
Kaivauksia viime vuosisadalta
ja katse tulevaan

Matti Myllykoski & Mikko Ketola

n Joskus hamassa muinaisuudessa eli

1970-luvulla teologisessa tiedekunnassa

oli peruskurssien tenttikirjana teos ni-

meltä The Founder of Christianity

(”Kristinuskon perustaja”). Sen oli kir-

joittanut Charles Harold Dodd, joka

oli 1900-luvun alkupuolen brittieksege-

tiikan johtavia hahmoja. Niin raju on

ajan muutos, että nykyisin kukaan it-

seään kunnioittava tai suojeleva raama-

tuntutkija ei moista nimeä Jeesus-kirjal-

leen antaisi. Eihän Jeesus perustanut

kristinuskoa; hän oli kauttaaltaan juuta-

lainen hahmo, oman kansansa profeetta.

Kuluneen kahdenkymmenen vuoden ai-

kana Jeesuksen juutalaisuuden korosta-

misesta on tullut niin keskeinen asia, että

varsinkin amerikkalaiset eksegeetit pa-

nevat sen toistoa pelkäämättä yksi toi-

sensa jälkeen Jeesus-monografioidensa

nimekkeeseen. Syvälle suohon on vaipu-

nut vanha saksalainen eksegetiikka, jos-

sa Jumalan valtakuntaa julistanut pro-

feetta Jeesus esitettiin juutalaisen lain

kriitikkona ja uuden vanhurskauden tuo-

jana. Lukuisissa 1900-luvun oppineissa

saksalaisissa Jeesus-kirjoissa esiintyi ikä-

vystyttävyyteen asti sama otsikko, Jesus

von Nazareth (”Jeesus Nasaretista”),

mikä viittasi vanhaan teoriaan galilea-

laisten kansallis-uskonnollisesta opposi-

tiosta Jerusalemin ylhäisön temppeli-

hurskautta vastaan.

Tämän numeron artikkelissaan Hei-

delbergissa edelleenkin aktiivinen emeri-

tusprofessori Gerd  Theissen esittelee

osuvasti saksalaisen Jeesus-tutkimuksen

vaiheita 1900-luvulla ja yhdistää ne kiin-

nostavalla tavalla vuoden 1945 katastro-

fiin. Avoimessa ja terävässä kriittisyydes-

sään hän tekee myös oikeutta etenkin

Rudolf Bultmannille, jota on usein

kohtuuttomasti ja pintapuolisin perus-

tein syytetty antisemitismistä ja natsien

myötäilystä. Theissenin artikkelin jälki-

puolisko, jossa hän hakee Jeesuksen

paikkaa juutalaisuudessa, julkaistaan

ensi vuoden ensimmäisessä Vartijassa.

Joskus on hyvä katsoa eurooppalai-

sen horisontin tuolle puolen. Eurooppa,

jonka sekularisaatiota Vartija on lähtenyt

aktiivisesti seuraamaan, on ainoa maan-

osa, jossa kristinusko on laskusuunnassa.

Muualla maailmassa kristilliset kirkot

ovat jo muuttamassa kristinuskon tule-

vaisuutta toisenlaiseksi kuin millaiseksi

sen yksinomaan Euroopan vinkkelistä

voisi kuvitella. Jyri Komulainen kir-

joittaa kiinnostavasti kontekstuaalisen

teologian malleista Aasiassa, Afrikassa ja
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Latinalaisessa Amerikassa. Ne muutta-

vat kristinuskoa vähemmän institutio-

naaliseksi ja vähemmän teologisen perin-

teensä kuormittamaksi. Tilalle tulevat

maanläheisyys ja yhteisöllisyys. Kolman-

nessa maailmassa kristinusko on palaa-

massa siihen, mistä se aikoinaan lähti

liikkeelle. Siitä on tulossa uudestaan köy-

hien uskonto, joka ei ainoastaan julista

yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta

vaan myös toimii sen puolesta. On aivan

oma haasteensa miettiä, miten oma kan-

sankirkkomme toteuttaisi köyhien teolo-

giaa laman kourissa pyristelevässä kor-

kean elintason Suomessa. Ilman spontaa-

nisti kasvavaa yhteisöllisyyttä sellaista ei

synny. Vaan syntyykö sellaista katoa-

massa olevan vanhan, pitkästä yhtenäis-

kulttuurin ajasta alamäkeen joutuneen

yhteisöllisyyden tilalle?

Puola on ainakin kyselytutkimusten

valossa Euroopan uskonnollisin ja kirkol-

lisin maa, jolla on vuosisatojen ajan ollut

vahva katolinen identiteetti protestantti-

sen Saksan ja ortodoksisen Venäjän vä-

lissä. Toisessa maailmansodassa siitä tuli

holokaustin päänäyttämö ja sen jälkeen

Neuvostoliiton kahlitsema kommunisti-

nen maa. Voi hieman kärjistäen väittää,

että Puolan Solidaarisuus-liikkeestä ja

puolalaisen paavin aktiivisuudesta lähti

liikkeelle reaalisosialismin luhistumiseen

johtanut tapahtumien sarja. Puolalaisil-

la, joiden rajoista niin usein ovat päättä-

neet muut, on syytä olla ylpeitä isän-

maastaan, ja juuri nyt urheasta Varsovan

kansannoususta, jonka 70-vuotisjuhlia

tänä vuonna vietetään. Samalla 1900-lu-

vun Puolan historia kytkeytyy vahvasti

Euroopan juutalaisten kohtaloon ja anti-

semitismiin: juuri puolalaiset sekä pelas-

tivat että ilmiantoivat eniten juutalaisia

toisen maailmansodan ja natsien toi-

meenpaneman kansanmurhan aikana.

Mistä tässä oli kysymys? Siihen avaa vas-

tauksia Matti Myllykosken artikkeli.

Niin Suomessa kuin muuallakin län-

simaissa homoseksuaalien syrjintään on

usein liittynyt  vaikenemisen kulttuuri.

Valtaväestön parissa seksuaalivähem-

mistöjen oikeuksia pelättiin pitkään kan-

nattaa tai edes käsitellä täysin avoimesti.

Tämä näkyy myös amerikkalaisessa elo-

kuvakulttuurissa, jossa homoseksuaali-

suus alkoi olla lähestymiskelpoinen aihe

aikaisintaan 1970-luvulla. Johan Savo-
la kirjoittaa homoseksuaalisuudesta  tie-

teisfiktiotelevisiosarjassa Star Trek, jonka

varhaiskauden jaksot tehtiin ja esitettiin

Yhdysvalloissa vuosina 1966–69. Tieteis-

fiktio salli eettisten kysymysten käsittele-

misen etäistämällä ja symbolisella tasolla,

mutta tästä huolimatta sarjan kirjoittajat

kokivat periaatteellisesta vapaamielisyy-

destään huolimatta homoseksuaalisuuden

liian vaikeaksi ottaa edes implisiittisesti

esille. Savola toteaa, että ensimmäisen ker-

ran homoseksuaalisuuden teema nostet-

tiin sarjassa esiin vuonna 1992 ja silloinkin

sukupuolettomuuden teeman kautta.

Lähimenneisyyden äärelle pysähty-

minen saa huomaamaan, miten nopeasti

aika muuttuu ilman, että ehdimme edes

kunnolla huomata, mitä tapahtuu. Vasta

kun olemme saaneet ajallista etäisyyttä

tapahtumiin, joiden keskellä – uutispi-

mennossa tai uutistulvassa – olemme elä-

neet, pystymme kirjoittamaan historiaa.

Itsestään selvää, latteaakin – mutta joka

tapauksessa totta.

122



Juutalainen Jeesus
Kiistanalainen kysymys ja uusi

konsensus

Gerd Theissen

n Kysymys Jeesuksen juutalaisuudesta

ei ole koskaan ollut yksinomaan akatee-

minen.
1

Vuonna 1879 Münchenin kan-

sainvälisessä taidenäyttelyssä esillä ol-

leesta Max Liebermann taulusta ”12-

vuotias Jeesus temppelissä” nousi vasta-

lauseiden myrsky. Muuan kriitikko valit-

ti, että Liebermann kuvaa ”Kristukseksi

rumimman ja nenäkkäimmän juutalais-

kakaran, jota ajatella saattaa”. Vastalau-

seita käsiteltiin jopa Baijerin osavaltion

parlamentissa. Liebermann kuvasi Jee-

suksen paljasjalkaiseksi, köyhän pojan

takkiin pukeutuneeksi, ohimokiharois-

saan ja juutalaisten rabbien ympäröimä-

nä. Hän maalasi Jeesuksen aikansa juu-

talaisuuden keskelle, ja sen jotkut koki-

vat tuolloin provokaatioksi. Liebermann

maalasi kuvan päälle uuden version. Jee-

suksesta tuli vaalea poika, jolla oli kihara

tukka. Ja sellaisena kuva on edelleen

nähtävissä Hampurin Kunsthallessa.

Samana vuonna historioitsija Hein-
rich von Treitschke julkaisi esseen

maansa poliittisesta tilanteesta. Siinä

hän vaati, että juutalaisten tulisi joko

tulla täysin saksalaisiksi tai muuttaa pois

maasta. Kirjoituksessa on kohtalokas

lause, jota hän taitavasti lainaa muiden

mielipiteenä. Treitschke kirjoittaa: ”Aina

korkeimmin koulutettuihin piireihin

saakka, jopa niiden miesten parista, jotka

torjuvat kirkollisen suvaitsemattomuu-

den tai kansallisen ylimielisyyden, kuu-

luu huuto kuin yhdestä suusta: ’Juutalai-

set ovat meidän onnettomuutemme!’” Si-

ten hän antoi myöhemmille kansallisso-

sialisteille iskulauseen sekä laukaisi sa-

man tien Berliinin antisemitismikiistan

(1879–1881).

Treitschke oli oikeassa: myös ”kor-

1 Artikkeli on alkuosa Kasselissa
28.3.2013 pidetystä esitelmästä, joka
perustuu seuraavaan artikkeliin: �Je-
sus within Judaism. The Political and
Moral Context of Jesus Research and
its Methodology� teoksessa B. Chilton
& A. LeDonne & J. Neusner (toim.),
Soundings in the Religion of Jesus:
Perspectives and Methods in Jewish
and Christian Scholarship, Minneapo-
lis 2012, 143�158. Esitelmän loppuosa,
jossa Theissen esittää oman rekon-
struktionsa Jeesuksen paikasta juuta-
laisuudessa, julkaistaan Vartijan nume-
rossa 1/2015.
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keimmin koulutetuissa piireissä” tieteen,

kirkon ja taiteen edustajat olivat juuta-

laisvastaisia, hänen itsensä lisäksi esi-

merkiksi hovisaarnaaja Adolf Stöcker
sekä säveltäjä Richard Wagner ja hä-

nen lähipiirinsä. He tekivät antisemitis-

mistä salonkikelpoisen. Saksa ei tuohon

aikaan ollut yhtään sen juutalaisvastai-

sempi kuin muut Euroopan maat, mutta

sillä oli yksi erityispiirre: kansan eliittien

vaalima ”akateeminen antisemitismi”,

joka vaikutti laajalti yliopistoissa.

Saksassa Jeesus-tutkimus oli kriitti-

sempää kuin muiden maiden yliopistois-

sa. Vuonna 1892 dosentti Wilhelm
Bousset julkaisi kirjan Jeesuksesta otsi-

kolla ”Jeesuksen  julistus  vastakohtana

juutalaisuudelle” (Jesu Predigt in ihrem

Gegensatz zum Judentum). Bousset ei

suinkaan ollut antisemiitti, ja myöhem-

min hän korjasi nuoruutensa teesejä esit-

tämällä  Jeesuksen  ajan  juutalaisuuden

luovaksi uskonnoksi, josta Jeesus oli läh-

töisin. Siten Jeesus kuului hänen mu-

kaansa juutalaisuuteen. Samoin ajatteli-

vat ennen häntä Hermann Samuel
Reimarus 1700-luvulla, David Fried-
rich Strauss 1800-luvulla sekä 1900-lu-

vulla Rudolf Bultmann. Mutta he kaik-

ki kolme olivat kiisteltyjä hahmoja, joita

kaikki eivät uskoneet. Rudolf Bultmann

ei saanut edes omia oppilaitaan omaksu-

maan ajatustaan, jonka mukaan Jeesus

kuuluu kauttaaltaan juutalaisuuteen.

On perusteltua olettaa, että yleisen

juutalaisuutta koskevan asenteen – posi-

tiivisen tai negatiivisen – ja tieteellisen

Jeesus-tutkimuksen välillä vallitsee yh-

teys. Voiko saksalaisesta Jeesus-tutki-

muksesta ennen vuotta 1945 ja sen jäl-

keen olettaa samaa kuin keisariajan

asenteista?

Jeesus-tutkimus ennen vuotta 1945 ja

sen jälkeen

Ennen vuotta 1945 Jeesus-tutkimuksella

oli selvät poliittiset yhteytensä, mutta

vuoden 1945 jälkeisestä ajasta samaa on

vaikeaa todistaa. Silloin tutkijat olivat

iloissaan siitä, että tiede saattoi kehittyä

jälleen vapaasti. Mutta juuri tämä aika

on kiinnostava; se on vaikuttanut meihin

kaikkiin.

Ennen vuotta 1945 kansallissosialis-

mi edusti näkemystä, jonka mukaan kris-

tinusko on juutalaisuutta ei-juutalaisille

– ja heikentää siten muiden kansojen

elinvoimaisuutta omatuntokulttuuril-

laan. Tästä syystä monet natsit erosivat

kirkosta. ”Saksalaisten kristittyjen” kan-

sallissosialistinen liike sen sijaan pysyi

kirkossa. Heidän radikaali siipensä vaati

kuitenkin, että Vanha testamentti olisi

poistettava kaanonista, Jeesus olisi esi-

tettävä vapauttajana juutalaisuudesta ja

Paavalin teologia olisi hylättävä. Paavali

oli heidän mukaansa tärvellyt Jeesuksen

sanoman juutalaisilla käsityksillä. Tuli-

linjalla olivat hänen opetuksensa synnis-

tä, sovituskuolemasta ja tuomiosta. Kirk-

kopoliittisesti vaadittiin kaikkien juuta-

laiskristittyjen sulkemista kirkon virois-

ta sekä kansallista yhtenäiskirkkoa.

Saksalaiset kristityt eivät saavutta-

neet tavoitteitaan. Arjalaispykäliä ei so-

vellettu kaikissa seurakunnissa eikä yh-

tenäiskirkkoa syntynyt. Saksalaiset kris-

tityt menettivät lisäksi paljon kannatta-

jiaan vuonna 1933, kun he vaativat avoi-

mesti  Vanhan  testamentin  poistamista
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kaanonista  sekä Paavalin hylkäämistä.

Heidän kirkkopolitiikkaansa vastusta-

maan muodostui Tunnustuskirkko, joka

oli vähemmistönä. Vain kolme maakirk-

koa vastusti ”Saksalaisia kristittyjä”:

Baijeri, Württemberg ja Hannover. Kaik-

ki muut maakirkot olivat jakautuneina

Saksalaisten kristittyjen hallitsemaan

johtoportaaseen ja Tunnustuskirkkoon.

Monet Saksalaisten kristittyjen hal-

litsemat kirkot perustivat vuonna 1939

Eisenachissa ”Instituutin Saksan kirkon

elämään kohdistuvan juutalaisen vaiku-

tuksen tutkimiseksi ja poistamiseksi”

(Institut zur Erforschung und Beseiti-

gung des jüdischen Einflusses auf das

deutsche kirchliche Leben). Instituutin

tuli osoittaa, että kristinusko ei ollut juu-

talaisuutta ei-juutalaisille vaan voitto

juutalaisuudesta. Toiveena oli saada ai-

kalaiset oivaltamaan, että heidän ei tar-

vitse jättää kirkkoa välttyäkseen juuta-

laisilta vaikutteilta: jo Jeesus oli voitta-

nut juutalaisen perinteen ja hurskauden;

jo hän oli vapauttanut ihmiset juutalai-

suudesta. Instituutin johtajana toimi Uu-

den testamentin tutkija Walter Grund-
mann (1906–1976), joka saattoi vuoden

1945 jälkeen jatkaa uraansa Itä-Saksassa

– muun muassa Stasin yhteistyökump-

panina, kuten nyttemmin olemme saa-

neet tietää. Hänen kanssaan työskenteli

muun muassa Carl Schneider (1900–

1977). Kirjasessaan Das Frühchristen-

tum als antisemitische Bewegung (”Var-

haiskristillisyys antisemitistisenä liikkee-

nä”, 1940) Schneider esitti teorian, jonka

mukaan Jeesus oli lähtöisin Galilean ala-

luokasta ja että hän oli arvostellut ylä-

luokkaa ja sen itsetietoista juutalaisuut-

ta; tähän hän olisi saanut vaikutteita

hellenistis-pakanallisesta kulttuurista

”pakanoiden Galileassa”. Schneider ver-

tasi Jeesusta kyynikkoihin: Jeesus taiste-

li juutalaisuutta vastaan ja vapautti seu-

raajansa siitä. Tätä voisi kutsua lunas-

tusantisemitismiksi (Saul Friedlän-
der), jolle juutalaisuus merkitsee kaiken

pahan ruumiillistumaa. Kristinuskon rii-

sumista juutalaisuudesta pidettiin siinä

vapauttamisena kaikesta mahdollisesta

pahasta – ja samalla nykyaikaistamisoh-

jelmana vanhanaikaiselle kristinuskolle,

jota tuolloin muutkin kuin natsit pitivät

taantumuksellisena. Tuolloin Göttinge-

nissä vaikuttanut teologi Emanuel
Hirsch näki historiallis-kriittisen Jee-

sus-tutkimuksen hyödyn juuri siitä, että

se oli onnistunut löytämään antijuutalai-

sen Jeesuksen legendojen täyttämien tra-

ditioiden takaa. Hän tulkitsi lukua Joh.

10 seuraavalla tavalla: Jeesus on hyvä

paimen, joka johtaa lampaansa tallista

vapaaseen ulkoilmaan eli juutalaisen lain

orjuudesta elämään.

Rudolf Bultmann (1884–1976)

kommentoi  tätä tulkintaa piikikkäästi:

”Mitä hölynpölyä – illalla hyvä paimen

tietysti johtaa lampaat takaisin talliin!”

Bultmann kuului Tunnustuskirkkoon.

Hän protestoi vuonna 1933 sekä suulli-

sesti että kirjallisesti Saksan juutalaisten

syrjintää vastaan. Yhdessä Hans von
Sodenin kanssa, hän järjesti syyskuussa

1933 vastalauseen arjalaispykäliä vas-

taan – sitä vastaan, että juutalaisia alet-

tiin syrjiä kirkossa. Hitlerin ollessa val-

tansa huipulla vuonna 1941 hän julkaisi

ohjelmansa ”Uusi testamentti ja mytolo-

gia” sekä sen yhteydessä artikkelin ai-
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heesta ”Kysymys luonnollisesta ilmoi-

tuksesta” (Die Frage der natürlichen Of-

fenbarung), joka sisälsi terävää kritiikkiä

Saksalaisten kristittyjen historiantulkin-

taa ja teologiaa vastaan. Bultmannin

myyteistäriisumisohjelman voi mielestä-

ni nähdä vastaiskuksi Saksalaisten kris-

tittyjen esittämää nykyaikaistamisohjel-

maa kohtaan. Hänen viestinsä oli: kris-

tinuskon ongelmana ei ole juutalaisuus

vaan myytti. Uutta testamenttia ei siis

tule riisua juutalaisuudesta vaan myy-

teistä.

Jeesuksen osalta Bultmann oli jo

vuonna 1926 kirjassaan Jesus von Naza-

reth (”Jeesus Nasaretilainen”) väittänyt,

että Jeesus on ymmärrettävissä vain juu-

talaisuuden yhteydessä. Tätä kantaa hän

edusti kaikissa julkaisuissaan. Historial-

linen Jeesus julisti radikaalilla tavalla

Jumalan tahdon sellaisena kuin se oli

muotoiltu Toorassa. Hän oli niin sano-

tusti radikaali juutalainen. Kuitenkin sa-

malla  Bultmann minimoi historiallisen

Jeesuksen teologisen merkityksen: us-

kolle on tärkeää vain, että Jeesus oli

olemassa eikä se, miten hän eli. Jeesuk-

sen juutalaisuus oli Bultmannille histo-

riallinen tosiasia, mutta ei ratkaiseva

kristilliselle uskolle. Historiallisesti hä-

nelle oli kuitenkin selvää: Jeesuksen kon-

fliktit vastustajiensa kanssa olivat kon-

flikteja juutalaisuuden sisällä eivätkä

konflikteja juutalaisuuden kanssa. Bult-

mann teki siten eron laissa ilmaistun

Jumalan tahdon ja lain tulkinnassa ilmi

tulevan lainomaisuuden välillä. Bult-

mannin mukaan Jeesus otti juutalaisen

lain vakavasti, mutta arvosteli juutalais-

ta legalismia. Lainomaisuus oli yritys

muuttaa kuuliaisuus koko elämään koh-

distuvaa Jumalan tahtoa kohtaan yksit-

täistapauksiin liittyväksi kasuistiikaksi.

Asian voi nähdä toisinkin, mutta tämä oli

Bultmannin kanta.

On edelleen tärkeää huomata, että

Bultmann kiisti, että kristinuskolla ja

juutalaisuudella olisi ajaton olemus. Kai-

kenlainen ”essentialismi” (jokainen ole-

tus tietyn uskonnon tai kansan olemuk-

sesta) on ristiriidassa Bultmannin edus-

taman eksistentialismin kanssa. Juuta-

laiset ja kristityt ovat hänelle sitä, mitä

he valitsevat olevansa. Kenenkään ei tule

sitoa kumpaakaan näistä uskontoon tai

kansaan, joihin he kuuluvat.

Vuoden 1945 jälkeisen historian osal-

ta on erityisen tärkeää huomata, että

Bultmannille kristinusko alkaa vasta ris-

tistä ja ylösnousemuksesta – pääsiäisen

uskosta. Vasta pääsiäinen teki mahdolli-

seksi sellaisen itseymmärryksen, joka

elää puhtaasti armosta eli kuoleman voit-

tavasta Jumalan voimasta, joka puoles-

taan tapahtuu ikään kuin luomisena tyh-

jästä (creatio ex nihilo). Tämän kristilli-

sen uskon Paavali ja Johannes tulkitsivat

niin, että siitä tuli uuden uskonnon pe-

rusta. Ensimmäisenä   Paavali kritisoi

lainomaisuuden, siis lain tulkinnan lisäk-

si itse lakia. Vasta hänen välityksellään

varhaiskristillisyydestä tuli juutalaisuu-

desta riippumaton uskonto – aivan toisin

kuin väittivät natsiteologit, jotka kritisoi-

vat Paavalia siksi, että tämä olisi muka

tehnyt kristinuskosta jotain juutalaista.

Miten tarina jatkui vuoden 1945 jäl-

keen? Sodan jälkeen Bultmannin oppi-

laat uudistivat Jeesus-tutkimuksen; läh-

tölaukauksena oli Ernst Käsemannin
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(1906–1998) artikkeli ”Das Problem des

historischen Jesus“ (”Historiallisen Jee-

suksen ongelma”, 1953). Heillä oli mieles-

täni terve järki puolellaan, kun he pitivät

tärkeänä kristityille saada tietää, kuka

Jeesus todella oli. Protestanttisten intel-

lektuellien pienten ympyröiden ulkopuo-

lella tuskin kukaan uskoi Bultmannin

teesiä, jonka mukaan vain se, että Jeesus

oli tullut, olisi tärkeää uskolle. Joskus

minusta tuntuu, että Bultmann piti kol-

mannen valtakunnan aikana tiukasti

kiinni jyrkästä teesistään, koska siten

hän teki tyhjäksi keskustelun siitä, oliko

Jeesus ylipäänsä juutalainen. Tuolloin

monet vastasivat kysymykseen kieltei-

sesti. Houston Stewart Chamberlain,

Richard Wagnerin vävy, oli tehnyt suosi-

tuksi teorian, jonka mukaan Jeesus olisi

todellisuudessa polveutunut ”arjalaises-

ta” isästä ja olisi ollut roomalaisen soti-

laan poika. Sellaiset teologit kuin Ema-

nuel Hirsch ja Walter Grundmann antoi-

vat hänen ajatukselleen akateemista ar-

vostusta pitämällä Jeesuksen ei-juuta-

laista alkuperää uskottavana hypoteesi-

na. Jos historiallinen Jeesus olisi merki-

tyksetön, ei tämäkään kysymys olisi tär-

keä. Ensisijaisesti Bultmann suhteellisti

historiallisen Jeesuksen siksi, että hän

halusi pitää uskon vapaana historiallisen

tieteen hypoteeseista.

Vastoin suurta opettajaansa Käse-

mann ja muut Bultmannin oppilaat an-

toivat historian Jeesukselle teologisen ar-

von. He kiistivät ajatuksen, jonka mu-

kaan kristillinen usko olisi syntynyt vas-

ta pääsiäisuskosta. He halusivat osoittaa,

että se eli lähtökohtaisesti (tai ”implisiit-

tisesti”) jo historian Jeesuksen julistuk-

sessa; tällaista ”implisiittistä kristolo-

giaa” he saattoivat perustella jo Bult-

mannin itsensä esittämillä ajatuksilla.

Jeesuksen ja Paavalin välillä oli heidän

mukaansa jatkuvuus eikä ristiriita, jollai-

sen Saksalaiset kristityt näiden välillä

halusivat nähdä. Paavali ei ollut syypää

Jeesuksen puhtaan sanoman turmelemi-

seen juutalaisella ajattelulla.

On kiistatonta, että Paavali  palvoi

Kristusta, joka oli ottanut paikkansa Ju-

malan rinnalla. Jeesus oli hänelle paljon

enemmän kuin tavallinen ihminen. Mi-

käli Jeesuksen ja Paavalin välillä oli jat-

kuvuus, täytyisi myös Jeesuksen itsensä

sanomassa olla jonkinlainen lähtökohta

”korkeakristologialle”; jo Jeesuksessa

täytyisi olla ennakoitavissa hänen pää-

siäisen jälkeen saamansa kunnioitus.

Juutalaisuudessa vaikutti tuolloin usko

jumalallisiin hahmoihin yhden ja ainoan

Jumalan rinnalla: esimerkiksi käsitys

”viisaudesta” luomisen yhteydessä (Sa-

nanl. 8) sekä lopunajallisen ”Ihmisen Po-

jan” odotus (Dan. 7). Kuitenkaan yhtä-

kään näistä hahmoista ei palvottu kultil-

lisesti. Vasta sellainen palvonta rikkoisi

monoteistisen uskonkäsityksen yhdestä

ja ainoasta Jumalasta ylittäen samalla

myös juutalaisuuden rajat. Etsiessään

jatkuvuutta Jeesuksen ja Paavalin välillä

Bultmannin oppilaat alkoivat yhä enem-

män kontrastoida Jeesusta juutalaisuu-

teen nähden. Tässä mielessä kohtaamme

heidän kirjoituksissaan ei-juutalaisen

Jeesuksen. Ei pidä kuitenkaan unohtaa,

että tämä oli seurauksena Paavalin reha-

bilitoimisesta   Saksalaisten kristittyjen

panettelua vastaan.

Paavalia ajatellen Bultmannin oppi-
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laat vastustivat jyrkästi Saksalaisten

kristittyjen näkemyksiä, mutta Jeesusta

ajatellen he näyttävät toisinaan jatkavan

näiden argumentaatiota asettamalla Jee-

suksen juutalaisuutta vastaan. Lainaan

Ferdinand Hahnia, yhtä suuresti arvos-

tamaani Bultmannin koulun edustajaa.

Hän kirjoittaa Jeesuksen poikkeavasta

käyttäytymisestä näin: ”Jeesuksen provo-

katorinen suhtautuminen sapattiin, hänen

piittaamattomuutensa rituaalisista puh-

tausvaatimuksista sapattina, hänen suh-

tautumisensa lain määräysten mukaan yh-

teisön ulkopuolelle suljettuihin sairaisiin

ihmisiin, hänen olemisensa niiden kanssa,

jotka eivät noudattaneet lakia – kaikki

tämä osoittaa, ettei hän juutalaisena ollut

valmis elämään tuon ajan juutalaisen it-

seymmärryksen mukaan, olipa kysymys

mistä suuntauksesta tahansa.” (kursi-

vointi G. T.).

Tämän tulkinnan mukaan Jeesus oli-

si ollut juutalainen, joka nimenomaan ei

halunnut olla juutalainen! Eikö tämä ol-

lut – vastoin näiden tutkijoiden intentioi-

ta – tiedostamatonta jatkoa ideoille, jotka

olivat peräisin ajalta ennen vuotta 1945?

Tiedän hyvin, että monet opettajani tor-

juisivat närkästyneinä tällaisen ajatuk-

sen. Suurin osa heistä oli ollut opposi-

tiossa kansallissosialismia vastaan. Mei-

dän on pyrittävä ymmärtämään heitä

heidän omasta näkökulmastaan. He pää-

tyivät ajatuksiinsa tietyn sisäisen logii-

kan ohjaamina. Opettajaltaan Bultman-

nilta he olivat oppineet, että kristinusko

alkaa vasta rististä ja pääsiäisestä sekä

Paavalin kritiikistä lakia kohtaan. He

yrittivät osoittaa, että kristinusko alkoi

historian Jeesuksen myötä. Siten heidän

täytyi myös todistaa, että Jeesus oli hy-

lännyt juutalaisuuden. Heille oli selvää,

että Jeesuksen myötä alkoi eksodus pois

juutalaisuudesta.

Tämän tutkijasukupolven puolesta

täytyy painottaa kolmea asiaa. 1) Bult-

mannin oppilailla ei ollut perinteisiä kris-

tillisiä juutalaisvastaisia ennakkoluuloja.

Yksikään heistä ei kritisoinut juutalaisia

siksi, että nämä olisivat tappaneet Jee-

suksen ja olisivat siten saaneet kirouksen

ylleen. Perinteisen antijudaismin mu-

kaan juutalaiset voisivat vapautua ki-

rouksesta vain kääntymällä kristinus-

koon. 2) Kukaan heistä ei ollut rasisti.

Rasistinen antisemitismi ei anna mah-

dollisuutta edes kulttuuriseen täyskään-

tymykseen, jollaista Treitschke oli juuta-

laisilta vaatinut. Hänen mukaansa juuta-

laisten pitäisi sulautua täysin saksalai-

seen valtakulttuuriin; vasta tällaisen

kulttuurisen ”kääntymyksen” jälkeen

hän olisi voinut hyväksyä heidät. 3) Bult-

mannin oppilaat saattoivat olla tietyssä

mielessä oikeassa. Juutalainen historioit-

sija Josef Klausner toteaa Jeesuksesta:

”Kaikesta huolimatta hänessä oli jotakin,

mistä kehittyi ’epäjuutalaisuutta’.” Tällä

Klausner ei tarkoita, ettei Jeesus kuului-

si juutalaisuuteen, mutta historioitsijana

hän haluaa tehdä ymmärrettäväksi, mik-

si Jeesuksen seuraajat tämän kuoleman

jälkeen kääntyivät pois juutalaisuudesta.

Klausner on oikeassa: Jeesuksen toimin-

nasta kehittyi jotakin epäjuutalaista,

mutta ei välttämättä mitään juutalais-

vastaista.

Kutsuisin Bultmannin koulun (eli

omien opettajieni) asennetta eksisten-

tiaaliseksi toiseusjudaismiksi [existenia-
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ler Allojudaismus]. Termi muistuttaa

puolalaisen sosiologi Zygmunt Bauma-
nin termiä ”toiseussemitismi” [Allose-

mistismus]. Se tarkoittaa sitä, että juuta-

laisuus määrittelee toisen (kreik. allos),

jota se itse ei ole. Kristinusko ja juutalai-

suus merkitsivät Bultmannin oppilaille

kahta olemassaoloa koskevaa asennetta,

uskoa ja tekoja, evankeliumia ja lakia,

joiden välillä tulee valita. Juutalaisuus

määritteli heille, mitä he eivät olleet tai

eivät halunneet olla. Tästä voidaan edetä

periaatteessa kahteen suuntaan. Juuta-

laisuudesta tulee joko kielteinen identi-

teetti, sen ruumiillistuma, mitä ei haluta

olla – tai sitten juutalaisuudesta tulee

myönteinen malli. Toiseuden voi arvioida

niin myönteisesti kuin kielteisestikin.

Yleensä emme voi suhtautua siihen neut-

raalisti.

Siksi kysymystä täytyy tarkentaa:

Oliko Bultmannin koulun eksistentiaali-

nen toiseusjudaismi ehkä natsien valta-

kauden tiedostamatonta jälkivaikutusta,

vaikkakin se poikkesi siitä merkittävästi?

Bultmannin oppilaat olivat vakaumuk-

sellisia kansallissosialismin vastustajia,

mutta silti täytyy esittää piinallinen ky-

symys: onko sattumaa, että Ernst Käse-

mann, joka herätti uudelleen kysymyk-

sen historian Jeesuksesta, oli vuonna

1933 innokas Saksalaisten kristittyjen

kannattaja ennen  kuin hän tajusi vir-

heensä ja huhtikuussa 1934 liittyi Tun-

nustuskirkkoon, jonka puolesta hän sit-

temmin meni jopa vankilaan? Olen aina

ihaillut Käsemannia, ja hänen kääntymi-

sensä pois erehdyksestään ansaitsee kun-

nioitusta, kuten myös hänen merkittävä

vaikutuksensa Saksan liittotasavallassa.

Mutta hänen taipumuksensa asettaa

kristillinen identiteetti jyrkäksi vaihto-

ehdoksi juutalaisuudelle on ongelmalli-

nen – myös Jeesus-tutkimuksessa.

Vuonna 1953 Käsemann määritteli

perustavassa artikkelissaan Jeesus-tut-

kimukselle kriteerit, joiden avulla olisi

mahdollista arvioida, mikä on historialli-

sesti uskottavaa. Näiden joukossa olen-

naisella sijalla on erilaisuuskriteeri: aitoa

on kaikki, mitä ei voi johtaa juutalaisuu-

desta eikä varhaiskristillisyydestä. Käse-

mann korostaa juutalaiskristillisyyden

roolia aidon Jeesus-tradition lieventäjänä

ja muuttajana. On selvää, että tällainen

lähtökohta korostaa alkuperäisen kris-

tinuskon kontrastia juutalaisuuteen. Eri-

laisuuskriteeri varmistaa, että tulokseksi

saadaan Jeesus, joka jo lähtökohtaisesti

poikkeaa vahvasti juutalaisuudesta. Kä-

semannin mukaan Jeesus horjutti sekä

aikansa varhaisjuutalaisuuden että antii-

kin uskonnollisen ajattelun perusteita.

Edellä mainittu Ferdinand Hahnin

tulkinta perustuu samaan erilaisuuden

kriteeriin. Tässä valossa on edelleen ym-

märrettävää, että Walter Grundmann

saattoi vuoden 1945 jälkeenkin hieman

pehmentämällä pitää kiinni vanhasta

Jeesus-kuvastaan ilman, että se Jeesuk-

sen juutalaisuuden osalta poikkesi sanot-

tavasti Bultmannin oppilaiden näkemyk-

sestä.

Jo Bultmann itse vastusti oppilaiden-

sa näkemyksiä. 1970-luvun keskustelus-

sa hän korosti, että Jeesuksen esittämä

kehotus ratkaisuun ei ollut muuta kuin

juutalainen laki, joka on Jumalan tahto

sellaisena kuin se on ilmaistu Toorassa.

Tähän Käsemann huudahti: ”Jos tuo on
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totta, siinä tapauksessa ylösnousseen

Kristuksen tehtävänä on lunastaa meidät

maallisesta Jeesuksesta.” Hän halusi sa-

noa: siten ylösnousseen Kristuksen täytyy

lunastaa meidät laista, jota Jeesus edusti.

Tämä  on ”lunastusantijudaismia”, joka

muistuttaa Saksalaisten kristittyjen ajat-

telua – paitsi että tässä julistettu Kristus

– eikä historian Jeesus – on vapauttajana

laista. Käsemannille juutalaisuus ja kris-

tinusko pysyivät koko hänen elämänsä

ajan vaihtoehtoisina inhimillisen itseym-

märryksen malleina. Vielä 85-vuotiaana

hän vastusti kaikkea puhetta kristillis-

juutalaisesta identiteetistä.

Opettajieni toiseusjudaismi saattoi

kääntyä myös filojudaismiksi, ystävällis-

mielisyydeksi juutalaisuutta kohtaan.

Jos juutalaiset kerran edustavat toisen-

laista elämänmuotoa, sehän voisi olla

puoleensavetävämpi kuin kristillinen tie.

Miksi ”tekojen vanhurskaus” on niin vas-

tenmielistä? Eikö se tarkoita, että Juma-

la sallii ihmisten eettisesti asennoitumal-

la vaeltaa hänen käskyjensä mukaan?

Eikö tällainen eettinen tie pelastukseen

ole osa ”raamatullista humanismia”, ja

eikö Matteuksen evankeliumissa ole

puhe juuri sellaisesta? Eikö protestantis-

mi ole aina moittinut katolilaisia juuri

”tekojen vanhurskaudesta”? Eikö eku-

menian aikakaudella tulisi ajatella heistä

lempeämmin? On väärin erottaa kristin-

usko ja juutalaisuus toisistaan sellaisten

kategorioiden perusteella. Löydämme

käsityksen eettisestä toiminnasta tienä

pelastukseen keskeltä Uutta testament-

tia, keskeltä kristinuskoa. Sen jälkeen,

kun etiikka on valistuksen myötä tullut

kristillisen uskon kriteeriksi, monia pe-

rinteisiä protestanttisia ennakkoluuloja

on ehkä tarkasteltava uudelleen.

Lisäksi oli vielä kolmas tapa,  jolla

Bultmannin koulun keskustelu historial-

lisesta Jeesuksesta vaikutti juutalaisuu-

den ja kristinuskon ymmärtämiseen.

Kun opin opiskeluaikanani, että kristin-

usko sisältyi jo implisiittisesti historian

Jeesukseen, päättelin Bultmannin esittä-

män historian Jeesuksen täyden juutalai-

suuden perusteella, että juutalaisuus on

jo itsessään jotain arvokasta. Joidenkin

tutkijoiden suhde Jeesukseen vaikutti

minusta samalta kuin että joku avioituisi

vieraaseen sukuun ja sanoisi vaimolleen:

”Sinua minä rakastan, mutta en pidä

isästäsi enkä äidistäsi, puhumattakaan

sinun sedistäsi ja tädeistäsi. Mutta on-

neksi sinä olet jotakin aivan muuta ja olet

täysin vapautunut perheestäsi.” Jos ra-

kastaa kumppaniaan, pitäisi yrittää kun-

nioittaa myös hänen perhettään. Jos ra-

kastaa Jeesusta, tulee rakastaa myös juu-

talaisuutta.

Mutta tähän liittyy opettajieni kysy-

mys: Kuuluiko Jeesus, hänen elämänsä

ja julistuksensa todella juutalaisuuteen?

Eikö hän todellisuudessa ollut reunahah-

mo, marginaalinen juutalainen? Ehkä

minä puolestani edustan ”anti-antisemi-

tismiä”, joka ei ennakkoluulottomasti ha-

lua hyväksyä kontrastia Jeesuksen ja

juutalaisuuden välillä. Tämä johtaa suu-

reen kysymykseen: Miten pääsemme me-

todisesti kontrolloitua tietä sellaisiin tut-

kimustuloksiin, jotka eivät viestitä puhu-

jansa omaa asiaa: Oikein ymmärrettynä

Jeesus tarkoittaa juuri sitä, mitä minä

olen aina sanonut?

Suomennos: Matti Myllykoski

130



Miten globaali etelä haastaa
käsityksiämme kirkosta?

Jyri Komulainen

n Kävin  taannoin ensimmäistä kertaa

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Mat-

kani suuntautui Liberiaan, jossa saatoin

havaita kristinuskon vahvan läsnäolon

mutta myös kirkkojen monenkirjavuu-

den. Todellisuus yllätti minut, vaikka olin

lukenut ja luennoinutkin kristinuskon

kasvusta trooppisessa Afrikassa. Kirkkoja

tuntui olevan kaikkialla. Pääsääntöisesti

ränsistyneitä hökkeleitä, joiden kyltit

kantoivat mielikuvitusta hipovia nimiä

kuten ”The Palace of Miracles”, ”Chapel

of Remedy” tai ”Trumpet of God Institu-

te”. Kristinusko näkyi vahvasti myös pai-

kallisessa, pääsääntöisesti vaatimatto-

massa liikkeenharjoituksessa. Eräskin

näkemäni huoltoasema kantoi runollista

nimeä ”God Willing Filling Station”.

Erityisesti minua kosketti Kirkon Ul-

komaanavun paikallisten työntekijöiden

aamurukous, johon osallistuin Monro-

vian toimistolla. ”In the name of Jesus”

-huudahdusten värittämän rukoushet-

ken avaintekstiksi nousi Joelin kirjan 3.

luku, jota Apostolien tekojen helluntai-

kertomuksessakin siteerataan: ”Viimei-

sinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuoda-

tan Henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän

poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuo-

rukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset

ennusunia. Näin teen: palvelijoihini ja

palvelijattariini minä vuodatan Henkeni

niinä päivinä, ja he profetoivat.”

Ovatko Joelin profetoimat viimeiset

päivät nyt käsillä, jäänee uskon varaan.

Liberiassa tekstin eskatologisuus on

epäilemättä saanut lisäulottuvuuksia

vuoden 2014 aikana puhjenneen ebola-

epidemian myötä, joka koettelee muuten-

kin traumatisoitunutta maata. Varmaa

on kuitenkin, että elämme murrosaikaa,

joka rinnastuu kristinuskon ensimmäi-

siin vuosisatoihin.

Jesuiittateologi Karl Rahner maa-

lasi kirkon historian suuria kaaria seu-

raavin sanoin vuonna 1979 julkaistussa

artikkelissaan ”Towards a Fundamental

Theological Interpretation of Vatican II”:

”Teologisesta näkökulmasta katsottuna

Kirkon historiassa on kolme suurta aika-

kautta, joista kolmas on vasta alkanut ja

tullut ilmeiseksi Vatikaanin II kirkollis-

kokouksessa. Ensiksikin oli lyhyt juuta-

lais-kristillisyyden ajanjakso. Toisena

seurasi Kirkon ajanjakso yhdellä kult-

tuurisella alueella, nimittäin hellenismin

ja eurooppalaisen kulttuurin ja sivilisaa-

tion aikakausi. Kolmanneksi ajanjakso,
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jolloin Kirkon elämänpiiri on tosiasialli-

sesti koko maailma. Nämä kolme ajan-

jaksoa edustavat kolmea olennaista ja

erilaista kristinuskon ja sen julistamisen

perustilannetta.”

Rahnerin kirjoittaessa profeetalliset

sanansa horisontissa näkyi jo ilmeisiä

merkkejä kehityksestä, jonka   jälkeen

kristinusko ei olisi enää ”valkoisen mie-

hen uskonto” vaan aidosti globaali. Joi-

denkin arvioiden mukaan vuonna 1981

tapahtui käänne, jonka jälkeen enemmis-

tö kristityistä on asunut muualla kuin

kristikunnan historiallisilla ydinalueilla.

2010-luvulla kristinuskon maantieteelli-

sen painopisteen muutos on jo tosiasia.

Arviolta kaksi kolmasosaa kristityis-

tä elää ns. globaalissa etelässä eli Aasias-

sa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikas-

sa. Muun muassa Nigeria, Filippiinit,

Kongon Demokraattinen tasavalta, Bra-

silia, Meksiko ja Kiina kuuluvat listalle

maista, joissa asuu lukumääräisesti eni-

ten kristittyjä. Yksikään Euroopan Unio-

nin maa ei mene näiden ohi ajantasaisis-

sa tilastoissa.

Vieläkin eksoottisempi on näkemäni

listaus maista, joissa kristinuskon kasvu

on nopeinta: sille kuuluvat muun muassa

Nepal, Kamputsea, Burkina Faso ja Mon-

golia. Oletettavasti kirkko on hurjimmil-

la prosentuaalisilla kasvualueillaan vielä

varsin pieni, mutta joka tapauksessa

kristinusko on enemmän tai vähemmän

läsnä lähes kaikkialla maapallolla. Kol-

mannen vuosituhannen kirkko on siksi

aidosti ekumeeninen sulkien sisäänsä

koko maanpiirin (kr. oikoumene). Aivan

kuin Ilmestyskirjan (7:9) visioima suuri

kansanjoukko, jota ”kukaan ei kyennyt

laskemaan ” ja jossa ”oli ihmisiä kaikista

maista, kaikista kansoista ja heimoista”

ja jotka ”puhuivat kaikkia kieliä”.

Uudet kielet merkitsevät uusia tapo-

ja ilmaista uskon sisältöjä. Konkreetti-

sesti tämän oivalsi japanilainen Kosuke
Koyama (1929–2009), joka työskenteli

pitkään lähetystyöntekijänä Thaimaassa.

Vuonna 1974 julkaistussa teoksessaan

Waterbuffalo Theology hän kirjoitti seu-

raavasti: ”Matkatessani kylän kirkkoon

en voinut olla näkemättä vesipuhvelilau-

maa mutaisella pellolla. Näky inspiroi mi-

nua. Miksi? Koska se muistutti minua,

että ihmiset, joille vien evankeliumia

Kristuksesta, viettävät suurimman osan

ajastaan vesipuhveleiden kanssa riisipel-

loilla. Vesipuhvelit kertoivat minulle, että

minun pitää saarnata näille maatyöläisil-

le yksinkertaisimmilla mahdollisilla lau-

serakenteilla ja ajatuskuluilla. Ne muis-

tuttivat minua jättämään pois kaikki

abstraktit ideat ja käyttämään vain kou-

riintuntuvia ilmauksia. ’Tahmea riisi’,

’banaani’, ’pippuri’, ’koira’, ’kissa’, ’pol-

kupyörä’, ’sadekausi’, ’vuotava talo’, ’ka-

lastaminen’, ’kukkotappelu’, ’arpajaiset’,

’vatsakipu’ – nämä ovat merkityksellisiä

sanoja heille. Tänä aamuna sanon itselle-

ni: ’Aion ilmaista evankeliumin kukko-

tappelun välityksellä’. ”

Monet globaalin etelän teologit ovat-

kin pyrkineet arvioimaan radikaalisti uu-

delleen sitä, miten kristinusko ilmaistaan

uusissa konteksteissa. Eurooppalaiset

teologiset muotoilut eivät voi olla norma-

tiivisia, mikäli halutaan olla srilankalai-

sia, korealaisia tai tansanialaisia kristit-

tyjä. Miksi intialaisen teologin tulisi käy-

dä dialogia Platonin, Aristoteleen tai He-
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gelin kanssa, kun hänen oma kulttuurin-

sa on tuottanut sellaisia filosofeja kuin

Shankara, Ramanuja tai Aurobindo?

Aina kyse ei ole tietoisesta teologises-

ta ohjelmasta. Ruohonjuuritasolla esiin-

tyy spontaaneja ilmiöitä, joissa kouludog-

matiikan antamat tunnustuskuntakar-

tastot osoittautuvat vajavaisiksi ja joissa

jopa uskontojen rajat hämärtyvät.

Usein uskonnolla on poliittista mer-

kitystä. Suuri osa maapallon kristityistä

elää tilanteessa, jossa kristityt ovat vä-

hemmistö tai jossa mikään kirkkokunta

ei ole etuoikeutetussa asemassa. Esimer-

kiksi Kiinan kirkon tilanne on ilmeisen

samankaltainen kuin varhaisimpien

kristittyjen tilanne Rooman valtakun-

nassa: kristittyjen määrä kasvaa mahta-

van imperiumin reunamilla huolimatta

satunnaisista vainoista ja viranomaisten

halusta kontrolloida uskontoa.

Kristikunnan uudet maantieteelliset

ympäristöt johtavat väistämättä tarkas-

telemaan uudesta näkökulmasta perin-

teisiä teologisia kysymyksiä. Havainnolli-

sesti kontekstin vaikutusta teologian te-

kemiseen kuvaa Klaus Klostermaier,

joka kirjoitti  kokemuksistaan  hindujen

pyhässä     kaupungissa     erinomaisessa

teoksessaan Hindu and Christian in

Vrindaban (1969) seuraavasti: ”Teologia

120 °F:n varjossa näyttää lopultakin eri-

laiselta kuin teologia, jota tehdään

70 °F:ssa. Teologia chapatien ja tuhdin

teen äärellä näyttää erilaiselta kuin teo-

logia paistetun kanan ja hyvän viinilasil-

lisen kera. Mutta kumpi on lopultakin

erilainen, theos vai teologi? Teologi mu-

kavassa asennossa 70 °F:ssa olettaa, että

Jumala on onnellinen ja tyytyväinen, hy-

vin syönyt ja levännyt, ilman minkäänlai-

sia tarpeita. Teologi 120 °F:ssa yrittää

kuvitella Jumalan, joka on nälkäinen ja

janoinen, joka kärsii ja on surullinen,

hikoilee ja tuntee epätoivoa.”

Trooppisen kostea toimintaympäris-

tö vaatii pohtimaan uusiksi myös sitä,

mikä on kirkon olemus ja miten kirkko

suhteutuu sen ”ulkopuolella” avautu-

vaan maailmaan. Pyrin seuraavassa nos-

tamaan esiin painopisteitä, joiden suun-

taan globaalin etelän kirkko-opit näyttäi-

sivät omien havaintojeni valossa taipu-

van. Esimerkeissäni painottuu Etelä-Aa-

sia, mutta samansuuntaisia trendejä voi

havaita muuallakin globaalissa etelässä.

Lienee paikallaan korostaa, että puhe

”globaalista etelästä” on omalla taval-

laan ongelmallista:  se niputtaa yhteen

suurimman osan maapallosta, vaikka

paikalliset olosuhteet vaihtelevat suures-

ti. Sama pätee luonnollisesti myös käsit-

teeseen ”globaali”. Puhumalla globaalis-

ta etelästä globaalin pohjoisen vastakoh-

tana haluan kuitenkin muistuttaa siitä

tosiasiasta, että eurooppalainen kolonia-

lismi yhä sumentaa näköpiiriämme ja

estää meitä täysin tiedostamasta maapal-

lon kulttuurista, uskonnollista ja sosiolo-

gista monimuotoisuutta. Samaan pyrkii

myös vaihtoehtoinen tapa puhua ”enem-

mistömaailmasta” (Majority World) tai

”kolme-neljännestämaailmasta” (Three-

Fourths World), kun viitataan Afrikkaan,

Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.

Kirkko inkarnoituu paikalliseen

kulttuuriin

Globaali kristinusko on hämmentävän

monimuotoinen ilmiö. Etenkin Afrikassa
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on syntynyt riippumattomia kirkkoja, joi-

den sijoittaminen tutulle teologiselle kar-

tastolle on vaativaa. Joskus puhutaan

jälkitunnustuksellisuudesta, josta tunne-

tuin esimerkki on poliittisista syistä muo-

dostettu Kiinan protestanttinen kirkko.

Joka tapauksessa voidaan todeta, että

tilastoissa kaksi on ylitse muiden: katoli-

suus ja helluntailaisuus. Yksinkertaistami-

sen uhalla voi väittää, että katolisuus ja

helluntailaisuus ovat myös muita kirkko-

kuntia paremmin juurtuneet ruohonjuuri-

tasolle ja omaksuneet paikallista väriä.

Helluntailaisuuden kohdalla tämä

selittyy pitkälti siitä, että usko solahtaa

paikallisen kulttuurin käsitejärjestel-

mään ilman sen erityisempää teologista

agendaa: esimerkiksi afrikkalaisissa tai

brasilialaisissa helluntaikirkoissa vallit-

see vahva tietoisuus näkymättömästä

henkimaailmasta, koska henkiin usko-

taan yleisesti ympäröivässä kulttuurissa.

Raamatun tekstit resonoivat siksi luonte-

vasti paikallisen kontekstin kanssa.

Sama pätee katoliseen kansanhurs-

kauteen, mutta katolisen kirkon piirissä

on Vatikaanin II kirkolliskokouksen

(1962–1965) myötä myös tietoisesti pyrit-

ty edistämään katolisen uskon inkultu-

raatiota eli kotoperäistämistä. Erinomai-

nen esimerkki tästä on intialainen ash-

ram-liike. Ashram on intialainen ilmaus

”luostarille”. Siksi se on omaksuttu ku-

vaamaan katolisia luostareita, joiden ark-

kitehtuuri ja liturginen elämä on sopeu-

tettu hindulaiseen kulttuuriin. Intiassa

on myös protestanttisia ashrameita, mut-

ta menestyksekkäämmin konsepti on toi-

minut katolisella puolella.

Kenties tunnetuin katolisista ashra-

meista Saccidananda sijaitsee Tamil Na-

dussa. Nimi tarkoittaa Pyhää Kolminai-

suutta. Kyseisen eteläintialaisen bene-

diktiiniluostarin munkit pukeutuvat hin-

du-askeettien tavoin oranssiin kaapuun.

He harjoittavat joogaa ja viettävät vah-

vasti kotoperäistettyä liturgista elämää:

messussa suoritetaan hindulaisen kult-

tuurin mukainen lamppurituaali ja Raa-

matun rinnalla luetaan hindulaisuuden

pyhiä tekstejä.

Ashram alkoi varsin pioneerihenkise-

nä projektina, sillä se perustettiin jo en-

nen Vatikaanin II konsiilia. Luostarin

ranskalaiset perustajat, Henri Le Saux
eli Swami Abhishiktananda (1910–1973)

ja Jules Monchanin (1885–1957), halu-

sivat rikastuttaa katolista spiritualiteet-

tiaan vuoropuhelussa hindulaisen perin-

teen kanssa. Olennainen osa projektia oli

löytää mahdollisimman intialainen muo-

to kristilliselle uskolle. Abshiktanandan

ja Monchaninin välitön vaikutus Intian

kirkkoon on jäänyt vaatimattomammak-

si kuin he ehkä itse toivoivat. Perintö silti

elää vahvistuneessa ekumeenisessa tie-

toisuudessa siitä, että kristillinen usko

tulee aina lihaksi tietyssä partikulaari-

sessa kulttuurissa.

Kristinusko on radikaalisti käännet-

tävä uskonto, jolla ei ole yhtä pyhää kieltä

tai normatiivista kulttuuria. Siksi kirkon

tulee etsiä kulloisessakin toimintaympä-

ristössä sellainen ilmiasu, jonka kautta

evankeliumi tulee ymmärrettäväksi ja

merkitykselliseksi kyseisessä kulttuuris-

sa eläville ihmisille. Näin ei ole aina ollut,

sillä siirtomaa-aikana pääsääntönä oli

viedä kristinuskoa ja eurooppalaista kult-

tuuria yhdessä ja samassa paketissa.
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Intialaista ashram-liikettä on myös

arvosteltu. Kriitikoiden mukaan se pyrkii

käymään dialogia ylempien kastien hin-

dulaisuuteen, joka jää lopultakin vieraak-

si Intian suurille massoille. Intian satojen

miljoonien kastittomien vapautusta aja-

van dalit-liikkeen näkökulmasta ylem-

pien kastien hindulaisuus on elitistinen

ja sortava traditio.

Intiassa ei siis ole vain yhtä konteks-

tia, johon kristinuskon tulisi tulla lihaksi.

Tämä oli havainto, jonka totesin itsekin

varsin pian perehdyttyäni intialaiseen

kristilliseen teologiaan. Vastaava pätee

epäilemättä muissakin kulttuureissa.

Siksi tarvitaan aina monia kotoperäisen

teologian     ja     jumalanpalveluselämän

muotoja sellaisissa yhteiskunnissa, joissa

elää rinnakkain erilaisia sosiaalisia ker-

rostumia, kulttuurisia traditioita ja us-

konnollisia koulukuntia.

Yhteinen  usko ilmenee väistämättä

monin kielin. Kirkkohistorioitsijat ovat

todenneet jo varhaisen kirkon tasapaino-

telleen menestyksekkäästi myöhäisantii-

kin pluralismin keskellä siten, että se näki

itsensä legitiimisti monimuotoisena.

Kirkko ymmärrettiin yhdeksi, vaikka sen

piirissä vallitsi erilaisia painotuksia. Yk-

seys ja moninaisuus olivat hedelmällises-

sä jännitteessä, ennen kuin konstantino-

laisen käänteen myötä syntyi poliittinen

paine uskonilmaisujen yhtenäistämiseksi.

Kirkko ylittää radikaalisti rajoja

Globaalissa  etelässä valtaa  tunne, että

dogmaattiset määritelmät eivät pysty ot-

tamaan haltuunsa monimuotoisena

avautuvaa todellisuutta. Henki näyttäisi

kulkevan, missä se tahtoo (Joh. 3:8). On-

kin hätkähdyttäviä ruohonjuuritason esi-

merkkejä siitä, miten hindut tai muslimit

omistautuvat Jeesukselle ilman kastetta.

Kaste ja sitä kautta kristityksi tuleminen

kun saattaa olla sosiologisesti mahdoton-

ta tai ennemmin tulevaisuuden optio.

Kävin joskus vuosia sitten hindujen

pyhän kaupungin Varanasin liepeillä si-

jaitsevassa katolisessa ashramissa, jonne

oli kokoontunut lähistön kylähinduja. He

lauloivat tunteellisia ylistyslauluja bhaja-

neita, joissa Jeesusta palvottiin Herrana

hindiksi: ”Prabhu Jesus, Prabhu Jesus”.

Katolinen pappi voiteli hinduja paranta-

valla öljyllä, jota he saivat mukaansa

myös kotiin vietäväksi. Minulle selitettiin,

että retriittikeskus toteutti näin missio-

taan vahvasti hindulaisessa ympäristössä:

evankeliumi saa hiljalleen hapattaa taiki-

naa (Matt. 13:33) ja synnyttää uudenlais-

ta elämää hindulaisuuden sisällä.

Lukittuneita kirkko-opillisia käsityk-

siä ravistelevat myös sellaiset uskonto-

historian synkretistiset prosessit, joissa

Kristus on keskuksessa. Niiden valossa

voi pohdiskella Jeesuksen sanoja, jotka

hän totesi parantaessaan sadanpäällikön

palvelijan (Luuk. 7:9): ”Tällaista uskoa

en ole tavannut edes Israelin kansan

keskuudessa.” Esimerkiksi bengalilainen

hindu Keshub Chunder Sen (1838–

1884) visioi 1800-luvun loppupuolella

idän ja lännen harmoniaa Jeesuksessa

Kristuksessa. Keshub ei liittynyt mihin-

kään olemassa olevaan kirkkoon vaan

näki itsensä Kristuksen ”hinduapostoli-

na”. Tämän takia hän perusti Uuden

dispensaation kirkon, jonka tunnuksessa

olivat kristittyjen risti, hindujen kolmi-

kärki ja muslimien puolikuu. Kirkossa
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nautittiin riisistä ja vedestä muodostu-

nut ehtoollisen sakramentti.

Keshubin spiritualiteetti kehittyi

ajan myötä hyvinkin Kristus-keskeiseksi.

Vuotta ennen kuolemaansa hän vetosi

puheessaan ”Asia’s Message to Europe”

(1883) kaunopuheisesti maamiehiinsä,

että nämä sallisivat tulla sovitetuiksi

Kristuksen veressä: ”[Kristus] antoi it-

sensä maailman edestä, ja silloin taivas ja

maa, tuohon asti kaksi, tulivat yhdeksi.

[…] Kristityt, hindut, muslimit, buddha-

laiset, kaikki tulevat sovitetuiksi hänes-

sä, koska hän antoi itsensä heidän kaik-

kien sovitukseksi. […] Hänen sovittava

verensä […] on hyökynyt ihmiskunnan

ylle kuin maailmanlaajuinen tulva imais-

ten rannattomaan rajattomuuteensa

maapallon kaukaisimmatkin   kolkat   –

idän, lännen, pohjoisen ja etelän. Näin

koko maailma on kadonnut Kristukseen.

Hänen kaiken sulkeva sovituksensa on

niellyt itseensä rikkaat ja köyhät, pyhät ja

syntiset kaikista aikakausista ja maista,

kaikista lahkoista ja heimoista. Ihmisyys

on uponnut syvään Kristuksen sovituk-

sen mereen, eikä sieltä ole enää pääsemis-

tä pois. Suurta vääryyttä tekevät hänelle

ne, jotka uskovat, että hänen sovituksen-

sa koski vain hänen oppilaittensa pientä

joukkoa tai että se kuuluisi vain yhdelle

lahkolle maailmassa, nimittäin niille, jot-

ka kutsuvat itseään kristityiksi.

Keshub on vain yksi esimerkki siitä,

miten kristinuskon perusajatukset ovat

löytäneet vastakaikua kirkon muurien

ulkopuolella. Monet muutkin 1800- ja

1900-lukujen hindulaiset reformaattorit

saivat innoitusta Jeesuksesta ja hänen

opetuksistaan. Muutamat intialaiset teo-

logit ovatkin korostaneet, että kristityt

voivat ryhtyä rohkeasti dialogiin hindu-

jen kanssa, koska Kristus on jo uudista-

nut hindulaisuutta sisältä päin. Kirkko-

jen Maailmanneuvoston piirissä vahvasti

vaikuttanut M. M. Thomas kehitti kä-

sitteen ”Kristus-keskeinen synkretismi”.

Hänen mukaansa Kristus-keskeinen

synkretismi merkitsee missiologisia

mahdollisuuksia, kun Jeesus Kristus lä-

päisee uskontojen rajoja.

Otan vielä esimerkin Japanista. Se

osoittaa, että Kristuksen kärsimys voi

olla voimallinen symboli marginalisoi-

duille, jotka kamppailevat oikeuksistaan.

Japanin saastaisena pidetty ja hyljeksitty

burakumin-vähemmistö perusti vuonna

1922 Suiheisha-järjestön, jonka tarkoi-

tuksena oli vastustaa diskriminaatiota ja

valaa itsetuntoa sorrettuun kansanryh-

mään. Vaikka suurin osa järjestön perus-

tajista ei ollut kristittyjä, he ottivat lip-

puunsa Kristuksen kärsimystä kuvaavan

orjantappurakruunun. Kristillisen sym-

boliikan rinnalla kertomus Israelin va-

pautumisesta egyptiläisten orjuudesta

tarjosi kielen, jonka avulla burakulaiset

jäsensivät omaa kamppailuaan vapau-

tuksensa puolesta. Jotkut japanilaiset

kristityt ovat nähneet tällaisessa liikeh-

dinnässä merkkejä Jumalan toiminnasta

burakulaisten parissa.

Antamieni esimerkkien valossa tulee

ymmärrettäväksi teologisessa keskuste-

lussa voimistunut ajatus, että kirkko on

kutsuttu tarkkailemaan Jumalan va-

pauttavan toiminnan merkkejä kirkon

ulkopuolella. Kirkko ei ole itsetarkoitus

vaan Jumalan valtakunnan välikappale.

Kirkko tekee näkyväksi sen, mitä tapah-
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tuu jo sen itsensä ulkopuolella. Tähän

viittaa myös Kirkkojen Maailmanneuvos-

ton uusi kirkko-opillinen dokumentti

Kirkko: Yhteistä näkyä kohti, jonka en-

simmäisessä kappaleessa todetaan kir-

kon osallistuvan ”Kristuksen ruumiina

[–-] Jumalan työhön rikkoutuneen maa-

ilman parantamiseksi”.

Srilankalainen jesuiitta Aloysius
Pieris on jopa esittänyt, että kristittyjen

pitäisi ennemmin pyytää tulla kastetuik-

si kuin kastaa. Näin kristityt seuraisivat

Jeesusta, joka pyysi Johannes Kastajaa

kastamaan itsensä. Pierisin mukaan kir-

kosta voi tulla aidosti aasialainen vain,

jos se käy läpi kaksi kastetta: kirkon tulee

tulla kastetuksi ensiksi aasialaisen us-

konnollisuuden Jordanissa ja toiseksi aa-

sialaisen köyhyyden Golgatalla.

Kirkkojen Maailmanneuvoston uusi

lähetysasiakirja Yhdessä kohti elämää:

Lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa

maailmassa korostaakin Hengen toimi-

van raja-aitojen tuolla puolen (93): ”Pyhä

Henki toimii salatuilla tavoilla, emmekä

täysin ymmärrä Hengen toimintaa toisis-

sa uskonnollisissa traditiossa.” Pyrkimys

kirkko-opin uudenlaiseen muotoiluun,

vaikkakin varovaisesti, on nähdäkseni il-

meistä jo asiakirjan keskeisessä paino-

tuksessa, jonka mukaan lähetyksen

suunta   on reuna-alueilta   keskukseen

päin (Mission from the Margins).

Kirkko kuuluu köyhille, sorretuille ja

marginalisoiduille

Köyhyys ja räikeä sosiaalinen eriarvoi-

suus muodostavat yhden, kenties vaka-

vimmin otettavan piirteen monissa glo-

baalin etelän yhteiskunnissa. Monet val-

tiot ovat hauraita, korruptoituneita ja

systeemisesti väkivaltaisia. Etelän teolo-

gien tuotannossa esiintyykin toistuvasti

kysymys, miten kirkko voisi olla köyhien

ja marginalisoitujen kirkko. Kuten tun-

nettua, se on myös latinalaisamerikkalai-

sen paavi Franciscuksen keskeinen ky-

symys.

Vapautuksen teologia on vastannut

kysymykseen nostamalla ohjelmallisesti

etualalle sen, että köyhillä on etusija Juma-

lan valtakunnassa. Latinalaisessa Ameri-

kassa alkanut ruohonjuuritason liikehdin-

tä sai vauhtia, kun katoliset piispat tulkit-

sivat vuonna 1968 Medellínissä Kolum-

biassa katolista sosiaaliopetusta perinteis-

tä poliittisempaan suuntaan: piispat ilmai-

sivat köyhyyden olevan rakenteellinen syn-

ti, joten kirkon tulee olla köyhien kirkko ja

poliittisesti aktiivinen kirkko.

Vapautuksen teologialla onkin konk-

reettista merkitystä kirkko-opin kannal-

ta. Jo sen ensi vaiheissa syntyi innovatii-

visena uutena toimintamuotona niin sa-

nottuja ”kirkollisia perusyhteisöjä” (co-

munidades eclesiales de base). Nämä

pienryhmät kokoavat ihmisiä slummeis-

sa ja kylissä lukemaan Raamattua ja ru-

koilemaan. Usein vetäjänä on maallikko,

ja ryhmissä luetaan oman yhteisön elä-

mäntilanteen valossa Raamatun vapaut-

tavia tekstejä, kuten exodus-kertomusta.

Pienikokoinen solurakenne on katolisen

kirkkokäsityksen puitteissa merkinnyt

uudenlaista kirkko-opillista lähestymis-

tapaa, jossa kirkko kasvaa alhaalta päin.

Vapautuksen teologia levisi pian ym-

päri globaalia etelää, mikä johti monien

paikallisten vapautuksen teologian muo-

tojen kehittymiseen. Tunnetuimpia näis-
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tä lienevät  intialainen dalit-teologia ja

korealainen minjung-teologia. Vapau-

tuksen teologian voikin nähdä monin ta-

voin hedelmöittäneen ekumeenista lii-

kettä, minkä myötä sen moninaisia vai-

kutuksia voi havaita aina täällä globaalis-

sa pohjoisessa asti.

Kirkko on köyhien kirkko myös siellä,

missä ei ole omaksuttu vapautuksen teo-

logista ohjelmaa. Siksi sosiaalieettiset ky-

symykset nousevat väistämättä esiin

muodossa tai toisessa globaalissa etelässä.

Tutkimuksissa on havaittu, että hellun-

tailaisuus on saanut vahvasti sosiaalieet-

tisiä ja joskus poliittisesti aktiivisiakin

muotoja. Ruohonjuuritasolla on muotou-

tunut ”progressiivista helluntailaisuut-

ta”, joka osoittaa yksipuoliseksi mieliku-

van helluntaisuuden tuonpuoleisuudesta.

Mitä tämä merkitsee meille?

Olen edellä nostanut esiin kirkko-opilli-

sia näkökulmia globaalista etelästä sii-

hen, miten olla kirkko. Niiden perusteel-

la hahmottuu visio kirkosta, joka inkar-

noituu paikalliseen kulttuuriin, ylittää

radikaalisti rajoja ja asettuu maan hiljais-

ten rinnalle. Vaikka globaalissa etelässä

on päinvastaisiakin esimerkkejä, yleisen

suunnan voi hahmottaa jotakuinkin ku-

vaamallani tavalla.

Harvardin teologi Harvey Cox on

ollut eturintamassa pohtimassa globaalin

etelän kristinuskon merkitystä. Tärkeäs-

sä kirjassaan The Future of Faith (2009)

hän hahmottelee, miten globaalin etelän

tavoissa olla kirkko näkyy radikaali ero

länsimaiden historiaa dominoineeseen

institutionaaliseen kristinuskoon. Tule-

vaisuuden trendiksi piirtyy kristinuskon

ymmärtäminen elämänmuodoksi, joka

saa innoituksen Jeesuksen seuraamises-

ta ja joka ilmenee erilaisten yhteisöjen

globaalina verkostona. Cox kiinnittää

huomionsa ulkoiseen samankaltaisuu-

teen 2000-luvun kristittyjen enemmistön

ja varhaisimpien kristittyjen välillä: Jee-

susta seurataan ilman poliittista valtaa

ympäristössä, joka on uskonnollisesti

moniarvoinen ja yhteiskunnallisesti epä-

oikeudenmukainen.

Suomalaisen luterilaisuuden historia

on ollut perin toisenlainen: kirkko on

ollut osa kansallista projektia ja sillä on

ollut tiivis sidos maalliseen valtaan. Tu-

levaisuus näyttää kuitenkin erilaiselta

kuin menneisyys. On vain ajan kysymys,

milloin pääkaupunkiseudulla luterilaiset

muodostavat Paavalin tai Kallion seura-

kunnan alueella vähemmistön. Myöhäis-

moderni kaupunkielämä on kulttuurises-

ti pirstaleista, mikä säteilee median kaut-

ta kaukaisimpaan perukkaan. Samaan

aikaan sosiaalinen eriarvoisuus on koko

maassa kasvussa.

Kaiken yhteiskunnallisen muutoksen

keskellä – tai paremminkin siitä johtuen

– Suomen evankelis-luterilainen kirkko

käy läpi syvälle käyvää ja kipeää proses-

sia, jossa konstantinolainen kirkko joutuu

asemoitumaan jälkikonstantinolaiseen

maailmaan. Suomalaisten teologien on

syytä tarkkaan kuulla globaalin etelän

kristittyjen kokemuksia ja lukea mahdol-

lisuuksien mukaan heidän kirjoittamiaan

kirjoja. Ne haastavat rajapinnoille, jotka

saattavat luterilaisen yhtenäiskulttuurin

perintöä vasten tuntua vaikeasti hahmo-

tettavilta. Mutta ne asettavat kysymyk-

siä, joita ei voi enää välttää.
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Puolalaiset ja juutalaiset
Auschwitzin jälkeen
Historiallinen katsaus ja Kamila

Dabrowskan haastattelu

Matti Myllykoski

n Jo vankeudessa kirjoittamassaan

teoksessa Mein Kampf (1924) Adolf Hit-
ler visioi Saksalle tulevaisuuden, jota

hän pääsi toteuttamaan viisitoista vuotta

myöhemmin aloittamassaan hyökkäysso-

dassa: ”Me päätämme lopultakin sotia

edeltäneen siirtomaa- ja kauppapolitii-

kan ja siirrymme tulevaisuuden maape-

räpolitiikkaan. Kun me tänään puhum-

me Euroopassa uusista maa-alueista,

voimme ajatella ensi sijassa vain Venäjää

ja sen alaisia reunavaltioita.” Natsihal-

linnon tarkoituksena toisessa maailman-

sodassa ei ollut saksalaistaa valtaamien-

sa alueiden väestöä vaan vallata alueet

kokonaisuudessaan saksalaisille – niille,

joiden suonissa virtasi arjalaista verta

sekä niille vallattujen alueiden asukkail-

le, jotka olisivat kyllin puhdasrotuisia

saksalaistettaviksi. Käytännössä tämä

merkitsi rotuteoriaan sopimattoman

väestön siirtämistä yhä kauemmas laa-

jentuvan Saksan tieltä. Siirtämisestä oli

vain kaksi tietä eteenpäin, joko eristämi-

nen tai tuhoaminen. Rodun puhtauden

vaalimisessa ja uuden Saksan rakentami-

sessa natsihallinnon erityiseksi pakko-

mielteeksi tuli juutalaisten hävittämi-

nen. Paljon on keskusteltu ja kiistelty

siitä, miten holokausti sai alkunsa, mil-

loin ja miten syntyi ajatus kaikkien Eu-

roopan juutalaisten murhaamisesta.

Vaikka juutalaisista eroon pääsemi-

sen ajatus hallitsi natsijohtajien puheita

ja toimintaa alusta alkaen, tie Auschwit-

ziin ja muille tuhoamisleireille kulki pit-

kän reitin kautta. Valtaan päästyään Hit-

lerin kadulle saakka ulottuva valtako-

neisto rajoitti näiden kansalaisoikeuksia,

propagoi kansaa boikotoimaan juutalai-

sia kauppoja, sulki juutalaisia pois julki-

sista viroista ja julkisesta elämästä. So-

dan kynnyksellä kiteytyi suunnitelma

juutalaisten omaisuuden takavarikoin-

nista ja heidän pakkosiirrostaan työlei-

reille valtakunnan rajojen ulkopuolelle.

Vielä sodan alussa, vuonna 1940, pohdit-

tiin kaikkien Euroopan juutalaisten kar-

kottamista Madagaskarin saarelle; Var-
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sovaan syntyi ghetto, johon juutalaisia

sullottiin ahtaaseen tilaan ja elinkelvot-

tomiin olosuhteisiin.   Idän   sotaretken

käynnistyttyä juutalaisia ammuttiin

massoittain, mutta juutalaiskysymyksen

”lopullisen ratkaisun” eli heidän mas-

soittain murhaamisensa avaimeksi tuli-

vat keskitysleirit, joihin jo Hitlerin valta-

kauden alussa oli pantu poliittisesti ja

rodullisesti uhkaaviksi koettuja ihmisiä:

kommunisteja,    sosialisteja,    homosek-

suaaleja ja juutalaisia.

Tässä vaiheessa Puolassa sijainnees-

ta Auschwitzin keskitysleiristä tuli kes-

keinen holokaustin toteuttamispaikka.

Ensimmäiset kokeilut Zyklon B -myrkky-

kaasulla alkoivat Auschwitzissa syys-

kuussa 1941; kaasukammioihin siirryt-

tiin vasta, kun juutalaisten ja romanien

tappaminen myrkkykaasulla täytetyissä

autoissa havaittiin liian hitaaksi ja tehot-

tomaksi menetelmäksi. Tammikuussa

1942 pidetyn Wannseen kokouksen jäl-

keen alkoi Puolan ja Slovakian juutalais-

ten murhaaminen Auschwitzin,

Chelmnon ja muiden tuhoamisleirien

kaasukammioissa, ja pian oli lännestä

kuljetettujen  juutalaisten vuoro. Syste-

maattiset ponnistukset kaikkien Saksan

valloittamien alueiden juutalaisten mur-

haamiseksi tuottivat tulosta, mutta eivät

tuoneet lopullista ratkaisua. On laskettu,

että Euroopan lähes 9,5 miljoonasta juu-

talaisesta natsit onnistuivat tappamaan

lähes kuusi miljoonaa. Viimeisinä, touko-

kuusta 1944 alkaen, surmattiin satatu-

hatta Unkarin juutalaista, ennen kuin

venäläiset sotilaat valtasivat Auschwitzin

27. tammikuuta 1945. Yhteensä

Auschwitzissa tapettiin 1,3 miljoonaa ih-

mistä, heistä valtaosa – 1,1 miljoonaa –

oli juutalaisia. Puolan maaperälle Oś -

wiecimin pikkukaupungin lähelle vuonna

1940 perustetusta tuhoamisleiristä tuli

juutalaisiin kohdistuneen kansanmur-

han tunnetuin symboli. Puolalaiset olivat

sodan ja sen mukanaan tuoman vainon

ja kurjuuden uhreja, vaikkakin sekä

määrällisesti että laadullisesti eri tavalla

kuin erillisen hävityssodan kohteiksi jou-

tuneet juutalaiset. Puolalaisten joukossa

oli runsaasti niitä, jotka ilmiantoivat juu-

talaisia ja auttoivat  näiden murhaajia,

mutta paljon oli myös niitä, jotka kätki-

vät juutalaisia ja auttoivat näitä.

Puolalaiset ja juutalaiset ennen sotaa

Euroopan reformaation aikoihin 1500-lu-

vulla Puola  oli uskonnollisen suvaitse-

vuuden mallimaa, kunnes voimakas, eri-

tyisesti jesuiittojen johtama vastauskon-

puhdistus 1600-luvulla teki maasta vah-

vasti roomalaiskatolisen – niin vahvasti,

että vuonna 1666 kuningas Jan II Kazi-
mierz julisti Neitsyt Marian Puolan ku-

ningattareksi. Puolan vaikea poliittinen

asema protestanttisen Saksan ja ortodok-

sisen Venäjän välissä sekä sen alueiden

jakaminen vieraiden valtojen kesken oli-

vat pitkällä tähtäimellä omiaan lujitta-

maan Puolan katolista identiteettiä –

vaikka on muistettava, että 1800-luvulla

kirkko otti etäisyyttä venäläistä esivaltaa

vastaan taisteleviin nationalisteihin ja

nämä ottivat etäisyyttä kirkkoon. Entistä

suuremman, vapaan ja itsenäisen Puolan

synty ensimmäisen maailmansodan jäl-

keen oli puolalaisen nationalismin suuri

voitto, joka lujitti kirkon asemaa entises-

tään. Halki vuosisatojen antisemitismi oli
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kuulunut puolalaisen nationalismin ja

katolisuuden liittoon niiden luonnollise-

na ulottuvuutena, etenkin kun juutalai-

suus liitettiin vahvasti vaarallisiksi koet-

tuihin aatteisiin: poliittiseen liberalis-

miin, kommunismiin ja sosialismiin sekä

vapaamuurariuteen. Juutalaisuuden pe-

lote oli myös  väestöllisesti  merkittävä,

koska itsenäisen Puolan asukkaista mer-

kittävä vähemmistö, 3,5 miljoonaa hen-

keä eli noin kymmenen prosenttia, oli

juutalaisia.

Elokuussa 1934 Neville Laski, Iso-

Britannian juutalaisten järjestön edusta-

ja, kävi tutkimassa Itävallan, Puolan ja

Danzigin juutalaisten oloja. Hän havaitsi

Itävallan olevan ”antisemiittien pesä” ja

tyrmistyi Puolan juutalaisten oloista,

etenkin nähdessään Varsovan köyhän

juutalaisväestön asuinalueita. Selvitelles-

sään puolalaisen antisemitismin olemus-

ta Laski sai kirjavia vastauksia, joissa oli

yhdistäviä piirteitä. Puolalaiset vihaavat

juutalaisia, koska katsovat maan kuulu-

van heille itselleen. He kadehtivat joiden-

kin juutalaisten älyä, menestystä ja vau-

rautta. Vaikka valtio takaa kansalaisil-

leen tasavertaisuuden lain edessä, se syr-

jii omissa hankinnoissaan juutalaisia

kauppiaita. Sosialisteja lukuun ottamat-

ta kaikki puolueet edustivat Laskin selvi-

tyksen mukaan antisemitismiä ja käytti-

vät sitä äänestäjien houkuttelemiseen.

Puolalainen porvaristo ja älymystö olivat

avoimesti juutalaisvastaista joukkoa, ja

maaseudulla puolalainen maatalousväki

halveksi juutalaisia kauppiaita ja rahan-

lainaajia. Suuret joukot, niin puolalaiset

kuin juutalaiset, elivät pitkän venäläis-

vallan jäljiltä kurjuudessa, eivätkä jäl-

kimmäiset voineet köyhyytensä vuoksi

lähteä minnekään. Puolan köyhät hal-

veksivat heitä ja katsoivat helposti juuri

heidän olevan syypäitä omaan kurjuu-

teensa. Yhtä kaikki, monissa puolalaisis-

sa piireissä Saksassa Hitlerin myötä

nousseen antisemitismin katsottiin vah-

vistavat puolalaisten oikeutta syrjiä ja

halveksia juutalaisia.

Puolalainen antisemitismi ei kuiten-

kaan ollut abstraktia eikä ideologista; se

perustui uskonnollisiin ennakkoluuloi-

hin ja esiteollisen ajan käsityksiin. Vah-

vat ennakkoluulot eristivät puolalaisia ja

juutalaisia toisistaan, ja juutalaisten eris-

täytymistä vahvisti yhteisöjen ortodoksi-

nen ja hasidistinen luonne sekä se, että

suuri enemmistö juutalaisista (85 %) pu-

hui jiddishiä tai hepreaa äidinkielenään.

Juutalaisyhteisöjen erilliseen luontee-

seen liittyi myös niiden suhteellinen itse-

näisyys ennakkoluuloisen ja vihamielisen

maailman keskellä. Tämä kaikki sekä

Siionin vanhinten pöytäkirjoissa esitetty-

jen valheiden leviäminen oli omiaan vah-

vistamaan käsitystä juutalaisten rik-

kauksista ja maailmanlaajuisesta salalii-

tosta. Esimerkiksi köyhässä Galitsiassa

pelättiin, että juutalaiset tulevat rahoi-

neen, ostavat koko maan ja ajavat puola-

laiset pois kotiseudultaan.

Puolalaiset ja juutalaiset holokaustin

aikaan

Syksyllä 1939 Saksa miehitti läntisen

Puolan ja Neuvostoliitto sen itäisen osan.

Miehityksen alussa saksalaiset pyrkivät

tuhoamaan puolalaisen eliitin joukkote-

loituksilla ja siirroilla työleireille. Juuta-

laiset jakoivat saman osan, vaikka heidän
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perusteellinen vainoamisensa ei ollut vie-

lä alkanutkaan. Miten puolalaisten asen-

teet juutalaisiin kehittyivät sodan aikana

ja heti sen jälkeen? Mitä kommunismin

valtakausi merkitsi puolalaisten ja juuta-

laisten välisille suhteille? Miten Puolassa

käsitellään nykyisin antisemitismin pit-

kää historiaa ja holokaustin muistoa?

Koska monivaiheinen lähihistoria ei au-

kene yksinomaan englanniksi julkaistuja

kirjoja ja artikkeleita lukemalla, tapaan

aidon puolalaisen asiantuntijan, joka on

erikoistunut holokaustin opetukseen

sekä holokaustiin liittyvien käsitysten ja

nykyhetkisen antisemitismin arvioimi-

seen.

Tapaan Varsovan yliopistossa ja Puo-

lan juutalaisten historian museossa tut-

kijana toimivan Kamila Dabrowskan,

joka on erikoistunut puolalaisten ja juu-

talaisten välisiin suhteisiin sekä Puolan

juutalaisten historiaan toisen maailman-

sodan jälkeen. Kysymys on kiintoisa: kai-

kista Euroopan maista juuri Puolasta tuli

holokaustin päänäyttämö, ja juuri siellä

juutalaisilla oli eniten vainoajia, mutta

myös auttajia paikallisen väestön kes-

kuudessa. Kun kysyn Kamilalta puolalai-

sesta antisemitismistä holokaustin aika-

na, hän haluaa laajentaa kysymykseen

liittyvää perspektiiviä: ”On muistettava,

että puolalaiset elivät sota-ajan vaikeassa

tilanteessa. Yhdessä juutalaisten kanssa

heidät oli miehityksen aikana alistettu

samaan järjestelmään vaikkakin äärim-

mäisen erilaisten periaatteiden valossa,

ja siksi heidän välinen suhteensa oli hy-

vin kompleksinen. Puolalaiset olivat itse

natsien sortamia ja orjuutettuja. Juuta-

laiset oli tuomittu tuhottaviksi ja heidän

jokapäiväinen tilanteensa heikentyi huo-

mattavasti muita puolalaisia nopeam-

min. Juutalaisen väestö tilanne oli kriit-

tinen: heidät oli suljettu ghettoihin kuo-

lemaan nälkään koko maailman – eikä

ainoastaan puolalaisten – hylkääminä.

Natsit erottivat juutalaiset ja puolalaiset

toisistaan luomalla heitä kohtaan erilai-

set säädökset ja panivat kummatkin ryh-

mät taistelemaan hengestään. Siten heil-

le kehittyi keskenään hyvin erilaisia

muistikuvia sodan ajasta; nämä olivat

väistämättä keskenään ristiriitaisia, kos-

ka kumpikin väestöryhmä koki oman ti-

lanteensa äärimmäiseksi ja loi siitä käsin

omat marttyyrikertomuksensa.”

Kamila viittaa myös uusimpaan tut-

kimukseen: ”Kuluneen 70 vuoden etäi-

syydeltä on hyvin vaikea kuvata näitä

menneitä tapahtumia objektiivisesti. Oli

monia puolalaisia, jotka ilmiantoivat juu-

talaisia ja kertoivat missä he piileskeli-

vät. Monet historioitsijat kuten Jan
Grabowski ja Barbara Engelkind
ovat kuvanneet näitä asenteita yksityis-

kohtaisesti ja tiukan analyysin valossa.

Toisaalta oli myös kunniallisia ihmisiä,

jotka vaaransivat henkensä pelastaak-

seen juutalaisia. Kuitenkin valtaosa puo-

lalaisista oli pikemminkin välinpitämät-

tömiä tarkkailijoita. Tutkittaessa sota-

ajan puolalaisten asenteita juutalaisia

kohtaan on syytä kysyä, miten he reagoi-

vat erittäin ahdistavassa tilanteissa juu-

talaisten naapurinsa tappamiseen. Sa-

malla on muistettava, että miehittäjinä

natsit kohtelivat puolalaisia ’ali-ihmisi-

nä’, joiden päivittäinen elämä oli täynnä

kauhua ja pelkoa.”

142



Sodan jälkeiset vuosikymmenet:

vaikenemisen aika

Kommunistisen Puolan synnyttyä ensin

holokaustista ja sitten paikallisten asuk-

kaiden vainosta selvinneet juutalaiset,

noin 50000 henkeä, panivat toivonsa pa-

rempiin oloihin uudessa järjestelmässä.

Heidän toiveensa eivät täyttyneet kovin

hyvin. Pian sodan jälkeen kurjuudessa

eläneet Kielcen puolalaiset tappoivat ho-

lokaustilta selvinneitä juutalaisia siinä

uskossa, että näillä oli kätkössä kultaa.

Tutkimukset, joita New Yorkissa vaikut-

tava Jan Tomasz Gross on aiheesta

kirjoittanut, ovat avanneet julkisen kes-

kustelun paikallisten julmuuksista juuta-

laisia kohtaan heti sodan jälkeen. Tätä

vaikeaa aihetta koskeva keskustelu on

Kamilan mukaan muuttanut koko Puo-

lan yhteiskuntaa tuomalla päivänvaloon

vaikeita asioita menneisyydestä. Grossin

tutkimukset eivät luonnollisestikaan an-

taneet koko kuvaa juutalaisten sodan jäl-

keisestä tilanteesta vaan avasivat kes-

kustelut sen synkimmistä piirteistä.

Grossin tutkimuksia on tämän vuoksi

moitittu yksipuolisuudesta.

Puolalaisten ja juutalaisten suhteet

eivät sodan jälkeen olleet kaikilta osin

jännittyneet tai vihamieliset. Juutalaiset

olivat monille puolalaisille osa omaa kan-

saa, ja heidän kärsimyksensä olivat yhtä,

ja tässä valossa myös holokausti haluttiin

nähdä. Ennen matkaani olin ehtinyt jo

jonkin verran tutustua holokaustia kos-

kevan puolalaisen historiankirjoituksen

dramaattisiin muutoksiin ajan kuluessa.

Kamila vahvistaa hahmottamani koko-

naiskuvan.  Ensimmäisten sodanjälkeis-

ten vuosikymmenten aikana holokaustin

koko kuva ei piirtynyt esiin: ”Viitenä

ensimmäisenä vuonna sodan jälkeen tut-

kimukset aiheesta kasvoivat erityisesti

juutalaisyhteisön parissa. Juutalaiset

historioitsijat käynnistivät holokaustin

tutkimuksen, jota edisti etenkin Puolan

juutalaisten historiallisen keskusneuvos-

ton (Central Jewish Historical Commis-

sion) perustaminen jo sodan keskellä

vuonna 1944. Lisäksi puolalaisten ja juu-

talaisten välinen dialogi sota-ajan tapah-

tumista alkoi jo tuolloin. Stalinismin

myötä olosuhteet  muuttuivat  huonom-

paan suuntaan ja menneisyyden käsitte-

leminen lakkasi. Puolan valtion kansalli-

nen diskurssi sulki juutalaiset holokaus-

tin uhrit osaksi Puolan kansan marttyy-

rikertomusta, ja heidät sisällytettiin so-

dan uhrien kokonaislukuun ottamatta

lainkaan huomioon heidän kohtalonsa ai-

nutlaatuisuutta, joka juontui kansallisso-

sialistisen Saksan etnisestä ja kansalli-

sesta ideologiasta sekä siitä seuranneesta

politiikasta.”

Kamila sanoo, että kommunistisen

ajan Puola suojeli kansalaisiaan ikäviltä

muistoilta: ”Keskustelussa korostettiin

myönteisiä näkökohtia – miten puolalai-

set auttoivat juutalaisia – ja kielteiset

sivuutettiin vaikenemalla.” Tällaista nä-

kemystä edistettiin myös vuosina 1967–

68, kun valtio diskriminoi juutalaisia ja

syrjäytti heitä julkisista viroista. Kamila

mainitsee esimerkiksi  tällaisesta  doku-

menttielokuvan Sprawiedliwi (”Van-

hurskas”) vuodelta 1968. Siinä kuvataan,

kuinka puolalaiset pelastavat juutalaisia

sodan aikana, vailla minkäänlaista viit-

tausta niihin puolalaisiin, jotka olivat il-

miantaneet ja tappaneet juutalaisia.
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Kohti uudenlaista vuoropuhelua

Puolalais-juutalainen vuoropuhelu ja

keskustelu holokaustista elpyivät 1970-

luvun lopulla. Tämä oli Kamilan mukaan

todellinen läpimurto. Uudenlainen vuo-

rovaikutus kukoisti Puolan älymystön

luomien maanalaisten vapausliikkeiden

parissa. Tuolloin myös juutalainen iden-

titeetti elpyi monien nuorten juutalaisten

keskuudessa. Tätä edisti etenkin ”lentä-

vä juutalainen yliopisto” (Jewish Flying

University), ryhmä, joka syntyi Varsovas-

sa kehittyneen uuden liikehdinnän mu-

kana. Ryhmä loi aivan uudenlaista kes-

kustelua Puolan juutalaisten identitee-

tistä ja historiasta. Vasta valittu puolalai-

nen paavi Johannes Paavali II edisti

omalta osaltaan vuoropuhelua etenkin

vierailemalla Auschwitzissa jo vuonna

1979; siellä pitämässään puheessa hän

mainitsi juutalaiset holokaustin uhrit

erillisenä natsien terrorin ryhmänä.

Myös Solidaarisuus-liike edisti myös osal-

taan puolalais-juutalaista vuoropuhelua

1980-luvun alussa; se houkutteli rivei-

hinsä juutalaista älymystöä, joille oli sen

myötä avautunut uusi foorumi historial-

liselle kokemukselleen.

Kun mainitsen Kamilalle, että län-

nessä harvat huomaavat Neuvostoliiton

ja koko itäblokin poliittisen horjuttami-

sen alkaneen siitä monipuolisesta tuesta,

jonka solidaarisuus-liike sai vastavalitul-

ta puolalaiselta paavilta sekä Yhdysvalto-

jen presidentti Jimmy Carterilta, jolla

oli neuvonantajanaan puolalaissyntyinen

Zbigniew Brzezinski, hän vastaa olan-

kohautuksella; Puolassa asiaa pidetään

itsestään selvänä.

Kamila valottaa kaiken tämän jäl-

keen seurannutta käännettä: ”Suuri

harppaus eteenpäin puolalaisessa holo-

kaustin tutkimuksessa tapahtui kommu-

nistihallinnon romahdettua 90-luvulla,

kun arkistot avattiin nuorille tutkijoille,

joilla ei ollut minkäänlaista henkilökoh-

taista kosketusta näihin tapahtumiin. He

saivat tehdä tutkimustaan ilman järjes-

telmän valvontaa. Lopulta saatettiin tut-

kia juutalaisten kohtalon ainutlaatui-

suutta, kun voitiin esittää avoimesti, että

juutalaiset eivät sodan aikana kärsineet

puolalaisina vaan nimenomaan juutalai-

sina.”

Roomalaiskatolinen kirkko ja

holokausti

Kuva roomalaiskatolisen kirkon suhtees-

ta holokaustiin sekä Vatikaanissa että eri

Europan maissa on kirjava. Tutkimuk-

sessa on nostettu esiin kirkon halukkuut-

ta – etenkin Johannes Paavali II:n aloit-

teiden valossa – kohdata avoimesti men-

neisyyden kipeitä seikkoja, mutta jotkut

kriitikot ovat sitä mieltä, että roomalais-

katolinen kirkko ei ole vieläkään ole lop-

puun saakka rehellisesti käsitellyt oman

antisemitisminsä osuutta holokaustiin.

Puolassa, jossa kirkko on noussut huo-

mattavaan kansalliseen asemaan  kom-

munismin jälkeisessä yhteiskunnassa,

sen suhde holokaustin perintöön ja anti-

semitismiin on mielestäni erityisen kiin-

nostava kysymys.

Kamila kertoo, että katolisen kirkon

roolia holokaustista käydyssä keskuste-

lussa sekä puolalais-juutalaisten suhtei-

den kehittämisessä ei ole vieläkään tut-

kittu laajasti. Professori Bozena Szay-
nok Wroclawin yliopistosta on kuitenkin
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kirjoittanut aiheesta. Hän korostaa, että

kirkon johtajien asenteet muuttuivat 70-

luvun alussa, erityisesti Vatikaanin toi-

sen kirkolliskokouksen jälkimainingeis-

sa. Kirkolliskokouksen asiakirjassa

Nostra aetate sanottiin selvästi, että juu-

talaisia ei tule syyttää Kristuksen kuole-

masta. Vaikka aiheesta ei ole todellisia

tutkimuksia, katolisen hierarkian alim-

man kerrokset käyttävät Kamilan mu-

kaan edelleen perinteisen kristillisen an-

tisemitismin retoriikkaa esimerkiksi

syyttämällä juutalaisia Kristuksen mur-

hasta. Tässä on Kamilan mielestä ongel-

man ydin: jos papit eivät hylkää näitä

ajatuksia, on erittäin vaikea vaikuttaa

katolisten uskovien keskuudessa kehitty-

viin stereotypioihin. Puolan katolisen

kirkon suhtautuminen puolalais-juuta-

laiseen vuoropuheluun on nykyisin moni-

nainen, koska kirkon sisällä vaikuttaa

keskenään ristiriitaisia diskursseja. Ka-

tolisten pappien opetuksessa on nähtä-

vissä joitakin myönteisiä merkkejä. Ka-

mila viittaa viimeaikaiseen kehitykseen,

jossa nuorien pappien koulutukseen on

haluttu liittää opetusta juutalaisten his-

toriasta Puolassa sekä holokaustista.

Muutos on siten käynnissä, vaikkakin

hitaasti, mutta Kamila uskoo optimisti-

sesti, että se tuottaa lopulta myös tulok-

sia.

Kamila havainnollistaa muutoksen

leviämistä konkreettisella esimerkillä:

”Monissa pienissä kaupungeissa paikalli-

set papit ovat säännöllisesti läsnä, kun

holokaustiin liittyviä tapahtumia muiste-

taan. Nämä paikalliset aloitteet antavat

meille toivoa, että perinteiset antisemi-

tistiset asenteet kirkon hierarkiassa ja

maallikoiden keskuudessa muuttuvat.

Toisaalta on syytä huomata, että kirkon

edustajat ja paikalliset papit ovat lähes

näkymättömissä, kun vuosittain järjeste-

tään muistoseremonioita heinäkuussa

1941 toimeenpantujen joukkomurhien –

kuten Jedwabnen – uhreille. Tämä todis-

taa, että puolalais-juutalaisessa dialogis-

sa on vielä paljon tehtävää.” Kamila mai-

nitsee, että etenkin Radio Maria on edel-

leen luonteeltaan “äärimmäisen antise-

miittinen” ja että vanhojen ihmisten ja

nuorten joukossa on vahva vähemmistö

äärioikeiston äänestäjiä.

Muutos on ollut merkittävä

Kommunistisen kauden jälkeen monet

Itä-Euroopan maat halusivat virallisella

tasolla päästä eroon antisemitistisestä

perinteestä. Valtioiden päämiehet, esi-

merkiksi Puolan presidentti Lech Wa-
lesa, ovat vaikuttaneet merkittävästi

holokaustin uhrien muistamiseen. Sa-

malla antisemitismi on kanavoitunut

”yksityistyneenä” ilmiönä osaksi yltiöna-

tionalististen organisaatioiden ideologiaa

ja julistusta. Viime vuosikymmeninä ho-

lokaustin tutkimus, opettaminen ja

muistaminen ovat nousseet Puolassa ai-

van toisenlaiseen asemaan kuin aikai-

semmin.

Kamila korostaa   muutoksen   dra-

maattisuutta: ”Jos olisit 20 vuotta sitten

kysynyt minulta, olisiko mahdollista, että

tulevaisuuden Puolassa luodaan laajasti

monenlaisia hankkeita holokaustin uh-

rien   muistamiseksi, olisin vastannut:

’Oletko hullu?’ Vielä 90-luvulla paikalli-

set puolalaisen yhteisöt olivat edelleen

traumatisoituneita holokaustissa menet-
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tämiensä naapurien sekä omien tekojen-

sa muiston vuoksi. Muistot tukahdutet-

tiin, koska Puolan paikallisyhteisöt olivat

suurina joukkoina holokaustin passiivi-

sia tarkkailijoita, jotka hyötyivät aineelli-

sesti kokoamalla itselleen menehtynei-

den juutalaisten omaisuutta. Tämän ho-

lokaustin aineellinen ulottuvuus vaikutti

vahvasti yli 60 vuotta kestäneeseen täy-

delliseen sosiaaliseen muistinmenetyk-

seen.”

Kamila kytkee lukkiutuneen asetel-

man myös menneen järjestelmän olosuh-

teisiin: ”Lisäksi kokemukset kommunis-

tisesta yhteiskunnasta saivat puolalaiset

pelkäämään ja pitämään parempana olla

puhumatta mitään, olemaan hiljaa, sillä

puhumisesta saattaisi aiheutua ongel-

mia. Kysyttäessä holokaustissa tai sen

jälkeen kuolleiden juutalaisten kohtalos-

ta, monet paikalliset vanhukset yleensä

vastaavat, että nämä ’katosivat’. He tun-

tuvat ajattelevan, että näiden tapahtu-

mien muisteleminen ei tuo mitään hyvää.

Sitä vastoin heidän lastenlastensa suku-

polvi, jotka elivät 90-luvun vapautunees-

sa yhteiskunnassa, alkoivat esittää kysy-

myksiä: ’Mitä kotikylässäsi tapahtui nii-

hin aikoihin?’ He halusivat katsoa histo-

riaa avoimin mielin. Se, mitä he löysivät,

oli kuin uusi manner tai kadonnut Atlan-

tis – jotain hyvin tärkeää, jota pitäisi

tarkastella lähemmin. Menneisyyttä kos-

kevan tiedon välittämisessä opettajien

rooli onkin erittäin tärkeässä asemassa.”

Keskustelumme lähestyessä lop-

puaan Kamila ottaa esille vielä olennai-

sen seikan: ”Useissa Puolan kaupungeis-

sa holokaustin uhrien muistoksi järjes-

tettäviä ja siihen liittyviä tapahtumia ei-

vät toteuteta juutalaiset itse, koska ny-

kyinen juutalainen yhteisö Puolassa on

hyvin pieni. Aloitteet tapahtumien järjes-

tämiseen tulevat puolalaisilta ja kasvavat

niiden paikallisten aktivistien kiinnos-

tuksesta, jotka haluavat tehdä mennei-

syytemme eläväksi, riippumatta siitä, mi-

ten vaikeita muistoja siihen saattaakaan

kuulua.”
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Vartija 50 vuotta sitten

Omista juoksuhaudoistamme ammumme jokaisen epäilijän kirkon vihollisena ja

luulemme tekevämme uhripalveluksen Jumalalle. Tyrmäämme jokaisen rehellisen-

kin ateistin ja työnnämme hänet uskon todellisuuden ulkopuolelle. Hereetikot ku-

kistuvat. Roviot loimuavat ja savu kohoaa kohti taivaita kuin pätsin savu. Ehkä

meistä on tullut ikuisesti erehtymättömän kirkon puolustajia. Emme ehkä enää elä

niinkään jatkuvassa kuuliaisuussuhteessa Lähettäjäämme kuin kirkkoon. Vai ovat-

ko Lähettäjän ja kirkon äänet täysin identtiset? Tätä aksioomaa kirkkohistoria

tuskin tukee.

Amerikkalainen teologi Paul Tillich, rehellisyyden suuri apologeetta, sanoo, ettei

epäilyn ilman muuta tarvitse erottaa meitä Jumalasta. Päinvastoin Jumala van-

hurskauttaa jokaisen rehellisen epäilijän. Todellinen epäily on aina pyrkimystä

totuuteen, vaikkapa saavutettu totuus olisikin sitten vain totuuden puutetta. Til-

lich lisää, että ilman tätä vakaumusta epäilyn oikeutuksesta hänestä ei olisi kos-

kaan tullut teologia.

– Heikki Tervonen Vartijassa 4/1964
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Homoseksuaalisuus
tieteisfiktiotelevisiosarjassa
Star Trek

Johan Savola

n Tässä artikkelissa käsittelen tieteis-

fiktiotelevisiosarjaa Star Trek ja sitä, mi-

ten homoseksuaalisuutta on siinä käsitel-

ty vuosikymmenten saatossa. Nykykult-

tuuritutkija Irma Hirsjärven mukaan

”Star Trek on yksi länsimaisen populaa-

rikulttuurin tunnetuimmista tuotteista”.

Itse tutustuin Star Trekiin ensimmäisen

kerran 12-vuotiaana. Silloin nuorta poi-

kaa kiinnostivat hienot avaruustaistelut.

Myöhemmin havaitsin, että Star Trekis-

sa käsitellään erilaisia teemoja eettisestä

näkökulmasta sekä myös uskontoa ja us-

konnollisuutta. Viimeksi mainittua löytyi

lähteistä siinä määrin, että siitä taittui

gradu viime syksynä nimeltä ”Profeetto-

jen polku – Star Trekin käsityksiä juma-

lista ja uskonnosta”.

Star Trek (www.startrek.com) pää-

osin kertoo 2300-luvun ihmiskunnan tai-

paleesta tähtienvälisessä matkailussa,

jossa  ihmiset kohtaavat uusia  elämän-

muotoja ja yrittävät elää niiden kanssa

sopuisasti. Televisiosarjan ensimmäinen

jakso esitettiin 8. syyskuuta 1966. Vuon-

na 1969 sarja hyllytettiin, mutta se palasi

vuonna 1987 uudella miehistöllä, ja jat-

kui tästä eteenpäin keskeytyksettä kol-

men uuden televisiosarjan voimin aina

toukokuuhun 2005 asti. Näiden lisäksi

Star Trekin kaanon sisältää tällä hetkellä

12 elokuvaa. Kaikkinensa audiovisuaalis-

ta materiaalia on noin 510 tuntia.

2300-luku?? Miten se koskettaa

nykyihmistä?

Star Trekin loi Gene Roddenberry
(1921–1991). Gene Roddenberry oli enti-

nen lentäjä ja poliisi, joka ryhtyi freelan-

ce-kirjailijaksi. Myöhemmin, omien sano-

jensa mukaan, hän alkoi pitää aikaisem-

pia tarinoitaan tyhjänpäiväisinä ja päätti

ruveta kirjoittamaan tieteisfiktiota, jotta

hän voisi kommentoida ihmistä ja yhteis-

kuntaa. Star Trekissa on esimerkiksi

kommentoitu rasismia ja muuta ihmisoi-

keustematiikkaa, mutta siten, että kysy-

myksenasettelu on viety pidemmälle aina

robotin ”ihmis”oikeuskysymyksistä holo-

grammin ”ihmis”oikeuskysymyksiin.

Edellä mainitut eivät aivan ole tätä päi-

vää, mutta se on yksi tapa käsitellä ja

ymmärtää toiseutta.

Star Trekin on myöhemmin ylistetty
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olevan aikaansa edellä, kun se on histo-

riansa aikana käsitellyt teemoja, jotka

ovat olleet omana aikanaan jopa tabuja.

Uskontotutkimuksen professori Carole
Cusack huomauttaakin, että Star Tre-

kissa nähtiin televisiohistorian toinen

suudelma tummaihoisen ja valkoihoi-

sen välillä, joka oli kaikkea muuta kuin

itsestäänselvyys 1960-luvun Yhdysval-

loissa.

Homoseksuaalisuutta käsitellään

Star Trekissa implisiittisesti eli  enem-

mänkin vihjailevasti kuin suoraan. Mer-

kittävin teemaa käsitellyt jakso esitettiin

vuonna 1992, joka on nimeltään ”The

Outcast”. Jaksossa esitellään kansa ni-

meltä j’naii. Kyseisen kansan edustajilla

ei ole sukupuolta. Joskus kuitenkin eräät

kansan jäsenet tuntevat olevansa jom-

paakumpaa sukupuolta ja tällöin yhteis-

kunta toimittaa heidät terapiaan. Jakson

aikana eräs j’naii-kansan edustaja jää

kiinni feminiinisestä käytöksestä yhden

sarjan miespäähenkilön kanssa ja oikeu-

denkäynnissä tämä j’naii esittää monolo-

gin, josta on helposti tunnistettavissa ho-

moseksuaalisen yhdenvertaisuuden kai-

puun ääni. Kohtaus on katsottavissa You

Tubesta hakusanalla: ”tng outcast i am

tired of lies” (käännös on minun): ”Minä

olen nainen. Synnyin naiseksi. Minulla

on ollut sellaisia tuntemuksia, sellaista

kaipuuta, koko ikäni. Se ei ole luonnoton-

ta. Minä en ole sairas niiden tuntemusten

takia. En tunne tarvetta tulla autetuksi

tai  parannetuksi.  Mitä minä ja  kaikki

kaltaiseni tarvitsevat, on ymmärrystän-

ne – myötätuntoanne. Me emme ole sa-

tuttaneet teitä millään tavalla. Siitä huo-

limatta meitä pilkataan ja kimppuumme

hyökätään vain siksi, että olemme erilai-

sia. […] Meitä kutsutaan ulkopuolisiksi,

poikkeaviksi ja rikollisiksi. Millä oikeu-

della te rankaisette meitä? Millä oikeu-

della te pyritte muuttamaan meitä? Mikä

saa teidät ajattelemaan, että te voitte

määritellä miten ihmiset rakastavat toi-

siaan?

Jaksossa heitetään vettä myllyyn vie-

lä varmuuden vuoksi lisää oikeuden-

käynnin tuomarin lausahduksella: ”Täs-

sä maailmassa kaikki haluavat olla nor-

maaleja.”

Miksei voitu puhua suoraan?

Star Trekin luoja – Gene Roddenberry –

halusi käsitellä oman aikansa ihmistä ja

yhteiskuntaa tieteisfiktion keinoin. Kun

ottaa huomioon 1960-luvun yhteiskunta-

tilanteen, televisiossa ei niin vain käsitel-

ty teemoja kuten rasismi tai homosek-

suaalinen yhdenvertaisuus. Gene Rod-

denberry kertoi haastattelussa toimi-

neensa kuin Jonathan Swift teoksis-

saan Gulliverin matkat lilliputtien ja jät-

tiläisten saarilla, jotka olivat aikansa yh-

teiskuntakritiikkiä, joka meni sensuuris-

ta läpi satukirjamaisella otteellaan.

Merkittävin esimerkki tästä on tam-

mikuussa 1969 esitetty Star Trek -jakso

”Let This Be Your Last Battlefield” (ks.

You Tube). Jaksossa kohdataan kansa-

laisia planeetta Cheronilta. Kansalaiset

eroavat toisistaan siten, että toiset ovat

kasvoiltaan puoliksi mustia ja puoliksi

valkoisia, kun taas toiset ovat puoliksi

valkoisia ja puoliksi mustia. Jaksossa

kyseisten kansalaisten välillä havaitaan

kiistaa. Kun syytä tähän kiistaan tiedus-

tellaan, syyksi ilmoitetaan, että toiset
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ovat mustia oikealta puolelta. Pyydän

huomioimaan sanan ”oikea” eri merki-

tykset.

Star Trekin 1960-luvulla esitetyissä

jaksoissa ja ensimmäisessä kuudessa elo-

kuvassa pääroolissa esiintyi näyttelijä

George Takei, joka julkisesti myönsi

olevansa homoseksuaali 2000-luvun puo-

lella ja meni myös naimisiin 2008. Haas-

tattelussa hän kertoo ehdottaneensa

1960-luvulla Gene Roddenberrylle homo-

seksuaalisuuden implisiittistä käsittelyä

Star Trekissa. Takei kertoi Roddenber-

ryn vastanneen, että Star Trekissa hän

haluaa käsitellä asioita vertauskuvalli-

sesti, mutta jos hän menee liian pitkälle,

hän ei kohta saa esittää yhtään vertaus-

kuvallista ideaa. Mainitsin aikaisemmin,

että Star Trekissa nähtiin televisiohisto-

rian toinen suudelma valkoihoisen ja

tummaihoisen välillä marraskuussa

1968. Samassa haastattelussa Takei ker-

toi, että kyseistä jaksoa ei tästä johtuen

näytetty Yhdysvaltojen eteläosavaltioissa

ja katsojaluvut laskivat rajusti muuten-

kin. Kesti siis melkein 20 vuotta ennen

kuin Star Trekissa käsiteltiin homosek-

suaalisuutta, vaikka silloinkin vasta

implisiittisellä tavalla.

Homoseksuaalisuus yleisesti

television historiassa?

Jos ja kun 1960-luvulla jonkinlaista ”ky-

seenalaista seksuaalista käytöstä” päätyi

valkokankaalle, kyseiset roolit esitettiin

joko nössöinä, rikollisina tai henkilöinä,

jotka kyseisen käytöksensä takia joutui-

vat kärsimään tavalla tai toisella. Esi-

merkiksi elokuvissa Lover Come Back

(1961) ja Very Special Favor (1965) esiin-

tyi näyttelijä Rock Hudson (oikealta

nimeltään Roy Fitzgerald), jonka rooli

sisälsi käyttäytymistä nössönä, jotta nai-

nen rakastuisi häneen. Hudsonin todelli-

nen seksuaalinen suuntautuminen pal-

jastui vasta myöhemmin.

1970-luvulla tapahtui käännös toi-

senlaiseen  suuntaan.  Kesäkuussa 1969

homoikoni Judy Garlandin hautajais-

ten jälkimainingeissa poliisit ratsasivat

paikallisesti tunnetun homobaarin New

Yorkin Greenwich Villagessa. Tämä oli jo

kolmas ratsia vähän ajan sisällä. Tämä

nostatti noin 100 hengen mellakan ja

poliisit joutuivat perääntymään ja lin-

noittautumaan kyseisen baarin suojaan.

Tästä tapahtumasta media kiinnostui ja

sitä kautta yleiseen tietoisuuteen levisi

homoseksuaalisen liikkeen todellisuus.

Elokuvateollisuus tuli myöhemmin pe-

rässä. Vielä esimerkiksi elokuvissa Ode to

Billie Joe (1976) ja The Betsy (1978)

60-luvun käsittelytapa jatkui ja homosek-

suaalisuus oli syy roolihenkilön itsemur-

haan. Kuitenkin elokuvissa Sunday

Bloody Sunday (1971) ja Fosse’s Cabaret

(1972) käsiteltiin homoseksuaalisuutta

vakavasti otettavalla ja aikuisten ihmis-

suhteisiin verrattavalla tavalla. Al Paci-
no näytteli pääosaa elokuvassa Dog Day

Afternoon, jossa hänen roolinaan oli ho-

moseksuaalinen pankkiryöstäjä, joka ke-

räsi näin rahaa rakastettunsa sukupuo-

lenvaihdosleikkaukseen.

1980-luvulla alkoi itsenäisten eloku-

vien valtakausi. Suuret elokuvayhtiöt ei-

vät juuri tuottaneet elokuvia, joissa ho-

moseksuaalisuus olisi ollut suuressa

osassa. Yksi yhteiskunnallinen teema

ylitse muiden tuntui olevan AIDS ja sen
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pelko, mitä tuotiin esiin esimerkiksi elo-

kuvissa An Early Front (1985) ja As Is

(1986). Käytännössä homoseksuaalisuut-

ta tuotiin esiin ylpeästi vain itsenäisten

elokuvatuottajien tuotoksissa.

1990-luvulla pyrittiin tuomaan ku-

vaa, että on elämää AIDSin jälkeen.

Näyttelijät olivat treenattuja ja muuten-

kin hyvinvoivan näköisiä. 1990-luku toi

homoseksuaalisuuden käsittelyn kome-

diaan, josta tunnetuin esimerkki lienee

televisiosarja Will ja Grace, joka  alkoi

vuonna 1998. Enää ei myöskään seksuaa-

livähemmistöille riittänyt, että elokuvas-

sa käsiteltiin homoseksuaalisuutta – sen

piti myös olla hyvä elokuva, jotta sitä

mentiin katsomaan. 1990-luvulla kolme

tunnettua näyttelijää oli ehdolla Oscarin

saajaksi homoseksuaalisesta roolistaan:

Stephen Rea elokuvasta Crying Game,

Tom Hanks elokuvasta Philadelphia ja

Sir Ian McKellen elokuvasta Gods and

Monsters.

2000-luvun alku näyttää olleen tee-

man käsittelyn kulta-aikaa. Asiaan pe-

rehtynyt Stephen Davies käy läpi useita

teemaa käsitelleitä elokuvia ja määrässä

on havaittavissa selkeä kasvu aikaisem-

piin   vuosikymmeniin. Homoseksuaali-

suuden komediallinen puoli tulee esiin

esimerkiksi elokuvassa Boat Trip (2002),

jossa kaksi herrasmiestä haluavat lähteä

naisiin, mutta heille vahingossa myydään

risteilylippu homoristeilylle. Davies nä-

keekin, että viimeistään 2005 oli päästy

tilanteeseen, jossa homoseksuaalisuutta

käsittelevät elokuvat saavuttivat tason,

joka kelpasi yleisölle seksuaalisesta suun-

tautumisesta riippumatta.

Star Trek suhteessa muuhun oman

aikansa televisioon

Kuten olen todennut, Star Trekissa ei

uskallettu käsitellä homoseksuaalisuutta

edes implisiittisesti 1960-luvulla. Ensim-

mäisen kerran homoseksuaalisuuden

teema nostettiin vuonna 1992 ja sitä kä-

siteltiin sukupuolettomuuden kautta.

Implisiittisyyden kautta teemaa jatke-

taan myöhemmissä jaksoissa esittelemäl-

lä kansa, trillit, joista jotkut elävät sym-

bioosissa pitkäikäisen elämänmuodon

kanssa. Tässä symbioosissa symbiontti

kantaa tähän yhtyneen trillin muistot ja

kokemukset ja täten uuteen trilliin yh-

distettynä kokemukset ja muistot yhdis-

tyvät osaksi uuden isännän persoonaa.

Tällöin myös edellisessä elämässä olleet

tunteet voivat nousta uudelleen pintaan

sukupuolesta riippumatta. Näin tapah-

tuukin lokakuussa 1995 esitetyssä jak-

sossa ”Rejoined”. Jaksossa ilmenee, että

yhden päähenkilön roolihenkilöllä, joka

on symbionttiin yhdistynyt trilli, on traa-

ginen historia. Symbiontin aikaisempi

isäntä oli ollut naimisissa ja kuollut len-

to-onnettomuudessa. Nyt 150 vuotta

myöhemmin symbionttien uudet isän-

nät, jotka siis ovat molemmat nykyään

naisia, kohtaavat uudestaan ja rakkaus

syttyy. Tästä rakkaudesta pitää kuiten-

kin luopua, koska trilli-yhteiskunta ei

salli edellisten elämien rakkaussuhteiden

uudelleen käynnistämistä. Sitä pidetään

trilli-yhteiskunnassa tabuna.

Edellä mainitun lisäksi homosek-

suaalisia viittauksia tulee Star Trekin

aikana vielä muutamia. Star Trekissa ei

kuitenkaan tuoda esiin yhtäkään ekspli-

siittistä homoseksuaalista suhdetta. Edes
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uusimmassa elokuvassa, Star Trek: Into

Darkness (2013), näin ei tehdä, vaikka

siihen olisi ollut mahdollisuus esimerkik-

si elokuvassa olleessa baarikohtauksessa

San Franciscossa, jossa näytettiin paljon

läheisessä kanssakäymisessä olleita juh-

lijoita. Täten ei ole näyttöä siitä, että Star

Trekin mukaan 2300-luvun ihmiskun-

nassa olisi ainakaan avoimesti homosek-

suaaleja. Muissa kansoissa, joita Star

Trekissa kohdataan, tämä on mahdollis-

ta, joskin hyvin harvinaista. Yleensä he-

teronormatiivisuudesta   poikkeava elä-

mäntapa esitellään muissa kansoissa si-

ten, että perhekuntaan voi kuulua

useampi mies tai vaimo.

Mutta…

Star Trekissa on kaksi tasoa: se, miltä

2300-luvun galaksimme näyttäytyy koko

sarjan piirtämänä ja se, mitä Star Trekin

kautta halutaan kertoa ja ottaa kantaa.

Ensimmäinen taso suhteessa homosek-

suaalisuuteen näyttää juurikin siltä, mi-

ten sen kuvasin viime kappaleessa. Entä

se toinen taso?

Edellä kuvaamani implisiittinen ho-

moseksuaalinen suhde, jossa kaksi trilliä

löytää toisensa uudestaan on juuri sitä

mitä Star Trekin kautta tunnutaan ha-

luavan tehdä. On myönnettävä, että en-

siksikin 1960-luvulla oli jo riski käsitellä

rasismia ja 1990-luvun puolessa välissä

oli vielä varsin suuri juttu esittää homo-

seksuaalista teemaa televisiosarjassa, tai

ainakin näin kyseisen jakson ohjaaja

Avery Brooks asian näkee vuonna 2003

pidetyssä haastattelussaan. Hän jatkaa,

että kyseisen jakson tehtävä ei ollut käsi-

tellä homoseksuaalisuutta vaan rakkaut-

ta siitäkin huolimatta, että homosek-

suaalisuus tässä rakkaudessa näyttäytyy

ensimmäisenä katsojalle. Heteromiehenä

näkisin, että Star Trek on käsikirjoitta-

jiensa ja näyttelijöidensä kautta myöntei-

nen seksuaaliselle yhdenvertaisuudelle,

tai ainakaan se ei ole sitä vastaan. Ruu-

tuaikaa tosin kyseinen teema saa koko

Star Trekin kaanonissa hyvin vähän.
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NÄKÖALOJA
Evoluutiota seksikysymyksissä

Stimulus

n Ihan ensimmäisenä ei tulisi mieleen

lähteä kysymään konkreettisia perhe-

elämän neuvoja seniori-ikäisiltä, elämän-

sä selibaatissa eläneiltä katolisilta mies-

papeilta. Tietty katu-uskottavuushan

heiltä puuttuu. Ja onko sinkku-Jeesus-

kaan tässä mielessä niin kovin hyvä kon-

sultantti, hänhän ei koskaan ollut naimi-

sissa (paitsi Dan Brownin ja kumppa-

neiden mukaan) eikä paljon pannut pai-

noa perheiden yhdessä pysymiselle tai

perhesovulle. Yhdessä suhteessa Jeesus

sentään tuli lähes modernista uusioper-

heestä; hänellä ja hänen sisaruksillaan

oli eri isät.

Ennemmin avioelämän ongelmista

lähtee juttelemaan perheellisen luterilai-

sen naispapin kanssa. Tai melkein kenen

tahansa perheellisen papin kanssa, joilla

tuota katu-uskottavuutta on luonnos-

taan. Ellei sitten satu olemaan kyse sel-

laisesta papista, jolle ehkäisykielto on

yksi opinkappale.

Viimeisten vuosikymmenten aikana

katolisessa kirkossa on avautunut railo

virallisen opetuksen ja elävän elämän

käytäntöjen välillä. Kun autuas (loka-

kuusta 2014 lähtien) paavi Paavali VI
vuonna 1968 julkaisi ensyklikan Huma-

nae Vitae, jossa katolilaisilta edelleen

kiellettiin ehkäisy,  kirkon johto osoitti

olevansa kuuro  ja sokea  perhe-elämän

todellisuudelle ja kirkon jäsenten enem-

mistön toivomuksille. Linjausta oli lyö-

mässä lukkoon myös huhtikuussa 2014

pyhäksi julistettu paavi Johannes Paa-
vali II, jonka pitkänä valtakautena ei

myönnytyksiä tiukkaan linjaan tehty.

Humanae Vitaen kielteinen vastaan-

otto oli Paavali VI:lle niin traumaattinen

kokemus, että hän ei sen jälkeen rohjen-

nut kirjoittaa enää yhtäkään koko kirkol-

le suunnattua paimenkirjettä. Kiertokir-

je nimittäin johti moniin paavia arvoste-

leviin julkilausumiin ja pappien sekä

sääntökuntalaisten erovyöryyn. Monet

tavalliset kirkon jäsenet päättivät mennä

omaa tietään ehkäisyn suhteen ja viitata

kintaalla kirkon opetukselle. Samalla

kintaalla viitattiin sittemmin monelle

muullekin elämälle vieraaksi koetulle

määräykselle.

Myöskään paavi Benedictus XVI:n
aikana ei muutoksia tapahtunut ehkäisy-

kysymyksessä, vaikka Afrikan todelli-

suus sai nähtävästi hänet tekemään ai-

van marginaalisen liikahduksen kondo-

min käytön sallimisen tai suosittelemisen
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suuntaan. Jos nimittäin miesprostituoitu

käyttäisi työssään kondomia AIDS:n le-

viämisen estämiseksi, se olisi askel vas-

tuullisempaan seksuaaliseen käytökseen

ja siksi hyvä asia. Näinkin pieni askel sai

aikaan valtavan kohun varsinkin van-

hoillisempien katolilaisten keskuudessa.

Paavi Franciscus ilmoitti jo paa-

viuskautensa alussa,  että hän  kutsuisi

koolle perhe-elämän kysymyksiä käsitte-

levän synodin eli kokouksen. Samoin oli

tehnyt Johannes Paavali II oman kauten-

sa alussa, mikä kertoo siitä, miten tärkei-

tä samat kysymykset ovat vuodesta toi-

seen. Sitten JP II:n kauden erityisen

pinnalle oli noussut homoavioliittoasia,

eikä vain kirkossa vaan yhteiskunnalli-

sesti ympäri maailmaa. Homoseksuaalei-

hin liittyvät kysymykset ovat Vatikaanil-

le moniulotteinen asia, sillä monet tutki-

jat sanovat (vaikka virallista vahvistusta

kirkon taholta ei tietenkään ole), että

katolisessa papistossa on paljon homoja –

not that there’s anything wrong with that,

kuten Stimulus yhdessä Seinfeldin
kanssa sanoo.

Uuden paavin mukana alkoivat pu-

haltaa uudet tuulet (”Kuka minä olen

tuomitsemaan?”), ja synodin lähestyessä

alkoi yhä enemmän näyttää siltä, että

muutosta voisi olla tapahtumassa paitsi

suhtautumisessa homoihin myös eron-

neiden ja uudelleen avioituneiden päästä-

misessä ehtoolliselle. Kardinaali Walter
Kasper nousi lempeämmän asennoitu-

misen perikuvaksi, mutta samaan aikaan

perinteisemmän katsantokannan omaa-

vat alkoivat nostaa profiiliaan. Alkoi kuu-

lostaa siltä, että pian yleisö alkaisi huu-

taa ”tappelu, tappelu!”

Lokakuussa 2014 pidetty synodi jul-

kaisi keskusteluistaan raportin, joka oli

perinteisissä näkemyksissään varmasti

pettymys monelle. Jotkut kommentaat-

torit pitivät sitä jopa näpäytyksenä paa-

ville. Vielä synodin puolivälissä julkais-

tussa väliraportissa homot oli toivotettu

tervetulleiksi kirkkoon, mutta lopulta

tämä toivotus oli vesitetty lupaukseksi

suunnata sielunhoidollista huomiota ho-

moseksuaalisia taipumuksia omaaville.

Se ei kuulosta enää niin ystävälliseltä.

Silti voi väittää, että kehitystä on

tapahtunut  katolisen  kirkon  suhtautu-

misessa homoihin ja eronneisiin. Avoi-

mempi linja nimittäin sai eri kysymyksis-

sä (paitsi ei homoliittojen hyväksymises-

sä) yleensä enemmistšn kannatuksen,

mutta se ei riittänyt, kun vaatimuksena

oli kahden kolmasosan hyväksyntä. Paa-

vi sai aikaan sen, minkä kenties halusi-

kin eli avoimen keskustelun, joka paljasti

hänelle, millaiset voimasuhteet kirkossa

eri näkemysten välillä vallitsevat. Hän ei

myöskään pelännyt, että keskipakoisvoi-

mat repisivät kirkon hajalle.

Ja tämähän ei vielä loppunut tähän,

sillä keskustelu  jatkuu  kunnes  koittaa

uusi synodi samasta aiheesta syksyllä

2015. Siihen mennessä voi tapahtua pal-

jon evoluutiota.
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ARVIOT

Paavo Ahonen
SUOMI OSANA HOLOKAUSTIN SYNKKÄÄ HISTORIAA
Finland’s Holocaust. Silences of History. Ed. Simo Muir & Hana Worthen. The

Holocaust and its Contexts series. New York: Palgrave Macmillan, 2013. 281 s.

Suomalaisen holokaustin tutkimus on ol-
lut pitkään lähinnä kahden henkilön kä-
sissä. Elina Sana (os. Suominen) ja
Hannu Rautkallio ovat kirjoittaneet ai-
heesta useamman vuosikymmenen ajan.
Aluksi kohteena olivat kahdeksan pako-
laista ja vuosituhannen vaihteen jälkeen
saksalaisille luovutetut sotavangit. Muil-
ta osin holokaustin tutkimus on kulke-
nut sotaan liittyvän historiankirjoituk-
sen sivutuotteena. Viime vuoden puolella
julkaistiin ensimmäinen teos, jossa koot-
tiin yhteen nuorempien tutkijoiden tuo-
reempaa aineistoa. Simo Muirin ja Hana
Worthenin toimittamassa Finland’s Ho-
locaust – Silences of History -teoksessa
tarkastellaan Suomen historiaa aina
1800-luvulta sodanjälkeisiin aikoihin ja
etsitään merkkejä antisemitismistä. Toi-
sin sanoen hahmotetaan sitä aatteellista
ilmapiiriä, mikä vallitsi lähestyttäessä
toista maailmansotaa. Kirjan toisena pyr-
kimyksenä on kuvata aiheeseen liittyvän
historiankirjoituksen ja muistin kehitys-
tä sodanjälkeisinä vuosikymmeninä. Eri-
tyisesti jälkimmäisessä tavoitteessa kirja
onnistuu mainiosti.

Mikä siis oli Suomen osuus holokaus-
tissa ja mitä siitä nykytutkimuksen va-
lossa tiedetään? Suomessa ei ollut erityi-
siä rotu- tai juutalaislakeja, mutta juuta-
laiset kohtasivat täällä voimakastakin
ennakkoluuloa. Viime vuosina esille ovat
nousseet muun muassa Israel-Jacob
Schurin antisemiittisin perustein vuon-
na 1937 hylätty väitöskirja sekä Abra-
ham Tokazierin olympiastadionilla
vuonna 1938 voittama 100 metrin kilpai-
lu, jossa hänet juutalaisuutensa vuoksi
tuomittiin lopputuloksissa neljänneksi.

Nämä tapaukset ovat esimerkkejä tuol-
loin jo sata vuotta rakentuneen kansalli-
sen ajattelun voimakkuudesta ja läpitun-
kevuudesta. Sen valossa juutalaiset koet-
tiin vieraaksi ainekseksi, vaikka Suomen
pieni juutalaisvähemmistö ei suurta huo-
miota herättänytkään.

Itse ”Suomen juutalaiskysymys”
konkretisoitui, kun Suomi sulki rajansa
juutalaispakolaisilta syksyllä 1938. Tä-
män jälkeen maahamme saapui vain yk-
sittäisiä  kulkijoita,  lähinnä maareittejä
pitkin. Suomesta turvaa hakeneista tun-
netuimmat ovat Heinrich ja Kurt Hup-
pert, Georg, Janka ja Franz Koll-
man, Elias Kopelovsky, Hans Szy-
bilski sekä Hans Korn; tosin yleisesti
heihin viitataan käsitteellä ”ne kahdek-
san”. Marraskuussa 1942 heidät lähetet-
tiin laivalla Viroon ja luovutettiin saksa-
laisille. Georg Kollman oli näistä kahdek-
sasta pakolaisesta ainoa, joka selvisi hen-
gissä. Kollmanin vaimo Janka ja poika
Franz olisivat saaneet jäädä Suomeen,
mutta lähtivät hänen mukaansa vapaa-
ehtoisesti.

Suomen johdolla ei ollut yhtenäistä ja
selkeää suhtautumista pakolaisiin. Pää-
töksen karkotuksista teki sisäministeri
Toivo Horelli Valpon johtajan Arno
Anthonin suosituksesta. Luovutusten
takana vaikuttivat alemmat virkamiehet
ja jos asiaa käsitteleviin virkamiehiin
pystyi vaikuttamaan, saattoi kohtalo olla
toinen. Esimerkiksi belgialaisen Walter
Cohenin piti olla näiden kahdeksan
kanssa samassa kuljetuksessa mukana,
mutta hän sai poistettua nimensä luovu-
tettavien listalta hyvien suhteittensa
avulla.
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Toisaalta nämä kahdeksan eivät ol-
leet Suomen ensimmäiset natseille luo-
vutetut juutalaispakolaiset. Karkotukset
alkoivat aseveljeyden myötä, kun saksa-
laisille luovutettiin norjalainen Meyer
Dvoretsky ja latvialainen Nikolajs
Arnholds vielä vuoden 1941 puolella
sekä saksalainen Wilhelm Kernig ja
belgialainen Georges Busch kesällä
1942. Luovutusten yksityiskohtia käsit-
televässä luvussa Oula Silvennoinen
arvelee keskeisimmän syyn karkotuksiin
olleen se, että kyseiset henkilöt olivat
ylipäänsä herättäneet viranomaisten
huomion. Mainituista pakolaisista kolme
ensimmäistä kuolivat natsien käsissä.
Busch, joka oli matkustanut keväällä
1940 Suomeen osallistuakseen vapaaeh-
toisena talvisotaan, vapautui Dachaun
keskitysleiriltä keväällä 1945.

Näiden kahdentoista lisäksi Suomen
ja natsi-Saksan yhteistyön kohteeksi jou-
tui tuhansia sotavankeja. Holokaustin
uhreista suuri osa oli juutalaisia, mutta
hirmutyöt kohdistuivat myös muihin vä-
hemmistöihin, kuten romaneihin ja ho-
moseksuaaleihin, vammaisiin ja henki-
sesti sairaisiin sekä aatteellisiin viholli-
siin, kuten kommunisteihin. Suomesta
luovutettujen noin 3 000 sotavangin jou-
kossa oli noin 500 henkilöä, jotka olivat
joko juutalaisia, kommunisteja tai mo-
lempia.

Katson, että on aiheellista mainita
nämä kaksitoista luovutettua nimeltä,
sillä välillä tuntuu siltä, että näitä pako-
laisia Suomeen ja pois kuljettaneet laivat
S/S Ariadne ja S/S Hohenhörn ovat nimil-
tään huomattavasti tunnetumpia kuin

suomalaisen holokaustin uhrit. Tämä nä-
kemys liittyy laajempaan historiankirjoi-
tukselliseen     ongelmakenttään, mitä
teoksessa ansiokkaasti käsitellään. Suo-
men holokaustin uhreista on nimittäin
vuosikymmeniä kirjoitettu ja puhuttu
osana suomalaista kansallista tarinaa,
jossa Suomi oli milloin ajopuuna, milloin
kanoottina, milloin minkälaisenakin
poikkeustapauksena maailmanhistorian
virroissa, eikä näille uhreille jäänyt muu-
ta asemaa, kuin se matemaattinen todis-
tusvoima, jolla kyettiin osoittamaan, ettei
Suomi jakanut Hitlerin juutalaisvihamie-
listä agendaa.

Tämä poliittis-historiallinen näke-
mys Suomen asemasta syntyi osana on-
gelmallista suhdetta Neuvostoliittoon ja
heitti varjonsa myös siihen, miten Suo-
men juutalaistoimia tarkasteltiin. Vaikka
ulkomaiset tutkijat kritisoivat näitä ajo-
puu- ja erillissotateorioita jo 1950-luvun
lopulla, nousi aihe selkeästi toisessa va-
lossa esiin vasta tällä vuosituhannella,
varsinkin Markku Jokisipilän väitös-
tutkimuksesta lähtien. Suomi toimi huo-
mattavasti aktiivisemmin ja omaehtoi-
semmin yhteistyössä Saksan rinnalla,
kuin sodan jälkeinen konsensus antoi
ymmärtää. Tämä näkökulman muutos
nostaa tietysti esille myös kysymyksen
Suomen suhteesta juutalaisiin. Uhrien
perspektiivistä kansallinen tarina on joka
tapauksessa arvoton. Heidän kohtalo-
naan oli tulla luovutetuiksi saksalaisten
käsiin  ja sitä  kautta sekä heidän  että
Suomen tarina sijoittuu osaksi Euroopan
synkkää holokaustin historiaa.

Matti Myllykoski
USKONNOT JA IHMISOIKEUDET   MATKALLA KOHTI   PAREMPAA
MAAILMAA(?)
Mikko Heikka, Vapaina ja tasavertaisina. Ihmisoikeudet uskontojen näkökulmas-

ta. Kirjapaja 2014. 242 s.

Emerituspiispa Mikko Heikka viettää
tänä syksynä 70-vuotispäiviään julkaise-
malla kirjan tärkeästä aiheesta: Vapaina
ja tasavertaisina: Ihmisoikeudet uskonto-

jen näkökulmasta (Kirjapaja). Kirja on
suunnattu tieto-pohdiskelupaketiksi ta-
valliselle suomalaiselle lukijalle, jota aihe
kiinnostaa. Uskonnoista Heikka erittelee
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ensi sijassa kristillisten kirkkojen ihmis-
oikeuskäsityksiä; hän varaa 216 sivun
päätekstistään noin 30 sivua islamille ja
20 sivua juutalaisuudelle. Valinta ei luon-
nollisestikaan ole globaalissa mielessä
tyydyttävä, mutta spesifisti eurooppalai-
sen yleisjohdatuksen kannalta se riittää
hyvin. Ihmisoikeudet määrittyvät Hei-
kan teoksessa kirkkojen ja uskonnollis-
ten yhteisöjen virallisten lausuntojen ja
niiden johtavien vaikuttajien kirjoitta-
mien tekstien perusteella. Ruohonjuuri-
tason kokemukset välähtelevät paikoitel-
len, mutta kirkkososiologista aineistopa-
noraamaa kaipaava joutuu hakemaan
kattavaa ja käsitysten kirjoa seulovaa
analyysia toisaalta. Kirkoissa sekä isla-
min ja juutalaisuuden parissa vaikutta-
vat ajankohtaiset sekä vahvasti politisoi-
tuneet teemat määrittelevät ihmisoi-
keuksien olennaisen kentän. Yksilön oi-
keuksista esille nousevat ennen kaikkea
sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät
teemat: naisten ja seksuaalisten vähem-
mistöjen oikeudet sekä oikeus seksuaali-
seen koskemattomuuteen. Heikka puhuu
pedofiiliskandaalista roomalaiskatolisen
kirkon yhteydessä, jossa aihe on pakotta-
nut hakemaan osittain uutta suhdetta
käsitykseen ihmisoikeuksista. Yhteis-
kunnan kannalta puolestaan keskeisellä
sijalla ovat rakenteellinen oikeudenmu-
kaisuus, erityisessä mielessä talouselä-
män vaikutukset ihmisoikeuksiin. Ihmis-
oikeuksien suuressa kokonaisuudessa
ekologinen näkökulma saa tulkkinsa
Konstantinopolin patriarkka Bartholo-
meuksen raikkaassa ajattelussa.

Heikka tuntee hyvin aiheensa kirkol-
liset  dokumentit  ja selostaa niitä sup-
peasti mutta selkeästi. Lukija saa no-
peasti hyvän kokonaiskuvan siitä, mikä
puhuttaa läntisen kristikunnan kirkkoja
sekä islamin ja juutalaisuuden johtavia
ajattelijoita. Muun keskustelun osalta
Heikka nojautuu yleiskatsauksiin, joista
suuri osa on peräisin suomalaisilta tutki-
joilta. Pintapuolisuus ei ole haitaksi, mi-
käli ymmärtää emerituspiispan inten-
tion. Kiistämättä millään tavalla uskon-
tojen  tuhoisia  voimia  hän  seuloo esiin

niiden toivoa herättävät traditiot, joiden
valossa  kaikkien  ihmisten varaukseton
vapaus ja tasavertaisuus voivat toteutua
enemmän kuin ne ovat tähän mennessä
toteutuneet. Kirjan ensimmäisen lauseen
(”ihmisoikeudet eivät ole nollasummape-
liä”) ja viimeisen lauseen (”uskontojen
ihmiskäsitysten lähentyminen lupaa hy-
vää Euroopalle ja koko ihmiskunnalle”)
välissä kulkee kaari, joka avaa lukijalle
olennaisen tiedon siitä, missä eurooppa-
laisen kontekstin kannalta ollaan menos-
sa.

Heikka on ilmeisen toiveikas; hän
uskoo siihen, että yleismaailmallisen ih-
misoikeuksien julistuksen valossa uskon-
nollista perinnettään tulkitsevat opetta-
jat edistävät aidosti jokaisen maailman-
kansalaisen parasta. Epäilemättä tällai-
sia uskonnollisia johtajia on olemassa, ja
osa heistä, kuten paavi Franciscus, pys-
tyy todella vaikuttamaan lukemattomien
ihmisten mieliin. Suurten linjojen suh-
teen en olisi kuitenkaan kovin optimisti-
nen. Asiat alkaisivat todella muuttua
vasta silloin, kun monet uskonnollis(-po-
liittiset) liikkeet ja instituutiot monoteis-
tisten uskontojen piirissä ryhtyvät tulkit-
semaan totuuden omistamisen illuusion
ja monenlaisen vallanhalun kyllästämää
perinnettään vapaamielisesti ja inhimilli-
sesti. Tällaisen vision suhteen olen hyvin
pessimistinen.

Eurooppalaisen näkökulman ja kirk-
kojen johtava rooli teoksessa selittyy ih-
misoikeuksien julistuksen    laatijoiden
taustoilla. Vaikka Jumalalla ja uskolla ei
ole julistuksessa minkäänlaista roolia,
sen laatijat ovat olleet vakaumuksellisia
kristittyjä, etenkin katolilainen Jacques
Maritain ja luterilainen professori Otto
Frederick Nolde, mutta mukana olivat
myös juutalainen juristi Rene Cassin ja
konfutselaista filosofiaa edustanut P. C.
Chang. Heikka kuvaa julkilausumien
valossa, miksi Kirkkojen maailmanneu-
vosto on ihmisoikeusajattelussa ”kehi-
tyksen kärjessä”: ihmisoikeuksien julis-
tuksen haasteet olivat esillä jo sen perus-
tamiskokouksessa Amsterdamissa 1948,
ja järjestö on pysynyt toiminnassaan
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myös myöhemmin ajan tasalla.
Teosta lukiessa jäin monien muiden

asioiden ohella miettimään kysymystä,
jota Heikka käsittelee jonkin verran; siitä
aukeaa yksi polku eteenpäin. Missä kul-
kee läntisestä, sekulaarista vapauskäsit-
teestä käsin määriteltyjen yksilön oi-
keuksien ja uskonnolliseen identiteettiin
liittyvien oikeuksien välinen raja? Missä
määrin valtakulttuuri saa sanella ehtoja
alakulttuureille? Konkreettisesti:  saako
musliminainen pitää huntua, jolla hän
ilmaisee uskonnollista identiteettiään (ja
koskemattomuuttaan) vai säädetäänkö
laki, joka kieltää ihmisen tunnistamista

estävän uskonnollisen tunnuksen käy-
tön?  Saako  juutalainen  aviopari vaalia
uskonnollista identiteettiään antamalla
ympärileikata poikalapsensa vai sääde-
täänkö laki, jonka mukaan sellainen kiel-
letään lapsen seksuaalista koskematto-
muutta loukkaavana? Ovatko länsimai-
set  sekulaarit  arvot oikeudenmukaisia,
kun puhutaan uskonnolliseen identiteet-
tiin liittyvistä ihmisoikeuksista? Missä
tulevat vastaan uskonnollisen identitee-
tin nimissä esitettyjen vaatimusten eetti-
set ja yleisinhimilliset rajat?

Vartija 50 vuotta sitten

Ensimmäisen sateenvarjon keksijää Englannissa moitittiin ankarasti uskovaisten

taholta. Kun Jumala kerran säätää sateen, ihmisellä ei ole lupaa kohottaa sateen-

varjoa uhmaamaan Jumalan kaikkiviisautta. Samanlaista periaatetta käytettiin

rokotuksen vastustamiseen ja kelpaa nykyään syntyväisyyden säännöstelystä kes-

kusteltaessa. Puhelin on ollut epäluulojen kohde, radio, värirainat ja elokuvat sa-

moin, ja nyt on vuorossa televisio. Voi olla, että kysymyksessä on pelko. Pelko, kun

havaitaan, että elämä tulee monimutkaisemmaksi, ja tilanne vaikeammin hallitta-

vaksi. Tässä tilassa ihmiset yleensä ja kristikansa varsinkin jää ahdistuneen mutta

voimattoman huolestumisen asteelle.

– Antti Alhonsaari Vartijassa 4/1964
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Vartijan matkassa 1894

Heidi Haahtela

Vapaakirkollisten toiminta Pohjanmaalla kesällä 1894 herätti Vartijan tarkkaavai-

sen kommentaattorin Elis Bergrothin huomion. Itsenäisen Suomen uskonnonva-

pauslaki häämötti tuolloin parin vuosikymmenen päässä.

Olen eri tienoilta saanut tietoja näiden

”Kristusta edustavain” vapaakirkollisten

saarnaajain toiminnasta. Otan tähän ot-

teita. Pidemmän aikaa toimi eräs Väinö

Stenbäck Isossakyrössä. Ent. kansakou-

lunopettaja A. Tarkkanen, jonka vapaa-

kirkollinen toiminta niillä tienoilla on

ollut ylen tunnettu, otti ”Pohjalaisessa”

Stenbäckin tointa kiittääksensä ja lausui

kirjoituksensa lopussa seuraavat sanat,

jotka kuvaavat, mihin sekasortoon ne

kirkon miehet, jotka tunnustuskirjojam-

me alituisesti alentavat, voivat saattaa

kirkkomme. Tarkkanen sanoo: ”Jos niin-

kin olisi, että joku innokas saarnaaja jon-

kun lauseen selityksissään lausuisikin,

joka jotain formula concordiaen (tunnus-

tuskirjain) lakipykälää vastaan olisi, niin

eihän meidän papitkaan hyväksy, aina-

kaan suuri osa, kaikkia noita tunnustuk-

sen pykäliä, joilla ei selvää raamattua ole

tukena. Voivathan maallikotkin oppi-

isän Lutherin sanoilla puolustaa itseänsä

ja sanoa kirkkoraadin ja tuomiokapitulin

istuimilla oleville: ”Jos minua ei selvillä

raamatun todistuksilla voida todistaa er-

hettyneeni, niin tässä seison enkä muuta

voi, Jumala minua auttakoon. Amen”!

Sanoohan selvästi Kirkkolain 1 §: ”Lut-

herilainen seurakunta tunnustaa pyhän

raamatun ainoaksi uskon ojennusnuo-

raksi, jonka mukaan kaikki usko ja oppi

on tuomittava”.

Tämä kirjoitus oli heinäk. 12 p:nä

Pohjalaisessa. Elok. 18 p:nä kirjoittaa

sama mies samaan lehteen „suurella

murheella”, että Stenbäck oli unohtanut

tuon vapaakirkollisuuden ihanan peri-

aatteen (! ?) suvaitsevaisuuden toisin

ajattelevia kohtaan. Hän ja hänen jouk-

konsa olivat näetten alkaneet muodosta-

maan omaa lahkoa, jossa ei enää suvaita

yhteydessä vähääkään toisin ajattelevia.

”Koska he itsensä pitävät ainoana oikea-

na puhtaana seurakuntana, sillä näky-

mätöntä seurakuntaa, jonka Herra yksin

tuntee, he ei myönnä olevan, niin kaikki

muut seurakunnat eivät ole mitään seu-

rakuntia. Varsin vihamielisiksi ovat he

osottaneet itsensä valtiokirkkoa kohtaan,

johon ei saa enään kuulua eikä mitään

yhteyttä sen kanssa pitää. Kukaan tosi

kristitty ei voi siinä olla enää edes pappi-

na, vaan on välttämättä ainoastaan luo-
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vuttava. Tästä on ollut seurauksena, että

on välttämättä otettava uusi täydellinen

vesikaste, sillä uskomaton ei kelpaa kas-

tamaan ja lapsikaste ei ole mikään kaste.

Kaikki muut kirjat ovat ehdottomasti

hyljättävät paitsi Raamattu. Uskon ensi

kiivaudessa ja innossa on asetettu omat

kokemukset ja tunteet ainoaksi oikeaksi

ja luullaan että se vaan on tosi uskovai-

nen joka aina iloitsee ja kerskaa Herrasta

ja autuudestaan ja joka ei enää syntiä

tunne jäsenissään, joten moni heikko,

kiusattu ja synnistä todella vapaaksi pyr-

kivä, mutta sitä vielä murheella tunteva,

on joutunut kovaan kiusaukseen ja epäi-

lykseen. Samassa uskoninnossa ja ensi

rakkauden palavuudessa jokainen tahtoi-

si tulla opettajaksi ja lähteä saarnaajaksi,

vaan kun heillä ei ole kylläksi kokemusta

ja malttia, voivat he olla Jumalan valta-

kunnalle suureksi vahingoksikin.

Herra kun tahtoo, että Hänen lähet-

tiläänsä tulee olla taitavia kuin käärmeet

ja vakaat kun kyyhkyiset, etteivät panisi

kenenkään heikkoin eteen pahennusta ja

loukkausta ja välttäisivät kaikkea mikä

pahaksi näkyy sekä että olisivat Paavalin

kanssa tehdyt juutalaisille juutalaiseksi,

että juutalaiset voittaisivat, ja krekiläisil-

le krekiläiseksi, että krekiläiset voittaisi-

vat, ja kaikille kaikiksi, että kaiketi muu-

tamat autuaaksi saattaisivat. – Tämän

tähden on vapaakirkkoisten kokous päät-

tänyt, että tästä puoleen annetaan valta-

kirja kaikille, jotka johtokunta hyväksyy

saarnaajiksi, että ystäväpiirien ja muiden

tulee tuntemattomilta pyytää nähdä to-

distusta ennenkuin tilaisuutta paikka-

kunnalla saarnaamiseen myönnetään,

että täten ei jokaisella olisi oikeus vapaa-

kirkkoisuuden nimessä esiintyä”.

Viimeinen kohta tässä Tarkkasen

kirjoituksessa  on  semminkin huomiota

herättävä. Kirkko näetten ei saa mitään

järjestystä ylläpitää. Jos se sitä yrittää,

niin se vainoo ”Kristuksen edustajia”.

Mutta vapaakirkolliset oikeutetaan kiel-

tämään saarnaamisoikeutta paikkakun-

nallaan niiltä, joilla ei ole valtakirjaa va-

paakirkollisten johtokunnalta. He siis

saavat ylläpitää järjestystä, mutta kan-

sankirkko ei sitä saa!

Isossakyrössä sai vihdoin Stenbäckin

”uutteruus” kovan kolauksen, kun Tai-

paleen talon emäntä kuoli sydämenhal-

vaukseen kohta yöllä jälkeen kun hän

päivällä oli kastettu Kyrön joessa. Eräs

toinen emäntä ja eräs talokas tulivat ki-

peiksi kasteen jälkeen, ja kaksi itsellistä,

mies ja vaimo, tulivat mielipuoliksi sa-

masta uskoninnosta. Näin kaikki hyvin

toimitettuaan siirtyi Stenbäck toiseen

seurakuntaan jatkamaan ylen siunattua

tointaan, ja Isokyrö jäi ajaksi ilman Kris-

tuksen vakituista edustajaa.

160


