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Karthagolainen Tertullianus oli ensimmäinen laajasti latinan kielellä kirjoittanut teologi. Hän
käytännössä loi teologisen latinan kielen ja käänsi kristinuskon keskeiset käsitteet kreikan
kielestä latinaksi. Tertullianus eli 200 luvun taitteessa ja joutui puolustamaan kristittyjä ja
kristinuskoa sekä maallisia vainoajia, että harhaoppeja vastaan.
Tertullianuksen teksteistä on haluttu monien filosofien ja teologienkin toimesta etenkin
viimeisen kahden sadan vuoden aikana löytää kirkkoisä, joka halusi täysin hylätä järjen ja
selittää kaiken uskolla ilman rationaalista ajattelua. Samalla on haluttu tuoda esille se, että
Tertullianus olisi ollut sivistyksen ja koulutuksen vastustaja. Lainaukset ovat tuntuneet kuitenkin toisinaan hyvin irrallisilta ja osaa lainauksista ei sellaisenaan löydy Tertullianuksen
kirjoituksista. Tässä työssä esitellään Tertullianuksen järjen ja uskon opetus hänen kirjoitustensa perusteella, sekä selvitetään, miten hän ymmärsi järjen ja uskon suhteen toisiinsa. Tekstilähteiksi on etsitty hänen järkeä ja uskoa eniten käsittelevät teoksensa. Tutkimusmetodina on käytetty systemaattista analyysia, jossa järjestelmällisesti on ensin käyty
läpi kaikki järki ja usko –sanojen esiintymät. Tämän jälkeen on analysoitu niiden merkitys
asiayhteydessään, ja lopuksi on koottu näiden analyysien pohjalta Tertullianuksen kokonaiskäsitykset järjestä, uskosta ja niiden suhteesta toisiinsa.
Tertullianuksen opetus järjestä pohjautuu Raamatun, antiikin ajan ja edeltävien kirkkoisien logos-käsityksiin. Jumalallinen järki on logoksen pohjana. Järjen saadessa Logoksen
muodon, syntyi Poika, jolla on myös Jumalan järki. Synteesinä näistä opeista Tertullianus
opettaa Jumalan luomistyössä ihmiseen puhaltaman hengen muodostavan kuolemattoman
sielun, johon ihmisjärkikin osana kuuluu. Järki on loogiseen ymmärtämiseen liittyvä osa, joka
on annettu myös uskon apuvälineeksi ihmiselle.
Tertullianus, opettaessaan uskosta, tulee kirjoittaneeksi lähes sanasta sanaan yli 100
vuotta myöhemmin Nikean kirkolliskokouksessa hyväksytyn uskontunnustuksen. Kolminaisuusoppi oli sama, kuin se on tänäkin päivänä. Sakramentti otetaan Tertullianuksen mukaan uskolla vastaan, ja usko on apostolinen, eli yksi ja sama kuin opetuslapsilla alkukirkossa. Raamattuun perustuva apostolinen usko auttaa erottamaan harhaopit ja välttämään
niitä.
Järki ja usko kuuluvat Tertullianuksen opetuksessa oleellisesti yhteen, ja hän itse käyttää
kaikkea sivistystään ja tiedollista osaamistaan perustellessaan ja puolustaessaan kristinuskon oppeja ja tapoja ensin maallisille tuomioistuimille ja sitten harhaoppisille. Tertullianuksen tekstit osoittavat, että järkeä tulee käyttää syvässä yhteydessä uskon kanssa ja uskon
vaikuttamana evankeliumin työn hyväksi Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti.
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I. Johdanto

Jeesus lähetti opetuslapsensa saarnaamaan evankeliumia ja kuuluttamaan Jumalan valtakuntaa
(Luuk. 9: 1–6). Alkuun tehtävä vaikutti yksinkertaiselta, mutta sanoman kohdatessa antiikin ja
juutalaisuuden sivistyneistön, filosofian ja antiikin uskontojen moninaisuuden, tuli tarpeelliseksi sanoittaa opetusta myös loogisesti ymmärrettäväksi. Sanoma kulkeutuessaan yhä kauemmaksi, alkoi välillä myös muuttua, siihen sisällytettiin ajatuksia ja uskomuksia sen kohtaamista
erilaisista ideologioista ja maailmankatsomuksista, ja sanoman tulkinnassa törmättiin yhä
uudelleen toinen toisensa kanssa ristiriitaisiin näkemyksiin. Jouduttiin tutkimaan ja tulkitsemaan kirjoituksia, jotta voitiin muodostaa ristiriidatonta ja loogista opetusta evankeliumista,
Jumalan valtakunnasta, Kolmiyhteisestä Jumalasta ja Jumalan Sanasta aina käyttäytymisnormeihin ja arkielämän valintoihin asti.1
Kristinuskon alusta asti uskon ja järjen kysymykset, erityisesti niiden suhde toisiinsa
ovat aika ajoin nousseet keskusteluun. Nykyisessä keskustelussa usein järki ja tiede jopa rinnastetaan toisiinsa, esitetään väitteitä, että vain tiede on järkevää, ja vain tiede voi keskustelussa
edustaa järkeä. Toisaalta nostetaan esille fundamentalistiset uskon tulkinnat suhteessa järkeen.
Fideismin2 esitetään haastavan kaiken järkeen perustuvan argumentaation, ja toisaalta evidentialismin3 katsotaan haastavan uskonnollisen uskon olemassa olon perusteet. Näihin haasteisiin
vanhat kirkkokunnat, protestanttiset ja reformoidut kirkot, mutta myös evankelikaalinen amerikkalainen uskonnollisuus ovat ottaneet hyvin monenlaisia enemmän ja vähemmän jyrkkiäkin
kannanottoja. Sekä uskonnolliseksi, että uskonnottomiksi itsensä -katsovat saattavat nähdä, että
tiede (ja siinä sivussa myös järki?) joko ovat tai eivät ole konfliktissa perinteisen jumalauskon
kanssa.4
On kuitenkin lähes mahdotonta ymmärtää uskon, erityisesti kristinuskon ja järjen suh1

Ayers 1979, 4–5; Lohse 1995, 30–32, 41–45; Evans 2004, 1–2; Räisänen 2011, 33–40; Boatwright 2012, 168–
182.
2
Fideisti ajattelee, että uskonnollinen usko, uskonnolliset väitteet joskus jopa maallisetkin asiat perustuvat uskoon
eikä järkeen. Äärifideisti ajattelee, että usko on järjen vastakohta, kun taas keskiverto fideisti voi ajattella, että sille
mitä ensin pitää hyväksyä uskon näkökulmasta, voidaan löytää rationaalinenkin perustelu tuon näkökulman tueksi.
Fideismissä ei ole syytä pitää jotakin tiettyä absurdia väitettä jotain toista vastaavaa parempana. OCP 2005, 301:
”fideism”; SEP 2018, ”Fideism” (luettu 7.4.2018).
3
Evidentialismi on uskonnonfilosofiassa fideismin vastakohta, se on uskoa siihen, että uskonnolliset väitteet
perustuvat evidensseihin eli järkiperäisiin todisteihin. Uskonnolliset väitteet tulee siis evidentialistin mukaan
perustella järkiperäisesti. Heikkoa evidentialismia edustaa sellainen, jonka mukaisesti osa väitteistä perustuu järkiperusteluihin, mutta osa voi perustua pelkkään uskoon. Nash 1988, 69–92; SEP 2017, ”The Epistomology of Religion” (luettu 7.4.2018); Evidentialismin kritiikkiä esim. Zagzebski 1993, 140-167.
4
Plantiga & Wolterstorff 1983, 1–15.

1

detta, niiden nyansseja ja vaikutusta jopa vastakkainasettelua toinen toisensa kanssa, jos ei palata ja aloiteta niiden tutkimusta aivan alusta, sieltä missä nämä ensimmäisen kerran joutuivat
kosketuksiin toinen toisensa kanssa. Keskustelu kristillisen jumalauskon ja järjen välillä juontaa
juurensa antiikin filosofien maailmankuvaan, sekä kristinuskon ensi askeliin ensin Jerusalemissa ja sitten koko hellenistis-roomalaisessa Rooman valtakunnassa kristinuskon levittäytyessä ja
kohdatessa ensin juutalaisen yhteiskunnan ja sitten monikansalliset ja moniuskonnolliset sekä
filosofisesti maailmankuvaltaan heterogeeniset roomalaiset.5
Georgian yliopiston filosofian ja uskonnon emeritusprofessori Robert H. Ayersin
mukaan kristinuskon levitessä alkuperäisestä palestiinalaisesta kontestistaan kreikkalais-roomalaiseen maailmaan, sen piti pystyä kommunikoimaan eli löytämään yhteinen looginen kieli
ympäröivän maailman kanssa. Siihen kuului ympäröivän maailman maailmankatsomukset,
uskonnot ja filosofiat. Kommunikaation löytäminen oli ongelma, koska uskonnolliset sisällöt,
usko ja uskominen piti pystyä sanoittamaan ymmärrettävällä tavalla.6
Tässä opinnäytetyössä tehdään aikahyppy vuoden 200 jKr. tienoille, Karthagoon, Pohjois-Afrikkaan, silloisen Rooman valtakunnan provinssiin, josta etsitään ja löydetään kirkkoisä7 Tertullianus puolustamassa kristittyjä pakanavaltakunnan oikeuslaitosta ja vainoja vastaan.

5

Helm 1999, 3–4.
Ayers 1979, 1–5.
7
Patrologia käsittelee jumaluusopin osana niitä muinaiskristillisiä kirjailijoita, joihin ekumeeninen kirkko on aina
vedonnut oppinsa todistajina, käsite tuli käyttöön vuoden 1750 vaiheilla.
Patristiikka on muodostunut nimikkeestä theologia patristica, jota 1600-luvulla dogmaatikot käyttivät erottaakseen kirkkoisien opin käsitteistä theologia biblica, scholastica, symbolica ja speculativa. Theologia patristicasta kehittyi sittemmin dogmihistoria, jonka lähteinä kirkkoisien kirjoitusten ohella on yhtä lailla myös liturgista
ja kanonisen oikeuden historiaa.
Vaikka patrologia ja patristiikka ovatkin sukulaisia, patrologia ei ole dogmi- eikä kanonisen oikeuden historiaa,
vaikkakin se esittäessään kirkkoisien elämänvaiheita ja kirjallista työtä onkin pakotettu arvostamaan pyhien isien
merkitystä kirkon synodaalisessa elämässä sekä opin kehityksessä. (Surakka 1959, 7–8)
Nimitys isä on alun perin kirkollinen, varhaisseurakunta korosti kunnioitustaan ja rakkautta esipaimeneensa, piispaansa kutsumalla häntä isäksi. Aluksi näitä isiä siis olivat seurakuntien esipaimenet, piispat, mutta myöhemmin
(viimeistään Augustinuksen aikaan) käsite laajeni tarkoittamaan myös kirkollisia kirjailijoita mm. Hieronymusta.
Vincentius Lerinumilainen teoksessaan Commonitorium vuodelta 434 katsoo kirkon opin ja tradition todistajiksi
ne kirjailijat, jotka omina aikoinaan ja omissa paikoissaan yhteydessä ja uskossa pysyen ovat olleet tunnustetut
opettajina (qui suis quisque temporibus et locis in unitate communionis et fidei permanentes magistri probabiles
exstitissent).
Kun kirkkoisän asema ei enää ollut sidottuna piispuuteen vakiintui vähitellen neljä vaatimusta, joihin kirkkoisä
oli sovitettava:
doctrina orthodoxa, opin puhtaus, virallisten opinkappaleiden oli ehdottomasti oltava sopusoinnussa
kirkollisen ajatustavan kanssa
sanctitas vitae, elämän pyhyys siinä mielessä kuin varhaiskristillisyys pyhyyttä kunnioitti
approbatio ecclesiae, seurakunnan hyväksyntä l. kirkon antama tunnustus
antiquitas, siinä merkityksessä, että kirkkoisä kuuluu klassiseen patristiseen kauteen, n.100–700 jKr.
Ortodoksisessa sanastossa on vakiintunut kirkkoisää tarkoittava termi ”kirkonopettaja”, kun taas katolisessa
kirkossa nimitystä kirkonopettaja, doctor ecclesiae, on kirkkoisien erikoiskunnianimi, jonka myöntää asianomaiselle vain paavi. Ortodokseilla on myös nimitys oikumenikoi megaloi didaskaloi, ekumeeniset suuret opettajat,
joita on kolme: Basileos Kesarealainen, Gregorios Naziansilainen ja Johannes Krysostomos. Tätä kunnianimeä
6
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Samalla hänet löydetään myös puolustautumassa kristillisen kirkon sisältä versovia harhaoppeja vastaan. Tertullianusta on kuvattu yllättävän usein filosofian ja uskonnon historiassa fideismin isäksi, järjen ja logiikan hylkääjäksi ja uskon nostajaksi selitykseksi kaikelle, mitä emme
muuten voi ymmärtää8. Hänet on monesti esitelty filosofian ja koulutuksen vastustajaksi, ja
uskon tai uskonnon nostajaksi kaiken muun sivistyksen edelle.
Esimerkkejä näistä esittelyistä on ensinnäkin yhdysvaltalaisen Yalen yliopiston professorin, filosofi Brand Blanshardin Karl Barth9 -kritiikki. Kritiikin mukaan kristillisessä teologiassa esiintyvä epärationaalinen usko Jumalaan -käsitys on alkujaan Tertullianukselta lähtöisin.
Kritiikin mukaan tätä käsitystä on nykyaikana vahvistanut ensin Pascal muun muassa doktriinissaan: Sydämen syyt, joista järki ei tiedä, ja sitten sitä on kehittänyt Kierkegaard, sekä logiikan ja puhetaidon kautta Dean Mansel. Lopulta Karl Barth on edustanut tätä samaa näkökulmaa
teoksissaan, esimerkiksi Kirkon dogmatiikassa ja Roomalaiskirjeen kommentaarissaan.10
Myös Princetonin teologisen seminaarin systemaattisen teologian emeritusprofessori
George S. Hendry käsitellessään Karl Barthin filosofiaa11 tuo esille näkemyksen Tertullianuksesta fideismin isänä. Hendry tuo esille, että teologit ovat joutuneet kohtaamaan filosofien kritiikkiä oman maailmankuvansa perusteluita kohtaan ainakin jo siitä asti, kun apostoli Paavalin

mainituista isistä käyttää myös roomalaiskatolinen kirkko, jossa toisinaan myös liitetään joukkoon Athanasios
Aleksandrialainen. (Surakka 1959, 8–10; Haldorf 2000, 7–9)
Kirkollisen merkityksen ohella kirkkoisillä on myös merkittävä sija myös yleisessä kirjallisuushistoriassa, erityisesti sen kreikkalaisroomalaisessa osassa. Kirkkoisät ovat antiikin maailman viimeisiä edustajia, joiden tuotannossa antiikin kirjallisen ilmaisun taide puhkeaa monella kirjoittajalla loistoonsa aivan uusissa puitteissa, heidän
suitsiessaan muinaisajan parhaiden opettajien ja koulujen sanallisen ilmaisun taidon kristillisten ajatuksen puolustuksen ja opettamisen palvelukseen. Kirkkoisät eivät toki olleet siis ensisijaisesti kirjailijoita vaan kristillisen uskon
ja moralismin sanansaattajia elinympäristössään.
Aina vuoteen n. 180 isien kielenä oli kreikka, jota koko itä puhui ja joka oli sivistyneistön kielenä myös
Roomassa, koko Italiassa, Afrikassa ja Etelä-Galliassa. Viimeistään vuonna 180 ilmestyy Afrikassa ensimmäinen
kristillinen teksti latinaksi, scillitanilaisista marttyyreista ja tästä lähtien latinasta kehittyy neljännelle vuosisadalle
tultaessa kristillisen lännen yksinomainen kirkkokieli. Kun kirkko otti latinan käyttöönsä, se tavallaan aloitti uuden
aikakauden teologiassa. Erityisesti Tertullianus kirkkolatinan luojana rikastuttaa latinalaista ilmaisua liittämällä
tähän lainoja kreikankielen aarteista, kansanomaisista sanonnoista ja juridisesta terminologiasta sekä luomalla itse
kokonaan uusia sanoja ja ilmaisuja. (Surakka 1959, 10–13; Haldorf 2000, 10–12)
Tässä opinnäytetyössä keskitytään patristiikan osalta lähinnä aikakauteen 200 jKr. tienoilla.
8
Surakka 1959, 89–95; Osborn 1997, xvi–xvii; Halldorf 2000, 55 – 56; Vainio 2010, 24–25.
9
Vaikutusvaltainen sveitsiläinen reformoitu teologi.
10
Blanshard, 1964.
11
Karl Barthin järjen ja uskon filosofiaa avaa Andrew Moore Theological Critiques of Natural Theology –
artikkelissaan. Artikkeli analysoi Barthin ja Emil Brunnerin välistä luonnollisen teologian (teologian muoto, jossa
pyrkimyksenä on löytää Jumalan olemassaolon todistus luonnon havainnoinnin ja järkeilyn avulla) keskustelua
vuodelta 1934. Moore tuo esille analyysissaan, että vaikka Barth alun perin näyttäisi asettuvan vastustamaan luonnollista teologiaa, hän kuitenkin monissa asioissa, mentäessä syvemmälle teologisten ja dogmaattisten ongelmien
yksityiskohtiin, käytännössä asettuu perusteluissaan järkeilyn ja järjen varaan. Barth ei siis luovu järjestään sokeaan uskoon luottaen, vaan käyttää sitä vahvasti uskon tukena. Barth haastaa kuitenkin ihmisjärjen lopullisen aktoriteetin ja oikeuden tehdä lopullisia loogisia päätelmiä esimerkiksi jumaluuteen ja uskoon liittyvistä asioista. Teologia on hänelle ihmisjärjen vastaus Jumalan huomioon ihmistä kohtaan ja järki on osa uskoa. Samalla, järki on
Jumalan antama instrumentti, jolla usko etsii ymmärrystä, tai jolla uskoa voidaan ymmärtää. Moore 2013, 227–
242.
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kohtasi epikurolaiset ja stoalaiset Areiopagilla (Apt. 17: 16–34). Näiden kosketusten jälkeen
Alexandrian teologinen koulu yritti kirkkoisiensä johdolla muotoilla filosofisesti loogista
teologiaa, mutta ei saanut filosofeja vakuutettua. Hendry jatkaa, että tämä ei ole yllättävää, sillä
näitä samanlaisia yrityksiä on ollut myöhemminkin filosofian ja teologian historiassa. Yksi
kuuluisimmista oli Tertullianus, joka julisti sodan filosofiaa vastaan ja jätti Aristoteleen uskon
ulkopuolelle, ulkoiseen pimeyteen. Luther12 asteli, Hendryn mukaan, toisinaan Tertullianuksen
jalanjäljissä väheksyessään järjen merkitystä. Samoille askelille on hänen mukaansa astunut
myös nykyajan ajattelijoista Karl Barth, joka haluaa erottaa teologiset ja filosofiset menetelmät
ja työskentelytavat kokonaan toisistaan riippumattomiksi.13
Edelliset kirjoittajat kirjoittivat 1960-luvulla ja aiemmin. Moni ajattelija vielä nykyäänkin kritisoi ja kirjoittaa Tertullianuksen järjen ja uskon käsityksestä samalla tavalla. Keskitalo
ja Kotkavirta tuovat 2000-luvun taitteessa kirjassaan Järki, usko, eettisyys, Filosofian ja teologian kohtaamisia samaan ajattelumalliin perustuvan kannanoton kirjansa johdannossa. Siinä
kerrotaan, että jo varhaisissa kristinuskon systemaattisissa esityksissä uskoa yleensä pidettiin
filosofisen tiedon täydentäjänä, korkeimpana filosofiana, mutta ei suinkaan tiedon vastaisena.
Kirjoittajien mukaan kuitenkin jo silloin oli uskon ja tiedon vastakkain asettajia, joista kuuluisin
oli Tertullianus. Hän oli edellä mainitun kirjan esipuheen mukaisesti tunnettu ajatuksestaan ”uskon, koska se on järjen vastaista”. Tertullianukselle usko merkitsi kirjoittajien mukaan inhimillistä järkeä uhmaavaa pyrkimystä, jossa järjen pitää väistyä uskon tieltä. Tämä näkemys sai kirjoittajien mukaan antaa tilaa pari sataa vuotta myöhemmin Augustinuksen edustamalle linjalle,
jossa usko on luonnollisen tiedon rajoja laajentavaa eikä sen vastaista ajattelua ja toimintaa.14
2000-luvulla samansuuntaisia ajatuksia Tertullianuksesta on esittänyt myös muun
muassa Indianan Greencastlen DePauw -yliopiston filosofian professori Erik Wielenberg kirjassaan God and the Reach of Reason – analysoidessaan ja kuvatessaan C.S. Lewisin Bertrand
Russel –tulkintaa. Hän kirjoittaa tässä yhteydessä, että Tertullianus kirjaa ensimmäisenä teologian historiassa fideistisen ”usko järjen vastakohtana” – ajatuksen muodossa ”Jumalan Poika
on kuollut: se on uskottava, koska se on absurdia. Hänet haudattiin ja hän nousi uudelleen: se
Lutherin järjen ja uskon filosofiasta kirjoittaa tarkemmin Theodor Dieter artikkelissaan Martin Luther’s Understanding of ”Reason”. Dieter summaa Lutherin kirjoituksista neljä näkökulmaa hänen suhtautumisestaan järkeen.
Näistä ensimmäinen, johon Lutherin järki-käsityksen kritisoijat helposti tarttuvat, on Lutherin kommentti, jossa
hän 1) kovin sanoin haukkuu niitä, jotka järkisyillä ja järjellä yrittävät muuttaa uskon totuuksia ja tulkintoja. Tästä
yritetään vetää johtopäätöksiä, että Luther hylkäisi järjen ja järjen käytön. Luther tuo kuitenkin esille kirjoituksissaan, että 2) uskoa ja jäkeä ei voi erottaa toisistaan, koska jo 3) Pyhän Hengen toiminta sanan kautta ulkoisessa
maailmassa yhdistää, ja yhdistää myös järjen itseensä. Näin uskovat näissä vaikuttavan Pyhän Hengen kautta
kykenevät järjellä ja järjellisesti selittämään sanaa, ja 4) järki voidaan nähdä parhaimpana mahdollisena Jumalan
antamana työvälineenä, joka antaa syvällisen ymmärryksen myös Jumalan sanan ymmärtämiseen. Dieter 2011.
13
Hendry 1964.
14
Keskitalo & Kotkavirta 1997, 6.
12
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on varmaa koska se on mahdotonta.” Wielenbergin mukaan tämä osoittaa uskon olevan Tertullianukselle ja myöhemmille fideisteille irrationaalinen aktiviteetti. Hänen mukaansa myös Russell näki omista lähtökohdistaan uskon yhtä irrationaalisena tähän tapaan: ”Ajattelen uskon olevan pahe, koska usko merkitsee uskomista väitteisiin joihin ei ole mitään hyvää syytä uskoa.
Tuo voidaan ymmärtää uskon määrityksenä.” Russell teki tästä täysin päinvastaisen johtopäätöksen kuin fideistit. Hän perusti ajattelunsa logiikkaan, järkeen ja filosofiaan, jääden epäilemään uskon tarkoituksenmukaisuutta ihmiselle. C.S. Lewis jakaa, Wielenbergin mukaan, Russelin ajatuksen, varoittaen erityisesti ymmärtämättömistä saarnaajista, jotka aina ovat kertomassa, kuinka kristinusko tulee auttamaan sinua henkilökohtaisesti, ja kuinka hyvä se on yhteiskunnalle. Lewisin mukaan, jos kristinusko on epätosi, kukaan järkevä ei halua uskoa siihen, ja jos
se taas on tosi, kaikki järkevätkin haluavat uskoa siihen, vaikkei se antaisikaan heille mitään
apua.15
Nimekkäistä filosofeista myös Richard Dawkins päätyy arvioimaan Tertullianuksen sellaisen sokean uskon kannattajaksi, johon ei järki ja järkeily sovi. John Holroyd päätyy Philosophy Now –lehden 2011 syksyn artikkelissaan Between Dawkins & God tälle samalle kannalle,
todeten Richard Dawkins olevan oikeassa väittäessään uskonnollisen uskon olevan enimmäkseen sokeata uskoa ilman järkeä. Holroydin mukaan ne panokset, jotka teistit, esimerkiksi Alastair McGrath, Alvin Plantinga, Richard Swinburne, Tuomas Akvinolainen, Anselm, Terry Eagleton, Paul Tillich ja Tertullianus, ovat laittaneet osoittaakseen, että usko perustuu järkeen, ovat
menneet hukkaan – kaikki selitykset ovat osoittautuneet loogisiksi kehäpäätelmiksi.16
Tertullianuksen asemointiin fideismin ytimeen syyllistyy siis filosofien lisäksi toisinaan
myös uskonnolliset piirit. Filosofian tohtori, Rockhurst Jesuit –yliopiston ja Holy Apostles Collegen opettaja Curtis Hancock kirjoittaa 2012 ilmestyneessä Studia Gilsoniana –lehden artikkelissa Gilson on the Rationality of Christian Belief puolustaessaan muuten kristinuskoa järkiperäiseksi ja järjelliseksi, että ”fideistit Tertullianus ja Tatianus lainasivat apostoli Paavalia ja tulivat johtopäätökseen, että filosofia on tarpeetonta ja vaarallista, koska kaikki mitä voidaan tietää
järjen avulla, voidaan tietää uskon avulla vielä paremmin, ja koska järki ylpeyden syntinä pyrkii
korvaamaan uskon sydämessä.”17
Tämä opinnäytetyö syventyy Raamatun, antiikin filosofien sekä varhaiskristillisten kirkkoisien opetusten pohjalta tuomaan esille Tertullianuksen todellisen ymmärryksen järjestä ja
uskosta, sekä niiden asemasta toisiinsa nähden. Tavoitteena on esitellä Tertullianuksen järjen
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ja uskon opetus hänen kirjoitustensa perusteella, sekä selvittää, miten hän ymmärsi järjen ja
uskon suhteen toisiinsa. Päätutkimusmetodina on systemaattinen analyysi, jonka käyttöä tässä
tutkimuksessa esitellään tarkemmin luvuissa Järki ja Usko.
Tertullianuksen latinankielisistä teoksista (n. 31 jäljellä olevaa) vain kolme on suomennettu. Näiden suomennettujen lisäksi tässä tutkimuksessa on käyty hänen neljä muuta alkukielistä teostaan läpi luku luvulta, lause lauseelta ja sana sanalta, ja muutamiin muihinkin teoksiin
käydään kursorisesti tutustumassa. Tutkittavat teokset, tutkimuksen lähteet, esitellään tarkemmin edellä jo mainituissa luvuissa Järki ja Usko. Tertullianuksen latinan kieli ei ole helppoa,
hän on virtuoosimainen kielenkäyttäjä ja hänen teoksensa vilisevät haasteellisia sanaleikkejä.
Tästä syytä työn yhteydessä suomennetuille teksteille on oleellisilta osin otettu alkuteksti alaviitteisiin, jotta valveutunut lukija voi varmistaa yhtenevyyden alkutekstiin.
Tutkimuksen kolmas osa Tertullianuksen järki- ja uskokäsitteiden kuvaamisen jälkeen
on tutkielma näiden kahden suhteesta toisiinsa Tertullianuksen opetuksessa. Tähän on Tertullianuksen kirjoitusten lisäksi otettu analysoinnin avuksi mukaan kaksi Tertullianus-analyysia.
Melbournen Queen´s College –yliopiston Uuden testamentin ja varhaisen kirkkohistorian emeritusprofessori Eric Osbornin yhtenä tarkoituksena kirjassaan Tertullian, first theologian of the
West oli kirjoitusprosessin kautta analysoida Tertullianuksen luomaa ja käyttämää argumentaatiomallia. Vastaavasti edellä esitellyn professori Robert Ayersin Language, Logic and Reason
in the Church Fathers -teos analysoi ja vertailee Tertullianuksen, Augustinuksen ja Tuomas
Akvinolaisen kirjoituksia semanttisista lähtökohdista, analysoiden näitä rinnakkain kielellisen
ja loogisen merkitysanalyysin kautta. Ennen edellä mainittuja kuvauksia ja analyysejä on ensin
hyvä hieman tarkastella myös ajankuvaa; ihmisiä, ajattelua ja maailmaa, jossa Tertullianus eli.
Tämä tarkastelu johtaakin meidät filosofiseen ja raamatulliseen logos-oppiin, jossa on sekä
järjen että uskon syvät alkujuuret.

6

I.I. Alkukristityt ja Karthago 200-luvun taitteessa
Roomalainen Karthago

Kuva 1. Karthagon sijainti Rooman valtakunnassa.

Välimerellä vallitsi 2000-vuotta sitten roomalainen rauha (Pax Romana). Vuosisatoja jatkuneiden sotien jälkeen Rooman kaupunkivaltio oli ulottanut imperiuminsa Syyriasta Britanniaan ja
Saharan autiomaasta Tonavalle ja Reinille. Alistetut kansat olivat toisaalta ryöstösaalista, mutta
toisaalta samaan aikaan vallitsi roomalainen laki. Pakkorauha loi edellytykset filosofian, talouden ja kulttuurin kukoistukselle. Rooman valtakunnassa vallitsi yleensä suvaitsevaisuus uusia
ajatuksia ja maailmankuvia, myös uskontoja kohtaan, ja näiden ajatusten pohjalta myös kristinuskon oli helppo levitä. Kristityt toki herättivät myös ennakkoluuloja, jotka johtivat aika-ajoin
suuriinkin vainoihin. Heistä saatettiin levittää valheita ja vihapuheita, milloin mistäkin syystä.
Kristittyjen velvollisuudentunto, rehellisyys sekä kuuliaisuus esivallalle eivät aina olleet kaikille mieliksi, ja mitä ei voinut voittaa puolelleen, se yritettiin tuhota. Myös Tertullianuksen aikaan
oli vainoja, ja käännyttyään kristityksi Tertullianus pyrki puolustamaan kristittyjä oikeudessa
vainoajia vastaan.18
Karthago oli foinikialaisten viimeistään yhdeksännellä vuosisadalla ennen Kristuksen
syntymää perustama kauppakaupunkivaltio Pohjois-Afrikassa nykyisessä Tunisiassa. Se oli
puunilaissotien seurauksena, Karthagon taistelun jälkeen vuonna 146 eKr. vallattu ja hävitetty.

18

Arffman 2004, 14–34; Saastamoinen 2009, 36–37; Boatwright 2012, 168–182; Burns & Jensen 2014, xlvi, l, 1–
11.

7

Sen väkeä oli surmattu, aarteet ryöstetty, ja yli 50 000 orjaa myyty ympäri Rooman valtakuntaa,
ja lisäksi sen rakennukset oli tuhottu, mutta Julius Caesar oli perustanut ja rakennuttanut sen
uudelleen noin sata vuotta myöhemmin, 49-46 eKr. Ensimmäisellä vuosisadalla siitä oli kasvanut Rooman imperiumin länsiosan toiseksi suurin kaupunkivaltio, Afrikan provinssin pääkaupunki, sen väkiluvun kohotessa parhaimmillaan jopa 500 000 asukkaaseen. Karthagosta oli tullut toisella vuosisadalla myös yksi kristinuskon keskuksista. 200-luvun taitteessa, Tertullianuksen elinaikana siellä pidettiin myös alueellisia kirkolliskokouksia, joihin osallistui vähintään 70
piispaa. Tertullianus kuvaa roomalaiselle kuvernöörille Apologiassaan kristinuskon leviämistä
Karthagoon: ”Kristityt, joita ennen oli vain muutamia harvoja, ovat täyttäneet joka paikan
ympärilläsi, suurkaupungit, saaret, linnoitukset, pikkukaupungit, torit, […], palatsit, senaatin,
foorumin. Emme ole jättäneet mitään muuta paikkaa täyttämättä kuin Sinun jumaliesi
temppelit.”19
Kristillisen kirkon asema 200-luvun taitteessa
Kristillisen kirkon painopiste oli siirtynyt Jerusalemista (juutalaissodan vaikutuksesta) Roomaan, Aleksandriaan ja Antiokiaan. Aleksandria lienee ollut tässä vaiheessa merkittävimmässä
asemassa, sinne kerääntyi paljon oppineistoa ja siellä vaikutti kirkkoisien ja piispojen alaisuudessa hellenistiseen ja juutalaiseen perinteeseen nojautunut teologinen koulu, joka tuotti ja
sanoitti kristinuskon oppeja filosofisesti loogisessa muodossa. Irenaeus ja Clemens olivat vaikuttavimpia näistä 200-luvun taitteen aleksandrialaisista opettajista. Todennäköisesti heidän
oppilaitaan tuli useita myös Karthagon alueelle, ainakin Tertullianuksen opetuksissa on paljon
aleksandrialaisia vaikutteita ja uskon kieleksi oli vakiintunut kreikka. Uuden testamentin kirjoitukset; kirjeet ja evankeliumitekstit olivat tällä kielellä, ja nyt toisella vuosisadalla tulkintojen
moninaisuudesta johtuen jouduttiin sanoittamaan ja tulkitsemaan näitä kirjoituksia. Haasteiksi
olivat nousseet tulkintatavat, jotka olivat ristiriitaisia keskenään. Perimätiedon mukaan Karthagon alue, roomalainen Afrikka, kristillistyi alun perin Roomasta käsin, siteet Roomaan olivat
syvät ja kristityt tukeutuivat vahvasti Rooman johtajuuteen. Myöskin Rooman seurakunnissa
tapahtuneet muutokset näkyivät saman tien kuin kaikuina Karthagossa noina aikoina.20
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I.II. Tertullianus, latinankielisen teologian isä
Karthagolainen Tertullianus lienee ensimmäinen, laajasti latinaksi kirjoittanut
teologi, ja häntä pidetäänkin läntisen kristinuskon dogminmuodostuksen taustavoimana, vaikuttajana mm. Augustinuksen ja Cyprianuksen ajattelussa. Tertullianusta on toisinaan lainattu ja käytetty
sekä ymmärretty väärin, mm. hänen suuhunsa on laitettu fideismin perussitaatteja
esimerkiksi ”uskon, koska se on järjetöntä”, vaikka tällaista ei hänen kirjoituksistaan löydy. Näistä lähtökohdista tämän
tutkimuksen tehtäväksi on otettu Tertullianuksen kirjoituksiin syventyminen sekä sen esiin tuominen, mitä hän todella

Kuva 2. Tertullianus.

kirjoitti uskosta ja järjestä.
Quintus Septimius Florens Tertullianuksen vaiheista on vähäisesti tietoa, ja tiedot ovat
peräisin lähinnä hänen omista kirjoituksistaan. Hän on ilmeisesti syntynyt roomalaiseen sotilasperheeseen Karthagossa n. 155 jKr. Hän sai siellä laajan ja korkean reettorikoulutuksen, jonka
pohjalta hän toimi asianajajana Karthagossa ja ehkä myös Roomassa. Opintoihin on kuulunut
puhetaidon ja juridiikan lisäksi stoalaisesti värittynyt keskiplatoninen filosofia. Hänen tuotantonsa todistaa syvästä sivistyksestä ja häikäisevästä kielen hallinnasta. Kristityksi hän kääntyi
vuosien 190-195 vaiheilla. Käännyttyään kristityksi hänestä tuli ensimmäinen kristillisen teologian latinankielinen sanottaja, hän välitti kreikan kielisen teologian latinan kielelle luoden
samalla pohjan koko läntisen kirkon teologialle. Tertullianus oli erityisesti apologeetta. Hän
puolusti kristillistä uskoa roomalaisia vallanpitäjiä vastaan, mutta myös harhaoppien esittäjiä
vastaan.21
Tertullianus ei nähnyt itseään minkään uuden keksijänä vaan ainoastaan ja erityisesti
apostolien kautta välittyneen Jumalan evankeliumin puolustajana. Hänen tapansa kirjoittaa ja
sanoittaa lukijalleen ymmärrettävään muotoon opetuksensa, esimerkiksi ”Mikä lopussa näyttäytyy ihmiselle todellisena Jumalan häväistyksenä ja tappiona, onkin ihmisyyden pelastuksen
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salaisuus”, ovat jääneet osaksi vaikuttavaa historiaa. Tähän vaikuttaa kolme kirkkoisän kirjoituksista esille nousevaa seikkaa. Ensimmäisenä on ajattelun selkeys ja taloudellisuus; hän esittelee ensin aiheen ja sitten argumentoi sen. Toisena seikkana on vahva tunne sanan ja sanojen
voimasta; Jeesus Kristus oli itse voimallinen sana, joka on myös läpi historian Jumalan luomistyössä vaikuttamassa. Kolmantena seikkana nousee vahva sitoutuminen tiiviiseen ajatusten
vaihtoon, debattiin ja jopa väittelyyn.22
Ajankuvaan kuului, että Tertullianus joutui puolustamaan uskon näkemyksiään useita
erilaisia ja eriäviä näkemyksiä vastaan. Ensimmäisenä lännen (latinalaisen kulttuuripiirin) teologina toisella vuosisadalla, hän joutui edellisten lisäksi myös sekä sulattamaan filosofisen ajattelun elementit teologiaan, että valaisemaan Uuden testamentin sanoman, uskon opin ja tunnustuksen välistä yhteyttä. Hänen ajatuksensa ovat tulleet ajankohtaisiksi myös näinä päivinä, kun
ollaan siirrytty kokonaisjärjestelmistä ja yleisistä johtopäätöksistä erityistapauksiin ja yksityiskohtien viilaamiseen – tai toisaalta yhteisen metafysiikan hahmottelusta maailmankatsomuksia
eriyttävään individualismiin.23
Tertullianuksen johdonmukainen argumentaatio mahdollistaa meille hänen lopputulostensa ymmärtämisen. Toisaalta, vaikeasti tavoitettavana ja jatkuvana teesi-antiteesikirjoittajana
hänet on määritelty usein jopa pilkkailevaksi tai ivailevaksi stoalaiseksi. Pohjimmiltaan hän oli
erittäin taitava ja monipuolinen antiikin retoriikan käyttäjä, joka tarkoituksellisesti asetti lukijalleen haasteita. Näin hän aiheutti helposti vihastumista sanojen lopulta osuessa maaliinsa. Tertullianuksen retoriikan tapa juontui (hänen lakimiestaustastaan johtuen) hänen tavastaan tutkia
vastapuolen perustelut ja sitten pureutua niiden mahdollisiin heikkouksiin ja osoittamaan siten
vastapuolen väitteiden mahdollinen epäloogisuus – ”kertomaan olkimiehelle, ettei hänellä ole
aivoja”. Hän pyrki osoittamaan, että ilman sisältöä väitteillä ei ole tarkoitusta. Retorinen monimutkaisuus ja ylivertainen sanataiteilu asettavat lukijalle haasteen tarkkuuteen luettaessa ja
tulkittessa Tertullianuksen kirjoituksia.24
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II. Logos – Sana ja järki

Englantilainen filosofi Anthony Kenny on kirjassaan Faith and Reason tuonut esille, kuinka
filosofiassa on huomattavasti vaikeampaa määritellä se, mitä järki on, kuin se, mitä usko on.25
Järjestä on lukuisia erilaisia ja keskenään ristiriitaisiakin esityksiä, ja näin oli myös jo antiikin
aikana.
Järki käsitteenä palautuu antiikin aikana kreikan kielen käsitteeseen logos, jolla oli
lukuisia muitakin merkityksiä. Tässä yhteydessä rajoitutaan käsittelemään lähinnä järkeä eli
ensin jumalallista järkeä ja sitten inhimillistä järjenkäyttöä, mutta viivähdetään myös merkityksessä kaikkeuden perimmäinen alkusyy. Tämä merkitys tulee hyvin vahvana esille Uudessa
Testamentissa erityisesti Johanneksen evankeliumin alussa, jossa Logos26, merkityksessä Sana
yhdistetään Jumalan Poikaan, ja Jumalan Poika esitetään maailmankaikkeuden perimmäiseksi
alkusyyksi. Kirkkoisien kirjoitukset ja oikeastaan koko kristikunnan myöhempi teologia
siteeraavat tätä merkitystä hyvin runsaasti määriteltäessä Kolmiyhteistä Jumalaa. Käsittelen
logos-oppia kahdessa osassa, ensin eksegeesinä lähinnä Johanneksen evankeliumista, sitten
systemaattisena analyysina antiikin filosofian ja varhaiskauden patristiikan tekstien ja filosofian
pohjalta.

II.I. Logos Raamatussa
Logos esiintyy ja on märiteltynä siis Raamatussa erityisesti kirkkovuotemme joulupäivän evankeliumitekstissä. Tekstin logosanalyysin apuna on käytetty Holmén-Merenlahti kirjan kuvaamaa tekstieksegeesin mallia, joka jakautuu viiteen osaan: tekstikritiikkiin, tekstin kontekstiin,
tekstin historialliseen taustaan, tekstin redaktioon ja muotoon sekä tekstin sisällön analyysiin
ja sanomaan, jossa käytetään narratiivista ja retorista tulkintaa. Lisäksi eksegeettisessä analyysissa on käytetty apuna alaviitteinä mainittua kirjallisuutta.
Tekstikritiikki
Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi
Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli
ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Tuli mies, Jumalan lähettämä,
hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän
itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa
maailmaan. Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä.
Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat
hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet
verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän
25
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keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli
täynnä armoa ja totuutta. (Joh. 1: 1-14)

Alku tarkoittaa tässä (Joh. 1:1) koko olevaisuuden alkua. Tässä on myös yhteys Mooseksen
ensimmäisen kirjan alkuun ja luomistyöhön. ”Alussa oli Sana” voitaisiin tulkita myös lauseeksi: alussa oli järki (tai viisaus). Logos -sana johtaa syvälliseen analyysiin, jossa Sanalle on ainakin kolme vahvaa juurta. Yksi lähtee Vanhasta testamentista, ”Jumalan Sanasta” (debar Jahwae), jolla on keskeinen asema Vanhan testamentin profeettojen uskonnossa (esim. Jes. 55:1011 tai Viis. 18:14-15). Tämä Jumalan sana yhdistettiin lähinnä lakiin, tooraan, mutta vaikka
juutalaisuuden selitys lain olemuksesta selittää sen ennalta olevaksi ja ikuiseksi, se ei kuitenkaan selittänyt, että laki on Jumala. Toinen Sana-käsitteen juurista johtaa juutalaiseen viisauskirjallisuuteen (esim. Snl. 8:22-24, 30, Snl. 3:19, Snl. 1:29, Siir. 24:8-9 ja Viis. 7:25-26). Näihin
kohtiin myös Uuden testamentin kirjoittajat ovat viitanneet (esim. Kol. 1:15, Hepr. 1:2-3). Viisauskirjallisuudesta nousee sama ajatus, jossa Sana, viisaus oli jo luomisessa mukana, mutta
Uusi testamentti voimakkaammin tuo esille ja vahvistaa, että Sana oli jo alussa, mukana luomisessa, mutta sitä ei luotu. Johanneksen evankeliumin alussa Sanaa ei kuitenkaan voi tulkita viisaudeksi, kun tässä Sanaa tarkoittava alkukielen, kreikan sana on logos, eikä feminiininen sofia.
Logos-sanalla on kaksi merkitystä: sana ja järki. Järki sana viittaisi vahvemmin hellenistiseen
perintöön, Kreikan filosofien, Platonin ja stoalaisuuden näkökulmiin. Yhtymäkohta voisi olla
myös hellenistijuutalaisen Filonin perintöön, jossa onkin Sana-käsitteen kolmas juuri. Kreikan
filosofeista poiketen Filon ei selitä logosta pelkästään maailman järjeksi ja järjestykseksi vaan
Jumalan luomisteon välineeksi ja Jumalan kuvaksi. Evankeliumiteksti tuo kuitenkin vahvemmin esille yhteyden ja identtisyyden Sanan ja persoonallisen Jumalan, Jumalan pojan ja hänen
ihmiseksi tulemisensa välillä. Seuraavat jakeet käsittelevät Sanan suhdetta maailmaan. Sanan
välityksellä Jumala loi maailman. Tässä on muistuma Vanhan testamentin luomiskertomukseen: Jumala sanoi, ja se tuli, tapahtui. Tämä Kristuksen osallisuus luomistyössä toistuu myös
Uuden testamentin kirjoituksissa (esim. 1. Kor. 8:6, Kol. 1:15-16 ja Hepr. 1:2). Samalla Uuden
testamentin edustama alkukristillisyyden oppi maailman synnystä poikkeaa selvästi gnostilaisesta ajattelusta. Maailma ei syntynyt jumaluudesta ”vuotamalla” eikä sitä luonut Jumalasta
riippumaton toinen jumala, demiurgi. Samalla näissä jakeissa kuvataan Sanan suhdetta ihmisiin, ihmiskuntaan. Luomisosallisuuden lisäksi Kristus on elämän ja valon lähde. Valo Raamatun kielessä merkitsee valoisuutta, jossa voi nähdä ja kulkea, ei siis valaisinta. Sana on ihmisten
valkeus, ei laki. 27

27

Nikolainen 1989, 18–26, 30; Schulz 1992, 25–32; Thurén 1992, 21–23, 27–30; Saarisalo ”Sana”.

12

Joh. 1:6,8: Johannes syntyi valon todistajaksi. Tässä valon kirkkaus on näkyvää, mutta
kaikki eivät sitä sitä huolimatta nähneet. Valon vastaanottamisessa on kaksi vaihetta: ensin
Valoon uskotaan jonkun aiemmin nähneen todistuksen perusteella, sitten se opitaan itsekin
näkemään. On hyvä muistaa tässä yhteydessä, että ihminen ei Vanhan testamentin mukaan kestä pyhän Jumalan näkemistä, siksi tarvitaan todistajia. Tämän tekstin on voitu joskus ajatella
myös olevan kritiikkinä niille mahdollisille Johanneksen opetuslapsille, jotka ehkä ajattelivat
Johanneksen olevan se Valo, josta hän todisti. Kuitenkaan ei ole aukottomia todisteita, että
Johanneksen kuoleman jälkeen hänen opetuslapsistaan olisi jäänyt erillinen ryhmä, joka olisi
uskonut Johannekseen messiaana. Johannes ymmärretään tässä Vanhan testamentin profeettojen ennustamana edellä kulkijana. ”Tänne tuli mies” siirtää alkusoiton, prologin ajatukset historian tasolle, tuo sen osaksi tuon ajan ihmisten ympäristöä.28
Joh. 1:9: Eri käännökset ovat asettuneet kahdelle kannalle siinä, mitä jakeen ”maailmaan tuleminen” tarkoittaa. Kaksi uusinta suomalaista käännöstä ja ruotsalainen kääntää jakeen
siten, että todellinen valo oli tulossa maailmaan, Biblian käännös on yhtenevä ainakin Lutherin
1545 ja King James –käännöksien kanssa, ja sanoo näin: ”Se oli totinen valkeus, joka valistaa
kaikki ihmiset, jotka tulevat maailmaan”. Tämä käännöstapa on mielestäni loogisesti oikeampi,
juurihan luvun alku edellä kertoi kuinka Sana eli Valo oli jo luomisessa, Jumala sanoi jo luomisessa ”Tulkoon Valo”, eli todellinen valo oli jo tullut eikä tulossa. Ajatuksena valosta ja pimeydestä Thurén tuo esille: Valon ruhtinas Mikaelin ja pimeyden ruhtinas Belialin taistelu esiintyy
apokryfisissa kirjoituksissa. Valo ja pimeys -ajatus, ei siis ole vain gnostilainen, vaan se löytyy
varhaisemmasta juutalaisuudesta, joskin ei kuitenkaan gnostilaisesti väritettynä.
Joh. 1:10: Maailmassa olevat ihmiset ovat hänen (Sanan) kauttaan saaneet syntynsä,
mutta maailma eli ihmiset maailmassa eivät tunteneet häntä (Sanaa), omaa luojaansa. Joh. 1:11
kertoo, kuinka Sana tuli luomakuntaan jo ennen inkarnaatiota, Vanhan testamentin aikana, mutta kaikki eivät ottaneet sitä vastaan. Sana tuli myös omaan, luotuun maailmaansa, ei vain juutalaiseen vaan koko maailmaan. Joh. 1:12 mukaisesti Sanaan oli mahdollista uskoa jo ennen Kristuksen syntymää, ja tässä Aabraham oli ja on kaikkien uskovien esikuva.29
Joh. 1:13 Syntyminen Jumalasta tarkoittaa luonnollisella tavalla alkunsa saaneita
ihmisiä, jotka Sana on uudesti synnyttänyt Jumalan lapsiksi. Joh. 1:14 kertoo, kuinka Kaikkivaltias Sana tuli siis heikoksi, hyödyttömäksi, katoavaksi lihaksi, pystytti telttansa eli asettui
asumaan kansansa keskelle. Tässä on yhteys Jumalan läsnäoloon omassa seurakunnassaan ja
vertauskohtana on liiton teltta tai Viisauden telttamaja Vanhassa testamentissa. Armo ja totuus
28
29
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– kohta nostaa esille kysymyksen, puhuiko Mooseksellekin (2. Moos. 34:6) Jumalan Poika
kuten Jesajalle (Joh. 12). Joh. 1:17 todistaa vielä armon ja totuuden tulevan Jeesuksen
Kristuksen kautta kaikille ihmisille.
Thurénin tekstin mukaisesti Johanneksen evankeliumissa on yhtymäkohtia Markuksen
evankeliumiin. Evankeliumi –sana Markuksen evankeliumissa on yhdistettävissä Johanneksen
kirjoittamaan lihaksi tulemisen julistamiseen, jumalallisen kuninkaan inkarnaation julistamiseen. Yhtymäkohta voidaan mahdollisesti löytää Johanneksen hymnin hepreaa taitavan kirjoittajan etymologisen tutkimuksen kautta, jossa huomataan Vanhan testamentin verbin bisser ´julistaa ilosanoma´ olevan samaa juurta kuin substantiivi basar ´liha´, ja tarkoittavan oikeastaan
lihaksitulemisen, jumalallisen kuninkaan inkarnaation julistamista. Sanan evankeliumi (hepr.
besora) alku ei siis olekaan Johannes Kastajan esiintyminen (Mark.) vaan Sanan tuleminen
lihaksi (basar). Nykyeksegeetit välttävät toki näin pitkälle meneviä etymologisia selityksiä,
mutta ensimmäisen vuosisadan juutalaiset raamatuntutkijat kuten Filon, harrastivat niitä aivan
varmasti. 30
Tekstin konteksti
Tekstijakso on Johanneksen evankeliumin alussa, sen johdantona ja esipuheena – tekstiä on
luonnehdittu jopa kristilliseksi hymniksi koko kirjan alussa. Esipuhe tuo esille konsentrisen
rakenteen: Jeesus on Sana ja Sanan vastaanottajat ovat Jumalan lapsia. Esipuheen ytimeksi nousee Sanan eli Jeesuksen eli Jeesuksen lunastustyön vastanottajat, jotka ovat siis Jumalan lapsia.
Tämä ydinajatus toimii avaimena koko evankeliumiin. Esipuhe toimii alkusoittona koko evankeliumiin, monet tutkijat ajattelevat prologin olevan hymnin, erityisesti kristillisen hymnin,
koska sen sisältö on vahvasti kristillinen.31
Teksti kuvaa Jeesuksen lihaksi tulon, inkarnaation yltäen kuvauksessaan yli aika-avaruudellisen kosmoksen, yli tunnetun universumin aina jumalalliseen äärettömyyteen. Johannes
ei synoptikoiden tapaan jää maanpinnalle, Betlehemin syntymähetkeen, paimeniin, enkeleihin,
tähteen ja itämaan tietäjiin, hän ei edes mainitse niistä mitään, vaan hän tuo esille yhtymäkohdan koko ihmiskunnan pelastushistoriaan, Jeesuksen rooliin ja tehtävään maailmassa. Se on
samalla tietynlainen uskontunnustus, dogmaattinen esitys yhteisestä uskosta ja pelastuskäsitys,
vaikka se äkkiä luettuna nostaakin esille suuria kysymyksiä ja tarkennusta vaativia yksityiskohtia. Teksti on teologiselta luonteeltaan erittäin syvällinen ja monitahoinen ja altis myös virhetulkinnoille. Tekstin pohjaksi on hyvä ymmärtää koko Vanha testamentti sekä lukea sitä yhdessä
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muiden evankeliumien ja Uuden testamentin kirjoitusten kanssa. Tekstiä Johanneksen evankeliumissa seuraa välittömästi kuvaus Johannes Kastajan toiminnasta, hänen todistuksensa Jeesuksen Jumaluudesta ja sen jälkeen Jeesuksen kaste, josta alkaa Jeesuksen julkinen toiminta
opetuslasten kutsumisella.
Tekstin historiallinen tausta
Kirjoittajasta32 voidaan havaita tuntemus hellenistiseen ja juutalaiseen perinteeseen, kulttuuriin
ja kirjoituksiin. Evankeliumi ja Johannesta varhaisemmat traditiot ovat peräisin kaksikielisestä
ympäristöstä. Tekstin kieli on sekä kieliopiltaan että tyyliltään seemiläisväritteinen kreikka.
Johanneksen käsite- ja ajatusmaailma poikkeaa synoptikoista. Uskonnonhistoriallisesti tekstistä
mytologisen kristologian (pre-eksistenssi Logos, Isän Lähettämä, Ihmisen Poika, joka on laskeutunut taivaasta alas ja jälleen nousee ylös jne.) ja siihen liittyvän dualistis-gnostilaisväritteisen kielen (olemusten vastakohta Jumalan ja maailman, pelastuksen vastaisen mahdin välillä,
valon ja pimeyden, valheen ja totuuden, ylhäällä ja alhaalla olevan välillä jne.) kautta on löydettävissä joitakin yhtymäkohtia joihinkin farisealaisjuutalaisuudesta ja hellenismijuutalaisuudesta poikkeaviin käsityksiin esim. Qumranin essealaisen yhteisön ajatuksiin sekä itämaiseen
gnostilaisväritteiseen juutalaiskristillisyyteen Palestiinan ja Syyrian alueilla. Gnostilaisuuden
alkuvaiheet ulottuvat todennäköisesti esikristilliseen aikaan. Gnostilaisille liikkeille on tyypillistä piirteet erilaisista uskonnollisista ja filosofisista virtauksista, mm. juutalaisesta apokalyptiikasta, mysteeriuskonnoista, iranilaisesta uskonnosta ja kreikkalais-hellenistisestä filosofiasta.
Kuitenkin Johannes pitäytyy Vanhan testamentin esittämässä viisaus-näkökulmassa (Snl. 8,
Siir. 24 ja Viis. 9) eikä laajenna niitä gnostilaisuudesta tuttuihin Raamatulle vieraisiin ulottuvuuksiin. Dualistiset vastaparit Jumala – maailma, valo – pimeys, totuus – valhe, ylhäällä –
alhaalla ja vapaus – orjuus on hyvä suhteuttaa tähän viitekehykseen. Ilmeisesti kirjoittajan taustalla on vaikuttanut selvät yhtymäkohdat edellä mainittuihin filosofisiin ja uskonnollisiin suuntauksiin. Evankeliumista on löydettävissä myös juutalaisvastaistapolemiikkia, mutta kiistakysymyksillä esim. sapattikäsky, paastoaminen, puhtauskysymykset jne. ei ole ollut minkäänlais-
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ta asemaa johanneslaisten Jeesuksen ja hänen juutalaisten vastustajien välisessä kiistassa, Jeesuksen vastustajia eivät olleet historialliset juutalaiset.33
Johanneksen evankeliumille antaa oman värinsä myös ensimmäisen vuosisadan lopulla
tapahtunut kristittyjen ja synagogan lopullinen välirikko. Se teki evankelistalle mahdolliseksi
kuvata asioiden teologisen tilan havainnollisesti, ja jopa mahdolliseksi dualistiseen hyvä-paha
tulkintaan kristittyjen ja juutalaisten välillä tarkoittamatta kuitenkaan juutalaista kansaa empiirisenä suureena tässä yhteydessä.34
Tekstin redaktio ja muoto
Tutkijat ovat muodostaneet Johanneksen evankeliumista erilaisia muodostumismalleja, mutta
tutkittava tekstikokonaisuus on luonteeltaan esipuhe, alkusoitto, hymni, kokonaisuus, johon on
ehkä lisätty muutamia selittäviä tai kerronnallisia yksityiskohtia, kuten esimerkiksi Joh. 1:6-8:
”Tuli mies, Jumalan lähettämä…”, jossa kerrotaan hymnin yhteydessä Johannes Kastajasta,
hänen asemastaan Jeesuksen todistajana. Tästä mainittiinkin edellä tekstikritiikin yhteydessä.
Ajatuksena lienee ollut kytkeä ehkäpä johanneslaisessa seurakunnassa käytössä ollut hymni,
joululaulu historialliseen tapahtumakehykseen, jota evankeliumi jatkossa noudattaa. Muodoltaan saman tyyppisiä tekstejä ei suoranaisesti ole, mutta edellä kuvatut yhtymäkohdat luomiskertomukseen sekä Markuksen evankeliumin alkuun (evankeliumi – Sanan lihaksituleminen)
ja jouluevankeliumeihin ovat mielenkiintoisia. Kreikankielisenä hymnin runollisuus korostuu,
ja sieltä löytyy hellenistiselle tyylille yhteisiä runollisia muotoseikkoja, kuten esimerkiksi sanatoisto käsiteltäessä Sana ja Jumala teemaa hymnin alkuosassa. Prologi on tyyliltään vähintäänkin rytmistä proosaa, jossa tietyt iskusanat seuraavat toisiaan ja muodostavat pienempiä kokonaisuuksia. Tekstistä ei ole helppo yksiselitteisesti erotella redaktoreita, vaan on oletettavaa,
että prologi on runollisena kokonaisuutena lopullisen kirjoittajan käsialaa.35
Tekstin sisällön analyysi ja sanoma: narratiivinen ja retorinen tulkinta
Edellä mainittu runollisuus, runon ja kerronnan vaihtelu, esiintyy tekstin kerronnallisena tehokeinona. Lisäksi vaikuttavuus syntyy vahvasta metafyysisesta kuvauksesta, ylimaallisesta ikuisuuteen nojautuvasta Jumalallisesta ihmiseksi tulemisesta ja pelastushistoriallisesta näystä,
joka tekstistä nousee esiin. Teksti kertoo asioista, joita ei ole mahdollista silmin havaita ja
empiirisesti todentaa. Samalla ulotetaan käsittely elämän perimmäisiin kysymyksiin, elämän
tarkoitukseen, pelastukseen ja kuoleman jälkeiseen elämään. Argumentaatio nojautuu vahvaan
yhteyteen ajatuksellisesti ja muodollisesti luomiskertomukseen ja Vanhan testamentin viisaus-
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kirjallisuuden ja joidenkin profeettojen esille tuomiin Jumala-, Sana- ja viisauskäsityksiin (ks.
maininnat edellä). Gnostilaisuus ja muutamat hellenismin filosofiset suuntaukset saavat myös
omat mahdolliset argumentaationsa tekstin ymmärtämiselle omista lähtökohdistaan käsin.
Päähenkilönä on Jumalan Poika, Sana, joka on yhtä Jumalan kanssa, ja jotka Poika ja
Jumala ovat saman Jumaluuden persoonia. Sivuhenkilönä on Johannes Kastaja, valon eli Jumalan Pojan, Sanan todistaja. Ydinsanomana tekstissä on Jumalan Pojan lihaksi tuleminen, Valon
voitto Pimeydestä ja se, että se Valo tuli myös pelastamaan ihmiset Pimeyden vallasta pelkästä
armosta niitä kohtaan, jotka häneen uskovat. Johanneksen evankeliumi ja samalla tämäkin tekstikatkelma on kirjoitettu ”että te (siis kaikki lukijat tai kirjoitetun sanan kuulijat) uskoisitte, että
Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä” (Joh.
20:31).
Johanneksen evankeliumi lienee kirjoitettu sille johanneslaiselle seurakunnalle, jossa
kirjoittaja vaikutti joko Syyriassa, Antiokiassa tai Efesossa. Ajatuksena lienee ollut säilyttää
suullinen perimätieto tuleville sukupolville. Tässä tapauksessa hänellä ei välttämättä ole ollut
muita tarkoitusperiä, mutta on mahdollista, että kirjoittaja on myös pyrkinyt selkeyttämään opillisia harhoja, joita seurakunnassa oli syntynyt hellenistisen filosofian ja gnostilaisten käsitysten
laajetessa ja kehittyessä moniin eri suuntiin. Kirjoittaja pyrkii ehkä lujittamaan ja argumentoimaan Jumalakäsitystä vanhatestamentilliselle pohjalle ja säilyttämään kristillisen opin puhtaana
ympäröivistä filosofisista ja uskonnollisista virtauksista. Joka tapauksessa tähän tapaan tätä
tekstiä käytettiin sittemmin myös kirkkoisien teksteissä, puolustuksena vieraita käsityksiä
vastaan.36

II.II.

Logos – Sana ja järki antiikissa ja varhaisilla kirkkoisillä

Filosofis-stoalainen logos-käsite palautuu ainakin Herakleitos Efesolaiseen (535-475 eKr.) asti,
mutta käsite ei tässä yhteydessä vielä ole välittäjähahmo, vaan absoluuttisena järkenä se tarkoittaa absoluuttista lakia, joka järjestää maailmankaikkeuden ja pitää sen koossa. Logos merkitsi
Herakleitokselle myös puhuttua sanaa ja opetusta. sekä ihmisen järjenkykyä ymmärtää maailman järjestystä sopeuttaa elämänsä sen mukaisesti.37
Platonin teoksissa logos esiintyy kosmologisessa ja eettisessä aspektissa siten, että sielun tärkeimpänä osana toimii logistikón eli järki, jolla on mielikuva kormologisesta harmoniasta, jonka mukaan sen tulisi toimia. Platoniin palataan vielä myöhemmin tarkemmin Tertullianuksen yhteydessä. Aristoteles esittelee logoksen roolin järjestystä tuovana kaaoksen keskel36
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le, sekä osoittaa logoksen roolin avata ihmiselle tie filosofiseen pohdiskeluun. Lisäksi hän tuo
kirjoituksissaan esille logoksen retorisen merkityksen järjen argumenttina teoksessaan Ars Rhetorica. Kaksi muuta kolmesta retorista taivuttelun tavasta on pathos ja ethos.38
Stoalaisuus39 käyttää logos-käsitettä edellisten filosofien tavoin, jolloin se erityisesti
absoluuttisena järkenä tarkoittaa siis absoluuttista lakia, joka järjestää maailmankaikkeuden ja
pitää sen koossa. Stoalaiseen logos-opetukseen liittyy myös ajatus logoksesta välittäjänä voimana maailman ja jumalallisen, maailmaa luovan ja ylläpitävän voiman välillä. Tämä oppi on
mahdollinen, kun ensin logos ymmärretään alkusyyksi ihmisen olemassa ololle (lógos spermatikós), kun kaikelle on tämän(kin) filosofian mukaisesti oltava jokin syy. Ja toiseksi, tämä oppi
tulee mahdolliseksi myös, kun logos eritellään kahteen osaan, sanaksi ennen sen lausumista
(lógos endiáthetos) ja sanaksi, joka julistetaan (lógos prosphórikos).40
Filon Aleksandrialaiselle, juutalaiselle filosofille n. 20 eKr. – 40 jKr., Logos on jumalallinen välittäjähahmo, jolla on osuus maailman luomisessa. Filonin logos symboloi jumalallisia
voimia maailmassa, kun taas evankelista Johannekselta puuttuvat sen rationaaliset piirteet.
Filon edustaa opetuksessaan varhaisjuutalaisuuden viisaus (sofia) –näkemystä, johon on liittynyt diasporan hellenismijuutalaisuuden kautta antiikin filosofien, erityisesti Platonin logosnäkemyksiä. Evankelista Johanneksella oli samoja elementtejä. Gnostilaisuus taas sisältää jonkinlaisia eri suuntaan kehittyneitä sovellutuksia näistä samoista elementeistä, siellä demiurgi –
ajatus edustaa Jumalasta eriytyvää voimaa, joka toimii luojana, mutta ne eivät ole yhtä, vaan
demiurgi voi siellä edustaa jopa pahan olemusta, tai olla jopa voima joka ei luomisen jälkeen
enää ole olemassa. Filonille logos edusti maailman järkeä ja järjestystä, mutta erityisesti myös
Jumalan luomisteon välinettä ja Jumalan kuvaa.41
Qumranin tekstien yhteydessä on joskus viitattu rinnakkaistekstinä kohtaan Joh. 1:3
käsiteltäessä tekstiä: ”…kaikki on syntynyt hänen tietonsa kautta, hän ohjaa kaikkea mikä on
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suunnitelmansa mukaan eikä ilman häntä tapahdu mitään.”. Tässä kohdassa on välittäjänä
Jumalan ajatus, mutta erona Johannekseen Jumala toimii yksin. Tässä esiintyvästä sanasta
”suunnitelma, aikomus” ei tehdä henkilöhahmoa. Qumranissa puhutaan myös ihmisen vaelluksesta ja pelastuksen tiedosta, jotka Jumala ennalta määrätyllä tavalla on vahvistanut haluamallaan tavalla. Johannes sen sijaan julistaa, että Logos on luonut maailman.42
Efesossa 135 kastettu, filosofisesti korkeasti oppinut kirkkoisä Justinos Marttyyri opetti
filosofiaa Roomassa ja tuli siellä tunnetuksi kristinuskon innokkaana puolustajana. Hän kärsi
marttyyrikuoleman vuonna 165. Hän pyrki puolustautumaan sivistyneistön arvosteluun ja
ennakkoluuloihin, ja näin hänen ja hänenlaisten koulutettujen kristittyjen toimesta syntyi
ensimmäiset apologiat, ja niiden kautta kristillinen teologia. Justinoksen tavoitteena oli uskon
puolustuksen lisäksi osoittaa, että kristinusko oli täydellisin filosofia. Tämän kaiken perustana
oli nimenomaan Johanneksen evankeliumin Logos-käsite. Justinos esittää, että Logos oli aina
ollut olemassa Jumalan alaisena ja vaikuttanut kaikessa järkevässä ajattelussa. Jokaisella ihmisellä on ymmärryksessään Sanan, Logoksen siemen. Tämä osallisuus Sanaan tekee ihmisen
mahdolliseksi tuntemaan totuuden. Lopulta Logos tuli koko täyteydessään ihmiseksi Jeesuksessa ja osoitti näin filosofian päämäärän. Aiemmin kristityt olivat puhuneet Jeesuksen ja Jumalan
suhteista havainnollisesti ja kaikille ymmärrettävin vertauskuvin kuten Isä ja Poika. Justinos toi
esille ja perusteli, miten tämä istuu kreikkalaiseen filosofiaan. Justinos esittää myös, että osa
kreikkalaisista runoilijoista ja filosofeista, mm. Platon, saivat vanhasta juutalaisesta kirjallisuudesta ensimmäiset totuuden jyvät, sillä hänen mukaansa Mooses on vanhin kirjailijoista.43 Irenaeus Lyonilaisen kerrotaan perineen Logos-oppinsa Justinokselta. Hän oli Polykarpoksen
oppilas, jonka kerrotaan olleen apostoli Johanneksen oppilas. Irenaeus opetti Pojasta ja Pyhästä
hengestä Jumalan käsinä maan päällä.44
Klemens Aleksandrialaisen (n. 150 – 215 jKr.) opetuksessa Logos-oppi nousee myös
esille. Häneltä löytyy lainauksina: ”Koska Jumala on luonut kaiken, Jumala on myös filosofian
taustalla.”, ”Kreikkalainen filosofia on pakanoille sama kuin juutalaisuus kristityille.” ja ”Kristinusko on kristityille tosi juutalaisuutta ja tosi filosofiaa.” Klemens kehitti Logos-keskeisen
teologisen järjestelmän, jossa Logos on alku ja perusta. Kaikki hänen ajattelunsa ja järkeily
perustuivat tähän ideaan. Hän siis edusti Justinuksen periaatteita, mutta jalosti ideaa vielä
pidemmälle. Klemensin Logos-ajatus on konkreettisempi ja rikkaampi. Logos on koko uskonnollisen maailman selityksen korkein periaate ja koko universumin Luoja. Hän on ilmoitettu

42

Schulz 1992, 37–38.
Surakka 1959, 68–69; Halldorf 2001, 29–38; Arffman 2004, 28–29. RPP, vol 7, 589–590.
44
Surakka 1959, 101–104; Halldorf 2001, 41–52; Räisänen 2011, 293–295.
43
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Vanhan testamentissa Lakina, Kreikan filosofiassa ja lopulta täydellisenä Hänen lihaksitulemisessaan. Hän muodostaa Jumalallisen Kolminaisuuden Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Logoksen
kautta ihmisen on mahdollista tuntea Jumala, koska Isää ei voi nimetä. Logos on jumalallisesta
syystä erityisesti maailman (ihmiskunnan) opettaja ja lainantaja, mutta myös pelastaja ja uuden,
uskosta alkavan elämän perustaja. Lihaksitulleena Kristus on Jumala ja ihminen, ja Hänen kauttaan meidät kohotetaan iankaikkiseen elämään. Kristus on Klemensin mukaan Logoksena myös
tuomion aurinko. 45

45

Misc. I, 5; Quasten 1994, 21–23.
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III.Järki

Tertullianuksen järjen teologiaa tutkitaan tässä systemaattisen analyysin keinoin lähinnä hänen
neljän pääteoksensa kautta. Pohjatutkimuksena on erityisesti käyty läpi kaikki järki (ra-tio) –
sanan esiintymät näissä teoksissa, ja näiden pohjalta on pyritty koostamaan Tertullianuk-sen
järki-käsitys. Teokset valikoituivat niiden sisällön kautta, niistä löytyi kattavasti järkeä
käsitteleviä tekstikohtia, jotta kokonaiskuva Tertullianuksen käsityksestä voitiin koostaa. Näistä neljästä teoksesta Apologia (Apologeticum) on kristinuskon puolustus lähinnä roomalaisia
vallanpitäjiä ja heidän vainoja vastaan roomalaisen oikeuskäytännön mukaisesti. Se on puolustuspuheen muotoon laadittu noin vuonna 197, mutta se on vielä paljon enemmän. Se on myös
kuvaus kristinuskosta, kristillisestä ajattelusta ja kristityistä sillä ajatuksella, että kristittyjä ei
asiaa tuntematta ja huhu- ja pilkkapuheisiin vedoten tuomittaisi kuolemaan.46
Periaatteet harhaoppisten arvioimiseksi (De Praescriptione Haereticorum) on kirjoitettu vuoden 200 tienoilla. Sen tarkoituksena on yleisluonteisena ja periaatteellisena käsikirjana
määritellä periaatteet, joilla määritellään kristinuskon ”omistusoikeus” ja joita sovelletaan, kun
käydään vastustamaan harhaoppeja, ja puolustettaessa kirkon uskon ja julistuksen apostolista
eli oikeaoppista linjaa. Keskeisimmät periaatteet ovat uskon sääntö (regula fidei), apostolisuus
ja Raamatun oikeanlainen käyttö. Näihin periaatteisiin palataan seuraavassa pääluvussa Tertullianuksen uskon teologiaa analysoitaessa.47
Vastakirjoitus Prakseaalle (Adversus Praxean) on Tertullianuksen teos montanolaiskaudelta vuoden 210–213 tienoilta. Se on Tertullianuksen kannanotto kirkon sisäiseen monarkionistiseen48 (erityisesti sen modalistiseen suuntaukseen) kiistaan, ja Tertullianus osoittaa kirjoituksessaan modalistisen49 monarkionismin ristiriidan uskon säännön ja kirkollisen tradition
kanssa. Samalla Tertullianus tulee seikkaperäisesti ja Raamatun kirjoituksiin pohjautuen

46

Barnes 1971, 30–56; Quasten 1994, 255–262; Pihkala 2010, 8–10.
Barnes 1971, 30–56; Quasten 1994, 269–273; Pihkala 2012, 25.
48
Monarkionismi, oli varhaisen kirkon opillisesta yhtenäisyydestä erkaantunut suuntaus, joka opetti yksipersoonaista jumalaa kristinuskon kolmipersoonaisen yksiolemuksisen, Isä, Poika ja Pyhä Henki asemasta. Oppisuuntauksen yhdeksi tärkeimmäksi edustajista on arveltu Antiokian piispa, Paavali Samoslaista (eli n. 200–275 jKr.).
ODCC 2005, 1108–1109 ”Monarchianism”.
49
Modalistinen monarkionismi, oli monarkionistinen suuntaus, joka opetti, että Jumala on yksi persoona, mutta
toimii tarvittaessa aina erilaisissa moodeissa, Isänä, Poikana tai Pyhänä Henkenä. Oppisuuntauksen yksi tärkeimpiä kannattajia oli pappi ja teologi Sabellius, joka oli ilmeisesti lähtöisin Libyasta, mutta vaikutti sekä Roomassa,
että Pohjois-Afrikassa (n. 215–260 jKr.). ODCC 2005, 1108–1109 ”Monarchianism”.
47
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kuvanneeksi kolmiyhteisen kristillisen uskon lähes sanasta sanaan Nikeassa yli sata vuotta
myöhemmin (v. 325) tehdyn ratkaisun mukaisesti.50
Dogmaattinen (toistaiseksi suomentamaton) kirjoitus De Anima (Sielusta) on samoilta
ajoilta Vastakirjoitus Prakseaalle kanssa. Tässä kirjoituksessa Tertullianus hyvin yksityiskohtaisesti ja perinpohjaisesti esittelee teologiansa sielusta, sen syntymisestä, tehtävistä, yhteistoiminnasta ruumiin kanssa ja sen kuolemattomuudesta. Analyysi viittaa myös Tertullianuksen
kirjoitukseen De Testimonio animae (Todistus sielusta), joka on Tertullianuksen varhaisemman
kauden kirjoitus, ja jonka sisältö huipentuu ja täydentyy kirjoituksessa De Anima.51

III.I.

Sana järki Tertullianuksen kirjoituksissa

Tertullianus kirjoituksissaan käyttää järjen määritelmää useassa eri merkityksessä. Olen tässä
jaotellut järjen merkitykset kahteen yläluokkaan, jumalalliseen ja kosmologiseen merkitykseen
sekä inhimilliseen merkitykseen. Näistä ensimmäinen jakautuu neljään eri merkitysluokkaan ja
jälkimmäinen yhdeksään alla olevan listauksen mukaisesti:
Jumalallinen ja kosmologinen merkitys:
-

kaikkeuden järki, jäsentynyt järjestys (Apol. 11: 5, 9, 21 :10 – 14, 17)

-

Jumalan järjestävä järki, järjestys (Apol. 17: 1, 21: 10 – 14, 17; Anim. 24: 1, 37: 1)

-

Jumalan luova järki (Apol. 21: 10 – 14, 17; Anim. 37: 1)

-

Jumalan tuomitseva järki (Apol. 23: 12)

Inhimillinen, maallinen merkitys:
-

perustelun järki, järkevä perustelu (Apol. 11: 10; Praes. 16:1)

-

paljastava viisaus (Apol. 21: 31)

-

järki, syy, järkevä periaate, menetelmä, tarkoitus (Apol. 16: 11, 39: 16; Praes. 9: 6, 20:
9; Prax. 10: 8, 18: 2; 19: 4, 8)

-

sokea syy tai seuraus (Apol. 22: 5)

-

järkevä tapa, järjen arvoinen (Apol. 28: 4; Prax. 3:1; Test.An. 1; Anim. 17: 11, 22: 2,
43: 12)

50
51

-

asiayhteys (Praes. 9: 2)

-

merkitys (Praes. 10: 1; Prax. 29: 3)

-

perimmäinen tarkoitus, alkuperäinen syy (Prax. 13: 5; Test.An. 1)

-

järkeilykyky, viisaus (Prax. 15: 8; Anim. 22: 2; Anim. 24: 1, 38: 6, 53: 1)

Barnes 1971, 30–56; Quasten 1994, 284–286; Pihkala 2012, 33–46.
Barnes 1971, 30–56; Quasten 1994, 264–266, 287–289.
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III.II.

Jumalallinen järki – järjen alkuperä ja olemus

Ennen luomista, ennen mitään olemassa olevaa, Jumalan ollessa äärettömyydessä ja ikuisuudessa yksin,
Jumala oli kaikkeus, mitään muuta ei ollut. Täysin yksin hän ei ollut, sillä hänellä oli oma järkensä
itsessään. Jumala on järkevä, järki on hänessä ensimmäinen ja kaikki on siitä lähtöisin. Järki on hänen
ajatteluaan. (Prax. 5: 2)

Jo muinaiset filosofit, Tertullianuksen Apologia-teoksen mukaisesti, ja yleiset roomalaiset
ajatusmallit luomakunnasta ja kosmoksesta tunsivat ja hyväksyivät ajatuksen siitä, että kaikkeus on järjellä muodostettu, koottu tai luotu (rationibus constitit) (Apol. 11: 9). Samoin Tertullianus kirjoittaa (Apol. 11: 5):
Mutta minä en näe, että apulaiselle olisi mitään tilaa. Sillä koko tämän olemassa olevan maailman – jota
Pythagoras pitää ei-syntyneenä ja luomattomana, mutta Platon syntyneenä ja luotuna – havaitaan joka
tapauksessa muodostavan alusta alkaen yhden hyvin järjestyneen ja jäsentyneen kokonaisuuden, jota
ohjaa kaikkeuden järki. 52

Kristillisen uskon näkökulman näihin yleisesti tunnustettuihin filosofisiin näkökulmiin Tertullianus kirjoittaa auki samassa teoksessaan hieman myöhemmin ja sijoittaa kaikkeuden järjen
Jumalan järjeksi (Apol. 17: 1):
Me palvomme yhtä ainoaa Jumalaa, joka käskevällä sanallaan, järjestävällä järjellään ja vaikuttavalla
voimallaan on kutsunut tämän valtavan maailmanrakenteen kaikkine aineellisine ja henkisine osaalueineen tyhjästä olemassaoloon oman suuruutensa kaunistukseksi – tästä syystähän kreikkalaisetkin
ovat käyttäneet maailmasta nimitystä kosmos. 53

Adversus Praxean -kirjoituksessaan Tertullianus näkee tarpeelliseksi tutkia ja analysoida kaikki
Poikaa koskeva tukeutumalla Raamatun kirjoituksiin, koska vastaväittäjät (mm. Prakseas) haluavat pitää isää ja poikaa yhtenä ja samana (persoonana). Tertullianus on vakuuttunut perusteluista, jotka koskevat Jumalan sisäistä järjestystä ennen maailman luomista aina Pojan synnyttämiseen asti. (Prax. 5:1)
Ennen kaikkea olemassa olevaa, Jumala – Tertullianuksen mukaan – oli yksin; hän oli
itsessään kaikkeus, mitään muuta ei ollut. Täysin yksin hän ei ollut, sillä hänellä oli oma järkensä itsessään. Jumala on järkevä, järki on hänessä ensimmäinen ja kaikki on siitä lähtöisin. Järki
on hänen ajatteluaan.54 (Prax. 5:2)

52

Apol. 11:5. Sed nec operae locum video. Totum enim hoc mundi corpus, sive innatum et infectum secundum
Pythagoram sive natum factumve secundum Platonem, semel utique in ista constructione dispositum et instructum
et ordinatum cum omni<s> rationis gubernaculo inventum est; Pihkala 2010, 60.
53
Apol. 17:1. Quod colimus deus unus est, qui totam molem istam cum omni instrumento elementorum corporum
spirituum verbo quo iussit, ratione qua disposuit, virtute qua potuit, de nihilo expressit in ornamentum maiestatis
suae, unde et Graeci nomen mundo κόσμον accommodaverunt; Pihkala 2010, 72.
54
Pihkala kommentoi tätä kohtaa käsitellessään, että on perusteltua ajatella, että Tertullianus edustaa tässä
immanenttia triniteettioppia, eli että Jumala on kolminainen jo itsessään ja jo ennen pelastushistoriaa. Eriytyneisyyttä ilmentävät ”Järki” ja ”Logos/Sermo”. Taustalla on myös stoalaisen psykologian jaottelu ”lepäävän” eli ”ajatellun sanan” (logos endiathetos) ja ”lausutun sanan” (logos proforikos) välillä. Tämä esiintyy jo apologeeteilla
esimerkiksi Theofilos Antiokialaisen teksteissä. Pihkala 2012, 94
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Tästä eteenpäin Tertullianus kertoo perinpohjaisemmin, mistä järki on lähtöisin. Järki
on Jumalasta, se on hänen ajatteluaan. Logoksen syntyminen Jumalan järjestä on itseasiassa
ajattelun muotoutumista toiminnaksi. Jumalan lausuessa Sanan järjestä eroaa osa, joka muodostuu toimivaksi Sanaksi. Järki ei kuitenkaan vähenny Jumalasta, vaan täydellisenä yhä on osa
Jumaluutta. Myös Sana pysyy ykseydessä Jumalaan, ilmaantuu siis Jumalan kaksi persoonaa,
Isä ja Poika, kuten tätä seuraavissa lauseissa Tertullianus esittää: Kreikkalaiset kutsuvat tätä
[Jumalan ajattelua – järkeä] Logokseksi, nimitys tarkoittaa meillä [kristityillä] myös sanaa55.
Tertullianus viittaa tässä Johanneksen evankeliumin alkuun ”Sana oli alussa Jumalan luona” ja
kertoo toki järjen olleen olemuksellisesti ensin – Jumalan vielä miettiessä mitä sanoisi sanallaan, mutta myös Sana lausumattomana oli vielä Jumalan yhteydessä. (Prax. 5: 3 – 4) Tämän
voi ymmärtää oman itsensä kautta; mitä milloinkin miettii, se mietintä on sanoja, jotka silloin
mielessä ajattelee. Tämä [edellä mainittu] on järkeä. Kun puhut, sanoissasi kuuluu ajatuksesi ja
järki, joka sinussa on. Sitäkin täydellisimmin tämä tapahtui ja tapahtuu Jumalassa, kun hän
vaietessaan on järjellinen ja järjellisenä Sana. (Prax. 5: 5 – 7)
Tätä voimaa ja jumalallisen ajatuksen sisäistä järjestystä kutsutaan Tertullianuksen
mukaan Raamatussa myös nimellä Sofia56. Tertullianuksen mukaan myös Sofia on luotu toiseksi persoonaksi lainaten Snl. 8: 22 – 30 (Prax. 6: 1 – 3). Pihkala kirjoittaa tästä, että patristisena
aikana tämä Raamatun kohta oli merkittävä – siihen vetosivat sekä kolminaisuudesta ortodoksisesti että mm. areiolaisittain ajatelleet, jotka molemmat pitivät Logosta Jumalan luomuksena.
Tulkinnat sen sijaan poikkesivat: ortodoksisella kannalla olevat vetivät johtopäätöksen, että
Viisaus, Henki, Logos ovat syntyneet Jumalasta immanenttisesti ennen maailman luomista,
areiolaiset taas, että tuo eriytyminen oli Jumalan ensimmäinen luomisteko.57
Tertullianuksen mukaan 1. Moos. 1: 3 Jumalan sanoessa ”Tulkoon valo”, Sana itse
omaksui oman eriytyneisyytensä ja muotonsa – kielen ja äänen. Tämä ja tässä oli Sanan täydellinen syntymä. Luotuaan hänet ensin ajattelemaan viisautena – ”Minut Herra loi ennen kaikkea
muuta”, Jumala sitten synnytti hänet toimittamaan tehtäviään ”olin läsnä, kun hän pani taivaat
paikoilleen” (Snl. 8: 22, 27), myös Ps. 110: 3 ”Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut
synnytin”, ja ”Ennen aamutähteä sinut synnytin.” (Prax. 7: 1–2) Tertullianuksen mukaan Sana
(sermo, logos) on substanssi, joka koostuu hengestä, viisaudesta ja järjestä. (Prax. 7: 5) Pihkalan
55

Pihkalan huomio: Tertullianus käyttää säännöllisesti sermo sanaa kreikan logos-sanan vastineena, kun taas Hieronymos Vulgata-käännöksessään käyttää sanaa verbum. Pihkala 2012, 94.
56
Pihkalan mukaan tämä VT:n viisauskirjallisuudessa esiintyvä joskus jopa Jumalan persoonallisena ominaisuutena ymmärretty viisaus on kreikaksi Sofia, joka logoksen ohella edustaa varhaisjuutalaisuuden kaksiulotteista elementtiä, joka on voitu samaistaa toisaalta Jumalan Sanaan, toisaalta Pyhään Henkeen, joskus molempiin. Pihkala
2012, 95.
57
Pihkala 2012, 96.
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kommentin mukaan antiikin ajattelussa substanssilla tarkoitettiin pysyvää olemusta, johon voi
liittyä erilaisia ominaisuuksia. Tertullianus tuo esille Sanan ja Viisauden olevan ei pelkästään
jumalallisia ominaisuuksia, vaan ne myös olemuksellisesti kuuluvat Jumalaan. Jumalan yhdestä
substanssista eriytyvät persoonat ovat siis myös omia substanssejaan.58
Esitellessään kristinuskon luomisteoriaa Apologiassaan Tertullianus valottaa tarkemmin Jumalan Sanan, Järjen ja Voiman suhdetta toisiinsa sekä niiden rooleja luomistyössä,
perustaen näkemyksensä sen ajan filosofisiin kosmologioihin, poimien sieltä ne siihen aikaan
ymmärretyt näkökulmat, jotka parhaiten selittävät kristinuskon kosmologian näkökulmia
roomalaisille. Samalla Tertullianus tulee esitelleeksi kolminaisuuden kolme substanssia, Isän,
Pojan ja Hengen ja hieman niidenkin suhteita toisiinsa (Apol. 21: 10–14):
Sanoin jo, että Jumala on luonut koko tämän maailman sanallaan, järjellään ja voimallaan. Myös teidän
viisaittenne parissa on voimassa näkemys, jonka mukaan maailma on logoksen – eli sanan ja järjen –
muotoilema. Zenonin mukaan hän on saanut kaikkeuden luomalla siihen järjestyksen. Sitä kutsutaan
myös kohtaloksi, jumalaksi, Juppiteriksi, sieluksi ja kaikkien asioiden välttämättömyydeksi. Kaiken
tämän on Kleanthas nivonut yhteen ja nimittänyt hengeksi, jonka hän sanoo läpäisevän kaiken olevan.
Mutta myös me vahvistamme sen, että Jumala on luonut kaiken sanallaan, järjellään ja voimallaan ja
että niiden varsinainen olemus on henkeä. Sana on siinä julistamassa kaiken julki, järki auttamassa
kaiken järjestämisessä ja voima saattamassa sen täytäntöön. Olemme sanoneet, että hän on lähtenyt
Jumalasta ja että hän siksi on Jumalan Poika ja että häntä sanotaan Jumalaksi olemuksen ykseyden
vuoksi, sillä myös Jumala on Henki. Sillä samoin kuin säde, joka lähtee auringosta, on vain osa
kokonaisuudesta, mutta aurinko silti on säteessä, koska se on auringon säde, eikä sen substanssi hajoa
vaan ulottuu pidemmälle, kuten valo, joka syntyy valosta. Samoin alkusubstanssi pysyy ehjänä ja
vähentymättömänä, vaikka siitä lähtisi useita tuollaisia johdannaisia. Niin on myös se, mikä on
Jumalasta lähtenyt, Jumala ja Jumalan Poika, ja molemmat ovat yksi. Niin on Henki lähtenyt Hengestä
ja Jumala Jumalasta, suuruudeltaan ja luvultaan, mutta ei olemukseltaan toisena, eikä se ole etääntynyt
alkuperäisestään, vaan astunut siitä esiin. Tämä Jumalan säde siis on, kuten aiemmin kerta toisensa
jälkeen on ennustettu, laskeutunut erääseen neitsyeen ja tullut hänen kohdussaan lihaksi, syntynyt
ihmiseksi, joka on kiinteästi yhdistynyt Jumalaan. Hengen ohjaama liha sai ravintoa, varttui, puhui,
opetti ja toimi – ja oli Kristus […]59

Tästä Tertullianus pääseekin samassa luvussa myöhemmin perusteluun, miksi juutalaiset olivat
sokeita Kristuksen Jumalallisuudelle. Samalla tulee ilmi Logoksen, Voiman ja Järjen suhde toi-

58

Pihkala 2012, 97–98.
Apol. 21:10–14. Iam ediximus deum universitatem hanc mundi verbo et ratione et virtute molitum. Apud vestros
quoque sapientes λόγον, id est sermonem atque rationem, constat artificem videri universitatis. Hunc enim Zeno
determinat factitatorem, qui cuncta in dispositione formaverit; eundem et fatum vocari et deum et animum Iovis
et necessitatem omnium rerum. Haec Cleanthes in spiritum congerit, quem permeatorem universitatis affirmat. Et
nos autem sermoni atque rationi itemque virtuti, per quae omnia molitum deum ediximus, propriam substantiam
spiritum inscribimus, cui et sermo insit pronuntianti et ratio adsit disponenti et virtus praesit perficienti. Hunc ex
deo prolatum didicimus et prolatione generatum et idcirco filium dei et deum dictum ex unitate substantiae; nam
et deus spiritus. Et cum radius ex sole porrigitur, portio ex summa; sed sol erit in radio, quia solis est radius nec
separatur substantia sed extenditur, [ita de spiritu spiritus et de deo deus] ut lumen de lumine accensum. Manet
integra et indefecta materia[e] matrix, etsi plures inde traduces qualitatis mutueris. Ita et quod de deo profectum
est, deus et dei filius et unus ambo; ita et de spiritu spiritus et de deo deus modulo alter[num], numerum gradu,
non statu fecit, et a matrice non recessit, sed excessit. Iste igitur dei radius, ut retro semper praedicabatur, delapsus
in virginem quandam et in utero eius caro figuratus nascitur homo deo mixtus. Caro spiritu instructa nutritur
adolescit affatur docet operatur et Christus est...; Pihkala 2010, 80–81.
59
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siinsa, sekä Hengen vahvistava ja yhdistävä ja ykseyttävä merkitys näiden Jumalallisten ominaisuuksien välillä (Apol. 21: 17):
Koska he [juutalaiset] olettivat alhaisuuden viestivän pelkästä ihmisyydestä, siitä seurasi, että hänen
valtansa [juutalaisten silmissä] oli magian käyttöä, kun hän karkotti sanallaan ihmisistä pahoja henkiä,
antoi sokeille silmien valon, puhdisti spitaalisia ja jopa palautti kuolleita sanallaan elämään, kesytti jopa
luonnonkin voimat tyynnyttämällä myrskyt ja astelemalla vetten päällä. Niin hän osoitti, että hän on
Jumalan Sana eli Logos – tuo Ikiaikainen, Ensisyntyinen, Voiman ja Järjen saattama sekä Hengen
vahvistama, juuri hän, joka Sanallaan luo kaiken ja on kaiken luonut.60

Kristuksen Jumalallisuuden perusteluiden jälkeen Tertullianus samassa luvussa haastaa lukijansa tekemään oman arvionsa Kristuksesta Jumalana. Samalla hän tuo esille, voisiko tässä (kristinuskossa ja sen filosofiassa) samalla tulla ilmi filosofien etsimä perimmäinen totuus, viisaus
ja järki (Apol. 21: 31):
Miettikää itse, olisiko tuo Kristuksen jumaluus ehkä sittenkin tosi, olisiko se ehkä sittenkin se, jonka
tunteminen voisi uudistaa itse kunkin hyvyyteen ja jonka seuraaminen paljastaisi väärät jumalat. Ennen
kaikkea miettikää sitä, kävisikö siitä ehkä ilmi koko tuo viisaus [tai järki], joka oltuaan tähän mennessä
kätkössä joidenkin kuolleiden nimien ja kuvien alla, olisi nyt vaikuttamassa merkein ja ihmein ja
ennussanoin uskoa todelliseen jumaluuteen. 61

Samaan asiaan Tertullianus palaa hieman myöhemmin samassa teoksessaan, ja samalla yhdistää yhdeksi kaikki Jumalalliset ominaisuudet, Voiman, Hengen, Sanan, Viisauden ja Järjen, jotka tulevat tuomiopäivänä Kristuksessa, Jumalan Pojassa näkyväksi kaikille koko maailmassa
(Apol. 23: 12):
Juuri näistä asioista selviää myös, mitä tuo ”myytti Kristuksesta” sisältää. Käy ilmi, onko hän tavallinen
ihminen, onko hän ehkä taikojen tekijä, ovatko hänen oppilaansa varastaneet hänen ruumiinsa
kuoleman jälkeen, ja onko hän kaiken tuon vuoksi nyt manan majoilla – vai onko hän pikemminkin
taivaassa ja tulossa sieltä takaisin Jumalan Voimana ja Henkenä ja Sanana [Puheena] ja Viisautena ja
Järkenä ja Jumalan poikana koko maailman siitä järkkyessä, koko maan piirin pelätessä ja kaikkien
muiden paitsi kristittyjen valittaessa.62

Adversus Praxean –kirjoituksessa Tertullianuksen kolminaisuusnäkemys on jo selkeämmin
ryhmiteltynä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen ympärille, Jumalalliset ominaisuudet ovat ykseyden
kautta yhteisiä kaikille persoonille (Prax. 3: 1):
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Apol. 21:17. Quem igitur hominem solummodo praesumpserant de humilitate, sequebatur, uti magum
aestimarent de potestate, cum ille verbo daemonia de hominibus excuteret, caecos reluminaret, leprosos purgaret,
paralyticos restringeret, mortuos denique verbo redderet vitae, elementa ipsa famularet compescens procellas et
freta ingrediens, ostendens se esse verbum dei id est LOGON illud primordiale, primogenitum, virtute et ratione
comitatum et spiritu fultum, eundem qui verbo omnia et faceret et fecisset; Pihkala 2010, 82.
61
Apol. 21:31. Quaerite igitur, si vera est ista divinitas Christi, si ea est, qua cognita ad bonum quis reformatur,
sequitur ut falsae renuntietur, comperta inprimis illa omni ratione, quae delitiscens sub nominibus et imaginibus
mortuorum quibusdam signis et miraculis et oraculis fidem divinitatis operatur; Pihkala 2010, 84–85.
62
Apol. 23:12. Dicent ibidem et quis ille "Christus cum sua fabula", si homo communis condicionis, si magus, si
post mortem de sepulchro a discipulis subreptus, si nunc denique penes inferos, si non in caelis potius et inde
venturus cum totius mundi motu, cum orbis horrore, cum planctu omnium, sed non Christianorum, ut dei virtus et
dei spiritus et sermo et sapientia et ratio, et dei filius; Pihkala 2010, 90.
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Sillä vaikkakin itse uskon sääntö on siirtänyt meidät monista maailman jumalista palvelemaan yhtä ja
todellista Jumalaa, kaikki yksinkertaiset ihmiset – jos en nyt sanoisi tietämättömät ja typerät – joista
uskovien enemmistö aina koostuu, eivät kuitenkaan käsitä, että on tosin uskottava yhteen Jumalaan,
mutta uskottava yhdessä hänen pelastusekonomiansa kanssa. Sen vuoksi he säikähtävät tuota ekonomiaa.
Kolminaisuuden lukua ja jäsentymistä he pitävät ykseyden jakautumisena [sana kolminaisuus, trinitas
esiintyy tässä Tertullianuksen tekstissä ensimmäistä kertaa kuvaten toisaalta kolme persoonan ykseyttä,
mutta myös erillisyyttä selvästi jäsentyneemmin, kuin aikaisemmilla kirjoittajilla käytössä ollut trias
termi]. Kuitenkin tosiasiassa ykseys, joka astuu itsestään esiin kolminaisuutena, ei näin tehdessään
suinkaan hajoa, vaan toimii ulospäin. Tämän vuoksi he kuitenkin moittivat meitä siitä, että me muka
opettaisimme kahta tai kolmea, he taas kerskaavat kunnioittavansa yhtä Jumalaa, ikään kuin ei ymmärtämättömästi aikaan saatu ykseyskin voisi johtaa harhaoppeihin, ja ikään kuin ei järkevästi ajateltu kolminaisuus voisi ilmaista totuutta [kolminaisuus ei siis ole jumaluuden jakautumista [divisio] vaan jäsentymistä [dispositio], joka edellä esitetyn perusteella merkitsee sitä, että Isällä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä
on yksi ja sama asema, olemus ja valta [status, substantia, potestas], mutta heidän asteensa, muotonsa ja
lajinsa/nimensä [gradus, forma, species] on kolminainen].63

Yhteen koottuna Tertullianus opettaa siis, että jumalallinen järki on siis ikuinen, se on Jumalan
ajattelua, josta syntyy Sana Jumalan lausuessa ja laittaessa voimaan ajatuksensa. Samalla järki
periytyy myös Sanaan ja se toimii Sanan välityksellä kaikessa jumalallisen kosmisessa prosessissa esimerkiksi luomistyössä, sovituksessa ja lopulta viimeisessä tuomiossa. Seuraavassa alaluvussa tarkastelemme tarkemmin, kuinka tähän perimmäiseen, äärettömään ja ikuiseen jumalalliseen järkeen, tarkoitukseen kytkeytyy ihmisjärki Tertullianuksen opetuksen mukaan.

III.III.

Inhimillinen järki – järki osana sielua

Jo varhaisemmassa teoksessaan De Testimonio Animae (Todistus Sielusta) heti ensimmäisessä
luvussa Tertullianus viittaa alkuperäiseen syyhyn eli järkeen (in singula rationem et originem
et traditionem et sententiarum argumenta) ja ihmisen järkeväksi olennoksi luomiseen (undeunde et quoquo modo hominem facis animal rationale), mutta varsinaisesti hän kertoo ja analysoi ihmissielun rakennetta syvällisesti teoksessaan De Anima (Sielusta). Tertullianuksen
kokonaisesitys sielusta sisältää seuraavia yksityiskohtia. Hän osoittaa luvuissa 4 ja 11 eteenpäin, kuinka sielu on Jumalan henkäys ihmisessä. Hän esittää ja perustelee sielun kuolemattomuuden luvuissa 2–4, 6, 9 ja 14, ja hän toistaa todistuksensa jälleen luvuissa 24, 38, 45, 51,
53 ja 54. Sen lisäksi hän osoittaa muun muassa sielun suhteen aineellisuuteen ja kehoon luvuissa 5–8, sielun luontaisen älykkyyden luvussa 12, ja sen vaihtelevan kehittymisen luvuissa 13–
15. Seuraavaksi syvennymme analysoimaan, mitä Tertullianus sanoo sielun ja järjen suhteesta
toisiinsa.
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Prax. 3:1. Simplices enim quique, ne dixerim imprudentes et idiotae, quae maior semper credentium pars est,
quoniam et ipsa regula fidei a pluribus diis saeculi ad unicum et verum deum transfert, non intellegentes unicum
quidem sed cum sua oeconomia esse credendum, expavescunt ad oeconomiam. numerum et dispositionem
trinitatis divisionem praesumunt unitatis, quando unitas ex semetipsa derivans trinitatem non destruatur ab illa sed
administretur. itaque duos et tres iam iactitant a nobis praedicari, se vero unius dei cultores praesumunt, quasi non
et unitas irrationaliter collecta haeresim faciat et trinitas rationaliter expensa veritatem constituat;
Pihkala 2012, 91.
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Tertullianus kertoo sielun rakenteesta teoksensa 14. luvussa aloittaen antiikin filosofien
esityksistä. Filosofit ovat hänen mukaansa jakaneet sielun osiin monin eri tavoin: Platon kahteen osaan, Zeno kolmeen osaan, Panaetius viiteen tai seitsemän, Soranus seitsemään, Chrysippus kahdeksaan, Apollofanes yhdeksään, ja jotkut stoalaiset kahteentoista. Posidonius tekee
vielä enemmän, jakaessaan ensin sielun ominaisuudet kahteen pääryhmään, ohjaaviin
(ἡγεμονικόν) ominaisuuksiin ja toisaalta järkeileviin tai järkeilevien (λογικόν, logikon) ominaisuuksien pääryhmään, ja sitten jakaen nämä 17–20 (erilähteissä nämä luvut ilmeisesti vaihtelevat) alaryhmään. Erilaiset filosofiset koulukunnat suosivat siis erilaisia selityksiä. Tällaiset
jaot ovat Tertullianuksen mukaan kohtuullisen yhdentekeviä, kuten Archimedeen vesiurut –
jokainen osa toimii sielussa yhdessä saaden siten kokonaisuuden toimimaan. Tämä esimerkki
ei ole kaukana Straton, Aenesidemuksen ja Heraclituksen sielun ykseyden ajatuksesta, jossa
sielun kaikki ominaisuudet ovat yhtä ja samaa kokonaisuutta.64
Platon esitti aikanaan selkeästi konseptin sielun kuolemattomuudesta, muuttumattomuudesta, materiattomuudesta ja jumalallisuudesta. Aristoteles kirjoitti siinä määrin epäselvästi sielun kuolevaisuudesta tai kuolemattomuudesta, että jotkut tulkitsijat tulkitsevat häntä suuntaan ja toiset toiseen. Lagerlundin ja Sihvolan The Soul as an Entity – Ancient Theories –
artikkeli kertoo lähteiden antavat enemmän viitteitä siihen, että Aristoteleen ajatus sielusta
kehon erillisenä, mutta sydämeen paikannettavana osana johtaisi ajatukseen sielun kuolevaisuudesta kehon kuollessa. Hellenistisessä filosofiassa sekä epikurolaiset että stoalaiset perivät
aristoteelisen ajatuksen sielun kuolevaisuudesta, selittäen, että sielu on osa kehoa, ja sielun elinvoima tai henki kuolee, kun keho kuolee. Sielun kuolemattomuudesta tai kuolevaisuudesta

64

De Anima. 14:2–5. Diuiditur autem in partes, nunc in duas a Platone, nunc in tres a Zenone, nunc in quinque ab
Aristotele et in sex a Panaetio, in septem a Sorano, etiam in octo penes Chrysippum, etiam in nouem penes
Apollophanen, sed et in duodecim apud quosdam Stoicorum, et in duas amplius apud Posidonium, qui a duobus
exorsus titulis, principali, quod aiunt ἡγεμονικόν, et a rationali, quod aiunt λογικόν, in decem septem exinde
prosecuit; ita aliae ex aliis species diuidunt animam. Huiusmodi autem non tam partes animae habebuntur quam
uires et efficaciae et operae, sicut de quibusdam et Aristoteles iudicauit. Non enim membra sunt substantiae
animalis, sed ingenia, ut motorium, ut actorium, ut cogitatorium, et si qua in hunc modum distinguunt, ut et ipsi
illi quinque notissimi sensus, uisus auditus gustus tactus odoratus. Quibus omnibus etsi certa singulis domicilia in
corpore determinauerunt, non idcirco haec quoque distributio animae ad animae sectiones pertinebit, quando ne
ipsum quidem corpus ita diuidatur in membra, ut isti uolunt animam. Atquin ex multitudine membrorum unum
corpus efficitur, ut concretio sit potius ipsa diuisio. Specta portentosissimam Archimedis munificentiam, organum
hydraulicum dico, tot membra, tot partes, tot compagines, tot itinera uocum, tot compendia sonorum, tot
commercia modorum, tot acies tibiarum, et una moles erunt omnia. Sic et spiritus, qui illic de tormento aquae
anhelat, non ideo separabitur in partes, quia per partes administratur, substantia quidem solidus, opera uero diuisus.
Non longe hoc exemplum est a Stratone et Aenesidemo et Heraclito; nam et ipsi unitatem animae tuentur, quae in
totum corpus diffusa et ubique ipsa, uelut flatus in calamo per cauernas, ita per sensualia uariis modis emicet, non
tam concisa quam dispensata. Haec omnia quibus titulis nuncupentur et quibus ex se diuisionibus detineantur et
quibus in corpore metationibus sequestrentur, medici potius cum philosophis considerabunt; nobis pauca
conuenient.
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käynnistynyt keskustelu on kulkenut läpi koko uskonnonfilosofian historian, ja aihe nousee aika
ajoin yhä uudelleen esille tänäkin päivänä, sekä tieteissä että uskonnoissa.65

Sielu

Rationaalinen
osa - järki

Irrationaalinen osa
tunnereaktiot

mielihalut

Kuva 3. Platonin malli sielusta.

Tertullianuksen mukaan (Anim. 16) Platonin kahden osan (järjellinen tai looginen, epäjärjellinen tai epälooginen) malli on melko yhteensopiva kristillisen uskon kanssa. Meidän kristittyinä
tulee hänen mukaansa uskoa sielun järjellisen elementin olevan sielun luonnollisen olotilan,
onhan se Jumalallista alkuperää, Jumalan henkäys, peräisin Jumalasta, kun taas epäjärjellinen
elementti on myöhäisempää alkuperää, peräisin käärmeen yllytyksestä, tulosta syntiinlankeemuksesta, syntiinlankeemuksen saastuttama. Irrationaalinen elementti on siis täydellistä eroa
Jumalasta. Järjessä meillä puhuu Jumalan ääni – onhan Jumala sen luoja, epäjärjellisessä osassa
synti ja paholainen – josta synti ja epäjärjellinen osa ovat siis lähtöisin. Kun Platon varaa järjellisen (logikon) osan sielusta Jumalalle, epäjärjellinen, syntiin taipunut osa jakautuu vielä kahteen aliosioon. Platonin mukaan nämä osiot ovat θυμοειδές (thymoeides), joka tarkoittaa äkkipikaisuutta ja tunteita eli sitä, kuinka reagoimme tunteisiimme kohdistuviin haasteisiin, ja
ἐπιθυμητικόν (epithymetikon), joka tarkoittaa mielihyvähakuisuutta ja haluja. Nämä kolme pyrkivät täyttämään omia pyrkimyksiään sielussamme, ja ovat monesti myös konfliktissa toistensa
kanssa. Ihmisen tahto tekee valintoja näiden välillä.66
Tertullianus kirjoittaa, että Jumalassa nämä kaksi sielun irrationaalisen osan elementtiä
ovat säilyneet puhtaina ja ovat puhtaasti ja sopusoinnussa kytköksissä järjelliseen osaan. Järjellinen osa on se osa, jonka kautta Jumala on opettanut, puhunut ja valmistanut pelastuksen, äkkipikaisuus ja vihaisuus Jumalassa kohdistuu farisealaisia ja pakanoita – Jumalasta luopuneita
vastaan, ja mielihyvä ja into tulee ilmi hänen suhtautumisessaan omiin opetuslapsiinsa. Tämän
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Lagerlund & Sihvola 2013; Ks. myös Knuuttila & Sihvola 2013, 1-7.
Knuuttila 2004, 5, 7–13, 24; Lagerlund & Sihvola 2013, 11; SEP: "Plato's Ethics and Politics in The
Republic"; SEP: “Ancient Theories of Soul" (luettu 7.4.2018).
66
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esimerkin mukaisesti meidänkin olisi suunnattava myös oman sielumme elementit palvelemaan
jumalallista alkuperää olevaa järkeä.67
De Anima –teoksensa 17. luvun toisessa osassa Tertullianus kertoo kristinuskon yhtyvän
filosofien Heracleitoksen, Diocleksen, Emodoclesin ja Platonin käsitykseen, jonka mukaan aistitoiminnot ovat epäjärjellisiä. Saman luvun 11. osan lopussa hän tuo esille ”...kaikista elävistä
olennoista hänellä (ihmisellä) ainoastaan on erikoislaatuisuus olla järjellinen olento, joka älykkyyden ja tiedon kapasiteetillaan kykenee jopa muodostaan akatemian itsestään!” 68. Myös 22.
luvun toisessa osassa Tertullianus mainitsee sielun yhden ominaisuuden olevan järjellisyys, ja
myös että sielu on järjellä tai järjellisesti koostettu69. Samoin luvun 24 ensimmäisessä osassa
kirjoittaja tuo esille sielun ja Jumalan järjellisyyden70.
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De Anima. 16:1–7. Est et illud ad fidem pertinens, quod Plato bifariam partitur animam, per rationale et
inrationale. Cui definitioni et nos quidem applaudimus, sed non ut naturae deputetur utrumque. Naturale enim
rationale credendum est, quod animae a primordio sit ingenitum, a rationali uidelicet auctore. Quid enim non
rationale, quod deus iussu quoque ediderit, nedum id quod proprie afflatu suo emiserit? Inrationale autem posterius
intellegendum est, ut quod acciderit ex serpentis instinctu, ipsum illud transgressionis admissum, atque exinde
inoleuerit et coadoleuerit in anima ad instar iam naturalitatis, quia statim in naturae primordio accidit. Ceterum
cum idem Plato <naturale> solum rationale dicat, ut in anima dei ipsius, si nos etiam inrationale naturae
adscribimus, quam a deo anima nostra sortita est, aeque inrationale de deo erit, utpote naturale, quia naturae deus
auctor est. Sed enim a diabolo immissio delicti, inrationale autem omne delictum; igitur a diabolo inrationale, a
quo et delictum, extraneum a deo, a quo est inrationale alienum. Proinde delicti diuersitas horum ex distantia
auctorum. Proinde cum Plato soli deo segregans rationale duo genera subdiuidit ex inrationali, indignatiuum, quod
appellant θυμοειδές,et concupiscentiuum, quod uocant ἐπιθυμητικόν, ut illud quidem commune sit nobis et
leonibus, istud uero cum muscis, rationale porro cum deo, uideo et de hoc mihi esse retractandum propter ea quae
in Christo deprehenduntur. Ecce enim tota haec trinitas et in domino: et rationale, quo docet, quo disserit, quo
salutis uias sternit, et indignatiuum, quo inuehitur in scribas et Pharisaeos, et concupiscentiuum, quo pascha cum
discipulis suis edere concupiscit. Igitur apud nos non semper ex inrationali censenda sunt indignatiuum et
concupiscentiuum, quae certi sumus in domino rationaliter decucurrisse. Indignabitur deus rationaliter, quibus
scilicet debet, et concupiscet deus rationaliter, quae digna sunt ipso. Nam et malo indignabitur et bono concupiscet
salutem. Dat et apostolus nobis concupiscentiam: si quis episcopatum concupiscit, bonum opus concupiscit; et
bonum opus dicens rationalem concupiscentiam ostendit. Concedit et indignationem. Quidni, quam et ipse
suscepit? Vtinam et praecidantur, inquit, qui uos subuertunt. Rationalis et indignatio quae ex affectu disciplinae
est. At cum dicit: fuimus aliquando natura filii irae, inrationale indignatiuum suggillat, quod non sit ex ea natura
quae a deo est, sed ex illa quam diabolus induxit, dominus et ipse dictus sui ordinis: non potestis duobus dominis
seruire, pater et ipse cognominatus: uos ex diabolo patre estis, ne timeas et illi proprietatem naturae alterius
adscribere, posterioris et adulterae, quem legis auenarum superseminatorem et frumentariae segetis nocturnum
interpolatorem.
68
De Anima. 17:11. Quid agis, Academia procacissima? Totum uitae statum euertis, omnem naturae ordinem
turbas, ipsius dei prouidentiam excaecas, qui cunctis operibus suis intellegendis incolendis dispensandis
fruendisque fallaces et mendaces dominos praefecerit sensus. An non istis uniuersa conditio subministratur? An
non per istos secunda quoque mundo instructio accessit, tot artes, tot ingenia, tot studia negotia officia
commercia remedia consilia solacia uictus cultus ornatus, quae omnia totum uitae saporem condierunt, dum per
hos sensus solus omnium homo animal rationale dinoscitur intellegentiae et scientiae capax, et ipsius Academiae?.
Akatemia tarkoittanee tässä sitä, että ihminen kykenee opettamaan, mutta lisäksi muodostamaan ja koostamaan
oppijärjestelmiä, oppikokonaisuuksia, filosofioita ja kosmoksen metafysiikkaa.
69
De Anima. 22:2. Definimus animam dei flatu natam, immortalem, corporalem, effigiatam, substantia simplicem,
de suo sapientem, uarie procedentem, liberam arbitrii, accidentis obnoxiam, per ingenia mutabilem, rationalem,
dominatricem, diuinatricem, ex una redundantem. Sequitur nunc ut quomodo ex una redundet consideremus, id
est, unde et quando et qua ratione sumatur.
70
De Anima. 24:1. Primo quidem obliuionis capacem animam non cedam, quia tantam illi concessit diuinitatem,
ut deo adaequetur. Innatam eam facit, quod et solum armare potuissem ad testimonium plenae diuinitatis; adicit
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Yhteenvetona siis sielu on Jumalan ihmiseen puhaltama, sielu koostuu Jumalan kuvan
mukaisesti kahdesta osasta, järjellisestä – loogisesta, joka ymmärtää hyvän ja pahan – ja epäjärjellisestä, joista erityisesti jälkimmäinen on syntiinlankeemuksessa saastunut ja syntiin taipuvainen. Jälkimmäinen jakautuu myös kahteen osaan eli äkkipikaisuuteen ja mielihyvään. Kaikki kolme sielun osaa pyrkivät tyydyttämään tarpeitaan, looginen järki pyrkii hyvään ja oikeaan
– loogisesti täydellisiin ratkaisuihin, äkkipikaisuus nopeisiin reaktioihin uhkaaviin asioihin, ja
mielihyvä tuottamaan mielihyvää sekä ajatuksellisesti, että ruumiillisesti. Näiden kolmen osan
tavoitteet ovat toisinaan ja usein ristiriidassa keskenään, ja silloin ihmisen tahto tekee ratkaisun,
minkä mukaan jonkun osion tarve tulee tyydytetyksi.

III.IV.

Sielun ja kehon yhteistoiminta

Tertullianus opettaa sielun syntymisestä ja kasvamisesta ihmisessä De Anima –teoksensa 37luvussa. ”Ihmisen muotoutumisen kohdussa vaikuttaa voima, jota tässä nimitetään Jumalan
tahdoksi, mikä tahansa voima tuon muodostumisen tavan sitten saakin aikaiseksi”71. Sielu
syntyy jo kohdussa, mutta Tertullianus ei ota selkeää kantaa, missä vaiheessa. Sielun kasvamisesta puberteettiin kirjoittaja ottaa kantaa luvussa 38. Hän on sitä mieltä, että lapsen tai nuoren
ymmärtäessä alastomuuden ja sukupuolisuuden noin 14 ikävuoteen mennessä, sielu on kasvanut ymmärrykseltään täysivaltaiseksi. Keho on sielun koti Tertullianuksen mukaisesti, ja aiemmin opitun mukaisesti sielu pyrkii huolehtimaan kehosta, täyttämään sen tarpeita ja omia tarpeitaan, joista kuolemattomuus toteutuu parhaiten, kun sielu saa ylläpidettyä kotiaan mahdollisimman hyvin ja pitkään (Anim. 38:6):
Sielun tehtävänä on myös ylläpitää kotiansa, siis ruumista/kehoa. Lisäksi se pyrkii täyttämään omia
tehtäviään ja tarkoitustaan, sekä ylläpitämään omaa hyvää kuntoaan/hyviä olosuhteita: erityisesti kuolemattomuutta, järkevyyttä, herkkyyttä, älykkyyttä ja tahdon vapautta. 72

Tertullianus 43. luvussa kertoo, kuinka unessa sielu ja kuolema kohtaavat: Uni73 on yliluonnollinen asia. Stoalaiset ajattelevat unen olevan hetkellinen lepotila aistien aktiivisuudesta. Epiku-

immortalem, incorruptibilem, incorporalem, quia hoc et deum credidit, inuisibilem, ineffigiabilem, uniformem,
principalem, rationalem, intellectualem.
71
De Anima. 37:1: Omnem autem hominis in utero serendi struendi fingendi paraturam aliqua utique potestas
diuinae uoluntatis ministra modulatur, quamcumque illam rationem agitare sortita.
72
De Anima. 38:6: Alioquin licebit animae dilapsa domo ex destitutione priorum subsidiorum incolumi abire,
habenti sua firmamenta et propriae condicionis alimenta, immortalitatem rationalitatem sensualitatem
intellectualitatem arbitrii libertatem.
73
M. Perälä 2013: Nukkumisella ja unien näkemisellä oli tärkeä rooli antiikissa. Yleisesti ajateltiin, että unet ja
uninäyt olivat merkkejä ja vaikutteita, jotka eivät ainoastaan kertoneet ihmisen psykofyysisestä kunnosta, henkisestä tasapainostaan tai moraalisesta luonteesta vaan myös jumalallisista tarkoituksista ja tulevista tapahtumista,
jotka olivat muutoin ihmisen ymmärrykseltä piilossa. Unien tulkinta ja unirituaalit olivat tärkeä osa tuona aikana,
ja integroitunut yhteiskuntaan samaan tapaan kuin mikä tahansa muukin parantaminen. Antiikin filosofeilla oli
laaja kirjo erilaisia selityksiä nukkumisesta ja unesta, sekä sielunkyvyistä kehon nukkuessa. Tärkeimpiä filosofisia
teorioita ja selityksiä olivat antiikin aikana antaneet mm. Platon, Aristoteles ja stoalaiset filosofit – mm. Posi-
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rolaiset ajattelevat se olevan elävän hengen taukotila. Anaxagoras, Xenophanes ajattelevat
suunnilleen samoin. Empedocles ja Parmenides näiden (aistien ja hengen) jäähdyttelyksi. Stratos luonnonvastaisen hengen erkaantumiseksi. Democritus sielun vajavuudeksi tai puutteeksi.
Aristoteles sydämen toiminnan keskeytykseksi. Itse Tertullianus sanoo, ettei ole koskaan kohdannut unta edellä mainituilla tavoilla. Unta ei voi ajatella heikkoutena tai puutteena, päinvastoin uni on vahvuutta, nukkumalla henkilö virkistyy väsymisen sijasta. Myöskään ei voi ajatella
unta luonnollisen elämän hehkun jäähdyttelyksi, sillä se tuo lämpöä eikä kylmyyttä. Ei myöskään uni ole aistien ja hengen jäähdyttelyä, eikä se ole taukotila. Sen sijaan stoalaisten ajatus
tulee lähelle oikeaa. Koska kuolevainen ruumis takrvitsee lepoa, uni on välttämätön, ja siksi
sielukin lepää, mutta koska sielu ei tarvitse lepoa siten kuin ruumis, siksi sielu tekee kaikenlaista
ruumiin nukkuessa. Se tekee tehtäviään, oppii ja opettelee tulevia toimia, elämää ja kuolemaa
varten, näitä toimia saatamme toisinaan nähdä unessa, kun ruumiimme on osittain valveilla tai
heräämässä. Näin nukkumisella on siis sekä luonnollinen syy että järkevä luonne74. Kuollessa,
Tertullianuksen kirjoituksen 51. luvun mukaan, kuolematon sielu erkaantuu lopullisesti
kuolevasta ruumiista.
Yhteenvetona sielu, ja sen osana myös järki siis syntyvät jo ihmisen muotoutuessa kohdussa. Sielu ja järki kasvavat ja tavoittavat ymmärryksen kehon kasvaessa ja kehittyessä. Sielun
– ja järjen yhtenä sielun osana – tehtävänä on ylläpitää ja huolehtia kehosta sekä täyttää tehtäviään ja tavoitteitaan. Sielu vapautuu unen aikana kehosta, joka tarvitsee säännöllisesti lepoa,
ja jatkaa tehtäviään ja toimiaan. Tästä voimme joskus saada havaintoja aistein unessamme.
Kuolematon sielu erkaantuu kuolevasta ruumiista kuoleman kohdatessa ihmisen.

donius, mutta myös kristinuskon vaikuttajat, kirkkoisät Tertullianuksesta, Origeneksesta ja sittemmin Athanasiuksesta ja Augustinuksesta lähtien ovat pyrkineet tulkitsemaan unista sielun ja mielen liikkeitä.
74
De Anima. 43:12. […] Haec erit somni et ratio naturalis et natura rationalis […]
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IV.

Usko

Tertullianuksen uskon teologiaa tutkitaan tässä systemaattisen analyysin keinoin lähinnä hänen
neljän teoksensa kautta. Pohjatutkimuksena on erityisesti käyty läpi kaikki usko (fides75) –sanan
esiintymät näissä teoksissa, ja näiden pohjalta on pyritty koostamaan Tertullianuksen uskokäsitys. Teokset valikoituivat niiden sisällön kautta. Niistä löytyi kattavasti uskoa käsitteleviä
tekstikohtia, jotta kokonaiskuva Tertullianuksen käsityksestä voitiin koostaa. Tutkimuksessa
käytettyinä tekstilähteinä on jo edellisessä luvussa esitellyt Apologia (Apologeticum), Periaatteet harhaoppisten arvioimiseksi (De Praescriptione Haereticorum) ja Vastakirjoitus Prakseaalle (Adversus Praxean), sekä uutena teoksena toistaiseksi suomentamaton kirjoitus De
Babtismo (kasteesta), joka on todennäköisesti hänen aivan varhaisimpiaan teoksiaan vuoden
197–200 tienoilta ja kirjoitettu mahdollsiesti jopa ennen Apologiaa ja Periaatteet harhaoppisten
arvioimiseksi -teosta. Kirjoitus kasteesta esittelee ja perustelee Raamatulla varhaisen kirkon
kastekäsityksen seikkaperäisesti ja samalla puuttuu ja puolustaa raamatullista kastekäsitystä
tärkeimpiä kasteen sakramenttia haastavia harhaoppeja vastaan. Analyysi Tertullianuksen
uskonkäsityksestä viittaa ohuesti myös teokseen De Carne Christi (Kristuksen ruumiista), joka
taas puolustaa uskoa ruumiin ylösnousemukseen ja edustaa Tertullianuksen myöhäisintä tuotantoa. Tässä yhteydessä on hyvä mainita, ettei eukaristian asema ollut vielä tuohon aikaan
kehittynyt aivan yhtä sakramentaaliseksi kuin myöhemmin, ja ehkäpä siitä johtuen Tertullianuskaan ei ollenkaan niin laajasti kirjoittanut ehtoollisesta tai eukaristiasta, kuin esimerkiksi
kasteesta76. Tästä näkökulmasta johtuen uskon ja eukaristian suhteeseen Tertullianuksen opetuksessa ei tämän työn puitteissa syvennytä enempää. 77

75

Sana fides johtuu etymologisesti teon sanasta fido, joka tarkoittaa lujaa luottamista, turvautumista ja uskaltamista johonkin.
76
Burns & Jensen 201, 234–246: Eukaristian muodot olivat moninaiset; sitä vietettiin kirkoissa ja kodeissa (, joissa
myös perheenpää sai toimittaa sen talonväelleen), eikä ajankohtaa oltu säädetty (iltaagapȇ, aamupalvelus, jne.),
siihen saivat ottaa osaa vain kristityt, ja Tertullianus puolusti jossain yhteydessä eukaristiaa kuivana ilman juomaa,
ja myös hyvin laajasti tuona aikana viini korvattiin vedellä – myös viinin kieltämistä eukaristiassa esiintyi. Erityisesti vastakastetuille kristityille saatettiin antaa maitoa ja hunajaa ensimmäisen eukaristian osoitukseksi. Eukaristian muoto ja merkitys näytti olevan lähinnä muisto- ja yhteysateria.
77
Barnes 1971, 30–56; Quasten 1994, 335–337.
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IV.I.

Sana usko Tertullianuksen kirjoituksissa

Tertullianus käyttää sanaa usko (fides) useassa merkityksessä. Tässä olen jakanut nämä neljässä
tutkittavassa teoksessa olevat sanaesiintymät kahdeksaan eri merkitysluokkaan, jotka on ryhmitelty kolmeen yläluokkaan siten, että Usko, joka uskotaan (fides quae creditur) – otsikon alle
voidaan ryhmitellä merkityksiä jumalallinen usko, kristillinen usko ja apostolinen usko. Usko,
jolla uskotaan (fides qua creditur) – otsikon alle voidaan ryhmitellä merkitykset henkilökohtainen usko Jumalaan, vanhurskas usko, totuus, luonnollinen usko, todistus, väite, oletus, uskomus, uskollisuus ja uskollinen –termit. Muuta kuin uskomista ja uskollisuutta ilmaisevia, Tertullianuksen fides-sanalla tarkoittamia ilmaisuja, ovat luotettava, uskottava, varma, oikeutettu,
luottamus ja velvollisuus, sekä kuriositeettina maininta Fides –jumalattaresta.
Usko, joka uskotaan (fides quae creditur):
-

jumalallinen usko, kristillinen usko, apostolinen usko (Apol. 18: 5, 21: 22, 31, 23: 11;
Babt. 2: 1, 2, 5: 3, 6: 1, 2, 12: 4, 13: 2; Praes. 2: 2, 3: 6, 12: 5, 13: 1, 14: 4, 14, 19: 2; 20:
1, 4, 21: 4, 23: 6, 7, 26: 9, 28: 1, 29: 3, 32: 6, 36: 5, 37: 5; Prax. 2: 1, 3: 1, 4: 1, 13: 4, 6,
16: 3)

Usko, jolla uskotaan (fides qua creditur):
-

-

henkilökohtainen usko Jumalaan, vanhurskas usko, totuus (Apol. 2: 12, 17, 21: 4, 31,
27: 1, 7, 39: 3, 41: 5, 47: 4, 11, 14; Babt. 10: 2, 7, 12: 8, 9, 13: 1, 2, 3, 17: 5, 18: 2, 6;
Praes. 1: 1, 2: 6, 3: 6, 4: 7, 11: 3, 14: 3, 14, 16: 1, 19: 3, 20: 4, 27: 6, 39: 1, 40: 7, 44: 1,
44: 7, 12; Prax. 2: 1, 11: 4, 26: 2)
luonnollinen usko, todistus, väite, oletus, uskomus (Apol. 8: 1, 25: 17, 47: 13, 48: 1;
Babt. 1: 1; Praes. 2: 8, 3: 9, 14: 13, 41: 1, 42: 8, 10, 43: 2; Prax. 31: 1)
uskollisuus, uskollinen (Apol. 3: 4, 4: 12, 6: 1, 10, 9: 19, 21: 6, 35: 5, 8, 36: 2, 42: 9, 45:
1, 46: 6; Praes. 3: 2, 3, 6: 4, 41: 2; Prax. 25: 2)

Muuta kuin uskomista ja uskollisuutta ilmaisevia sanoja:
-

luotettava, uskottava, varma, oikeutettu (Apol. 10: 7, 19: 1, 23: 7, 18, 30: 4, 46: 1, 14,
47: 14, 48: 5; Praes. 3: 6, 25: 8, 40: 3, 44: 5)
luottamus (Apol. 20: 4, 21: 22, 23: 17, 18, 41: 5; Prax. 22: 3)
velvollisuus (Apol. 7: 6)
Fides78 –jumalatar (Apol. 24: 5)

78

Fides-jumalatar: luottamuksen ja hyvän uskon tai valan ja sanan pitämisen jumalatar antiikin Roomassa.
Esiintyi nimillä Fides Publica tai Ihmisten Kunnia. Hänellä oli kuningas Numan perustama temppeli Capitolin
kukkulalla. Lähde: Harry Thurston Peck. Harpers Dictionary of Classical Antiquities. New York. Harper and
Brothers. 1898.
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IV.II.

Uskon sääntö – uskontunnustus

Uskon sääntö (regula fidei) kehittyi alkukirkon aikana termiksi, jolla tarkoitettiin uskon oleellisinta sisältöä. Alun perin se oli esimuoto uskontunnustukselle, joka kastettavilta vaadittiin,
jotta heidät voitiin kastaa. Kun Raamatun mukaisesti se joka uskoo, tulee kastaa, ja kaste voidaan ottaa vain uskolla vastaan, haluttiin varmistaa, että kastettava uskoo Jumalan sanan ja kristillis-apostolisen tradition mukaisesti. Aluksi termi kehittyi siis tarkoittamaan kastetunnustuksia, joita saattoi olla sanamuodoltaan hieman erilaisia, esim. vanhaa roomalaista kastetunnustusta, joka oli lyhyempi versio apostolisesta uskontunnustuksesta. Toki uskon sääntöä käytettiin
myös uskon opettamistarkoituksessa vastakääntyneille tai lapsille ja nuorille, ja puolustamistarkoituksessa harhaoppeja vastaan. Myöhemmin (uskontunnustusten kehittyessä) termi regula
fidei on liitetty kaikkiin myöhempiin tunnustuksin ensin Nikealaiseen ja Athanasiuksen, sittemmin myös esim. Augsburgin ja Westminsterin tunnustuksiin.79
Raamatullinen lähtökohta uskon sääntö -termille on Room. 12: 6: ”Ja meillä ovat moninaiset lahjat siitä armosta, kuin meille annettu on. Jos jollakin on prophetia, niin olkoon uskon
kanssa yhteinen.” Tässä viimeinen lause (uskon kanssa yhteinen) kuuluu kreikaksi ”κατὰ
ἀναλογίαν τῆς πίστεως”, jossa esiintyy uskon analogia -termi. Tässä Raamatun kohdassa se
viittaa kolmeen mahdolliseen ajatukseen: kristillisen opetuksen runkoon, ihmisen uskoon ja
vastaukseen Jumalan armoon, tai uskoon, joka siirtää vuoria.80 Tämä Raamatun kohta tuli pohjaksi myöhemmälle uskon sääntö -termin käytölle varhaisilla kristityillä kirjoittajilla esimerkiksi Irenaeuksella ("κανων της αληθειας", Adv. Haer. 1: 1) ja Tertullianuksella, joka lanseersi termin latinankieliseen kirjallisuuteen juuri muodossa regula fidei (Praes. 13: 1–6):
Uskon sääntö on näet se, minkä perusteella uskotaan ja – sanoakseni sen jo tässä – mitä me puolustamme.
On ehdottomasti vain yksi Jumala, jonka rinnalla ei ole ketään toista, maailman tekijä. Hän on luonut
universumin tyhjästä Sanallaan, jonka on lähettänyt kaiken alussa. Tämä Sana, jota kutsutaan hänen Pojakseen ja joka on esiintynyt monin tavoin Jumalan nimissä patriarkoille ja joka on tullut kuulluksi
profeetoissa ja joka on lopuksi luovutettu Isän Jumalan hengestä ja voimasta neitsyt Marialle ja tullut
lihaksi hänen kohdussaan ja syntynyt hänestä, on Jeesus Kristus. Sen jälkeen hän on julistanut uuden lain
ja uuden lupauksen taivasten valtakunnasta, tehnyt voimatekoja, naulittu ristiin, noussut kolmantena päivänä kuolleista, temmattu taivaaseen ja istuutunut Isän oikealle puolelle ja lähettänyt Pyhän Hengen
sijaisekseen johdattamaan uskovia. Hän on tuleva kirkkaudessaan noutamaan pyhät ikuiseen elämään
jossa he saavat nauttia taivaallisten lupausten hedelmää, ja tuomitsemaan jumalattomat ikuiseen tuleen –
ylösnousemuksen jälkeen, jossa molemmat osapuolet ovat saaneet takaisin ruumiillisen elämänsä. Tätä
Kristuksen asettamaa sääntöä – kuten myöhemmin osoitetaan – ei meidän keskuudessamme aseteta
vähimmässäkään määrin kyseenalaiseksi. Kysymyksiä esittävät vain harhaoppiset, ja ne saavat aikaan
harhaoppisia.81

79

Mm. Kelly 2006, 1–95; Ks. myös Ferguson 2015, xi–xii, 1–2, 67–82.
Fitzmyer 1992, 647–648.
81
Praes. 13: 1–6. Regula est autem fidei, ut iam hinc quid defendamus profiteamur, illa scilicet qua creditur. Vnum
omnino Deum esse nec alium praeter mundi conditorem qui uniuersa de nihilo produxerit per uerbum suum primo
omnium emissum. Id uerbum filium eius appellatum in nomine Dei uarie uisum a patriarchis, in prophetis semper
80
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Tertullianuksen uskon käsityksen pääsisällöt, perusteet ja se mitä uskossa ja opissa puolustetaan, voidaan siis lukea hänen kirjoittamastaan uskon säännöstä. Hän viittaa uskon sääntöön
myös monessa muussa kohdassa kirjoituksissaan (esim. Praes. 26: 9). Yhteys Nikean uskontunnustukseen on hämmästyttävän selvä, vaikka Nikean uskontunnustus hyväksyttiin kirkolliskokouksessa vasta lähes 130 vuotta myöhemmin. Uskon säännön merkitystä uskon ja opin muodostamisessa Tertullianus kuvaa seuraavassa lainauksessa (Praes. 14: 1–5):
Mutta sikäli kuin uskon säännön muoto ja järjestys säilyvät, voit kysellä ja pohtia niin paljon kuin haluat
ja päästää irti tiedonhalusi koko intohimon, jos pidät jotain asiaa tulkinnaltaan horjuvana tai epäselvyyden
vuoksi hämäränä. Joka tapauksessa on saatavilla opettajaksi [tässä on viittaus kasteopetusta antaviin katakeettoihin!] jokin veli, jolle on annettu tiedon [= tietämisen, syvällisen perehtymisen] lahja (1. Kor. 12:
8), joku veli, joka on keskustellut harjaantuneiden kanssa, joku veli, joka ainakin kykenee kanssasi kyselemään. On lopulta parempi olla tietämättä – ettet nimittäin tietäisi sitä, mitä sinun ei tulisi tietää, koska
jo tiedät, mitä sinun pitää tietää. Sana kuuluu: ”uskosi on sinut pelastanut” – ei uppoutumisesi Raamatun
teksteihin (Luuk. 18: 42). Usko nojaa sääntöön. Sinulla on laki ja pelastus [lunastus], jos sitä noudatat.
Harjaantuneisuus taas riippuu uteliaisuudesta ja sen ainoa kunnia on opiskelun aikaan saama kokemus.
Väistäköön uteliaisuus uskoa, väistäköön kunnia pelastusta! Niiden [uskon säännön, uskon ja pelastuksen] tielle ne eivät saa asettua eivätkä saattaa niitä raukeamaan. Täysi tietämättömyys säännön vastaisesta
on tiedon täyteyttä.82

”Täysi tietämättömyys säännön vastaisesta on kaikki tieto.” Tertullianuksen sanaleikki ja sitä
edeltävä perustelu osoittaa toisaalta myös tiiviin yhtymäkohdan Lutherin ja uskonpuhdistuksen
”yksin uskosta” –teologiaan. Usko pelastaa, ei uppoutuminen Raamattuun, tiedonhalun tyydyttämiseen tai sääntöihin.
Kuten kristinuskossa yleisestikin, uskon sääntöön liittyy oleellisesti myös seurakunnan
apostolisuus: yhteys ja ykseys sekä sakramentit kaste ja ehtoollinen. Tämä tulee selkeästi esille
Tertullianuksen seuraavassa kirjoituksessa (Praes. 36: 3–5):
Miten onnellinen onkaan tuo seurakunta, jolle apostolit omalla verellään vuodattivat kaiken opin, […]
Katsokaamme, mitä se on omaksunut, mitä opettanut: Ystävyysliitossa Afrikankin seurakuntien kanssa
se tuntee yhden Herran ja Jumalan, joka on luonut kaikkeuden, ja Kristuksen Jeesuksen, luojajumalan
neitsyt Mariasta syntyneen Pojan, ruumiin ylösnousemuksen [tästä Tertullianus kirjoittaa tarkemmin
teoksessa De Carne Christi], lain ja profeetat yhdessä evankeliumin ja apostolisten kirjeiden kanssa.
Niistä se ammentaa uskonsa. Kasteen vesi sinetöi tämän uskon, Pyhä Henki vaatettaa, ja sitä uskoa
ehtoollinen ruokkii, marttyyrius kehottaa, eikä se siksi ota vastaan mitään, mikä sotii tätä opetusta
auditum, postremo delatum ex spiritu patris Dei et uirtute in uirginem Mariam, carnem factum in utero eius et ex
ea natum egisse Iesum Christum. Exinde praedicasse nouam legem et nouam promissionem regni caelorum,
uirtutes fecisse, cruci fixum, tertia die resurrexisse, in caelos ereptum sedisse ad dexteram patris, misisse uicariam
uim spiritus sancti qui credentes agat, uenturum cum claritate ad sumendos sanctos in uitae aeternae et
promissorum caelestium fructum et ad profanos adiudicandos igni perpetuo, facta utriusque partis resuscitatione
cum carnis restitutione. Haec regula a Christo, ut probabitur, instituta nullas habet apud nos quaestiones nisi quas
haereses inferunt et quae haereticos faciunt; Pihkala 2012, 61–62.
82
Praes. 14: 1–5. Ceterum manente forma eius in suo ordine quantumlibet quaeras et tractes et omnem libidinem
curiositatis effundas, si quid tibi uidetur uel ambiguitate pendere uel obscuritate obumbrari: est utique frater aliqui
doctor gratia scientiae donatus, est aliqui inter exercitatos conuersatus, aliqui tecum, curiosius tamen quaerens.
Nouissime ignorare melius est ne quod non debeas noris quia quod debeas nosti. Fides, inquit, tua te saluum fecit,
non exercitatio scripturarum. Fides in regula posita est, habet legem et salutem de obseruatione legis. Exercitatio
autem in curiositate consistit, habens gloriam solam de peritiae studio. Cedat curiositas fidei, cedat gloria saluti.
Certe aut non obstrepant aut quiescant. Aduersus regulam nihil scire omnia scire est; Pihkala 2012, 62.
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vastaan.83

Tertullianus jatkaa opetustaan uskon sääntöön sisältyvästä Kolmiyhteisestä Jumalasta ja ensimmäistä kertaa kristinuskossa tässä tekstissä yksilöidään Kolmiyhteisen Jumalan, yhden Jumalan, mutta kolmen persoonan pelastusekonomia (Prax. 3: 1):
Vaikka itse uskon sääntö on siirtänyt meidät monista maailman jumalista palvelemaan yhtä ja todellista
Jumalaa, kaikki yksinkertaiset ihmiset, jääköön sanomatta tietämättömät ja typerät, joista uskovien enemmistö aina koostuu, eivät kuitenkaan käsitä, että on uskottava yhteen Jumalaan, mutta uskottava yhdessä
hänen pelastusekonomiansa kanssa. Sen vuoksi he säikähtävät tuota ekonomiaa, kolminaisuuden lukua
ja jäsentymistä he pitävät ykseyden jakaantumisena. 84Kuitenkin tosiasiassa ykseys, joka astuu esiin kolminaisuutena, ei näin tehdessään suinkaan hajoa, vaan toimii ulospäin. Tämän vuoksi he kuitenkin moittivat meitä siitä, että me muka opettaisimme kahta tai kolmea: he taas kerskuvat kunnioittavansa yhtä
Jumalaa, ikään kuin ei ymmärtämättömästi aikaan saatu ykseyskin voisi johtaa harhaoppeihin, ja ikään
kuin ei järkevästi ajateltu kolminaisuuskin voisi ilmaista totuutta. 85

Tertullianuksen mukaan, Pyhä Henki pyhittää Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen uskovien
uskon (sanctificatorem fidei eorum qui credunt in patrem et filium et spiritum sanctum, Prax.
2: 1). Toiseksi evankeliumit vahvistavat uskon Herran syntymään (nativitate dominica fidem
confirmant, Prax. 26: 2) eli lihaksi tulemiseen. Lisäksi Tertullianus vetoaa Raamatun todistukseen siitä, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja julistaa seurakunnan paikaksi, jossa Jumala tekoineen ja Sanassaan tulee esille (Prax. 13: 4):
[…] Vaikka kuuluisit niihin, jotka silloin eivät sietäneet sellaista Jumalaa, joka osoitti omaavansa Pojan,
eivätkä uskoneet, että hän olisi Herra, palauta mieleesi heidän kanssaan tämä sana: ” Minä sanoin, te olette jumalia ja Korkeimman poikia” ja ”Jumala astuu esiin jumalien kokouksessa [ecclesia deorum voitaisiin suomentaa myös esim. jumalien tai Jumalan lasten seurakunta, Jumalan valtakunta]” (Joh. 10:33, 36
ja Ps. 82: 1, 6), niin että jos Raamattu kerran ei arkaile julistaa jumaliksi niitä, jotka usko on tehnyt

83

Praes. 36: 3–5. Ista quam felix ecclesia cui totam doctrinam apostoli cum sanguine suo profuderunt, ubi Petrus
passioni dominicae adaequatur, ubi Paulus Ioannis exitu coronatur, ubi apostolus Ioannes posteaquam in oleum
igneum demersus nihil passus est, in insulam relegatur; uideamus quid didicerit, quid docuerit: cum Africanis
quoque ecclesiis contesseratis, unum Deum Dominum nouit, creatorem uniuersitatis, et Christum Iesum ex uirgine
Maria filium Dei creatoris, etcarnis resurrectionem, legem et prophetas cum euangelicis et apostolicis litteris
miscet, et inde potat fidem; eam aqua signat, sancto spiritu uestit, eucharistia pascit, martyrium exhortatur et ita
aduersus hanc institutionem neminem recipit; Pihkala 2012, 79–80.
84
Pihkala tarkentaa kirjassaan tätä kohtaa: Sana kolminaisuus, trinitas esiintyy tässä Tertullianuksen tekstissä ensi
kertaa kuvaten toisaalta kolmen persoonan ykseyttä mutta myös erillisyyttä selvästi jäsentyneemmin kuin
aikaisempien kirjoittajien käytössä ollut trias –termi. Pihkala 2012, 91.
85
Prax. 3:1. Simplices enim quique, ne dixerim imprudentes et idiotae, quae maior semper credentium pars est,
quoniam et ipsa regula fidei a pluribus diis saeculi ad unicum et verum deum transfert, non intellegentes unicum
quidem sed cum sua oeconomia esse credendum, expavescunt ad oeconomiam. numerum et dispositionem
trinitatis divisionem praesumunt unitatis, quando unitas ex semetipsa derivans trinitatem non destruatur ab illa sed
administretur. itaque duos et tres iam iactitant a nobis praedicari, se vero unius dei cultores praesumunt, quasi non
et unitas irrationaliter collecta haeresim faciat et trinitas rationaliter expensa veritatem constituat; Pihkala tarkentaa
tästä: Kolminaisuus ei siis ole jumaluuden jakautumista (divisio), vaan jäsentymistä (dispositio), joka edellä
esitetyn perusteella merkitsee Isän, Pojan ja Pyhän Hengen ykseyttä ja samuutta aseman, olemuksen ja vallan
(status, substantia, species) osalta, mutta kolminaisuutta asteen, muodon ja lajin (gradus, forma, species) suhteen.
Pihkala jatkaa, että pelastushistoriallinen jäsentyminen ei ole luonnonilmiön kaltaista pakonomaista ulosvirtausta,
emanaatiota, vaan perustuu vapaaseen jumalalliseen ratkaisuun: Jumala ”astuu itsessään esiin kolminaisuutena”.
Tästä kaikesta seuraa myös se, ettei Isän Pojalle ja Hengelle jakama valta mitenkään kavenna tai pirsto sen
jumalallista yhtenäisyyttä, monarkiaa. Pihkala 2012, 91.
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Jumalan lapsiksi, ymmärtäisit sitäkin selvemmin todellisen ja ainoan Jumalan Pojan oikeutetusti saaneen
nimen Herra.86

Tertullianus tuo esille myös sen, että myös kristinuskon ulkopuolisilla filosofeilla ja runoilijoilla on monesti oikeita eettisiä ja moraalisia opetuksia, ja että nekin todistavat kristillisen uskon
ja opin totuudellisuutta (Apol. 47: 14):
Kysyn siis teiltä: mistä on peräisin tämä filosofien tai runoilijoiden käsitysten samankaltaisuus? Mistäpä
muualta kuin meidän uskomme salaisuuksista. Jos ne siis ovat peräisin meidän uskomme ajallisesti
alkuperäisimmistä salaisuuksista, silloin tämä meidän oppimme on luotettavampi ja paljon uskottavampi,
koska myös sen kuvat herättävät uskoa. Jos ne taas olisivat peräisin noiden sisimmästä, silloin meidän
uskomme salaisuuksien olisi oltava näiden myöhempien kuvia, mikä ei kuitenkaan maailman järjestyksen
mukaan ole mahdollista, eihän varjo koskaan käy ruumiin edellä eikä totuuden kuva totuuden edellä. 87

Yhteenvetona voidaan todeta Tertullianuksen mukaisesti uskon säännöllä ymmärretyn sitä kristillistä uskon sisältöä, joka kastettavan piti tunnustaa, jotta voitiin kastaa kristillisen seurakunnan yhteyteen. Lisäksi sitä käytettiin kristillisessä opetuksessa sekä puolustettaessa uskoa harhaoppeja vastaan. Tertullianuksen kuvaama uskon sääntö n. 200 jKr. sisälsi opetuksen yhdestä
kolmiyhteisestä Jumalasta; Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Isä on Jumala ja Luoja, Poika
Jumalan Hengen ja neitsyt Marian kautta lihaksi tullut vapahtaja ja pelastaja, joka kärsi meidän
syntien puolesta, kuoli ja haudattiin, nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista, istuu Jumalan
oikealla puolella taivaassa, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hän on myös
lähettänyt Pyhän Henkensä johtamaan uskoviaan maan päällä. Kristillisten seurakuntien uskon
oppi sisältää Tertullianuksen mukaan uskon säännön, lain ja profeetat yhdessä evankeliumin ja
apostolisten kirjeiden kanssa (= Jumalan kirjoitettu Sana, Raamattu), kasteen, jonka vesi sinetöi
uskon, jonka Pyhä Henki vaatettaa, ja jota uskoa ehtoollinen ruokkii, ja marttyyrius kehottaa.
Nämä kaikki tapahtuvat Pyhän Hengen vaikuttamana ja johtamana kristillisessä seurakunnassa.88

Prax. 13:4. […] quodsi ex illis es qui tunc dominum non sustinebant dei se filium ostendentem ne eum dominum
crederent, recordare tu cum illis scriptum esse, Ego dixi, Vos dii estis et filii altissimi; et, Stetit deus in ecclesia
deorum: ut si homines per fidem filios dei factos deos scriptura pronuntiare non timuit, scias illam multo magis
vero et unico dei filio <dei> et domini nomen iure contulisse; Pihkala 2012, 108.
87
Apol. 47:14. Unde haec, oro vos, philosophis aut poetis tam consimilia? Non nisi de nostris sacramentis. Si de
nostris sacramentis, ut de prioribus, ergo fideliora sunt nostra magisque credenda, quorum imagines quoque fidem
inveniunt. Si de suis sensibus, iam ergo sacramenta nostra imagines posteriorum habebuntur, quod rerum forma
non sustinet; numquam enim corpus umbra aut veritatem imago praecedit; Pihkala 2010, 135.
88
Ks. myös Ferguson 2015, 70, 72.
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IV.III.

Usko ja kaste

Kuten edellä jo aihetta hieman sivuttiin, myös kasteen sakramentti liittyy oleellisesti siihen,
mitä uskosta ajatellaan. Kaste ja oppi kasteesta toimivat siis osana uskon sääntöä tai sen lisänä.
Kaste on Tertullianuksen mukaisesti tunnustetun uskon sinetti. Tertullianuksen ja varhaiskristillisten seurakuntien ymmärrystä uskon ja sakramenttien välistä suhteista tuo esille seuraava
teksti, johon viitattiin jo edellä uskon säännön yhteydessä (Praes. 36: 4–5):
[…] evankeliumin ja apostolisten kirjeiden kanssa. Niistä [laista, profeetoista, evankeliumista ja
apostolisista kirjeistä] seurakunta ammentaa uskonsa. Tämän [apostolisen, yhteisen] uskon kasteen vesi
sinetöi, Pyhä Henki vaatettaa, ja sitä uskoa ehtoollinen ruokkii, marttyyrius kehottaa, eikä se siksi ota
vastaan mitään, mikä sotii tätä opetusta vastaan. 89

Edellä mainittua suhdetta selventää lisäksi seuraava kirjoitus (Babt. 6: 1–2):
Ei niin, että Pyhä Henki annetaan meille vedessä, vaan että vedellä meidät [sakramentin] välittäjän avulla
varustetaan ja tehdään valmiiksi Pyhän Hengen [ilmenemiselle meissä]. Tästä meille on olemassa
esikuva: Samoin kuin Johannes oli Herran edelläkävijä, valmistamassa tietä [hänen jumalalliselle ilmenemiselleen] (Matt. 3: 3; Mark. 1: 2; Luuk. 3: 4), samoin kasteen [sakramentin] välittäjä valmistaa meissä
tien Pyhälle Hengelle, pyyhkimällä [meiltä] synnit. Tämän [syntien pois pyyhkimisen] usko saa aikaan
meissä ja se sinetöidään Isässä, Pojassa ja Pyhässä Hengessä.
Jos jokainen sana perustuu kolmelle todistajalle (Deut. 19: 15; Matt. 18: 16; 2. Kor. 13: 1.), kuinka paljon
enemmälle perustuu Jumalan lahja? Meillä on samat uskon välittäjät siunauksella, kuin meillä on pelastuksemme takaajinakin. Jumalallisten nimien lukumäärä [Isä, Poika ja Pyhä Henki] itsessään on riittävä
luottamus ja varmuus toivollemme, mutta koska tätä uskon vakuutusta ja pelastuksen lupausta saatetaan
vaatia itselle [suorana lahjana, ilman seurakuntaa ja yhteyttä], on välttämätöntä lisätä maininta seurakunnasta – seurakunta, on Kolmiyhteisen Jumalan keho, ruumis, vartalo, seurakunnassa on läsnä siis nuo
kolme: Isä, Poika ja Pyhä Henki (Matt. 18: 20; 1. Joh. 5: 7–8 ).90

Edellä olevaa kasteen vaikutusta uskovalle ja toisaalta väärin (teeskennellysti ja veltosti tai vastahakoisesti) uskovalle kuvataan seuraavassa (Babt. 10: 7):
[…] [Johannes Kastaja] itse ilmoittaa, ettei taivaalliset asiat ole hänen vaan Kristuksen asioita sanoessaan, ”Se, joka on maasta, puhuu maallisia asioita, se joka ylhäältä tulee, on kaikkien yläpuolella” (Joh.
3: 31). Lisäksi hän sanoo kastavansa ainoastaan parannukseksi [katumukseksi], kun taas pian tulee Hän
joka kastaa Hengellä ja tulella (Matt. 3: 11; Luuk. 3: 16, etc.): todellinen ja järkkymätön usko kastetaan
Hengellä [joissakin käsikirjoituksissa vedellä] pelastukseen, mutta teeskennelty ja veltto usko tulella
tuomioon.91
Praes. 36: 4–5. […] cum euangelicis et apostolicis litteris miscet, et inde potat fidem; eam aqua signat, sancto
spiritu uestit, eucharistia pascit, martyrium exhortatur et ita aduersus hanc institutionem neminem recipit; Pihkala
2012, 79–80.
90
Babt. 6: 1–2. Non quod in aqua spiritum sanctum consequimur, sed in aqua emundati sub angelo spiritui sancto
praeparamur. hic quoque figura praecessit. sicut enim Ioannes antepraecursor domini fuit praeparans vias eius, ita
et angelus baptismi arbiter superventuro spiritui sancto vias dirigit abolitione delictorum, quam fides impetrat
obsignata in patre et filio et spiritu sancto. nam si in tribus testibus stabit omne verbum, dei quarto magis donum?
habemus benedictione eosdem arbitros fidei quos et sponsores salutis. sufficit ad fiduciam spei nostrae etiam
numerus nominum divinorum. cum autem sub tribus et testatio fidei et sponsio salutis pigneretur, necessario
adicitur ecclesiae mentio, quoniam ubi tres, id est pater et filius et spiritus sanctus; ibi ecclesia quae
trium corpus est.
91
Babt. 10:7. […] ipse profitetur sua non esse caelestia sed Christi dicendo, Qui de terra est terrena loquitur, qui
de supernis venit super omnes est: item soli se paenitentiae tinguere, venturum mox qui tingueret in spiritu et igni
scilicet quia vera et stabilis fides spiritu tinguitur in salutem, simulata autem et infirma igni tinguitur in iudicium.
(Huom. kursiivi lainauksessa kirjoittajan, ei Tertullianuksen).
89
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Tertullianus vahvistaa edelleen uskon syntymisen merkitystä ennen kastetta (Babt. 12: 8–9):
[…] [Jeesus] lupasi pelastuksen jokaiselle, joka uskoi: ”Sinun uskosi”, Hänellä oli tapana sanoa, ”on
pelastanut sinut” (Matt. 9: 22), ja ”Sinun syntisi annetaan Sinulle anteeksi” (Matt. 9: 2), silloin siis mies
uskoi, vaikkei ollut vielä kastettu. Jos apostoleilta tuo [kaste] puuttui, ihmettelen, kenen usko olisi varma
[, jos siis kaste vaadittaisiin, jotta usko voisi tulla ihmiseen]. Yhdellä Herramme sanalla yksi heistä herätettiin ja hän jätti tullitalonsa: toinen jätti isänsä ja veneensä ja toimeentulonsa (Matt. 4: 18-22, etc.): yksi
jätti huomiotta isänsä hautaamisen (Matt. 8:22 etc.) ja täytettiin [uskolla], jopa ennen kuin hän oli kuullut
tuota ylivertaista Herramme [pelastavaa] sanaa. ”Kuka tahansa, joka pitää isäänsä tai äitiään minua
tärkeämpänä, ei ole minun arvoinen” (Matt. 10: 37).92

Seuraavaksi kirkkoisä vastaa edellisistä perusteluista helposti nouseviin harhaoppeihin, jonka
mukaan kastetta ei tarvitsisi, jos kerran usko riittää pelastukseen (Babt. 13: 1–3):
Tähän näkökulmaan nuo perusteelliset [saivartelevat] lurjukset, tarpeettomien kysymysten nostajat
jatkavat: ”Sen tähden ne, joilla on usko, eivät tarvitse kastetta: Abrahamkin miellytti Jumalaa ilman veden
sakramenttia ja vain uskollaan”. Mutta kaikissa tapauksissa myöhemmät tapaukset ovat ratkaisevia. Jälkeenpäin tulevilla asioilla on suurempi validiteetti kuin aiemmin menneillä. Olettakaamme, että aiemmin,
ennen Herran kärsimystä ja ylösnousemusta, pelastusta ei puettu uskoon, mutta nyt, kun usko on avartunut, niille jotka uskovat hänen syntyperänsä, kärsimyksen ja ylösnousemuksen, sakramentti on avarrettu
ja kasteen sinetti on lisätty tai annettu, vaatteen vertauskuvana uskoa ei ollut aiemmin puettu: ja [usko] ei
voi pidempään pelastaa erillään sen omasta laistaan. Tähän on siksi säädetty kastamisen laki ja sen muoto
on kirjoitettu: ”Menkää, hän sanoo, opettakaa kansoja, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen” (Matt. 28: 19). Kun tämä laki liitetään hyvin tunnettuun julistukseen: ”Kukaan, joka ei uudelleen
synny vedestä ja Pyhästä Hengestä, ei pääse taivasten valtakuntaan” (Joh. 3: 5). Usko sidotaan kasteen
välttämättömyyteen. Niinpä siitä lähtien kaikkia uskovaisia alettiin kastaa (Apt. 9: 18).93

Tertullianus kristillisen opetuksen mukaisesti tuo esille sen, että kaste on Jeesuksen asettama
käsky, joka kuuluu kaikille, lapsista vanhuksiin. Sen puuttuminen ei vie eroon Jumalasta, jos
ihminen uskoo (vrt. esim. ristin ryöväri), mutta sen halveksuminen ja vältteleminen johtavat
tuomioon Tässä on hyvä huomata Tertullianuksen opetuksen yhteneväisyys Lutherin kasteope-

Babt. 12: 8–9. […] nunc sive tincti quoquo modo fuerunt sive illoti perseveraverunt ut et illud dictum domini
de uno lavacro sub Petri persona ad nos tantummodo spectet, de salute tamen apostolorum satis temerarium est
aestimare: quia illis vel primae adlectionis et exinde individuae familiaritatis praerogativa compendium baptismi
conferre posset, cum illum opinor sequebantur [illum] qui credenti cuique salutem pollicebatur: Fides tua te, aiebat,
salvum fecit, et, Remittuntur tibi peccata, credenti utique nec tamen tincto. id si apostolis defuit nescio quorum
fides tuta sit. uno verbo domini suscitatus teloneum dereliquit, patrem et navem et artem qua vitam sustentabat
deseruit, [qui] patris exsequias despexit, summum illud domini praeceptum, Qui patrem aut matrem mihi
praeposuerit non est me dignus, ante perfecit quam audivit.
93
Babt. 13: 1–3. Hinc ergo scelestissimi illi provocantes quaestiones, Adeo, dicunt, baptismus non est necessarius
quibus fides satis est: nam et Abraham nullius aquae nisi fidei Sacramento deo placuisse. sed in omnibus posteriora
concludunt et sequentia antecedentibus praevalent. fuerit salus retro per fidem nudam ante domini passionem et
resurrectionem: at ubi fides aucta est, credentibus in nativitatem passionem resurrectionemque eius addita est
ampliato sacramento obsignatio baptismi, vestimentum quodammodo fidei quae retro erat nuda, nec potest iam
sine sua <salvare> lege. lex enim tinguendi imposita est, et forma praescripta: Ite, inquit, docete nationes tinguentes
eas in nomine patris et filii et spiritus sancti. huic legi collata definitio illa, Nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu
sancto non introibit in regno caelorum, obstrinxit fidem ad baptismi necessitatem. itaque omnes exinde credentes
tinguebantur.
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tukseen94, Augsburgin tunnustuksen sakramenttiopetukseen95 sekä Augsburgin tunnustuksen
puolustuksen sakramenttiopetukseen96.
Burns & Jensen kirjassaan Christianity in Roman Africa ovat analysoineet ja koostaneet
ensimmäisien vuosisatojen kirkkoisien teksteistä myös koosteen sen ajan kasteopetuksesta
lähinnä Tertullianuksen, Cyprianuksen ja Augustinuksen ajan seurakunnissa roomalaisessa
Pohjois-Afrikassa. Toisella ja kolmannella vuosisadalla merkillepantavaa on kirjoittajien
mukaan kasteopetuksen ja sakramentin muoto, jossa painotettiin uskon tunnustamista ja oikeaa
uskon ymmärrystä ennen kuin uskova voitiin kastaa. Itse kastetta ei haluttu kiirehtiä, jotta ei
olisi kastettu vielä opissaan ja ymmärryksessään epäröivää aikuista, vaan paikoin saatettiin vaatia jopa neljäkin vuotta kestävä uskon koulutus uskoville, ennen kuin heidät sitten yleensä pääsiäisen yhteydessä kastettiin. Näin tahdottiin varmistaa, ettei ketään kasteta vahingossa tuomion
tuleen. Lapsikaste oli samalla yleinen, uskottiin, että lapset olivat syntyessään jo oikeassa uskossa, ja heidät voitiin kastaa. Uskontunnustus, uskon sääntö, regula fidei toimi juuri aikuisen
kastettavan tunnustuksena ennen kastetoimitusta, jossa sitten Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen kastettiin vedellä.97
Yhteenvetona voidaan huomata, että Tertullianus opettaa siis uskon ja kasteen suhteesta
siten, että uskovat Herran käskyn mukaisesti kastetaan, kun he ovat tunnustaneet kristillisen
uskonsa. Kaste vaikuttaa uskovassa pelastuksen, mutta epäuskoisessa tuomion tulen. Usko on
riittävä pelastukseen, mutta Herran käsky kastaa, sinetöidä usko ja pukeutua Pyhän Hengen
vanhurskauden vaatteeseen ja Jeesuksen uhrikuoleman ja pelastuksen osallisuuteen, on jokaista
uskovaa velvoittava.98

Luther, esim. Kirkon Baabelin vankeudesta, kohdassa Sakramenttien oikea käyttö: ” […] Sakramentteja ei täytetä niitä toimittamalla, vaan niihin uskomalla. Ei siis myöskään voi olla totta, että sakramenteissa asuisi vanhurskauttamisen voima tai että ne olisivat armon vaikuttavia merkkejä, sillä sellaista puhutaan uskon vahingoksi […]
Kristushan sanoo: ” Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen!” Täten
hän [Kristus] osoittaa uskon olevan sakramenteissa niin välttämätöntä, että se pelastaa ilman sakramenttejakin, ja
sen tähden hän ei tahtonut lisätä: joka ei usko eikä tule kastetuksi […].”
95
Augsburgin tunnustus, Sakramenttien käyttö: ” […] Sen tähden ne [sakramentit] vaativatkin uskoa, ja niitä käytetään oikein silloin, kun ne uskossa otetaan vastaan ja niillä uskoa vahvistetaan.”
96
Augsburgin tunnustuksen puolustus, Sakramenttien luku ja käyttö: ” Me hylkäämme skolastisen jumaluusoppineiden joukon, joka opettaa, että sakramentit vain sen tähden, että niitä käytetään [ex opere operato], tuovat mukanaan armon niille, jotka eivät asetu vastustavalle kannalle, edellyttämättä nauttijaltansa mitään oikeaa mielentilaa.
Ajatus, että meidät vanhurskautetaan ulkonaisen toimituksen voimasta – toisin sanoen ilman uskoa – Tätä turmiollista käsitystä opetetaan varsin arvovaltaisesti kaikkialla paavikunnassa – Sakramentit taas ovat lupauksen merkkejä. Niitä nautittaessa täytyy siis uskon olla mukana.”
97
Burns & Jensen 2014, 166–176.
98
Ks. myös Quasten 1994, 278–281; Burns & Jensen 2014, 165–176.
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IV.IV.

Usko ja traditio – apostolinen usko

Tertullianuksen mukaan (Praes. 21:4) jokaisen henkilökohtaisen uskon tulee olla yhtä alkuperäisen uskon (originalibus fidei conspiret) kanssa. Tämä alkuperäinen usko on apostolinen
(Praes. 23: 6, 7) ja se on yksi (Praes. 28: 1, yhdessä uskossa, in unam fidem vrt. Ef. 4: 4–6) ja
yhteinen (Praes. 32: 6) ja se (fides nostra) vaatii kuuliaisuutta apostoleille (Praes. 16: 1). Näin
oikea usko näkyy uskon tekoina (opera fidei, Praes. 29: 3).
Tertullianus kuvaa kristillisen uskon tradition, opin ja uskon perimyksen ulottuvan aina
varhaiseen juutalaisuuteen, patriarkkoihin ja Vanhan testamentin alkuun asti, mutta että Jumalan armo ja usko on siirtynyt juutalaisilta pakanakansoille juutalaisten isiensä oikeasta opista
luopumisen tähden (Apol. 21: 4–7):
Juutalaisille on kaikki kaikessa ollut Jumalan armo, mikä on tunnusmerkillistä myös heidän kantaisiensä
vanhurskaudelle ja uskolle. Siksi myös heidän sukunsa kukoisti suurena ja valtakunta mahtavana. Niin
suuri oli heidän onnensa, että ne Jumalan sanat, joista he ottivat oppia, kertoivat heille etukäteen, miten
he saavuttaisivat hänen suosionsa ja välttyisivät loukkaamasta häntä. Mutta heidän nykyinen kohtalonsa
kertoo siitä, miten paljon he ovat rikkoneet, miten heidän luottamuksensa isiin on pöyhkeäksi paisuttuaan
suistanut heidät oikealta tieltä, saanut heidät poikkeamaan isien puhtaasta opista pahuuden poluille –
vaikka he eivät sitä itse myönnäkään. Hajallaan he nyt harhailevat, vaeltavat pakolaisina omaa aurinkoaan
ja taivastaan vailla siellä ja täällä, vailla ihmistä, vailla Jumalaa kuninkaanaan. Edes sitä ei heille ole suotu, että voisivat käydä muukalaisen oikeudella tervehtimässä isänmaansa raunioita. Tämän lisäksi ovat ne
pyhät äänet, jotka ovat heitä tästä kaikesta ennalta varoittaneet, aina myös siihen lisänneet, mitä tulisi
tapahtumaan aikojen lopulla: että Jumala tulisi valitsemaan itselleen kaikista suvuista ja kansoista ja
paikoista paljon uskollisempia palvelijoita. Heille hän soisi paljon suuremman armon, joka vastaisi heidän
kykyään ottaa vastaan suurempi oppi. Maailmaan siis tuli hän, jonka Jumala oli ennustanut saapuvaksi
uudistamaan ja kirkastamaan isiemme opin: tuo Kristus – Jumalan Poika. Tämä armon ja opin arvioitsija
sekä ihmissuvun valaisija ja johdattaja on siis ilmoituksen mukaan Jumalan Poika. 99

Tertullianus kuvaa, kuinka alkuseurakunta Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen vaikutuksesta lähti leviämään, ja kuinka jokainen seurakunta, jolla on yhteys alkuseurakuntaan, ja jolla
on sama yksi oppi ja usko, on yhtä ja niillä on yksi yhteinen uskon salaisuuden perinne (Praes.
20: 4–9):
[…] päästyään osallisiksi luvatusta Pyhän Hengen ihmeitä ja puhetaitoa antavasta voimasta, ensiksi
Juudeassa he [kaksitoista apostolia] todistivat uskostaan Jeesuksen Kristukseen ja perustivat seurakuntia,
sitten he lähtivät muualle maailmaan julistamaan vieraille kansoille samaa oppia ja uskoa. Samalla tavoin
he perustivat seurakuntia jokaiseen kaupunkiin. Niistä muut seurakunnat ovat sitten lainanneet uskon ituja
99

Apol. 21: 4–7. Totum Iudaeis erat apud deum gratia, ubi et insignis iustitia et fides originalium auctorum. Unde
illis et generis magnitudo et regni sublimitas floruit et tanta felicitas, ut de dei vocibus, quibus edocebantur, de
promerendo deo et non offendendo praemonerentur. Sed quanta deliquerint, fiducia patrum inflati ad declinandum,
derivantes a disciplina in profanum modum, etsi ipsi non confiterentur, probaret exitus hodiernus ipsorum.
Dispersi, palabundi, et soli et caeli sui extorres vagantur per orbem sine homine, sine deo rege, quibus nec
advenarum iure terram patriam saltim vestigio salutare conceditur. Cum haec illis sanctae voces praeminarentur,
eadem semper omnes ingerebant fore, uti sub extimis curriculis saeculi ex omni iam gente et populo et loco cultores
sibi allegeret deus multo fideliores, in quos gratiam transferret, pleniorem quidem ob disciplinae auctioris
capacitatem. Venit igitur qui ad reformandam et illuminandam eam venturus a deo praenuntia<ba>tur, Christus
ille filius dei. Huius igitur gratiae disciplinaeque arbiter et magister, illuminator atque deductor generis humani
filius dei adnuntiabatur — non quidem ita genitus, ut erubescat in filii nomine aut de patris semine; Pihkala 2010,
79–80.
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ja opin siemeniä ja lainaavat joka päivä, jotta seurakuntia syntyisi. Tästä syystä myös ne luetaan
apostolisiksi, apostolisten seurakuntien jälkeläisiksi. Jokainen suku tulee tuntea alkuperältään. Tämän
vuoksi nämä hyvin monet ja suuret seurakunnat ovat peräisin tuosta yhdestä ainoasta apostolien alkuseurakunnasta. Kaikki on tuosta yhdestä. Näin ne kaikki ovat alkuseurakuntia ja kaikki apostolisia, koska ne
kaikki ovat yhtä. Tämä ykseys ilmenee rauhaisana vuorovaikutuksena, toinen toisensa puhutteluna
veljeksi ja ystävällisenä vieraanvaraisuutena. Näitä oikeuksia ei ohjaa mikään muu periaate kuin yksi
yhteinen uskon salaisuuden traditio.100

Osborn kiteyttää Tertullianuksen seurakuntaoppia siten, että seurakunnan eli kirkon merkitys
kirkastuu Jeesuksen kaksiosaisena morsiamena. Ihmisyyteen kuuluu taipumus syntiin, josta
johtuen myös seurakunta näyttäytyy epätäydellisenä – kun myös uskovat ihmiset joutuvat
syntiin. Samoin kuin ihmisessä on kaksi luontoa, hyvä ja paha, myös seurakunnasta on epätäydellisyyden lisäksi löydettävissä hyvä, onhan se Kristuksen ruumis maanpäällä ja onhan siinä
Kristuksen henki, joka tekee eläväksi evankeliumin, sanan ja sakramenttien kautta. Seurakunnan ykseys tulee kirjoituksissa myös esille; kirkko on yksi, pyhä, katolinen ja apostolinen.
Osborn ottaa kantaa myös siihen monia tutkijoita mietityttäneeseen kysymykseen, oliko Tertullianus mahdollisesti skismaatikko. Hän tuo esille, että tuon ajan montanolaisuus pysyi edelleen
sen ajan kirkon sisällä ja toisena ajatuksena hän tuo esille, että Cyprianuskaan ei puhuessaan
Tertullianuksesta lukenut häntä milloinkaan skismaatikoksi, vaan vetosi kuten edeltävään seurakunnan isään. Osborn päätyy ajatukseen, että Tertullianus pysyi kirkon yhteydessä kuolemaansa asti.101
Yhteenvetona voidaan kerrata, että Tertullianus tuo esille, kuinka on olemassa yksi,
yhteinen kristillinen usko ja oppi, joka periytyy ensin juutalaisilta, jotka luopuivat isiensä
uskosta, ja sitten se periytyy Kristuksen ja apostolien kautta kaikille kristillisille seurakunnille.
Nämä seurakunnat ovat yhtä, niillä on yksi oppi, yksi kaste ja yksi Herra (Ef. 4).

Praes. 20: 4–9. […] consecuti promissam uim Spiritus sancti ad uirtutes et eloquium, primo per Iudaeam
contestata fide in Iesum Christum et ecclesiis institutis, dehinc in orbem profecti eamdem doctrinam eiusdem fidei
nationibus promulgauerunt. Et perinde ecclesias apud unamquamque ciuitatem condiderunt, a quibus traducem
fidei et semina doctrinae ceterae exinde ecclesiae mutuatae sunt et cottidie mutuantur ut ecclesiae fiant. Ac per
hoc et ipsae apostolicae deputantur ut soboles apostolicarum ecclesiarum. Omne genus ad originem suam censeatur
necesse est. Itaque tot ac tantae ecclesiae una est illa ab apostolis prima, ex qua omnes. Sic omnes primae et omnes
apostolicae, dum una omnes. Probant unitatem communicatio pacis et appellatio fraternitatis et contesseratio
hospitalitatis. Quae iura non alia ratio regit quam eiusdem sacramenti una traditio; Pihkala 2012, 65–66.
101
Osborn 1997, xvi, 163-182
100
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IV.V.

Usko ja harhaopit

”Sillä vaikka itse totuus oli yksinkertainen, ihmisen taipumus väännellä asioita sai uskon vain
entistä enemmän horjumaan”102. Koska kaikki eivät kuitenkaan pysy yhteisessä uskossa ja
opissa, uskon säännössä, kirkkoisien oli tarpeen yksi toisensa jälkeen kirjoittaa ja selventää
kristillisen opin käsityksiä niiden alkaessa versoa mitä ihmeellisempiä selityksiä ja käytäntöjä
myös kristillisissä seurakunnissa. Tertullianuksen mukaan, kristillisen uskon haasteiksi nousevat usein 1) kokemattomuus, joka kuormitetaan kiusauksille avoimella uskolla (temptabilem
fidem per imperitiam portant, Babt. 1: 1), 2) se, että moni aiemmin omaksuttu asia heikentää
tai estää uskon omaksumista (Babt. 2: 1), 3) se, että arvovaltaa rakentavat sekä oikein että väärin
uskovat (vrt. Babt. 2: 2) ja lisäksi 4) se, että on niitä, jotka vastustavat uskoa tai kilpailevat
omilla väitteillään uskosta (Babt. 5: 3, Babt. 12: 4 aemuli fidei). Ihmisen mieleen nousee monesti ajatus, sanoiko Jumala todella näin (mm. Gen. 3). Tertullianus kirjoittaa (Praes. 1: 1):
Nykyinen tilanne [harhaoppien esiintyminen ja vahvistuminen seurakunnissa] antaa taas aiheen muistuttaa: Toisaalta meidän ei ole syytä ihmetellä harhaoppien esiintymistä – onhan edeltä käsin kerrottu, että
niitä tulee – eikä toisaalta [ole syytä ihmetellä] sitä, että ne vievät joidenkin uskon perikatoon – juuri sitä
vartenhan ne [harhaopit] ovat olemassa, että usko tulisi myös kiusauksissa koetelluksi.103

Tertullianus jatkaa samassa kirjoituksessaan (Periaatteet harhaoppisen arvioimiseksi), mistä
harhaopit saavat voimansa (Praes. 2: 8): ”Aivan samoin saavat harhaopit voimansa siitä, että
jotkut ovat heikkoja, eivätkä voi mitään, joutuessaan vastakkain vahvemman uskon kanssa.”104
Ja kertoo seuraavaksi, ettei ulkonaisesti uskollisimpiin, viisaimpiin ja harjaantuneisiimpiinkaan
voi välttämättä aina luottaa – kuka vain voi harhautua uskossaan ja opissaan (Praes. 3: 1–9):
Mutta eikö sitten juuri joillakin harhaoppien valtaan joutuneilla ole tapana saada nämä ihmettelijät
raunioitumaan [uskossaan], koska siis yksi, jos toinenkin näistä kaikista uskollisimmista, kaikkein
viisaimmista ja harjaantuneimmista seurakunnan [kirkon] jäsenistä on vaihtanut heidän [harhaoppineiden] puolelleen? Mutta eikö jokainen, joka sanoo näin, jo vastaakin itse itselleen, etteivät tuollaiset harhaoppeihin kääntyneet voi olla viisaita, harjaantuneita ja uskollisia. Ja onko siinä mitään ihmettelemistä –
näin ajattelen – että koetuksessa pintansa pitänyt voi myöhemmin joutua häviöön? […] Olihan Jumalan
Poika näet ainoa, joka säästyi lankeemuksilta. (Hepr. 4:15; 1. Piet. 2:22) Onko siis mikään ihme, jos
piispa, jos diakoni, jos leski, jos neitsyt, jos opettaa, ja jopa marttyyri lankeaa pois [uskon] säännöstä?
Sisältyykö harhaoppeihin siis totuus? Henkilöidenkö perusteella me tutkimme uskoa, vai uskon perusteella henkilöt? Kukaan ei ole viisas, ellei uskova, kukaan korkeammassa asemassa, ellei kristitty, mutta
kukaan muu, kuin se, joka kestää loppuun asti, ei ole kristitty. (1. Kor. 3:18; Matt. 10:22) Sinä ihminen,
et tunne ketään toista muutoin kuin ulkoa päin. Uskot kyllä näkemääsi, mutta näet vai niin pitkälle kuin
silmäsi kantavat. Mutta sana sanoo: ”Jumalan silmät yltävät syvälle.” ja ”Ihminen katselee kasvoja, Jumala sydämen syvyyksiä.” Siispä Jumala tuntee omansa”, ”kitkee pois kasvin, jota ei ole istuttanut”, ohjaa
102

Apol. 47:4. Nam et si qua simplicitas erat veritatis, eo magis scrupulositas humana fidem aspernata nutabat, per
quod <in> incertum miscuerunt etiam quod invenerant certum.
103
Praes. 1:1. Condicio praesentium temporum etiam hanc admonitionem prouocat nostram non oportere nos
mirari super haereses istas, siue quia sunt, futurae enim praenuntiabantur, siue quia fidem quorumdam subuertunt,
ad hoc enim sunt ut fides habendo temptationem haberet etiam probationem; Pihkala 2012, 51.
104
Praes. 2:8. Non aliter haereses de quorumdam infirmitatibus habent quod ualent, nihil ualentes, si in bene
ualentem fidem incurrant; Pihkala 2012, 52.
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ensimmäiset viimeisille sijoille ja kantaa kädessään viskainta puhdistaakseen puimatantereensa. Lentäkööt kevyet uskon ruumenet kiusausten tuulessa, minne tahansa, sitäkin puhtaampina varastoidaan viljanjyväset Herran aittaan. 105

Näin siis joissakin tapauksissa usko on taipunut harhaoppeihin (in haeresim fidem demutant,
Praes. 4: 7). Tertullianus sanookin, että hylätessään uskon, osoittautuu kieltäjäksi. (Ita fidem
meam deserens, negator inuenior, Praes. 11:3). Tertullianus tarttuu myös kirjoituksissaan
siihen gnostilaisuudesta ja eräistä filosofisista suuntauksista nousevaan ajatustapaan ja opetukseen, jossa uskoa ei olekaan täydellisesti löydetty, vaan ihmisen tulee sitä koko elämänsä etsiä
ja tavoitella joko ajatuksin haastamalla olemassa olevaa tai sitten töin tekemällä hyvyyden töitä
ansaitakseen autuutta (Praes. 14: 10–14):
Koska he [harhaoppiset] yhä edelleen etsivät, he eivät vielä omista mitään, eivät vielä ole uskosta osallisia. Mutta uskosta osattomina he eivät ole kristittyjä. Ja vaikka heillä jo olisi jotain ja he uskoisivat, he
tuota uskoaan puolustaakseen sanovat, että vielä on etsittävä. Ennen kuin he puolustavat, he kieltävät sen,
minkä uskovat, ja tunnustavat, etteivät etsiessään vielä uskoneet. Jos joku ei edes itse pidä itseään kristittynä, vieläkin vähemmän pidämme me häntä. Millaisesta uskosta väittelevät ne, jotka tulevat petos mukanaan? Mitä totuutta puolustavat ne, jotka houkuttelevat siihen valheella? ”Mutta eivätkö he vetoa Raamattuun ja vakuuta sen sanoilla?” No minkä muun kuin uskon kirjan perusteella he voisivat keskustella uskon
asioista?106

Koska monet harhaoppiset vetoavat Raamattuun, Tertullianus seikkaperäisesti kuvaa Periaatteet harhaoppisen arvioimiseksi – teoksensa 15. – 19. luvussa, kuinka ja kenellä on oikeus vedota Raamattuun ja miten siihen tulee vedota (esim. Praes. 19: 2–3):
[…] keille kuuluu itse usko, kuka omistaa Raamatun, mistä ja keiden välityksellä ja milloin ja kelle on
luovutettu se oppi, jonka johdosta tullaan kristityksi. Missä nimittäin on kristillinen totuus, oppi ja usko

105

Praes. 3: 1–9. Solent quidem isti miriones etiam de quibusdam personis ab haeresi captis aedificari in ruinam,
quare illa uel ille fidelissimi prudentissimi et usitatissimi in ecclesia in illam partem transierunt? Quis hoc dicens
non ipse sibi respondet neque prudentes neque fideles neque usitatos aestimandos quos haereses potuerint
demutare? Et hoc mirum, opinor, ut probatus aliqui retro postea excidat? Saul, bonus prae caeteris, liuore postea
euertitur. Dauid uir bonus secundum cor Domini, postea caedis et stupri reus est. Solomon omni gratia et sapientia
donatus a Domino, ad idololatriam a mulieribus inducitur. Soli enim Dei filio seruabatur sine delicto permanere.
Quid ergo si episcopus, si diaconus, si uidua, si uirgo, si doctor, si etiam martyr lapsus a regula fuerit? Ideo haereses
ueritatem uidebuntur obtinere? Ex personis probamus fidem, an ex fide personas? Nemo est sapiens nisi fidelis,
nemo maior nisi christianus, nemo autem christianus nisi qui ad finem usque perseuerauerit. Tu, ut homo,
extrinsecus unumquemque nosti, putas quod uides, uides autem quousque oculos habes. Sed oculi, inquit, Domini
alti. Homo in faciem, Deus in praecordia contemplatur. Et ideo cognoscit Dominus qui sunt eius, et plantam quam
non plantauit eradicat, et de primis nouissimos ostendit et uentilabrum in manu portat ad purgandam aream suam.
Auolent quantum uolent paleae leuis fidei quocumque afflatu temptationum, eo purior massa frumenti in horrea
Domini reponetur; Pihkala 2012, 52–53.
106
Praes. 14: 10–14. Cum enim quaerunt adhuc, nondum tenent; cum autem nondum tenent, nondum crediderunt;
cum autem nondum credideruntm non sunt christiani. At cum tenent quidem et credunt, quaerendum tamen dicunt
ut defendant. Antequam defendant, negant quod credunt, confitentes se nondum credidisse dum quaerunt. Qui ergo
nec sibi sunt christiani, quanto magis nobis? Qui per fallaciam ueniunt, qualem fidem disputant? Cui ueritati
patrocinantur qui eam a mendacio inducunt? 'Sed ipsi de scripturis agunt, et de scripturis suadent'? Aliunde scilicet
loqui possent de rebus fidei nisi ex literis fidei? Pihkala 2012, 63.
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tullut näkyville/tunnetuksi, sieltä on löydettävissä Raamatun kirjoitusten ja selitysten ja kaikkien
kristillisten traditioiden totuus.107

Tertullianuksen mukaan Raamattua tulee selittää niiden, joilla jo on oikea usko ja oppi sekä
apostolinen traditio (Praes. 20, 28, 30, 37). Siellä on oikea usko ja oppi, apostolinen uskon sääntö, missä evankeliumi ja sakramentit oikein ja alkuperäisellä tavalla ilmenevät (mm. Luther).
Babt. 18: 2 mukaisesti ihmisen oma vastaanottava, kirjoitusten mukainen usko, ilmenee siinä,
että usko ei viivyttele (fides non moratur) (ratkaisussaan), ja siinä, ettei luja puhdas usko epäile
pelastuksestaan (fides integra secura est de salute, Babt. 18: 6).
Yhteenvetona voidaan huomata, että kristillinen uskon oppi on halki aikojen kohdannut
harhaoppeja, jotka ovat syystä tai toisesta haastaneet puhdasta kristillistä sanomaa. Samoin kävi
Tertullianuksen aikana. Tertullianus esitti kirjoituksessaan, että edes hengelliset auktoriteetit
eivät ole välttämättä luotettavia, eli myös he voivat erehtyä ja langeta harhaoppeihin ja pois
uskon säännöstä. Oikea oppi löytyy Raamatusta, ja oikea ja ainoa luotettava Raamatun tulkitsija
ja selittäjä on apostolisessa uskossa ja opissa säilynyt seurakunta. Myös harhaoppiset pyrkivät
Raamatulla perustelemaan väitteitänsä, ja siksi silloin, kun keskustelu harhaoppisen kanssa ei
etene mihinkään tai uhkaa omaa varmaa uskon ymmärrystä, on hyvä välttää tällaista harhaoppista, jottei menetä omaa puhdasta uskoa.108

Praes. 19: 2–3. […] quibus competat fides ipsa, cuius sunt scripturae, a quo et per quos et quando et quibus sit
tradita disciplina, qua fiunt christiani. Vbi enim apparuerit esse ueritatem et disciplinae et fidei christianae, illic
erit ueritas scripturarum et expositionum et omnium traditionum christianarum; Pihkala 2012, 65.
108
Ks. myös Quasten 1994, 255 – 263, 269–273.
107
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V. Usko ja järki

Helsingin yliopiston teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian emeritusprofessori Simo Knuuttila tuo artikkelissaan Filosofia, tiede ja kristillinen usko esille, kuinka kristinusko oli jo
ensimmäisten vuosisatojen aikana omaksunut suvaitsevan asenteen ihmisten luonnollista moraalitajua, ei-uskonnollisia sosiaalisia instituutioita ja tiedollista sivistystä kohtaan. Kristityillä
oli, Knuuttilan mukaan, käytännössä valmius sekä kristillisen elämänmuodon, ja uskon, että
antiikin sivistyksen; tiedon, filosofian ja siis järjen, väliselle kommunikaatiolle. Historiallisesti
merkittävää on, että kristinuskon saama muoto ei alun perin estänyt arvostamasta myös uskonnosta riippumatonta kulttuuria. Knuuttilan mukaan nykypäiviin asti jatkunut jännitteinen kysymys uskon ja järjen suhteesta syntyi varsinaisesti keskiajalla, ja se mahdollisesti sai varsinaisesti tuulta alleen silloin, kun hengellinen ja maallinen valta alkoivat poliittisesti kilpailla keskenään. Tämä sama edelleen elinvoimainen kysymys uskon ja järjen suhteesta toisiinsa koskettaa
ihmisen luonnollisten tietokykyjen mukaisen maailmankuvan ja arvojärjestyksen suhdetta lähtökohdiltaan aivan erilaiseksi ymmärrettyyn kristinuskoon. Samalla kysymys uskon ja järjen
suhteesta koskettaa näiden uskon ja järjen valtaa ihmisen sielusta. Tämän kysymyksen pohjalta
on erityisesti Länsimaissa syntynyt lukuisia keskenäänkin ristiriitaisia näkemyksiä, joita kirkkojen viralliset oppimäärittelytkään eivät ole pystyneet aukottamasti saamaan yksittäisenkään
kirkon sisällä yleisesti hyväksytyiksi.109
Yksinkertaistettuna, Knuuttilan mukaan, voidaan lukuisat näkemykset uskon ja järjen
suhteesta toisiinsa kategorisoida kahden edelleen vaikuttavan peruslinjauksen alle. Ensimmäinen on eräänlainen integraatiomalli, pääosin lähinnä Tuomas Akvinolaisen hahmottelema
tomistinen tai luonnollisen teologian malli, jossa usko ja järki ovat toisiaan täydentävässä ja
tukevassa roolissa. Toista mallia voidaan kutsua jo antiikin ajalta periytyväksi katsotuksi uskon
autonomisuusmalliksi, jossa uskon erityisasemaa korostetaan, ja järki on selkeästi alistettavissa
uskon näkemyksille – joskus jopa myös ei-uskonnollisissa asioissa, jolloin lähestytään fundamentaalisia uskon tulkinnan malleja. Toisinaan autonomisuusmalliin saattaa kuulua myös aja-

109

Knuuttila 1997. Oman mielenkiintoisen sivujuonteen tähän keskusteluun tuo myös selvitys järjen ja uskon
suhteesta toisiinsa juutalaisuudessa. Sitä valottaa seikkaperäisesti muun muassa Louis Jacobs kirjassaan Faith
(Jacobs 1969): Kirjasta käy ilmi, että järjen ja uskon suhde juutalaisuudessa ei ole ehkä ihan niin jännitteinen, kuin
kristinuskossa, koska 1) juutalaisuudessa oppi jumaluudesta juutalaisena monoteismina ei vaadi sellaista järkeilyä
kuin kristinuskon kolminaisuus – ykseys –problematiikka, 2) Jumalan lihaksi tulemista, inkarnaatiota ei ole tapahtunut, ja 3) Jumalan (ja ihmisten) kuolleista heräämistä ja ruumiin ylösnousemista ei ole tapahtunut.
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tus filosofian, järjen ja tieteen täydestä mielenkiinnottomuudesta uskon elämään tuomien sisältöjen ja vaikutusten rinnalla.110
Edellisissä pääluvuissa on esitelty Tertullianuksen oman aikansa tietoon, filosofiaan ja
uskoon perustuvat näkemykset ja opetukset ensin järjestä yhtenä sielun ominaisuutena, ja sitten
uskosta, joka on sekä uskoa, jolla uskotaan, että uskoa, joka uskotaan. Vielä ei ole kunnolla
vastattu kysymykseen uskon ja järjen suhteesta Tertullianuksen opetuksessa. Jotta kysymykseen voitaisiin vastata, on hyvä palata kysymykseen ateenalaisista ja jerusalemilaisista, ja pohtia siihen liittyen kysymystä fideismistä ja Tertullianuksesta. Kysymys, mitä yhteistä on jerusalemilaisilla ja ateenalaisilla, ei ole vain Tertullianuksen retoriikkaa. Kysymykseen on ensimmäisten vuosisatojen jälkeen palattu aika ajoin yhä uudelleen kirkollisten ajattelijoiden, mutta
myös kirkon ulkopuolistenkin filosofien myötä.
Michiganin yliopiston filosofian emeritusprofessori George Mavrodes kirjoittaa teemasta ”Mitä tekemistä on Jerusalemilla ja Ateenalla toistensa kanssa”, että tutustumalla tämän
kysymyksen ympärillä käytyihin keskusteluihin, voidaan kysymys uudelleen muotoilla seuraavasti: mikä yhteys on uskolla ja järjellä tai jopa, onko teistinen usko järkevää. Näin helposti
kuitenkin yksinkertaistetaan asioita ja helposti väärinymmärretään alkutilanne, jossa kysymys
on aikanaan esitetty. Monipuolisen analyysinsä jälkeen Mavrodes pelkistääkin keskustelun
kahden kysymyksen alle, onko älyllisesti oikeutettua uskoa Jumalaan, ja toisaalta onko järkevää
olettaa, että usko Jumalaan on totta.111
Mutta mitä siis Tertullianus alun perin sanoikaan? Periaatteet harhaoppisen arvioimiseksi –teoksessaan seitsemännessä luvussa hän kirjoittaa:
Mitä yhteistä siis Ateenalla ja Jerusalemilla? Mitä akatemialla ja kirkolla? Mitä harhaoppisilla ja kristityillä? Meidän oppimme on peräisin Salomon pylväskäytävästä, hän [Paavali] on myös itse sanonut, että
Herraa on etsittävä puhtain sydämin. Katsokoot peiliin ne, jotka väittävät stoalaisuutta ja platonilaisuutta
dialektiseksi kristinuskoksi! Kristuksen jälkeen me emme tarvitse viisastelevaa uteliaisuutta emmekä
etsintää evankeliumin jälkeen. Uskoessamme emme kaipaa mitään enemmän uskottavaa. Ensimmäiseksi
me nimittäin uskomme, ettei ole enempää, mihin meidän olisi uskottava. 112

Äkkipäätä luettuna tässä isommasta kokonaisuudesta poimitussa tekstissä näyttäisi siltä, että
Ateena, akatemia, harhaopit, filosofiat ja viisasteleva uteliaisuus eli lähes kaikki kuviteltavissa
oleva sivistys yhdistetään Jerusalemin, kirkon, kristittyjen, uskon opin, puhtaan sydämen ja
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Knuuttila 1997.
Mavrodes 1983, 192–217.
112
Praes. 7: 9–13: Quid ergo Athenis et Hierosolymis? quid academiae et ecclesiae? quid haereticis et christianis?
Nostra institutio de porticu Solomonis est qui et ipse tradiderat Dominum in simplicitate cordis esse
quaerendum.Viderint qui Stoicum et Platonicum et dialecticum christianismum protulerunt. Nobis curiositate opus
non est post Christum Iesum nec inquisitione post euangelium. Cum credimus, nihil desideramus ultra credere.
Hoc enim prius credimus non esse quod ultra credere debeamus. Pihkala 2012, 57.
111

48

evankeliumin vastustajaksi. Näyttäisi, että ne kaikki luetaan tässä sellaiseksi, jota ei tarvita, ja
jolla ei ole mitään sijaa uskon kanssa. Näin tätä kohtaa lainataan ja tulkitaan monesti kirjallisuudessa. Kun tutkitaan tarkemmin tekstiä tämän kohdan edeltä ja sen jälkeen, voidaan kuitenkin huomata edellä tehty tulkinta vääräksi. Tekstissään Tertullianus kritisoi harhaoppeja, jotka
pyrkivät lisäämään jotain tai ottamaan jotain pois alkuperäisestä evankeliumin sanomasta, joka
on kirjoitettu evankeliumeissa ja apostolisissa kirjeissä. Hän kritisoi edellä sitä, että filosofioihin ja ihmisviisauteen vedoten tehdään tyhjäksi sitä, mitä Jerusalemissa on Kristuksen kautta
tapahtunut. Tämä tyhjäksi tekeminen mahdollistetaan käyttäen esimerkiksi kysymyksiä ja sen
aikaisia filosofisia kudelmia siitä, millainen ihminen on, onko sielu kuolematon tai tuhoutuuko
ruumis lopullisesti kuolemassa, mistä paha on peräisin, ja miksi paha on olemassa, mistä ihminen on lähtöisin ja millä tavoin ihminen on kehittynyt ja tullut olemassa olevaksi olennoksi, tai
jopa sitä, mistä Jumala on lähtöisin (Praes. 7: 3–5).113 Tehty tulkinta sivistyksen, tiedon tai järjen tarpeettomuudesta kristitylle on myös siksi väärä, koska muissa teksteissään (esim. vaikkapa De Anima) Tertullianus itse nojaa hyvin vahvasti filosofiaan ja ihmisviisauteen silloin, kun
se ei ole ristiriidassa uskon ja opin kanssa.
Myös Osborn osoittaa nämä lainaukset ”Mitä tekemistä ateenalaisilla on Jerusalemin
kanssa” ja ”Usko on luotettavaa, koska se on järjetöntä” toisaalta väärin ymmärretyiksi ja toisaalta väärin muotoilluiksi, sillä jälkimmäistä ei tällaisenaan edes Tertullianuksen kirjoituksista
löydy. Tämän jälkeen kirjoittaja esittelee ja perustelee Tertullianuksen nimenomaisen mieltymyksen järjen käyttöön ja syvään järkeilyyn hänen argumentaatiossaan. Ateenalaisilla Tertullianus on tarkoittanut viisaita ja korkeasti perusteltuja filosofeja, oppijärjestelmiä ja antiikin
kasvatusjärjestelmiä, Jerusalemilla taas ristin ihmettä, hullua saarnaa lihaksi tulleesta Jumalasta, joka pelasti ihmisen synnin ja kuoleman vallasta. Saman kysymyksen voi kirjoittaa myös
muotoon mitä yhteistä on akatemialla ja kirkolla. Tertullianus ei Osborninkaan mukaan kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteikö filosofioita ja ihmistietoutta siis opittuja oppirakennelma voisi
käyttää uskon puolustukseksi, vaan itse alusta loppuun asti lainaa aineksia ”ateenalaisilta”, ja
perustelee uskon järjettömyyttä usein niillä luonnollisen viisauden keksinnöillä, joita Jumala
on yleisessä ilmoituksessaan antanut filosofien ja oppineiden keksiä. Edellisen käsittelyn sisällä
kirjan kirjoittaja tulee esitelleeksi aiemmin jo esitellyn uskon ohjeen (regula fidei), joka lopulta
kiteytyy siis lähes sanasta sanaan muotoon, joka on meille tullut tunnetuksi apostolisesta uskontunnustuksesta. Lisäksi lopussa esille tulee järjen järjestyksessä pitäminen uskon ja evankeli-
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umin avulla; eli ”Jumalan pelko on viisauden alku”, missä siis ”tietäessämme, ettei mikään ole
uskon ohjetta eli uskoa ja evankeliumia vastaan, tiedämme kaiken”.114
Osborn jatkaa: ”Uskon, koska se on mieletöntä” – lausetta Tertullianus ei ole koskaan
kirjoittanut. Sen sijaan hän on kirjoittanut: ”Jumalan Poika on ristiinnaulittu, siinä ei ole hävettävää, koska sitä täytyy hävetä. Ja Jumalan Poika on kuollut, se on täysin uskottavaa, koska se
on silkkaa hupsuutta. Ja hautaan laskettu on noussut ylös, se on varmaa, koska se on mahdotonta.” Tässä on hyvä ymmärtää Tertullianuksen tarkastelevan uskon ydintapahtumia lakimiehenä.
”Koska kertomus on näin omituinen ja epälooginen, se on uskottava, sillä valehtelijat pyrkivät
oikeudessa loogisuuteen ja tavallisuuteen, jotta olisivat uskottavia. Kun taas kristityt kertoessaan totuutta eivät voi muuttaa epäloogista loogiseksi ja omituista tavalliseksi”.115 Osbornin
esittämä analyysi osoittaa näin Tertullianuksen puhuvan järkeen käyvästi ja tuo esille hänen
perusteellisen argumentointitapansa, mutta ei missään mielessä puhuvan järkeä vastaan.116
Myös Ayers analysoidessaan kirjansa toisessa luvussaan Tertullianuksen kieltä, logiikkaa ja järkeilyä, tuo esille ensin melko yleisesti esitetyt väitteet, joiden mukaan Tertullianuksen
ajattelu on filosofian vastaista ja järjen vastaista. Sen jälkeen Ayers todistaa näiden väitteiden
vastaisesti Tertullianuksen kirjoitusten sisältävän hämmästyttävän laajaa semanttista ja loogista
analyysia hänen puolustaessaan kristinuskoa heresioita ja vainoajia vastaan. Tämä ei ole ollenkaan yllättävää, sillä olihan Tertullianus saanut karthagolaisen ja roomalaisen, sen aikaista korkeinta roomalaista koulujärjestelmää edustavan koulutuksen, joka sisälsi korkeasivistyksen
analyyttiset ja retoriset keskustelutyökalut, retoriikan, logiikan ja filosofian. Nämä kaikki tulevat ilmi Tertullianuksen kirjoituksista monin tavoin. Lisäksi Tertullianus oli kielellisesti taitava
kirjoittaja, ja hänen loogisissa analyyseissa on löydettävissä selkeää mielenkiintoista yhtäläisyyttä tiettyihin moderneihin semantiikan ja logiikan teorioihin ja analyyseihin, sen lisäksi, että
hänen kirjoitustapansa on opettavaista senaikaisessa uraauurtavassa teologissaan.117
Ayersin analyysin, argumentaation ja validaation mukaisesti on vahva evidenssi sille,
että Tertullianuksen suuhun laitettu kuuluisa paradoksi uskosta ja järjestä ei ole ollenkaan paradoksi vaan argumentaation muoto, jota Tertullianus käyttää puolustaessaan kristittyjen marttyyrien todellista, lujaa uskoa. Tertullianus tuo näin esille, että edes valhetodistuksella kuolemanrangaistuksesta pelastuminen ei horjuta näitä kristittyjä marttyyreitä valehtelemaan. He pysyvät
ja todistavat uskossaan totuuden mukaisesti. Tertullianuksen argumentointitavat ja analyysit
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ovat vaikuttavia yhä nykyajankin kielellisten ja logisten analyysien perusteella. Ymmärtäessään
uskon säännön normatiivisena Tertullianus ei ole filosofiaa vastaan vaan heresioissa esiintulleita metafyysiisiä asetelmia vastaan – hän ei epäröinyt käyttää filosofiaa ja epämuodollista
luonnonteologiaa hyökätessään heresioita vastaan tai puolustaessaan uskoa. Lisäksi, Ayersin
perusteellisen analyysin mukaan, Tertullianuksen suhtautuminen uskoon ja järkeen on samanlainen kuin mikä voidaan löytää Augustinukselta, Anselmilta ja Akvinolaiselta, nimittäin, että
järjellinen ja ymmärrettävä usko kannattelee ihmisen sielua paljon paremmin kuin
epäjärjellinen ja epäymmärrettävä.118
Ayersin analyysi osoittaa Tertullianuksen olevan kaikkea muuta kuin epärationaalinen
kaikessa kirjoittamisessaan. Hän osoittaa päinvastoin Tertullianuksen käyttäneen semanttisesti
ja loogisesti erittäin hienostuneita järjen apuvälineitä kaikessa argumentaatiossaan, ja puolustaneen kaikella viisaudellaan ja järjellään kaikkea sitä, mihin uskoi.119 Ayersin mukaan voidaan
perustellusti todeta muun muassa seuraavaa: 1) kirkkoisät, Tertullianus mukaan lukien, luottivat järkeen ja järjen loogisiin työkaluihin uskoa puolustaessaan, ja 2) kirkkoisät järjestään käyttivät filosofien löydöksiä ja ajatuksia uskon perusteiden palvelijoina, vaikka filosofien maailmankatsomus ja metafysiikka saattoivat erota kirkkoisien ajatuksista paljonkin.120
Tämän opinnäytetyön analyysi, sekä Osbornin ja Ayersin analyysit eivät toki ole poikkeuksellisia Tertullianus-tulkintoja, vaan samansuuntaisia tulkintoja on useita lähivuosiltakin.
Muun muassa Darius Karlowicz tuo 2017 julkaistussa kirjassaan Socrates and Other Saints
perusteellisesti esille, kuinka moni ajattelija ymmärtää väärin varhaiskristinuskon suhteen filosofiaan. Väärinymmärrys johtuu hänen mukaansa siitä, että varhaiskristinuskoa tulkitaan liiaksi
teleologisten silmälasien läpi, tulkitaan automaattisesti varhaiset kirkkoisät ja jopa apostoli Paavalikin sen perusteella, mihin kristinuskon kehitys on vuosisatojen aikana vienyt, ja unohdetaan
lähtötilanne, se ympäristö, myös filosofinen ympäristö, jossa kristinusko syntyi. Käydessään
läpi filosofisia vaikutushistorioita Sokrateesta ja muista filosofeista kirkkoisiin, Karlowicz tuo
myös samalla esille muun muassa sen, että myös Tertullianukselle kristinusko oli filosofia, Tertullianus käytti filosofisia ja rationaalisia aikansa puhetaidollisia keinoja taitavasti aina tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Kuva Tertullianuksesta epärationalistina ts. fideistinä on kirjoittajan mukaan johtunut yrityksestä identifioida häntä luonnollisella tiedolla tarkoitushakui-
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sesti. Karlowicz päätyy myös siihen lopputulemaan, että Tertullianus oli yhtä aikaa sekä rationaalinen, että syvästi uskonnollinen.121
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VI.

Yhteenveto ja pohdinta

Tertullianus käyttää järjen (ratio) käsitettä jumalallisessa ja kosmologisessa merkityksessä
puhuessaan kaikkeuden järjestyksestä, jäsentyneestä järjestyksestä, toisaalta Jumalan järjestävästä järjestä ja järjestävästä järjestyksestä. Samoin häneltä on löydettävissä termit Jumalan
luova järki ja Jumalan tuomitseva järki.
Inhimillisessä ja maallisessa merkityksessä Tertullianus käyttää järki-käsitettä kirjoittaessaan termeistä perustelun järki, järkevä perustelu, paljastava viisaus, järki, syy, järkevä
periaate, menetelmä, tarkoitus, sokea syy tai seuraus, järkevä tapa, järjen arvoinen (asia), asiayhteys tai merkitys. Häneltä löytyy myös merkitykset perimmäinen tarkoitus, alkuperäinen syy,
järkeilykyky ja viisaus.
Jumalallinen järki on Tertullianuksen mukaan tullut Logoksen kautta maailmaan ja ollut
jo luomisessa mukana. Jumalallinen järki on alkuaan Jumalan ajattelua, joka Jumalan sanoessa
Sanan, yhdistyi Sanaan yhdessä Hengen, Viisauden ja Voiman kanssa, muodostaen Logoksen.
Näin Jumalallinen järki on edelleen vähentymättömänä Jumalan ajattelussa, mutta vähentymättä se siirtyi myös Sanaan, josta sitten tuli Jumalan Poika, kuten Johannes evankeliuminsa alussa
opettaa. Tämä Jumalan Poika oli olemassa jo ennen kosmoksen luomista, mutta inkarnaation
kautta tuli ihmiseksi lunastamaan ja pelastamaan ihmiset synnin vallasta.
Inhimillinen (samalla myös maallinen) järki on Tertullianuksen mukaisesti heijastusta
Jumalallisesta järjestä. Puhaltaessaan ihmiseen luomistyössään hengen, ihmisestä tulee elävä
sielu, ja siihen siirtyy jumalallisen järjen siemen, joka toimii ihmisjärkenä ihmisen sielussa.
Ihmissielu on kuva Jumalan sielusta, mutta syntiinlankeemuksessa vioittunut. Jumalallisen järjen heijastumana ihmisessä on järjellinen kyky arvioida hyvää ja pahaa, mutta ihminen tahtonsa
jälkeen saattaa toisinaan valita muiden sielun ominaisuuksiensa kuin järjen eli tunteidensa tai
halujensa mukaisesti keinon tyydyttää itsessään, kehossaan ja sielussaan olevia Jumalan
tahdostakin eroavia haluja.
Tertullianus käyttämiä uskon (fides) käsitteitä voidaan ryhmitellä kolmeen osaan. Usko,
joka uskotaan (fides quae creditur) – otsikon alle voidaan ryhmitellä jumalallinen usko, kristillinen usko ja apostolinen usko. Usko, jolla uskotaan (fides qua creditur) – otsikon alle voidaan
ryhmitellä henkilökohtainen usko Jumalaan, vanhurskas usko, totuus, luonnollinen usko, todistus, väite, oletus, uskomus, uskollisuus ja uskollinen –termit. Muuta kuin uskomista ja uskollisuutta ilmaisevia Tertullianuksen fides-sanalla tarkoittamia ilmaisuja ovat luotettava, uskottava,
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varma, oikeutettu, luottamus ja velvollisuus, sekä kuriositeettina maininta roomalaiseen mytologiaan kuuluvasta Fides –jumalattaresta.
Tertullianus määrittelee uskon sisältöä hyvin laajasti kirjoituksissaan. Hän on myös
ensimmäisiä – latinankielisistä teologeista ensimmäinen, joka pukee uskon sisällön kirjallisesti
säännön tai ohjeen muotoon. Uskon sääntöön sisältyy oppi Kolmiyhteisestä Jumalasta siten,
että sanamuoto on lähellä yli sata vuotta myöhäisempää Nikean tunnustusta. Uskon sisällöstä
Tertullianus määrittää myös uskon ja kasteen suhteen toisiinsa Raamatun pohjalta hyvin
samaan tapaan kuin luterilainen tunnustus määrittelee uskon ja sakramentin suhdetta, eli että
uskolla otetaan vastaan sakramentti. Uskon ja tradition suhteen toisiinsa Tertullianus määrittelee siten, että on vain yksi apostolinen usko, joka pohjautuu apostoleilta kirkon tradition kautta
periytyvään Raamatun mukaiseen uskoon. Lisäksi hän määrittelee uskon pohjalta suhtautumista harhaoppeihin siten, että ne on jo Raamatussa ennustettu, välttämättömiä, jotta Jumala niiden
kautta koettelee ihmisen henkilökohtaista uskoa. Oikea ymmärrys Raamatun tulkitsemiseen
löytyy apostolisessa opissa pysyneestä seurakunnasta.
Usko ja järki eivät siis Tertullianuksen mukaan ole toinen toisensa kanssa kilpailevia,
vaan toinen toisiaan tukevia. Jo perimmäisessä ajatuksessaan järki ja usko ovat samasta lähteestä peräisin. Ihmisjärki on peräisin Jumalan järjestä, Jumalan ihmiseen puhaltamasta henkäyksestä, josta muodostui ihmisessä järjen sisältävä sielu. Usko on uskomista siihen, mikä on järkevää, ja se järkevyys on Jumalallista järkevyyttä, täydellistä filosofiaa. Näin ollen filosofia ja
järki ilman Jumalaa tai jumalauskoa on epätäydellistä, kun siinä ei ole järjen lähdettä, eli sen
alkusyytä mukana. Tertullianus-lainaukset, joiden mukaan Tertullianus hylkäisi järjen, voitiin
osoittaa irroitetuksi ympäristöstään, eikä niillä alun perin ole tarkoitettu järjen ja ihmissivistyksen hylkäämistä. Tertullianus on järjen ja sivistyksen puolesta puhuja, korkeasti koulutettu filosofi, lakimies ja teologi, jolla oli virtuoosimaiset puhe- ja kirjoitustaiteen lahjat ja taidot. Tertullianus oli järjen ja sivistyksen käyttäjä ja hän opetti ja kehotti siihen samaan kaikkia muitakin
kristittyjä.
Kun väite Tertullianuksesta fideistinä ja järjen hylkääjänä voidaan siis osoittaa vääräksi,
ja sitä tukemaan voidaan nostaa myös Osbornin merkitysanalyysi sekä Ayersin semanttinen;
looginen ja kielellinen analyysi, mitkä muut väitteet hänestä ehkä ovat vääriä? Esimerkiksi tuliko Tertullianuksesta skismaatikko vai ei, mitä montanolaisuus ylipäätään oli oikeasti hänen
aikanaan, kuuluiko hän siihen, mitä olivat tertulliaanit jne. Puuttumatta näihin kysymyksiin
tässä yhteydessä sen tarkemmin, nousee esille ajatus, että paljon olisi vielä tutkittavaa Tertullianuksen kirjoituksissa, mutta myös koko aikakaudessa 200 jKr., silloin kun kristillisten kirkkojen uskon perusopit ensimmäistä kertaa kirjoitettiin meille säilyneissä muodoissaan ylös.
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Muita mielenkiintoisia tarkemmin rajatumpia jatkotutkimuksen aiheita voisi olla myös esimerkiksi ”Sielu varhaisten kirkkoisien ja alkukirkon opetuksessa”, ”Kaste varhaisten kirkkoisien ja
alkukirkon opetuksessa”, ja ”Eukaristian kehittyminen ensimmäisten vuosisatojen aikana”.
Jeesuksen lähetyskäsky on voimassa edelleen. Sanoma kulkee läpi aikojen ja kansakuntien. Se kohtaa aikojen kuluessa uudenlaisia filosofioita ja maailmankatsomuksia. Silti ydinsanoma ja tehtävä opetuslapsille on pysynyt ja pysyy muuttumattomana. Sanoma, evankeliumi,
ilosanoma kaikkien syntien anteeksi annosta Jeesuksen Kristuksen lunastustyössä on muuttumaton. Usko siihen sanomaan on Tertullianuksen ja kirkkoisien mukaisesti täydellinen filosofia, ainoa maailmankuva, joka voi sielun pelastaa. Järki, sielun osana, on Jumalan lahja, mutta
tarkoitettu käytettäväksi syvässä yhteydessä uskon kanssa ja uskon vaikuttamana evankeliumin
työn hyväksi Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti.
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VII. Lähde- ja kirjallisuusluettelo
Ensin esitellään tutkielmassa käytettyihin lähteisiin ja kirjallisuuteen liittyvät lyhenteet. Raamatun kirjojen ja apokryfikirjojen lyhenteitä ja käytettyjä Raamatun kirjoja ei ole listattu tässä
yhteydessä. Lyhenteiden jälkeen on lueteltu lähteet, joiden jälkeen listataan käytetyt apuneuvot,
sanakirjat, yleis- ja hakuteokset. Näiden jälkeen on luettelo käytetystä tutkimuskirjallisuudesta.
Lähteistä ja kirjallisuudesta luetellaan ainoastaan ne, joihin tekstissä viitataan suoraan.
Loppuun on vielä lueteltu kuvalähteet.

Lyhenteet
Adv.Haer.
Anim.
Apol.
Babt.
Misc.
OCP
ODCC
Prax.
Preas.
RPP
SEP
Test.An.

Irenaeus, Adversus Haereticorum
Tertullianus, de Anima
Tertullianus, Apologeticum
Tertullianus, de Babtismo
Klemens Aleksandrialainen, Miscellanies
Honderich, Ted (ed.), The Oxford Companion to Philosophy
Cross, F.L. & Livingstone, E.A., Oxford Dictionary of the Christian Church
Tertullianus, Adversus Praxean
Tertullianus, de Praescriptione Haereticorum
Betz, Browning, Janovski, Jüngel (ed.), Religion, Past & Present,
Encyclopedia of Theology and Religion, vol. 7
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Tertulianus, de Testimonio Animae

Lähteet
Tertullianus. Adversus Praxean. The Latin Library –kokoelman Tertullianus osa Internetissä.
http://www.thelatinlibrary.com/tertullian.html (luettu 23.11.2017).
Tertullianus. Apologeticum. The Latin Library –kokoelman Tertullianus osa Internetissä.
http://www.thelatinlibrary.com/tertullian.html (luettu 23.11.2017).
Tertullianus. De Anima. The Latin Library –kokoelman Tertullianus osa Internetissä.
http://www.thelatinlibrary.com/tertullian.html (luettu 23.11.2017).
Tertullianus. De Babtismo. The Latin Library –kokoelman Tertullianus osa Internetissä.
http://www.thelatinlibrary.com/tertullian.html (luettu 24.1.2018).
Tertullianus. De Carne Christi. The Latin Library –kokoelman Tertullianus osa Internetissä.
http://www.thelatinlibrary.com/tertullian.html (luettu 24.1.2018).
Tertullianus. De Preascriptione Haereticorum. The Latin Library –kokoelman Tertullianus
osa Internetissä. http://www.thelatinlibrary.com/tertullian.html (luettu 23.11.2017).
Tertullianus. De Testimonio Animae. The Latin Library –kokoelman Tertullianus osa
Internetissä. http://www.thelatinlibrary.com/tertullian.html (luettu 23.11.2017).
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