
Anteeksi vain, naiset

Mikko Ketola

n Tämän numeron ensimmäisessä ar-

tikkelissa Amélie Liehrmann käsitte-

lee historiallisten anteeksipyyntöjen

problematiikkaa vähän aikaa sitten il-

mestyneen teoksen Voiko historiaa hyvit-

tää? pohjalta. Anteeksipyyntöjä käsitel-

lään kirjassa monesta näkökulmasta,

myös teologisesta. Paavi Johannes
Paavali II käynnisti 1990-luvulla, mil-

lenniumin lähestyessä, teologisen ohjel-

man, jonka tarkoituksena oli ”puhdistaa

kirkon muisti” pyytämällä anteeksi kaik-

kia kirkon ja kristittyjen vuosisatojen ku-

luessa tekemiä pahoja tekoja. Aivan on-

gelmitta ohjelma ei toteutunut, sillä ka-

tolisen kirkon vanhoillisimmat tahot ei-

vät hyväksyneet ajatusta, että kirkko si-

nänsä olisi voinut tehdä syntiä. Sen vuok-

si   anteeksipyynnöt tehtiinkin lopulta

vain kirkon jäsenten puolesta.

Paavi esitti anteeksipyyntöjä usein

matkojensa yhteydessä, ja ohjelma hui-

pentui maaliskuussa 2000 Vatikaanissa

järjestettyyn anteeksipyynnön päivään.

Siihen mennessä paavi oli tullut pyytä-

neeksi anteeksi muun muassa ristiret-

kien väkivaltaa, alkuperäiskansojen koh-

telua, katolilaisten osuutta orjakaupassa,

uskonnollisten toisinajattelijoiden vai-

noa, Galileo Galilein syyttämistä, inkvisi-

tion toimintaa ja kristittyjen vaikenemis-

ta toisen maailmansodan juutalaisvai-

noissa.

Yhtenä anteeksipyynnön kohteena

olivat naiset, joiden oikeuksien loukkaa-

mista, epäoikeudenmukaista kohtelua ja

marginalisointia paavi pyysi anteeksi ”jo-

kaiselle naiselle” osoittamassaan kirjees-

sä vuonna 1995. Johannes Paavali var-

masti hyvin tiesi, mikä merkitys naisilla

on kirkon toiminnalle. Naisten pappeus

oli kuitenkin asia, jonka hän ehdottomas-

ti torjui, ja saman ovat tehneet hänen

seuraajansa Franciscus mukaan lukien.

Tosin Franciscus on puhunut siitä, että

katolinen kirkko tarvitsee erityistä nais-

ten teologiaa ja että naisille on luotava

lisää tilaa kirkossa. Se voisi tarkoittaa

naisen nimittämistä jonkin kuurian vi-

raston johtoon, ja spekulaatioissa onkin

mainittu jo mahdollisesti pian perustet-

tava Maallikoiden kongregaatio.

Painetta naiskysymyksen suurem-

malle huomioonottamiselle katolisessa

kirkossa on. Koko ajan kasvava, kanoni-

sen lain näkökulmasta laittomasti vihit-

tyjen katolisten naispappien määrä on

kirkolle kiusallinen vaikkakin vielä mar-

ginaalinen seikka. Irlannin katolisuudes-

sa on hyväksikäyttöskandaalien yhtey-

dessä ollut paljon puhetta siitä, että nais-

ten mukanaolo seurakunnallisissa ja
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hiippakunnallisissa hallintoelimissä olisi

voinut pysäyttää monen hyväksikäyttäjä-

papin suojelemisen  alkuunsa.  Kirkossa

on kyllä vahvaa vastarintaakin naisten

tasavertaisuuden tunnustamista koh-

taan ja pelkoa ”radikaalin feminismin”

etenemisestä. Puolassa eräs katolinen

piispa varoitti äskettäin, että sukupuoli-

kysymys on vaarallisempi kuin kommu-

nismi ja natsismi yhteensä.

Suomen luterilaisessa kirkossakin

naisten merkitys on ollut suuri ja kasvaa

koko ajan. Naispappeus, joka sinänsä on

huono termi aivan kuten miespappeus-

kin, on tullut jäädäkseen, vaikka joissa-

kin piireissä ehkä vielä fantasioidaan sii-

tä, että jollakin ihmeen keinolla (ihmeel-

lä?) koko asia voitaisiin peruuttaa. Uu-

sien teologian opiskelijoiden sukupuoli-

jako on jo pitkän aikaa painottunut sel-

västi naisten  puolelle, eikä  asiassa ole

näkyvissä muutosta. Uusille sukupolville

on yhä itsestään selvempää, että pappeu-

dessa sukupuolella ei ole teologista mer-

kitystä.

Luterilaisessa kirkossa on vasta yksi

naispiispa, Irja Askola (Vartijan enti-

nen päätoimittaja, muuten!), mutta heitä

on tulossa vääjäämättä lisää. Ja sitä pait-

si, eikö ole hieman klerikalistista ajatella,

että naisten kirkollinen merkitys tulee

todistetuksi vasta sitten, kun heitä on

puolet piispakunnasta? Osaavia, näke-

myksellisiä ja rohkeita naisia on Suomen

luterilaisuudessa jo vaikka kuinka paljon.

Ajatellaanpa vaikka sitä, miten Johan-
na Korhonen ja Sari Roman-Lager-
spetz ovat toimineet seksuaalisen tasa-

arvoisuuden toteutumisen puolesta tai

sitä, millainen merkitys Johanna Hur-
tigilla, Mari Leppäsellä ja Vuokko
Ilolalla on viime vuosina ollut vanhoil-

lislestadiolaisuuden ongelmakohtien kä-

sittelyssä ja uudenlaisen ajattelun edistä-

jinä.

Myös ”virallisemmalla” puolella on

edelläkävijänaisia. Mari Teinilä on jo

pitkään toiminut tärkeimmän suomalai-

sen kirkollis-uskonnollisen lehden, Koti-

maan, päätoimittajana. Kaisa Raittila
on Helsingin seurakuntien yhteisen kirk-

kovaltuuston puheenjohtaja, ja yksi Lu-

terilaisen maailmanliiton apulaispääsih-

teereistä on suomalainen teologian tohto-

ri, Kaisamari Hintikka.

Herätysliikekentällä tällainen listaus

kenties herättää pelkoa ja inhoa. Näinkö

pitkällä luopumus jo on! Kyettäisiinkö

Suomessa kuitenkin samaan, mitä paavi

teki? Ei sillä, että naiset olisivat vaati-

massa anteeksipyyntöä tai välttämättä

edes tarvitsisivat sitä, mutta pystyisivät-

kö suomalaiset miespuoliset herätysliike-

ja kirkolliset johtajat pyytämään kollek-

tiivisesti naisilta anteeksi sitä, miten näi-

tä on historian kuluessa kirkossa alistet-

tu, vähätelty ja ylenkatsottu? Siinä olisi

oiva yhteisen miehekkään tahdonilmai-

sun paikka.
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Millä tavoin historian
vääryyksiä voidaan hyvittää?

Amélie Liehrmann

n Elämämme on aina jollain tapaa rik-

konaista. Tuon rikkonaisuuden korjaa-

miseksi, tasapainon löytämiseksi tarvit-

semme aika ajoin anteeksipyyntöä ja an-

teeksiantoa. Niin yksilötasolla kuin yh-

teiskunnan tasolla vääryyksiä tapahtuu,

ja eteenpäin, tulevaisuuteen toiveikkaas-

ti katsomisen edellytys on usein termien

oikeus, armo ja anteeksianto varassa.

Niinpä Jan Löfströmin toimittama

teos Voiko historiaa hyvittää? Historial-

listen vääryyksien korjaaminen ja anteek-

siantaminen (Gaudeamus 2012) on ajan-

kohtaisuudessaan ajaton.

Teos on artikkelikokoelma arvokkai-

ta puheenvuoroja eri tieteenaloilta sa-

maan teemaan. Monitieteellisyydessään

ja näkökulmien rikkaudessaan se oli vir-

kistävä ja toinen toistaan täydentävä ko-

konaisuus ja syväsukellus tärkeään, jo-

kaisen ihmisen ja yhteisön vuorovaiku-

tusta koskevaan anteeksiannon teemaan,

joka kovin usein on vaikeaa. Artikkeleis-

sa avataan termejä, mietitään anteeksi-

annon prosessia, sen mahdollisia edelly-

tyksiä ja ehtoja, anteeksipyytäjän ja -an-

tajan tunteita, anteeksiannon mahdotto-

muutta, sen seurauksia, ja kuitenkin

tärkeyttä.

Kirjoitin kaksi vuotta sitten pro gra-

du -tutkielmani anteeksiantamisjulistuk-

sista ja hätkähdin kirjallisuutta etsiessä-

ni, että oli hyvin vaikea löytää suomeksi

kirjoitettua kattavaa anteeksipyytämisen

ja -antamisen tarkastelua. Nyt tuo puute

on selvästi Löfströmin toimittaman teok-

sen myötä korjaantunut.

Löfströmin toimittama teos koostuu

yhdeksästä artikkelista, jotka lähestyvät

eri näkökulmista historiallisten vääryyk-

sien käsittelyä. Näkökulmat eivät ole yk-

silökeskeisiä vaan painottuvat käsittele-

mään instituutioiden ja valtioiden tapoja

käsitellä kipeitä tapahtumia. Teoksen lo-

pussa esitellään jokainen kirjoittaja sekä

hänen tutkimuskohteensa. Jokaisesta ar-

tikkelista on kirjan lopussa kattava kir-

jallisuusluettelo, josta asiaan paremmin

perehtyvä pääsee hyvin syventymään

teemoihin.

Teos alkaa Jan Löfströmin selkeällä

ja heti mukaansatempaavalla johdannol-

la. Hän aloittaa uutisotsikoilla, kertoo

konkreettisia esimerkkejä unohtamatta

esitellä aihepiirin tutkimuksia ja tutkijoi-

ta. Menneisyyden käsittely sai alkunsa

1980-luvulla. On puhuttu kollektiivisista

vastuista, syyllisyydestä, muistista, muis-
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tamisesta, unohtamisesta, anteeksian-

nosta, korvauksista, sovituksesta ja hyvi-

tyksestä. Jännitteitä on liittynyt paitsi

historiakäsityksiin myös siihen, kuka voi

kenenkin nimissä pyytää tai antaa an-

teeksi. Nämä ovat teemoja, jotka tulivat

esille omassakin tutkimuksessani,  joka

koski toisen maailmansodan aikaisten ta-

pahtumien anteeksipyyntöjä ja niiden he-

rättämiä keskusteluja.

Ensimmäinen artikkeli on Juha
Räikän ”Anteeksianto ja etiikka”, jossa

hän pohtii häpeän, katumuksen ja an-

teeksipyynnön yhteyksiä.

Panu Minkkinen jatkaa artikkelil-

laan ”Oikeudesta ja anteeksiannon mah-

dottomuudesta” Räikän avaamasta tee-

masta pohtien sitä, mikä on armon ja

oikeuden suhde. Millä tavalla anteeksi-

anto ollessaan lahjaa ja armahtaessaan

mahdollisesti pyyhkii oikeuden ylitse.

Anteeksianto kun on sellaista, jota ei

mahdollisesti voi aina hyvittää millään

materialla tai sopimuksilla, vaan se lin-

kittyy siihen, että armahdetaan.

Tuomas Forsberg tuo artikkelis-

saan ”Poliittisen anteeksiannon rajat ja

mahdollisuudet” esille epätäydellisen an-

teeksipyynnön.

Sirkku Ahonen ja Jan Löfström

kirjoittavat historiallisten hyvittämisten

historiasta artikkelissaan ”Menneisyy-

den vääryyksien hyvittäminen – histo-

riallisia päälinjoja”.

Mikko Ketola pohtii kirkollisten

anteeksipyyntöjen tematiikkaa artikke-

lissaan ”Teologian ja poliitikan ristipai-

neissa – katolisen kirkon anteeksipyyn-

nöt”.

Ulla-Maija Peltonen tuo esille ar-

tikkelissaan ”Hauras hyvyys ja anteeksi-

anto sodan muistoissa” kertomuksissa

esiintyviä anteeksipyynnön elementtejä,

tunnustamista ja todistamista ja mainit-

see ”hauraan hyveen” käsitteen, eli sen,

että tukalistakin tilanteista huolimatta

hyvyys on läsnä, ihmisellä on vapaa tahto

ja mahdollisuus valita hyvä pahan sijaan.

Juhani Ihanuksen artikkeli ”His-

torialliset vääryydet ja psyykkiset oikai-

sut” oli erittäin antoisa ja tärkeä osa

anteeksiannon teemaa. Ihanus lähestyy

asiaa psykologisesti, traumakokemusten

ja psyykkisten mekanismien kautta. Hän

käsittelee myös yksilöllistä ja kollektiivis-

ta muistia huomauttaen sukupolvien yli

jatkuvista vahingollisista ilmiöistä, joista

huomasi anteeksiannon ja käsittelyn tär-

keyden. Ihanuksen artikkelin lopussa on

erittäin hyvää pohdintaa historian teke-

misestä.

Jan Löfström selvittää lukiolaisnuor-

ten käsityksiä historiallisista vääryyksis-

tä artikkelissaan ”Historialliset hyvityk-

set suomalaisnuorten historiatietoisuu-

dessa”. Jokseenkin  yllättäen  paljastuu,

että nuorten historiatietoisuutta muok-

kaa nykyajan individualistinen maail-

mankuva, joka korostaa yksilön vastuuta

ja poissulkee yhteisön mahdollisuuden

olla vastuussa varsinkaan menneistä

teoista. Nuorilla tuntuu olevan vaikeuk-

sia ymmärtää vääryyksien korjaamisen

tärkeyttä.

Teoksen päättää Heino Nyyssösen
artikkeli ”Jälkisanat: anteeksianto,

muistaminen ja unohtaminen”, jossa hän

yhdistelee eri artikkelien teemoja.

Useat artikkelinkirjoittajat päättävät

artikkelinsa hyviin tiivistyksiin jotka vie-
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lä selkeyttävät lukukokemusta ja artik-

kelin tuomia oivalluksia. Houkutuksena-

ni oli tehdä kirja-arvion sijaan referaatti

jokaisesta artikkelista, mutta säästän lu-

kukokemuksen tästä hyvästä kirjasta lu-

kijoille ja nostan muutaman itseä puhu-

telleen näkökulman.

Kirjan aloittaa Räikän artikkeli, jossa

hän esittelee filosofisessa moraalipsyko-

logiassa esiintyviä anteeksiannon kysy-

myksiä. Mitä anteeksiannolla tarkoite-

taan? Milloin se on paikallaan? Mielen-

kiintoista oli lukea siitä, mitä anteeksian-

to edellyttää väärintekijältä. Onko katu-

muksen tunne aina välttämätöntä, entä

pitääkö tuohon tunteeseen liittyä hä-

peää? Entäpä millaisia tunteita on an-

teeksiantajalla? Vääryyksien uhri ei vält-

tämättä ole halukas antamaan anteeksi,

vaan haluaa pitää kiinni kaunan tuntees-

ta.

Räikkä tuo esille, että anteeksiannos-

sa on usein ajateltu vääryyttä kärsineen

ihmisen luopuvan jostakin kielteisestä

tunteesta. Tämä voi olla kaunan tunne

pahantekijää kohtaan. Entä jos anteeksi-

antaja ei tunne kaunaa, voiko hän silloin

antaa anteeksi? Tunteina voi myös olla

pettymys, moraalinen suuttumus, när-

kästys tai kiukku. Jostakin kielteisestä

tunteesta hän antaessaan anteeksi siis

luopuisi. Räikkä tuo hyvin esille sen, ettei

pahojen tekojen suvaitseminen ole sama

asia kuin niiden anteeksiantaminen. Täs-

sä tuli mieleeni taannoinen nuortenilta,

jossa pohdimme nuorten kanssa anteek-

siantoa. Heillekin tuli tarkentaa, ettei

anteeksiantaminen tarkoita suinkaan

pahojen tekojen hyväksymistä. Päinvas-

toin, jos henkilö ei tuomitse pahaa tekoa,

eihän hänellä silloin ole anteeksiannetta-

vaakaan.

Anteeksiantaja voi sydämessään an-

taa anteeksi, siis luopua kaunan tuntees-

taan, vaikka väärintekijä ei olisi anteeksi

pyytänytkään. Anteeksiantotilanteisiin

liittyy silti olennaisesti kommunikatiivi-

suus. Räikkä huomauttaa osuvasti, että

anteeksiannossa harvoin automaattisesti

kaunan tunne häviää,  kysymys on  pi-

kemmin sitoutumisesta prosessiin, jonka

tavoitteena on kaunan tunteen poistami-

nen. Tunteet muuttuvat hitaasti.

Anteeksiantoa verrataan usein lah-

jaan, ja sitä pidetään hyveellisen ihmisen

ominaisuutena. Anteeksiantoa pidetään

kuitenkin hyväksyttävänä vain tiettyjen

ehtojen vallitessa. Jos pahantekijä suh-

tautuu tekoonsa välinpitämättömästi,

silloin anteeksiantaminen on pikemmin-

kin heikkouden kuin hyveellisyyden

merkki. Anteeksipyyntöä on usein ver-

rattu velanmaksuun. Pahantekijä on vel-

kaa uhrilleen ja hänen täytyy jollakin

tavalla hyvittää tai sovittaa tekonsa,

maksaa velka.

Räikkä tuo esille, että tärkeää an-

teeksiannossa on se, että pahantekijä kä-

sittää toimineensa väärin ja on valmis

muuttamaan toimintatapojaan. Anteek-

sianto palvelee monia arvokkaita asioita

sosiaalisesti. On hyvä, että ihmiset pyrki-

vät nopeasti eroon kielteisistä tunteista.

Vastaamalla myönteisesti anteeksipyyn-

töön henkilö tulee samalla sanoneeksi,

että harmoninen yhteiselo on arvokasta

ja moraalinen kasvu mahdollista. An-

teeksiantamisen katsotaan olevan jois-

sain tapauksissa väärin: esimerkiksi toi-

sen puolesta anteeksiantaminen on uh-
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rien väheksymistä, tai liiallinen valmius

anteeksiantoon  kielii  itsekunnioituksen

puutteesta. Hyveellisen ihmisen kuuluu

tuntea riittävän kauan ja voimakkaasti

moraalista suuttumusta, kun on ollut

pahojen tekojen kohde. Itsekunnioitus on

yksi moraalisen toiminnan edellytyksistä

ja siksi sitä sopii vaalia moraalisista syis-

tä. Toisaalta Räikkä huomauttaa,  että

pidättäytyminen kokonaan anteeksian-

nosta voi myös olla vakava moraalinen

rike.

Klassisesti kristinuskossa anteeksi-

antoa edellyttää katumuksen teko. Lo-

giikka menee seuraavasti: uhri ei voi

antaa anteeksi ellei tunne kaunaa, pa-

hantekijä ei voi saada anteeksi ellei tunne

katumusta. Katumus tulkitaan luotetta-

vana ilmoituksena pahan teon väistymi-

sestä. Moraaliseen katumiseen liittyy

syyllisyyden tunne, tietoisuus siitä, että

on toiminut moraalisesti tuomittavalla

tavalla. Katumus on kärsimistä, ja kaikki

haluaminen on viime kädessä kärsimisen

välttämistä ja nautinnon saamisen ha-

luamista, siten voi olettaa, että katumus

johtaa parannukseen, haluun tehdä toi-

senlaisia tekoja ja välttää kärsimys. Kris-

tillisessä perinteessä katumus, anteeksi-

anto ja parannus liittyvät rippiin. Katu-

muksen sakramenttiin kuului neljä osaa:

sydämen katumus, suun tunnustus, pa-

pin lausuma anteeksianto ja hyvitysteot.

Kristillinen perinne on jättänyt jälkensä

länsimaiseen anteeksiantokulttuuriin.

Edellä olevasta huomaa, että Räikkä

käsittelee erinomaisesti anteeksiannon ja

-pyynnön tematiikkaa. Mutta mitä tun-

teita anteeksi antaminen ja pyytäminen

sisältävät, mitä ne edellyttävät, ja onko

aina oikein antaa anteeksi?

Se mihin oma kriittisyyteni kohdis-

tui, oli Räikän tapa hahmottaa häpeän

tunne. Häpeä seuraa Räikän mukaan tie-

dostetusta voimattomuudesta tietynlai-

seen itsensä esittämiseen. Itse pidin tätä

hiukan merkillisenä, jokseenkin suppea-

na käsityksenä häpeästä. Ihminen voinee

kokea häpeän tunnetta riippumatta siitä,

miten on itseään muille esittänyt tai tuo-

ta esittämistä tiedostanut. Tarkastelusta

puuttui kokonaan syyllisyys/häpeä-tun-

nejako. Häpeä on kokonaisvaltaisempi ja

sisältää juuri voimattomuuden tunteen.

Räikkä väittää, että häpeän tunteeseen

anteeksiantaminen ei välttämättä vaiku-

ta, koska häpeä on tavallaan narsistinen

tunne. Häpeää tunteva ajattelee Räikän

mukaan sitä, miten hänelle itselleen on

käynyt, kun taas katuva olisi murheis-

saan toisten kohtalosta. Lisäksi Räikkä

väittää, että on satunnainen seikka, että

häpeää tunteva pyytäisi anteeksi teko-

jaan.

Jotenkin tuo ajatuskulku ei ihan tun-

tunut loogiselta, mutta kenties en ole

asiaan tarpeeksi perehtynyt. Arvelisin,

että häpeää tunteva voi hyvinkin ajatella

muita, ja häpeää on voinut edeltää syviä

syyllisyyden ja katumuksen tunteita, jot-

ka ovat johtaneet häpeään, jos noita tun-

teita ei ole osattu käsitellä. Siinä mielessä

häpeä on narsistinen tunne, että ihminen

kokee itsensä kokonaisvaltaisesti huo-

noksi, mutta edelleen näkisin niin, että

häpeän tunnetta ei voi tulkita yksioikoi-

sesti tunteeksi, jossa ”itsen esittäminen

muille on epäonnistunut”. Se voi toki olla

sitä, mutta joissakin tapauksissa sen syyt

ja mekanismit lienevät paljon monimut-
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kaisempia. Juhani Ihanus käsitteleekin

artikkelissaan häpeän ja syyllisyyden te-

matiikkaa huomattavasti monipuolisem-

min.

Panu Minkkinen käsittelee Derri-
daa. Derrida rinnastaa ehdollisen an-

teeksiannon, joka edellyttää sovituksen

vastavuoroista rakennetta, ehdottomaan

anteeksiantoon, ”armolliseen, äärettö-

mään, ei-ekonomiseen anteeksiantoon,

joka suodaan syyllisille syyllisinä, vastik-

keetta, jopa heille, jotka eivät kadu tai

pyydä anteeksi”. Ehdottoman anteeksi-

annon liikkeeseen kuuluu sisäinen vält-

tämättömyys tulla tehokkaaksi, kiertyä

kohti ehdollista.

Minkkinen lainaa Derridaa, joka sa-

noo, että meidän tulisi haluta ja tahtoa,

että anteeksianto on tehokasta, konk-

reettista; että anteeksiantaminen edel-

lyttää, että asiat muuttuisivat, ja silloin

anteeksiannon tulisi olla tekemisissä kai-

kenlaisten ehtojen kanssa. Kristillinen

näkemys Jumalan anteeksiannosta on

toisenlainen, Jumala lahjoittaa anteeksi-

annon ehdoitta,  mutta järjellä emme voi

sitä ymmärtää. Kenties sisäisesti itse ra-

kennamme, kierrämme ehdottoman an-

teeksiannon ehdolliseksi, vaikkei se poh-

jimmiltaan sitä ole, mutta siitä kiitollisi-

na kuitenkin muutamme toimintaamme.

Emme voi millään teolla tuota anteeksi-

antoa ansaita tai saada omaksemme. Ai-

nut, mitä voimme tehdä, on uskoa se.

Anteeksiantaminen on vaikeaa, ja

Minkkinen tuo esille, kuinka joku voi

kokea anteeksiantamisen erittäin väärä-

nä ja puoltaa uhrin oikeutta kaunan tun-

teeseen. Minkkinen nostaa kipeänä esi-

merkkinä keskitysleireillä olleen kirjaili-

jan Jean Améryn. Améry on sanonut,

että kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat

muodolliset anteeksiannon prosessit ovat

moraalittomia, ja anteeksiantaminen on

tällaisisssa olosuhteissa häpeällistä ja

alistumista toipumisen ”luonnolliselle

ajalle”. Toipuminen ei Améryn mukaan

ole tapahtumaketju, johon totuuskomis-

sion kaltainen prosessi voisi saattaa uh-

rin. Améry ajattelee, että toipuminen on

valinta, joka on moraalinvastainen ja

osoitus alistumisesta. Hän pitää oikeu-

destaan kaunan tunteeseen, vaikka

myöntää, että se estää suuntautumasta

tulevaisuuteen.

Seuraavaksi Minkkinen tuo esille

Emmanuel Levinaksen ajatuksen,

että kauna on uhrin pitkitettynä kärsi-

myksenä aina hyödytöntä. Tuossa hyö-

dyttömyydessä piilee Levinaksen mu-

kaan uudenlaisen etiikan mahdollisuus.

Levinas katsoo, että kärsimykseen, jota ei

ole kyllästetty merkityksellä, vaan joka

on hyödytöntä, liittyy aukko. Tuon aukon

kautta kulkee valitus, itku, vaikerrus tai

huokaus, alkuperäinen avunhuuto johon

voi anteeksiannolla vastata. Siihen vas-

taamalla voi hyödyttömästä kärsimyk-

sestä tulla oikeutettua, kun siihen vasta-

taan ehdottomalla empatialla. Psykologi-

sesti voidaan ajatella, että anteeksianto

tuossa tilanteessa tuottaa korjaavan ko-

kemuksen, jossa edelliseen tilanteeseen

tulee uusi reagointi, avunhuuto kuul-

laan, ja avautuu mahdollisuus eteenpäin.

Siinä  rakentuvat luottamus ja  tulevai-

suuden toivo. Kauna ja katkeruus väisty-

vät toivon ja tulevaisuuden tieltä. Tämä

löytö oli yksi kirjan helmistä. Tässäkin

tekee mieli viitata Juhani Ihanuksen ar-
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tikkeliin, jossa hän painottaa konfliktien

käsittelyn tärkeyttä ja tuo korjaavan oi-

keuden käsitteen.

Tuomas Forsberg toteaa artikkelinsa

aluksi saman havainnon, jonka itsekin

gradua tehdessäni tein – vaikka poliittis-

ten anteeksipyyntöjen tutkimus on li-

sääntynyt, sen todellisesta merkityksestä

tiedetään vielä kovin vähän. Forsberg

avaa taidokkaasti anteeksiantamisen kä-

sitettä, tuo mielenkiintoisia näkökulmia

siihen, mihin anteeksiannolla pyritään

nostaen eri sovinnon tasoja esille.

Yhtenä sovinnon tasona on vääryyk-

sien uusiutumisen estäminen, toisena

osapuolten yhteistyön mahdollistaminen,

kolmantena luottamuksen rakentami-

nen ja viimeisenä eheytyminen ja yhtei-

nen identiteetti. Forsberg pohtii edelleen

anteeksiantoa menneisyyden hallinnan

välineenä ja päättää artikkelinsa konk-

reettisiin esimerkkeihin. Räikkäkin tote-

si artikkelissaan, että poliittinen tai his-

toriallinen anteeksianto sai 1990-luvun

jälkeen huomiota. Historiallisessa an-

teeksiannossa on usein kysymys kollek-

tiivisesta anteeksiannosta, jossa ryhmää

tai ryhmän edustajaa vaaditaan pyytä-

mään toisen ryhmän jäseniltä anteeksi.

Tällaisten prosessien yhtenä tavoitteena

on luoda yhtenäinen näkemys tapahtu-

mista ja luoda sovinto ryhmien välille.

Siitä oli kyse esimerkiksi omassa tutki-

muksessani: Ranskan presidentin an-

teeksipyyntö toisen maailmansodan ai-

kaisesta juutalaisten kohtelusta sai kii-

tosta siitä, että eri osapuolilla oli vihdoin

yhteneväinen käsitys toisen maailmanso-

dan tapahtumista.

Vartija 120 vuotta sitten

Amerikan Yhdysvaltain luterilaisessa kirkossa saarnataan Jumalan sanaa kahdel-

latoista eri kielellä. Kirkolla on 5,291 pappia, 2,511 opettajaa, 9,106 seurakuntaa,

1,327,791 H. P. Ehtoollisella käypää jäsentä, 3,000 seurakuntakoulua, joissa käy

145,000 oppilasta, sekä 4,580 pyhäkoulua, joiden oppilasmäärä tekee 48,280.

New Yorkin pipliaseura on kertomuksessaan viime vuoden vaikutuksesta ilmoit-

tanut, että sen toimesta on käyty koko vuoden kuluessa 171,570 perheessä, joista

60,903 on ollut protestanttista. 795 protestanttia ei tahtonut ostaa eikä edes lah-

jaksi ottaa raamattua; 5,410 oli kokonaan raamatun puutteessa.

– A. Auvinen Vartijassa 1894
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Liberaalin Jeesuksen synty
Ernest Renan, Vie de Jésus (1863) –

bestseller ja skandaali

Matti Myllykoski

n Kirkkojen perinteiset opetukset Jee-

suksesta ovat olleet länsieurooppalaisten

keskuudessa alamäessä jo 1800-luvulta

lähtien. Suomessa tehdyt gallup-kyselyt

osoittavat, että vielä viime vuosituhan-

nen puolella yli puolet suomalaisista us-

koi Jeesuksen olevan Jumalan Poika,

tehneen ihmeitä, nousseen kuolleista ja

tulevan kerran tuomitsemaan eläviä ja

kuolleita. Nyttemmin näiden käsitysten

kannattajat löytävät itsensä vähemmis-

töstä samalla kun evankelis-luterilaisen

kansankirkon jäsenmäärä on putoamas-

sa peruuttamattomasti alle 75 % rajan.

Kirkon vuosisatoja julistama Jeesus on

käymässä monille epäuskottavaksi ja yh-

dentekeväksi.

Uskontokriittisiin ja uskonnottomiin

länsieurooppalaisiin käsityksiin kuin

myös maallistuneiden kristittyjen ajatuk-

siin Jeesuksesta liittyy kuitenkin tekijä,

jonka taustoista on hyvä olla tietoinen. Jo

pitkään myös suomalaiset passiiviset

kristityt ja humanistit ovat nähneet Jee-

suksen oikean elämäntavan ja hyvän ih-

misyyden opettajaksi, joka kontrastoituu

kirkon opilliseen, oikeaa uskoa vaativaan

ja epäuskoisia ihmisiä tuomitsevaan Ju-

malan Poikaan. Ei ole näytä olevan vai-

kea uskoa, että Jeesus kehotti omalla

esimerkillään rakastamaan lähimmäistä,

asettumaan väärin kohdeltujen puolelle

ja huolehtimaan vähäosaisista. Tällainen

eettinen ja epädogmaattinen Jeesus sai

syntynsä 1800-luvun kuluessa, mutta se

vaikuttaa länsimaisten kristittyjen Jee-

susta koskeviin käsityksiin vielä ny-

kyään.

Eettinen ja syvähenkinen Jeesus syn-

tyi kirkollisesti ja yhteiskunnallisesti li-

beraalien raamatuntutkijoiden keskuu-

dessa 1800-luvun puolivälissä. Oppinei-

den uusi, humaanimpi Jeesus-kuva mur-

tautui koulutetun eurooppalaisen keski-

luokan tietoisuuteen ensimmäistä kertaa

Ranskassa vuonna 1863, kun Ernest
Renan (1823–1892) julkaisi teoksensa

Vie de Jésus. Eniten Renanin teoksessa

herätti kohua Jeesuksen jumaluuden ja

hänen siitä juontuvien ihmetekojensa

kieltäminen sekä Jeesuksen todellisen

historiallisen elämän visioiminen evan-

keliumin takaa. Renanille Jeesuksen elä-

mä oli inhimillinen draama, jota kantoi-
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vat suuret toiveet ja  pienten ihmisten

usko parempaan maailmaan.

Renanin Jeesus-kirjaa myytiin Rans-

kassa 60000 kappaletta viiden kuukau-

den aikana, ja neljä vuotta ilmestymises-

tään kirjasta oli ilmestynyt jo 13 painos-

ta, kukin 10000 kappaletta. Sitä myytiin

enemmän kuin tunnetuimpia romaaneja.

Kirjasta, joka maksoi 7,50 frangia, Renan

sai osuudekseen varsin kelvolliset 20 pro-

senttia. Kirja käännettiin pian ilmesty-

misensä jälkeen yhdelletoista kielelle,

muun muassa ruotsiksi. Suomessa se

teki lähtemättömän vaikutuksen ruotsia

puhuvaan sivistyneistöön, esimerkiksi

Aleksis Kiveen. Renanin runollisen ja

kiehtovasti kirjoitetun ”Jeesuksen elä-

män” vaikutus eurooppalaiseen Jeesus-

kuvaan on merkittävä, ja monessa mie-

lessä siinä esitetyt piirteet jatkavat vai-

kutustaan edelleenkin.

Evankeliumien kritiikki ja

Jeesus-kuvat 1800-luvun alussa

Ainekset uuteen Jeesus-kuvaan syntyi-

vät Ranskan vallankumouksen jälkeen.

Valistus oli merkinnyt monen muun sei-

kan ohessa myös historiallisen raamattu-

kritiikin lopullista läpimurtoa suuren

yleisön ihmeteltäväksi. Vallankumouk-

sen jälkeen monet teologit ja filosofit ym-

märsivät kaksi asiaa. Ensinnäkin he nä-

kivät, että yksioikoiseen vanhaan kristil-

liseen maailmankuvaan ei ollut paluuta.

Mutta toiseksi he ajattelivat, että valistus

ei ollut tyhjentänyt ihmiskunnan henkis-

tä pajatsoa. Oli olemassa muutakin kuin

järjen voittokulku ja tieteen menetelmin

selitettävissä oleva maailma. Oli ihmisen

henki, joka oli korkeampi kuin aine. Hen-

kensä kautta ihminen oli yhteydessä

kaikkeuteen, suurempaan maailmaan

kuin pelkästään silmin ja järjen valossa

tarkkailtavaan jättiläismekanismiin. Va-

listusta seurasi idealismi, joka vaikutti

vahvasti myös teologiaan. Jokainen mo-

derni ihminen on jossain mielessä valis-

tuksen läpikäynyt idealisti, ja 1800-luvun

alun henkinen maailma vaikuttaa meissä

edelleen.

Idealismin ja romantiikan maailma ei

kuitenkaan ollut ratkaisu eikä vastaus

vaan pikemminkin kysymys. Se oli haas-

te ihmistä koskevien tieteiden kehityk-

selle, näiden joukossa myös raamatun-

tutkimukselle. Valistus ja sen jälkeinen

uuden etsintä haastoivat tutkimaan läh-

teitä ja samalla luomaan uutta kuvaa

ihmisestä ja hänen historiastaan. Evan-

keliumien lukemiseen ja historian Jee-

suksen uudelleen ajattelemiseen liittyi

tässä prosessissa konkreettisia tekijöitä,

jotka enteilivät liberaalin Jeesuksen syn-

tyä. Ennen kuin siirryn Renanin teok-

seen, esitän niistä olennaisimmat.

Valistuksen jälkeisessä ympäristössä

jotkut kirjoittajat tekivät Jeesuksesta ro-

maanihahmon. Tunnetuin näistä oli

Karl Heinrich Venturini (1768–1849),

jonka romaani Geschichte des grossen

Propheten von Nazareth (1802) ilmestyi

useina painoksina vuosikymmenten ajan

sekä käännettiin lukuisille kielille. Ven-

turinin Jeesus oli essealainen viisauden

opettaja ja hengellinen johtaja, jossa kan-

sanjoukot erheellisesti näkivät maallisen

Messiaan ja ihmeidentekijän. Yleisten

ennakkoluulojen ja harhakäsitysten

vuoksi Jeesus, joka oli henkiseltä tasol-

taan jalompi ja korkeammalla kuin oman
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aikansa muut juutalaiset, joutui ilmaise-

maan ylevät opetuksensa oman uskon-

tonsa kapeissa kehyksissä. Venturinin

mukaan Jeesuksella ei ollut poliittisia

pyrkimyksiä vaan tämä keskittyi sen si-

jaan ”sydämen moraaliseen parannuk-

seen, jota ilman kaikki valtiollisen elä-

män parannukset olisivat täysin arvotto-

mia”. Klassikossaan Geschichte der Le-

ben-Jesu-Forschung Albert Schweit-
zer osoittaa seikkaperäisesti, miten tämä

perinne oli elossa ja voi hyvin 1800-luvun

Saksassa. Myös sen ulkopuolella avautui

hedelmällinen maaperä perinteestä irro-

tetuille Jeesus-fantasioille, joiden kärki

suuntautui kirkon perinteistä dogmaat-

tista Jeesus-kuvaa vastaan.

Vuonna 1820 K. G. Bretschneider
julkaisi Johanneksen evankeliumin his-

toriallista luotettavuutta vastaan suun-

natun teoksensa. Useilla tekstiin kohdis-

tuvilla kriittisillä havainnoilla hän puo-

lusti neljää teesiä: 1) Neljännessä evan-

keliumissa esitetyt Jeesuksen puheet ja

kiistakeskustelut eivät ole alkuperäisiä;

2) evankelista ei ollut silminnäkijä eikä

edes syntyperältään juutalainen; 3) Jo-

hanneksen  nimissä  kulkevan Ilmestys-

kirjan on kirjoittanut joku muu sekä 4)

Johanneksen evankeliumin arvovallasta

kiisteltiin paljon vielä 200-luvulla.

Jeesuksen elämän rekonstruktioita,

jotka rakentuivat neljännen evanke-

liumin ja erityisesti sen kristologian va-

raan, oli pian pidettävä ratkaisevalla ta-

valla vanhentuneina. Bretschneiderin ja

hänen jälkeensä monien muiden tekemät

johtopäätökset merkitsivät myös sitä,

että Jeesuksen suvereeni etäisyys juuta-

laisuuteen ja sen käytäntöihin, jota eri-

tyisesti evankelista Johannes julistaa, oli

nyt täysin vailla luotettavaa historiallista

perustaa. Pian  tuli kuitenkin selväksi,

että neljännen evankeliumin hylkäämi-

nen oli kaksipiippuinen juttu: se terävöit-

ti   evankeliumien   kirjallista kritiikkiä

mutta ei estänyt Johanneksen evanke-

liumin tendenssimäisen valikoivaa ja

epäkriittistä käyttöä.

David Friedrich Straussin vuon-

na 1835 ilmestyneen teoksen Das Leben

Jesu selostaminen vaatisi jo itsessään

oman yleistajuisen artikkelinsa. Olen-

naista tässä Jeesus-tutkimuksen  kään-

teentekevässä järkäleessä on se, että

Strauss käytti joihinkin Vanhan testa-

mentin kertomuksiin sovellettua myytti-

kritiikkiä johdonmukaisesti koko evan-

keliumitradition tutkimuksessa. Evanke-

liumien ihmekertomukset sekä mainin-

nat Vt:n   profetioiden täyttymyksestä

Jeesuksen toiminnassa olivat myyttisiä

tulkintoja, jotka eivät nojanneet nasare-

tilaisen aitoon historiaan, vaan hurskaa-

seen mielikuvitukseen. Evankeliumien

Jeesus ei Straussin mukaan syntynyt vil-

pillisenä väärennöksenä vaan luonnolli-

sena kollektiivisena prosessina, jossa Jee-

sukseen uskovat halusivat nähdä hänes-

sä enemmän kuin  hän  todellisuudessa

oli. Siten he tulivat luoneeksi myyttisen

Jeesuksen kristillisen opin perustaksi.

Straussin yksityiskohtaisiin ana-

lyyseihin perustuva johtopäätös evanke-

liumien myyttisestä luonteesta herätti

opillisen vihan rinnalla myös ymmärrys-

tä. Ymmärryksestä nousi kuitenkin myös

kritiikkiä. Olennaisena ongelmana oli

evankeliumien tyhjentyminen historias-

ta: ei ole uskottavaa olettaa, että evanke-
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liumien enemmän ja vähemmän ihmeel-

lisissä  kertomuksissa ei ole juuri lain-

kaan historiallista ainesta. Evankeliu-

mien kertomukset eivät oikeastaan ole

myyttejä vaan pikemminkin legendoja.

Sellaisina, selvästi todella eläneeseen his-

torialliseen hahmoon ankkuroituneina,

ne eivät ole syntyneet tyhjästä, vaan niil-

lä täytyy olla ainakin jonkinlaiset juuret

Jeesuksen toiminnassa. Teksteistä oli

Straussin kriitikkojen mielestä etsittävä

Jeesusta eikä eliminoitava hänet sieltä

pois pelkän johdonmukaisen teorian ja

suoraviivaisten argumenttien vaatimuk-

sesta. Straussin teoksen nimi on pohjim-

miltaan harhaanjohtava: hän ei oikeas-

taan kirjoita ”Jeesuksen elämästä” vaan

legendoista, jotka syntyivät myöhemmin

vailla todellista pohjaa.

Straussin kriitikkojen mielestä on

väistämätöntä ja selvää, että ensimmäi-

set apostolit, Paavali mukaan lukien,

tunsivat Jeesuksen opetuksia ja kerto-

muksia hänestä. He eivät olleet pelkkiä

myytintekijöitä. Ja edelleen: jos kerran

haetaan todellista historiallista hahmoa

myyttien takaa, tämän hahmon persoo-

nalla on täytynyt olla huomattava mer-

kitys niille, jotka häneen uskoivat. Tä-

män vuoksi historiallisessa rekonstruk-

tiossa on painotettava niitä Jeesuksen

toiminnan piirteitä, jotka erottivat hänet

aikansa juutalaisuudesta. Renanin Jee-

sus-kirjan kannalta on olennaista pitää

mielessä, että juuri tällaisen kritiikin

Straussin kokonaiskäsityksestä esitti sy-

vällisessä kirja-arviossaan eksegeettinä

unohdettu Timothèe Colani (1824–

1888), joka vaikutti vuoteen 1871 Stras-

bourgin yliopistossa ja jolla oli hyvin lä-

heiset suhteet Renaniin.

Matteuksen evankeliumia oli pidetty

kirkoissa jo pitkään aikajärjestyksessä en-

simmäisenä evankeliumina. Tämä takasi

muun muassa roomalaiskatolisen kirkon

silmissä paavin ”avainten vallan”, joka

perustui Rooman ensimmäisenä piispana

pidetyn Pietarin suoraan Jeesukselta saa-

maan oikeuteen sitoa ja päästää syntejä

(Matt. 16:18–19). Matteuksen prioriteetti

takasi kuitenkin myös kirkollisen Jeesuk-

sen sidoksen ja samalla ylemmyyden

emouskontoonsa juutalaisuuteen. Mat-

teuksen mukaan Jeesus opetti Mooseksen

lain olevan edelleen voimassa, mutta esit-

ti samalla itsensä ylivertaisena Moosek-

sen lain tulkitsijana.

Vuonna 1838 Christian Hermann
Weisse ja Christian Gottlob Wilke
julkaisivat toisistaan riippumatta tutki-

mukset, joissa he päätyivät pitämään ly-

hintä eli Markuksen evankeliumia evan-

keliumeista vanhimpana ja samalla Mat-

teuksen ja Luukkaan evankeliumien läh-

teenä. 1840-luvulla lukuisat tutkijat aset-

tuivat heidän vanavedessään tälle kan-

nalle, heidän joukossaan esimerkiksi

tekstieditioillaan mainetta niittänyt ja

Berliinissä professorina toiminut Karl
Lachmann, Strasbourgissa vaikuttanut

Eduard Reuss sekä   pahamaineinen

Bruno Bauer, joka päätyi pitämään

jopa Jeesuksen historiallista olemassa-

oloa kyseenalaisena. Vuonna 1851 julkai-

semassaan artikkelissa Albrecht
Ritschl (1822–1889) liittyi joukkoon ja

reivasi samalla Tübingenin koulun jäljel-

lä olevien jäsenten suuntaa pois Ferdi-
nand Christian Baurin näkemyksistä.

Tämä mielenmuutos jätti selvät jälkensä
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myös Ritschlin vaikutusvaltaiseen toi-

seen painokseen teoksesta Entstehung

der altkatholischen Kirche (1857).

Ritschliin liittyy myös toinen tärkeä

tekijä liberaalin Jeesus-kuvan synnyssä.

Toisin kuin Baur ja Strauss, Karl Chris-
tian Planck (1819–1880) ja Ritschl nä-

kivät Jeesuksen itsensä avanneen oven

evankeliumin universaaliselle ulottuvuu-

delle; heille hän ei enää ollut ainoastaan

Matteuksen evankeliumissa kuvattu

Messias, joka lähettää oppilaansa ”ai-

noastaan Israelin kadonneiden lampai-

den luo” (Matt. 10:5–6). Planckin mu-

kaan Jeesus halusi laajentaa Mooseksen

lain rajoitettua periaatteellista näkökul-

maa ”puhtaasti inhimilliseen” hylkää-

mättä kuitenkaan avoimesti juutalaista

nationalismia. Jeesus ratkaisi ristiriidan

kuolemallaan, joka Planckin mukaan

merkitsi ”kapean kansallismielisyyden”

kieltämistä; kuolemallaan Jeesus  avasi

Jumalan valtakunnan pakanoille.

Ritschlin mukaan taas Jeesus opetti

oppilailleen, että hän on Messias ja Ju-

malan poika, ja he ajattelivat, että Jee-

suksella oli erityinen suhde Jumalaan.

Jeesuksen julistus itsestään lain täyttäjä-

nä (Matt. 5:17–20) ja häneen uskominen

Jumalan Messiaana olivat Ritschlin mu-

kaan jo Jeesuksen itsensä julistuksessa

kaksi rinnakkaista vaihtoehtoa. Tämä se-

littäisi  sen, miksi oppilaat varsin pian

pääsiäisen jälkeen panivat Jeesukseen

uskomisen Mooseksen lain edelle. Planck

ja Ritschl eivät halunneet kieltää Jeesuk-

sen luonnollista positiivista suhdetta juu-

talaiseen identiteettiinsä eivätkä hänen

periaatteellista kuuliaisuuttaan Moosek-

sen lakia kohtaan. Mutta kirjoituksillaan

he edistivät huomattavaa muutosta kohti

liberaalia, epäjuutalaista Jeesusta.

Tübingenin koulun kasvatit olivat kulke-

massa samaan suuntaan kuin Strasbour-

gin oppineet.

Kaikki edellä kuvaamani tekijät vai-

kuttivat liberaaliin Jeesus-kuvaan, joka

alkoi hahmottua 1800-luvun puolivälissä.

Renan tunsi Jeesus-hahmon  tarjoamat

kaunokirjalliset mahdollisuudet, tutki-

muksen ottaman etäisyyden kristologi-

sesti ylivirittyneeseen Johanneksen

evankeliumiin sekä Markus-prioriteet-

tiin johtaneen keskustelun synoptisesta

ongelmasta. Erityisen huolellisesti  hän

oli lukenut Straussin teoksen ja sitä vas-

taan esitetyn kritiikin. Renanille oli myös

luonnollista seurata uutta trendiä, jossa

Jeesus oli irtautumassa juutalaisesta

”partikularismistaan” universaaliksi, ih-

misyyttä kantavaksi hahmoksi. Hänen

omintakeisin panoksensa uuteen Jeesus-

kuvaan oli luonteeltaan psykologinen.

Jeesus oli nuorelle Renanille ydinkysy-

mys: miten  selittää Jeesus, jos hän ei

ollut yliluonnollinen Jumalan   Poika?

Millainen ihminen hän oli? Millaisen elä-

män hän todellisuudessa eli? Renanin

nuoruudenkirjoitukset, joissa hän val-

misteli Jeesus-kirjaansa, vastaavat näi-

hin kysymyksiin.

Jeesus nuoren Renanin

ydinkysymyksenä

”Ah! Sano minulle, kuka sinä olet. –

Jumalani, olenko minä vilpitön? Puhdis-

ta minut, ja sano minulle kertakaikkises-

ti kyllä tai ei. Täällä minä olen ollut,

kappelissa rukoilemassa Jeesusta, eikä

hän ole sanonut minulle mitään.”
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Toukokuussa 1845 nuori pappissemi-

naarilainen Ernest Renan kirjoitti Jee-

suksesta psykologisen esseen, johon hän

liitti välittömiä kuvauksia omasta uskon-

kamppailustaan. Perusteellisesti Jeesus-

tutkimuksen tilaa ruotiva käsikirjoitus,

joka julkaistiin postuumisti vasta 1. syys-

kuuta 1920 aikakauslehdessä La Revue

de Paris, päättyy ennen kriittisiä johto-

päätöksiä tähän rukoukseen. Siinä Re-

nan päätyy tielle, joka vie hänet pois

perinteisestä uskosta. Renan oli lähtöisin

Bretagnen Tréguier’stä ja aloittanut

vuonna 1841 köyhänä, lahjakkaana ja

puoliorpona opiskelunsa Saint Sulpicen

pappisseminaarissa Issy-les-Mouli-

neaux’ssa Pariisin etelärajan tuntumas-

sa. Tutustuminen itämaisiin kieliin ja

saksalaiseen raamattukritiikkiin sai hä-

net vahvan sisäisen kamppailun jälkeen

hylkäämään perinteisen roomalaiskatoli-

suuden. Lapsuuden uskosta jäi jäljelle

uskonnollisen kielen kauneus ja uskon

sisäinen kokemus. Opiskelijana Renan

luki paljon saksalaista idealistista filoso-

fiaa ja saattoi parahtaa: ”Kunpa olisi

syntynyt protestantiksi Saksassa!” Sisäi-

sen kamppailun tulos oli väistämätön.

Syksyllä 1845 Renan jäi pois häntä odot-

taneesta pappisvihkimyksestä ja muutti

9. lokakuuta lopullisesti Pariisiin.

Alkukesästä 1845 syntynyt essee

osoittaa, että 22-vuotias Renan oli viitoit-

tanut jo tuossa vaiheessa Jeesus-tulkin-

nalleen hyvin selvän suunnan. Hänestä

1700-luvun rationalistien teoriat Jeesuk-

sesta  huijarimessiaana  olivat nauretta-

via. Valistusta seuranneiden idealistien

perusnäkemys Jeesuksesta ihmiskunnan

ylevimmän hengen edustajana ja kor-

keimman moraalin opettajana oli Rena-

nin mielestä lähempänä totuutta. Jeesus

ei kuitenkaan ollut myytti tai filosofinen

idea vaan todella elänyt ja todellinen ih-

minen. Yhtäältä hänen näkemistään ju-

malalliseksi ei voi selittää perinteisellä

dogmalla tai filosofialla. Toisaalta häntä

ei voi tulkita pelkästään fanaattiseksi us-

kolla parantajaksi tai juutalaiseksi taika-

uskon levittäjäksi.

Renan jakaa tieteen kolmenlaisiin lai-

nalaisuuksiin:  fyysisiin, psykologisiin ja

historiallisiin. Näistä historialliset lain-

alaisuudet ovat hänelle ”ihmiskunnan

psykologiaa”: psykologiaa ei voi palauttaa

fyysisiin järjestyksiin eikä ihmiskunnan

psykologiaa yksilöpsykologiseen selittä-

miseen.   Maailmaan ilmestyneet ideat

kuuluvat oman aikansa henkiseen maail-

maan, ja kristinusko ilmestyi maailmaan

Jeesuksen myötä. Renanille Jeesus edus-

taa ”puhdasta kristinuskoa”, ylevää mo-

raalia, hyvän ja hyveellisen ideaalia; Jee-

susta seuraa pitkä tie alaspäin taikaus-

koon ja alemman tason moralismiin.

Jeesuksen opetus ei kehittynyt kreik-

kalaisesta filosofiasta, eikä hänellä ollut

edes kosketuksia siihen. Jeesus oli lähtöi-

sin juutalaisesta ja itämaisesta maail-

masta, mutta häntä ei voi johtaa sieltä

tavanomaisia psykologisia lainalaisuuk-

sia seuraten. Tämä ajatus on Renanin

Jeesuksen kannalta olennainen. Talmud

ja siten myös Jeesuksen ajan fariseukset

edustivat Renanin mukaan alhaista op-

pia, naurettavia rituaalisia käytäntöjä ja

selvästi alemman tason moraalia kuin

Jeesus (”henki ja totuus”, ”autuudenlau-

seet”). Niinpä Renan rohkenee sanoa

Jeesuksesta, että ”rappeutuneen ja kun-
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niattoman ruodun keskellä syntyi nero”,

jolle henki on kaikki ja muoto ei mitään.

Juutalaisuus ja itämainen henki yleensä

eivät kyenneet tuottamaan Jeesusta, ei-

vät edes reaktiona alas vajonneeseen us-

kontoonsa. Mutta Renan menee vieläkin

pidemmälle: Jeesus on sekä erityispiir-

teissään  (ehdoton  kutsu  seuraamiseen,

ristin kantaminen, autuudenlauseet…)

että omassa yleisluonteessaan (hyvyys,

puhtaus) hahmo, jota ei voi selittää min-

kään aikakauden tai kulttuurin psykolo-

gisten ideoiden valossa.

Niinpä Renan selittää kirjoituksensa

toisessa osassa Jeesusta epätavallisten

psykologisten lakien valossa. Näillä hän

viittaa jo primitiivistenkin kansojen pa-

rissa tavattaviin erityisiin vapaan ja vä-

littömän toiminnan ilmiöihin kuten in-

spiraatioon.   Epätavalliset   psykologiset

lait eivät kuitenkaan poikkea vallitsevis-

ta tavallisista laeista vaan kasvavat niistä

ja vaikuttavat ajoittain, epätavallisissa ti-

lanteissa tai olosuhteissa. Jeesus on Re-

nanin mukaan tällaisten epätavallisten

psykologisten lakien tuote, jota on kui-

tenkin selitettävä psykologisten lainalai-

suuksien piirissä. Uskonnoissa piilee

”kätketty voima”, joka on yksilöllisellä ja

spontaanilla tasolla ilmenevää ihmisyy-

den työtä. Tässä mielessä kaikissa uskon-

noissa on energinen ja yliluonnollinen

ulottuvuutensa. Mutta erityisen merkit-

tävä se on Renanin mukaan kristinuskon

Jeesuksessa, joka epätavallisten psykolo-

gian lakien valossa saa sekä omaa erityis-

luonnettaan että tieteen vaatimuksia

tyydyttävän selityksen. Esseen lukijalle

käy sivu sivulta yhä selvemmin ilmi, että

Renan luo selityksensä kahden pyrki-

myksen valossa: 1) Jeesus tulee irrottaa

perinteisestä ja tieteen kanssa yhteen

sopimattomasta kirkollisesta dogmasta ja

2) häntä ei voi nähdä pelkästään yhdeksi

uskonnolliseksi ilmiöksi muiden joukossa

– ilmiöksi, joka lopulta olisi tieteen aika-

kauden ihmiselle yhtä merkityksetön

kuin kaikki muutkin uskonnolliset il-

miöt. Renan korostaa, että teologit eivät

voi pitää hänen selitystään riittämättö-

mänä, koska se on sekä tieteellinen että

tekee oikeutta Jeesuksen erityislaadulle.

Renan ei luonnollisestikaan keksinyt

psykologista malliaan omin voimin. Re-

naniin vaikutti liberaali valtiomies ja kir-

jailija Benjamin Constant (1767–1830)

viisiosaisella teossarjallaan De la reli-

gion. Yhtenä ensimmäisistä romantikois-

ta Constant kritisoi valistuksen rationa-

lismia ja hyötyajattelua ja korosti ihmi-

sen sisäisen tunteen merkitystä uskon-

nossa. Kaikilla ihmisillä on intiimi sisäi-

nen tunne, joka kertoo hänelle, mikä on

hyvää ja mikä pahaa. Vastaavasti uskon-

nollinen tunne on ihmiselle myötäsyntyi-

nen; Constantin mukaan uskonnossa

sykkii ”inhimillinen sydän ja ihmisen

luonto”. Se on läsnä kaikissa ihmisen

tarpeissa ja haluissa, mutta se on enem-

män kuin ihmisen intohimot ja voiton-

pyynti. Uskonto asuu ihmisessä eikä hä-

nen ulkopuolellaan; se voi muuttua ja

kehittyä, mutta se ei tuhoudu. Pohjim-

miltaan uskonto seuraa ihmisen sisäistä

ääntä  eikä yliluonnollisena pidettyä il-

moitusta. Uskonto on ihmisen syvin ja

luonnollisin tunne ja samalla hänen ja-

loin ja puhtain intohimonsa. Valistuksen

uskontoteoriat, jotka sivuuttavat tunteen

roolin, ovat Constantin mukaan riittä-
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mättömiä selittämään uskontoa. Cons-

tant katsoo luonnollisesti, että uskonto

eri muodoissaan kehittyy ihmiskunnan

mukana. Hänelle oli olennaista selittää

uskonnon ja uskonnonvapauden roolia

ihmiskunnan kehityksessä kohti liberaa-

lia yhteiskuntaa. Nuori Renan, joka itse-

kin oli tietyin varauksin poliittisesti libe-

raali, puolestaan pystyi varsin vaivatto-

masti soveltamaan Constantin teoriaa ke-

hittymässä olevaan Jeesus-tulkintaansa.

Kohti uutta Jeesus-kuvaa

Vallankumouksen vuonna 1848 Renan

kirjoitti paksun käsikirjoituksen, joka saa

otsikokseen L’avenir de la science (Tie-

teen tulevaisuus). Hän antoi julkaista

teoksen vuonna 1890, siis vasta vähän

ennen kuolemaansa. Laveassa ja edistys-

uskoisessa kirjoitusvaltameressään, jossa

Jéan Pommier’n osuvan luonnehdin-

nan mukaan ”naiivi ja syvällinen kosket-

tavat   toisiaan”,   Renan visioi kaiken

muun muassa oman suuren hankkeensa:

”Syntyisi varmasti filosofisesti merkittä-

vä teos, jos joku kriitikko kirjoittaisi läh-

teitä seuraten kristinuskon alkuperän

historian. Tällainen upea historia, joka

olisi toteutettu määrätietoisella tieteelli-

sellä otteella, mullistaisi ajattelun.” Sit-

ten Renan käy luonnostelemaan teossar-

jaansa Histoire des origines du christia-

nisme (Kristinuskon syntyhistoria), jon-

ka hän toteutti vuosina 1863–1882. En-

simmäisenä seitsemästä teoksesta ilmes-

tyi Vie de Jésus.

Muiden töidensä ohella Renan kävi

määrätietoisesti käsiksi Jeesus-tutki-

mukseen. Vuosina 1849 ja 1857 hän jul-

kaisi laajat artikkelit aiemmasta tutki-

muksesta ja hahmotti tietä omaan mal-

liinsa. Niissä hän moittii aiempia tutki-

joita naiivista rationalismista ja Jeesuk-

sen yksilöllisen psykologisen erityislaa-

dun laiminlyönnistä. Hän pitää Jeesuk-

sen ihmeiden kriittistä tarkastelua vält-

tämättömänä, mutta vaatii sen eläytyvää

sijoittamista siihen kontekstiin, jossa

Jeesus eli ja vaikutti. Jälkimmäisessä ar-

tikkelissaan hän kirjoittaa laajasti

Straussin pahamaineisesta Jeesus-kirjas-

ta. Hän näkee Straussissa ennen kaikkea

hegeliläisen teologin, jonka kristologia

”ei ole muuta kuin filosofian abstraktien

teesien symbolinen käännös”. Niin histo-

ria ja historian Jeesus katoavat näköpii-

ristä, ja Straussin evankeliumikritiikistä

tulee liian yksioikoinen. Kuten Colanikin

esitti, Renanin mukaan uskottavassa re-

konstruktiossa Jeesuksen henkilökohtai-

sen roolin tulee olla huomattavasti suu-

rempi. Myös Renan ihmettelee, miten

oppilaat ylimalkaan – jos Straussin näke-

mys haluttaisiin hyväksyä – saattoivat

alkaa uskoa Jeesukseen messiaana. Cola-

nin tapaan hän pitää evankeliumien Jee-

suksen osalta legendaa osuvampana kä-

sitteenä kuin myyttiä. Jo Colanin

Strauss-kritiikki enteili myös liberaalia

juutalaisuudesta etäännytettyä Jeesusta,

ja Renan panee paremmaksi: ”Jos uskon-

to koostuisi tietyistä dogmaattisista käsi-

tyksistä ja muutamin aforismein ilmais-

tusta moraalista, olisi ehkä oikein sanoa,

että kristinusko ei ole muuta kuin juuta-

laisuutta.” Jeesuksen erottaa juutalai-

suudesta nimenomaan hänen ”uusi hen-

kensä” ja alkuperäisyytensä.

Väiteltyään vuonna 1852 Renan

hankki vähitellen mainetta itämaisten
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kielten tuntijana ja kristinuskon histo-

riallis-kriittisen tutkimuksen puolustaja-

na. Vuonna 1860 hänet lähetettiin ar-

keologiselle tutkimusmatkalle Libano-

niin ja Palestiinaan. Hän kokosi matkal-

laan piirtokirjoituksia, jotka hän julkaisi

myöhemmin, mutta ennen kaikkea hän

kokosi vaikutelmia Jeesus-kirjaansa ja

kirjoitti sen käsikirjoitusta. Renanin si-

sar Henriette, joka oli käytännössä toimi-

nut hänen sihteerinään, kuoli matkalla.

Renanin voimakas surun kokemus sisa-

ren poismenosta säesti draamaa, jonka

hän näki juuri työn alla olevassa Jeesuk-

sen elämänkerrassa. Jeesuksen elämä ja-

kautui Renanin mielessä kahteen vaihee-

seen, joiden emotionaaliset sävyt poikke-

sivat jyrkästi toisistaan. On erikoista

huomata, että kriittinen tutkimus ei en-

nen Renania oikeastaan ollut tuottanut

Jeesuksen biografiaa; Strauss oli riisunut

evankeliumit myyteistään ja jättänyt jäl-

jelle hahmon, josta ei voinut sanoa juuri

mitään elämänkerraksi kelpaavaa.

Jo ennen ”Jeesuksen elämän” ilmes-

tymistä Renan eli myrskyn silmässä.

Tammikuussa 1862 hänet valittiin Col-

lège de France’iin, mutta hänen virkaan-

astujaisluennossaan Jeesuksesta käyttä-

mä nimitys ”mies vertaansa vailla” ai-

heutti katolisen papiston parissa jyrkän

negatiivisen reaktion. Renan erotettiin

kollegiosta ja sai virkansa takaisin vasta

vuonna 1870. Sillä välin hän elätti itsen-

sä ja muutama vuosi sitten perustaman-

sa  perheen vapaana kirjoittajana. Hän

tarvitsi rahaa, ja pian sitä tulikin, sillä

kesällä 1863 kirjakauppoihin ilmesty-

neestä teoksesta Vie de Jésus tuli sensaa-

tio ja myyntimenestys. Seuraavissa kap-

paleissa käyn läpi teoksen sisällön, jolla

oli huomattava vaikutus oman aikansa

koulutetun väen käsityksiin Jeesuksesta.

Renan ja Jeesuksen draama, I näytös

Näyttämöllä, jolle Renan panee Jeesuk-

sensa astumaan, Galilean köyhät juuta-

laiset elävät valtavan odotuksen vallassa.

Suurten profeettojen aika on kaukana

takanapäin, sosiaalinen elämä ja moraali

elävät laskukautta, uskonnollinen fana-

tismi ja poliittinen kiivailu ovat vallan-

neet alaa. Mutta näyttämö on kaunis,

aurinkoinen ja hedelmällinen Galilea,

jonka kontrastina horisontin tuolla puo-

len on surullinen ja kuivunut Juudea,

temppelin, ylellisyydessä elävien maan-

omistajien ja synkkien kirjanoppineiden

tyyssija.

Renanin Jeesus tunsi profeetat ja py-

hien kirjoitusten runouden, joita hän ra-

kasti, mutta Mooseksen lakia hän vierok-

sui. Hän halusi elää lähellä luontoa ja

ihmisiä, mutta rakasti myös vuoria, joille

tapasi vetäytyä. Hänen perheensä ei eri-

tyisemmin pitänyt hänestä, eikä hän pitä-

nyt verisiteitä tärkeinä. Sen sijaan hänel-

lä oli välitön ja läheinen suhde Jumalaan,

jota hän kutsui Isäksi. Jumalan valtakun-

ta, jota hän otti asiakseen julistaa, perus-

tui hänen voimakkaaseen sisäiseen Ju-

mala-kokemukseensa. Puheensa mallin

Jeesus otti heprealaisista vertauksista ja

juutalaisten opettajien lauselmista.

Jeesus kehitti ideansa levottoman po-

liittisen tilanteen keskellä. Hän oli otta-

nut oppia epätoivoisista ja epäonnistu-

neista, jotka eivät tuoneet kansalle sen

kaipaamaa vapautusta. Tämä selittää,

miksi roomalaiset eivät ahdistelleet hän-
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tä. Hän ei myöskään kehittänyt sano-

maansa tiukkaa uskonnollista dogma-

tiikkaa. Sen sijaan hän etsi aktiivisesti

seuraajia, joihin hän teki vaikutuksen

välittömyydellään. Jeesus oli ankara it-

selleen, mutta hän  julisti  seuraajilleen

sitäkin suurempaa armoa ja anteeksian-

tamusta: Jumala on rakastava Isä, ja

kaikki ovat hänen lapsiaan. Lempeällä

puheellaan hän välitti seuraajilleen loh-

dutusta ja huolettomuutta.

Renanin mukaan Jeesus opetti seu-

raajilleen, että Jumalan valtakunta asuu

heidän sisimmässään (Luuk. 17:20). Jee-

sus julisti ”aivan uutta ideaa  kultista,

joka perustui sydämen puhtaudelle ja ih-

misten väliselle veljeydelle”. Jeesus ha-

vainnollisti sanomaansa iskevin aforis-

mein ja loi ymmärtäväisten joukosta pie-

nen lähipiirin. Renan rohkenee jopa sa-

noa: ”Vielä ei ollut olemassa kristittyjä;

todellinen kristinusko oli perustettu, ja

epäilemättä siitä ei koskaan tullut niin

täydellistä kuin se oli alkuhetkenään.

Jeesus ei lisännyt siihen enää mitään

pysyvää.” Renan kuitenkin kysyy retori-

sesti, olisiko Jeesus voinut käännyttää

maailmaa ilman ihmeitä.

Renan vertaa autiomaahan vetäyty-

nyttä Johannes Kastajaa, askeettia ja na-

siiria, intialaisiin joogeihin. Hän jopa us-

koo Johanneksen saaneen näiltä etäisiä

vaikutteita; Johanneksen upotuskasteen

alkuperä saattaisi olla buddhalaisissa

käytännöissä, jotka Renanin mukaan

vaikuttivat Babyloniassa ja levisivät

Lähi-idän erilaisiin kastajaliikkeisiin. Jo-

hannes saarnasi halveksituille ja hänellä

oli myös samat viholliset kuin Jeesuksel-

la: rikkaat papit, fariseukset, ”sanalla

sanoen virallinen juutalaisuus”. Hänellä

ei ollut kuitenkaan samaa ”puhtaan us-

konnon ideaa” kuin Jeesuksella, vaikka

hän korvasikin ”lain mukaiset seremo-

niat” yksityisellä riitillä, kasteella. Jeesus

lähti Galileasta ja liittyi Johanneksen

kouluun sekä sai tältä kasteen. Aluksi

Jeesus oli Johanneksen jäljittelijä, ja ”hä-

nen tiensä näyttäytyi vielä hämäränä hä-

nen edessään”.

Renanin mukaan Johanneksen vai-

kutus Jeesukseen oli ”pikemminkin hai-

tallinen kuin hyödyllinen”; vasta Kasta-

jan mestauksen jälkeen hän oli vapaa

riittien ikeestä ja ulkoisten käytäntöjen

paineesta. Johannekselta hän oli oppinut

julkisen julistamisen – ei muuta. Jeesus

antoi Jumalan valtakunnalle moraalisen

ja sosiaalisen merkityksen. Valtakunnan

tulo merkitsi Jeesukselle suurta yhtäk-

kistä vallankumousta: pahaan maail-

maan koittaisi pian käänne, jossa ensim-

mäiset tulisivat viimeisiksi. Jeesus näki

itsensä Jumalan Pojaksi ja hänen tahton-

sa toteuttajaksi. Hän koki olevansa ”uni-

versaali uudistaja”; ”taivas, maa, luonto

kaikkineen, hulluus, sairaus ja kuolema

eivät olleet hänelle kuin välineitä.” Maa

olisi puhdistuva tulella ja Jumalan hen-

käyksellä; luotaisiin uusi taivas, ja Juma-

lan enkelit asuttaisivat koko maanpiirin.

Jeesus ei kuitenkaan ollut poliittisen toi-

minnan mies; sen sijaan hän ”pakeni

ihanteelliseen valtakuntaansa” ja perusti

”todellisen opin sielujen vapaudesta, joka

yksin antaa rauhan”. Tällainen vallanku-

mous oli käsillä Jeesusta seuraavien

nöyrien ja yksinkertaisten keskuudessa;

ei ollut vielä enkeleiden eikä pasuunoi-

den aika. Pohjimmiltaan, sanoo Renan,
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Jeesuksen ideaali on modernin, kauaksi

Jeesuksen maailmasta etääntyneen  ih-

misen silmissä aina utopia. Meitä puhut-

telemaan Jeesuksesta jää siten hänen

eettinen ja henkinen ihanteensa.

”Neljä tai viisi suurta kylää, puolen

tunnin tai tunnin matkan päässä toisis-

taan, siinä Jeesuksen pieni maailma tuo-

na aikana.” Pienellä alueella ja vähävä-

kisten seuraajien keskellä toiminut Jee-

sus uskoi vielä täyttävänsä kansan mes-

siaaniset toiveet, mutta käytti mielellään

itsestään kaksimerkityksistä arvonimeä

”Ihmisen Poika”, joka välittömässä mie-

lessä tarkoitti Jeesuksen puheissa samaa

kuin ”minä”, mutta se viittasi samalla

hänen tulevaan yliluonnolliseen ilmesty-

miseensä ja koko maailman muuttumi-

seen.

Jeesuksen seuraajat olivat Jumalan

lasten luottavainen lauma, joka uskoi

utopian voivan käydä toteen hetkellä mil-

lä hyvänsä. Koska Jeesus ei uskonut po-

liittiseen vaikuttamiseen, hänen julista-

mansa Jumalan valtakunta olikin varat-

tu lapsille ja lapsenmielisille, maailman

hylkäämille ja sosiaalisen sorron uhreille,

harhaoppisille ja skismaatikoille, kansan-

sa pettäneille veronkerääjille ja tullimie-

hille sekä samarialaisille. Jo pyhistä kir-

joituksista Jeesus oli omaksunut ajatuk-

sen, että Jumala oli köyhien puolella.

Fariseukset liioittelivat Mooseksen lain

noudattamisen tärkeyttä. Jumalan valta-

kunta merkitsi Jeesukselle köyhien ja

yksinkertaisten toivoa, iloista odotusta.

Jeesus suojeli niitä, jotka osoittivat hä-

nelle kunnioitusta; naiset ja lapset palvoi-

vat häntä. Jeesuksen sanoman lumoissa

hänen  seuraajansa eivät mitanneet ai-

kaa: yksi viikko oli kuin vuosisata. Hänen

taikapiirissään aika oli kuin uni, vailla

mittaa ja määrää.

Ei kai Jeesus vain ollut pelkkä suun-

soittaja, joka visionsa humalluttamana

harhautti toivottomia ja julisti uskonton-

sa oopiumia yksinkertaiselle kansalle?

Renan vastaa luvun XI viimeisessä kap-

paleessa ymmällään olevan lukijan ongel-

maan: ”Onnellinen on se, joka voi silmis-

sään nähdä tämän jumalallisen läpimur-

ron, ja ottaa osaa, edes päivän verran,

sellaiseen illuusioon! Mutta vielä onnelli-

sempi, sanoisi Jeesus meille, on se, joka

vapaana kaikesta illuusiosta rakentaa si-

simmässään  uudelleen kuvan taivaalli-

sesta ilmestyksestä ja vailla kiliastisia

toiveita, vailla utuista paratiisia, vailla

taivaan merkkejä, osaa luoda tahtonsa

rehellisyydellä ja sielunsa runoudella luo

sydämessään uudelleen todellisen Juma-

lan valtakunnan!”

Renan ja Jeesuksen draama, II näytös

Renanin Jeesus-kirja on lukuisista tois-

toistaan, runollisesta rikkaudestaan po-

pulaarisuudestaan huolimatta kirjallises-

ti tasapainoinen teos: Melko tarkkaan

teoksen puoliväliin, lukuun XII, sijoittuu

Jeesuksen elämän – siis julkisen toimin-

nan – käänne, joka käynnistyy Johannes

Kastajan mestauksella. Renan kuvaa Jo-

hannesta runollisin sanankääntein:

”Kristinuskon synnyn jättiläisestä, joka

söi heinäsirkkoja ja villihunajaa, tästä

vääryyksien oikaisijasta tuli absintti, joka

valmisti ihmisten huulet Jumalan valta-

kunnan suloisuudelle. Herodesten mes-

taamasta alkoi kristittyjen marttyyrien

aikakausi; hänestä tuli ensimmäinen uu-
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den tietoisuuden todistaja.” Johannek-

sen koulu ei kuollut perustajansa myötä,

mutta se unohtui aikansa lahkojen jouk-

koon. Itsensä uhraamalla, sanoo Renan,

Kastaja ”kohosi kunniaan ja ainutlaatui-

seen asemaan ihmiskunnan uskonnolli-

sessa pantheonissa”.

Renan seuraa Johanneksen evanke-

liumia olettaessaan, että Jeesus kävi ”lä-

hes vuosittain” Jerusalemissa pääsiäis-

juhlilla. Hän lähtee siitä, että Jeesus kävi

ratkaisevalla matkalla Jerusalemissa en-

nen kohtalokasta viimeistä käyntiään.

Tuolloin hän ajautui peruuttamattomalle

törmäyskurssille juutalaisuuden uskon-

nollisessa pääkaupungissa valinneen le-

galistisen pikkumaisuuden, fanatismin ja

steriilin kasuistiikan kanssa. Oppinut Je-

rusalem halveksi saastaisia galilealaisia.

Jeesus puolestaan ei pitänyt edes Jerusa-

lemin luonnosta, ei sen vedettömistä laak-

soista eikä kuivasta, kivisestä maaperäs-

tä. Hänen hengellisyytensä oli keskitty-

nyt sydämen asioihin, ja hän katsoi mas-

siivista  temppelirakennusta ja sen tur-

meltunutta ylimmäistä papistoa ”pahalla

silmällä”. Jerusalemissa Jeesus tunsi ole-

vansa vihamielisessä maailmassa.

Ennen viimeistä käyntiään Jerusale-

missa Jeesus yritti saarnata ja tulla kuul-

luksi myös Jerusalemissa. Hän ei saanut

vastakaikua, mutta onnistui luomaan joi-

takin hyviä suhteita, joista oli hyötyä

myöhemmin. Renan lukee näiden kon-

taktien joukkoon myös Nikodemoksen,

josta vain neljäs evankelista puhuu (Joh.

3). Ei ole ihme, että Jeesus ei saanut

jalansijaa Jerusalemissa, sillä Renanin

mukaan hän saarnasi siellä uhrikultin

kumoamista; siitä hetkestä alkaen hän ei

enää ollut juutalaisen uskonnon uudista-

ja vaan sen tuhoaja. Johanneksen kuole-

man jälkeen Mooseksen laki ei Jeesuksen

mukaan enää ollut voimassa; tässä tee-

sissään Renan nojautuu jakeeseen Luuk.

16:16, jonka hän ajoittaa dramaattiseen

käänteeseen Jeesuksen toiminnassa.

”Tämä kapea, kova ja rakkaudeton laki,

oli annettu vain Abrahamin lapsille.”

Niinpä Jeesus, sanoo Renan, ”ei ollut

enää juutalainen. Hän oli mitä suurim-

massa määrin vallankumouksellinen; hän

kutsui kaikkia ihmisiä kulttiin, joka pe-

rustui yksinomaan Jumalan lapseuteen.

Hän julisti ihmisen oikeutta, ei juutalaista

oikeutta, ihmisen uskontoa, ei juutalaista

uskontoa; ihmisen vapautusta, ei juutalai-

sen vapauttamista. […] Ihmiskunnan us-

konto, jonka perustana ei ole veri vaan

sydän, oli  saanut syntynsä.  Mooseksen

aika on ohi; temppelin olemassaolo on

menettänyt perusteensa ja se on peruut-

tamattomasti tuomittu tuhon omaksi.”

Jeesus ei tuntenut pakanoita tar-

peeksi voidakseen edes haaveilla heidän

kääntymyksestään. Kuitenkin hän oli

valmis lukemaan puhdassydämiset paka-

nat Jumalan valtakunnassa aterioivien

joukkoon. Renanin mukaan Jeesuksen

oppilaiden joukossa oli ”helleenejä”, jois-

ta osa oli juutalaisiksi kääntyneitä paka-

noita ja osa näiden parissa asuneita

kreikkaa puhuvia juutalaisia. Heissä oli

myös samarialaisia, joista monet olivat

hänelle mieluisampia kuin oikeaoppiset

juutalaiset. Jeesus osasi asettua juuta-

laisten ja samarialaisten välisen skisman

yläpuolelle. Renan näkee Jeesuksen su-

vaitsevissa kohtaamisissa samarialaisten

kanssa merkin ”inhimillisestä veljeydes-
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tä”. Kohdatessaan samarialaisen naisen

Sykarin kaivolla Jeesus ”lausuu ensim-

mäisen kerran sanat [Joh. 4:21–23], joi-

den varassa ikuisen uskonnon rakennel-

ma on lepäävä. Hän perustaa puhtaan

kultin, vailla aikakautta, vailla isänmaa-

ta; sellaisen, jota ylevät sielut harjoitta-

vat aina maailman loppuun saakka. Sinä

päivänä hänen uskontonsa ei tullut ainoas-

taan ihmiskunnan hyväksi uskonnoksi

vaan absoluuttiseksi uskonnoksi.” Renan

äityy jopa sanomaan että jos muilla pla-

neetoilla on järkeviä ja moraalisia asuk-

keja, ei näidenkään uskonto voisi olla

toinen kuin Jeesuksen. Jeesuksen lau-

seet olivat kuin valon välähdys synkässä

yössä; ihmiskunnalle on kestänyt 1800

vuotta tottua niihin. Mikäli Renania on

uskominen, välähdys on muuttuva kirk-

kaaksi päiväksi, ja ihmiskunta on palaava

harharetkiensä jälkeen Jeesuksen alku-

peräiseen ajatukseen ”kuin uskonsa ja

toiveidensa ikuiseen ilmaukseen”.

Hylättyään lain kokonaan Jeesus nä-

kee, että Jumalan valtakunta ei voi tulla

ilman väkivaltaa. Hän itse on oleva väki-

vallan uhri, mutta kuolemansa jälkeen

Ihmisen Poika on palaava kunniassa en-

kelilegioonien kanssa, ja hänet hylänneet

joutuvat vaikenemaan. Renan kiinnittää

huomiota siihen, että Jeesus itse ei kut-

sunut itseään Davidin pojaksi, vaikka ei

halunnutkaan katkaista siipiä kansan

karkeilta ja suureellisilta odotuksilta.

Jeesus ei pitänyt itseään Jumalan inkar-

naationa; Jumalan Pojaksi hän näki it-

sensä, mutta sellainen saattoi eriasteises-

ti olla kuka tahansa ihminen. Jeesus näki

Jumalan Isäkseen ja katsoi itse elävänsä

oppilaissaan. Jeesus ei tuntenut myöhem-

män teologian mukanaan tuomia skolas-

tisia ja steriilejä kristologisia kiistoja eikä

olisi voinut mitenkään ymmärtää, mistä

niissä voisi olla kysymys. Kaikissa eksor-

kismeissaan ja muissa ihmeissään Jeesus

oli Jumalan lähettiläs, jolta ei voi vaatia

loogista selvitystä omasta olemukses-

taan. Renan selittää varhaisten kristitty-

jen herkkäuskoisuutta ja Jeesuksen yli-

maalliseksi korottamista siten, että

”kaikki suuret asiat ovat lähtöisin kan-

sasta; kansaa ei ohjata ellei sen ajatuksia

oteta vakavasti”. Ihmiskuntaa vuosisato-

ja hallinneet uskomukset ovat syntyneet

naiiveissa ja herkkäuskoisissa yhteisöis-

sä; ei ole yhtäkään suurta luomusta, joka

ei rakentuisi legendan varaan.

Jeesus oli alusta alkaen tietoinen ju-

malallisista voimistaan. Kansa seurasi

hänen ihmeitään enemmän kuin hänen

opetuksiaan. Lähes kaikki Jeesuksen ih-

meet olivat parantamisihmeitä ja niistä

suurin osa eksorkismeja. Renanin mu-

kaan Jeesus oli parantaja perimmäisestä

luonteestaan huolimatta: todellinen kris-

tinusko ei rakennu ihmeille. Parantajana

ja eksorkistina Jeesus kadottaa maineen-

sa, mutta uskonnollisena uudistajana

hän elää ikuisesti.

Jeesus oli apokalyptikko, mutta tie-

tyin voimakkain varauksin. Hän koki lo-

pun olevan lähellä, vaikka ei antanut sille

selvää aikataulua. Renan lukee Jeesuk-

sen odotukseen koko sen kuvaston, joka

synoptisten evankeliumien lauselmissa

elää: Ihmisen Pojan tulemisen, enkelit,

viimeisen tuomion, taivaan ja helvetin.

Tällaisella opilla ei ollut kuitenkaan tule-

vaisuutta, koska jo toisen sukupolven

kristityt epämääräistävät apokalyptiik-
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kansa. Jeesuksen ratkaiseva opetus ei

koskenut tulevaisuuden ennustamista

vaan toisenlaista Jumalan valtakuntaa,

jonka hän oli perustanut ihmisten sydä-

miin. Tämä oli pääasia. Renanin mukaan

Jeesus hyväksyi aikansa lopunajalliset

uskomukset voidakseen ilmaista ”kor-

keampia totuuksia”. Jeesuksen suosikki-

termi Jumalan valtakunta ”pysyy siten

täynnä ikuista kauneutta”; juuri sellaise-

na, ylevänä ja epämääräisenä, se on aiko-

jen kuluessa liittynyt hyvin erityyppisiin

totuuksiin.

Jeesus ei siten ollut loppuun saakka

eikä pohjimmiltaan apokalyptikko. Tätä

vastaan puhuu Renanin mukaan myös

se, että Jeesus halusi perustaa pysyvän

yhteisön. Hänen kaksitoista lähintä seu-

raajaansa eli apostolit muodostaisivat yh-

teisön ydinjoukon, jolle hän uskoi myös

muilta salattua opetusta. Jeesus lähetti

apostolit julistamaan, edustamaan häntä

itseään ja tekemään samoja asioita kuin

hän teki. Renan vetää selvän rajan maan-

päällisen Jeesuksen toimintamuotojen ja

roomalaiskatolisen kirkon käytäntöjen

välille. Jeesus ei luonut kanonista oikeut-

ta eikä hän opettanut Pyhästä Hengestä

kuten 300-luvun kirkolliskokoukset; Jo-

hanneksen evankeliumissa kuvatut Jee-

suksen jäähyväispuheetkin ovat myö-

hempää perua. Jeesus ei ymmärtänyt py-

hän kirjan ideaa, eikä hän itse kirjoitta-

nut mitään, puhumattakaan, että olisi

halunnut laatia pyhiä kirjoituksia. Eh-

toollisen juuret ovat Jeesuksen yhteisissä

aterioissa oppilaiden kanssa, mutta mys-

tinen, pyhä ateria siitä kehittyi vasta

ensimmäisen pääsiäisen jälkeen. Rena-

nin mielestä Jeesus puhui leivästä ja vii-

nistä ruumiinaan ja verenään, mutta tar-

koitti sillä alun perin sitä, että hänen

seuraajansa elävät hänessä.

Jeesuksen toiminnan jälkipuoliskolla

iloiseen Jumalan valtakunnan odotuk-

seen sekoittuu uudenlaisia entusiastisia

piirteitä, jotka osin vieraannuttavat oppi-

laita mestaristaan. Etenkin oppilaiden

lähettämisen jälkeen Jeesuksen kuvakie-

liseen opetukseen liittyy jyrkkiä lausel-

mia askeesista ja itsensä kieltämisestä.

Oma perhe ja synnyinseudut olivat ka-

donneet merkityksettöminä pois näköpii-

ristä. ”Jeesus ei ollut enää vapaa”, kir-

joittaa Renan, ”hän kuului roolilleen

sekä, tietyssä mielessä, ihmiskunnalle.”

Jeesus saattoi käyttäytyä oudosti ja hä-

nen oppilaansa eivät enää ymmärtäneet

häntä. Renan värittää Jeesuksen elä-

mänkaarta: ”Hän ei voinut toimia valit-

semallaan tavalla enää kuin muutaman

kuukauden; oli koittanut aika, jolloin

kuolema olisi ratkaiseva äärimmilleen

jännittyneen tilanteen, avaisi mahdotto-

man umpikujan, vapauttaisi liian pitkäs-

tä koetuksesta ja veisi hänet pian taivaal-

liseen rauhaan.”

Toimintansa alkupuolella Jeesus ei

kohdannut vakavaa vastarintaa. Gali-

leassa hän törmäsi ynseyteen paitsi koti-

kylässään Nasaretissa myös joissakin

kaupungeissa. Erityisesti fariseukset

asettuivat jyrkästi häntä vastaan, eikä

Jeesus kyennyt suhtautumaan kiistelyyn

filosofin tyyneydellä. (Tämän todettuaan

Renan muistuttaa kuitenkin, ettei yhtä-

kään vallankumousta ole saatu aikaan

ilman kovuutta.) Jeesuksen viimeinen

matka Jerusalemiin kärjisti konfliktit ää-

rimmilleen. Renanin mukaan siellä Jee-
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susta odotti ”vastarinnan muuri, jota hän

ei kyennyt murtamaan”. Tähän liittyy

Jeesuksen epätoivoinen taistelu fariseus-

ten tekopyhyyttä vastaan, jonka Renan

dokumentoi pitkällä sitaattikokoelmalla

luvusta Matt. 23. Jeesuksen ajatus Juma-

lan valtakunnan siirtämisestä pakanoille

oli hänen vastustajiensa korvissa ”hirvit-

tävä oppi”. Jeesus ei tahtonut muuta

kuin sydämen uskontoa; fariseukset puo-

lestaan näkivät uskonnossa yksinomaan

lain noudattamisen.

Jeesuksen viimeisten päivien osalta

Renan seuraa lavealla otteella neljän

evankeliumin kuvausta ja antaa juutalai-

sille kansanjohtajille varauksetta sen kon-

nan roolin, joka heille perinteisestikin on

langennut. Nämä juonittelevat Jeesusta

vastaan jo tämän saapuessa kaupunkiin,

kun taas Jeesuksen seuraajat odottavat

valtakunnan murtautuvan lopulta esiin.

Siksi Jeesuksen viholliset toimivat salassa

ja löytävät apurikseen Juudaksen, joka

Renanin mukaan oli syvästi loukkaantu-

nut Jeesuksen rahaa haaskaavaan voite-

lemiseen Betaniassa. Jeesuksen ja oppilai-

den kokoontuessa viimeisenä iltana oppi-

laat kokevat voimakkaasti, että Jeesuk-

sen kohtalo on sinetöity. Jeesus ei asetta-

nut tuona iltana ehtoollista vaan he naut-

tivat tavallisen aterian, joka myöhemmin

nähtiin mystisessä valossa ja tulkittiin

myös pääsiäisateriaksi.

Renanin kuvaus Jeesuksen vaiheista

ja niiden jyrkistä kontrasteista päätyy

siihen, että juutalainen neuvosto todella

tuomitsi Jeesuksen jumalanpilkasta kuo-

lemaan. Pilatus, jonka eteen neuvosto

toimitti Jeesuksen, ei voinut rauhan säi-

lyttämiseksi muuta kuin naulituttaa Jee-

suksen ristille. Tässä Renan luottaa

evankeliumien kuvausten historialliseen

uskottavuuteen. Juutalaisuuden kannal-

ta hänen kirjansa synkin tulkinta liittyy

juutalaisen kansanjoukon huutoon Pila-

tuksen edessä (Matt. 27:24–25): ”Tul-

koon hänen verensä meidän ja meidän

lastemme päälle!” Tästä antisemitismin

historiassa kohtalokasta roolia esittä-

neestä ja historiallisesti täysin epäuskot-

tavasta kohtauksesta Renan  kirjoittaa:

”Lausuttiinko nämä sanat todella? Ei ole

syytä uskoa niin,  mutta ne ilmaisevat

syvällisen historiallisen totuuden. […]

Eivät Tiberius eikä Pilatus tuominneet

Jeesusta kuolemaan vaan vanha juutalai-

nen puolue ja Mooseksen laki.” Renanin

mielestä laki ja kansa kuuluvat yhteen, ja

siksi hän päättelee: ”Jos koskaan rikos

on ollut kansan rikos, Jeesuksen kuole-

ma oli sellainen.” Renan muistuttaa, että

kaikki uskonnot ovat olleet väkivaltaisia,

mutta Mooseksen kirjat olivat omalla ta-

vallaan ”uskonnollisen terrorin ensim-

mäinen säädöskokoelma. Juutalaisuus

tarjoaa esimerkin muuttumattomasta

dogmista, miekan armeijasta.” Mutta

hän jatkaa: ”Jos kristinusko ei olisi so-

kealla vihalla vainonnut juutalaisia vaan

olisi sen sijaan hajottanut vallan, joka

tappoi kristinuskon perustajan, kuinka

johdonmukaisempi se   olisikaan ollut,

kuinka paremmin se olisikaan tullut ih-

miskunnan arvolle sopivaksi!” On syytä

huomata, että myöhemmin Renan luopui

antijudaismista, jonka huomattavaksi

edustajaksi hänet usein nähdään.

Renan olettaa, että juutalaiset kan-

sanjohtajat panivat Jeesuksen ruumiin

pian alkavan sapatin vuoksi tilapäishau-
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taan. Jeesusta ristille seuranneet naiset

näkivät tämän. Jää arvoitukseksi, kuka

oli siirtänyt ruumiin haudasta ennen

kuin naiset sapatin jälkeisenä aamuna

tulivat haudalle. Joka tapauksessa Re-

nan katsoo, että Magdalan Marian mieli-

kuvituksella oli keskeinen osuus ylösnou-

semususkon synnyssä: ”Rakkauden ju-

malallinen voima! Pyhät hetket, joina

harhanäyn vallassa olevan naisen intohi-

mo antaa maailmalle ylösnousseen Ju-

malan!”

Kirjan viimeisessä luvussa Renan tii-

vistää Jeesuksen elämäntyön luonteen.

”Jeesus ei ollut dogmien perustaja eikä

tunnustusten luoja; hän toi maailmaan

uuden hengen. […] Liittyä Jeesukseen

Jumalan valtakuntaa ajatellen – ennen

kaikkea sitä on olla kristitty.” Renanin

mukaan kristinuskon tie on ollut poik-

keuksellinen: siitä on tullut universaali-

nen ja ikuinen uskonto. Nykyihmisellä

on yhteys Jeesukseen, koska ”tunne, jon-

ka Jeesus toi maailmaan, on myös mei-

dän tunteemme. Hänen täydellinen idea-

lisminsa on siteistä vapautuneen ja hy-

veellisen elämän korkein aste.” Tunnus-

tukset, dogmit ja teologiset selitykset

ovat myöhempää perua, mutta pohjim-

miltaan koko kristinuskon rakennelma

perustuu Jeesukseen ja lepää hänen va-

rassaan. Koko ihmiskunta osallistuu

kristinuskon kehitykseen. Jeesus oli

poikkeusyksilö, joka Renanin mielestä

selvästi myös katkaisi siteensä oman ai-

kansa juutalaisuuteen. Teoksen viimei-

nen lause: ”Kaikki vuosisadat julistavat,

että ihmislasten joukossa ei ole syntynyt

Jeesusta suurempaa.”

Lopuksi

Vuosisatojen kokemus osoittaa, että oi-

keaoppisille, totuuden omistamista ja in-

stitutionaalista valtaa hamuaville kristi-

tyille on mahdotonta keskustella asialli-

sesti ja etäisyyttä ottaen historian Jee-

suksesta. Renanin kohtelu hänen Jeesus-

kirjansa jälkeen veisaa ikiaikaista virttä:

pseudotieteellistä kritiikkiä, tahallisia

vääristelyjä ja polemiikin kiihkossa syn-

tyneitä tahattomia virhetulkintoja, alhai-

silla henkilökohtaisilla motiiveilla speku-

lointia, julkista stigmatisointia, vihamie-

lisyyttä ja ivallisuutta. Esimerkiksi Adol-
phe de Carfort ja Francis Bazouge
selittävät vuonna 1864 ilmestyneessä

kehnossa ja poleemisessa Renanin ”elä-

mäkerrassa”: ”Millainen ajatus synnytti

tämän kirjan? Ennen kaikkea loukattu

ylpeys; kohtuuton halu saada julkisuutta,

ehkäpä omaisuuttakin. […] Renan on

halunnut tuhota kristinuskon, jotta hä-

nen nimeään ei unohdettaisi.” Kymme-

net kardinaalit ja piispat julkaisivat,

usein Renanin kirjaa kunnolla lukemat-

ta, kiertokirjeitä, joissa he kirosivat tä-

män jumalanpilkkaajaksi, pyhänhäpäisi-

jäksi, Juudakseksi ja jopa juutalaisten(!)

liittolaiseksi.

Raamatuntutkimuksen piirissä Re-

nan sai kritiikin ohella myös ymmärrystä

ja kannatusta. Hänen teoksensa eloisuut-

ta ja kaunokirjallisia ansioita kiitettiin, ja

hänen katsottiin vapauttaneen tutki-

muksen Straussin liian ahtaasta myytti-

kritiikistä. Liberaali Jeesus-kuva oli

murtautumassa tutkimuksen maail-

maan, ja Renan sai pian seuraa muista

tutkijoista, jotka erottivat historian Jee-

suksen niin aikansa juutalaisuudesta
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kuin hänen jälkeensä syntyneistä kristit-

tyjen yhteisöistä. Liberaali kuva Jeesuk-

sesta vaali kohteensa ainutlaatuisuutta,

henkistä ja eettistä ylemmyyttä aikaansa

nähden. Juuri liberaali Jeesus-kuva levisi

koulutetun väestön parissa niin Saksassa

kuin Ranskassa. Sellainen Jeesus tuli yk-

sinkertaisesti lähemmäksi heidän maail-

maansa kuin kirkkojen perinteinen ope-

tus.

Liberaali Jeesus-kuva joutui teolo-

gien parissa  vakavaan kriisiin viimeis-

tään ensimmäisen maailmansodan aikoi-

hin. Jo sitä ennen evankeliumien apoka-

lyptiikan ottaminen vakavasti oli tehnyt

liberaalien tutkijoiden eteerisestä Jeesus-

kuvasta epäuskottavan. Myös evankeliu-

mikritiikki oli 1900-luvun alussa tullut

uuteen vaiheeseen: yhtäkään evankeliu-

mia ei voinut sellaisenaan lukea Jeesuk-

sen elämäkertana. Jeesus-traditioita oli

arvioitava paljon aiempaa kriittisemmin,

ja viimeistään Rudolf Bultmann ja

muotohistoriallinen koulu osoittivat pe-

rusteellisesti argumentoiden, miten vai-

kea evankeliumeista on seuloa esiin nii-

den historian Jeesuksen lauselmia ja te-

koja. Maalaileva psykologinen teoria,

joka valikoi neljästä evankeliumista it-

seensä sopivia yksityiskohtia, ei miten-

kään voi tavoittaa häntä tekstien takaa.

Renanin kirjan herättämä polemiikki

on estänyt arvioimasta häntä viileän

kriittisesti. Asiaa ei ole parantanut se,

että viime vuosikymmenten Jeesus-tut-

kimuksen aalto on kohottanut Jeesuksen

juutalaisuuden kunnon tutkimuksen

keskeiseksi tekijäksi. Sen valossa Renan

ja muut liberaalit näyttävät juutalaisvas-

taisilta ja kehnoilta tutkijoilta. Vaikka on

perusteltua nähdä Jeesus yhä selvemmin

ja saumattomammin aikansa juutalai-

suuden edustajaksi, liberaalia Jeesus-ku-

vaa tulee arvioida oman aikansa edelly-

tyksistä käsin. Se paransi aiemman tut-

kimuksen tasoa,  mutta samalla se  vei

tutkimusta eteenpäin altistamalla itsen-

sä uudenlaiselle ja aiheelliseksi osoittau-

tuneelle kritiikille.
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Kohti henkistä nollakasvua

Teemu Pauha

n Ensimmäinen asia, joka uskontotietei-

lijälle opetetaan, on tasapuolisen neut-

raali suhtautuminen kaikkeen uskonnol-

liseen. Kunnon uskontotieteilijä on yhtä

kotonaan synagogassa kuin moskeijassa

ja kohtaa omituisimmatkin uskomukset

hyväksyvästi nyökäten. Hän ei naura je-

dismille eikä kavahda satanismia. Edes

se ei herätä ideaalisessa uskontotieteili-

jässämme kammoa tai inhotusta, jos yh-

dysvaltalaisevankelikaalit leikittelevät

myrkkykäärmeillä jumalanpalveluksis-

saan – sellainenhan on hänestä ennen

kaikkea kiinnostavaa.

Olen kovasti yrittänyt suhtautua

kaikkeen uskonnollisuuteen tällä tavalla

– neutraalisti, hyväksyvästi ja kunnioit-

tavasti. Yleensä olen siinä aika hyvä. On

kuitenkin eräs uskonnollinen ilmiö, joka

aiheuttaa minussa kummaa ärtymystä:

uushenkisyys. Siis kaikki jutut chakrois-

ta ja enkelihoidoista. Tai se, kun joku

sanoo, ettei oikeastaan ole ”uskonnolli-

nen vaan henkinen”. Tai se, kun joku

sisustaa kotinsa Buddha-patsailla ja lo-

mailee Aasiassa, kun ”siellä on niin iha-

nan henkistä – ihan toista kuin meillä

täällä materialistisessa lännessä”. Tai

kaikki ne kristallit, kukkatipat, energia-

virrat, jalokivet, aurat et cetera, ad infini-

tum, ad nauseum.

En oikeastaan tiedä, miksi tämä

kaikki ärsyttää minua. Uushenkisyyden

nimissä ei sentään ole räjäytelty abortti-

klinikoita tai silvottu tyttöjen sukupuoli-

elimiä. Uushenkisyyden nimissä ei huu-

della megafoniin eduskuntatalon edessä

eikä yleensä edes jaella lappusia kadun-

kulmissa. Ainakin minun kokemukseni

mukaan näissä piireissä liikkuu yleensä

aika hyväntahtoista ja harmitonta poruk-

kaa.

Mitä enemmän pohdin asiaa, sitä

enemmän minusta tuntuu siltä, ettei mi-

nua viime kädessä ärsytä oikeastaan uus-

henkisyys itsessään. Minua ärsyttää se,

mitä uushenkisyys kertoo yhteiskunnas-

ta, jossa elän. Uushenkisyys on kuin peili

muulle yhteiskunnalle, eikä peilistä nä-

kyvä kuva ole välttämättä mairitteleva.

Usein ajatellaan, että uushenkisyys

on vain yksittäisten, todellisesta maail-

masta vieraantuneiden hörhöjen harras-

tus. Olen eri mieltä: Vaikka chakrojen

puhdistaminen tai homeopatia olisikin

pienten piirien puuhastelua, ne ilmentä-

vät laajempaa maailmankatsomusta,

joka ei ole ollenkaan marginaalinen tai

irrallaan ”tosimaailmasta”. Päinvastoin!

Samat painotukset leimaavat niin seu-

raamiamme medioita ja käyttämiämme

palveluita kuin koko modernia ihmis-

kuvaa.

Uskontotieteilijä Paul Heelasin
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mukaan teollistuneissa yhteiskunnissa

on tapahtunut ”henkinen vallanku-

mous” (spiritual revolution), jonka myötä

uudenlainen henkisyys on levinnyt sekä

perinteisten uskontojen piirissä että nii-

den ulkopuolella. Heelasin mukaan New

Age -liikehdintä on tämän uuden henki-

syyden selkein ilmentymä, mutta loppu-

jen lopuksi se on vain jäävuoren huippu.

Vastakulttuurin ennen kannattelemat

New Age -ajatukset ovat vähitellen valta-

virtaistuneet ja tulleet osaksi niin insti-

tutionalisoitunutta terveydenhuoltoa,

opetusta, liike-elämää  kuin uskonnolli-

suuttakin. Uushenkisyys ei muodosta-

kaan yhtä yhtenäistä liikettä, vaan siihen

liittyvät ajatukset läpäisevät laajalti koko

nykykulttuurin. Tämä tekee uushenki-

syyden määrittelemisen haastavaksi: il-

miöstä on vaikea saada otetta, koska se

on samanaikaisesti kaikkialla eikä kun-

nolla oikein missään.

Toisen uskontososiologin, Linda
Woodheadin mukaan uushenkisyys il-

mentää yleistä ”pakoa alistumisesta”

(flight from deference), joka ilmenee pait-

si uskonnollisten yhteisöjen myös esimer-

kiksi ammattiliittojen ja puolueiden arvo-

valtakatona. Ihmiset eivät enää omista

elämäänsä kirkolle tai puolueelle, vaan

uskonnollista tai poliittista vakaumusta

ilmaistaan projektiluontoisesti – tai kai-

mani ja uskontotieteilijäkollegani Tee-
mu Tairan sanoin: ”notkeasti”. Yhä

useampi ihminen valitsee puoluejäsen-

kirjan sijasta sellaisia vaikuttamisen ta-

poja, jotka eivät edellytä sitoutumista in-

stituutioihin: Vetoomus Talvivaaran kai-

voksen sulkemiseksi keräsi nopeasti yli

17 000 allekirjoitusta. Turkistarhauksen

kieltämiseksi tehty kansalaisaloite sai

puolestaan lähes 70 000 allekirjoittajaa.

Jälkimmäinen on enemmän kuin Suo-

men Sosialidemokraattisen Puolueen

koko nykyinen jäsenmäärä, joka on pu-

donnut noin puoleen 1980-luvun suuruu-

den päivien sadastatuhannesta.

On paljonpuhuvaa, että suomalaiset

tuntevat laajalti kiinnostusta muun

muassa New Age -henkiseen parantami-

seen, mutta vain harva luokittelee itsen-

sä ”New Age -uskovaiseksi”. New Ageen

ei uskota, mutta silti sitä harjoitetaan.

Luultavasti jokainen meistä on pikkuisen

”New Age”.

Uushenkisyys on ehkä joskus ollut

aidosti vastakulttuurista. Erään selityk-

sen mukaan ilmiö on saanut alkunsa

ihmisten pyristellessä vapaaksi  moder-

nien instituutioiden ”rautahäkistä”,

Max Weberin lanseeraamaa termiä

käyttääkseni: ihmiset ovat alkaneet etsiä

elämän mieltä itsestään, koska eivät löy-

dä sitä modernisaation myötä pystyte-

tyistä järkeistetyistä, byrokraattisista ja

persoonattomista rakenteista. Tarina

rautahäkistä pakenevasta ihmisestä on

vetoava. Se tuo mieleen historian ja my-

tologian suuret kapinalliset Prometheuk-

sesta aina Che Guevaraan. Uushenki-

syydelle on kuitenkin sittemmin käynyt

samoin kuin punkille, luonnonsuojelulle

ja monelle muulle vastakulttuuriselle il-

miölle: markkinatalous on valjastanut

sen omaan käyttöönsä ja samalla imenyt

sen kuiviin kaikesta muutosvoimasta.

Punkin kapinaa ja anarkiaa myydään

nykyään Anttilan viihdeosastolla. Myös

ympäristöystävällisyydestä on tullut

myyntivaltti, ja suuryritykset julistavat-
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kin mainoskampanjoissaan kilvan ekolo-

gisia arvojaan. Näin suomalainen kulut-

taja voi ostaa tyydytystä ekologiselle

omalletunnolleen, vaikka mainosten idyl-

lit usein vain kätkevät näkyvistä muihin

maihin ja toisille mantereille ulkoistettu-

ja ympäristörikoksia.

Henkisyydelle on käynyt samoin:

muun muassa Teemu Taira on kuvan-

nut, kuinka eri uskontojen aineksista

koostetaan mediaan, yritysmaailmaan ja

työelämään sopivia ”henkisyysbrändejä”,

joille on yhteistä se, että ne on riisuttu

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaati-

muksista. Markkinayhteiskunta suosii

henkisyyttä, joka ei kyseenalaista kulut-

tamista tai kapitalismia; henkisyydestä

on tehty tuote, jota kuolemanjälkeisen

autuuden ja tasa-arvoisemman yhteis-

kunnan sijasta kaupitellaan ihmisenä

kasvamisen ja hyvinvoinnin lupauksilla.

Vaikka uushenkisyys on syntynyt

osana vastakulttuuria, on se valtavirtais-

tumisensa myötä muuttunut osaksi mo-

dernin yhteiskunnan panoptikonia.

Panoptikon on filosofi Jeremy Bentha-
min visioima vankila, jonka keskellä on

valvomo ja valvomon ympärillä joukko

sellejä. Yksi ainoa vartija voi valvomosta

käsin pitää silmällä kaikkia sellejä, jotka

on vieläpä rakennettu niin, etteivät van-

git voi koskaan tietää, milloin heitä tark-

kaillaan ja milloin taas ei. Filosofi

Michel Foucault on sittemmin käyttä-

nyt panoptikonia koko modernin yhteis-

kunnan vertauskuvana. Koska panopti-

konin vanki ei tiedä, milloin häntä tark-

kaillaan, hän sisäistää vähitellen koke-

muksen jatkuvasta tarkkailluksi tulemi-

sesta. Tarkkailusta tulee itsetarkkailua.

Aivan samoin toimivat muun muassa

kasvatus- ja terveydenhoitoinstituutiot,

jotka tarjoavat erilaisia normaalisuuden

standardeja, joita vasten yksilö voi tar-

kastella omaa suoriutumistaan: Olenko

urheillut liikuntasuositusten mukaisesti?

Noudattaahan ruokavalioni varmasti ra-

vitsemussuosituksia? Täyttääkö lapseni

koulukypsyyden edellytykset? Ansaitsen-

ko enemmän vai vähemmän kuin keski-

vertokansalainen?

Uushenkisyys on ehkä syntynyt pyr-

kimyksestä vapautua modernin ”rauta-

häkistä”, mutta se on sittemmin nielaistu

osaksi panoptista kasvun ja kehittymisen

diskurssia – sitä samaa, johon liittyvät

muun muassa puheet ”elinikäisestä oppi-

misesta”. Uushenkisyys ei pyri kumoa-

maan panoptista itsetarkkailun järjestel-

mää vaan tarjoamaan uusia mittatikkuja,

joita yksilö voi käyttää itsensä arvioimi-

seen: Olenko onnellinen? Voisinko kas-

vaa henkisesti?

Juuri ikuisen kasvun eetos tuntuu

olevan uushenkisyydelle leimallinen ja

mielestäni myös sen ongelmallisin piirre:

Amoritas Oy:n alkemialle ja chakroille

omistautunut nettisivu
1

tietää kertoa ja-

lokivistä, että ne saavat ”ihmisen ym-

märtämään, että hänellä on rajattomat

henkisen kasvun mahdollisuudet”. Agni-

sivuston
2

mukaan ”ihmisen elämän tar-

koitus on jatkuva evoluutio – prosessi,

jossa löydämme rajattomat ja totisesti

mielikuvitukselliset mahdollisuutemme,

jotka Jumala on meihin asettanut”. Pro-

1 http://www.amoritas.fi/sisin/alkemia-
spagyrick/kivet

2 http://www.agni-finland.com/archive_
lecture_ihmiskunnan_evoluution.html
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sessilla on kunnianhimoinen päämäärä:

”materian henkistäminen ja sen energia-

tason nostaminen, jota seuraa energian

laadullinen muutos ja lopulta hieno-

aineistuminen – täydellistyminen”.

Kukapa ei haluaisi olla täydellinen?

Minä ainakin haluaisin. En vain usko sen

olevan mahdollista. Loputtoman kasvun

ongelmana on se, että se ei lopu koskaan.

Se on aina saavuttamattomissa – aina

vielä yhden kurssin, hoidon tai opaskir-

jan päässä. Tavoitellessamme onnelli-

suutta ja täydellistymistä kadotamme ne.

Uushenkisyys pärjää, koska se ripus-

tautuu arvoihin, jotka ovat yleisesti pin-

nalla yhteiskunnassa: terveyteen, menes-

tykseen, kukoistukseen ja kasvuun. Uus-

henkisyys ei ehkä sittenkään ole yhteis-

kunnan peili. Ajatukseen peilistä liittyy

peilin ja sen heijastaman asian erillisyys.

Uushenkisyys  vaikuttaa  kuitenkin kie-

toutuneen niin tiiviisti yhteen kulttuu-

rimme yleisen kasvuhakuisuuden kans-

sa, että se on enemmänkin yhteiskunnan

yksi attribuutti kuin jokin yhteiskunnas-

ta erillinen heijastus. Kasvupakkoinen

henkisyysideologia voi olla välttämätön

seuraus kasvupakkoisesta talousideolo-

giasta.

Ikuinen kasvu ihmisenä on aivan

yhtä järjetön tavoite kuin ikuinen talous-

kasvu. Ikuisen talouskasvun rajoista

olemme jo saaneet esimakua, ja yhä

useampi onkin alkanut peräänkuuluttaa

degrowthia, nollakasvua. Olisiko aika ot-

taa sama asenne myös omaan itseen ja

pyrkiä henkiseen nollakasvuun – itsen

ikuisen kehittämisen sijasta itsen hyväk-

symiseen?
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Eliitin osa: kuolla ja
ylösnousta

Jan Blomstedt

n ”Eliitti” on kirosana, vain vallan kes-

kittymät huomataan. Monen eliitin vai-

kutus on kuitenkin näkymätöntä ja kul-

kee eri kulttuurien läpi, turhuuden tun-

teiden yli.

”Turhuuksien turhuus…”

Vanhan Testamentin ”Saarnaajan” hen-

kilöllisyydestä ei ole täyttä selvyyttä,

mutta perimätiedon mukaan hän edusti

aikansa eliittiä: hän oli Jerusalemin vii-

sas ja vauras kuningas Salomon, joka

hallitsi noin 973–933 eKr. Jos tieto pitää

paikkansa, hän ei sanojensa perusteella,

vauraudestaan ja viisaudestaan huoli-

matta, vaikuta kovin varmalta siitä, että

hänet todella olisi ”valittu” toimimaan

kansansa opettajana ja innoittavana ko-

koajana, ylipäänsä viisauden edistäjänä.

Eliitti-sanan vanhakantainen merkitys-

hän on, että on ”valittu”, kuuluu harvoi-

hin ja valittuihin. Harvoin siihen yhdis-

tetään epäonnistumisen ja turhuuden

tunteita.

Kun Saarnaaja (nykykäsityksen mu-

kaan jopa patologisen turhautuneesti)

huokaa, että ”Joka tietoa lisää, se tuskaa

lisää”, tuomiomme voisi kuulua: Salo-

mon edustaa kuolevaa eliittiä. Ehkä asia

ei nyt ole niin yksinkertainen. Astetta

mielenkiintoisempi on epäilys, jonka eräs

nettisivujen mielipidekirjoittaja esittää:

Salomon olisi langennut monikulttuuri-

suuden syntiin. Lainaan kirjoittajaa:

”Lopulta hänen monet vaimonsa vietteli-

vät hänet palvelemaan vieraita jumalia.

Salomo, jonka sydämessä oli nuorena ol-

lut Herran pelko ja joka oli saanut mais-

taa Herran hyvyyttä, menetti lopulta vai-

mojensa viettelyksestä kalleimman aar-

teensa: Herran pelon ja kunnioituksen.

Sen mukana häneltä meni vähitellen

myös ilo elämästä.”

Kirjoittaja siis kysyy, oliko Salomo-

nin viisaus uskottavaa,  jos hänen vai-

monsa olivat vierasmaalaisia (yksi heistä

oli tiettävästi Egyptin faraon tytär).

Tämä kritiikki on ”kuolevan eliitin”

diagnoosia  mielenkiintoisempi, ei siksi,

että se vakuuttavasti asettaisi kuninkaan

henkilökohtaisen moraalin kyseenalai-

seksi, vaan koska se lähestyy eliitin on-

gelmaa kulttuurien kanssakäymisen

kannalta ja siten viime kädessä sivilisaa-

tiokysymyksenä.

Mutta eihän ole muutenkaan epäta-

vallista, että eliitin ongelma näyttäytyy

meille juuri henkilökohtaisessa valossa,
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ikään kuin henkilökultin kääntöpuolena:

itsekkyyden, vallanhimon, ahneuden, an-

saitsemattomien etuoikeuksien inhona.

Ammoisten ansioiden kannoilla hiipii ka-

vala turmelus: ”eliitti” pettää lupauksen-

sa ja samalla kansansa, vähintäänkin

kannattajansa.

Tämä on hyvin inhimillinen reaktio.

Jopa Jeesus herätti kannattajissaan epäi-

lyjä, ettei hän ehkä ollutkaan se luvattu

Messias, joka oli määrä nousta Rooman

valtaa vastaan ja vapauttaa kansansa –

perinteisen juutalaisen uskomuksen mu-

kaan väkivaltaakaan kaihtamatta.

Mutta oliko Jeesus sitten elitisti? Jos

unohdetaan se näkökohta, että hän oli

Jumalan Poika (mikä melkein jo riittäisi

myönteiseen vastaukseen), tärkeämmäk-

si tulee se, että hän syntyi juutalaiseen

kulttuuriin ja alkoi vieraantua siitä,

moittia kirjanoppineita ja farisealaisia

jne. Ellen erehdy, hän ei suorastaan irti-

sanoutunut juutalaisuudesta, mutta val-

misteli kuitenkin tietä uudelle uskonnol-

le ja ajan oloon, yllättävien mutkien kaut-

ta, ns. kristilliselle sivilisaatiolle.

Toynbeen hengessä

”Kristillisestä sivilisaatiosta” puhui har-

taasti Arnold Toynbee, itse kristitty,

joka osin siitä syystä on joutunut histo-

rioitsijoiden joukossa huonoon huutoon.

Monien mielestä uskonto saa Toynbeella

ylikorostuneen merkityksen sivilisaatioi-

den erotteluissa ja niiden kehityskulku-

jen arvioinnissa, kun taas talous ja tek-

nologia tulivat ohimennen noteeratuiksi,

nykytyypillisiä intohimoja sytyttämättä.

On oikeastaan outoa, että aina kun

Länsi on sivilisaationa kriisissä, muiste-

taan vanha kunnon Oswald Spengler,

joka perikadon determinismissään salli

meille miellyttävän passiivisen alistumi-

sen, mutta unohdetaan Toynbee, joka oli

paljon, paljon haastavampi historian to-

distaja.

Haaste-ja-vastaus (challenge and res-

ponse) oli Toynbeelle se kaava, josta his-

torian monissa kriittisissä käännekohdis-

sa tunnisti ”luovan vähemmistön”. Yksi

hänen ajatuksistaan oli, että sama luova

vähemmistö, joka tietyssä historian tilan-

teessa näkee haasteen ja vastaa siihen, ei

useinkaan seuraavassa haastetilanteessa

pysty samaan luovaan panokseen. Näin

eliitit väistyvät ja vain kaava jää, aina

erisisältöisenä, aina erityisenä ja enna-

koimattomana. Erityyppiset eliitit raken-

tavat sivilisaatioita, usein eri kulttuurien

risteyskohdissa.

Koska Toynbee oli ennen kaikkea

makrohistorioitsija ja hänen työkenttän-

sä huikean laaja (jo pääteoksen The Stu-

dy of Historyn kirjoittaminen vei häneltä

parikymmentä vuotta, vuodesta 1934

vuoteen 1954), hänen kaukoputkensa ta-

voitti vain joitakin näkyviä eliittejä, joi-

den vastauksiin liittyi – niin sanoakseni

– historiallinen tekijänoikeus. Jokin luo-

va vähemmistö tai sen johtohahmo oli siis

tullut tunnetuksi ja jättänyt jälkeensä

suuren nimen tai koulukunnan nimityk-

sen.

Ei ollut Toynbeen vika, ettei häneltä

revennyt aikaa mikrohistoriallisiin tut-

kielmiin ja näkymättömien eliittien met-

sästykseen. Mutta sen oven hän jätti

raolleen, ja jos sen haluaa avata, voi tör-

mätä vielä suurempaan historian iro-

niaan kuin hän aavisti.
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Eliitti voi olla näkymätön kahdesta

syystä. Ensinnäkin koska se toimii jonkin

toisen, osittain vieraan, kulttuurin sisällä

piilossa. Toiseksi koska sen toiminta on

lyhyellä tähtäimellä turhaa ja koska sen

pitkän tähtäimen vaikutukset ovat toiset

kuin aiotut, eliitille henkisesti vieraat.

Joka tapauksessa hyväksyn ”Toyn-

been hengessä” ajatuksen, että luova vä-

hemmistö, eritoten näkymätön eliitti,

asettuu yleensä paikalliskulttuurin ja

kehkeytyvän, universaalimman sivilisaa-

tion välimaastoon, niiden jännityspistei-

siin. Tarkoitan nyt ”kulttuurilla” jotain

rajallista ja arjessa näkyvää: tiettyjen pe-

rinteiden, uskomusten, tapojen, arvojen

partikulaarisia kiteytymiä. ”Sivilisaatiol-

la” taas ymmärrän eri kulttuurien arjes-

sa näkymättömiä ylityksiä ja synteesejä.

Kristillisellä kielellä voisi myös pu-

hua kulttuurien ylösnousemuksista (jo-

tain kuolee, jotta uusi voisi syntyä). Mut-

ta kristillisestä kielenkäytöstä poiketen

en sitoisi sanaa yhden henkilön esimerk-

kitapaukseen, vaan pitäisin sitä kollektii-

visena tapahtumana, jonka eliitti kokee

ensin – ja usein olosuhteissa, joissa tur-

hautuminen ja päättäväisyys mittelevät

keskenään.

Mitä Aleksandriassa tapahtui?

Palaan Saarnaajan kirjaan – ja koska en

ole teologi, uskallan ottaa vapauksia. Ym-

märrän, että kirjalle on haluttu osoittaa

yksilöllinen tekijä, kernaasti sellainen,

joka perimätiedon mukaan oli arvostettu

valtias ja viisas, kuten Salomon. Sen ym-

märtävät nekin tutkijat, jotka myöntä-

vät, että kirjasta huokuva ”kulttuurinen

ilmapiiri” vaatii Salomonin aikaa paljon

myöhäisemmän ajoituksen.

Myötäillen niitä tutkijoita,   joiden

mielestä kirja syntyi hellenistisen Alek-

sandrian juutalaispiireissä ”epikurolais-

ten ja stoalaisten aikana”, menisin pi-

temmälle ja kysyisin: mitäpä jos kirjan

kokosi ensin sekakulttuurinen ryhmä, jo-

hon kuului Aleksandrian juutalaisten

ohella stoalaisia ja epikurolaisia – unoh-

tamatta skeptikkojakaan? Entäpä jos tä-

män ryhmän tärkein ominaispiirre oli,

että kaikki olivat jossain määrin vieraan-

tuneita kulttuuriensa ja oppisuuntaus-

tensa yhteisösiteistä, yhtä täynnä tur-

huuden tuntoa kuin hapuilevaa kollektii-

visen ylösnousemuksen toivoa?

Sellaista ryhmää voisi jo kutsua elii-

tiksi.

Vastaan tulee eliitin ongelma: yhtei-

nen universaali kieli ei synny sillä, että

jokainen irrottautuu taustastaan. Se löy-

detään karsimalla, sopeuttamalla ja tii-

vistämällä ajattelua, sulattamalla vanho-

ja arvoja uuteen laajakantoisempaan

muotoon, joka ei enää erottelisi meikäläi-

siä ja teikäläisiä. Mikä kuitenkin on väis-

tämätöntä. Eliitit väistyvät, syntyy uusia

kulttuurirajoja.

Jostakin heterogeenisen eliittihank-

keen oli saatava kannatusta. Kun Alek-

sandrian eliitti oli tehnyt aloitteensa, se

alistettiin oikeaoppiseen tarkastukseen.

Synagogan tarkastaja-editori, jolle Krei-

kan stoalaiset ja epikurolaiset olivat a

priori epäilyttäviä, sai joustaa joissakin

kohdissa sitä etua vastaan, että teksti,

kauniin ”runollinen julistus”, päätyisi

rabbien kokouspöydälle odottamaan lo-

pullista päätöstä. Hyväksyisivätkö nämä

tekstin synagogan opetuskirjallisuudek-
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si? Niin tapahtui. Mutta koska kirjoitta-

jakunta oli epämääräinen joukko älykkö-

jä, jotkut vääräuskoisia, tarvittiin teki-

jäksi ja takuumieheksi tunnettu auktori-

teetti. Esimerkiksi Salomon…

Ja näin ”Salomonin viisauskirjasta”,

kreikkalais-juutalaisesta synteesistä, tuli

turhan tiedon tunnustuksineenkin (ja

osin niiden ansiosta) universaalimpi sivi-

lisaatiodokumentti kuin siitä koskaan

olisi tullut oikeauskoisen erityiskulttuu-

rin piirissä. Saarnaajan kirjassa kreikka-

lainen skeptikko sai äänensä kuuluviin,

sai siis sanoa, että vaikka ihminen tietäisi

kuinka paljon, hän ei sittenkään käsitä

mitään. Epikurolainen muistutti, että

”on hyvää ja kaunista syödä ja juoda ja

nauttia hyvää kaiken vaivannäkönsä

ohessa, jolla ihminen itseänsä vaivaa au-

ringon alla”. Stoalainen tunsi puhuvansa

kaikkien puolesta sanoessaan, että oli

turhaa uhmata maailman järjestystä,

joka noudatti omia raudanlujia lakejaan,

mutta tämähän ei toki estänyt stoalaista

liittymästä luovaan ryhmätyöhön jonkin

paremman toivossa.

Turhaa, mieletöntä vai kumpaakin?

Olipa Saarnaaja loppujen lopuksi yksilö

tai ryhmä, arvoitukselliseksi jää, miksi

joku viisauden nimissä ja kaikille tiedoksi

ilmoittaa, että tieto ja viisaus ovat tur-

huutta. Tässä kirja loi kuitenkin siltoja

tulevaisuuteen. Se ennakoi Jeesusta, kir-

janoppineiden kiusaajaa, Paavalia jonka

mielestä uskossa vanha viisaus muuttuu

turhaksi. Ja tietysti kaikkia ”antifilosofe-

ja”, joita löytyy kylliksi myös länsimaisen

filosofian riveistä, niitä joille vain elämä

punnitsee tiedon arvon ja tarpeen.

Kielentaitajien mukaan Saarnaajan

käyttämä heprean sana hevel ei oikeas-

taan tarkoita vain turhaa (merkityksessä

hyödytöntä, tuottamatonta), vaan myös

sitä mitä voi pitää katoavaisena, jopa

mielettömänä, absurdina ja hulluna.

Paul Valéry mietti kerran, mistä mo-

derni hyötyajattelu on saanut alkunsa.

Hän päätteli, että hyödyn keksivät ja

siihen tarttuivat ihmiset, jotka mieles-

tään olivat kärsineet turhan takia. Van-

han ajan ihmisille, jotka uskoivat kärsi-

vänsä jostain syystä – ja syy oli tietenkin

jumalisen salattu – ei ehkä ollut vastaa-

vaa tunnetta kärsimystensä turhuudes-

ta. Hyöty ei ollut niin selvästi turhan

vastakohta. Kärsimys oli vain mieletön-

tä: mieli ei käsittänyt sen perimmäistä

syytä.

Paavali, joka yritettyään turhaan

käännyttää ateenalaisia ja kuultuaan

liian usein sanan ”viisaus”, puolustautui

vanhatestamentillisella paatoksella pu-

humalla ”Jumalan hulluudesta”: ”Sillä

Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmi-

set”. Tuskin siitä oli suurta, ainakaan

välitöntä hyötyä. Ja jos Paavali edustaa

historiassa näkyvää ja nimekästä eliittiä

– yhtenä apostolina ja etenkin luterilais-

ten sankarina – mitä turhuuden ja mie-

lettömyyden tunteita näkymättömät elii-

tit ovat sitten joutuneet kohtaamaan ja

voittamaan haasteellisissa tilanteissa?

Kuten Paavali Ateenassa, myös Kii-

naan lähteneet lähetyssaarnaajat – lan-

nistumaton eliittijoukko – sai huomata

tekevänsä turhaa työtä. Voltaire piti

Kiinaa suvaitsevaisuuden kehtona ja ker-

toi ilosta hykerrellen, miten kiinalaiset

antoivat kristittyjen ensin työskennellä
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maassaan kaikessa rauhassa, kunnes sit-

ten saivat tarpeekseen kristittyjen kiih-

koilusta ja karkottivat nämä. Kiina pysyi

tyynen tyytyväisenä omaan esimoderniin

konfutselaiseen järjestykseensä.

Jäikö läntisen eliitin työstä mitään

jälkeä, tuottiko se mitään? Sitä voi miet-

tiä Mao Zedongin valtaannousun koh-

dalla. Mao otti tehtäväkseen romuttaa

konfutselaisuuden ja korvata sen kom-

munismilla, länsimaisella ideologialla.

Historian ironia paljastuu vasta,   jos

myönnetään, että kommunismi on eräs

kristinuskon johdannainen, sen maallis-

tunut versio, ja ajaa ulkonaisesti samoja

tasa-arvon, modernisoinnin ja tulevai-

suususkon arvoja kuin mitä saarnaajat

satoja vuosia aiemmin koettivat hulluksi

tulemisen uhalla juurruttaa Kiinaan.

Sittemmin Kiinan kommunistinen

puolue on lähestynyt länttä ja ottanut

kapitalismin omakseen. Samalla se edus-

taa maassa perinteistä eliittiä. Se haluaa

säilyttää kiinalais-konfutselaisen sivili-

saation ja tarvittaessa puolustaa sitä niin

sisäisiä nationalistisia paineita kuin vää-

riä ulkomaisia vaikutteita vastaan. Saa

nähdä, miten lännen kristillinen sivili-

saatio käy uusmielettömään dialogiin kii-

nalaisen imperiumin kanssa. Ehkä dialo-

gia käydään jo nyt, vielä näkymättömis-

sä. Ja turhaan?

Vartija 120 vuotta sitten

Chikagon mahtava pormestari Harrison ”piti lauantaina viime lokakuun 28 päivä-

nä maailman näyttelyssä puheen, monilla sukkeluuksilla höystetyn. Hän kertoi

kuulijoilleen, että hän omasta puolestaan oli saanut uuden elämisen valtakirjan ja

että hän oli varma siitä, että hän saa nähdä sen päivän, kun Chikago on Amerikan

suurin kaupunki ja kolmas suuruudeltaan maailman kaikista kaupungeista.”

Samana iltana tuli hän murhatuksi. Tämäkin osoittaa, että huomeinen päivä ei

ole meidän.

Yhdysvalloissa kootaan vuosittain lähetykselle keskimäärin 5,500,000 ja kulute-

taan viiniin, olueen ynnä muihin väkijuomiin 1,200,000,000 dollaria (1 doll. = 5

markkaa).

– A. Auvinen Vartijassa 1994
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ARVIOT

Kari Syreeni
LUKUROMAANI EVANKELIUMIEN VIERESTÄ
Asko Sahlberg, Herodes. WSOY 2013. 680 s.

Sahlbergin järkäle oli yksi viime vuoden
kirjallisuuden Finlandia-ehdokkaista.
Päävoitto meni toiselle henkilöhistorialli-
selle romaanille. Se ei ehkä ole yllätys, jos
Sahlbergin äijäenergiaa tihkuvaa, raa-
matullisiin maisemiin sijoittuvaa teosta
verrataan Riikka Pelon  naishistoriaan,
joka on ajallisesti ja paikallisesti lähem-
pänä. Epäilemättä puhdistuksen ja van-
kileirien saariston kuvastolla on suurem-
pi sosiaalinen tilaus.

Sahlbergin kirjan takakannen mu-
kaan ”Herodes on moderni historiallinen
lukuromaani”. Modernia antiikin histori-
aa? Ehkä se on sitä, että  historian ja
Raamatun lehdiltä tutut hahmot herää-
vät henkiin melkein meidän kaltaisinam-
me mutta toisenlaiseen kulttuuriin kuu-
luvina. Lukuromaani? Kohta kai keksi-
tään syömäruoka ja katseluelokuva. Mut-
ta myönnettäköön, Herodes pitää lukijan
pihdeissään päähenkilön viimeiseen hen-
genvetoon asti. Sujuvuutta haittaa hie-
man, että kertomus kulkee kahdella ta-
solla, nuoren ja vanhan ruhtinaan muka-
na. Kun kertomukset punotaan yhteen,
lukija ei aina heti heti hahmota, kumman
Herodeksen Rooman-matkalla ollaan.
Jännitystä taas lisää myrkyllinen sala-
juoni, joka niittää uhreja Herodeksen
ympärillä ja kohtaa lopulta päähenkilön-
kin.  Profeetan (Johannes Kastajan)  li-
säksi muitakin päitä putoaa tasaiseen
tahtiin.

Päähenkilö on Herodes Suuren poika
Antipas, joka hallitsi Galileaa ja Pereaa

vuosina 4 e.Kr.–39 j.Kr. Ajanjakso kattaa
evankeliumien tapahtumat, ja niinpä
sekä Kastajan että Jeesuksen kohtalot ja
varhaiskristillisyyden synty saavat ro-
maanissa osansa. Sahlberg on Josefuk-
sensa lukenut. Tältä on peräisin esim.
tieto, että galilealaiset pitivät maata koh-
danneita onnettomuuksia rangaistukse-
na Profeetan teloittamisesta. Romaani
kertoo omaperäisen muunnelman tapah-
tumaketjusta, joka johti tähän veritekoon
ja aiheutti Herodekselle unettomia öitä.
Jeesuksenkin – Jeshuan – Herodes tapaa
ennen tämän tuomiota ja ristiinnaulitse-
mista (tässä Luukas tulee kirjailijan
avuksi), mutta enemmän ovat esillä tä-
män seuraajat.

Olen kuvannut  vastaavan kaltaisia
romaaneja paraevankeliumeiksi, ne kun
kulkevat kanonisten evankeliumien ”vie-
ressä” tai liepeillä itsenäisin juonenkään-
tein. Tunnettuja esimerkkejä ovat Pär
Lagerkvistin Barabbas ja Mika Waltarin
Valtakunnan salaisuus. Lajityyppi tar-
joaa tilaisuuden ottaa kantaa kristinus-
kon peruskertomukseen. Sahlberg ei kui-
tenkaan tartu tähän mahdollisuuteen ko-
vin hanakasti. Hauskoja pistoja toki on,
kuten kohta, jossa Herodes ehdottaa Roo-
massa tapaamalleen Jaakobille, Jeesuk-
sen veljelle, että lahkolaiset kirjaisivat
mestarinsa elämän ja opin muistiin. Jos
ei omista joukoista löydy pätevää kirjaili-
jaa, tehtävän voi maksusta antaa ammat-
tikirjailijan sepitettäväksi. Antaapa He-
rodes vihjeen sopivasta nimestä: euange-
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lion eli hyvä sanoma! Varhaiskristittyjen
uskosta romaani  maalaa naivin mutta
melko sympaattisen kuvan.

Miksiköhän romaani on kirjoitettu?
Ainakaan tämä kirja ei  ole  evankeliu-
mien ”kommentaari”, koska klassista
kertomusta sivutaan vain fragmentaari-
sesti. Yksi läpikulkeva teema on valta ja
mitä se ihmiselle tekee. Antipas ei ollut
vallanhimoinen, mutta vallan kahvaan
päästyään hän toimi kuten hänen arvol-
leen sopi. Hämmentävää on, että kaikes-
sa karkeudessaan Herodes näyttäytyy jo-

tenkin humaanina ja samalla yhä yksi-
näisempänä miehenä. Tapahtumilla on
logiikkansa ja ihmisillä motiivinsa, vaik-
ka moraali on nykylukijalle vieras.

Lehtihaastattelussa kirjailija kertoo,
että seuraavan romaanin aiheena on Pi-
latus. Siinä tapauksessa on mielenkiin-
toista nähdä, kietoutuuko tarina enem-
män evankeliumien kertomaan vai onko
kyseessä taas vallan miehen raadollinen
henkilökuva.

Jyrki Paaskoski
JUMALAN TÄHDEN HOUKKA
J. P. Koskinen, Ystäväni Rasputin. WSOY 2013, 355 s.

Mikä mies oli Grigori Jefimovitš Raspu-
tin? Miten tämä oppimaton siperialainen
munkki sai sellaisen vaikutusvallan, että
Venäjän keisarikunnan kaikissa tärkeis-
sä poliittisissa asioissa oli lopulta kuulta-
va hänen   mielipidettään?   Rasputinin
mysteeri on kiehtonut ihmisiä pian sadan
vuoden ajan, ja hänestä on julkaistu run-
saasti sekä kaunokirjallisuutta että tie-
teellistä tutkimusta, jopa disco-poppia-
kin, josta suuri yleisö tuon ”Russia’s
greatest love machine”in parhaiten muis-
taakin.

Historiallisessa romaanissaan J. P.
Koskinen kuvaa Venäjän 1900-luvun his-
torian merkittävintä saranakohtaa fiktii-
visen orpopoika Vasili Brutševin silmin.
Rasputinin seuraajaksi kaavaillun Vas-
jan kasvukertomuksen avulla Koskinen
pohtii, miten uskonto vaikuttaa ihmiseen
yleensä ja vallanpitäjiin aivan erityisesti.
Rasputin on aluksi Vasjan esikuva ja
hyväntekijä, mutta vähitellen tämän sil-
mät avautuvat näkemään kasvatti-isän
maanisuuden ja häilyvyyden aiheutta-
mat karmaisevat seuraukset.

Koskinen kirjoittaa historiallista ro-
maaniaan kiitettävällä tarkkuudella säi-
lyttäen kuitenkin koko ajan kirjailijan
vapauden lisätä tarinaan yksityiskohtia,
jotka eivät sinänsä vaikuta historian to-
delliseen kulkuun. Kieli on elävää ja teks-
ti hiottua.

Kirjailija on perehtynyt Venäjän väli-
aikaisen hallituksen asettaman tutkinta-
komission, niin sanotun osasto 13:n ko-
koamiin Rasputinia koskeviin asiakirja-
ja  haastatteluaineistoihin, joita Edvard
Radzinski hyödynsi hienossa Rasputin-
biografiassaan (suom. 2000). Lisäksi Ni-
kolai II:n puolison Aleksandra Feodorov-
nan hovineidon ja sydänystävän Anna
Vyrubovan (Virubova) muistelmat
(suom. 1988) ja mahdollisesti myös vä-
hemmän tunnetut Rasputinin ”yksityis-
sihteeri” Aron Simanovitšin muistelmat
(ven. 1923, ransk. 1930, engl. 2013) ovat
olleet Koskisen työpöydällä.

Koskisen Rasputin on aidosti uskon-
nollinen ihminen, jolla ei ollut henkilö-
kohtaisia poliittisia tavoitteita tai talou-
dellisia pyrkimyksiä  mutta  joka halusi
auttaa hädänalaisia keisarinnasta Pieta-
rin prostituoituihin. Hän oli Jumalan
tähden Hullu tai Houkka, jurodivyj, joka
kertoi totuuden ja jonka katseessa ja kä-
sissä oli parantava voima. Vainottuun
hlystien lahkoon kuulunut Rasputinin
uskoi, että synnissä piti rypeä ennen kuin
ihminen saattoi aidosti katua ja tuntea
Jumalan puhdistavan armon. Koskisen
Rasputinissa on samoja piirteitä kuin
Feodor Dostojevskin Dmitri Karamazo-
vissa ja Rodion Raskolnikovissa; molem-
pien oli kynnettävä pohjamutia ennen
armokokemusta, anteeksiantoa ja mie-
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lenrauhaa.
Rasputinin ohella Alixin eli Alexan-

dra Feodorovnan henkilö nousee Koski-
sen romaanin keskiöön. Hysteerinen,
raskasmielisyyteen ja mystiikkaan taipu-
vainen keisarinna oli jo ennen ”ystävään-
sä” Rasputinia ripustautunut ihmeiden-
tekijöihin ja saarnamiehiin etsiessään
apua poikansa Aleksein hemofiliaan. Kei-
sariperheen henkilääkäri Jevgeni Botkin
ja lääketiede eivät kyenneet pysäyttä-
mään Aleksein verenvuotoja toisin kuin
Rasputin, joka rukouksillaan, läpitunke-
valla katseellaan tai käsiensä liikkeellä
sai ne talttumaan.

Tähän perustui Rasputinin vaikutus-
valta: hän oli kuin huumetta Alexandra
Feodorovnalle, joka syytti itseään poi-
kansa sairaudesta. Rintamalle armeijan
ylipäälliköksi siirtynyt Nikolai II jätti
Aleksandran ja Rasputinin hallitsemaan
valtakunnan sisäpolitiikkaa. Pian Juma-
lan Hullulta kysyttiin neuvoja ministe-
reiden virkanimityksissä ja lopulta ar-
meijakuntien taistelukäskytkin kulkivat
Rasputinin kautta. Koko Venäjä nauroi
Romanoveille, ja lopulta viha Rasputinia
kohtaan yltyi murhanhimoksi.

Koskinen kirjoittaa vähäeleisen va-
kuuttavasti, kuinka Rasputin yritti syn-
nissä entistä enemmän rypemällä pelas-

taa keisariperheen väistämättömältä tu-
holta. Hurjat irstailut ja juomingit muut-
tuivat jokapäiväisiksi, mutta samalla
Rasputinin vaikutusvaltaisen aseman
hyväksikäyttäjät saivat otteen hänestä ja
keisariperheestä. Rasputin murhattiin
hämärissä olosuhteissa Jusupovin palat-
sissa 29.12.1916, minkä jälkeen Venäjä
suistui vallankumousten tielle.

Rasputinin rinnalla Koskinen kuljet-
taa nuoren Vasilin ja suuriruhtinatar
Anastasian rakkaustarinaa. Koskinen on
saanut vaikutteita Jekaterinburgissa kei-
sariperheen murhaan liittyvistä legen-
doista, joiden mukaan Anastasia olisi ih-
meen kaupalla säilynyt teloituksesta
hengissä. Koskinen osoittaa kertojan lah-
jansa punomalla kiehtovan tarinan Vasi-
lin roolista Ipatjevin talon tapahtumissa,
joiden loppunäytös käydään Stalingradin
rauniokaupungissa syyskuussa 1942!

Ystäväni Rasputinin kiehtovuus pii-
lee siinä, että Koskinen kunnioittaa men-
neisyyden  ihmisiä. Päähenkilöt Raspu-
tin, Anastasia, Aleksandra Feodorovna ja
Nikolai II kasvavat Koskisen romaanissa
inhimillisiksi omine luonteenpiirteineen
ja heikkouksineen. J. P. Koskisesta on
kehittymässä suomalaisen historiallisen
romaanin ykkösnimi.
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NÄKÖALOJA
Rachel Maddow

Stimulus

n Aina jostakin Watergate-skandaalista

alkaen Stimulus on seurannut Yhdysval-

tojen poliittisen kulttuurin käänteitä ja

kehitystä. Paljon on tärkeää ja kiinnosta-

vaa, mutta jostakin syystä, ehkä juuri

Nixonin munanmuotoisessa työhuonees-

sa nauhoitettujen hassujen keskustelujen

vuoksi, Stimulusta on pitkään kiinnosta-

nut rapakon takainen kohtuuttoman val-

lanhalun, poliittisen vehkeilyn, rahalla

mälläämisen ja tragikoomisen tekopy-

hyyden saippuaooppera. Viime vuosi-

kymmeninä pakinoitsijaa on mietityttä-

nyt, miksi moraalisesti, henkisesti ja jopa

älyllisesti alamittaiset ihmiset pyrkivät

Yhdysvaltojen presidentiksi tai varapre-

sidentiksi. Toisin kuin Abraham Lin-
colnin aikoina, nykyisin juuri republi-

kaanien johtavista poliitikoista on löyty-

nyt aivan tarpeeksi tällaisia ihmisiä. Kat-

sokaa nyt  hyvät  ihmiset You Tubessa

esimerkiksi Mitt Romneyn esiintymis-

tä muutaman minuutin ajan ja miettikää

itseksenne, ostaisitteko tältä mieheltä

käytetyn auton. Sarah Palinille puoles-

taan voisi esittää vaikkapa muutamia

yksinkertaisia maantietoon liittyviä ky-

symyksiä ja katsoa, kuinka hyvin hän on

kartalla.

Aika monet Suomessakin tietävät,

että helposti googlattavissa oleva Fox

News on republikaanien uutiskanava,

joka mainostaa olevansa fair & balanced.

Demokraateillakin on oma uutiskana-

vansa MSNBC, yhtä helposti googlatta-

vissa sekin. Se ei mainosta olevansa fair

& balanced. Mutta ei tästä sen enempää.

Joka tapauksessa näillä poliittisen

tiedonvälityksen ja sisäpoliittisen taiste-

lun kanavilla on hyviä toimittajia, joita

on kiintoisaa seurata internetin kautta.

Stimuluksen suosikki on MSNBC:n

Rachel Maddow. Aina kun republikaa-

nit valehtelevat, juonittelevat ja hölmöi-

levät, päästävät  suustaan sammakoita,

ampuvat itseään jalkaan tai jäävät kiinni

housut kintuista milloin mistäkin kum-

mallisesta, Rachel käy kiinni aiheeseen ja

on heti ajan tasalla. Hän selvittää seikka-

peräisesti, mitä on tapahtunut, kuka on

ollut asialla ja mitä on kaiken taustalla.

Rachel on älykäs, viiltävän terävä, haus-

ka, loistava esiintyjä sekä raflaavista ai-

heistaan huolimatta tiukan asiallinen.

Rachel on fiksumpi kuin useimmat polii-

tikot (monet demokraatit mukaan lu-

kien), parempi argumentoimaan kuin ko-

vapalkkaiset ja kapulakieliset juristipösi-

löt ja viihdyttävämpi kuin kymmenen

stand up -koomikkoa. Hänellä on poik-
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keuksellinen kyky selvittää poliittisen

valtapelin kiemuroita konkreettisella sel-

keydellä aina piinallisia yksityiskohtia

myöten ja paljastaa pala palalta koko-

naiskuva, joka ei yleensä ole tutkimuksen

kohteen kannalta kovin mairitteleva.

Rachelin 15 minuutin esiintymiset kä-

sittelevät usein republikaanien harjoitta-

maa vallan väärinkäyttöä, kieroja temppu-

ja ynnä muita toilailuja, koska niitä pullah-

telee esiin jatkuvalla syötöllä. Rachel on

kuitenkin myös kansalaisoikeuksien puo-

lustaja, joka on tarttunut muun muassa

äänioikeuden konkreettisen toteutumisen

ongelmiin aborttilainsäädäntöön, seksuaa-

listen vähemmistöjen oikeuksiin, maahan-

muuttokysymyksiin sekä aseita koskevaan

lainsäädäntöön. Rachel on puolustanut

konkreettisin argumentein ja esimerkkita-

pauksin poliittisessa propagandassa ja jul-

kisessa sanassa huonoon huutoon joutu-

nutta Barack Obaman terveydenhuol-

lon uudistusta.

Stimuluksen kirjoittaessa tätä eulo-

giaa Rachelin hampaissa on New Jerseyn

republikaaninen kuvernööri Chris
Christie, josta jokin aika sitten oltiin

povaamassa puolueen parasta ehdokasta

seuraaviin presidentinvaaleihin. Chris-

tien alaiset ovat aiheuttaneet kummalli-

sen skandaalin, jonka jäljet johtavat koko

ajan yhä korkeammalle. Viime syyskuus-

sa, juuri sopivasti koulujen alkajaispäivä-

nä New Jerseyn satamaviranomaiset sul-

kivat  kaksi  kolmesta kaistasta sillalta,

joka ylittää Hudson-joen Manhattanin ja

New Jerseyn puolella olevan Fort Leen

välillä. Kaistat olivat suljettuina usean

päivän ajan ja syytä ihmeteltiin. Viran-

omaiset ilmoittivat lopulta syyksi liiken-

netutkimuksen, mutta kun asiaa ryhdyt-

tiin selvittämään, mitään liikennetutki-

musta ei ollutkaan olemassa. Sillan kah-

den  kaistan  ollessa suljettuna liikenne

takkusi ruuhka-aikoina useita tunteja,

lapset eivät päässeen ajoissa kouluun ei-

vätkä työssä käyvät työpaikalleen. Kais-

tojen sulkemisen vuoksi yksi vanhus kuo-

li ennen kuin ambulanssi ehti hakea hä-

net sairaalaan.

Tapauksesta tuli skandaali, ja New

Jerseyn satamaviranomaisia pyydettiin

luovuttamaan sähköpostinsa ja muu

asiaan kuuluva aineistonsa tutkittaviksi.

Selvisi, että kaistat oli suljettu poliittisista

syistä; jopa sulkemiskäsky löytyi sähköpos-

teista. Takavarikoiduissa meileissä yksi

virkailija kirjoittaa toiselle: ”Onko väärin

että hymyilen? … Lapsia käy vähän säälik-

si.” Toinen vastaa: ”He ovat Buonon

[Christien demokraattinen vastaehdokas]

äänestäjien lapsia.” Christien ja hänen

alaistensa sätkiessä lukuisiin ristiriitai-

suuksiin johtavien valheiden verkossa on

käynyt entistä selvemmäksi, että syynä

sillan kaistojen sulkemiseen on todennä-

köisimmin poliittinen kosto: Fort Leen

suosittu demokraattinen pormestari ei ol-

lut antanut tukeaan Christielle kuvernöö-

rin vaalissa. Ei taida tulla Christiestä seu-

raavaa Yhdysvaltojen presidenttiä.

Rachel Maddow ei tietenkään ole ai-

noa, joka on kaivellut tämän skandaalin

taustoja, mutta tiedon välittäjänä ja ana-

lyysien esittäjänä hän on omaa luokkaan-

sa. Tuskin maltan odottaa seuraavaa ai-

hetta, johon hän tarttuu.
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Vartijan matkassa 1894

Heidi Haahtela

A. Auvinen välittää vuoden 1894 ensimmäisessä numerossa kirkollisia uutisia ul-

komailta, muun muassa Venäjältä.

Venäjän Pyhän Synoodin yliprokuraatto-
ri puhuu juuri antamassaan kertomuk-
sessa muun muassa valtiokirkosta eroa-
vista uskonnollisista liikkeistä ja lahkois-
ta. Hänen ilmoituksensa mukaan löytyy
raskolnikeita, luopioita, yltä ympäri Ve-
näjän laajaa valtakuntaa sekä Euroopan
että Aasian puolella. Ja miten suureen
määrään heidän lukunsa on kasvanut
muutamin paikoin, todistaa tilasto. Niin-
pä on heitä Nischni-Nowgorod’in piiri-
kunnassa 70,000, Saratovin 52,500, Sa-
maran 81,000 kumpaakin sukupuolta.
Wjatkan piirissä on heitä 72,000, Tscher-
nigovvin 50,000 ja Polozk’in 82,000. Sipe-
riaan kuuluvista piireistä ovat tässä suh-
teessa etupäässä mainittavat Irkutsk’in
piiri, jossa heitä on noin 30,000, To-
bolsk’in, jossa heidän lukunsa tekee noin
55,000, ja Tomskin, jossa lienee 82,000
luopiota. Ei mikään piiri voi kuitenkaan
luopioiden lukumäärään katsoen kilpail-
la Don’in piirin kanssa, jossa heitä on
olemassa enemmän kuin 106,000.

Uusimmista lahkoista, paskovilaisis-
ta, baptisteista ja stundisteista, puheen
ollessa mainitaan, että Moskovassa v.
1891 pidetyssä oikeauskoisten uskonnol-
lisessa konferenssissa on tultu siihen
päätökseen, että paskovilaisuus ja hen-
gellinen tai uusi stundistalaisuus opissa
ja ulkonaisessa menossa itse asiassa ovat
sama lahko sekä että vanha stundistalai-
suus ja baptistilaisuus nykyisessä tilas-
saan niinhyvin olentonsa kuin myös kir-
konmenojensa puolesta ovat samoin sa-
maksi lahoksi katsottavat. Paskovilaiset,
uudet stundistat, baptistit ja vanhat
stundistat tunnustavat samalla tapaa
Herran Jesuksen Kristuksen sovintouh-
rin merkityksen ihmisen vanhurskautta-

miseksi ja hengelliseksi uudeksi syntymi-
seksi. Stundistain keskuudessa on erityi-
nen suunta, johon pääasiallisesti kuuluu
sivistyneitä henkilöitä, ja jossa vanhurs-
kauttamisoppi esitetään kreivi Tolstoin
opin mukaisesti, niin että Kristuksen ju-
maluutta ja tulevaista elämää kieltäessä
hänen ristinkuolemallensa ainoastaan
siinä mielessä on vapahtava merkitys,
että hän pysyy ijäisesti kehoittavana esi-
merkkinä kaikille kärsiville.

Uusimpien järkeisoppisten lakkojen
synnystä konferenssissa keskusteltaessa
tultiin siihen loppupäätökseen, että stun-
distat eivät ole venäläistä alkuperää,
vaan että protestanttinen pietismo ja
saksalainen baptismo ovat niiden pohja-
na. Chersonin maaherrakunnassa on
stundistain olemassa oloon syynä se, että
paikkakunnan venäläinen väestö on ta-
loudellisessa suhteessa riippuvainen sin-
ne muuttaneista saksalaisista siirtolaisis-
ta. Stundistain ulkonaisesti hurskas elin-
tapa, ankara kurinpito, veljellinen osan-
otto  seurakuntajäsenten  tarpeisin, mo-
lemminpuolinen avunteko – jatkaa kerto-
muksentekijä – kaikki tämä sokaisee eh-
dottomasti meidän tietämätöntä kansaa
ja erittäin kevytmielisiä sekä ulkopuolel-
la elävää kirkollista yhteyttä olevia sivis-
tyneitä.

Ja näiden sivistyneiden suosio hur-
maa muidenkin mielet sekä edistää epäi-
lemättä stundistain ripeätä lisääntymis-
tä. Nykyjään on stundisteja ilmestynyt
paskovilaisten ja baptistain kanssa
useaan piirikuntaan. Huomattava on,
että heidän oppinsa, jolla on heimolai-
suutta järkeisopin kanssa, raa’an kansan
keskuudessa välistä saattaa aleta villiksi
kidutuksen opiksi.
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