
Tolle lege! Vartija tarjoaa

lukijoilleen e-kirjan

Mikko Ketola & Matti Myllykoski

Vartija on 124-vuotias kulttuurilehti, joka
lienee elänyt toistaiseksi parhaimmat
vuotensa Erkki Niinivaaran päätoimitta-
jakaudella 1950- ja 60-luvuilla. Aktiivises-
ti ja kriittisesti uskosta ja kulttuurista
keskustelevaa joukkoa on paljon edelleen-
kin, mutta linjalleen uskollisen Vartijan
tilaajaluvut ovat vähentyneet sukupol-
venvaihdoksen myötä. Levikin kasvatta-
misessa tällaista pientä kulttuurilehteä
eivät auta lehti-ilmoitukset, markkinoin-
titempaukset, eivätkä edes silloin tällöin
järjestettävät yleisötilaisuudet.

Niinpä me olemme päätoimittajina
miettineet, mikä neuvoksi. Olemme pää-
tyneet siihen, että pitää tehdä lisää työtä
ja paremmin vielä sekin, mikä tehdään.
Ja toiseksi tarvitaan viidakkorumpu ker-
tomaan, mitä on saatu aikaan. Budjet-
timme on tilaajien ja valtionavun turvin
pysynyt vuodesta toiseen kutakuinkin sa-
mana. Meillä ei ole varaa painaa eikä
postittaa tämän enempää, mutta me pys-
tymme antamaan tilaajillemme ja kirjas-
toissa istuville lukijoillemme toisenlaisen
lahjan. Te saatte lehdelle uuden nettisi-
vun www.vartija-lehti.fi, jossa on blo-
geja ja muuta aineistoa, vähitellen myös
lehden vanhoja numeroita elektronisessa

muodossa. Ja ennen kaikkea te saatte
kesäksi ladata itsellenne e-kirjan osoit-
teesta www.vartija-lehti.fi/e-kirja. El-
lei mitään odottamatonta tapahdu, kirja
on saatavilla tuosta osoitteesta siinä vai-
heessa, kun tämä lehden numero kolah-
taa postilaatikkoon.

Ajatus on  tämä. Me alamme tästä
keväästä alkaen julkaista Tolle lege! -ni-
mistä e-kirjojen sarjaa ja toimittaa niitä
yhden vuodessa. Kirjasarjan aihepiireinä
ovat ihminen, usko ja kulttuuri, joiden
raajapintoja ja kipupisteitä lehtemme on
vuosia tottunut tutkailemaan. Olemme
ajatelleet mennä kirjasarjassamme suo-
raan asiaan aivan kuin lehdessäkin. Mei-
tä kiinnostavat kiistanalaiset ja vahvoja
reaktioita herättävät asiat, jotka eivät
parane vaikenemalla tai kotiin päin vetä-
mällä vaan käymällä kohti, tutkimalla ja
keskustelemalla. Ihmisyyteen kuuluu hä-
vytön uteliaisuus, uskoon rehellinen
epäilys ja kulttuuriin tinkimätön kriitti-
syys. Jos Vartijasta aika jättää, emme
tiedä, missä kristillisessä lehdessä lukijat
voisivat lähteä tällaiseen seikkailuun. Jo-
ten olemme päättäneet jatkaa niin kauan
kuin lehdessä henki pihisee.

Ensimmäinen e-kirjamme on artik-
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kelikokoelma Liberaalit ja konservatiivit,
jossa avataan kriittisesti kahta viimeai-
kaisen kirkollisen keskustelumme ydin-
termiä. Kummankaan termin määrittely
ja käyttö ei ole yksiselitteistä eikä usein
edes kovin loogista, minkä huomaa no-
peasti millä tahansa keskustelufoorumil-
la, jolla termejä käytetään. Sen vuoksi
halusimme sukeltaa vähän syvemmälle
käsitteiden maailmaan ja löytää niiden
käyttöön sekä sisältöön uusia näkökul-
mia, jotka voisivat kenties tuoda vastak-
kaisia osapuolia hieman lähemmäs toi-
siaan tai edes hiukkasen liennyttää kär-
jistyneitä kantoja. Odotamme mielen-
kiinnolla kirjamme herättämiä reaktioi-
ta. Ennen muuta haluamme kiittää kaik-
kia kirjoittajia, jotka lähtivät toteutta-
maan hanketta!

Vartijan sähköistyminen ei ole jäänyt
e-kirjaan. Meillä on myös uusi facebook-
sivu www.facebook.com/vartija-leh-

ti, jossa julkaisemme ja kommentoimme
linkkejä mielenkiintoisiin ja ajatuksia he-
rättäviin juttuihin, joiden aiheena ovat
uskonnolliset kysymykset laajasti ym-
märrettynä. Tervetuloa ”tykkäämään”

sivuista ja kommentoimaan juttuja!
Tässä numerossa ovat huomattavas-

sa asemassa keskustelupalstan   jutut.
Vartijalta toivotaan vähän väliä aktiivi-
sempaa roolia kirkollisen keskustelun vi-
rittäjänä ja käyjänä. Se onkin luonnolli-
sesti alati mielessämme ja tarjoamme
mielellämme tilaa sille. Toivotamme kir-
kollisen keskustelun kentälle tervetul-
leeksi myös uuden sähköisen aikakaus-
kirjan Kirkonkellarin (www.kirkonkella-
ri.fi), joka ohjelmansa mukaisesti julkai-
see kirjoituksia kirkosta, yhteiskunnasta,
kulttuurista ja politiikasta.  Vartijan  ja
Kirkonkellarin kiinnostuksen kohteet
ovat epäilemättä usein hyvin samankal-
taisia, mutta uskomme, että kummalle-
kin julkaisulle riittää hyvin elintilaa.

Niin ja lopuksi vielä se viidakkorum-
pu. Hyvät tilaajat ja muut lukijat, kerto-
kaa lähimmäisillenne, mitä kaikkea ih-
meellistä Vartijan tilaajalle ja lukijalle
tarjotaan. Meille sen sijaan voitte kertoa,
mitä pitäisi tehdä toisin.

Aurinkoista lukukesää!

Mikko ja Matti
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Miten selittää holokaustia ja

antisemitismiä?

Neljä kiinnostavaa vastausta

Matti Myllykoski

Saksan antauduttua ja toisen maailman-
sodan päätyttyä voittajavaltioilla oli pal-
jon muutakin mietittävää kuin järkyttä-
vät mitat saanut juutalaisten joukkotuho
sotanäyttämöiden takamaastoissa ja nat-
sien keskitysleireillä. Oli aika ylistää so-
tajoukkojen toimintaa ja vastarintaliik-
keen sankareita. Oli aika selvittää, miten
sotarikollisia rangaistaisiin ja kansallis-
sosialismi saataisiin kitketyksi saksalais-
ten mielistä. Saksalaisen sota- ja murha-
koneiston uhrit luokiteltiin kansalai-
suuksien mukaan, eikä juutalaisuus ollut
kansalaisuus. Juutalaisten hirveästä
kohtalosta oltiin tietoisia, mutta keinot
asian käsittelyyn puuttuivat, ja jäivät
puuttumaan vielä pitkäksi aikaa. Saksa-
laiset itse olivat vetäytyneet monin pai-
koin itsesääliin. He pitivät itseään Hitle-
rin luoman järjestelmän ja hänen aloitta-
mansa sodan uhreina. Jos saksalaisten
joukosta olisi haettava syyllisiä, heitä oli-
si etsittävä korkeilta poliittisen ja soti-
laallisen vallan kukkuloilta. Tavallinen
Saksan kansalainen ja kunnon saksalai-
nen sotilas olivat seuranneet uskollisina
esivaltaansa ja joutuneet harhaanjohde-

tuiksi. Juutalaisten kärsimystä nämä ih-
miset eivät olleet valmiita kohtaamaan.

Vasta paljon myöhemmin holokaus-
tista alettiin keskustella ja tapahtunutta
analysoida ilmiön koskettavuuden ja va-
kavuuden vaatimalla tavalla. Nykyisin
holokaustikirjallisuutta on rannattomak-
si mereksi. Vastauksia ja uusia kysymyk-
siä on enemmän kuin kunnon monogra-
fiassakaan pystyy käsittelemään. Tässä
pienessä artikkelissa pyrin antamaan tie-
toa neljästä erilaisesta klassikon rooliin
nousseesta vastauspuheenvuorosta, jotka
asiasta kiinnostuneen on hyvä tuntea.
Vastaajista kolme on juutalaisia, mutta
aloitan kuuluisasta pakanasta, joka oli
sodan jälkeisinä vuosina yksi ranskalai-
sen kulttuurikeskustelun keskeisistä
hahmoista.

Jean-Paul Sartren näkemys
antisemitismistä
Filosofina Jean-Paul Sartre (1905–
1980) oli eksistentialisti, jonka tärkeim-
pinä vaikutteiden antajina olivat saksa-
laiset Edmund Husserl (1859–1938) ja
Martin Heidegger (1889–1976). Yhtä
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paljon kuin eksistentialisti hän oli kui-
tenkin marxilainen yhteiskuntakriitikko,
ja näiden kahden lähtökohdan liitto nä-
kyy hänen koko tuotannossaan. Sartren
sodanaikainen toiminta vastarintaliik-
keessä oli omiaan siivittämään hänen ar-
vostustaan 40-luvun lopun kulttuurikes-
kustelussa.

Sartren ajattelussa ateismi on luon-
nollinen lähtökohta: Jumalaa ei ole, ih-
misellä on vapaus ja vastuu. Hän on itse
arvojensa ja tarkoitustensa luoja. Sartren
oma ideologia joutui kriisiin Unkarin
kansannousun tukahduttamisen myötä
vuonna 1956, kun vasemmiston arvosta-
ma eksistenssifilosofi menetti luotta-
muksensa Neuvostoliittoon. Uusi poliitti-
nen foorumi hänelle avautui kuitenkin
Ranskan Algerian-sodan myötä. Kauko-
näköisesti Sartre kannatti Algerian itse-
näistymistä, joka toteutui 1962.

Myös natsi-saksan aikainen ”juuta-
laiskysmys” ja siihen liittyvä antisemitis-
mi oli Sartrelle ennen kaikkea poliittinen
haaste. Hänen pieni kirjansa Réflexions

sur la question juive (Mietteitä juutalais-
kysymyksestä), syntyi syksyllä 1944 heti
Pariisin vapauttamisen jälkeen. Tämä
tiukka analyysi antisemitismistä ilmestyi
Sartren omassa lehdessä Les Temps mo-

dernes seuraavana vuonna ja kirjana
vuonna 1946. Sartren kirjoitus vaikutti
suuresti yhtäältä antisemitismin arvon-
laskuun ja toisaalta sodasta toipuvan juu-
talaisen yhteisön identiteettiin sodanjäl-
keisessä Ranskassa. On syytä muistaa,
että Vichyn nukkehallituksen aikana
Ranskan kollaboraattorit, juutalaisvas-
taiset toimijat ja holokaustin toteuttajat
nousivat lähes kauttaaltaan poliittisesta

oikeistosta, jonka isänmaallisuus oli
luonteeltaan ennen kaikkea kommunis-
min vastaista.

Sartren mukaan antisemitismi on vi-
halle rakentuva ja laumassa vahvistuva
keskinkertaisuuksien intohimo. Näen-
näisessä isänmaallisuudessaan se on
abstraktia ja ylimielistä ”köyhän snobis-
mia”. Suuri osa Ranskan antisemiiteistä
on Sartren mukaan kaunaista pikkupor-
varistoa, jolla ei ole itsetietoisuutta ja
joka siksi haluaa olla enemmän ja tarvit-
see mystisen ulkoisen vihollisen. Sosialis-
tina Sartre näkee tietysti, että luokkatie-
toiset työläiset eivät tarvitse illusorista
vihollista, koska he tietävät kuka heitä
sortaa, mistä heidän sortamisensa johtuu
ja miten he voivat siitä vapautua. Tästä
syystä antisemiittejä on työväestössä
suhteellisen vähän. He kuuluvatkin
usein tuottamattomaan luokkaan: he
johtavat, hallinnoivat, kirjaavat, välittä-
vät ja tekevät muita sen kaltaisia töitä.

Antisemiitille juutalaisen juutalai-
suus on metafyysinen suure, jonka valos-
sa juutalainen nimenomaan juutalaisena
voi olla samalla kertaa rahanahne kapi-
talisti ja kumouksellinen sosialisti. Juu-
talaisen olemuksena on tehdä pahaa,
mutta hän on samalla vapaa tekemään
sitä. Juutalainen on samalla sekä vas-
tuussa tekemästään pahasta että paran-
tumaton pahantekijä. Tästä oivallukses-
ta käsin Sartre näkee modernin an-
tisemitismin luonnollisen ja pakottoman
yhteyden keskiaikaiseen kristilliseen an-
tisemitismiin ja kirjoittaa: ”On tietääkse-
ni vai yksi olento, joka on samalla täysin
vapaa ja kahlehdittu pahaan, se on itse
Pahan henki eli Saatana.”
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Sartre ei kuitenkaan ihannoi juuta-
laisia vaan näkee heidät poliittista vapau-
tumista tarvitsevana joukkona. Sartrelle
juutalainen on sekä historiassaan että
nykyisessä yhteiskunnassa juureton, ir-
rallinen ja maaton ihminen. Varsinaista
juutalaista sivilisaatiota ei hänen mu-
kaansa ole koskaan ollut olemassa. Tässä
Sartre liittyy tietoisesti tai tiedostamat-
taan 1800-luvun vaikutusvaltaisimman
juutalaisuuden juurten tutkijan Ernst

Renanin (1823–1892) näkemykseen,
jossa juutalaisuuden kontribuutio ihmis-
kunnalle rajoittuu profeettojen julistuk-
seen ja kristinuskon syntyyn. Sartren
mukaan moderni juutalainen on tästä
taustastaan käsin rationalisti ja univer-
salisti siinä missä irrationaalinen antise-
miitti on menneeseen katsova romantti-
nen nationalisti. Näiden kummankin ole-
minen on  Sartren mielestä  pohjimmil-
taan ”epäautenttista”. Tässä Sartre liit-
tää marxilaiseen kritiikkiinsä heideggeri-
laiseen eksistenssianalyysiin.

Vastaus löytyy Sartren ajamasta po-
liittisesta ideologiasta. Hänen mukaansa
juutalaisten on syytä tulla tietoiseksi
omasta erityisyydestään ja vainottuna
olemisestaan. Lääkkeenä antisemitis-
miin on sosialismi, joka auttaa (myös)
juutalaisia vapautumaan sorrosta ja riis-
tosta.

Länsimaisessa liberalismissa Sartre
sen sijaan ei näe ratkaisua ”juutalaison-
gelmaan”. Valistuksen arvoihin nojaava
demokraatti on juutalaisen ystävä, mutta
ei näe juutalaista ryhmänsä jäsenenä
vaan yksilönä. Juutalaisesta tulee demo-
kraatille ongelma, kun tämä alkaa pitää
itseään nimenomaan juutalaisena. Tästä

Sartre  johtaa  länsimaiselle kulttuurille
suunnatun ydinkysymyksen: ”Onko juu-
talaista olemassa? Ja jos on, mikä hän
on? Ennen kaikkea juutalainen vai ennen
kaikkea ihminen?”

Sartren kirjoitus sai aikoinaan myön-
teisen vastaanoton vasemmiston parissa,
ja Ranskan juutalaiset kiittelivät häntä
saamastaan ymmärryksestä ja tuesta
mikä kertoo siitä, että Sartren tekstin
taustalla olevaa poliittista kokonaisnäke-
mystä ei pysähdytty hahmottamaan ko-
vinkaan perusteellisesti. Sartre on saa-
nut teoksestaan myös torjuvaa kritiikkiä.
Ennen kaikkea on kiinnitetty huomiota
siihen, että myös Sartren oma kuva juu-
talaisista perustuu osittain antisemitisti-
siin kliseisiin. Arvio juutalaisten juuret-
tomuudesta ja sopeutumattomuudesta
yhteiskuntaan ei ole osoittautunut ajan
hammasta kestäväksi. Toiseksi on pidet-
ty olennaisena sitä, että Sartre ei kirjoi-
tuksessaan viittaa sanallakaan holokaus-
tiin. Hänen kuvaamansa antisemitismi
on edelleen Dreyfus-jutun aikaista anti-
semitismiä. Natsien antisemitismin ar-
vioiminen oli vielä edessäpäin, eikä ole
syytä unohtaa tässäkään yhteydessä, että
Sartre kirjoitti kannanottonsa juutalaisia
ja juutalaisuutta ulkoa päin ymmärtävä-
nä aikalaisena. Muutaman vuoden kulut-
tua kirjoituksestaan Sartre joutui vuon-
na  1948 Israelin valtion perustaminen
myötä näkemystensä kanssa kaksitahoi-
seen poliittiseen kriisiin. Kävi ilmi, että
vainottu Israel osaa nyt puolustautua ja
olla muutakin kuin sorretun asemassa.
Lisäksi juutalaisvaltio joutui aikansa po-
liittisissa jännitteissä ”läntisen imperia-
lismin” välineeksi.
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Kritiikistä huolimatta on syytä huo-
mata, että ranskalaisessa kontekstissa
Sartren analyysi on erinomaisen tärkeä
ja monessa mielessä uraa uurtava. Kuten
tässä numerossa julkaistu Amélie

Liehrmannin kirjoitus hyvin osoittaa,
Ranskalta kesti kohtuuttoman kauan
aloittaa kohtikäyvä ja menneisyyttä kun-
nolla tuulettava keskustelu holokaustis-
ta.

Adornon ja Horkheimerin analyysi
modernin antisemitismin synnystä
Saksan juutalaiset Theodor W. Adorno

(1903–1969) ja Max Horkheimer

(1895–1973) kuuluvat sodanjälkeisen yh-
teiskunnallis-filosofisen keskustelun kär-
kinimiin. Molemmat pakenivat natsi-
Saksasta ja molemmista tuli nk. Frank-
furtin koulun johtavia ajattelijoita. Ador-
no oli sosiologi ja filosofi, musiikkitietei-
lijä ja säveltäjä, joka arvosteli massakult-
tuuria ja puolusti taiteen itsenäisyyttä.

Horkheimer puolestaan oli filosofi ja
yhteiskuntateoreetikko, joka arvosteli
ennen kaikkea järjen välineellistämistä.

Heidän yhteinen avainteoksensa
Dialektik der Aufklärung (1944; Valis-
tuksen dialektiikka) syntyi Adornon vai-
mon kirjaamana miesten välisenä kes-
kusteluna Los Angelesissa. Kirjan ydin-
teesinä on valistuksessa toteutunut jär-
jen välineellistyminen. Huolimatta myyt-
tisen maailmankuvan kritiikistään valis-
tus itse on vahvistanut vallitseviin valta-
suhteisiin perustuvan yhteiskunnan.
Kritiikin kärki kohdistuu kapitalismiin:
tuotannon kasvun myötä massoista tulee
epäitsenäisiä ja aivottomia kuluttajia.
Tästä on seurannut massojen ohjailta-

vuus sekä totalitääristen ideologioiden
läpimurto ja porvarillisen sivilisaation
tuho.

Adornon ja Horkheimerin näkemyk-
sessä antisemitismi liittyy tähän asetel-
maan. Sartren tapaan he kytkevät sen
ihmisten yhteiskunnalliseen vieraantu-
miseen, mutta selitykset poikkeavat yk-
sityiskohdissa toisistaan. Adornon ja
Horkheimerin mukaan antisemitismi
toimii ennen kaikkea massojen irratio-
naalisten tunteiden purkautumistienä.
Kun kapitalistia rikastuttaneet tuotan-
non mekanismit jäivät piiloon alemmilta
luokilta, nämä syyttivät juutalaisia, jotka
olivat jo kauan olleet kauppiaita ja edis-
tyksen välittäjiä, ja niin juutalaisesta tu-
lee syntipukki massatuotannon myötä
rehottamaan päässeen kapitalismin luo-
miin ongelmiin.

Natsi-Saksasta ja muusta ajan kult-
tuurista tunnettu antisemitismi ei ole
kuitenkaan yksinomaan moderni  ilmiö
vaan se linkittyy olennaisesti myös kris-
tinuskoon. Adorno ja Horkheimer näke-
vät kristinuskossa kohtalokkaan asetel-
man, joka tuottaa irrationaalista ja näky-
mättömäksi jäävää tyytymättömyyttä.
Kristinusko on pakanuuden vastustajana
aina tehnyt selvän eron uskon ja magian
välille, mutta se ei pohjimmiltaan poik-
kea primitiivisestä uskonnollisesta ajat-
telusta ja toiminnasta. Tosiasiassa kris-
tinusko vain henkistää magian, mikä nä-
kyy Adornon ja Horkheimerin mukaan
etenkin inkarnaatio-opissa ja ehtoolli-
seen liittyvissä käsityksissä. Maagisena
uskontona kristinusko näyttää tien pe-
lastukseen, mutta ei takaa päämäärän
saavuttamista. Tästä syystä se vaatii seu-
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raajiltaan yksinkertaista uskon varmuut-
ta, jolla on viime kädessä maaginen ja
irrationaalinen perusta. Tässä juutalais-
vastaisuus tulee mukaan kuvaan. Jotta
ikuisesta pelastuksesta saataisiin var-
muus, on vahvistettava maallinen kärsi-
mys niille, jotka eivät suostu uhraamaan
järkeään. Näitä järjenvastaisen uskon
torjujia ovat aina olleet ennen kaikkea
juutalaiset, joita on täytynyt vainota läh-
tökohdiltaan vinon uskomusjärjestelmän
vahvistamiseksi.

Antisemitismi syntyy kristinuskon jo
vanhastaan tuottamana vääränä projek-
tiona, jonka valistukseen nojaava kapita-
lismi modernisoi.  Moderni yhteiskunta
on vieraantunut sivilisaation varhaisem-
malle historialle tyypillisestä perustas-
taan, luonnon jäljittelystä eli mimesikses-
tä. Modernissa yhteiskunnassa taakse-
päin katsova antisemistismi hyväksyy
luonnolliseksi ja ottaa annettuina yhteis-
kunnan olosuhteet, mutta itse luontoa se
kammoaa. Joutuessaan lähelle luontoa se
kovettaa itsensä sitä vastaan. Luonnon
kanssa vuorovaikutteisen mimesiksen si-
jaan antisemitismi tukeutuu moderniin
luonnon hallintaan.

Antisemiitti ei kykene analysoimaan
eikä kritisoimaan yhteiskuntaa perustei-
siin saakka. Hänen oma vallankumouk-
sellisuutensa on yksinomaan näennäistä,
koska se ei näe valtaapitävien läpitunke-
mattoman katseen taakse, vaan haluaa
tilalle toisen yhtä läpitunkemattoman
auktoriteetin, kiljumalla argumentoivan
fasistisen kansankiihottajan. Tässä me-
kanismissa juutalaista tarvitaan kom-
pensaatiossa syntyvän vihan kohteeksi ja
yhteiskunnallisten mekanismien tuotta-

man pahoinvoinnin purkautumisväyläk-
si. Antisemitistinen retoriikka on näen-
näisen rationaalista, mutta mytologias-
taan riisuttuna sen takaa paljastuu ai-
noastaan raivoa, pilkkaa ja myrkyllistä
jäljittelyä.

Hannah Arendtin teesi pahan
banaalisuudesta
Hannah Arendt (1906–1975) oli Saksan
juutalainen. Hänen vanhempansa olivat
maallisia ja oppineita sosiaalidemokraat-
teja. Arendtista tuli jo nuorena ateisti,
joka päätti opiskella filosofiaa ja teolo-
giaa. Marburgin yliopistossa 19-vuotiaan
Arendt löysi opettajakseen Martin Hei-
deggerin, jonka kanssa hänelle syntyi vai-
kea suhde oppilaan, henkisen kumppa-
nin ja rakastajattaren rooleissa. Arendt
väitteli vuonna 1929 Karl Jaspersin

(1883–1969) johdolla Augustinuksen rak-
kauskäsityksestä. Arendt muutti vuonna
1933 Pariisiin ja emigroitui vuonna 1941
New Yorkiin. Vuonna 1945 hänet valit-
tiin Commission on European Jewish

Cultural Reconstructionin johtajaksi.
Arendt menestyi Yhdysvalloissa ja sai
urallaan lukuisia palkintoja. Hänen pää-
teoksikseen jäivät The Origins of Totali-

tarism (1951) ja Eichmann in Jerusalem

(1963).
Jälkimmäisessä teoksessaan Arendt

esittää Eichmann-oikeudenkäynnin va-
lossa analyysinsä holokaustin kulttuuri-
sista taustatekijöistä. Tarina alkoi touko-
kuussa 1960, jolloin Mossadin agentit
kaappasivat Adolf Eichmannin (1906–
1962) Buenos Airesissa ja toimittivat tä-
män Israeliin oikeudenkäyntiä varten.
Arendt päätti lähteä paikan päälle tutki-
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maan tapausta ja kirjoittamaan siitä.
Taustalla oli myös halua nähdä tarkem-
min, miten hieman yli kymmenen vuotta
sitten perustettu juutalaisvaltio toimii
käytännössä ja millaiseen ajatteluun se
nostamassaan prosessissa nojautuu.
Arendt osallistui oikeudenkäyntiin kriit-
tisenä tarkkailijana ja kirjoitti  havain-
noistaan kirjan, joka julkaistiin Yhdys-
valloissa vuonna 1963. Eichmann oli tou-
kokuussa 1962 tuomittu kuolemaan ja
hirtetty.

Arendtille Eichmannin oikeuden-
käynti oli suurta teatteria, jossa monen-
laiset asiat ja intohimot sekoittuivat kes-
kenään. Hänen kritiikkinsä kiteytyy kol-
meen ydinteesiin. Ensinnäkin Eichmann
oli Arendtin silmissä tavallinen pieni vir-
kamies, joka toimi kuoleman palveluk-
sessa. Hän ei vastannut kuvaa murhan-
himoisesta hirviöstä, jonka natsivastai-
nen kritiikki oli luonut holokaustin to-
teuttajista. Arendtille Eichmann oli mi-
tättömyys, jonka tuomitseminen ja siihen
liittyvät intohimot vievät sivuun juuta-
laisten joukkotuhon ydinkysymyksistä.
Tähän liittyen Arendt muotoili (ydin)tee-
sinsä pahan banaalisuudesta, jolla hän
otti etäisyyttä paitsi tavanomaiseen ajat-
teluun myös omaan kirjassa The Origins

of Totalitarism esittämäänsä näkemyk-
seen radikaalista pahasta.

Kolmannella keskeisellä   teesillään
Arendt sai päälleen monien juutalaisyh-
teisöjen vihan. Hän katsoi, että natsien
kanssa yhteistyössä toimineet juutalais-
neuvostot lisäsivät eivätkä suinkaan vä-
hentäneet holokaustin uhrien lukumää-
rää. Arendtin mielestä aktiivinen vasta-
rinta tai jopa mitään tekemättömyys oli-

sivat tuottaneet kaaosta, mutta selvästi
vähemmän tuhoa.

Arendtin näkemykset ovat saaneet
ansaittua huomiota ja stimuloineet kiin-
nostavaa keskustelua. On syytä huoma-
ta, että Arendtin laaja teos ei ole tieteel-
linen tutkimus holokaustista ja antisemi-
tismistä vaan lähinnä tutkivaa journalis-
mia edustava selonteko, jolla on oma,
osin kätköön jäävä agendansa.  Vaikka
Arendt sanoo pyrkineensä kirjassaan yk-
sinomaan objektiiviseen kuvaukseen il-
miöstä, hänen kritiikkinsä on vahvasti
kärjistynyttä. Se suuntautuu selvästi ja
ennen kaikkea joitakin sodanjälkeisissä
juutalaisyhteisöissä vahvasti vaikutta-
neita näkemyksiä vastaan. Arendt kään-
tyy teeseillään juutalaisten parissa taval-
lista tunteisiin vetoavaa ja marttyyrihen-
kistä holokaustin muistoa vastaan ja ot-
taa kantaa yhteiskunnallisen aktiivisuu-
den ja vastarinnan puolesta. Tässä ase-
telmassa Arendtin kritiikillä on toisena
kohteenaan Yhdysvaltojen militantti ul-
kopolitiikka; kirjan kirjoittamisen aikoi-
hin käytiin Vietnamin sotaa, jota Arendt
vastusti aktiivisesti. Arendtin poliittinen
kanta käy selväksi myös Eichmannin oi-
keudenkäyntiä kuvaavasta kirjasta. Hän
asettuu valistuksen ja vasemmiston puo-
lelle holokaustin uskonnollista ja kansal-
lista tulkintaa vastaan. Sota-ajan toimi-
joista  Arendt arvosti vastarintaliikettä,
jonka piirissä kritiikki ja ajattelu muut-
tuivat toiminnaksi. Tässä mielessä
Arendt itse oli joillekin kriitikoilleen
helppo maalitaulu, koska hän itse ei osal-
listunut vastarintaan vaan pakeni Euroo-
pasta Yhdysvaltoihin.

Arendt sai teeseistään osakseen voi-
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makasta vastakritiikkiä, josta tuli monin
paikoin huomattavasti yliampuvampaa
kuin hänen omat kärjistyksensä olisivat
ansainneet. Monien Yhdysvaltojen juuta-
laisten vaikuttajien, etenkin holokaustis-
ta   ja antisemitismistä tiedottamiseen
keskittyneen Anti-Defamation Leaguen

mukaan Arendt tekee teeseillään uhreis-
ta lähes yhtä syyllisiä kuin tekijöistä.
Arendtin vastustajat tutkijayhteisössä
saattoivat  pysyä maltillisempina ja sa-
noa, että Arendt haluaa ennen kaikkea
shokeerata ja että hänen kirjansa on lä-
hinnä pamfletti eikä tieteellinen tutki-
mus. Arendtin monivuotinen ystävä
Gershom Scholem (1897–1982) piti
kirjan loukkaavuuden ytimenä sitä, että
Arendt hyljeksii juutalaista yhteisöä ja
sen kokemusta historiastaan. Osa kriiti-
koista tunnusti Arendtin olevan joiltakin
osin oikeassa pitäessään natsien kanssa
yhteistyöhön suostuneiden juutalaisneu-
vostojen toimintaa kohtalokkaana. Hei-
dän mielestään oli kuitenkin syytä muis-
taa, että juutalaiset eivät voineet tietää
kohtaloaan. He toimivat ainoastaan inhi-
millisesti yrittäessään neuvotella vainoa-
jansa kanssa. Juutalaisyhteisöillä ei ollut
syytä  olettaa, että  saksalaiset pyrkivät
määrätietoisesti kaikkien juutalaisten
hävittämiseen Euroopasta. Edelleen
Arendtin käsitys holokaustin toteuttajis-
ta harmaina kuoleman virkamiehinä on
saanut ajan kuluessa väistyä nyansoi-
dumman kokonaiskuvan tieltä. Holo-
kaustin toteuttajien joukossa oli runsaas-
ti valheellisia ja selkärangattomia oppor-
tunisteja sekä väkivallasta nauttivia sa-
disteja. Natsi-Saksassakaan ihmiset eivät
yksinkertaisesti vain toteuttaneet käsky-

jä, koska heidät oli koulutettu tekemään
niin.

Emil Fackenheim ja holokaustin
ainutlaatuisuus
Emil Fackenheim (1917–2003) oli juuta-
lainen filosofi, joka passitettiin keskitys-
leirille talveksi 1938/39, mutta hän pake-
ni Isoon-Britanniaan. Sieltä hän joutui
Kanadaan, jossa hän toimi sodan jälkeen
rabbina ja 1948 jälkeen filosofian profes-
sorina. Vuonna 1984 hän muutti pysy-
västi Israeliin ja opetti Jerusalemin hep-
realaisessa yliopistossa. Holokaustista tuli
Fackenheimille filosofinen ydinkysymys.
Jo varhain alkanut kiinnostus Georg

Wilhelm Friedrich Hegelin (1770–
1831) filosofiaan johti hänet kysymään,
olisiko Hegel uskonut omaan järjestel-
määnsä holokaustin jälkeisessä maail-
massa. Vastaus olisi Fackenheimin mie-
lestä ollut selvästi kieltävä.

Holokaustiin liittyi Fackenheimin
mielestä olennaisesti Jumalan ja juuta-
laisen kansan välinen suhde. Ytimek-
käässä artikkelissaan ”The Holocaust
and Philosophy” (1985) Fackenheim ky-
syy, miksi filosofit ovat hylkineet holo-
kaustia. Hän antaa kaksi vastausta. En-
sinnäkin holokausti on juutalainen kysy-
mys ja toiseksi filosofia hakee aiheisiinsa
positiivista näkökulmaa. Holokausti ei
tarjoa sellaista, ja siksi se ei aukea filoso-
fialle.

Holokausti on jo tässä mielessä uniik-
ki ilmiö. Se on Fackenheimin mielestä
omalaatuinen ilmiö myös muiden kan-
sanmurhien joukossa. Kansanmurhille
on Fackenheimin mukaan yhteistä pyrki-
mys hävittää kokonainen kansa sekä teh-
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dä se mahdollisimman salaa ja toteuttaa
hanke sodan suojissa. Kansanmurhille
tunnusomaisia piirteitä ovat myös depor-
taatiot syrjäseudulle ja pakkosiirrettyjen
julma kohtelu sekä sivistyneen maailman
vähäiset reaktiot.

Näistä kansanmurhia yhdistävistä
piirteistä huolimatta holokausti on
Fackenheimin mukaan kuitenkin selväs-
ti ainutlaatuinen ilmiö. Natsien tavoit-
teena oli  ”juutalaiskysymyksen lopulli-
nen ratkaisu” (Endlösung der Juden-

frage), siis tehdä Euroopasta täysin ”puh-
das juutalaisista” (judenrein).

Muista kansanmurhista holokaustin
erottavat myös sen perusteelliset valmis-
telut. Kohde määriteltiin rotuopillisesti
ja hallinnollisesti hyvin tarkasti, ja jouk-
komurhan toteuttamista varten käynnis-
tettiin huolellisesti suunniteltu murha-
koneisto. Toimeenpanijoita oli laaja ja
monipuolinen joukko. Holokaustin poik-
keuksellisuutta osoittaa myös epäsuorien
toimijoiden merkittävä rooli SS-valtion
toimijoiden rinnalla (armeija, koulut ja
yliopistot, kirkko, kolmas sektori). Holo-
kaustin yhteydessä toisin kuin muissa
kansanmurhissa juutalaiset määriteltiin
ihmisyyden ulkopuolelle: juutalaisten ri-
kos oli se, että he olivat juutalaisia. Holo-
kaustin päämäärä oli poikkeuksellisella
tavalla loppuun saakka harkittu: juuta-
laisten tuhoaminen, jota edeltää perus-
teellinen nöyryyttäminen ja kiduttami-
nen.

Fackenheimin mukaan holokaustilla
on erityinen asemansa ihmiskunnan his-
toriassa, koska se teki mahdottoman
mahdolliseksi; siinä tehtiin, mitä aiem-
min ei ollut tehty. Näin radikaalista pa-

hasta Fackenheim johtaa uudella tavalla
Sokrateen kysymyksen: mitä on olla
ihminen? Auschwitz-planeetalla elämän
tuhoutuminen oli olennaista ja säilymi-
nen satunnaista. Radikaalista teesistään
huolimatta  tai juuri sen vuoksi Facken-
heim liittyy Hannah Arendtin perusnä-
kemykseen, jonka mukaan holokaustin
toteuttivat aivan tavalliset ihmiset. Hei-
dän  pahuutensa oli banaalia, käskyjen
noudattamiseen perustunutta rutiinia,
joka ei tuonut heille tunnontuskia. Kui-
tenkin monet murhakoneistoa palvelleet
sotilaat olisivat voineet valita toisinkin,
kuten jotkut poikkeukselliset esimerkit
heidän joukossaan osoittavat.

Kirjassaan To Mend the World

Fackenheim tekee juutalaisena johtopää-
töksensä holokaustista ja suuntaa sanan-
sa muille juutalaisille: ”Meidän täytyy
säilyä juutalaisina ettei juutalaisten kan-
sa tuhoudu. Toiseksi, meitä käsketään
muistamaan luita ja ytimiä myöten holo-
kaustin marttyyrit, ettei heidän muiston-
sa tuhoudu. Meitä kielletään kieltämästä
Jumala tai olemasta epätoivoisia hänestä
– riippumatta siitä, kuinka paljon meidän
täytyy taistella hänen tai häneen uskomi-
sen kanssa jotta juutalaisuus ei tuhou-
tuisi. Lopuksi meitä kielletään olemasta
epätoivoisia maailmassa paikkana, josta
on tuleva Jumalan valtakunta, jotta
emme tekisi siitä tarkoituksetonta paik-
kaa, jossa Jumala on kuollut tai yhdente-
kevä ja jossa kaikki on sallittua. Näiden
imperatiivien kadottaminen vastattaessa
Hitlerin voittoon Auschwitzissa merkitsi-
si uusien, postuumien voittojen antamis-
ta hänelle.”
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Vartija 50 vuotta sitten

Kirkko ei ole minun elämykseni, mutta se on silti voimakkaana tekijänä elämyspii-
rissäni, se lähettää viestejä vieraankin tulkittaviksi. Erityisesti minusta tuntuu,
että nykyinen suomalainen kirkkomme on, kaikista niistä piirteistä huolimatta,
jotka rasittavat ikivanhaa laitosta, jonka on vaikea seurata rinta rinnan elämän
kiihtyvää kulkua, kuitenkin syntynyt eikä tehty: kasvanut suoraan suomalaisesta
kansansielusta siihen muotoon kuin sen on ollut mahdollista kasvaa

– Matti Hälli Vartijassa 2/1962
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Holokaustin varjo Ranskassa

Presidentin ja piispojen anteeksipyyntö-

julistukset ja niiden vastaanotto juuta-

laisten keskuudessa

Amélie Liehrmann

Sodan jälkeen useassa Euroopan maassa
vaiettiin holokaustista. Syyllisyys oli vai-
kea kohdata ja se projisoitiin mieluum-
min muualle. Ranskassa, joka oli osittain
sodan aikana ollut miehitettynä, syylli-
syys vieritettiin miehittäjälle. Ranskan
sodanaikainen Vichyn hallinto oli kuiten-
kin ollut aktiivinen yhteistyössä miehit-
täjän kanssa sekä säätänyt omia juuta-
laisvastaisia lakejaan. Monet Ranskassa
sijainneet keskitysleirit olivat ranskalais-
ten ylläpitämiä. Noilta keskitysleireiltä
ranskalaiset omatoimisesti järjestivät
karkotukset Auschwitziin. Ranskasta
karkotettiin lähes 76000 juutalaista.

Roomalaiskatolinen kirkko Ranskas-
sa otti avosylin vastaan sodanajan Vichyn
hallinnon, sillä se lupasi vanhojen arvo-
jen palautusta ja antoi kirkolle takaisin
sen tasavaltalaisessa ilmapiirissä menet-
tämää toimivaltaa. Niinpä kirkko saar-
nasi pitkään lojaaliutta Vichyn hallintoa
kohtaan ja oli hidas asettumaan vääryyk-
siä vastaan. Juutalaisvastaisia lakeja
kirkko ei noussut vastustamaan. Vasta

karkotusten alkaessa nousivat ensim-
mäiset protestit kirkon parista.

Sodan jälkeen katolinen kirkko ja
valtion poliittiset johtajat suojelivat
Ranskassa monia sotarikollisia. Kolmen-
kymmenen vuoden ajan tapahtumista
vaiettiin tai ne tulkittiin totuutta vääris-
täen. Ranskan johdon sodan jälkeen otta-
nut kenraali Charles De Gaulle muok-
kasi tietoisesti kansallistunnetta nostat-
taen myytin, jonka mukaan koko Rans-
kan kansa olisi ollut aktiivinen vastarin-
taliikkeessä. Todellisuudessa  ranskalai-
sista vain 2% oli kuulunut vastarintaliik-
keeseen. Tarvittiin elokuvia (Marcel
Ophulsin Le chagrin et la pitié ja
Lanzmannin Shoah) ja yhdysvaltalaiset
historioitsijat 1970-luvulla murtamaan
tuo myytti. Robert Paxtonin teoksen
(Vichy, old guard, new order 1940–45) ja
elokuvien myötä alettiin pohtia Ranskan
vastuuta holokaustista. Menneisyyden
käsittely saattoi alkaa.

Rnskanjuutalainen historioitsija Ju-

les Isaac vaati heti sodan jälkeen katoli-
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selta kirkolta uutta opetusta juutalaisuu-
desta. Hän näki, toisin kuin moni muu,
että kristillinen antijudaismi oli vaikutta-
nut antisemitismiin ja mahdollistanut
holokaustin. Isaacin aloitteesta pidettiin
vuonna 1947 Sveitsin Seelisbergissä en-
simmäinen juutalais-kristillinen kokoon-
tuminen jossa määriteltiin uudelleen,
mitä kirkkojen tulisi opettaa juutalaisuu-
desta.

Isaac jatkoi työtään juutalais-kristil-
listen suhteiden parantamisen eteen ja
1948 perustettiin ystävyysjärjestö Amitié

judeo-chrétienne. Isaac kirjoitti 1962 kir-
jan Halveksunnan opetus (L’enseigne-

ment du mépris), jossa hän esitteli, miten
kirkko oli vuosisatojen ajan suhtautunut
juutalaisuuteen. Isaac tapasi paavi Jo-

hannes XXIII:n ja pyysi, että Vatikaa-
nin toisessa konsiilissa käsiteltäisiin kir-
kon opetusta juutalaisista.

Kirkko alkoi toden teolla käsitellä
suhdettaan juutalaisuuteen vasta Vati-
kaanin toisen konsiilin aikaan. Ranskas-
sa perustettiin konsiilin jälkeen erityinen
piispakomitea juutalaissuhteita varten.
Piispakomitea oli aktiivinen ja julkaisi jo
1987 yhden dokumentin juutalaisuudes-
ta. Se pyrki aktiivisesti kehittämään juu-
talais-kristillisiä suhteita ja sillä oli mer-
kittävä rooli monien juutalais-kristillis-
ten ”konfliktien” (mm. Auschwitziin pe-
rustettu karmeliittaluostari 1984) ratkai-
semisessa.

Ristiriidat sodan ajan tulkinnoista
kärjistyivät Ranskassa 1990-luvulla ja
syyllisyyden tunnustamista vaadittiin eri
tahoilta. Vuonna 1992 koettiin skandaali,
kun presidentti François Mitterandin

”vichyläinen” menneisyys paljastui. Kah-

destasadasta henkilöstä koostuva Vel
d’hiv-42 komitea vaati presidentiltä, että
tämä myöntäisi Ranskan valtion olleen
vastuussa juutalaisten karkottamisesta.
Tähän ei Mitterand suostunut, ja täytyi
odottaa vuotta 1995, jolloin presidentiksi
valittiin Jacques Chirac. Hän tunnusti
ensi töikseen Ranskan sodan ajan syylli-
syyden.

Presidentin julistus 16.7.1995
Toisesta maailmansodasta tuli vuonna
1995 kuluneeksi 50 vuotta. Tämä oli
maailmanlaajuisesti sodan päättymisen
juhlapäivä, eivätkä anteeksipyynnöt ol-
leet harvinaisuus. Pariisissa tapahtu-
neesta Vel d’hivin piirityksestä oli kulu-
nut 53 vuotta. Osallistuessaan Vel d’hi-
vin muistotilaisuuteen 16.7.1995 Chirac
oli toiminut presidenttinä kaksi kuu-
kautta.

Chirac totesi julistuksen aluksi kan-
sakunnan elämässä olleen hetkiä, jotka
haavoittivat muistia ja kuvitelmaa omas-
ta maasta. Noita hetkiä oli Chiracin mu-
kaan vaikea palauttaa mieleen. Oli vai-
kea löytää sanoja, jotka kuvasivat sitä
kauheutta ja murhetta, joita tragedian
läpikäyneet olivat eläneet. Tragedian elä-
neillä ihmisillä oli ikiajoiksi sieluunsa ja
lihaansa merkittynä kyynelten ja häpeän
muisto. Chirac tunnusti Ranskan valtion
osuuden noihin hetkiin: ”Näitä on vaikea
palauttaa mieleen myös sen vuoksi, kos-
ka nämä mustat hetket tahraavat iki-
ajoiksi historiamme, ne ovat loukkaus
menneisyydellemme ja perinteillemme.
Kyllä, miehittäjän hullua rikollisuutta
edesauttoivat ranskalaiset, ranskalainen
valtio.”
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Seuraavaksi Chirac käsitteli Vel
d’hiv:in piiritystä. Chirac muistutti,
kuinka 450 poliisia ja santarmia olivat
koonneet 10 000 juutalaista poliisiasemil-
le ja kuinka heillä oli alkanut tuosta
hetkestä ”pitkä ja tuskallinen matka
kohti helvettiä”. Chirac muistutti, että
osa pidätetyistä vanhuksista oli Ranskan
sotaveteraaneja ensimmäisestä maail-
mansodasta. Chirac kysyi, kuinka moni
oli tuntenut tuona hetkenä itsensä pete-
tyksi ja jatkoi: ”Ranska, valistuksen ja
ihmisoikeuksien   isänmaa, suvaitsevai-
nen poliittisen turvapaikan maa, Ranska,
tuona päivänä, teki korjaamatonta va-
hinkoa. Se söi sanansa ja luovutti suojat-
tinsa teloittajilleen.”

Juutalaiset oli viety tuolloin hirvittä-
vien kohtauksien jälkeen talvivelodromil-
le. Siellä he olivat joutuneet odottamaan
useita päiviä kauhistuttavissa olosuhteis-
sa siirtoa Vichyn vallanpitäjien avaamille
kauttakulkuleireille.  Chirac totesi, että
hirmuteot olivat olleet vasta alkamassa,
lisää vainoja ja pidätyksiä oli seurannut.
Näiden seurauksena 74 junaa oli lähte-
nyt Auschwitziin, ja 76 000 Ranskan juu-
talaista ei ollut koskaan palannut.

Chirac siteerasi Tooraa: ”Älä kos-
kaan unohda, että olit muukalainen ja
orja Faaraon maassa”. Tämä lause vaati
Chiracin mukaan jokaista juutalaista
muistamaan. Chirac totesi, että 50 vuotta
myöhemmin juutalainen yhteisö oli lail-
leen uskollinen ja muisti ilman vihan tai
koston henkeä. Nyt myös koko Ranska
muisti heidän kanssaan. Muistaminen oli
tärkeää, jotta holokaustin kuusi miljoo-
naa marttyyriä eläisivät muistoissa, tuol-
laiset hirveydet eivät koskaan toistuisi ja

holokaustin veri muodostuisi Samuel

Pisarin sanoin ”toivon vereksi”.
Seuraavaksi Chirac varoitti nykyi-

syydessä ilmentyvästä antisemitismistä:
”Kun vihan henki puhaltaa, toisaalla ah-
dasmielisten elähdyttämänä, toisaalla
pelon ja torjunnan ruokkimana. Kun taas
porteillamme, juuri täällä, eräät kuppi-
kunnat, eräät julkaisut, eräät opetukset,
eräät poliittiset puolueet osoittautuvat,
enemmän tai vähemmän avoimesti, ra-
sistisen ja antisemitististen ideologioiden
kantajiksi. Joten tämän valppauden hen-
gen, joka teitä ohjaa, joka meitä ohjaa,
sen täytyy manifestoitua suuremmalla
voimalla kuin koskaan.”

Nykyistä antisemitismiä vastaan voi-
tiin Chiracin mukaan taistella tunnusta-
malla menneisyyden virheet, muistele-
malla juutalaisten kärsimyksiä ja olemal-
la salaamatta historian vaikeita asioita.
Tällainen toiminta oli ihmisyyden puo-
lustamista, alituista elämäntyötä ja tais-
telua ”pimeyden voimia vastaan”.

Chirac totesi olevansa onnellinen sii-
tä, että nuoret halusivat tietää totuuden
ja sanoi, että heidän kanssaan myös yhä
useampi ranskalainen oli päättänyt kat-
soa menneisyyttä suoraan kasvoista kas-
voihin. Chirac muistutti laajasta sodanai-
kaisesta vastarintaliikkeestä sekä rans-
kalaisista perheistä jotka olivat laittaneet
henkensä alttiiksi pelastaakseen juuta-
laisia. Seuraavaksi Chirac totesi huma-
nististen arvojen syntyneen noista pelas-
tustöistä: ”Varmasti on tehtyjä hairah-
duksia, on erehdyksiä, on kollektiivinen
syyllisyys. Mutta on myös Ranska, tietty
kuva Ranskasta, suoraselkäinen, jalomie-
linen, uskollinen perinteilleen, hengel-
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leen. Tämä Ranska ei ole koskaan ollut
Vichyssä. … Se oli Lontoossa, henkilöity-
neenä kenraali De Gaullessa. Se oli läsnä,
yhtenä ja jakamattomana, niiden ranska-
laisten sydämissä, jotka rajumyrskyn pi-
meimmässä kohtaa pelastivat juutalaisia
henkensä alttiiksi laittaen. Kuten Serge

Klarsfeld kirjoittaa, he pelastivat kol-
masosan juutalaisyhteisöstä, joka asui
Ranskassa, ja antoivat elämän kaikelle
sille, mikä siinä on parasta: humanistiset
arvot, vapauden, oikeuden, suvaitsevuu-
den arvot, jotka perustavat ranskalaisen
identiteetin ja velvoittavat meitä tulevai-
suuteen.”

Chirac päätti puheensa sanomalla,
että Euroopassa ”etnisen puhdistuksen”
kannattajat ivasivat noita arvoja, ja muis-
tutti, että historiasta oli opittava. Chirac
sanoi, ettei pitänyt hyväksyä passiivisen
todistajan roolia eikä ryhtyä vääryyksien
rikoskumppaniksi.

Piispojen julistus 30.9.1997
Katolisen kirkon parissa Paavi Johannes
Paavali II oli laatinut 1994 anteeksipyyn-
töohjelman jonka mukaan kirkon tuli en-
nen vuosituhannen vaihtumista pyytää
anteeksi erilaisia toteuttamiaan vääryyk-
siä. Niinpä myös Ranskan piispakomitea
aloitti anteeksijulistuksen laatimisen.

Piispat aloittivat julistuksen totea-
malla natsien toteuttaman kansanmur-
han olleen 1900-luvun merkittävin ta-
pahtuma, jonka nostattamia omantun-
non kysymyksiä kukaan ihminen ei voisi
välttää. Piispat mainitsivat, että katoli-
nen kirkko ei halunnut unohtaa tapahtu-
maa, vaan tiesi tietoisuuden rakentuvan
muistoista. Sen mukaan mikään yhteis-

kunta eikä kukaan yksilö voinut elää
rauhassa valheellisen menneisyyden
kanssa. Tämän vuoksi Ranskan kirkon
oli tutkittava itseään. Tuon itsetutkiske-
lun kerrottiin nousseen Johannes Paava-
li II:n kutsusta. Paavi oli kehottanut
kaikkia kirkkoja tunnustamaan omat
virheensä vahvistuakseen uskossa, op-
piakseen  tunnistamaan  nykyisyyden ja
tulevaisuuden haasteet sekä kohtaamaan
ne. Piispat  siteerasivat  paavin kutsua.
Paavi oli sanonut olevan hyvä, että kirk-
ko oli tietoinen siitä mitä oli kokenut ja
että virheiden tunnustaminen olisi lojaali
ja rohkea teko.

Julistuksessa kerrottiin, että oli ku-
lunut 50 vuotta Seelisbergin julistukses-
ta, jossa juutalaiset ja kristityt olivat yh-
dessä päättäneet uudet merkkipaalut
kirkon opetukselle juutalaisuudesta.
Piispat halusivat ottaa uuden askeleen
Kristuksen kirkastaman omantuntonsa
vaatimina. He olivat sitä mieltä, että kir-
kon oli tullut aika alistaa sodanaikainen
historiansa kriittiselle tutkimukselle.
Kirkon tuli tunnustaa epäröimättä syn-
nit, joita sen jäsenet olivat  tehneet  ja
pyytää anteeksiantamusta Jumalalta ja
ihmisiltä.

Piispat kertasivat julistuksessa myös
sodan ajan tapahtumia. Sodan aikana
kirkolle oli julistuksen mukaan syntynyt
vääristynyt käsitys tehtävästään. Tuon
vääristyneen käsityksen taustalla olivat
ymmärtämättömyys tapahtumien vaka-
vuudesta, jumiutuminen mukavuuden
asenteeseen, ajattelemattomuus, varo-
vaisuus ja koston pelko. Hengellisten joh-
tajien uskollisuus ja kuuliaisuus esivallal-
le todettiin edelleen osasyyksi sille, ettei
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kirkko ollut muistuttanut sekasorron
keskellä Jeesuksen Kristuksen sanomaa.
Julistuksen mukaan katolilaiset ja muut-
kin olisivat sitä kaivanneet. Koska sodan
ajan piispat eivät olleet vastustaneet an-
tisemitistisiä lakeja, julistus katsoi hei-
dän hiljaisuutensa olleen myönnytys räi-
keille ihmisoikeuksien rikkomuksille.

Piispat totesivat julistuksessa, että
siinä missä toiset instituutiot olivat
vaienneet vääryyksistä, kirkolla olisi voi-
nut olla merkittävä rooli oikean ja väärän
osoittamisessa. Kirkko olisi voinut vää-
ryydet julistamalla rakentaa muurin kor-
jaamatonta vastaan. Piispat kysyivät ju-
listuksessa, miksi omaatuntoa ei ollut
sodan aikana kuunneltu. Piispat muis-
tuttivat, että vaikka tämän päivän ihmi-
set eivät olleet syyllisiä tuon ajan tapah-
tumiin, heidän tehtävänään on nyt ar-
vioida objektiivisesti tuon ajan käyttäyty-
mistä ja tekoja.

Piispat pohtivat, mitkä olivat olleet
sokeutumisen   uskonnolliset juuret   ja
miksi kirkko ei ollut kuunnellut viisaim-
piensa ääntä. Viisaimpina nostettiin esil-
le katolinen teologi ja filosofi Jacques

Maritain (1882–1973), joka oli yrittänyt
jo ennen sotaa avata kristityille uuden-
laista näkemystä juutalaisista. Piispat
viittasivat myös    piispa Jules Sa-

liège’iin, joka oli kehoittanut etsimään
valoa mieluummin Pius XI:n kuin In-

nocentius III:n opetuksista. Piispat
mainitsivat Lyonin ja Pariisin teologit ja
eksegeetit, jotka olivat yrittäneet tuoda
esille kristinuskon ja juutalaisuuden yh-
tymäkohtia sekä Pius XI:n  ensyklikan
Mit Brennender Sorge, jossa paavi oli
ollut   juutalaisista epäsuorasti huolis-

saan. Julistuksen laatijat huomauttivat,
että jo vuonna 1928 Pyhä istuin oli tuo-
minnut antisemitismin. Lopuksi he kui-
tenkin epäilivät, oliko muutamien teolo-
gien ajatuksilla ja tuomioilla voinut olla
suurtakaan painoa jatkuvasti toistettu-
jen antijudaististen stereotypioden ruok-
kimisen rinnalla.

Piispat tunnustivat julistuksessaan
kristinuskon antijudaistisen tradition
epäsuoran vaikutuksen holokaustiin,
mutta olivat sitä mieltä, että natsien hä-
vityssuunnitelmalla oli ollut toiset läh-
teet. He tekivät kuitenkin myös selväksi
asian toisen puolen: historioitsijoiden
mukaan on kiistatonta, että vuosisatojen
ajan, aina Vatikaanin toiseen konsiiliin
saakka, kristittyjen parissa vallitsi anti-
judaismin traditio, joka leimasi eri tasoil-
la kristillistä oppia ja opetusta, teologiaa
ja apologiaa, julistusta ja liturgiaa. Tällä
kasvualustalla kukoisti myrkyllinen juu-
talaisvihan kasvi. Tästä on seurauksena
raskas perintö seurauksille joita on vai-
kea pyyhkiä, aina meidän vuosisadallem-
me saakka. Tästä seurauksena ovat haa-
vat, jotka ovat edelleen auki.

Piispat tunnustivat omientuntojen
nukkuneen ja vastarintakapasiteetin ol-
leen sodan aikana heikkoa. Vainojen pa-
hetessa 1942 vuodesta alkaen muutamat
piispat  olivat  protestoineet,  julistuksen
mukaan loistokkaasti. Piispat muistutti-
vat, että juutalaisten pelastamiseksi oli
anonyymisti ja urheasti tehtyjä tekoja.
Merkittävänä piispat pitivät myös sodan
ajan kristillisen vastarintaliikkeen lehtiä
Cahiers du Témoignage chrétiens, jossa
antisemitismi tuomittiin.

Julkilausumansa lopuksi piispat
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myönsivät, että välinpitämättömyys oli
ollut yleisempää. Hiljaisuus oli ollut pi-
kemmin sääntö kuin poikkeus. He sitee-
rasivat katolista kirjailijaa ja toimittajaa
François Mauriacia (1885–1970) joka
oli todennut näin laajan rikoksen kosket-
tavan kaikkia todistajia, mitkä tahansa
heidän hiljaisuutensa syyt olivatkaan.
Pastoreiden hiljaisuus oli loukannut ju-
listuksen mukaan itse kirkkoa ja sen
tehtävää. Piispojen itsetutkiskelu päättyi
tunnustukseen:

”Tänä päivänä me tunnustamme,
että tämä hiljaisuus oli virhe. Me myön-
nämme myös, että kirkko Ranskassa on
täten epäonnistunut omientuntojen ope-
tustehtävässään. Täten kirkko kantaa
kristillisen kansan kanssa vastuun siitä,
ettei antanut apua ensimmäisistä hetkis-
tä lähtien, jolloin protestoiminen ja suo-
jelu olivat mahdollisia ja välttämättömiä,
vaikka jatkossa seurasi lukemattomia
rohkeuden tekoja. Tämän me myönnäm-
me tänään. Tämä Ranskan kirkon lai-
minlyönti sekä sen vastuu juutalaisesta
kansasta ovat osa sen historiaa. Me tun-
nustamme tämän virheen. Me anomme
Jumalan anteeksiantoa ja pyydämme
juutalaista kansaa kuulemaan tämän ka-
tumuksen puheenvuoron. Tämä muista-
misen teko muistuttaa meitä olemaan
varuillaan ihmisyyden hyväksi nykyisyy-
dessä ja tulevaisuudessa.”

Julistusten vastaanotto juutalaisten
parissa
Piispojen julistus ei ollut kaikkien Rans-
kan katolisten piispojen julistus, sillä
kaikki piispat eivät sitä allekirjoittaneet.
Julistus aiheutti katolilaisten parissa

myös laajasti kritiikkiä ja vanhat antise-
mitistiset asenteet nousivat esiin. Muu-
tos mentaliteeteissa tapahtuu kuitenkin
aina hierarkiasta käsin, joten piispojen
virallinen julistus on tärkeä.

Selvitin pro gradu työssäni, millä foo-
rumeilla juutalaiset kävivät keskustelua
presidentti Jacques Chiracin vuonna
1995 antamasta julistuksesta ja Ranskan
katolisten piispojen vuonna 1997 anta-
masta julistuksesta. Lisäksi selvitin julis-
tusten yleistä vastaanottoa sekä käsitte-
lin julistusten herättämien keskustelujen
teemoja.

Lähestyin tutkimuskysymyksiä men-
neisyyden käsittelyn näkökulmasta hyö-
dyntäen diskurssianalyysia, jossa huomio
kiinnitetään siihen, miten edelliset pu-
heenvuorot tulkitaan. Diskussianalyysil-
le tyypillistä on ajatella, että puhe luo
todellisuutta. Sodan jälkeen kenraali
Charles De Gaulle muovasi puheissaan
Ranskan  valtion roolista  sodan aikana
tietynlaisen kuvan, joka hallitsi julkista
keskustelua kolmen vuosikymmenen
ajan. Menneisyyden käsittelyn näkökul-
ma on tuonut esille prosessin, joka on
mahdollistanut julistusten synnyn ja niin
kutsutun gaullistisen myytin murtumi-
sen.

Menneisyyden käsittelyn prosessiin
kiinnittivät osin huomionsa myös juuta-
laiset julistusten ilmestyessä. Järjestöjen
ja uskonnollisten yhteisöjen edustajat
huomauttivat, että pitkä prosessi oli ollut
välttämätön ja kipeän menneisyyden kä-
sittely vaati aikaa. Näyttää siltä, että
presidentin julistus loi uuden kuvan sota-
ajan tapahtumista. Presidentin julistus
näyttää mahdollistaneen sen, että sodan
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jälkeen muovautunutta todellisuutta oli
mahdollista haastaa saamatta osakseen
epäisänmaallisuuden leimaa kuten men-
neinä vuosikymmeninä. Diskurssiana-
lyyttinen ote mahdollisti sen, että teemat
oli mahdollista määritellä juutalaisten
käymän  keskustelun pohjalta  eikä esi-
merkiksi tutkijan omasta julistusten tul-
kinnasta. Teemat valikoituivat niiden
tiuhan esiintymisen myötä. Käyttämäni
tutkimuskirjallisuus on vahvistanut näin
määriteltyjen teemojen asianmukaisuut-
ta sekä tehtyjä johtopäätöksiä.

Molemmat julistukset saivat pääosin
positiivisen vastaanoton juutalaisten kes-
kuudessa. Eroja tosin oli havaittavissa eri
ryhmittymien välillä. Analyysia helpot-
taakseni olen tehnyt eron maallikkojen,
yliopistojen, järjestöjen ja uskonnollisten
yhteisöjen edustajien välille.

Presidentin julistuksen johtavaksi
teemaksi keskusteluissa nousi juutalais-
ten  suhde  Ranskan valtioon. Piispojen
julistuksen kohdalla merkittävämpi tee-
ma käsitteli juutalais-kristillisiä suhteita
ja katolisen kirkon opetusta juutalaisuu-
desta.

Pääosin julistukset saivat positiivisen
vastaanoton juutalaisten parissa. Presi-
dentin julistusta kiitettiin ja sitä pidettiin
todellisena käännekohtana, joka rikkoi
vuosikymmeniä jatkuneen hiljaisuuden.
Kuitenkin yliopiston, järjestöjen ja us-
konnollisten yhteisöjen edustajat olivat
myönteisempiä ja maallikot avoimesti
kriittisiä varsinkin piispojen julistusta
kohtaan. Toki oli niin, että järjestöjen ja
yliopistojen edustajat saivat enemmän
mahdollisuuksia tuoda näkemyksiään
lehdistössä esille. Maallikkojen näke-

mykset selvisivät joistakin haastatteluis-
ta, mutta näkemykset paljastuivat myös
tavasta, jolla järjestöjen, yliopistojen ja
uskonnollisten yhteisöjen edustajat pu-
huivat julistuksista ja vetosivat kanssaih-
misiinsä. Järjestöjen edustajat pyrkivät
vaimentamaan maallikkojen parissa
esiintynyttä julistusten kritiikkiä. Toi-
saalta järjestöjen edustajat ymmärsivät
maallikkojen kriittisyyttä. Järjestöjen ja
yliopistojen edustajat pyrkivät selittä-
mään ulkopuolisille, mistä joidenkin juu-
talaisten kriittisyys johtui. Pitkä tuskal-
linen historia Euroopassa oli tehnyt jois-
takin juutalaisista varovaisia, ja jossain
määrin esiintyi katkeruutta. Järjestöjen
ja yliopistojen edustajat yrittivät selittää
maallikkojuutalaisille    julistusten tär-
keyttä ja edistyksellisyyttä. Aktiivisia ju-
listusten puolestapuhujia olivat muiden
muassa CRIF:n presidentti Henri

Hajdenberg sekä Ranskan päärabbi
René-Samuel Sirat. Siinä missä
Hajdenberg vetosi maallikkojuutalaisia
kuulemaan julistukset, Sirat suri sitä,
etteivät rabbit antaneet piispojen julis-
tukselle suurta painoarvoa eivätkä näyt-
täneet olevan halukkaita dialogiin kris-
tittyjen kanssa.

Yliopistojen, järjestöjen ja uskonnol-
listen yhteisöjen edustajat kokivat piispo-
jen julistuksen pääosin vahvaksi symbo-
liseksi teoksi. Varsinkin Drancyn valinta
julistuksen lukemisen paikaksi koettiin
vahvaksi symboliseksi teoksi. Järjestöjen
ja uskonnollisten yhteisöjen edustajat ko-
kivat piispojen julistuksen merkitsevän
loppua katolisen kirkon niin sanotulle
halveksunnan opetukselle. Halveksun-
nan opetuksella tarkoitetaan vihamielis-
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tä, ennakkoluuloista opetusta juutalaisis-
ta ja juutalaisuudesta – opetusta, jota
katolinen kirkko oli harjoittanut vuosisa-
tojen ajan. Siihen kuului esimerkiksi syy-
te, jonka mukaan juutalaiset olivat mur-
hanneet   Kristuksen. Osa yliopistojen
edustajista koki tärkeäksi selittää, mitä
he halveksunnan opetuksella tarkoitti-
vat. Kenties juuri siksi, että halveksun-
nan opetuksella oli ollut pitkät perinteet
ja että juutalaiset olivat joutuneet vuosi-
satoja kärsimään katolisen kirkon har-
joittamaa vainoa, juutalaisiin oli jäänyt
epäluulon siemen, joka pääsi kasvamaan
varsinkin maallikkojuutalaisten parissa.
Usein juuri he kritisoivat kirkkoa avoi-
mesti ja toivat esille epäilyksiään. He
myös pelkäsivät, että anteeksiantaminen
johtaisi holokaustin unohtamiseen.

Maallikkojuutalaiset kritisoivat sitä,
että julistus oli saatu aikaan vasta 50
vuoden kuluttua tapahtumista. Tähän
kritiikkiin järjestöjen ja yliopistojen edus-
tajat vastasivat analysoimalla syitä julis-
tuksen viivästymiseen. He selittivät, mik-
si julistus ei olisi ollut mahdollinen aiem-
min. Menneisyyden käsittely vaati aikaa,
instituutioiden oli vaikea pyytää anteek-
si, sukupolvien oli vaihduttava ja keski-
näistä luottamusta hiljalleen rakennetta-
va. He myös muistuttivat, että sodan
jälkeen vahvasti ylläpidetty gaullistinen
vastarintaliike-myytti oli estänyt men-
neisyyden käsittelyä. Järjestöjen ja us-
konnollisten yhteisöjen edustajat huo-
mauttivat useaan otteeseen, että presi-
dentin julistus oli mahdollistanut piispo-
jen julistuksen. Juutalais-kristittyjen
suhteita tutkineet tai niihin osallistuneet
juutalaiset korostivat, että kehityskul-

kuun olivat vaikuttaneet Vatikaanin toi-
sen konsiilin edistysaskeleet.

Maallikkojuutalaisten parissa epäil-
tiin vahvasti muun muassa sitä, olivatko
kaikki katolilaiset julistuksen takana.
Tämä epäilys oli havaittavissa myös jär-
jestöjen, yliopiston ja uskonnollisten yh-
teisöjen edustajien keskuudessa toiveina
katolisen kirkon uudesta opetuksesta
juutalaisuudesta, jonka tuli saavuttaa ka-
tolinen kansa kokonaisuudessaan. Yli-
opistojen ja järjestöjen edustajat korosti-
vat, että muutos tapahtui hierarkiasta
käsin. He muistuttivat samalla, että pal-
jon oli vielä tehtävää, jotta mielialat kan-
san syvissä riveissä muuttuisivat.

Pääpiirteissään juutalaiset kokivat
piispojen julistuksen hyvin myönteisenä
ja tulkitsivat sen käännekohdaksi juuta-
lais-kristillisille suhteille.  Julistusta pi-
dettiin rehellisenä ja rohkeana. Järjestö-
jen ja yliopistojen edustajat uskoivat, että
piispat olivat avoimin ja vilpittömin mie-
lin liikkeellä. Siksi he uskoivat, että julis-
tus mahdollisti aidon juutalais-kristilli-
sen dialogin, jossa toista kunnioitettiin
ilman taka-ajatuksia. Tällä viitattiin esi-
merkiksi menneisyydessä vallinneeseen
käännytysintoon. Ranskan päärabbi
René-Samuel Sirat joutui toteamaan,
että juutalaisten uskonnollisten yhteisö-
jen edustajat olivat suurissa määrin vä-
linpitämättömiä piispojen julistusta koh-
taan.

Kirkolle oltiin valmiita sysäämään
vastuu sodan ajan tapahtumista, mutta
Ranskan valtion osuutta ei ajateltu. Tätä
selittää kenties se, ettei kirkon ollut kos-
kaan odotettu puolustavan juutalaisia ja
kirkkoa kohtaan oli oltu pitkään epäile-
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vällä kannalla. Ranskan valtio taas oli
antaessaan juutalaisille kansalaisuuden
muodostunut monien juutalaisten silmis-
sä ihannevaltioksi, ja juutalaisten oli vai-
kea uskoa, että se olisi pettänyt heidät.

Ranskan valtion vastuun osuus juuta-
laisten kohtaloon pyrittiin edelleen kiistä-
mään Jacques Chiracin julistuksen ilmes-
tyttyä. Varsinkin sosialistissa piireissä ha-
luttiin pitää kiinni gaullistisesta myytistä.
Se mahdollisti pahan projisoimisen mui-
hin ja ihanteellisen, ihmisoikeuksien puo-
lesta taistelevan Ranska-kuvan säilyttä-
misen. Piispojen julistus ei jakanut tässä
mielessä mielipiteitä, koska kirkon syylli-
syyden paikkansapitävyyttä ei epäilty.
Menneisyyden käsittelyn näkökulmasta
mielenkiintoista oli gaullistisen myytin
ympärillä käyty diskurssi. Presidentin ju-
listuksen yhteydessä oli havaittavissa,
että osa sosialistipiireistä pitäytyi gaullis-
tisessa myytissä. Sen mukaan Ranskalla
ei ollut kokonaisuudessaan vastuuta so-
dan ajan tapahtumista, vaan vastuu oli
vain Vichyn nukkehallituksella.

Toisaalla järjestöjen ja yliopiston
edustajat osasivat katsoa menneisyyden
käsittelyä ikään kuin ulkopuolisina, tie-
dostivat myytin olemassaolon ja uskalsi-
vat puhua siitä ääneen. Keskusteluissa
oli huomattavissa, että myytin rakenta-
masta maailmankuvasta ei kuitenkaan
täysin ollut irrottauduttu, vaan sen luo-
maa käsitteistöä käytettiin edelleen sa-
maan aikaan, kun presidentin julistusta
kiitettiin myytin rikkomisesta tai jopa
sen lopullisesta päättämisestä.

Julistuksilla katsottiin olevan tule-
vaisuutta valmistava merkitys. Se, että
niissä selkeästi tunnustettiin virheet,

katsottiin hyväksi juutalaisten parissa.
Menneiden virheiden tunnustaminen
katsottiin edellytykseksi asettua nykyi-
syydessä ilmeneviä epäkohtia vastaan.
Erityisesti juutalaiset olivat tyytyväisiä
siihen, että viralliset tahot, valtio ja kirk-
ko, tekivät pesäeron antisemitismiin ja
holokaustin kiistämiseen. Juutalaisten
huolenaiheena oli pitkään ollut Ranskan
äärioikeistopuolueen parissa esiintynyt
antisemitismi ja holokaustin kiistämi-
nen. Julistusten myötä juutalaiset näyt-
tävät kokeneen, ettei heidän tarvinnut
olla yksin huolissaan kyseisistä ilmiöistä.
Juutalaiset tulkitsivat julistusten merki-
tyksiä myös yleisemmästä näkökulmasta
ja katsoivat julistusten olevan hyödyksi
kaikenlaisen rasismin ja syrjinnän vas-
tustamisessa.

Katsaus nykyhetkeen
Ranskan poliittista johtoa syytettiin maa-
liskuussa 2012 Toulousen ampumakoh-
tauksien jälkeen. Syitä maaliskuussa ta-
pahtuneelle surmatöille juutalaisen kou-
lun edustalla lähdettiin lehdistössä oitis
etsimään edeltäviltä viikoilta presidentin
vaalikampanjoiden ilmapiiristä. Poliitti-
nen johto oli maalaillut ulkomaalaisvihaa
ja se nähtiin syyksi sille, että tällainen
järkyttävä tapahtuma saattoi olla mah-
dollinen. Ampujaksi epäiltiin äärioikeis-
toradikaalia tai muslimiradikaalia. Mus-
limi oli syyllinen ja ulkomaalaistaustansa
vuoksi ruokki äärioikeiston parissa jo val-
miiksi esiintyvää ulkomaalaisvihaa. Tällä
tavalla menneisyys vaikuttaa nykyisyy-
dessä, ja sanat muokkaavat todellisuutta,
luovat merkityksiä ja piirtävät kulttuu-
rin jossa elämme.
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KESKUSTELUA

Vastine Kalevi Virtasen arvioon kirjastani Kirkon
raamattuteologiasta ja sen puutteesta

Oli ilo lukea Kalevi Virtasen arviota
uusimmasta kirjastani. Sitä ei olekaan
vaiettu  kuoliaaksi, henki pihisee vielä!
Kyseessä taitaa olla sama henki kuin
Virtasella, joka kirjoitti: ”Kaipaan vah-
vasti raamatullista kristillisyyttä, mutta
kauhistun epäuskottavia selittelyjä.”

Puhutusta ja kirjoitetusta Jumalan
sanasta
Virtanen haluaa jatkaa keskustelua siitä,
mitä  tarkoitamme kun sanomme Raa-
mattua Jumalan sanaksi. Ensimmäiseksi
hän kiinnittää huomiota siihen, että alun
perin ”Jumalan sana” ei merkinnyt kir-
joitettua sanaa, vaan puhetta, julistusta
ja rukousta. Näin ollen Jumalan sana
olisi vasta toissijaisesti kirjoitettua sanaa.
Olennaista on puhuttu sana, joka saa
sydämet hehkumaan innosta, kuten Em-
mauksen tiellä.

Näinhän se tietysti on. Juuri sen
vuoksi Jumalan sanaa (Raamattu) täytyy
jatkuvasti saarnata, julistaa, laulaa ja ru-
koilla ääneen. Sen takia kirkko on ole-
massa. Sen takia kirjoitin kirjan kirkolli-
sesta raamattuteologiasta. Halusin antaa
oman panokseni sille, että kirjoitettu Ju-
malan sana tulisi jatkossakin puhutuksi
Jumalan sanaksi ja ihmisiin voisi sen
kautta syntyä usko Jumalan Sanaan.

Edellä sanotussa ei ole mitään uutta.
Karl Barth teki aikoinaan tunnetuksi

Jumalan sana kolmijaon: Kristus, Raa-
mattu, evankeliumin saarna. Sen hän
kuulemma löysi Lutherilta.

Mitään Jumalan sanan kolmesta
muodosta ei saa väheksyä jonkin toisen
vuoksi. Sekin on äärimmäisen hieno ja
jumalallinen lahja, että Jumalan sana on
myös teksti, Pyhät kirjoitukset. Kyllä se-
kin on saanut ja edelleen saa sydämet
hehkumaan innosta, jopa samalla tavalla
kuin mitä Kristuksen suullinen puhe
Emmauksen tiellä sai aikaan. Eräs syy
kirjani kirjoittamiseen on sen pohtimi-
nen, miksi näin voi olla.

Virtanen kirjoittaa, että näkemys
”koko Raamattu kaikkine kirjoineen on
Jumalan sanaa” on kristikunnan histo-
riassa myöhäinen ja vain protestantismin
piirissä tunnettu ilmiö. ”Miksi meidän
Suomessa tulisi tarkastella kysymystä
Jumalan sanasta vain tästä yhdestä nä-
kökulmasta.” – Aiheellinen kysymys. Itse
en löydä yhtään hyvää syytä noin ka-
pealle lähestymistavalle. Siksi itse yritän-
kin kirjassani tarkastella Raamattua mo-
nista eri näkökulmista ja sanon, etten
osaa rakentaa niistä yhtenäistä teoriaa.

Raamattu ja historia
Seuraavaksi Virtanen kiinnittää huomio-
ta siihen, että Jumalan sanan inhimilliset
kirjoittajat  toimivat  luovasti. ”Tuskin
kertomuksen luojat ja kokoajat kyselivät
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kerrottujen tapahtumien historiallisuu-
den perään.”

Tässä olen eri mieltä. Uskoisin, että
useimmissa Raamatun kirjoissa on tar-
koitus kertoa tosista tapahtumista ajassa
ja paikassa  (ainakin ns. historiallisissa
kirjoissa).  Tietysti joku  Jobin kirja  tai
Joonan kirja on eri asia. Tyylilajista sen
näkee, mikä suhde historiallisen todelli-
suuden kuvaamiseen tekstillä on. Ja tie-
tysti on muistettava, että kriittistä histo-
riankirjoitusta ei tunnettu. On otettava
huomioon tradition suullisen vaiheen
merkitys kerronnan historiallisuudelle,
samoin eri kirjallisten redaktioiden vai-
kutus.

En ymmärrä Virtasen syytöstä siitä,
että minä, ”dogmaattisesti oppinut” hen-
kilö, en näe Raamatun kirjoittamistyössä
tapahtunutta    historiallista    kehitystä,
vaan luen sitä ”ajattomana, historiatto-
mana teoksena”. Olen nimittäin täysin
tietoinen useimpien Raamatun tekstien
kehityksestä pitkän ajanjakson kuluessa.
Samoin olen tietoinen mahdollisuudesta
jaotella tekstejä eri traditiokerrostumiin.
Olen myös tietoinen tuollaisen tutkimuk-
sen hyödystä. Mielestäni tuon sen kirjas-
sani myös julki.

Raamatun lopullisen redaktiotason
merkittävyys
Olen kuitenkin sitä mieltä, että myös
Raamatun nykyinen, lopullinen teksti-
muoto eli viimeisen redaktion ja kaano-
nin muodostuksen läpikäynyt lopputulos
on tärkeä. Itse asiassa se on kaikkein
tärkein. Toki eri traditiotasojen erotte-
lusta ja Israelin uskonnon historian tun-
temisesta on hyötyä Raamatun sanomaa

etsittäessä. Mutta tästä huolimatta sano-
ma on varsinaisimmassa mielessä val-
miissa kirjallisessa lopputuloksessa, jon-
ka lopullinen kirjallinen konteksti on
kaanon.

Ei tässä pitäisi olla mitään kyse mis-
tään erityisen ”dogmaattisesta” ajattelu-
tavasta. Yleensäkin valmis teos sisältää
kirjoittajansa sanoman varmemmin
kuin  kirjoitustyön eri vaiheiden muis-
tiinpanot. Eikä Jumala ole tarkoittanut
sanaansa luettavaksi vain sellaisille mo-
dernin ajan eksegeeteille, jotka osaavat
erotella sieltä sen eri historialliset ker-
rostumat. Siksi on oletettava, että sano-
masta ainakin valtaosa paljastuu lopul-
lista tekstiä kaanonin kontekstissa luet-
taessa.

Vaikka olenkin tätä mieltä, on epä-
reilua sanoa, että kirjastani puuttuu Raa-
matun historialliseen kehitykseen liitty-
vä näkökulma. Ehkä se on muita heikom-
min edustettuna, mutta ei se puutu. Tai
jos puuttuu, silloin olen epäonnistunut
kirjoitustyössäni. Pidän nimittäin tuota
näkökulmaa hyvin tarpeellisena. Eräs
syy siihen, että en innostu Tapio Puoli-

matkan (Usko, tiede ja Raamattu) tai
Patmos-säätiön tuoreista raamattukir-
joista (Raamattu – inspiroitu ja erehty-
mätön), on juuri tuon näkökulman puut-
tuminen niistä.

Onko Jumala Raamatun auktori?
Virtanen ei tunnu hyväksyvän yhtä kes-
keisenä pitämääni näkökulmaa eli sitä,
että Raamattu on Jumalan inspiroima
kirjakokoelma. Tarkoitan inspiraatiolla
sitä, että Jumala on ohjannut Israelin ja
varhaiskirkon historiassa sukupolvien
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ajan jatkunutta inhimillistä Pyhien kir-
joitusten kirjoitus- ja muokkaustyötä
niin, että sen tuloksena on syntynyt hä-
nen haluamansa kirjakokoelma hänen
kansansa käyttöön. Tämä Pyhän Hengen
erityinen vaikutus eli inspiraatio saa ai-
kaan sen, että Raamatun teksteillä on
kirkossa erityinen arvovalta. Samalla ju-
malallinen inspiraatio saa aikaan sen,
että kaanonin kokonaisuudessa näkyy
merkityksiä, joita kukaan yksittäisistä
inhimillisistä kirjoittajista ei osannut aa-
vistaa.

Aivan oikein Virtanen näkee sen, että
myös tällainen, inhimilliset erheet ja his-
toriallisuuden salliva näkemys  Raama-
tun inspiraatiosta poikkeaa 1980-luvulla
suomalaisessa teologiasta syntyneestä
valtavirrasta. Jälkimmäisessä ei ole kyse
”inspiroidusta Jumalan sanasta”, jonka
”auktori” olisi Jumala. Kyse on siitä, että
ihmiset ovat todistaneet kokemuksistaan
Jumalan puhuttelussa. Jumala ei ole
tekstin auktori. Hän on niiden kokemus-
ten oletettu aikaansaaja, joista ihmiset
Raamatun syntyprosessissa ovat eri ta-
voin todistaneet.

Virtanen kyselee kirjani äärellä, onko
tältä 1980-luvun tieltä syytä poiketa pois.
”Eikö meille sittenkin riitä näkemys, jos-
sa Raamatun jumalallisuus perustellaan
sisällöllä, ei syntyhistorialla.”

Ei riitä, se on kirjani eräs keskeinen
väite. Jos Jumala ei ole edes modifioidus-
sa ja välillisessä (Israelin ja varhaiskir-
kon uskonnon historia) mielessä tekstien
aikaansaaja, on vaikea nähdä, kuinka Ju-
mala puhuisi Raamatun inhimillisissä sa-
noissa. Puhuja kun on yleensä jollain
tavalla vaikuttanut (lokuutio) puheensa

(illokuutiot) syntyyn. Vain näin hän on
”auktori”, joka antaa tekstille oman
”auktoriteettinsa”: sen, että hän on tätä
mieltä ja käskee, lupaa, lohduttaa, kuvai-
lee jne. näillä sanoin.

Minulle ei riitä se, että Raamatussa
”auktori” eli puhuja olisivat ihmiset ja
Jumala (tai jumalakokemus) olisi heidän
puheensa teema tai sisältö.

Ei kirkolle ole ennenkään riittänyt.
Juuri siksi Raamattua ja sen ääneen lu-
kemista on nimitetty ”Jumalan sanaksi”,
ihan eri tavalla kuin parastakaan har-
tauskirjaa. Tämän merkiksi jumalanpal-
veluksessa sanotaan ennen kaanoniin
kuuluvan tekstin lukemista esimerkiksi
näin: ”Kuulkaamme Jumalan sanaa.
Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaisille:
…”

Vain, jos Jumala itse puhuu Raama-
tun inhimillisissä sanoissa, vain silloin
usko voi tarttua noihin sanoihin ja koh-
data niissä Jumalan  itsensä.  Vain, jos
Jumala on Raamatussa puhumiensa lu-
pausten ja käskyjen ja lohdutusten ja
muitten illokuutioitten auktori, vain sil-
loin niillä on sellaista auktoriteettia, jon-
ka varaan usko voi heittäytyä. Olen poh-
diskellut tätä näkökulmaa kirjassani aika
pitkälti. Selvennän sitä mm. sillä, kuinka
ilmoitusteologiassa ”Jumalan puhe”
eroaa ”Jumalan manifestaatiosta” (Wol-
terstoff) sekä melko laajalla puheakti-
teorian ja sen teologisten sovellutusten
(Austin, Wolterstorff, Vanhoozer) esitte-
lyllä.

Ei epäuskottaville selittelyille!
Ehkä selvimmän todisteen 1980-luvun
”inhimillinen todistus Jumalasta” -näkö-
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kulman (jota en suinkaan kokonaan tor-
ju) puutteellisuudesta Virtanen tarjoaa
itse, kirjoittaessaan siitä, että Raamattu
on uskonyhteisön kirja: ”Raamattu tuo
esiin, miten nämä uskonyhteisöt näkivät
asiat eikä sitä, miten Jumala näki. Se
kertoo, mikä näiden yhteisöjen mielestä
oli elämässä oikein ja Jumalan mielen
mukaista, ei sitä, mikä oli Jumalan mie-
len mukaista.”

Mutta jos asia tosiaan on näin, miten
tällöin voi toteutua toinen, Virtasen myös
tärkeänä pitämä asia, Raamatun luonne
armonvälineenä? Jos Raamatun auktori
on pelkästään uskonyhteisö eikä millään
tasolla Jumala, eikö se silloin redusoidu
uskonyhteisön puheeksi? Missä voimme
silloin kuulla Jumalan puheen? Kirkko-
poliittisessa riitelyssä?

Lopetan vastineeni siihen, mistä Vir-
tanen arvionsa aloitti: ”Koen olevani yksi
niistä ihmisistä, jotka hakevat rehellistä
ja aitoa suhdetta Raamattuun, Jumalan
sanaan, tietämättä, mitä tällä oikeastaan
tarkoitan. Oman tilani voisi oikeastaan

ilmaista myös ajatuksella sisäisestä risti-
riidasta: kaipaan kovasti hengellistä elä-
mää ja yhteyttä Jumalaan, mutta pel-
kään kuollakseni hurskastelevaa kristil-
lisyyttä. Tai: kaipaan vahvasti raamatul-
lista kristillisyyttä, mutta kauhistun epä-
uskottavia selittelyjä.”

Minulle 1980-luvun ”inhimillinen
todistus Jumalasta” -tyyppinen, yhtei-
sön kokemukseen perustuva teoria oli
jo pitkään ennen kirjani kirjoittamista
ollut tuollainen ”epäuskottava selitte-
ly”, joka ei yksin kykene antamaan oi-
keaa suhdetta Raamattuun Jumalan
sanana. Tutustuminen kansainväliseen
raamattuteologiaa käsittelevään kirjal-
lisuuteen auttoi tietämään, mitä tuolla
epäselvällä epäilylläni  oikeastaan tar-
koitin. Sen tuloksena ei syntynyt yhte-
näistä teoriaa Raamatusta Jumalan sa-
nana. Syntyi pikemminkin vakaumus
siitä, että näkökulmia Raamattuun Ju-
malan sanana on oltava useita päällek-
käisiä.

Sammeli Juntunen

Uuden testamentin teologiaa perinteisen kristillisen opin tarpeita

varten

Arvio Timo Eskolan narratiiviteologisesta mallista

Suomen teologisen instituutin tutkija ja
monta vuotta Perustan päätoimittajana
vaikuttanut Timo Eskola on kirjoittanut
kahdennenkymmenennen kirjansa, joka
on ilman muuta hänen tähän asti tär-
keimpänsä. Aihe Uuden testamentin
teologia pitää sisällään oikeastaan kai-
ken, mikä Uuden testamentin tutkimuk-

sessa on tärkeää.1 Yli 500-sivuista järkä-
lettä on tuoreeltaan arvioitu Perustassa
(1/2012) usean kirjoittajan voimin (Jou-

ko Martikainen, Lauri Thurén, Simo

Peura, Erkki Ranta, Sammeli Jun-

1 Timo Eskola, Uuden testamentin nar-
ratiivinen teologia. Perussanoma 2011.
536 s.
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tunen, Vesa Ollilainen, Marja-Kaari-

na Marttila ja Raimo Mäkelä). Pyyde-
tyt arviot ovat pääosin myönteisiä ja niis-
sä kohdistetaan kritiikkiä lähinnä joihin-
kin Eskolan esityksen yksityiskohtiin.
Eskola saa kautta linjan kiitosta erityi-
sesti Uuden testamentin teologisen yhte-
näisyyden hahmottamisesta.

Kun Timo Eskola itse pyysi minua
osallistumaan akateemiseen debattiin
kirjastaan, suostuin mielelläni. Toisin
kuin Eskola, yhdyn itse hyvin pitkälle
Heikki Räisäsen esittämään ja moni-
puolisesti perustelemaan kokonaisku-
vaan varhaiskristillisen kirjallisuuden
tutkimuksesta uskonnonhistoriallisena
haasteena. Varhaiskristillisyydessä on
havaittavissa monia erilaisia teologisia
malleja jotka nousevat erilaisista sosiaa-
lisista taustoista, ja koko prosessissa on
huomattava osuutensa sillä, miten var-
hainen kristillinen liike vähitellen irtosi
juutalaisesta emouskonnosta omaksi us-
konnokseen. Tämä prosessi ei ollut en-
simmäisen vuosisadan lopussa vielä lähi-
mainkaan  päättynyt. Tästä huolimatta
pidän kysymystä Uuden testamentin teo-
logiasta tärkeänä myös suomalaisessa
keskustelussa, jossa se on jäänyt sivurai-
teille.

Eskolan ja minun välinen keskustelu
järjestettiin 2.2.2012 yhdessä yliopiston
päärakennuksen luentosaleista,2 ja pai-
kalle oli vaivautunut meitä kuulemaan ja
kanssamme keskustelemaan kolmisen-
kymmentä teologian opiskelijaa, joukossa

pari vanhempaa teologia. Jotakin aihees-
ta – ja ehkä keskustelumme asetelmasta-
kin – kertoo se, että he kaikki olivat
miehiä. Toisin kuin Perustassa Eskolan
kirjaa myötäkarvaan arvioineet kollegat
avaan tässä arviossa joitakin keskuste-
lussa esittämiäni etäistäviä ja kriittisiä
näkökulmia teokseen, joka paljastaa jäl-
leen kerran oikeaksi sen etenkin Hans-

Georg Gadamerin aikoinaan ansiok-
kaasti analysoiman ja esillä pitämän aja-
tuksen, jonka mukaan hermeneuttisessa
tulkinnassa tulkitsija ja teksti sulautuvat
yhteen. Merkittäviksi koettujen tekstien
kokonaistulkinta kertoo yhtä paljon teks-
tien tulkitsijasta kuin itse teksteistä.

Alustavia kysymyksiä Uuden
testamentin teologiasta
Minusta on tärkeää kysyä, mihin Uuden
testamentin teologian kaltaisessa koko-
naisvaltaisessa hankkeessa pohjimmil-
taan ryhdytään. Onko sen kohteena var-
haiskristillinen kirjallisuus vai Uuden
testamentin kaanon ja mihin valinta pe-
rustuu? Pyritäänkö antamaan kuvaus
kirjallisuudesta ja sen sisällöstä vai seu-
lomaan esiin teologisesti tematisoitua ai-
neistoa? Ketä ja mitä tällainen työ palve-
lee? Pitäydytäänkö siihen, mitä on kirjoi-
tettu, vai johdetaanko kirjoitusten takaa
(yhtenäinen?) uskomusmaailma, johon
tekstit viittaavat? Valitaanko tulkinnas-
sa diakroninen (eli käytännössä uskon-
nonhistoriallinen) vai synkroninen (lue:
systemaattis-teologinen) näkökulma? Jos
valitaan molemmat, missä suhteessa va-
linta tehdään ja millä perusteella? Hae-
taanko yhtenäisyyttä Uuden testamentin
sisällöstä vai valitaanko jokin ulkoinen

2 Keskustelun kirjallinen aineisto on näh-
tävissä osoitteessa http://www.teolinst.
fi/index.php/428-debatti-kiista-uuden-
testamentin-teologiasta
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ymmärtämisen peruste?
Näiden kysymysten tarkoituksena on

avata aihetta, joka on kaikkea muuta
kuin luonnostaan lankeava ja itsestään
selvä. Uuden testamentin teologian kir-
joittajan on syytä olla tietoinen monista
tekemistään valinnoista. Minusta olisi
hyvä, jos tällaisista valinnoista koostuvaa
prosessia avattaisiin myös henkilökoh-
taisten preferenssien tasolla. Kysymys on
paljossa tutkijan suhteesta seuraamiinsa
tieteellisiin ja uskonnollisiin traditioihin.

Siinä, missä Eskola ei näihin kysy-
myksiin vastaa, pyrin ainakin osittain
vastaamaan niihin hänen puolestaan.

Narratiivisuuden rooli Eskolan
mallissa
Kun Eskola puhuu Uuden testamentin
teologiasta narratiivisena teologiana, hän
tarkoittaa pohjimmiltaan hyvin yksin-
kertaista asiaa. Uuden testamentin teks-
teissä on yhdistäviä topoksia, motiiveja ja
teemoja, jotka viittaavat yhteen suureen
ja yhtenäiseen metanarratiiviin, jolla on
juurensa jo Vanhassa testamentissa: Jee-
sus on Jumalan asettama kuningas ja
ihmiskunnan pelastaja (syntien sovitta-
ja), joka perustaa universaalin uskovien
yhteisön. Tällainen kertomuksellinen ja
konkreettisten tekstien taustalla tai ta-
kana kulkeva hahmotus Raamatun ydin-
sanomasta luo kertaheitolla vastateesin
sille moneudelle, jota varhaiskristillisiä
tekstejä historiallisina ja sosiaalisina do-
kumentteina tutkivat eksegeetit ovat
niissä monin eri tavoin nähneet. Eskola
vastustaa aineiston historiallista hajotta-
mista ja siitä juontuvaa etäistämistä sekä
näkemystä monista erillisistä teologioista

varhaiskristillisyyden sisällä. Hän hylkää
myös Uuden testamentin teologiassa
usein käytetyt ulkoiset selitysmallit ku-
ten bultmannilaisen eksistentiaali-inter-
pretaation.

Eskolan esityksessä narratiivisuus
takaa teologisten teemojen yhteenkuulu-
vuuden: tavoitteena onkin teologian yh-
tenäisyys ja sen ydinsanoman kiteytys.
Materiaalin rikkaus – Eskola käyttää esi-
merkiksi Qumranin tekstejä – palvelee
ykseyttä ja yksinkertaisuutta (more of the

same). Kun metanarratiiivi eli yksinker-
tainen kertomuksellinen ydinsanoma on
löydetty ja saanut hahmon, sitä voi rikas-
taa erilaisten kokonaisuutta palvelevien
motiivien kautta, joita löytyy etenkin
kristinuskon syntyajan juutalaisesta apo-
kalyptiikasta.

Historiallisen rekonstruktion ja
narratiivisen teorian välinen ristiriita
Eskolalle ymmärtämisen kohteena ei ole
yhdenkään yksittäisen Uuden testamen-
tin kirjan teologinen kokonaisuus eivätkä
teologian historialliset kehityslinjat. Ky-
symys ei ole teksteistä eikä historiasta, ei
yhteisöistä eikä niiden symbolisista maa-
ilmoista vaan yhdestä ainoasta yleistetys-
tä ja tiivistetystä metanarratiivista – suu-
resta kertomuksesta, joka kulkee ikään
kuin tekstien takana ja näyttäytymällä
niiden painokkaiksi katsotuissa kohdis-
sa. Metanarratiivi on siten ylihistorialli-
nen ja ylitekstuaalinen abstraktio, jota
käyttämällä Eskola valikoi teksteistä so-
pivat osat, jotka muodostavat yhden suu-
ren kertomuksen, ydintarinan. Kirjas-
saan Eskola hakee Uuden testamentin
yhtenäisyyden sen sisällöstä, mutta vali-
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kointi tekee lopputuloksena syntyvästä
metanarratiivista ulkoisen. Yksikään
Uuden testamentin teksti ei sellaisenaan
ymmärrettynä viittaa Eskolan metanar-
ratiiviin, ja kokonaisuutena tulkittuna
Uutta testamenttia voi lukea myös
muunlaisten kokonaishahmotusten va-
lossa. Ydinteemaksi voi toisenlaisessa
metanarratiivissa hahmottaa esimerkik-
si Jumalan valtakunnan, Jumalan kan-
san tai kirkon pelastuksen yhteisönä, us-
kovan ihmisen hengellisen elämän ja niin
edelleen.

Metanarratiivin käyttöön liittyy
muuan  ongelma, jota historiaan suun-
tautuneilla tulkintamalleilla ei ole. Vaik-
ka metanarratiivi on suodatettu histo-
riallisista teksteistä, sen hahmottaja on
tosiasiassa irrottanut hahmotelmansa
historiasta. Tällöin mikään rekonstruk-
tio tekstien takana olevasta historiallises-
ta todellisuudesta ei voi informoida me-
takertomusta, ei todistaa sen puolesta
eikä sitä vastaan eikä myöskään osoittaa
sitä oikeaksi tai vääräksi. Narratiivisella
teorialla voi tehdä ainoastaan tekstikes-
keisen rekonstruktion siihen tapaan kuin
esimerkiksi David Rhoads on tehnyt
sellaisen Markuksen evankeliumista
uraauurtavassa teoksessaan Mark as

Story (1982). Tällaisessa tapauksessa lu-
kijan ja omaksujan tulee tietää Markuk-
sen evankeliumista esimerkiksi se, että
Jerusalemissa oli Jeesuksen aikaan
temppeli ja että fariseukset olivat silloisia
juutalaisia opettajia, mutta nämäkin pe-
rustiedot palvelevat yksinomaan kerto-
muksen ymmärtämistä eivätkä liity enää
lainkaan kertomuksen historialliseen ar-
viointiin.

Eskola sitoutuu kirjassaan vahvasti
evankelikaalisten tutkijoiden – heistä
tärkeimpänä N. T. Wright – teoriaan,
jonka mukaan lähes kaikki tai ainakin
mahdollisimman paljon siitä, mitä evan-
keliumeissa sanotaan ja tehdään, on his-
toriallisesti luotettavaa tietoa historian
Jeesuksesta. Tällainen teoria, joka pai-
koitellen vetää jopa johannekselaisen
Jeesuksen mukaan keskusteluun, voi-
daan ottaa argumentteineen ja ongelmi-
neen vakavasti historiantutkimuksen pa-
rissa, mutta (meta)narratiivin palveluk-
sessa sillä ei ole käyttöä. Metanarratiivin
Jeesus kuuluu samaan lajiin kaikkien
muiden fiktiivisten ja sellaisina lukijaa
tai kuulijaa puhuttelevien hahmojen
kanssa. Minusta Eskolan pitäisi sitoutua
selvästi jompaankumpaan tavoitteeseen,
joko historiallisesti informoituun Uuden
testamentin teologiaan tai sitten puh-
taasti narratiiviseen malliin. Edellisen
lähtökohdan valitseminen olisi vienyt hä-
net todennäköisimmin lähelle jonkinlais-
ta pelastushistoriallista teologiaa (vrt.
Oscar Cullmann), jälkimmäinen taas
Rhoadsin kaltaisten tutkijoiden pariin.

Miksi Eskola sitten haluaa pitää kak-
kunsa ja syödä sen?

Eskolan malli opillisen teologian
palveluksessa
Vastaus kysymykseen  on  varsin ilmei-
nen. Eskola huomauttaa aivan oikein (s.
533), että ”raamattuteologialla on väistä-
mättä konstruktiivinen tehtävä.” Hänen
mallissaan konstruktiivisuuden erityis-
piirteenä on välittömän relevanssin,
yleispätevyyden ja julistettavuuden hake-
minen etäisen, erottelevan ja pohdiskele-
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van teologian sijaan. Narratiivisuus ja
etenkin metanarratiivin kiteytyminen
ydinkohtiin vahvistaa  tätä  pyrkimystä.
Mallin narratiivisuudesta huolimatta
ydinkertomuksen yksinkertaisuus palve-
lee mielestäni ensi sijassa dogmatiikkaa
eikä aidosti inhimillisen todellisuuden ro-
soista kertomuksellisuutta. ”Metanarra-
tiivin” sisältö toistaa vahvasti luterilai-
suuden opillista perintöä, jossa on muka-
na evankelikaalisuudesta moralisoiva
syntikäsitys ja yksilöllisen ratkaisukris-
tillisyyden juonne. Ydintarinalla on juri-
dis-kerygmaattisen kaava: Israelin/ih-
miskunnan synti ja Jumalan puhe siitä;
Jeesuksen sovitusuhri pelastuksen väli-
neenä ja hänen kuninkuutensa univer-
saalina ja taivaallisena valtana; uskovien
saama lahjavanhurskaus pelastuksen yh-
teisössä; uskovien autuus taivaassa ja
muiden ikuinen piina helvetissä. Eskolan
rekonstruktio on dogmaattisesti spesifi-
sempi kuin mitä klassinen opinmuodos-
tus etäämmältä katsottuna edellyttäisi.
Esimerkiksi ortodoksista kirkkoa ja sen
teologiaa palvelevasta Uuden testamen-
tin teologiasta ei tulisi tämän näköistä.

Kaikki Eskolan laatiman metanarra-
tiivin piirteet ovat läsnä Uuden  testa-
mentin teksteissä. Kysymys on vain siitä,
missä teksteissä ne esiintyvät ja millai-
nen painoarvo niillä teksteissä on. Otan
seuraavaksi esiin joitakin keskeisiä kysy-
myksiä.

Synti ja sovitus
Kysymys synnistä ja sen anteeksi anta-
misesta tai sovittamisesta on epäilemättä
tasaisen keskeinen koko Uudessa testa-
mentissa. Tosin ajatus Jeesuksen kuole-

masta syntejä sovittavana tapahtumana
esiintyy siellä yllättävän harvoin. Jeesuk-
sen sovituskuolema on vahvasti sidoksis-
sa ehtoolliseen, mutta etenkin Luukkaan
kaksoisteoksessa se jää selvästi taka-alal-
le. Apostolien tekojen lähetyspuheissa
Pietari ja Paavali eivät julista Jeesuksen
veriuhria, vaan kääntymystä, uskoa, kas-
tetta ja syntien anteeksiantamista (esi-
merkiksi Ap. t. 2:38).

Evankeliumeissa Jeesus antaa synte-
jä anteeksi vetoamatta edessä olevaan
kuolemaansa (Mark. 2:1–12; Luuk. 7:36–
50). Kysymys historian Jeesuksesta on
edelleen oma ongelmansa. On selvää, että
Jeesus kuoli  tietoisesti  Jumalan  valta-
kunnan marttyyrina, mutta on kiisteltyä,
katsoiko hän kuolleensa kansan syntien
sovitukseksi. Markuksen mukaan Jeesus
puhui tästä vain oppilailleen ja Q-aineis-
tossa tähän ei ole viitteitä. Jumalan val-
takunnan julistus ja välitön tulo ei vaadi
sovitusuhria, joka liittyy uuden yhteisön
syntyyn.

Katumus ja syntien anteeksiantamus
kuuluivat luonnollisesti juutalaiseen
hurskauteen; kun ne kytketään teologi-
sessa mielessä yksin Jeesukseen, turvau-
dutaan ylihistorialliseen selitysmalliin.
Mitä sellaista ensimmäisillä Jeesukseen
uskovilla oli, joka muilta juutalaisilta
puuttui?

Kunnon loraus liberaaliteologiaa
Eskola ei Jeesus-kuvansa kanssa edusta
sellaista tulkintaa, joka olisi kelvannut
kirkkoisille, Lutherille tai puhdasoppi-
suudelle. Eskola ei edusta sellaista roh-
keaa inkarnaatioteologiaa, jossa koko Jo-
hanneksen evankeliumi on sellaisenaan
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luotettavaa historiallista faktaa. Eskolan
Jeesus ei ole sellainen lihaksi tullut Ju-
mala, joka ilmestyy sokean juutalaisen
kansan keskelle täyttämään Vanhassa
testamentissa verhotusti esitettyjä en-
nustuksia. Niinpä eläkkeellä oleva kirk-
koherra Erkki Ranta on hyvin haluton
innostumaan Eskolan liittymisestä Jee-
sus-tutkimuksen kolmannen aallon tut-
kimukseen. Sen sijaan hänen tulisi Ran-
nan mielestä selvästi alistaa eksegetiikka
ilmoituksen  kokonaissanomalle  ja hen-
gelliselle raamatuntulkinnalle.

Perinteisen opillis-kirkollisen juon-
teen rinnalla Eskolan Jeesus-rekon-
struktiossa on kuitenkin myös pidem-
mälle meneviä piirteitä, joita voi yllättäen
pitää liberaaliteologisina. Muutamat Es-
kolan Jeesus-tulkinnan vahvoista ja lei-
mallisista piirteistä saavat aikaan  sen,
että etenkin liberaaliteologian perustaja
Albrecht Ritschl näyttäytyy jonkinlai-
sena teologisena sukulaissieluna.

Ritschlille, joka teoksensa Die Entste-

hung der altkatholischen Kirche toisessa
painoksessa (”Vanhakatolisen kirkon
synty”; Bonn 1857) hyväksyi Markuksen
evankeliumin prioriteetin, kaikki synop-
tiset evankeliumit yhdessä ja ilman Jo-
hannesta muodostivat perustan Jeesus-
kuvan hahmottamiselle.   Hänen –   ja
muun liberaaliteologian – jälkeen kehitys
kulki 1900-luvun alusta vahvasti lähde-
kriittiseen suuntaan: pyrittiin Markuk-
sen kertomuksen taakse ja pian haettiin
evankeliumeista pieniä kertomusyksiköi-
tä, jotka kertoivat enemmän ensimmäis-
ten kristittyjen  uskosta  kuin  historian
Jeesuksesta. Eskola on synoptisen ja mo-
nikasvoisen Messiaansa kanssa   tässä

mielessä samassa veneessä liberaaliteolo-
gien kanssa, poiketen siitä, mitä oli näitä
ennen ja tuli näiden jälkeen.

Ritschlille Jeesuksen toiminnan ydin
hahmottuu kristologian ja yhteisön pe-
rustamisen kautta: Jeesus mielsi itsensä
luvatuksi Messiaaksi ja halusi perustaa
eskatologisen yhteisön. Näillä julistuk-
sensa piirteillä hän ei sinänsä sotinut
Mooseksen lakia vastaan, vaan asetti sen
rinnalle toisen pelastuksen maailman,
joka pian hänen kuolemansa jälkeen au-
kesi myös pakanoille. Ritschlille ja monil-
le muille aikansa teologeille Jeesuksen
ajan juutalaisuus oli ”myöhäisjuutalai-
suutta” (Spätjudentum), jota varjosti us-
konnollisten opettajien kansallinen parti-
kularismi, epäinhimillinen legalismi ja
pikkumainen ritualismi. Jeesuksen luo-
maan uuteen, universaaliksi aukeavaan
yhteisöön ja sen korkeaan eetokseen liit-
tyen Ritsch vieroksui lähiodotuksen tee-
maa varhaiskristillisyyden rekonstruk-
tiossaan. Kaikki nämä piirteet esiintyvät
modernina versiona Eskolan Jeesus-ku-
vassa. On tosin huomattava, että Ritschl
työnsi Eskolalle hyvin keskeisen Jeesuk-
sen sovituskuoleman omassa visiossaan
sivuraiteelle. Yksikään näistä teemoista
tai valinnoista ei ole itsessään liberaali-
teologinen, mutta niiden kaikkien yhdis-
tyminen samassa kokonaismallissa osoit-
taa jo liberaaliteologian olevan hengissä
ja vaikuttavan edelleen.

En halua tällä suinkaan parodioida
Eskolan tulkintaa. Tarkoitukseni on pi-
kemminkin havainnollistaa sitä, miten
eksegetiikan historia elää meissä ja kuin-
ka me kierrätämme vanhoja teemoja uu-
sienkin haasteiden edessä. Lopuksi otan
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esille joitakin Eskolan tulkinnan yksittäi-
siä ongelmakohtia.

Antijudaismin ongelma
Sanottakoon selvästi: Eskola ei ole anti-
semiitti eikä juutalaisuuden tai juutalais-
ten vihollinen. Jonkinlaista kristillisestä
perinteestä haaviin tarttunutta teologis-
ta antijudaismia hän kuitenkin edustaa.
Tarkoitan sillä yleistävää negatiivista ku-
vaa juutalaisuudesta ja sen piirissä vai-
kuttaneista liikkeistä, johon liittyy olen-
naisesti Jeesuksen ajan ja sitä edeltävän
juutalaisuuden yksinkertaistaminen. Is-
raelin kansa täytyy nähdä erityisen lan-
genneeksi ja sen kaikki uskonnolliset
ryhmät harhautuneiksi, jotta Jeesuksen
tulon ajoitus olisi sopiva. Evankeliumien-
kin sisältämät karkeat yleistykset juuta-
laisesta kansasta ja heidän opettajistaan
vaativat tällä tavalla väritettyä kokonais-
kuvaa maailmasta, johon Jeesus tuli.

Jos kaikessa tai mahdollisimman mo-
nessa evankeliumeissa sanotussa ajatuk-
sessa haluaa kuulla Jeesuksen aidon ää-
nen, jota myös nykyajan kristittyjen tulee
tinkimättä ja vaimentamatta kuulla, kul-
jetaan rohkeasti teologisen antijudaismin
suuntaan. Kuinka pitkälle silloin täytyy
mennä? Pitääkö esimerkiksi Matteuksen
evankeliumin vihamielinen karikatyyri
fariseuksista (Matt. 23)  vahvistaa Jee-
suksen puheeksi ja siten myös historialli-
sesti osuvaksi? Kuten sanottu, Eskolan
kuva varhaisjuutalaisuudesta on sama
kuin 1800-luvun liberaaliteologialla: his-
toriallisesti informoitu näkemys toisen
temppelin ajan sokeasta nationalismista
ja partikularismista, legalismista ja ri-
tualismista. Siinä mielessä hän ei ota

huomioon mahdollisuutta, että kuva on
karikatyyri. Kun Eskola sanoo, että Jee-
suksen myötä ”Jumalan kuninkuus voi
toteutua nyt myös sydänten tasolla” (s.
51), joutuu vakavasti miettimään, eikö
tämä ollut esimerkiksi kansan tai fari-
seusten parissa mahdollista. Eivätkö mo-
net Jeesuksen ja hänen liikkeensä hylän-
neet juutalaiset lukeneet iloisin ja vapau-
tunein mielin psalmia 119, jossa laki on
elämänvaelluksen valo ja jota hurskas
rakastaa sydämensä pohjasta?

Eskolan keskiöön nostama synnin ja
sovituksen teema on minusta sisällölli-
sesti tärkeä Uuden testamentin tekstien
aihe, mutta vielä enemmän ja jatkuvasti
siellä tulee vastaan Jeesus-liikkeen kipeä
suhde emouskontoonsa, Mooseksen la-
kiin ynnä muuhun. Tämä on modernin
konstruktiivisen Uuden testamentin teo-
logian ydinongelma. Aiemmalle, holo-
kaustia edeltävälle supersessionistiselle
eli juutalaisuuden ”päälle istuvalle”, sen
syrjäyttävälle teologialle se ei sitä ollut.

Kaksi esimerkkiä supersessionismista
Paikoitellen Eskolan kielenkäyttö paljas-
taa hänen liittymisensä eetoksen tasolla
vanhaan supersessionistiseen tulkinta-
malliin. Hän esimerkiksi luonnehtii Jee-
suksen vastaanottajia ”oikean uskon säi-
lyttäneiksi hurskaiksi”, mikä on ylihisto-
riallinen ja sekava käsite (s. 49). Aikansa
muiden juutalaisten silmissä he nimen-
omaan eivät olleet säilyttäneet mitään,
kaikkein vähiten oikeaa uskoa. Pikem-
minkin he olivat keksineet uuden uskon
ja syrjäyttäneet Mooseksen laissa kirja-
tun selvän Jumalan tahdon.

Yhtäältä Eskola korostaa, että lan-
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genneen kansan tuli tehdä parannusta

synneistään, toisaalta sen piti kääntyä

Jeesukseen uskovaksi. Sama selkokielel-
lä: Kääntymys on parannuksen tekemis-
tä oikean uskomusjärjestelmän omaavas-
sa ryhmässä. Muu parannuksen tekemi-
nen ei kelpaa eikä ole Jumalalle mieleen.
Ei ole ihme, että Eskolan malliin Uuden
testamentin teologiasta sisältyy myös us-
kosta osattomia kohtaavan ikuisen Ju-
malan vihan ja piinahelvetin julistus, jon-
ka perusteluita hän hakee Paavalilta asti.
Ainoa kohta, joka hänellä on esittää on
kuitenkin 2. Tessalonikalaiskirjeestä (2.
Tess. 1:7–9), jota on Hugo Grotiukses-

ta alkaen pidetty hyvin perustein deute-
ropaavalilaisena. Aidoissa kirjeissään
Paavali ei puhu uskosta osattomien tuon-
puoleisesta osasta vaan jättää heidät yk-
sinkertaisesti ylösnousemuksen ulkopuo-
lelle (1. Tess. 4:13; vrt. 1. Kor. 15:22).

Historian ja metanarratiivin Jeesus
Historian ja metanarratiivin Jeesus ovat
eri asioita, mutta Eskolalle on tärkeää
osoittaa ne identtisiksi ja säröttömiksi.
Historian Jeesus odotti ja julisti pikaista
Jumalan valtakunnan tuloa, mutta me-
tanarratiivin Jeesus haluaa perustaa yh-
teisön. On kiintoisaa, että Eskola epäsuo-
rasti myöntää Jeesuksen erehtyneen ju-
listuksessaan Jumalan valtakunnan pi-
kaisesta tulosta, kun hän sanoo Jeesuk-
sen odottaneen innokkaasti valtakunnan
tuloa.

Toinen historian tuoma särö meta-
narratiiviin on Jeesuksen messiaanisuu-
dessa. Puhuiko historian Jeesus itses-
tään Messiaana? Jos puhui, kenelle hän
puhui, missä vaiheessa hän puhui ja mitä

hän tarkoitti  sillä? Alkaako  Jeesuksen
varsinainen julistus vasta hänen tulos-
taan Jerusalemiin kuten Eskola teoksen-
sa avauksella antaa ymmärtää? Oliko
Jeesukselle Jumalan kuninkuutta ilman
hänen omaa kuninkuuttaan? Jos Jeesuk-
sen opetuksen eri sisältöjä voi jäljittää
juutalaisuuteen, se ei vielä takaa niiden
”autenttisuutta”, koska Jeesuksen seu-
raajatkin olivat juutalaisia.

Jeesus ja laki: vuorisaarna
Eskola tulkitsee vuorisaarnan Jeesuksen
puheeksi ja ”farisealaisen synergismin
kritiikiksi”. Hän kritisoi näkemystä, jon-
ka mukaan pelastukseen liittyi ihmisen
yhteistyö Jumalan kanssa. Jeesuksen ju-
listus sen sijaan edellyttää vain Jumalan
armon ikään kuin kukaan muu Jeesuk-
sen ajan juutalaisista opettajista ei olisi
ymmärtänyt Jumalan armollisuudesta
mitään.  Tulkinnan varsinaisena ongel-
mana on kuitenkin se, että vuorisaarnas-
sa ei puhuta lainkaan armosta; Matteus
ei käytä evankeliumissaan koko sanaa.
Opetusta ei kytketä pelastushistoriaan.

Sen sijaan ”lain täyttäminen” (Matt.
5:17) merkitsee Matteukselle ja hänen
yhteisölleen vielä korostetumpaa laki-
hurskautta. Vuorisaarnassa ei ole lain-
kaan kysymys lain ja armon dikotomiasta
vaan Jeesuksen opetukseen nojaavan yh-
teisön praksiksesta ja vahvasta itseym-
märryksestä. Jo vertailu Luukkaan ver-
sioon ja Didakheen kahden tien opetuk-
seen (Did. 2–6) paljastaa, että vuorisaar-
nalla ja etenkin sen antiteeseillä on pitkä
syntyhistoria. Ei ole lainkaan selvää,
mitä Jeesus itse vuorisaarnan sisältämis-
tä ajatuksista opetti.
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Tarkoitushaluisuutta
Joissakin yhteyksissä Eskola antaa vir-
heellistä tietoa tutkimuksen kokonaisti-
lanteesta vetämällä oikein kunnolla ko-
tiinpäin. Hän loihe lausumaan esimer-
kiksi näin (s. 81): ”Tarkempi tutkimus on
osoittanut, että Jeesuksen kasteesta pu-
huva adoptionismi on myöhäinen, toisen
vuosisadan käsitys.” Tästä useat tutkijat
ovat kyllä eri mieltä, samoin seuraavasta
(s. 456): ”Kolossalaiskirjeen osalta … lii-
tytään siihen viime aikoina yleiseksi tul-
leeseen käsitykseen, jonka mukaan kirje
on aito Paavalin kirje.” Minusta tällaiset
ilmaukset ovat kiusallisen tarkoitusha-
kuisia. Kysymys on lähinnä siitä, keiden
joukoissa kulloinenkin puhuja liikkuu ja
mistä hän itse on vakuuttunut.

Laajempia näkymiä syleilevä ajatus
sivulla 23 puolestaan harmonisoi tutki-
muksen asetelmia aivan liian tarkoitus-
hakuisesti:   ”Kokonaiskuvan   luominen
on yksityiskohtien jäsentämisen kannal-
ta välttämätöntä. Siksi rajattujen yksi-
tyiskohtaisten tutkimusten ja laajan kon-
struktiivisen esityksen välillä ei sovi näh-

dä jännitettä.” Eivätkö tällaiset jännit-
teet ole väistämättömiä kaikissa kon-
struktiivisissa esityksissä, jotka ovat aina
valikoivia, yleistäviä, näkökulmasta riip-

puvia ja joissa tulkinnallinen elementti
on vieläkin vahvempi kuin detaljiekse-
geesissä? Uuden testamentin teologia
paljastaa varsin helposti esittäjänsä taus-
tan ja pyrkimykset.

Uuden testamentin teologia ja
historian Jeesus
Liberaaliteologia erotti Jeesuksen koko-
naan Mooseksen laista tehdäkseen hä-
nestä eetikon, mutta Johannes Weiss
nosti evankeliumeista esiin apokalypti-
sen Jeesuksen.  Bultmann  julisti  histo-
rian Jeesuksen epärelevantiksi uskolle.
Myöhemmin Jeesus  palasi  näyttämölle
(the second quest) apokalyptikkona vailla
konkreettista ja hänelle aivan liian kar-
keana pidettyä apokalyptiikkaa, pu-
heenpartenaan vertaukset. Muutama
vuosikymmen holokaustin jälkeen histo-
rian Jeesus nähtiin lopulta juutalaiseksi
profeettaksi ja/tai messiaaksi. Jeesus on
palannut (pysyvästi?) Uuden testamen-
tin teologiaan sadan vuoden odotuksen
jälkeen. Eskolan esittämä malli kuuluu
tähän keskusteluun olemalla omaperäi-
nen sekoitus vanhaa ja uutta.

Matti Myllykoski

Kirkkohistorian kirjoittamisesta ja ymmärtämisestä

Yleisen kirkkohistorian professori Kaar-

lo Arffman julkaisi Teologisen Aika-

kauskirjan numerossa 2/2012 kirja-ar-
vostelun professori (emeritus) Martin E.

Martyn kirjoittamasta ja allekirjoitta-
neen suomentamasta teoksesta Kristitty

maailma, jonka Kirjapaja julkaisi vuonna
2010. Arvostelussaan Arffman kiinnitti
runsaasti huomiota kääntäjän työskente-
lyyn ja ratkaisuihin.

Professori Arffmanin mukaan
”Teoksesta olisi saanut luultavasti huo-
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mattavasti paremman, jos suomentaja
olisi pyytänyt joitakin suomalaisia van-
hemman kirkkohistorian tuntijoita luke-
maan ja korjaamaan käsikirjoitusta”.
Huolimatta siitä, että olen keskustellut
professori Martyn kanssa teoksen sisäl-
löstä ja sopinut muutamista pienistä si-
sällöllisistä täsmennyksistä hänen kans-
saan, otin tehtävän vastaan nimenomaan
kirjan kääntäjänä, en kustannustoimitta-
jana, editoijana tai kirkkohistorian asian-
tuntijana. Näin ollen kirjan sisällölliset
vahvuudet ja virheet jäänevät yhä tekijän
vastuulle ja mahdolliset käännös- tai kir-
joitusvirheet kääntäjän harteille.

En suinkaan lähde kiistämään, ettei-
kö käännöksessäni kenties ole puutteita
– Saksan valtiopäivien kohdalla olisi esi-
merkiksi ollut parempi puhua ruhtinais-
ta eikä prinsseistä –, mutta Arffmanin
arvostelussaan esittämä käännöksen tyy-
liä koskeva kritiikki (”Tässä lienee aina-
kin osaksi kysymys kääntäjän ratkaisuis-
ta ja tyylistä”, ”saattaa olla kysymys sii-
täkin, että suomentaja on kääntänyt
Martyn ajatuksen väärin”) ja muutamat
muut huomiot muuttuivat ymmärrettä-
viksi vasta, kun Arffman myönsi allekir-
joittaneelle, ettei hän ole lukenut alku-
kielistä teosta.

Henkilökohtaisesti pidän huonona
tieteen tekemisenä sitä, että yksittäisten
havaintojen perusteella tehdään yleistyk-
siä tai oletusten perusteella esitetään
väitteitä ilman, että niiden todenperäi-
syyttä tarkistetaan. Käännöstyön ar-
viointi ilman alkukielistä tekstiä liikkuu
kiusallisen lähellä sitä, että konsertti ar-
vioidaan äänitteen tai teatteriesitys pel-
kän käsikirjoituksen perusteella. Mah-

dollisia virheitäni – silloin kun niitä pe-
rustellusti esitetään – en lähde kiistä-
mään, mutta käännöstyöstä on nähdäk-
seni hedelmällistä keskustella vasta siinä
vaiheessa, kun keskustelukumppani on
perehtynyt käännöksen ohella myös al-
kukieliseen tekstiin.

Kristitty maailma on jakanut kirja-
arvostelijoiden näkemyksiä, mutta hive-
nen yllättäen myös teoksen käännöspro-
sessi  on herättänyt vahvoja reaktioita.
Kun kerroin Helsingin yliopiston kirkko-
historian osastolla muutama vuosi sitten
aikovani kääntää Martyn yleisesityksen
suomeksi, minua kehotettiin (jos kohta ei
Arffmanin itsensä toimesta) luopumaan
hankkeesta ja suomentamaan jonkun toi-
sen teoksen, mikäli olin kiinnostunut kir-
jojen kääntämisestä. Kun näin ei tapah-
tunut, minulle kerrottiin teoksen ilmes-
tymisen jälkeen, että Kristitty maailma ei
tulisi syrjäyttämään Arffmanin teosta
Helsingin yliopiston kirkkohistorian pe-
rusopetuksessa.

Ennen Kristityn maailman ilmesty-
mistä  professori Arffmanin kirjoittama
Kristinuskon historia oli ainoa suomen-
kielellä julkaistu oppikirjatyyppinen kris-
tinuskon historian yleisesitys lähes 40
vuoteen, sikäli kun ennen vuosituhannen
vaihdetta suomenkielisenä ilmestyneitä
Weilin+Göösin Kristinuskon historia -sar-
jan ensimmäisiä osia tai Andrea Duén

ja Juan Maria Laboan Kristinusko

2000 vuotta -teosta ei lasketa kyseiseen
kategoriaan. Yhtä kaikki, Arffmanin
yleisesitys oli ja on vuosien ajan nautti-
nut niin opetuksellisesta kuin kaupalli-
sestakin monopoliasemasta ainakin Hel-
singin yliopiston teologisen tiedekunnan
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peruskurssien opetuksessa ja kenties laa-
jemminkin Suomessa. Teosta on paitsi
käytetty oppimateriaalina kirkkohisto-
rian peruskursseilla myös myyty vuosit-
tain luennoilla huomattavia määriä teo-
logian opiskelijoille.

Kristityn maailman suomentamisen
tarkoituksena ei kuitenkaan ollut min-
kään yksittäisen teoksen syrjäyttäminen,
mitä nähtävästi pelättiin, vaan uuden
näkökulman tarjoaminen paitsi teologian
opiskelijoille myös kirkkohistoriasta kiin-
nostuneelle laajemmalle suomalaiselle
lukijakunnalle. Miksi sitten Kristityn

maailman kääntäminen on herättänyt
hämmennystä ja vastustusta, ja miksi
sen sisältö on jakanut Suomessa niin
voimakkaasti mielipiteitä?

Minulla ei ole ollut kiistoja tai eripu-
raa kenenkään asiaan liittyvän osapuo-
len kanssa, joten kyse ei ole henkilökoh-
taisista kaunoista, joita niitäkin toki aka-
teemisessa maailmassa riittää. Tieteen
tekeminen on Suomessa taloudellisesti
nappikauppaa, ainakin teologian osalta,
joten en usko myöskään kaupallisten nä-
kökohtien olevan ensisijaisena huolen ai-
heena. Kyse lienee tieteellisten historia-
käsitysten törmäämisestä eli juuri mainit-
semani uuden näkökulman tarjoamasta
haasteesta. Miten 1900-luvun merkittä-
vimpiin yhdysvaltalaisiin historiantutki-
joihin ja teologeihin lukeutuneen Martyn
historiakäsitys sitten poikkeaa monen
suomalaisen kirkkohistorioitsijan tavasta
jäsentää kristinuskon historiaa?

Ensimmäinen, joskaan ei merkittä-
vin, ero liittyy historian kirjoittamiseen.
Martin Marty on yli 60 vuotta kestäneen
akateemisen uransa aikana kirjoittanut

lukuisia perusteelliseen lähdetyöskente-
lyyn pohjautuvia tutkimuksia sekä laati-
nut useita yhdysvaltalaista teologis-yh-
teiskunnallista tiedemaailmaa edistänei-
tä teorioita, mutta viimeisten vuosikym-
menten aikana hän on keskittynyt lähin-
nä tutkimustuloksia selittäviin ja tiedettä
popularisoiviin teoksiin, joiden ensisijai-
sena tarkoituksena näyttäisi olevan ym-
märryksen ja oivallusten herättäminen.
Marty on myös taitava tarinankertoja,
joka  kykenee tarinan avulla tekemään
monimutkaisesta yksinkertaisen ja puu-
duttavasta viihdyttävän.

Hänen ongelmanaan on puolestaan
se, ettei jokaista yksityiskohtaa välttä-
mättä tarkisteta riittävällä huolellisuu-
della, jolloin teoksiin saattaa jäädä pieniä
ja kenties kiusallisiakin epätarkkuuksia
tai virheitä, mihin kääntämäni teoksen
esipuheessa itsekin viittasin. Tätä ei vält-
tämättä pidetä anglo-amerikkalaisessa
kustannus- ja tiedemaailmassa kardinaa-
lisyntinä, jos teoksella on muutoin erityi-
sen arvokasta annettavaa. Vaikka äsket-
täiset kokemukseni osoittavat, että sa-
manlaiseen suurpiirteisyyteen saattavat
sortua hetkittäin myös Martyn suomalai-
set kollegat, monen kotimaisen kirkko-
historioitsijan ehdottomia hyveitä ovat
nimenomaan tarkkuus, huolellisuus ja
perusteellisuus. Ehkä juuri tästä syystä
useissa Kristittyä maailmaa koskevissa
arvosteluissa on keskitytty ensisijassa
vuosilukujen, henkilö- tai paikannimien
ja sisällöllisten yksityiskohtien korjaami-
seen ja samaan aikaan lähes sivuutettu
se, mitä kyseinen teos monen muun tuo-
reen kansainvälisen tutkimuksen ja tie-
tokirjan tavoin kertoo kristinuskon histo-
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riasta ja välillisesti jopa suomalaisesta
kirkkohistoriankirjoituksesta.

Moni arvostelija on kiinnittänyt huo-
miota siihen, että Marty luopuu kristin-
uskon historiaa selittäessään perinteises-
tä Eurooppa-keskeisyydestä. Tämän on
esitetty olevan amerikkalainen piirre,
mutta Kristitty maailma ei ole myöskään
Amerikka-keskeinen. Se rakentuu kym-
menestä niin sanotusta kohtauksesta,
joista kahdeksan on jaoteltu maantieteel-
listen alueiden mukaan. Tämäkään rat-
kaisu ei ole ongelmaton, mutta sen vah-
vuutena on, että monissa yleisesityksissä
katveeseen jäävät Latinalainen Amerik-
ka, Afrikka ja Aasia saavat likipitäen
yhtä suuren painoarvon kuin Pohjois-
Amerikka ja Eurooppa. Kristinuskon en-
simmäisten vuosisatojen ja viimeisten
vuosikymmenten valossa ratkaisu on pe-
rusteltu siinä missä pitkälle viljelty Eu-
rooppa-keskeisyyskin.

Vertailukohtana voidaan todeta, että
Arffmanin kirjoittaman Kristinuskon

historian lähes  270  sivusta  ainoastaan
20–25 sivua on varattu Euroopan ulko-
puoliselle maailmalle. Latinalaisen Ame-
rikan rikkaasta ja omintakeisesta 500-
vuotisesta kristillisestä historiasta Arff-
man kertoo viiden sivun verran, kristin-
uskon kasvun ja teologisen kehityksen
tämän hetkisestä ydinalueesta Afrikasta
3–4 sivua sekä monimuotoisesta ja haas-
tavasta Aasiasta noin viisi sivua, mikäli
Bysanttia ei lasketa Aasian piiriin. Poh-
jois-Amerikan osuus on hivenen edellisiä
suurempi, mutta siitä huolimatta Kris-

tinuskon historia on pitkälti Rooman val-
takunnan ja Euroopan kristinuskon his-
toriaa.

Edellä kuvattu painotuksellinen ongel-
ma ei koske yksin maantieteellisiä aluei-
ta. Luterilaisesta reformaatiosta Arff-
man kirjoittaa yhteensä 12 sivua, mutta
maailmanlaajuisesti suuremman ja vai-
kutusvaltaisemman kalvinismin synnys-
tä ainoastaan kaksi sivua. Arffman kri-
tisoi Martyä ortodoksisen  kristinuskon
liian pienestä roolista mutta sortuu sa-
maan omassa teoksessaan, jossa itäisen
kristinuskon osuus on vain murto-osa
läntisen kristinuskon osuudesta. Räjäh-
dysmäisesti kasvavaa ja leviävää karis-
maattista liikettä käsitellään Arffmanin
Kristinuskon historiassa puolestaan vain
sivun verran, vaikka sen merkitystä maa-
ilmanlaajuiselle kristinuskolle voitaisiin
tänä päivänä hyvin verrata reformaa-
tioon.

Arffmanin Kristinuskon historia on
yksityiskohtainen, huolellisesti laadittu
ja hyvin kirjoitettu kirja. Kritiikkini ei
siis kohdistu kirjan toteutukseen vaan
siihen, millaisia valintoja siinä on tehty.
Arffmanin versio kristinuskon historias-
ta lähtee liikkeelle Rooman valtakunnas-
ta ja etenee varsin suoraviivaisesti tämän
päivän eurooppalaiseen katolisuuteen ja
luterilaiseen protestanttisuuteen, jolloin
kaikki muut kristinuskon muodot ja le-
vinneisyysalueet jäävät ikään kuin jon-
kinlaisiksi sivupoluiksi tai kiinnostaviksi
detaljeiksi. Erityisen vahvasti Kristinus-

kon historian fokus sijaitsee saksankieli-
sessä maailmassa. Paavit, keisarit ja vaa-
liruhtinaat, Wittenbergin reformaattorit
sekä saksalaiset pietistit ja yliopistoteolo-
git ovat tarinan päähenkilöitä niin Arff-
manille kuin monelle muulle kristinus-
kon historiaa selittävälle suomalaiselle.

75



Arffman perustelee ratkaisuaan totea-
malla, että teos on kirjoitettu pohjoismai-
sille lukijoille. Valinta ei ole perusteeton,
mutta onko se maailmanlaajuista kristin-
uskoa selitettäessä riittävä? Jos paino-
tukset johtavat siihen, että kokonaiskuva
kapeutuu tai vääristyy, ratkaisu tuskin
palvelee parhaalla mahdollisella tavalla
edes pohjoismaista lukijaa.

Vieläkin merkittävämpi, jos kohta ei
yhtä helposti havaittava, rajoittava piirre
koskee historian selitystä. Tässäkin koh-
din esimerkiksi sopii Arffmanin Kristin-

uskon historia, joka keskittyy hallinto-,
organisaatio- ja aatehistoriaan, kun taas
Marty pyrkii Kristityssä maailmassa se-
littämään niiden rinnalla myös kristinus-

koa, kristittyjen elämää sekä maailmaa,
jossa kristityt elivät ja elävät. Tässä ei ole
kysymys ainoastaan kahden omassa
maassaan arvostetun kirkkohistorian
professorin erilaisista mieltymyksistä
vaan laajemminkin (kirkko-)historian
ymmärrykseen liittyvistä kulttuuri- ja
traditioeroista.

Moni historiatieteen lähestymistapa,
jolla on kansainvälisesti pitkät perinteet,
on vastikään rantautunut tai vasta tulos-
sa osaksi suomalaista kirkkohistorian
tutkimusta, eikä uusiin tulokkaisiin suh-
tauduta aina yksinomaan myönteisesti.
Suomessa ajoittain esiintyvistä ennakko-
luuloista huolimatta arjen historialla,
psykohistorialla, transnationalistisella
historialla ja monella muulla ”uudella”
lähestymistavalla voi olla paljon annetta-
vaa kristinuskon historian ymmärtämi-
selle. Koska erilaisia näkökulmia ja me-
todeita monipuolisesti hyödyntävää tut-
kimusta on pitkään harjoitettu Yhdysval-

loissa ja monin paikoin Euroopassa, nii-
den anti on jo ehtinyt jättää jälkensä
kansainvälisesti julkaistuihin yleisesityk-
siin.

Vaikka Marty ei alleviivaa monitie-
teisyyttä(än), sen tarjoamat näkökulmat
on kudottu osaksi Kristittyä maailmaa.
Hän ei pelkää astua alueille, jotka suoma-
laisessa teologiassa on tavattu varata ek-
segeeteille. Hän tarttuu kristinuskon ja
muiden uskontojen – erityisesti juutalai-
suuden ja islamin mutta ajoittain myös
hindulaisuuden ja luonnonuskontojen –
sekä ateismin välisiin uskontodialogisiin
haasteisiin. Uskonnon ja ympäröivän
kulttuurin väliseen vuorovaikutukseen
liittyvät ilmiöt, kuten synkretismi, akko-
modaatio ja teologian kontekstualisointi,
ovat eri maanosia ja aikakausia käsitel-
täessä alati läsnä. Kristinuskoa  ja sen
vaiheita selittäessään Marty ei sivuuta
sosiologisia, psykologisia tai väestötie-
teellisiä näkökulmia, jotka suomalaisessa
kirkkohistoriassa uhkaavat jäädä poliit-
tisten ja aatehistoriallisten tulkintojen
varjoon. Marty myös ravistautuu irti
kansallisvaltioihin liiaksi takertuneesta
ajattelusta ja maailman jäsentämisestä,
josta Arffmanin Kristinuskon historia on
tyyppiesimerkki.

Vaikka Martin E. Martyn Kristitty

maailma saattaa joidenkin yksityiskoh-
tien kohdalla sisältää ”vanhentuneita kä-
sityksiä”, kuten professori Arffman ar-
vostelussaan toteaa, sen historiakäsitys
ja näkökulmat ovat kaikkea muuta kuin
vanhentuneita. Toisaalta Kristittyä maa-

ilmaa ei voi myöskään pitää lähestymis-
tavaltaan niin ”tuoreena” tai ”uutena”,
kuin mitä Arffman antaa ymmärtää, sillä
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samaiset näkökulmat ovat olleet luonnol-
linen ja itsestään selvä osa kansainvälistä
kirkkohistorian tutkimusta jo vuosien el-
lei vuosikymmenten ajan.

Suomalaisten kirkkohistorioitsijoi-
den ja teologien reaktiot Kristityn maail-

man äärellä kielivät ennen muuta siitä,
että kristinuskon historiaa koskevan
kansainvälisen tutkimuksen tuntemus
on meillä aivan liian heikolla tasolla, eikä
allekirjoittanut pidä itseään tässä poik-
keuksena. Kyseistä puutetta ei ainakaan
korjaa Arffmanin yleisesityksensä lopus-
sa tarjoama luettelo suomenkielisestä li-
sälukemistosta. Hyvien suomalaisten tie-
tokirjojen joukossa on nimittäin lukuisia
vanhoja, sisällöllisesti vanhentuneita
ja/tai tieteelliseltä tasoltaan heikkoja
teoksia, mitä lisälukemista etsivät opis-
kelijat tai kirkkohistoriasta kiinnostu-
neet ”maallikot” eivät välttämättä tie-
dosta. Tämä näkyy joka vuosi myös teo-
logisen tiedekunnan opiskelijoiden kir-
joittamissa kirkkohistorian esseissä, sillä
kirjallisuutta etsiessään he luottavat
kirkkohistorian peruskurssilla oppikirja-
na käytettävän teoksen tarjoamiin vink-
keihin.

Kuka kirkkohistorian asiantuntija
voisi kuitenkaan hyvällä omalla tunnolla
suositella karismaattisen liikkeen histo-
riasta kiinnostuneelle Seppo A. Teino-

sen vuonna 1965 kirjoittamaa teosta Ny-

kyajan lahkot tai Gunnar Westinin Va-

paan kristillisyyden historiaa, jonka al-
kuteos kirjoitettiin vuonna 1958. Karis-
maattisen liikkeen räjähdysmäinen leviä-
minen ja monimuotoistuminen on nimit-
täin tapahtunut vasta kyseisten teosten
kirjoittamisen jälkeen. Lähetystyön his-

toriasta olisi puolestaan löydettävissä
ajankohtaisempaa kirjallisuutta kuin
Martin Schlunkin Kristillisen lähetys-

työn historia, joka suomennettiin kyllä
vuonna 1973 mutta jonka alkuteos sai
päivänvalon vuonna 1925. Vastaavia esi-
merkkejä voisi nostaa myös monen muun
aihepiirin kohdalta.  Mikäli Arffman  ei
halua, voi tai saa kustantajalta lupaa
esitellä tuoretta kansainvälistä kirjalli-
suutta (edellä mainittujen teemojen koh-
dalla vaikkapa Allan Andersonia,
Kirsteen Kimia ja Timothy Yatesia),
olisi  parempi jättää koko  luettelo  pois
kuin johdattaa lukijat Westinin pariin.

Kristityn maailman ongelma on sii-
nä, että se puutteistaan huolimatta pal-
jastaa Suomessa yhä vallitsevan kirkko-
historian selitysmallin vanhentuneisuu-
den ja riittämättömyyden. Eurooppa-kes-
keisen, kansallisvaltio-ajattelun rajoitta-
man sekä aate- ja organisaatiohistoriaan
keskittyvän perinteisen historiallisen
narratiivin sijaan tarvittaisiin useita me-
todisesti ja näkökulmaltaan erilaisia seli-
tysmalleja. Konsensuksen sijaan tarvit-
taisiin keskustelua. Jos jotain yhtäläi-
syyksiä Kristityn maailman kääntämis-
prosessin ja teoksen sisällön herättämis-
tä reaktioista on mahdollista löytää, niitä
kaikkia näyttäisi yhdistävän pyrkimys säi-
lyttää tai suojata auktoriteetteja, jollaiseksi
vallitsevaa historianselitystä voidaan kut-
sua. Noiden auktoriteettien horjuttaminen
ei ole minun päämääräni vaan ainoastaan
sen esittäminen, että on olemassa myös
muita mahdollisia tapoja nähdä ja ymmär-
tää kristinuskon historiaa.

Ilokseni voin todeta, että tilanteeseen
ollaan havahtumassa niin Itä-Suomen

77



kuin Helsinginkin yliopistoissa. Esimer-
kiksi Helsingin yliopiston teologisen tie-
dekunnan uusiksi  pääsykoekirjoiksi  on
valittu Martyn Kristityn maailman ohel-
la Juha Sihvolan palkittu Maailman-

kansalaisen uskonto. Kumpikin teos ky-
kenee sekä ravistelemaan vakiintuneita
käsityksiä että tarjoamaan tuleville opis-
kelijoille uutta ajateltavaa maailmanlaa-
juisesta kristinuskosta ja sen historiasta.

Suosittelen lämpimästi, että jokainen
Kaarlo Arffmanin Kristinuskon historian

lukija tarttuisi seuraavaksi Martin Mar-
tyn Kristittyyn maailmaan, ja päinvas-

toin. Tasokkaiden kirjojen ei nimittäin
tarvitse välttämättä kilpailla keskenään,
vaan parhaimmillaan ne voivat paitsi
täydentää toisiaan myös haastaa lukijoita
pohtimaan sitä, millaisia valintoja kirjoit-
tajat ovat päätyneet tekemään ja miksi.
Mikäli kiinnostuksenne kristinuskon his-
toriaa kohtaan on vielä tämän jälkeen
hengissä, älkää tyytykö Gunnar Westi-
niin tai Martin Schlunkiin vaan etsikää
tai vaatikaa uudempaa ja parempaa. Aina
ne eivät tosin ole yksi ja sama asia.

Juha Meriläinen

Vartija 50 vuotta sitten

Kommunismia vastustava porvarillisuus on taipuvainen unohtamaan, että kommu-
nismi on saapunut sammuttamaan tulipaloa, jonka me olemme sytyttäneet. Mutta
nyt olisi kirkon – jos se tahtoo pysyä lähettäjälleen uskollisena – opeteltava lähes-
tymään kommunismia ilman lyömäaseita. Näemme kommunismissa karkeita vir-
heitä, mutta meidän on kärsivällisesti pyrittävä keskustelemaan sen kanssa. Mi-
kään muu lähestymistapa ei olisi historiallisesti eikä kristillisesti oikea. Muuten on
olemassa vain asenteellista kivettymistä ja ideologista ruiskumaalausta. Mutta po-
litrukkia ei voiteta politrukilla. Pitää uskaltaa mennä edemmäksi.

– Leino Hassinen Vartijassa 2/1962
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NÄKÖALOJA
Antakaa meidän puffata

Stimulus

Tunnustustensa 12. kirjassa Augustinus
kuvaa kääntymystään (oikeanlaiseksi)
kristityksi. Hän kertoo vetäytyneensä
sielunsa tuskassa ja Jumalan vihasta ah-
distuneena erään viikunapuun alle. Kun
hän sopertelee kyynelehtien, hän kuulee
läheisestä talosta kuuluvan pojan tai ty-
tön äänen, joka toistaa jatkuvasti kahta
sanaa: ”Tolle, lege.” Tämä hahmo, joka
on aivan kuin jostakin Fellinin elokuvas-
ta, sanoo siis: ”Ota ja lue.” Niin Augusti-
nus palaa yksinäisestä Getsemanestaan
ystävänsä Alypiuksen luo, ottaa aposto-
lien kirjeet käsiinsä ja lukee (Room.
13:13–14): ”Vaeltakaamme säädyllisesti,
niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja
juomingeissa, ei haureudessa ja irstau-
dessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pu-
kekaa päällenne Herra Jeesus Kristus,
älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta,
että himot heräävät.” Ja niin loisti valo
Augustinuksen sydämessä ja kaikki epäi-
lyksen varjot kaikkosivat hänen mieles-
tään.

Tolle lege. Se on myös Vartijan uuden
e-kirjasarjan nimi. Jotta jokainen Varti-
jan lukija innostuisi ajatuksin, sanoin ja
teoin uudesta e-kirjastamme,  Stimulus
lohkaisee siitä muutaman kelpo sitaatin.

”Jos perinteen kunnioittaminen, his-
toriallinen ymmärtäminen ja kunnioitta-
minen on konservatiivisuuden määre,
niin olen eittämättä konservatiivi. Se
merkitsee perinteen arvon myöntämistä,
sen kunnioittamista ja oman todellisuu-
den tulkitsemista ainakin osittain sen
valossa, mitä on ollut minua ennen.”

”Uskon, että ymmärtäisin ja Uskon,
koska se on mahdotonta – siinä etenkin
länsimaisen teologian kannatinpylväät.
Yhä uusia teologian rakennelmia on ra-
kennettu niiden varaan. Uskossa ei kysy-
myksessä ole kuitenkaan vain älyllinen
seikkailu, vaan usko koskettaa ihmisen
koko olemassaoloa, hänen perusturvalli-
suuttaan ja lepoaan.”

”Suomalaisessa raamattukeskuste-
lussa paljastuu se suomalaisen keskuste-
lun helmasynti, että merkitystä ei  ole
sillä, mitä sanotaan, vaan sillä, kuka sen
sanoo. Ajatuskulkujen julkinen teologi-
nen kritiikki ja perusteleminen vaikeutu-
vat, koska kirkko ja teologinen tiedeyh-
teisö ohjautuvat väitteiden esittäjien
konservatiivisuutta tai liberaalisuutta
koskevien mielikuvien varassa. Teologia
lähenee kirkkopolitiikkaa, jossa taitavin
on se, joka osaa puhua syvällisesti sitä,
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mitä julkinen mielipide haluaa kuulla.”
”Uuspietistisen herätyskristillisyy-

den juuret ovat kaukana, mutta varsinai-
sesti se on toisen maailmansodan jälkei-
nen liikehdintä, joka organisoitui vasta
1960-luvun alussa. Tuolloisten nuorten
pappien johtama liike oli hyvin kielteinen
esimerkiksi ekumeniaa sekä katolista ja
ortodoksista kirkkoa kohtaan. Niitä moi-
tittiin epäjumalanpalveluksesta, jopa ma-
giasta.

Uuspietistisen konservatiivin ongel-
ma on oman mielipiteen hengellistämi-
nen. Korostamalla Raamatun erehtymät-
tömyyttä ja muuttumattomuutta hän
vahvistaa sen yksittäisillä jakeilla omia
ennakkoluulojaan ja nostaa ne Raama-
tun kokonaissanoman yläpuolelle. Sa-
masta Raamatusta liberaali lukee kristil-
lisen uskon keskeisen ajatuksen, sitou-
tuu siihen ja hämmentyy, kun konserva-
tiivi moittii häntä epäraamatulliseksi.”

”Toisinaan, kun kirkko yrittää uudis-
tua, se näyttää mummolta, joka yrittää
tälläytyä seksikkääksi. Kokemus on
osoittanut, että tekonuorekkuus ja väki-
sin yrittäminen eivät nosta kirkon julkis-
ta profiilia eivätkä saa aikaan toivottua
hyvää. Mutta hyväntahtoisiin yrityksiin
kohdistetusta kritiikistäkään ei ole avuk-
si, jos sen esittäjillä ei ole tarjota muuta
vaihtoehtoa kuin sisäänpäin kääntymi-
nen. Muodon uudistaminen – esimerkiksi
internettiin meneminen – ei auta kirk-
koa, jos se ei kykene uudistumaan myös
sisältönsä ja sanottavansa puolesta. Kirk-
ko, joka on huolissaan ennen kaikkea

hupenevista veromarkoistaan ja heikke-
nevästä julkisesta roolistaan on kuin epä-
uskoinen Pietari, joka uppoaa yrittäes-
sään kävellä veden päällä Jeesuksen
luo.”

”Uskon, että kristinuskosta on enem-
pään kuin pikkusieluiseen kahnaukseen,
joka värittää nyt sen julkisivua. Uskon
myös, että elämän todellinen jakolinja ei
kulje konservatiivisten ja liberaalien tul-
kintojen välissä, vaan ylittää ne. Paljon
tärkeämpää kuin kiistellä siitä, onko jon-
kun teologia liberaalia vai konservatiivis-
ta, on elää tavalla, joka heijastaa ristin
teologiaa.”

”Vaikka en halua riidellä kanssasi,
liberaaliteologia ei kuitenkaan koskaan
voi olla minulle yhdentekevä asia. Se
tekee minut vihaiseksi ja surulliseksi. Se
on vahingollisempaa kuin ateismi tai epä-
jumalanpalvelus, koska se tuntee Juma-
lan Sanan mutta ei kunnioita sitä Isän
puheena lapselleen. Se iskee rikki Isä–
lapsi-suhteeseen kuuluvan kunnioituk-
sen ja luottamuksen. Kun Jumalan Sa-
nan kyseenalaistaminen kantaa hedel-
mää, lampaat eivät enää kuule paimenen
ääntä. Näin on käynyt monissa Euroopan
tyhjiksi jääneissä kirkoissa.”

”Kirkkovene on koskessa. Jokaista
soutajaa tarvitaan. Ja siitä, mitä pitäisi
tehdä, pitääkin olla useampia käsityk-
siä.”

Ketkä ovat äänessä ja mitä he halua-
vat sanoa? Se selviää, kun luet Vartijan
ensimmäisen e-kirjan. Tolle lege!
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