavat uusia vastauksia, vaan ne 
jotka tekevät mahdolliseksi kysyä uudella tavalla”

John A.T.Robinson



Elisabeth Cady Stanton: The Woman´s Bible (1895-1898)
- Raamatun kohtia, jotka käsittelivät naisia
Feministinen raamatuntutkimus alkoi uudelleen 1970-luvulla
1. Raamatun tekstien historiallinen ja kirjallinen naiskuva
- Päämääränä osoittaa, että patriarkaaliset tekstit kaikesta huolimatta todistavat naisten auktoriteetista ja keskeisestä 

asemasta varhaiskristillisyydessä
- Miesten hallitsema vuosisatainen tulkintatraditio osoitetaan vääräksi soveltamalla heidän hyväksymiään 

menetelmiä ja argumentteja
- > naisten näkyvä asema varhaiskristillisyydessä tunnustettu 
- > naiseus ei ole näkymätöntä, vaikka kirkollinen traditio on niin opettanut
2.  Uudet kysymykset ja uudet tulkinnat, jotka korvaavat entiset mieskeskeiset traditiot
- Ideologisten mallien etsiminen ja legitimoiminen on tärkeämpää kuin historian tosiasiat. Oikeudenmukaisuus, 

tasa-arvo ja suvaitsevaisuus ovat tämän ideologisen tulkinnan luovuttamattomia kriteerejä. 

Feministinen sosiaalihistoria (Luise Schottroff)
- Miesten ja omistajien näkökulma
- Naisten työ on näkymätöntä ja naiset ansaitsevat vähemmän kuin miehet, mutta myös köyhät palkolliset ovat 

näkymättömiä
- Patriarkaaliset tekstit kuvaavat vain herroja ja valtaapitäviä, hallitsevan luokan näkökulma
- > KYRIOSENTRISMI
- Omistajat ja isännät omivat itselleen työn, jonka itseasiassa ovat tehneet orjat ja palkkatyöläiset



ANDROSENTRISMI tekee naisista ja lapsista näkymättömiä
KYRIOSENTRISMI tekee naisten, lasten ja miesten työstä ja köyhyydestä näkymätöntä
‐ Historia ei ole hallitsijoiden historiaa, vaan myös syrjäytettyjen ja vaiennettujen historiaa.
‐ Kyriosentrismi on väline, joka pitää naiset ja miehet työttöminä ja köyhinä
‐ Kritiikki kohdistuu kaikkeen hierarkiaan ja epäoikeudenmukaisuuteen.
Vastakäsite patriarkaatille (kyriarkaatti) ja kyriosentrismille on naisten kirkko: tulevaisuuden kirkko, jossa naiset, miehet 
ja lapset ja koko luomakunta elävät oikeudenmukaisissa suhteissa toisiinsa, ilman hierarkiaa.

RAAMATUN KIRJOJEN SYNTYAIKOJEN PATRIARKAALINEN MAAILMANKUVA JA 
YHTEISKUNTARAKENNE EI SIDO 21. VUOSISADAN KRISTITTYJÄ
Raamatun tekstit ovat syntyneet patriarkaalisessa ympäristössä oman aikansa ja kulttuurinsa tuotteina. Antiikin naisten 
alisteinen asema sen ajan patriarkaalisessa yhteisössä ei legitimoi naisten alisteista asemaa tämän päivän maailmassa, 
sen enempää kirkossa kuin yhteiskunnassakaan.
FEMINISTINEN NÄKY ON KAIKKIEN ASIOIDEN ELÄVÄ KESKINÄINEN RIIPPUVUUS TOINEN 
TOISISTAAN. RAAMATUN TRADITIO ON MUUTETTAVISSA, ANDROSENTRISMISTÄÄN 
HUOLIMATTA SE SISÄLTÄÄ KUITENKIN KRITIIKKIÄ KAIKKEA HALLITSEMISTA VASTAAN



5 Moos 
Laki velkojen anteeksiannosta
151 »Joka seitsemäs vuosi teidän tulee julistaa velkojen anteeksianto. 2Siitä on säädetty näin: Jokainen, joka on antanut 
toiselle lainan, luopukoon sen takaisin perimisestä. Lainan antaja ei saa enää vaatia velan suoritusta lähimmäiseltään, 
toiselta israelilaiselta, sillä Herran kunniaksi on julistettu velkojen anteeksianto. 3Vierasheimoiselta saatte vaatia 
maksun, mutta maanmiehellenne antamaanne lainaa ette saa periä takaisin. 4Herra, teidän Jumalanne, siunaa teitä 
runsaasti siinä maassa, jonka hän antaa teille perintöosaksi. Sen tähden teidän keskuudessanne ei pitäisi olla 
köyhiä, 5eikä heitä olekaan, jos vain kaikessa tottelette Herraa ja tarkoin noudatatte tätä käskyä, jonka minä nyt olen 
teille ilmoittanut. 6Kun Herra, teidän Jumalanne, lupauksensa mukaisesti on siunannut teitä, te pystytte antamaan 
lainaa monille muille kansoille, mutta ette itse joudu lainaamaan niiltä. Te saatte hallita monia kansoja, mutta ne eivät 
hallitse teitä.
7»Jos jollakin paikkakunnalla siinä maassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, teille antaa, asuu joku köyhä israelilainen, 
älkää olko niin kovasydämisiä, että kieltäytyisitte auttamasta häntä. 8Olkaa anteliaita ja lainatkaa hänelle se, minkä hän 
tarvitsee. 9Te ette saa kohdella tylysti köyhää maanmiestänne kieltämällä häneltä halpamaisesti apunne vain sen 
vuoksi, että tiedätte seitsemännen vuoden, velkojen anteeksiantovuoden, olevan lähellä. Jos kiellätte apunne, hän 
huutaa avukseen Herraa, ja te joudutte syynalaisiksi. 10Antakaa hänelle auliisti ja iloisin mielin. Silloin Herra, teidän 
Jumalanne, siunaa teitä kaikissa töissänne ja kaikissa hankkeissanne. 11Köyhiä tulee maassanne olemaan aina. Siksi 
minä käsken teitä osoittamaan anteliaisuutta osattomille ja varattomille maanmiehillenne.



2 Moos 22:

20»Älä tee muukalaiselle vääryyttä äläkä riistä häntä, sillä olet itsekin ollut muukalaisena Egyptissä. 21Älkää 
kohdelko huonosti leskiä älkääkä orpoja. 22Jos kohtelette heitä huonosti, minä kuulen heidän huutonsa, kun 
he huutavat minulta apua. 23Minun vihani syttyy, ja minä surmaan teidät sodalla, niin että teidän 
vaimoistanne tulee leskiä ja lapsistanne orpoja.
24»Jos lainaat rahaa jollekulle köyhälle, joka kuuluu minun kansaani, älä ole kiskuri. Älä siis määrää korkoa 
hänen maksettavakseen. 25Jos otat pantiksi lähimmäisesi viitan, palauta se hänelle auringonlaskuun 
mennessä; 26onhan se hänen ainoa peitteensä, hänen ruumiinsa ainoa suoja. Mihin hän muuten voi kääriytyä 
nukkumaan mennessään? Kun hän huutaa minulta apua, minä kuulen häntä, sillä minä olen laupias.
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8»Laske seitsemän vuosiviikkoa eli seitsemän kertaa seitsemän vuotta. Kun vuosiviikkoja on kertynyt seitsemän eli 
vuosia yhteensä neljäkymmentäyhdeksän, 9 anna silloin seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä puhaltaa 
torveen; tuona sovituspäivänä soikoot torvet kaikkialla maassanne. 10 Pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa 
maanne kaikille asukkaille yleinen omistusoikeuksien palautus. Se vuosi on riemuvuosi. Silloin jokainen maansa 
menettänyt saa sen jälleen haltuunsa ja jokainen orjaksi myyty saa palata sukunsa luo. 11Viettäkää riemuvuotta joka 
viideskymmenes vuosi. Älkää silloin kylväkö älkääkä korjatko peltoon itsestään kasvanutta viljaa älkääkä kerätkö 
hoitamattomiin köynnöksiin kasvaneita rypäleitä, 12sillä se vuosi on riemuvuosi, jonka tulee olla teille pyhä. Syökää 
vain sitä, mitä maa itsestään tuottaa.
13»Riemuvuotena jokainen saa palata omalle maalleen. 14Jos myytte maata toisillenne tai ostatte sitä, älkää 
tavoitelko kohtuutonta hyötyä. 15Maksakaa toisillenne sen mukaan, montako vuotta on seuraavaan riemuvuoteen, 
ja määrätkää myös myyntihinta jäljellä olevien satovuosien luvun mukaan. 16Mitä enemmän satovuosia on jäljellä, 
sitä korkeampi on hinta, ja mitä vähemmän on vuosia, sitä alempi on hinta, sillä myyjä ei myy maataan, vaan 
ainoastaan tietyn määrän satoja. 17Älkää pyrkikö hyötymään toistenne kustannuksella, vaan pelätkää Jumalaa. Minä 
olen Herra, teidän Jumalanne.



5 Moos 26:1‐13
1»Kun olette tulleet siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa omaksenne, ja kun olette ottaneet 
sen haltuunne ja asettuneet sinne asumaan, 2 erottakaa vuosittain ensi hedelmät kaikesta sadosta, jonka 
Herralta saamanne maa tuottaa teille. Pankaa ne koriin ja lähtekää siihen paikkaan, jonka Herra, teidän 
Jumalanne, on valinnut nimensä asuinsijaksi. 3Menkää sen papin luo, joka kulloinkin on virassa, ja sanokaa 
hänelle: ’Minä ilmoitan tänään Herran, sinun Jumalasi edessä, että olen päässyt siihen maahan, jonka hän esi‐
isillemme vannomallaan valalla lupasi meille.’
4»Pappi ottakoon korin ja asettakoon sen Herran alttarin eteen. 5 Lausukaa sitten Herran, Jumalanne edessä: 
’Isäni oli harhaileva aramealainen, joka muutti vähälukuisen väkensä kanssa Egyptiin ja asui siellä muukalaisena, 
ja hänestä kasvoi suuri, mahtava ja monilukuinen kansa. 6Mutta egyptiläiset kohtelivat meitä huonosti, sortivat 
meitä ja teettivät meillä raskasta työtä. 7 Silloin me huusimme avuksi Herraa, isiemme Jumalaa, ja Herra kuuli 
huutomme ja näki meidän kärsimyksemme, ahdistuksemme ja kurjuutemme. 8Herra vei meidät pois Egyptistä 
kohotetun kätensä ja pelottavien ihmeiden ja tunnustekojen voimalla, 9 toi meidät tänne ja antoi meille tämän 
maan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. 10Nyt olen tuonut sadon parhaat hedelmät siitä maasta, jonka sinä, Herra, 
minulle annoit.’ Pankaa lahjanne sitten Herran, Jumalanne eteen, kumartukaa rukoilemaan häntä 11ja iloitkaa 
kaikesta siitä hyvästä, minkä Herra, teidän Jumalanne, on teille ja teidän perheillenne antanut. Myös leeviläiset
ja keskuudessanne asuvat muukalaiset saavat iloita kanssanne.
Kymmenysten luovuttaminen
12 »Joka kolmas vuosi, kymmenysten vuotena, teidän tulee asuinsijoillanne erottaa sadosta kaikki leeviläisille, 
muukalaisille, orvoille ja leskille kuuluvat kymmenykset. Kun olette tehneet tämän ja kaikki ovat saaneet syödä 
itsensä kylläisiksi, 13sanokaa Herran, Jumalanne edessä: ’Olen vienyt talostani pois kaiken Herralle pyhitetyn ja 
antanut sen leeviläisille, muukalaisille, orvoille ja leskille, niin kuin olet käskenyt minun tehdä. En ole rikkonut 
enkä unohtanut käskyjäsi.



Aamos2:2-8
6 Näin sanoo Herra:
– Koska Israel on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen,
en päätöstäni peruuta.
He myyvät rehellisen rahasta
ja köyhän kenkäparista.
7 He polkevat heikot maan tomuun
ja ajavat vähävaraisten asiat umpikujaan.
Isä ja poika käyvät saman naisen luona
ja häpäisevät näin minun pyhän nimeni.
8 Pantiksi otetuilla vaatteilla heitä lojuu
jokaisen alttarin ympärillä,
he juovat pyhäkössä viiniä,
jonka ovat velallisiltaan korkoina kiristäneet.

Aamos 5:21-24
21Minä vihaan teidän juhlianne, minä inhoan niitä,
minä en voi sietää juhlakokouksianne.
22Kun te tuotte minulle
polttouhrejanne ja ruokauhrejanne,
minä en ota niitä vastaan.
Juottovasikkoihin, joita te tuotte ateriauhriksi,
minä en katsahdakaan.
23Vie pois minun luotani virsiesi pauhu!
En halua kuulla sinun harppujesi helinää.
24Mutta oikeus virratkoon kuin vesi
ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro.



Jes 1:15-17

15 Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen,
minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä.
Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte,
minä en teitä kuuntele,
koska kätenne ovat veren tahrimat.
16Peseytykää, puhdistautukaa,
tehkää loppu pahoista töistänne,
ne ovat aina silmissäni.
Lakatkaa tekemästä pahaa.
17 Opetelkaa tekemään hyvää,
tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta,
puolustakaa sorrettua,
hankkikaa orvolle oikeus,
ajakaa lesken asiaa

Jes 3:13-15
13Herra asettuu käymään oikeutta,
hän ryhtyy tuomitsemaan kansaansa.
14Hän tulee ja vaatii tilille
kansansa vanhimmat ja hallitusmiehet:
– Te olette riistäneet tyhjiin, te olette tärvelleet viinitarhan,
köyhien omasta te olette koonneet omaisuutenne.
15Millä oikeudella te ruhjotte minun kansaani,
iskette köyhiä vasten kasvoja?
Näin sanoo Jumala, Herra Sebaot.



APT 2
Seurakunnan yhteiselämä
42Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat 
yhdessä leipää ja rukoilivat. 43Pelko levisi ihmisten keskuuteen, ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja 
tunnustekoja. 44Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä. 45He myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista 
jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. 46Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he 
yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. 47He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, 
ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat.

Uskon ja omaisuuden yhteys
32Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei pitänyt omanaan sitä, minkä omisti, vaan kaikki oli heille 
yhteistä. 33Apostolit todis vat voimallises  Herran  Jeesuksen  ylösnousemuksesta, ja Jumalan armo oli heidän kaikkien 
osana runsain määrin. 34Kukaan ei kärsinyt puutetta. Ne, jotka omistivat tilan tai talon, myivät sen ja luovuttivat 
kauppasumman 35apostolien haltuun, ja näiltä jokainen sai  rahaa  tarpeensa mukaan. 36Myös Joosef, Kyproksesta kotoisin 
oleva leeviläinen, jota apostolit kutsuivat Barnabakseksi – nimi merkitsee: rohkaisija – 37myi omistamansa pellon ja 
toi  rahat  apostolien jae avaksi.



1 Kor 1:26‐29

26Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin: teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei 
monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. 27Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi 
saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, 
mikä on voimakasta. 28Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen 
Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. 29 Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan 
edessä.
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