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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa selvitetään, miten uskonnon ja politiikan kohtaamista voidaan tutkia ja kuvata sekä paneudutaan tähän kysymykseen
varhaisjuutalaisuudessa. Aluksi käydään läpi uskonnon ja politiikan suhteista tehtyä tutkimusta. Sen jälkeen määritellään tutkimuksen käsitteet ja
tarvittavan analyysin periaatteet. Uskonnon ja politiikan suhteen selvittämiseksi on maailmankatsomuksen ala jaettava kolmeen osaan eli
uskontoa, moraalis-yksilöllistä ja hallinnollis-taloudellista elämänaluetta koskeviin lohkoihin. Yhteiskunnallisten toimintatapojen taustalla voivat
olla erilaiset uskonnolliset maailmankatsomukset, ideologiat ja yhteiskunnalliset käytännöt.
Eri toimintatapoja voidaan tutkia yhteisöanalyysissä, jonka muodostaman kentän ääripäissä korostuvat toisaalta yhteiskunnan
yhdenmukaistaminen ja toisaalta arvojen sirpaloituminen. Yhdenmukaistamista voidaan toteuttaa sekä henkisesti että konkreettisin pakottamisen
keinoin. Sirpaloituminen näkyy moniarvoisuuden lisääntymisessä sekä muusta yhteiskunnasta eristäytymisenä.
Yhteisöllisyys on parhaimmillaan vapaata, mutta se voi olla myös pakotettua, syrjäytynyttä tai vaarallista. Luonnollinen yhteisöllisyys sijoittuu
analyysikentän keskukseen. Yhteisöllisessä yhteiskunnassa korostuvat yhteiset toimintaperiaatteet ja arvot kaikilla elämänalueilla ja siihen liittyy
myös taloudellinen ja sosiaalinen yhteisöllisyys.
Yhteisöllistä yhteiskuntaa tukemaan tarvitaan erilaisia instituutioita. Valtion vahvistuessa se voi osoittautua myös yhteisöllisyyttä heikentäväksi
ja keskittyä lähinnä yhteiskunnan ristiriitojen sääntelyyn. Eriytyviä tehtäviä suorittavilla instituutiolla ja toimijoilla voi olla myös erilaisia arvoja.
Yhteisöanalyysin avulla käytiin läpi varhaisjuutalaisuuden vaiheita sen alusta maanpakolaisuuteen asti. Juutalaisuuden alkuvaiheissa korostui
luonnollinen yhteisöllisyys eli heimot ja suvut. Lain myötä muodostui yhteisöllinen yhteiskunta, jonka ihanteita olivat matala hallinto,
taloudellinen tasaus ja yhteinen uskonto. Opetuksen eli yhteisen tiedon ja motivaation heikentymisen myötä toteutui uskonnon ja moraalin
sirpaloituminen.Ulkoisten, sotilaallisen paineitten vuoksi haluttiin saada kuningas johtamaan kansaa ja sodankäyntiä ja häntä tarvittiin myös
jakamaan oikeutta.
Yhteiskunnalle tärkeä yhteisöllisyys tarvitsee sekä rauhallisen toimintaympäristön että tietoisesti omaksuttuja yhteisiä arvoja. Kumpikaan
tavoitteista ei pysyvästi toteutunut juutalaisuuden varhaisvaiheissa. Sen myöhemmissä murrosvaiheissa oli nähtävissä sekä pyrkimystä kohti
alkuperäisiä ihanteita että ristiriitojen lisääntymistä ja myös sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden lisääntymistä. Myös yhteisöllisyyttä
korostavia ja universaalisia arvoja nostettiin esille. Maanpakolaisuuden jälkeen korostuivat uudelleen yhteinen uskonto, sosiaalinen tasaus sekä
yhteiset moraaliarvot. Hajautuminen meni pisimmälle roomalaisaikana, jolloin valtiota johti hellenisoitunut yläluokka, mutta kansan
uskonnollisina johtajina toimivat perinteisiä juutalaisia arvoja korostaneet fariseukset. Essealaiset eristäytyivät muista sekä uskonnollisesti että
poliittisesti. Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus heikensivät yhteiskuntaa. Lopulta väkivaltaiset ääriryhmät, selootit, kärjistivät
äärimmilleen ristiriidan roomalaisvallan kanssa. Tämä johti keskeisten instituutioitten, mutta ei koko juutalaisuuden tuhoon.
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