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Oliko Jeesus maagikko? Shamaani? Henkipossession inspiroima eksor-
kisti? Tutkijat ovat kuvanneet Jeesusta näiden ja muiden vastaavien 
sanojen avulla.1 Jeesuksen historian tutkimuksessa ollaan yleisesti ottaen 
yksimielisiä siitä, että Jeesus oli menestyksellinen parantaja ja vihamie-
listen henkien karkottaja. Erimielisyydet alkavat, kun lähdetään pohti-
maan sitä, minkälainen parantaja Jeesus oli (esimerkiksi sosiaalitieteiden 
termein kuvattuna) ja kuinka keskeiseksi tekijäksi terapeuttinen eli 
parantava toiminta nähdään Jeesus-liikkeen synnyssä ja varhaiskristilli-
syydessä yleensäkin. 

Jeesus-tutkimuksen suuressa linjassa parantaminen ei ole ollut 
kaikkein keskeisimpiä kysymyksiä. Valtaosa Jeesus-tutkijoista on ollut 
kiinnostunut enemmän Jeesuksen opetuksesta kuin hänen parannustoi-
minnastaan. Vaikka on kiistatonta, että Jeesus saavutti mainetta myös 
uskonnollisena julistajana, näkökulma Jeesuksesta parantajana on hedel-
mällinen. Se avaa realistisen, ruohonjuuritason näkymän Jeesuksen ajan 
maailmaan, jossa sairaanhoito oli alkeellista ja erilaisille kansanparanta-
jille oli kysyntää. On myös tärkeää, ettei Jeesuksen julistusta tutkita 
erillään hänen toiminnastaan. Ihmiset omaksuvat harvoin ajatuksia 
pelkkinä ajatuksina, vaan he arvioivat ajatusten uskottavuutta esittäjän 
tekojen valossa.2 Menestys parantajana antoi pontta Jeesuksen sano-

                                                      
1 Ks. esim. Smith 1978; Twelftree 1993; Vermes 1993; Davies 1995; Craffert 2008; Theissen 
2010.  
2 Kulttuurievoluution tutkijat ovat eritelleet erilaisia tekijöitä, jotka ohjaavat ja ”vinouttavat” 
tiedon kasautumista ja siirtymistä eteenpäin. Tällaisia ovat mm. prestiisivinoutuma (ihmiset 
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malle Jumalan valtakunnasta. Jeesuksen sanotaan myös itse vedonneen 
tähän: ”Jos minä … ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, 
silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne” (Luuk. 
11:20; vrt. Matt. 12:28). 

Tarkastelen aihetta rituaaliteoreettisesta näkökulmasta.3 Tutkin pa-
rantamista rituaalisena toimintana ja hyödynnän rituaalitutkimuksessa 
saavutettua tietoa. Rituaalinen parantaminen on traditionaalisen luokit-
telun mukaan osa kriisirituaalien ryhmää, toisin sanoen rituaaleja, jotka 
suoritetaan jonkin ahdingon kohdatessa yhteisöä tai yksittäistä ihmistä.4 
Puhe Jeesuksen parantamisteoista rituaaleina saattaa kuulostaa yllättä-
vältä; yhdistetäänhän rituaalin käsite yleensä perinteisiin ja kaavamaisiin 
toimintoihin. Evankeliumien kertomuksien mukaan Jeesus käytti erilai-
sia parantamismenetelmiä ja näyttää improvisoineen pikemminkin kuin 
pitäytyneen valmiisiin toimintakaavoihin. Valitsemallani tarkasteluta-
valla on kuitenkin etunsa. Rituaalitutkijat ovat olleet kiinnostuneita 
shamanistisesta parantamista ja henkipossessiosta eli uskomuksesta, 
jonka mukaan vihamielinen tai hyväntahtoinen henki valtaa ihmisen; 
näihin teemoihin liittyvää tietoa on hyödynnetty myös Jeesus-tutki-
muksessa. Rituaaliteoreettinen näkökulma herättää kysymyksen siitä, 
miten ymmärtää meille vieraan ja ajallisesti kaukaisen kulttuurin sai-
raanhoidollisia käytäntöjä. Määritelläänkö muinaisen maailman 
parantamiskäytännöt ”rituaaleiksi” siksi, että ne eivät ole modernin län-
simaisen lääketieteen mukaisia? Rituaalinen näkökulma johtaa myös 
pohtimaan vaikuttavuuden ongelmaa: parantamisrituaalilla pyritään saa-
maan aikaan selkeästi havaittava muutos rituaalin kohteena olevassa 
henkilössä.5 Rituaalin vaikuttavuus puolestaan liittyy olennaisesti tämän 
kirjan teemaan eli magiaan. 

 
 

                                                                                                                 
jäljittelevät maineikkaita esikuvia) ja konformistinen vinoutuma (ihmiset mukautuvat 
enemmistön ajatteluun). Tärkeä tiedon siirtymisen vaikuttava tekijä on kuitenkin myös 
ihmiselle kehittynyt taipumus välttää huijatuksi tulemista. Uskottavuutta lisäävät esitykset 
(CRED = credibility enhancing displays) ovat siksi usein keskeisessä roolissa kulttuurisen 
tiedon ja uskontojen leviämisessä (ks. Henrich 2009). 
3 Yksityiskohtaisemmin käsittelen teemaa kirjassa Uro 2016 (luku 4). 
4 Ks. Bell 1997, 115–120; Kärkkäinen Terian 2004.  
5 Sax et al. 2010. 
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Rituaalin vaikuttavuus ja magia 

István Czachesz kuvaa tämän kirjan ensimmäisessä artikkelissa, kuinka 
uskontotieteen pioneerit loivat 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa vastak-
kainasettelun uskonnon ja magian käsitteiden välille. Rituaalitutkimuk-
sessa merkittävä on ollut Émile Durkheimin näkemys, jonka mukaan 
aidot uskonnolliset rituaalit sekä ilmentävät että vahvistavat yhteisön 
olemassaoloa. Sen sijaan maagiset riitit eivät ole yhteisöllisiä. Tai kuten 
Durkheimin asian ilmaisi: maagikolla ei ole kirkkoa, ainoastaan 
asiakkaita.6 Tällä erottelulla on ollut syvällisiä vaikutuksia siihen, miten 
tutkijat ovat analysoineet ja teoretisoineet rituaalista toimintaa. Tutki-
muksessa on ollut paljon yleisempää tarkastella rituaalien yhteisöllisiä 
vaikutuksia ja symbolisia ulottuvuuksia kuin analysoida niitä toimin-
tana, jossa agentit suorittavat rituaalisen aktin patienteille (rituaalin 
kohteena oleville objekteille) ja jolla on selkeä vaikutus kohteeseensa.7 
Parantamisrituaaleissa toiminta ja sen vaikutus ovat olennaisia. Durk-
heimin ajattelun mukaan ne siis näyttäisivät kuuluvan pikemminkin 
magian kuin aidon uskonnon piiriin. 

Erottelu uskonnon ja magian välillä voi kuitenkin johtaa käsitteelli-
siin ongelmiin. Siitä näyttäisi esimerkiksi seuraavan, että Jeesus paran-
taessaan epileptisen pojan harjoitti magiaa (Matt. 17:14–20), kun taas 
Paavali kehottaessaan Korintin yhteisön jäseniä kokoontumaan yhteen 
ja toteuttamaan hengellisiä lahjojaan (mm. profetoimista ja kielillä 
puhumista) kannusti ihmisiä aitoon uskonnollisuuteen (1. Kor. 14:26). 
Vastakkainasettelu ei selvästikään vaikuta hedelmälliseltä. 

                                                      
6 Durkheim 1980 [1912], 62. 
7 Näkökulmasta, jossa rituaaleja tarkastellaan nimenomaan toimintana, ks. Laidlaw & 
Humphrey 2008. Rituaalin rakennetta toimintana, jossa agentit suorittavat rituaalin 
patienteille mahdollisesti jonkin instrumentin avulla, ovat analysoineet erityisesti Lawson & 
McCauley 1990 ja McCauley & Lawson 2002. Heidän mukaansa uskonnollisia rituaaleja 
voidaan kuvata siten, että niissä rituaaliset agentit vaikuttavat patienttiin ja yli-inhimilliset 
agentit liittyvät rituaalin johonkin rakenneosaan. Toiminta saa aikaan muutoksen 
”uskonnollisessa maailmassa” (McCauley & Lawson 2002, 13). Parantamisrituaalien 
kohdalla ilmaus ”uskonnollinen maailma” on kuitenkin ongelmallinen, sillä rituaalin 
tavoitteena on aikaansaada konkreettinen muutos potilaan terveydentilassa, ei niinkään 
”uskonnollisessa maailmassa”. 
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Yksi tapa ratkaista tällaiset vaikeudet on luopua kokonaan magia-
termistä, joka voidaan helposti tulkita negatiiviseksi ja muita kulttuureja 
tai yhteisöjä vähätteleväksi.8 Monet tutkijat korostavat, että kulttuurisia 
ilmiöitä on analysoitava tutkittavan kulttuurin omista lähtökohdista 
käsin. Toisen kulttuurin parantamiskäytäntöjen leimaaminen ulkopuo-
lelta ”magiaksi” on epäreilua. On siksi parempi pyrkiä ymmärtämään 
parantamista osana sitä maailmaa, jossa sitä on harjoitettu. Kulttuurien 
”maailmat” ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneita ja siksi niitä 
on syytä tarkastella niin paljon kuin mahdollista sisältäpäin. Kohtuulli-
sesti sovellettuna tämä näkökulma on perusteltu, mutta äärimmilleen 
vietynä se johtaa umpikujaan.9 Jos kaikki kulttuurit ovat erillisiä maail-
moja, miten voimme ylipäänsä tutkia vieraita kulttuureja tai ymmärtää 
menneitä maailmoja? 

Magia-termin käytöstä luopuminen ei muuta sitä tosiasiaa, että 
jotkut rituaaleiksi luokitellut toiminnot nähdään tekoina, jotka aikaan-
saavat konkreettisen muutoksen patienteissa (esimerkiksi juuri paranta-
misrituaalit), kun taas toisissa rituaaleissa ei vaikuttavuus ei ole yhtä 
keskeinen elementti (esimerkiksi symboliset rituaaliset eleet). Tämä on 
usein myös tulkintakysymys. Sama rituaali voidaan nähdä joko pelkäs-
tään symbolisena toimintana tai tekona, joka muuttaa rituaalin kohdet-
ta jollain olennaisella tavalla.10 Rituaalien yhteydessä ”magia” on siis 
korvattavissa rituaalin vaikuttavuuden käsitteellä.11 Kaikki tutkijoiden 
magiaksi luokittelemat asiat eivät kuitenkaan liity rituaaliseen käyttäyty-
miseen; ne voivat esimerkiksi olla onneen tai epäonneen liittyviä maagi-
sia uskomuksia, jotka eivät esiinny rituaalisissa yhteyksissä tai eivät vält-
tämättä laukaise rituaalista käyttäytymistä. Olennaista magian ymmärtä-
misen kannalta on se, että ihmisen mielen toimintaan sisältyy ajasta ja 
paikasta riippumatta mekanismeja ja päättelyä, jota voidaan kutsua 

                                                      
8 Magia-sanaan (mageia) liittyi jo antiikissa usein negatiivinen konnotaatio. Ks. Graf 1997.  
9 Viittaan ns. sosiaaliseen konstruktionismiin. Ajatussuuntauksen perusteos on Berger & 
Luckmann [1966] 1994. Sitä analysoivat ja arvioivat esim. Hacking 2009 ja Hjelm 2014.  
10 Jesper Sørensen on esittänyt, että rituaalien tulkinnat liikkuvat usein jatkumolla, jonka 
toisessa päässä on ”maaginen” ja toisessa päässä ”symbolinen” tulkintatapa (Sørensen 2005). 
Ks. myös Ketola 2008, 350–351. Hänen mukaansa rituaalien tulkinnoissa painotetaan usein 
joko maagista (välineellistä) tulkintaa tai toisaalta sitä, miten rituaalit ilmentävät yhteisön 
oppeja ja elämäntapaa (symbolinen tulkinta).  
11 Uro 2011, 496–497.  
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maagiseksi ajatteluksi. Psykologit ovat tutkineet intensiivisesti käyttäyty-
mismalleja ja uskomuksia, jotka perinteisessä uskonnon tutkimuksessa 
on määritelty magiaksi.12 Magian tutkimuksessa ei siis ole kyse toisten 
leimaamisesta, vaan ihmisen käyttäytymisen ymmärtämisestä. 

 
 

Shamanismin ja magian tutkimus 
auttaa ymmärtämään 

Kiistelty raamatuntutkija Morton Smith kohautti tutkijapiirejä julkaise-
malla vuonna 1978 kirjan Jesus the Magician, jossa hän arvioi Jeesuksen 
toimintaa niin sanottujen maagisten loitsutekstien valossa.13 Smithin 
vertailu ei osunut kaikilta osin kohdalleen ja tutkimuksen tulokset kiis-
tettiin laajalti, mutta monet hänen väitteistään ja kysymyksistään jäivät 
rikastuttamaan jatkotutkimusta. Smith kiinnitti huomiota siihen, että 
Jeesuksen maine menestyneenä parantajana oli laajalti tunnustettu. Vas-
tustajatkaan eivät kiistäneet sitä, että Jeesus kykeni parantamaan. He 
kuitenkin väittivät Jeesuksen käyttävän hyväkseen mustaa magiaa eli 
karkottavan riivaajia pääpaholaisen voimalla (Mark. 3:22). 

Teologisesta tutkimusperinteestä poiketen Smith antoi painoa sille, 
että Jeesuksen toiminnassa on merkkejä muuntuneesta tajunnantilasta 
eli niin sanotusta ASC-kokemuksista (altered state of consciousness). 
”Taivas aukenee” ja ”henki laskeutuu Jeesuksen päälle”, kun Johannes 
kastaa Jeesuksen. Henki ”ajaa” Jeesuksen erämaahan (Mark. 9:9–13). 
Omaisten reaktio Jeesuksen toimintaan on, että hän ”on poissa 
tolaltaan” (Mark. 3:21).14 Kirkastusvuoren tapahtumat (Mark. 9:2–10) 
voidaan tulkita yritykseksi pukea ekstaattinen kokemus sanoiksi. 

                                                      
12 Carol Nemeroff ja Paul Rozin ovat tutkineet maagiseen tarttumiseen ja ns. sympateettiseen 
magiaan liittyviä uskomuksia lukuisissa haastattelututkimuksissa (ks. esim. Nemeroff & 
Rozin 2000). Ks. myös Vyse 1997 ja Czacheszin tässä kirjassa esittelemä tutkimuskirjallisuus. 
Erilaisia maagisen ajattelun taustalla olevia mekanismeja (mm. mielen kaksoisprosessointia, 
essentialismia, intuitiivisia emootioita) yhdistelee osuvasti Pohjanheimo 2015. 
13 Smith 1978. Maagisilla loitsuteksteillä viittaan kokoelmaan Egyptistä löydettyjä 100–400 -
luvuilta peräisin olevia kreikan- ja koptinkielisiä tekstejä, jotka sisältävät loitsuja, hymnejä ja 
rituaalien kuvauksia. Ks. Betz 1992  
14 Jakeessa esiintyvää verbi existēmi (”olla tolaltaan, järjiltään”) voi antiikin kreikassa viitata 
tilaan, jossa jumalallinen henki valtaa ihmisen (esimerkkejä: Yarbro Collins 2007, 227).  
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Monet sosiaalitieteellisesti suuntautuneet tutkijat ovat myöhemmin 
kehittäneet tätä tulkintaa eteenpäin.15 Uutta tietoa ja ymmärrystä on 
etsitty mm. shamanismin ja henkipossession tutkimuksesta.16 Shama-
nistisesta parantamisesta ja possessiosta on nykyisin paljon empiiriseen 
tutkimukseen perustuvaa tietoa, joka on inspiroinut tutkijoita selittä-
mään Jeesuksen toimintaa uudesta ja realistisesta näkökulmasta. Hen-
gen valtaama parantaja-manaaja ei välttämättä vastaa länsimaisen teolo-
gian luomaa kuvaa Jeesuksen persoonasta. Evankeliumien kertomuksien 
analyysi yhdistettynä vertailevaan etnografiseen tutkimukseen tuottaa 
kuitenkin näkökulman, jonka avulla voi selittää henkipossession kes-
keistä roolia myös Jeesus-liikkeen myöhemmissä vaiheissa. Palaan tähän 
aiheeseen vielä jäljempänä.  

Jeesuksen kuvaaminen maagikoksi, manaajaksi tai shamaaniksi ei 
sinällään johda syvempään ymmärtämiseen, mutta rituaalisen paranta-
misen tieteellinen tutkimus voi antaa välineitä Jeesuksen toiminnan 
analyysiin. Jeesuksen eksorkismit vertautuvat monissa kulttuureissa har-
joitettuun henkiparantamisiin. Tutkijat ovat mm. analysoineet hengen 
karkottamisia kulttuurisina performansseina. Eksorkismien teho voi ai-
nakin osittain perustua niiden voimaan julkisina esityksinä, joissa toimi-
joina ovat niin manaaja ja potilas kuin yleisökin.17 

Jeesus hyödynsi kiistatta kosketusmagiaa parantaessaan ihmisiä. Ri-
tuaalisen parantamisen tutkimus voi selittää sen, miksi Jeesus oli menes-
tyksellinen parantaja. Kansanparantajien tavoin hän keskittyi sairauk-
siin, joihin liittyi sosiaalisia stigmoja ja joiden syy voi olla psykosomaat-
tinen.18 Hän kiinnitti huomiota sairauksien psykososiaaliseen ulottu-
vuuteen, esimerkiksi sairauden synnyttämään syyllisyyteen. Jeesuksen 
luokse ei tuotu pahoin haavoittuneita tai loukkaantuneita ihmisiä eikä 
sellaisia sairaustapauksia, joissa menehtymisen vaara on erittäin suuri 
(Jeesuksen maineen kasvaessa hänen tililleen luettiin luonnollisesti suu-
riakin ihmeitä). Potilaiden uskon korostaminen evankeliumeissa vastaa 

                                                      
15 Esim. Davies 1995; Klutz 1999; Strecker 2002; Craffert 2008. 
16 Hyvä johdatus shamanismiin tutkimukseen on DuBois 2009. Henkipossessiosta ks. esim. 
Goodman 1988; Boddy 1994; Cohen 2008.  
17 Tätä näkökulmaa soveltaa Jeesuksen eksorkismeihin Strecker 2002. Tärkeä antropologinen 
tutkimus eksorkismeista performansseina on Kapferer 1983. 
18 Uro 2003.  
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sitä, mitä moderni tutkimus on pystynyt selvittämään plasebotutkimuk-
sissa.19 Usko rituaalisen parantamisen voimaan voi tuottaa todennetta-
vissa olevia fysiologisia muutoksia potilaissa.20  

 
 

Kuinka Jeesus paransi? 

Kun vertaamme Jeesuksen terapeuttista toimintaa muihin perinteisiin 
parantajiin niin Jeesuksen omassa kulttuurissa kuin muuallakin, voim-
me valita kaksi erilaista lähestymistapaa. Voimme painottaa joko saman-
kaltaisuuksia tai erilaisuuksia. Kumpikin lähestymistapa on perusteltu. 
Jeesuksen toiminnan erityispiirteiden tarkastelua ei kuitenkaan pidä 
sekoittaa teologisen keskusteluun Jeesuksen ainutlaatuisuudesta. 

Miten Jeesuksen parannustoiminta vertautuu rituaalisten paranta-
jien käyttämiin tekniikkoihin eri kulttuureissa. Susan Sered ja Linda 
Barnes ovat eritelleet seuraavia tyypillisiä metodeja, joita perinteisiä hoi-
toa antavat parantajat soveltavat maailmanlaajuisesti:21 

 
1. Pyhien tai symbolisten välineiden käyttö 
2. Rukous ja meditaatio 
3. Sairauden aiheuttaman hengen tai elementin poistaminen  
4. Jonkin elementin, lääkkeen jne. antaminen potilaalle 
5. Sairaan koskettaminen 
6. Transsin tai muuntuneiden mielentilojen hyödyntäminen (transsissa 

voi olla parantaja tai potilas tai molemmat) 
7. ”Performatiivisten” elementtien käyttö: musiikki, visuaaliset 

tehosteet, julkiset esitykset, maut, hajut, ruumiin hallinta  
8. Hoidot, joissa rohkaistaan potilasta suhtautumaan sairauteensa 

uudella tavalla 
 

Luokittelua voi täydentää tai jäsentää toisellakin tavoin. Sen avulla voi 
kuitenkin havainnollistaa sitä, miten Jeesuksen harjoittama sairaanhoito 
on monessa mielessä verrattavissa rituaalisen parantamisen tapoihin eri 
kulttuureissa. Kahdeksasta hoitomuodosta evankeliumin kertomuksissa 

                                                      
19 Theissen 2010 
20 Plasebotutkimusta esittelee rituaalin näkökulmasta Brody 2010. 
21 Sered & Barnes 2007.  
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useimmiten esiintyvät sairauden aiheuttaman hengen poistaminen (3) ja 
sairaan koskettaminen (5). Viitteitä on kuitenkin myös muista teknii-
koista. Edellä on jo mainittu siitä, että Jeesuksen toiminta kuvataan toi-
sinaan tavalla, joka voi viitata transsiin (kohta 6 yllä olevassa listassa).22 
Joidenkin kertomusten mukaa Jeesus myös käytti lääkkeisiin tai symbo-
lisiin välineisiin verrattavissa olevia elementtejä parantaessaan (kohdat 1 
ja 4).23 Evankeliumeissa on myös viitteitä siitä, että Jeesus rukoili 
parantaessaan (kohta 2).24 Eksorkismeja ja parantamisia kuvataan usein 
julkisina performansseina. Jeesus hyödynsi ”esityksen voimaa” paran-
taessaan (vrt. kohta 7). Ainoa Seredin ja Barnesin listassa oleva paranta-
mismetodi, joka ei varsinaisesti esiinny evankeliumien kertomuksissa, 
on kohta 8 eli potilaan rohkaiseminen uuteen näkökulmaan (mutta ks. 
2. Kor. 12:8–9). 

Jeesuksen parantamistoimintaa voidaan myös verrata hänen oman 
aikansa kulttuurisiin käytäntöihin. Käsitys aggressiivisten henkien ai-
heuttamista sairauksista oli Jeesuksen ajan juutalaisuudessa varsin 
yleinen. Säilyneessä kirjallisuudessa on suhteellisen paljon eksorkistisia 
tekstejä, joiden tarkoituksena oli demonien torjuminen (ks. tässä kirjas-
sa Pajunen ja von Weissenberg). Sairauden aiheuttaman hengen manaa-
minen ei ollut poikkeuksellinen parantamisen muoto Jeesuksen kulttuu-
rissa.25 Yleisesti ottaen Jeesuksen toiminta voidaan nähdä osana tradi-
tiota, jota Jeesus-tutkija Geza Vermes on luonnehtinut ”karismaattiseksi 
juutalaisuudeksi”, eli osana pitkää ketjua karismaattisia uskonnollisia 
johtajia, joista monet tunnettiin myös ihmeiden tekijöinä ja paranta-
jina.26 

                                                      
22 Mark. 3:21. On mahdollista, että jakeen Mark 7:34 kuvaus (Jeesus ”katsoo taivaalle” ja 
”huokaa” parantaessaan kuuron miehen) viittaa muuntuneeseen tajunnan tilaan. Huokaami-
sen taustalla oleva kreikankielinen verbi (stenazō) voidaan kääntää myös voihkaista. Evanke-
liumeissa on useita viittauksia siihen, että Jeesus oli hengen valtaama, esim. Mark. 6:14–15; 
8:28–30; Luuk. 4:1; 5:17.  
23 Esim. Mark. 7:31–37 ja 8:22–26 (syljen käyttö; vrt. Joh. 9:6). Matteuksen ja Luukkaan 
evankeliumeissa ei näitä kertomuksia ole. Markuksen kuvaus Jeesuksen parantamistoimin-
nasta on monessa suhteessa ”maanläheisempi” kuin muiden synoptikkojen. On todennäköis-
tä, että Markus on tässä säilyttänyt joitakin varhaisia piirteitä. Ks. Uro 2016, 111–112.  
24 Mark. 7:34 (taivaalle katsominen viittaa rukoukseen); ks. myös Mark. 9:29 ja Mark. 1:35. 
25 Penney & Wise 1994; Sørensen 2002, 58–74. 
26 Vermes 1977; 2013.  
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Mutta Jeesuksen harjoittamassa sairaanhoidossa voidaan yhtälailla 
nähdä monia erityisiä piirteitä. Hän nojautui parantamistyössään ennen 
muuta omaa persoonalliseen arvovaltaansa: koskettaminen ja henkien 
manaaminen käskemällä olivat hänen tärkeimpiä hoitokeinojaan. Jeesus 
ei käyttänyt maagisia formeleita tai loitsuja. Materiaalien ja instrument-
tien hyödyntäminen oli Jeesuksen parantamistyössä vähäistä. Vaikka 
kertomuksissa on joitakin viitteitä rukoukseen, Jeesuksen ei voida sanoa 
parantaneen erityisesti rukouksen voimalla. Jeesuksen profiili parantaja-
na perustui pitkälti persoonalliseen vaikuttamiseen; Jeesusta onkin siksi 
kuvattu ”karismaattiseksi maagikoksi”.27 Voidaan myös ajatella, Jeesuk-
sen menestys parantaja perustui ainakin osittain siihen, miten hän kyke-
ni luomaan henkilökohtaisen ja lämpimän suhteen parannettavaan hen-
kilöön.28  

Jeesus siis sekä samastuu muihin kansanparantajiin että erottuu 
omaleimaisena parantajana riippuen siitä, minkä mittakaavan vertailulle 
valitsee. Laajassa katsannossa Jeesuksen toiminta vertautuu rituaalisen 
parantamiseen eri kulttuureissa. Tarkempi vertailu auttaa näkemään 
Jeesuksen omaleimaisuuden parantajana. 

 
 
Kuinka erilaisia ensimmäiset kristityt olivat? 

Vertailua voidaan tehdä myös toisenlaisesta lähtökohdasta. Uuden 
testamentin tutkijat tähdentävät usein Uuden testamentin maailman ja 
nykyajan kulttuurista etäisyyttä. Tämä lähestymistapa on ollut 
tavallinen erityisesti sellaisessa sosiaalitieteellisessä raamatuntutkimuk-
sessa, jossa tekstejä luetaan osana muinaisen Välimeren kulttuurista 
systeemiä tai kulttuurisia arvoja.29 Myös Uuden testamentin sairaanhoi-
toa tutkittaessa on painotettu voimakkaasti sitä, että Jeesuksen ja 
varhaisten kristittyjen parantamiskäytäntöjä on tulkittava ennen kaikkea 
niiden alkuperäisestä kulttuurisesta viitekehyksestä käsin.30 Kulttuurin-

                                                      
27 Twelftree 2007, 48.  
28 Theissen 2010.  
29 Uuden testamentin sosiaalisen maailman tutkimuksesta ks. esim. Uro 2004. 
30 Pilch 2000. 
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tutkimuksessa vakiintunutta terminologiaa käyttäen parantamista on 
tutkittava emic-näkökulmasta, ikään kuin Uuden testamentin ajan ih-
misen silmin. Tässä lähestymistavassa vertailua tehdään lähinnä muinai-
sen ja modernin länsimaisen maailman eroja korostamalla. Ero saate-
taan nähdä hyvinkin jyrkkänä. Esimerkiksi Pieter Craffert argumentoi, 
että historiantutkijat ovat menneet vakavasti harhaan eritellessään 
varhaisempia ja myöhäisempiä kerrostumia evankeliumien kertomuk-
sista ”positivistisen” maailmankuvan ohjaamina. ”Galilealaisen shamaa-
nin” elämä on sijoitettava maailmaan, jossa henkimaailma ja muuntu-
neisiin tajunnantiloihin perustuvat kokemukset olivat olennainen osa 
yhteisesti jaettua todellisuutta.31 

Myös antropologit ovat tähdentäneet sitä, että kulttuurisia 
uskomuksia ja käytänteitä, esimerkiksi juuri sairaanhoitoa, on tulkittava 
kunkin kulttuurin omasta viitekehyksestä käsin. Toisaalta antropologi-
nen ja etnografinen tutkimuskirjallisuus osoittaa selvästi, kuinka laajalle 
levinneitä monet uskonnolliset ideat ja käyttäytymismallit ovat. Esimer-
kiksi possessiouskomuksia on esiintynyt ja esiintyy rakenteellisesti hyvin 
samankaltaisina monissa kulttuureissa eri puolella maailmaa. Posses-
sioon liittyvät ilmiöt määritellään länsimaissa helposti patologisiksi, 
mutta sopivissa olosuhteissa ne voivat silti tulla laajalti hyväksytyiksi. 
William Blattyn kirja The Exorcist (1971) ja siitä tehty samanniminen 
elokuva synnyttivät Pohjois-Amerikassa valtaisan eksorkismien boomin, 
joka levisi eri kirkkokuntiin ja uskonnollisiin liikkeisiin.32 Vaikka emme 
eksorkismeihin uskoisikaan, meidän mielemme on helppo ymmärtää 
erilaisia ruumiinvaltaajia, jotka ovat varsin yleisiä muun muassa scifi-
kertomuksissa.33 Rituaalisen parantamisen eri muodot ovat suosittuja 
niin sanotuissa uusissa uskonnoissa ja ”vaihtoehtohoidoissa”.34 Ei ole 
perusteltua väittää, että modernin länsimaisen ihmisen mielen rakenne 
olisi ratkaisevasti erilainen kuin Uuden testamentin ajan ihmisen. 

                                                      
31 Craffert 2008. 
32 Ilmiötä kartoittaa ja kommentoi oivaltavasti Cuneo 2001. 
33 Hyvä esimerkki on Roland Emmerichin ja Dean Devlinin luoma Stargate. Tämän scifi-
sarjan ja elokuvan maailmaan kuuluu useita parasiittirotuja, jotka valtaavat isäntänsä tai 
tulevat isäntiinsä kutsuttuina palvelijoina. Ks. https://en.wikipedia.org/wiki/Stargate. 
34 Esimerkkejä Suomessa suosituista parantamisrituaaleista ovat reiki-hoidot ja ns. enkelipa-
rantaminen. Ks. Pohjanheimo 2012 ja Utriainen, tulossa. 
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Etäisyyttä Uuden testamentin maailman ja nykyajan välillä ei tule 
korostaa liiaksi. 

 
 

Erilaisia possession muotoja 

On tullut tavalliseksi puhua negatiivisesta ja positiivisesta possessiosta.35 
Vihamielisten henkien lisäksi hyväntahtoiset henget ovat keskeinen 
teema niin antiikin maailmassa kuin varhaiskristillisyydessä. Evankeliu-
mien kertomuksissa on esimerkkejä sekä positiivisista että negatiivisista 
hengen valtauksista. Jeesus toimi Jumalan hengen vallassa ja karkotti 
potilaistaan pahoja henkiä. Paavalin kirjeisiin ei sisälly juurikaan viittei-
tä negatiivisesta possessiosta. Sen sijaan myönteinen henkipossessio oli 
osa niin Paavalin kuin hänen yhteisöjensä uskonnollista elämää. 
Parhaiten tiedämme Korintin yhteisön karismaattisista ilmiöistä, kielillä 
puhumisesta ja profetiasta (1. Kor. 12–14). Paavali itse tulkitsee pro-
feettojen käyttäytymistä yhteisössä kontrolloituna possessiona: ”profeet-
tojen henget tottelevat profeettoja” (1. Kor. 14:32).36 

Hengen valtausta voidaan eritellä myös siitä näkökulmasta, minkä-
laisia mielen prosesseja uskomus edellyttää. Possession ilmiötä kognitii-
visesta näkökulmasta tutkinut Emma Cohen on jaotellut eri kulttuureis-
sa esiintyvät possessiouskomukset kahteen ryhmään, joita hän nimittää 
”eksekutiiviseksi” ja ”patogeeniseksi”.37 Eksekutiiviselle possessiolle omi-
naista on se, että hengen valtauksen kohteeksi joutuneen henkilön iden-
titeetti muuttuu ainakin hetkellisesti (esim. ääni tai puhetapa muuntuu 
toisenlaiseksi). Valtaus myös koetaan oman kehon kontrollin menetyk-
senä. Cohenin hypoteesi on, että tällaisen eksekutiivisen possession taus-
talla on ihmismielen intuitiivinen dualismi, toisin sanoen ihmisen ylei-
nen taipumus hahmottaa itsensä ruumiina ja mielenä (tai sieluna 
tms.).38 Historiallisessa ja etnografisessa aineistoissa on kuitenkin paljon 
esimerkkejä myös sellaisista possessiouskomuksista, joissa hengen 
                                                      
35 Bourguignon 1976. 
36 Raamatun suomennoksessa (1992) lause käännetään ”profeetat pystyvät hallitsemaan 
henkilahjojaan” ja näin häivytetään pois viittaus possessioon. 
37 Cohen 2008.  
38 Bloom 2004. 
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valtaus ei ilmene identiteetin muutoksena, vaan pikemminkin ”tarttu-
misen” kokemuksena. Cohen kutsuu tätä patogeeniseksi possessioksi. 
Ihmiseen tunkeutuva henki nähdään saastuttavana tai vaikuttavana ele-
menttinä, ei niinkään agenttina, joka valtaa isäntänsä mielen ja persoo-
nan. Cohenin mukaan patogeenisen possession selittävänä tekijänä voi-
daan ainakin osittain nähdä ihmismielen syvälle juurtunut taipumus 
kosketusmagiaan.39  

Uuden testamentin maailmasta voidaan löytää esimerkkejä kum-
mastakin tavasta hahmottaa hengen tunkeutuminen ihmiseen. Keskus-
tellessaan potilaan kanssa Jeesus puhuttelee vihamielistä henkeä, joka on 
ottanut uhrinsa täysin valtaansa (esim. Mark. 1:23–26; 5:1–17). Ruu-
miin kontrollin menettäminen voidaan nähdä merkkinä aggressiivisen 
demonin hyökkäyksestä (Matt. 17:14–28). Toisaalta karkotettavat 
henget kuvataan usein ”saastaisiksi”, mikä tuo vahvasti mukaan saastu-
misen ajatuksen. Tunkeutuva henki ei aina aiheuta potilaassa identitee-
tin muutosta (esim. Luuk. 13:11). Monet esimerkit eksekutiivisesta 
possessiosta ovat kuitenkin mielenkiintoisia verrattuna muihin varhais-
juutalaisiin lähteisiin, joissa vihamielisten henkien vaikutus nähdään 
yleensä tarttuvuutena tai saastumisena.40 Sekä negatiivinen että positii-
vinen hengen valtaaminen, johon liittyy identiteetin muutos tai muun-
tunut mielentila, näyttäisi olevan tunnusmerkillistä ainakin osalle var-
haiskristillisestä liikkeestä. 

 
 

Rituaalinen parantaminen 
varhaiskristillisyydessä 

Parantaminen ei varhaiskristillisyyden historiassa rajoittunut pelkästään 
Jeesuksen toimintaan. Toisella vuosisadalla vaikuttaneet teologit Justi-
nos ja Irenaeus viittaavat kumpikin menestykselliseen henkien karkotta-

                                                      
39 Ks. edellä n. 11.  
40 Posessiosta ja demonologiasta varhaisissa juutalaisissa teksteissä ks. esim. Sørensen 2002, 
47–74; Alexander 1999; Wassen 2008.  
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miseen ja parantamiseen puolustaessaan kristinuskon ylivertaisuutta.41 
Jaakobin kirjassa on säilynyt ainutlaatuinen kuvaus parantamisrituaa-
lista (Jaak. 5:14–16). Sairauden sattuessa yhteisön jäsentä kehotetaan 
kutsumaan luokseen seurakunnan vanhimpia. Nämä voitelevat sairaan 
öljyllä ja rukoilevat hänen parantumisensa puolesta. Parantamisrituaa-
liin liittyi todennäköisesti myös julkinen syntien tunnustaminen (Jaak. 
5:16).42 

Jeesuksen parantamistoiminnasta alkanut eksorkistinen käytäntö 
jatkui varhaisen kirkon liturgisessa elämässä. Säilyneissä lähteissä on 
mm. kuvauksia kasteoppilaiden päivittäisestä manaamisesta ja kasteve-
den puhdistamisesta vihamielisistä hengistä.43 200–300-luvuilta peräisin 
olevan kirkkokäsikirjan, Apostolisen tradition, mukaan kastejumalan-
palvelukseen sisältyi lukuisia antidemonisia riittejä.44 Liturgisissa eksor-
kismeissä korostui patogeeninen possessio: sekä kastettavat että kastevesi 
haluttiin puhdistaa demonisesta epäpuhtaudesta.  

Maaginen ajattelu ja possessio esiintyvät kaikissa inhimillisissä 
kulttuureissa. Rituaalinen näkökulma auttaa näkemään Jeesuksen ja var-
haisten kristittyjen terapeuttisen toiminnan osana suurempaa kokonai-
suutta. Parantaminen on usein rituaalista ja eri uskontojen rituaalit tar-
joavat suojaa terveyttä ja hyvinvointia uhkaavilta voimilta. Kristinusko 
ei tässä suhteessa ole poikkeus. Paljon keskustelua herättäneessä kirjas-
saan The Rise of Christianity (1996) Rodney Stark esitti, että kristittyjen 
uhrautuva sairaanhoito Rooman valtakunnan suurien tautiepide-
mioiden aikana vaikutti väestökehitykseen ja kristinuskon leviämiseen. 
Sairaanhoidolla on voinut olla tätäkin laajempi merkitys kristinuskon 
synnyssä. Jeesuksen kannattajien joukko olisi tuskin alun alkaenkaan 
laajentunut liikkeeksi ilman heidän johtajansa menestyksellistä 
parantamistoimintaa. 

 
 

                                                      
41 Ks. esim. Justinos, Toinen apologia 6.6 ja Irenaeus, Harhaoppeja vastaan. 1.13.3; 1.23.4; 
2.32.4.  
42 Vrt. 1. Joh. 1:9; 5:6 ja Did. 4:14; 14:1. Syntien tunnustamisesta 1. Joh:n yhteisössä ks. 
Roitto 2012.  
43 Ks. esim. Theodotoksen katkelmat 74–82 ja Apostolinen traditio 20–21.  
44 Antidemonisista riiteistä ks. esim. Dölger 1909; Kelly 1985; Leeper 1990.  
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