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Kuolema eri maailmankatsomuksissa
Henkilökohtainen menetys, kriisi yhteisön sisällä vai uuden elämänvaiheen alku? Sekä suhtautuminen kuolemaan että hyvän kuoleman
tunnusmerkit riippuvat maailmankatsomuksesta ja kulttuurista.
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Kuoleman ajatellaan haastavan ihmisen kolmel
la tasolla. Intrapersonaallisella tasolla kuolema
kohdataan henkilökohtaisena, sisäisenä ongel
mana ja kriisinä. Interpersoonallisella tasolla
kuolema puolestaan uhkaa kuolevan ihmissuh
teita sekä suhdetta välittömään elämänpiiriin.
Lopulta kuolema näyttäytyy myös transpersoo
nallisena haasteena, jolloin kuolema haastaa
i hmisen suhteessa kaikkeuteen tai transsen
denttiin (1,2).
”Hyvä kuolema” ymmärretään usein sellai
seksi, jossa kuoleva on kyennyt kohtaamaan nä
mä eri tasojen haasteet. Mutta se, mikä olemas
saolon taso tai haaste koetaan merkittävimpänä
tai vaikeimpana, riippuu kulttuurista. Eri katso
muksissa painotetaan näitä kolmea olemisen
tasoa eri tavoin. Merkittävintä kulttuurin kuole
masuhteessa lienee se, miten ”ihminen” käsite
tään kyseisessä kulttuurissa; mikä ihminen on
ja mikä on ihmisen paikka maailmassa (3)? Eri
laiset ihmiskuvat tuottavat erilaisia kuoleman
kuvia.
Nykyistä ”länsimaalaista” kulttuuria voidaan
pitää äärimmäisen yksilökeskeisenä. Ihmiselä
mä nähdään sekulaarina, tämänpuoleisuuteen
keskittyvänä henkilökohtaisena projektina, jos
sa kuolema merkitsee kaiken loppua. Tällaises
sa tilanteessa kuolema näyttäytyy usein puhtaa
na menetyksenä.
Kuten olen omassa väitöstutkimuksessani
huomannut, voi yksilöllisessäkin kulttuurissa
kuolevaa lohduttaa esimerkiksi ajatus elämän
jatkumisesta omissa lapsissa. Myös oman työn
merkitys voi nousta tärkeäksi: työn kautta oma
kädenjälki jää maailmaan.

Yksilö, yhteisö ja identiteetti
Kollektiivisessa kulttuurissa ihmisen identiteet
ti rakentuu suhteessa yhteisöön, joka voi tar
koittaa perhettä, sukua, laajempaa klaania tai
heimoa (4). Yhteisö on osa ihmisen identiteettiä
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ja minuutta – elämän interpersonaallinen taso
korostuu yksilön kustannuksella. Tällöin myös
kuolema näyttäytyy ennen muuta kriisinä yhtei
sön sisällä, haasteena olemassa oleville ihmis
suhteille.
Onko henkilökohtainen kuolema helpompi
kohdata kulttuurisessa ympäristössä, jossa elä
män mielekkyys on jo lähtökohtaisesti rakentu
nut laajempien ihmisverkostojen varaan? Ken
ties. Uskonnosta riippumatta kollektiiviset kult
tuurit tarjoavat jo itsessään yhdenlaisen vas
tauksen kuoleman haasteeseen: yksilö ei ole
merkittävin, vaan ihmisyyden voima on jatku
mossa, suvussa, sukupolvien ketjussa. Ehkäpä
tästä syystä klassisissa keskiaikaisissa ars mori
endi -teksteissä korostetaan sovun rakentamis
ta: anteeksi pyytämistä ja anteeksiantoa kuole
man kynnyksellä.
Maailmanlaajuisesti yksilökeskeinen kulttuu
ri ja ihmiskuva muodostavat vähemmistön.
Suurin osa (70 %) maailman kulttuureista jakaa
kollektiivisen ihmiskuvan. Näistä kulttuureista
monet tunnistavat transsendentteja voimia, jot
ka vaikuttavat ihmisen elämään ja kuolemaan.
Sairauden ja kuoleman kohdalla kyse on tällöin
ensisijaisesti ihmisen ja transsendentin suh
teesta. Kuolema merkitsee maallisen ja ajallisen
elämän loppua, mutta ennen kaikkea uuden
elämänvaiheen alkua.
Kuolemanjälkeisyys tilana tai aikana on tär
keää erityisesti islamissa ja kristinuskossa. Mo
lemmissa vallitsee lineaarinen aikakäsitys, joka
heijastuu niin yksilön kuin maailman kohta
loon. Aikojen alussa Jumala loi elämän tyhjästä
ja ajan lopussa maailma tuhoutuu ja ihmisille
koittaa viimeinen tuomio. Islamilainen eskato
logia kuvaa tarkasti kuoleman jälkeisiä tapahtu
mia. Kuolemassa ihminen poistuu ajallisesta
maallisesta maailmasta ja siirtyy eräänlaiseen
välitilaan, barzakhiin, odottamaan maailman
loppua. Henkilökohtainen eskatologia kohtaa
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ihmiskunnan eskatologian maailmanlopussa,
jossa Jumala jakaa viimeisen tuomionsa (5,6).
Hyvin toisenlainen maailmankuva on intia
laisissa uskonnoissa, joissa vallitsee syklinen
aikakäsitys. Paitsi ihmiselämä, koko maailman
kaikkeus syntyy ja tuhoutuu syklisesti ad infi
nitum. Syntymä ja kuolema seuraavat toinen
toisiaan yhä uudestaan kosmisessa kierrossa,
jota kutsutaan samsãraksi. Ihminen on synty

Luonnontieteen näkökulmasta
yksilön kuolema on väistämätöntä
kokonaisuuden jatkumolle.

Yksilö kuolee, kokonaisuus jatkuu
Aina uskonto ei selitä kuolemaa tai vastaa kaik
kiin kuolemaan liittyviin kysymyksiin. Mutta
tällöinkin kuolemalla on paikkansa elämän
kiertokulussa: esimerkiksi buddhalaisuudessa
filosofinen ajatus pysymättömyydestä toimii ko
ko uskonnon perustana (9). Uskonnollisessa
maailmankuvassa kuolemalle annetaan siis
yleensä jokin merkitys tavalla, joka mahdollis
taa mielekkään tavan suhtautua myös oman
elämän rajallisuuteen.
Mielenkiintoista kyllä, samankaltainen trans
persoonallinen suhtautuminen kuolemaan voi
löytyä myös tieteellisestä maailmankuvasta, jos
sa ihminen ei elä suhteessa Jumalaan, mutta
kosmokseen kyllä. Luonnontieteen näkökul
masta kuolema on yksinkertaisesti osa laajem
man organismin kiertoa: yksilön kuolema on
väistämätöntä kokonaisuuden jatkumolle.
Tämä voi olla lohdullista. Vaikka ”minä” kuo
lee – niin elämä jatkuu. ●

Fotolia

nyt ja kuollut lukemattomia kertoja. ”Kuolema
on kuin riisuisi vanhat käytetyt vaatteet pois”,
Intiassa sanotaan. Samsãra on kärsimystä täyn
nä. Inhimillisen elämän päämääränä nähdään
kin samsãrasta vapautuminen ja täydellisen ju
malayhteyden saavuttaminen. Vapautumiseen
– moksaan – on monia polkuja, joista yksi avau

tuu kuoleman hetkellä. Hyvä kuolema on sellai
nen, jossa kuoleva kykenee keskittymään henki
seen harjoitukseensa (7,8).
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