Orjuus kristityiden vainon ja pilkan sekä Jumalan
vastustamisen perusteena
Kristinuskon Jumalaa vastustetaan mitä erilaisimmilla vastaväitteillä. Yksi sellainen on syyttää
kristittyjä ja Jumalaa orjuuden puolustajina. Muita yleisiä syytöksiä on panna Jumalan syyksi
katolisten harjoittamat noitaroviot ja uskovien baptistien tappaminen sekä ryöstäminen. On
syytä muistaa, että harhaoppisten luterilaisten oppi-isät Lutherista lähtien ovat vainonneet
baptisteja eli aitoja kristittyjä alusta asti. Baptismi tuli Suomeen CJM Möllersvärdin kautta
ensin Ahvenanmaalle ja sitten Pohjanmaalle. Baptistit ja helluntailaiset vapautuivat
”eriuskoisten” kohtaamista vainoista vasta vuosikymmeniä baptismin saapumisen jälkeen.

Orjuus Israelissa
Orjalla oli Israelissa hyvät oltavat. Orja oli kuin entisaikojen renki tai piika, joka teki isännän
kanssa työsopimukseen verrattavan sopimuksen seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Orja ei ollut
palveluksensa aikana vapaa lähtemään pois vaan ainoastaan isännällä oli oikeus myydä hänet
toisen palvelukseen, jos tahtoi. Orja sai ottaa itselleen vaimon ja perustaa perheen. Isäntä piti
huolen orjan toimeentulosta, asunnosta, vaatteista ja ruoasta. Sopimuskauden umpeuduttua
orja oli vapaa lähtemään pois, jos tahtoi. Orja saattoi jäädä kuitenkin vapaaehtoisesti hyvän
isännän palvelukseen loppuiäkseen. 2Moos 21:1-9

Orjuus Rooman valtakunnan aikana
Rooman valtakunnan aikana oli tarpeen antaa orjille ohjeita, ettei olisi syntynyt avointa
kapinaa ja sotaa uskonnollisen painostuksen johdosta. Olihan mullistavaa sellainen ajatus,
jossa asetetaan Jumalan silmissä ihmiset tasa-arvoiseen asemaan, mitä pelastumiseen ja
seurakuntaelämään tulee. Paavali ja Jaakob antoivat ohjeita siitä, miten ylhäinen ei saanut
halveksia orjia ja palvelusväkeä seurakunnan sisällä vähempiarvoisina ihmisinä.
”Ajatelkaa keskenänne samoin, älkää ajatelko korkeita vaan seurustelkaa
alhaisten kanssa. Älkää olko viisaita omasta mielestänne.” Room 12:16
Vuoden 1938 käännöksessä on edellisessä jakeessa käännösvirhe. Yllä olevakaan käännös ei
tee oikeutta alkuperäiselle ajatukselle. Paavalin tarkoitus on neuvoa seurakuntaa, että myös
vähäosaisten kanssa on seurusteltava eikä kukaan ylhäinen saa olla ylimielinen yhteiskunnan
alempiarvoisia kohtaan. Juutalaisilla ja ylimyksillä ei ollut tapana aterioida ja seurustella
vääräuskoisten tai alempiarvoisten kanssa. Paavali kielsi seurakuntaa toimimasta samalla
tavalla.
”Henkilöön ei saa katsoa” eli kaikkia tulee kohdella yhdenvertaisina ja oikeamielisesti,
unohtamatta kuitenkaan yhteiskunnallista asemaa. Pietari neuvoo selvästi, ettei palvelijoiden
tule käydä kapinaan esivaltaa ja hallitsijoita vastaan. 1Piet 2:13-20 Paavali opetti samaa
roomalaisille. Room 13:1-7
Seurakunta ei saanut katsoa ylhäisen puoleen ja sortaa vähäosaisia. Jaak 2:1ss. Rikkaiden tuli
antaa paljon almuja ja harjoittaa hyväntekeväisyyttä. 1Tim 6 Myös seurakunnan tuli pitää huoli
omista köyhistään. 1Tim 5
Raamatun kirjoittajat ja Jumala eivät puolusta epäoikeudenmukaista orjajärjestelmää. Kun
kristityitä moititaan orjuuden suosimisesta, yhdistetään nämä moitteet aina jumalattomien
harjoittamaan neekerien orjuuttamiseen Amerikan puuvillapelloille ja muille viljelmille. Tosi
kristitty ei voi olla osallinen siitä raakuudesta, mitä nämä murhamiehet harjoittivat. Eräs heistä
kääntyikin kristityksi ja kirjoitti meille tutun laulun: "On armo suuri ihmeinen". (HL 279, John
Newton)

