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Kuka määrittelee kristillisyyden?
J. V. Snellmanin näkemys uskonnollisesta auktoriteetista

TARJA-LIISA LUUKKANEN

Vuonna 1847 J. V. Snellman arvioi Litteraturbladetis-
sa A. A. Laurellin, F. L. Schaumanin ja Bengt Olof Lil-
len Väktaren-lehteen laatimat artikkelit. Myönteisiä
kommentteja sai ainoastaan Schaumanin Uuden testa-
mentin syntyä käsittelevä kirjoitus, muut arvostelut oli-
vat tyrmääviä, ja johtivat Snellmanin sekä Väktarenin
päätoimittajana toimineen dogmatiikan professori Lau-
rellin kiihkeään polemiikkiin.'

Snellmanin arvostelema Lillen artikkeli oli 30-si-
vuinen esitys "Om tidens rörelser inom den Chrisma
kyrkan", joka käsitteli protestanttisten ystävien tai "va-
lonystävien" liikettä.2 Aihe oli mitä ajankohtaisin. Lii-
ke oli vilkkaan keskustelun kohteena Saksassa ja pe-
rustamassa omia, kirkosta riippumattomia uskonyhtei-
söjäan. Snellmanin arvostelu oli tylyjä kirjoituksen sä-
vy paikoin ilkeä, vaikkei siinä määrin kuin Laurellin ar-
tikkelin kritiikissä. Arviointinsa johdannoksi Snellman
ilmoitti, että Lille oli käsitellyt aiheettaan aivan liian ka-
peasti ja pinnallisesti. "Erityisen hämmästyttävää" hä-
nen mielestään oli, että Lillen esittelyssä protestanttis-
ten ystävien liike oli kuin "taivaasta pudonnut"; hän ei
tarkastellut miten ja miksi liike oli syntynyt eikä mi-
hin se pyrki.3

Kritiikissä oli kaksi sisällöltään toisistaan poikkea-
vaa osaa. Arvostelun alkuosassa Snellman opetti kirk-
kohistorian professori Lillelle miten uskonnollista lii-
kehdintää tarkastellaan historiallisesti. Lillen artikkeli
keskittyi liikkeen keskeisten henkilöiden ja heidän aja-
tustensa esittelyyn, ja tämä ei Snellmanin mielestä ol-
lut asianmukainen tapa lähestyä aihetta. Snellman esit-
ti, että jokaisella historiallisella ilmiöllä on juurensa
menneisyydessä ja niinpä Lillenkin olisi kirjoitukses-
saan pitänyt käsitellä protestanttisten ystävien liikkeen
historiallista taustaa samoin kuin kysymystä miksi lii-
ke ylipäätään sai kannattajia.4

Snellmanin historiallista tutkimusotetta koskevat
huomautukset olivat sinänsä asiallisia. Hän olisi ha-
lunnut liikettä esiteltävän opillista tarkastelua laajem-
masta näkökulmasta. Lille keskittyi käsittelemään Sak-
sassa ajankohtaisen uskonnollisen ilmiön suhdetta kris-
tilliseen kirkkoon eikä hän esitellyt itse liikehdintää
tai sen vaiheita. Väktaren-lehden lukijakunnan enem-
mistö tuskin tunsi valonystävien liikettä entuudestaan

eikä Lillen artikkeli lisännyt Snellmanin kaipaamaa ai-
heen yleistä tuntemusta. Tosin on lisättävä, että Lillen
suorittama opillinenkin tarkastelu oli Snellmanin mu-
kaan virheellinen.

Pastori Leberecht Uhlich (1799-1872) oli valon-
ystävien liikkeen keskeisiä hahmoja.5 Snellmanin ar-
vostelu kiteytyikin erimielisyyteen Uhlichin kristilli-
syyden luonteesta. Lillen mielestä Uhlichin kirjoituk-
sista kävi selkeästi ilmi, ettei liike sitoutunut kristinus-
kon keskeisiin oppeihin, kuten se ei sitoutunutkaan. Va-
lonystävät pyrkivät Lillen sanoin sivuuttamaan kristin-
uskossa ne elementit, jotka eivät sopineet yhteen tuol-

1 Kiistasta ks. Gabriel Rein, Johan Vilhelm Snellman II,
Helsinki 1905, 446-448. Snellman arvosteli erityisesti
Laurellin kasvatusopillisia näkemyksiä. Laurellin vastine
ks. Väktaren 1848, Första häftet. Laajassa vastineessaan
Laurell toi useaan otteeseen esille, ettei Snellman tuntenut
aikakauden teologiaa ja siksi tulkitsi virheellisesti mitä sii-
tä kirjoitettiin. Osin tämä piti paikkansa. Snellman oli opis-
kellut teologiaa Turun keisarillisessa yliopistossa. Opasta-
essaan arvostelussaan teologisen tiedekunnan välitysteolo-
gisesti orientoitunutta professorikuntaa hän laajasta luke-
neisuudestaan huolimatta tuskin tunsi heidän edustamiensa
alojen uusinta kehitystä.

2 B. O. Lille (1807-1875) toimi Helsingin yliopiston kirkko-
historian professorina 1840-1871. "Protestantische Freun-
de" oli liikehdinnän itsestään käyttämä nimitys.

3 Snellman, Samlade arbeten VI 1847-1848, Edita, Helsing-
fors 1996, 39-40.

4 Snellman, Samlade arbeten VI, 40.
5 Uhlichin johdolla perustettiin protestanttisten ystävien yh-

distys vuonna 1841. Tultuaan erotetuksi saarnaajantoimes-
taan ja erottuaan kirkon palveluksesta vuonna 1847 hän pe-
rusti oman vapaiden kristittyjen yhteisönsä. Uhlich oli mm.
vuoden 1848 Frankfurtin parlamentin jäsen. Liikehdinnän
keskeisinä vaikuttajina ja kirjasten julkaisijoina toimi usei-
ta pappeja ja seurakuntia syntyi eri puolille pohjoista ja
keskistä Saksaa. On sanottu, että valonystävien liikkeeseen
osallistuneet kansakoulunopettajat tekivät tästä papistosta
nousseesta liikehdinnästä kansanliikkeen. Valonystävien
liikkeestä ja sen keskeisistä vaikuttajista ks. Walter Nigg,
Geschichte des religiösen Liberalismus, Entstehung -
Blütezeit - Ausklang, Max Niehans Verlag, Zürich &
Leipzig 1937, 176-202.
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loisen uskonnollisen tietoisuuden (Lille: närvarande ti-
dens trosmedvetande) kanssa. Snellmanin tulkinta oli
toisenlainen. Hänen mielestään Uhlich oli esittänyt aja-
tuksensa rehellisesti sekä rohkeasti. Hän piti Uhlichin
selkeitä ja yksinkertaisia opillisia muotoiluja esimer-
killisinä.6

Lillen mukaan protestanttisten ystävien liike oli osa
valistusperäistä rationalismia. Tätä tulkintaa liikkeen
aatehistoriallisesta taustasta esitetään nykyäänkin.
Rationalismista puhuessaan Lille viittasi liikehdinnän
irtisanoutumiseen Raamatun auktoriteetista, kristinus-
kon perinteisistä opeista ja uskontunnustuksista sekä
hengen (Gemeingeist) merkityksen korostamista. Pe-
rinteisestä kristinuskosta hylättiin kaikki se mikä ei
ollut "ajan hengen mukaista". "Ajan henki" oli Lillen
mukaan suuntautunut ulkoiseen, hyödylliseen ja käy-
tännölliseen. Kunkin uskovan ihmisen oma järki, eikä
uskontunnustuksissa lausuttu uskonnollinen usko, oli
korkein uskonnollinen auktoriteetti. Raamatun aukto-
riteetin hylkääminen oli Lillen mukaan osoitus siirty-
mästä, jossa David Straussin teosten stimuloima tie-
teellinen, teoreettinen keskustelu Raamatun asemasta
oli siirtynyt uskonnolliseen ja kirkolliseen elämään.

Liikkeen valistusperäisen rationalismin osoittami-
nen ei ollut Snellmanin kaipaamaa historiallisten juu-
rien selvittelyä, sillä hänen mielestään Lillen olisikin
pitänyt vastata kysymykseen miksi "sadat tai tuhannet"
ihmiset olivat omaksuneet Uhlichin näkemykset ja mik-
si valonystävien kirjoitukset levisivät kansan keskuu-
teen useina painoksina. Liikkeen syntytaustan ja -his-
torian sijaan Lille käsitteli liikehdinnän Saksassa he-
rättämiä reaktioita. Hän esitteli laajahkosti kirkkohis-
torioitsija H. E. F. Guericken vierailua protestanttisten
ystävien kokouksessa, hänen näkemyksiään liikkees-
tä sekä Guericken näkemysten vaikutusta liikkeestä
muodostuneeseen kuvaan.7

Snellmanin mukaan Lillen artikkeli antoi lukijoil-
le virheellisen kuvan valonystävien liikkeestä. Lille ei
koskaan julkisesti vastannut Snellmanin arvosteluun.
Tosin julkaistessaan Väktarenissa seuraavan ajan us-
konnollisia ilmiöitä käsittelevän artikkelinsa, 89-sivui-
sen kuvauksen Preussin yleissynodin 700-sivuisesta
pöytäkirjasta, hän varusti kirjoituksensa huomautuk-
sella, että oli valinnut artikkelin referaatinomaisen jul-
kaisumuodon, jottei hänen väitettäisi tulkinneen pöy-
täkirjoja virheellisesti.8

Liikkeen sijoittaminen oikean kristinuskon ulko-
puolelle kuten myös Lillen huomautus, että Uhlichin
ajatuksilla oli vaikutusta vain vajavaisesti koulutettui-
hin ja Lillen sanoin "harhaankoulutettuihin" ihmisiin,
näyttää erikoisesti ärsyttäneen Snellmania. Vaikka

hänen kritiikkinsä kohdistui artikkelista puuttuvaan his-
torialliseen otteeseen, hän ei suinkaan itse täydentänyt
artikkelista hänen mielestään puuttuvia tietoja liikkeen
synnystä ja kannattajakunnasta. Sen sijaan arvostelun
pääosa keskittyy selkeästi puolustamaan protestanttis-
ten ystävien liikettä osana aitoa, henkilökohtaiseen hurs-
kauteen pyrkivää kristillisyyttä ja Uhlichia, joka "tun-
nustaa Raamatun hengessä ilmenevän Jumalan hengen,
vaikkei sen kirjainta".9

Lille piti valonystävien liikkeen ansiona, että se to-
sin "omista lähtökohdistaan" yritti toteutaa käytännön
kristillisyyttä. Valonystäviä puolustaessaan Snellman
puolestaan kävi vastahyökkäykseen. Hän kritisoi "lu-
terilaisten kirkollisten" kyvyttömyyttä tehdä kristinus-
ko eläväksi osaksi ihmisten arkipäivää. Hän arvosteli
monisanaisesti niitä, jotka eivät palaneet innosta pelas-
taa lähimmäisten sieluja, lukivat Raamattua vain selvi-
täkseen tenteistä, kävivät kirkossa juhlapyhinä, vältti-
vät uskonnosta puhumista sekä ajattelivat enemmän
omaa hyvinvointiaan ja sitä mitä heistä puhuttiin kuin
Jumalan ja lähimmäisen rakastamista. Tähän puolius-
konnolliseksi kutsumaansa joukkoon Snellman artik-
kelissaan viittasi itsekin kuuluvansa, mutta tunnustau-
tui Uhlichin esittämien ajatusten ihailijaksi. Tehdäk-
seen omien sanojensa mukaan Uhlichille oikeutta ja
osoittaakseen, että hänen ajattelutapansa pitäisi saada
sijaa kristinuskon sisällä, Snellman sisällytti Lille-kri-
tiikkiinsä otteita Uhlichin vuonna 1845 ilmestyneestä
Bekenntnisse-teoksesta.10

Snellmanin kritiikki on mielenkiintoinen. Mitään
erityisen mielenkiintoista tai harvinaista ei tosin ole sii-
nä, että "kirkkoa" kritisoivat henkilöt usein pitävät
mitä erikoisimpiakin uskonnollisia ilmiöitä aivan hy-
väksyttävinä. Kiinnostavaa arvioinnissa on Snellmanin
arvostelun apologeettinen ote. Hänen arviointinsa on-
kin, hieman yllättävästi, kirkon oppeihin ambivalentis-
ti suhtautuvan liikehdinnän puolustuspuheenvuoro. Vaa-
timukset liikkeen ns. historiallisesta tarkastelustakin on
mahdollista tulkita tästä näkökulmasta; Snellmanin vaa-
tima liikkeen synnyn ja taustan kuvaaminen loisi ei ai-
noastaan historiallista taustaa, vaan myös historiallisen
oikeutuksen liikkeen olemassaololle. Kuten edellä on
mainittu, Snellman olisikin halunnut Lillen artikkelin
vastaavan miksi-kysymykseen: miksi liike levisi ja
sai kannattajia.

Arvostelun ydin onkin uskonnollinen ja myös hen-
kilökohtainen. Snellman asettui puolustamaan Lillen
termein puoliksi oppineen kansan, omia kirjoituksiaan
seurailevan liikkeen uskonnollisia käsityksiä ja heidän
hurskauselämäänsä. Kiintoisa kysymys on, miksi hän
teki näin eikä tyytynyt Lillen artikkelin esittelyyn tai sii-
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ta puuttuvien tietojen täydentämiseen. Tietyssä mie-
lessä aihepiiri oli Snellmanille erittäin läheinen. Hä-
nen isänsä, jota hän syvästi arvosti, sekä erityisesti hä-
nen äitipuolensa olivat mystikkoja, joilla oli oma kir-
jallisuutensa, oppinsa ja syvällinen, kirkollisesta ope-
tuksesta poikkeava mystis-uskonnollinen hurs-
kauselämänsä. Ei ole toistaiseksi tunnettua kuinka hy-
vin Snellman tunsi Pohjanmaan mystiikaksi kutsut-
tua oppimattoman kansan uskonnollista liikehdintää,
mutta perheensä kautta hänellä oli tästä kansan us-
konnollisesta liikehdinnästä jonkinlainen käsitys. Lil-
len artikkelin kritiikki ja sen sisältämä uskonnollinen
apologia onkin nähtävä Snellmanin omaa taustaa vas-
ten eikä filosofin oppineena kritiikkinä. Muodolli-
sessa mielessä Snellmanin kritiikki tai apologia ei poi-
kennut edukseen hänen kritisoimastaan Laurellin tai
Lillen kirkollisesta ja oikeaoppisesta apologiasta. Ver-
rattuna Lillen kiihkottomaan artikkeliin Snellmanin
arvostelu oli subjektiivinen sekä pullollaan paatosta.11

Lillen asennoituminen valon ystävien liikkeeseen
oli, kuten Snellman kärkevästi toi esille, "kirkollinen".
Se oli muodollisesti samantapainen kuin hänen suh-
tautumisensa heränneisiin tai uskonnollisten tulkin-
tojen ns. vasempaan laitaan. Lillestä oli itsestäänsel-
vää, että liikkeen tulkinnat olivat kristillisten käsi-
tysten ulkopuolella. Ne eivät sopineet yhteen kristil-
lisissä kirkoissa perustotuuksina pidettyjen oppien
kanssa tai selkeästi kielsivät ne. Lillen näkökulmas-
ta kyse oli siitä, että valonystävät olivat itse asettau-
tuneet kristinuskon ulkopuolelle.

Yksi tapa tarkastella Snellmanin kritiikkiä on näh-
dä se kiistana "kristillisyydestä": mikä ja kuka mää-
rittää, mikä on kristillistä. Näkökulma on keskeinen
tarkasteltaessa Snellmanin omaa suhtautumista kris-
tinuskoon. Lillen kanta asiassa oli selvä: kristilli-
syyden arviointikriteeri oli kristillinen kirkkoja sen
historiassa muotoutuneet opit. Snellmanin kiisti kir-
kon oppien hegemonian kristillisyyttä määrittelevinä
normeina. Hän piti kristillisyytenä "henkeä" ja hurs-
kasta mielenlaatua, silloinkin kun sanouduttiin irti
kristinuskon opillisesta ytimestä ja kirkosta opillise-
na auktoriteettina. On selvää, että tältä osin Lillen ja
Snellmanin näkemykset olivat yhteensovittamatto-
mia.

Tosin Lillen artikkelissa on myös näkökulma, jo-
ta ei voi jättää huomiotta, vaikkei se eksplisiittisesti
näykään Snellmanin kritiikissä. Lillen yleisvakaumus
näyttää olleen tietynlainen kehitysoptimismi. Kris-
tinuskon organismi kehittyy ja kasvaa historiassa, mut-
ta kaikki lopulta vaikuttaa organismin parhaaksi. Näin
oli Lillen mukaan myös protestanttisten ystävien ta-

pauksessa. Liike oli opettanut kirkkoa ymmärtämään
aiempaa syvemmin, että sen on selvemmin esitettävä
omat oppinsa, joista Lille mainitsi suhtautumisen Raa-
mattuun ja inspiraatioon sekä vanhurskauttamiseen.
Liike oli myös opettanut kirkkoa näkemään, että ylei-
sen uskontunnustuksen ja yksityisen vakaumuksen
välillä vallitsi ristiriita, jota oli pyrittävä lieventämään.
Lopulta liike oli nostamallaan vastuksella itse asias-

6 Lille, Om tidens rörelser inom christna kyrkan. - Väktaren
1/1847, 60, 62-63, 86, 87. Snellman, Samlade arbeten VI,
39.

7 Lille, Om tidens rörelser inom christna kyrkan. - Väktaren
1/1847, 60, 62-63, 86, 87. Snellman, Samlade arbeten VI,
39-40. Lille mainitsi artikkelissaan yhtenä valonystävien
johtohahmona Gustav Adolf Wislicenuksen (1803-1875).
Ainakin hänen uskonnollisiin näkemyksiinsä Strauss oli
todellakin vaikuttanut. Tutustuttuaan Straussin Glaubens-
lehre-teokseen Wislicenus oli tullut vakuuttuneeksi perus-
teellisen kirkkoreformin tarpeellisuudesta. Ks. Nigg 1937,
179.

8 Snellman, Samlade arbeten VI, 41. Ks. Lille, Den preussis-
ka generalsynodens forhandlingar i sammandrag framställ-
da. - Väktaren 2/1849, [i],[ii]. Eino Murtorinne on tulkin-
nut Lillen ilmoituksen haluksi pidättäytyä ottamasta kantaa
luterilaisten ja reformoitujen unionihankkeeseen. Murto-
rinteen mukaan jo synodin laaja esittely osoitti, että Lillen
sympatiat olivat unionin puolella. Tämä on päätelmä, jota
artikkelin perusteella ei voi tehdä. Eino Murtorinne, Suo-
malainen teologia autonomian kautena (1828-1918), Hel-
sinki 1986, 60. Lillen laaja artikkeli on sikäli mielenkiin-
toinen, että se esitteli kirkolliskokousta, kirkon hallintoa ja
kirkollisen työn monipuolista uudistumista - Saksassa.
Kirkkolain uudistus J. J. Nordströmin kirkkolakiehdostuk-
sineen oli tuolloin ajankohtainen Suomessa.

9 Snellman, Samlade arbeten VI, 41-43. Lille 1847, 86, 88
("half- eller missbildade").

10 Snellman, Samlade arbeten VI, 41-43. Lille 1847, 86, 88.
Lillen huomautus puolikoulutetuista liittynee hänen näke-
mykseensä, että valonystävien liikkeessä Straussin teoksis-
ta alkanut tieteellinen debatti oli siirtynyt uskonnonharjoi-
tukseen, minne se ei hänen mielestään kuulunut; tieteelli-
sesti kouluttamattomilla ei ollut valmiuksia keskustella
tieteen ja tutkimuksen kysymyksistä. Uhlichin mielestä
ihmisellä ei voinutkaan olla uskonnollista tietoa, vaan us-
konkysymykset oli ainoastaan uskottava. Tätä näkemystä,
jota Uhlich ei kuitenkaan noudattanut johdonmukaisesti,
Snellman kommentoi myönteisesti. Uhlich kieltäytyi usko-
masta moniin kristinuskon traditiossa keskeisinä pidettyi-
hin kohtiin juuri siksi, ettei niitä voinut tietää.

11 Snellman, Samlade arbeten VI, 42-43.
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sa hyödyttänyt perinteistä kristinuskoa lisäämällä "kir-
kollisuutta".12

Mikko Juva on todennut, että Lille pyrki väheksy-
mään "valonystävien" merkitystä ja kannatusta. Kieltä-
mättä Lille ei pitänyt liikettä kovin merkittävänä. Hänen
mielestään merkittävämpiä olivat esimerkiksi Preussin
yleissynodi vuonna 1846 sekä lähetysseurojen toiminta.
Lille kirjoitti vuonna 1849, että "kirkolliset ilmiöt" olivat
yleensä negatiivisia ja hajottavia tarkoittaen, että ne er-
kanivat kristinuskon traditiosta. Kuin myöhempää me-
diakritiikkiä mukaillen hän totesi, että ne tosin näyttivät
olevan kristinuskon ilmentymiä, mutta vain siksi, että ne
herättivät huomiota julkisuudessa.13

Snellmanin arvioinnit ovat myös värittäneet jälki-
polville välittynyttä kuvaa 1800-luvun teologeista. Mat-
ti Klingen luonnehdinnan mukaan F. L. Schauman oli va-
paamielinen teologi ja Lille puolestaan vanhoillinen ju-
maluusoppinut. Näkemys on peräisin Snellmanin Väk-
taren-lehden arvostelusta. Tosin vuonna 1839 Snellman
oli arvostellut Schaumanin vuonna 1837 julkaiseman do-
senttiväitöskirjan ja pitänyt sitä monin tavoin epäonnis-
tuneena. Kirjeessään Cygnaeukselle hän selitti pitävänsä
Schaumanin dosenttiväitöskirjassaan esittämiä väitteitä
peräti naurettavina ja nauraneensa kirjalle usein.14 On syy-
tä epäillä, että Snellmanin myöhempi tunnustus Schau-
manin liberalismille ja ennakkoluulottomuudelle oli
tarkoitushakuista. Vaikka Schauman kirjoitti Uuden tes-
tamentin kirjojen synnystä, hän ei itse ollut eksegeetti.
Snellmanilta hän sai kiitosta esittäessään Raamatun syn-
nystä näkemyksiä, jotka vastustivat sanainspiraatio-op-
pia ja siten vastustivat "kirkollista oikeaoppisuutta", jo-
ka sekä Laurellin että Lillen artikkelien kritiikeissä oli
Snellmanin päähyökkäyksen kohde.

Lillen artikkelin arvostelussa näkyy Snellmanin muus-
takin tuotannosta esiinnouseva ominaispiirre: lauantai-
seuralaisten ystävien kirjoitukset eivät saaneet Snellmanilta
myötämielistä erityiskohtelua. Vaikuttaa päinvastoin sil-
tä, että hänelle oli ylipäätään vaikeaa antaa tunnustusta
nuoruuden opiskelijatovereilleen. Silloinkin kun Snell-
man puuttui itselleen tieteellisessä mielessä vieraan alan
erityiskysymyksiin, hän suhtautui varsin kriittisesti hen-
kilöihin, joiden näkemykset poikkesivat hänen omistaan.15

Miten "kristillisyys" sitten määritelläänkin, on kris-
tinuskon määrittelyillä ollut ja yhä on laaja-alaisia seu-
raamuksia, kuten professori Juha Sepon sekä uskonnol-
lisiin että uskontovihamielisiin vähemmistöihin kohdis-
tunut tutkimustyö osoittaa. Snellmanin esittämän kritii-
kin voisi tulkita uskonnollisen suvaitsevaisuuden var-
haiseksi ilmentymäksi Suomessa. Tätä se olikin, tosin sil-
lä lisäyksellä, että hänen suvaitsevaisuutensa ei ulottunut
kirkollisiin käsityksiin tai kirkon oppeihin. Snellmanin

voisi myös todeta asettuneen melko myöhään puolusta-
maan ns. rationalismia, jossa kristinuskosta hylätään opit,
joita järki ei todista oikeiksi. Snellmanin laatimasta ar-
vostelusta käy ilmi, että uskonnollisten oppien kritiikis-
sään hän oli valikoiva. Hän ei suhtautunut erityisen kriit-
tisesti valonystävien uskonnollisiin näkemyksiin.

Snellmanin Lille-arviointi kuvaa hänen kriittistä suh-
tautumistaan kirkoksi organisoituneeseen kristinuskoon
ja sen perustotuuksiksi uskottuihin oppeihin. Snellman ei
uskonut kirkolla eikä sen oppeihin pitäytyvillä olevan oi-
keutta määritellä mikä on kristillistä ja mikä ei. Ongel-
maksi luonnollisesti jää, miten tämä oikeus on niillä,
jotka eivät kannata kristinuskon keskeisinä pidettyjä
oppeja. Lille ei kannattanut Snellmanin "uskonnollista
demokratiaa". Hänen mielestään oli virheellistä ja epäkris-
tillistä ajatella, että kukin ihminen itsessään olisi kor-
kein uskonnollinen auktoriteetti, joka autonomisesti päät-
tää mitä kristinuskosta on tarpeellista tai järkevää us-
koa. Snellman edusti uskonnollista individualismia,
jossa uskova yksilö itse määrittelee mikä on kristillistä ja
mikä ei. On helppo havaita kumman edustama näke-
mys on sittemmin sekularisaation edetessä voittanut alaa
suomalaisessa hengenmaisemassa, niin kirkossa kuin kir-
kon ulkopuolella.

12 Lille 1847, 60, 88. Kristinuskon määrittelystä ks. esim. Snell-
manin kirjoittamaksi arvioidut Frejassä julkaistut artikkelit
"Genmäle å Biets'Granskning af Frejas artiklar', med anled-
ning af åtalet mot skriften 'Strauss och evangelierna'", Sam-
lade arbetenll, 366-380. Lille rinnasti toisiinsa Straussin ja
protestanttisten ystävien kirkkoa hyödyttävän vaikutuksen.
Straussista ei tullut joidenkin toivomaa uutta reformaattoria.
Hänen kriittiset ajatuksensa olivat tieteellistä polemiikkia, jo-
ka ei kuulunut kirkolle. Lillen mukaan ne kuitenkin edesaut-
toivat teologian tieteellisen tutkimustoiminnan syvenemistä.
Snellman ei arvostelussaan maininnut Lillen näkemystä
Straussista, vaikka hänen tulkintansa Straussin merkityksestä
oli toinen kuin Lillen.

13 Lille 1847, 61; 1849; [i]. Juva, Suomen sivistyneistö uskon-
nollisen vapaamielisyyden murroksessa 1848-1869, SKHS
Toini. 51, Helsinki 1950, 74.

14 Snellman, Frans Ludvig Schauman, De ratione, quae homile-
ticam et catecheticam intercedit - Spanska Flugan 1/1839,
22-24; Snellman Cygnaeukselle 6.11.1839 teoksessa Snell-
man, Samlade arbeten I 1826-1840, Edita, Helsingfors 1992,
664-665. Klinge, Turun ajoista 1840-luvun aktivismiin. Yli-
oppilaskunnan historia 1828-1852, Vaasa 1978,177.

15 Snellmanin kannanottoja sävytti epäilemättä hänen oman
akateemisen tulevaisuutensa toivottomuus ja epävarmuus.
Snellman ei näyttänyt saavan yliopistovirkaa, kun taas monet
hänen lauantaiseuralaisista tovereistaan, kuten Gabriel Rein,
J. J. Nordström sekä Snellmanin arvostelemat Laurell ja Lille,
olivat jo saavuttaneet professuurin.
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