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1. Johdanto 

Loppuvuodesta 2019 kiinalaiselta eläintorilta sai alkunsa virus, joka laajentui nopeasti 

maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Suojellakseen kansalaisiaan tartunnoilta, maailman valtiot 

sulkivat rajojaan ja asettivat erilaisia liikkumista ja elinkeinoelämää rajoittavia suosituksia. 

Ihmisiä ohjeistettiin pysymään kotonaan ja välttämään ihmiskontakteja. Maaliskuussa 2020 

Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki, jonka nojalla monet julkiset palvelut1 suljettiin. 

Lisäksi pahin epidemia-alue Uusimaa eristettiin muusta maasta kahden viikon ajaksi. 

Pandemia, joka tätä kirjoittaessa jatkuu edelleen, on osoittanut maailman johtajien kyvyn 

toimia nopeasti ihmiskuntaa uhkaavan kriisin edessä. Tämä herättää kysymyksen, miksi vielä 

suuremmissa määrin koko planeetan hyvinvointia uhkaava ilmastokriisi ja biodiversiteettikato 

eli luonnon monimuotoisuuden heikentyminen eivät ole saaneet aikaan vastaavia toimia.  

 Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC2 (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) julkaisi lokakuussa 2018 raportin Global warming of 1.5 °C, joka käsittelee 

vaikutuksia, jotka liittyvät ilmaston lämpenemiseen 1,5 astetta esiteollisesta ajasta3 ja 

globaaleihin kasvihuonekaasupäästöihin. Raportin tarkoituksena on vahvistaa kansainvälisiä 

ilmastonmuutoksen vastatoimia, kestävää kehitystä ja köyhyyden poistamista.4 Raportin 

mukaan ihmisen toiminta on aiheuttanut noin 1 asteen lämpenemisen esiteollisesta ajasta. 

Mikäli lämpeneminen jatkuu samalla tahdilla, lämpötilassa tullaan todennäköisesti 

saavuttamaan 1,5 asteen nousu vuosien 2030 ja 2052 välillä. Ilmastoon liittyvät riskit 

luonnollisille ja inhimillisille järjestelmille ovat korkeammat 1,5 asteen lämpötilannousussa 

verrattuna tämänhetkiseen lämpötilaan, mutta pienemmät kuin 2 asteen nousussa. Riskit 

riippuvat lämpenemisen määrästä ja laajuudesta, maantieteellisestä sijainnista, kehityksen ja 

haavoittuvaisuuden tasosta sekä sopeutumis- ja hillitsemisvaihtoehtojen valinnoista ja 

toimeenpanosta.5 

Raportissa 1,5 ja 2 asteen nousujen välille tehdään selvä ero. Ilmastoriskit terveydelle, 

toimeentulolle, ruokaturvalle, vedenjakelulle, ihmisten turvallisuudelle ja talouskasvulle ovat 

 
1 Esimerkiksi monet julkiset tilat kuten koulut, urheiluhallit ja kirjastot suljettiin, mutta sosiaali- ja 

terveyspalvelut ja julkinen liikenne olivat avoimia. 
2 IPCC on Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) ja Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) 

vuonna 1988 perustama elin. Sen tarkoituksena on tarjota hallituksille tieteellistä tietoa koskien 

ilmastonmuutosta, sen vaikutuksia ja tulevaisuuden uhkia. Tiedon pohjalta hallitukset voivat kehittää 

ilmastopolitiikkaansa. Ks. https://ipcc.ch.  
3 Esiteollista ajalla raportissa tarkoitetaan viiteajanjaksoa 1850–1900, sillä se on aikaisin ajanjakso, jolta on lähes 

maailmanlaajuisia havaintoja lämpötiloista, ja samaa ajanjaksoa käytettiin myös IPCC:n viidennessä 

arviointiraportissa vuonna 2014. 
4 https://www.ipcc.ch/sr15/about/ 
5 IPCC 2018. 

https://ipcc.ch/
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huomattavasti suuremmat 2 asteen kuin 1,5 asteen lämpenemisessä. Ilmastoriskit kohdistuvat 

väestöihin epäsuhtaisesti. Suurimmat riskit kohdistuvat huono-osaisiin ja haavoittuvaisiin 

ihmisryhmiin, joihinkin alkuperäiskansoihin sekä maataloudesta ja rannikon elinkeinoista 

riippuvaisiin yhteisöihin. Ilmastoriskit ovat epäsuhtaisen korkeat arktisille ekosysteemeille, 

kuiville alueille, pienille kehittyville saarivaltioille ja vähiten kehittyneille maille. Köyhyyden 

ja huono-osaisuuden määrän oletetaan kasvavan. Lämpenemisen rajoittamisen 1,5 asteeseen 2 

asteen sijaan oletetaan vähentävän maissi-, riisi-, vehnä- ja muiden viljasatojen nettotuottoa 

erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Lounais–Aasiassa sekä Keski- ja Etelä-

Amerikassa. Jos ilmasto lämpenee 2 astetta 1,5 asteen sijaan, trooppisten maiden ja eteläisen 

pallonpuoliskon subtrooppisten maiden ennustetaan kokevan suurimmat vaikutukset 

talouskasvuun. Myös sopeutumisen oletetaan olevan haastavampaa ekosysteemeille sekä 

ruoka- ja terveysjärjestelmälle 2 asteen lämpenemisessä.6 

Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan ilmastonmuutos tulee vuosien 2030 ja 

2050 välillä aiheuttamaan 250 000 ennenaikaista kuolemaa. Syitä ovat muun muassa 

aliravitsemus, malaria, ripuli ja lämpörasitus. Kehittyvät maat, joilla on heikko 

terveysinfrastruktuuri, ovat kaikista haavoittuvimmassa asemassa.7 

Nykyaikainen ilmastokriisi on myös eettinen kysymys, sillä siinä korostuvat 

oikeudenmukaisuuden ja vastuun käsitteet. Maat, jotka ovat vähiten vastuussa ilmastokriisin 

aiheuttamisesta, kärsivät sen vaikutuksista eniten. Jokaiselle ihmiselle kuuluu vastuu 

planeetan säilyttämisestä elinkelpoisena, ja siksi eri maat muun muassa implementoivat 

ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen tarkoitettuja ympäristönsuojelulakeja. Lisäksi useat 

maat sitoutuvat myös kansainvälisiin ilmastosopimuksiin, joista merkittävin tällä hetkellä on 

vuonna 2015 hyväksytty ilmastonmuutoksen hidastumista tavoitteleva Pariisin 

ilmastosopimus. 

 Käytän tutkielmassani käsitettä ilmastokriisi, sillä ilmastonmuutos käsitteenä ei 

nykytiedon valossa todenmukaisesti kuvaa tilanteen vakavuutta. Ilmastokriisi sen sijaan kuvaa 

ilmastonmuutoksen laajempaa vaikutusta. Muutos-sana myös vähättelee ihmisen roolia 

ilmastokriisissä: ilmasto ei muutu, sitä muutetaan. Käsitellessään ilmastokriisiä McFague 

käyttää muun muassa käsitteitä ecological crisis (ekologinen kriisi), global warming 

(ilmaston lämpeneminen) ja climate change (ilmastonmuutos). Käytän tutkielman 

yhtenäisyyden vuoksi käsitettä ilmastokriisi myös silloin, kun viittaan McFaguen käsitykseen 

ekologisesta tuhosta. 

 
6 IPCC 2018. 
7 https://www.who.int/health-topics/climate-change 
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Kristillisessä perinteessä elää vahvana ekoteologinen ajattelu. Ekoteologialla 

tarkoitetaan luonnon ja kristinuskon välistä suhdetta eli kristillisen opin ja Raamatun tulkintaa 

luomakunnan hyvinvoinnin näkökulmasta. Ekoteologian konteksti tänä päivänä on 

ympäristökriisi.8 Myös Raamattuun sisältyy paljon ekoteologista viisautta. Luomiskertomus, 

ja se miten Jumala nimittää kaiken luomansa hyväksi, luovat pohjan harmoniselle ja tasa-

arvoiselle ihminen–luonto -suhteelle. Ekoteologisessa luomiskertomuksen tulkinnassa 

painottuu ihmisen huolenpito ja vastuu luomakunnan hyvinvoinnista. Jesajan kirjasta ja 

Psalmien kirjasta löytyy paljon luontoa ylistäviä kuvauksia ja myös evankeliumit maalaavat 

Jeesuksesta luonnonläheisen kuvan. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on energia- ja 

ympäristöstrategia Hiilineutraali kirkko9, jonka mukaan kirkko on sitoutunut 

ilmastonmuutoksen vastaiseen kansainväliseen työhön lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 

asteeseen esiteollisesta ajasta. Kirkossa myös vietetään luomakunnan sunnuntaita jonakin 

touko–lokakuun sunnuntaina, jolloin tarkoituksena on korostaa ihmisen vastuuta 

luomakunnan hyvinvoinnista sekä luomiskertomukseen pohjautuvaa viljelemisen ja 

varjelemisen tehtävää. 

Yksi merkittävimmistä historiallisista ekoteologisista ajattelijoista on fransiskaanisen 

veljeskunnan perustaja pyhä Franciscus Assisilainen. Katolilaisessa perinteessä häntä 

kunnioitetaan eläinten ja ympäristön suojelupyhimyksenä. Suomeksi panenteismista, 

ekofeminismistä ja ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta on kirjoittanut teologian tohtori 

Pauliina Kainulainen muun muassa teoksissaan Metsän teologia (2013) ja Suuren järven syvä 

hengitys – luontosuhde ja kokonainen mieli (2019). 

 Tässä tutkielmassa tarkastelen yhdysvaltalaisen eko- ja feministiteologi Sallie 

McFaguen (1933–2019) käsitystä panenteismista. McFague on kirjoittanut useita 

ekoteologiaa ja ekofeminismiä käsitteleviä teoksia ja hänen teologiassaan keskeistä on 

metafora maailmasta Jumalan ruumiina. Tutkielman tarkoitus on selvittää, mitä on 

panenteismi, miten se ilmenee hänen ajattelussaan, sekä miten hänen käsityksensä 

panenteismistä ja ilmastokriisistä suhteutuvat toisiinsa. McFague on katolinen kristitty eli 

viitatessaan kirkkoon hän puhuu ensisijaisesti nimenomaan katolisesta kirkosta. Sallie 

McFaguen käsitystä panenteismista ei ole juurikaan tutkittu Suomessa.  

Pääasiallisina lähteinäni ovat McFaguen teokset Models of God (1987), The Body of 

God (1993) ja Life Abundant (2001). Teoksessa Models of God McFague esittelee erilaisia 

malleja, joilla kuvata sekä ihmisen ja Jumalan että Jumalan ja maailman suhdetta. Näitä ovat 

 
8 Ekoteologian määrittelystä ks. Pihkala 2013. 
9 https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/kestava-kehitys/hiilineutraali-kirkko 
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Jumala Äitinä, Rakastajana ja Ystävänä, sekä maailma Jumalan ruumiina. Teoksessa The 

Body of God McFague perehtyy tarkemmin malliin maailmasta Jumalan ruumiina ja 

puolustaa panenteististä jumalakäsitystä. Teoksessa Life Abundant hän käsittelee teologian ja 

ekologisen maailmankuvan roolia ilmastokriisin aikakaudella. Olen valinnut tämä teokset, 

sillä McFague käsittelee niissä johdonmukaisesti ja monipuolisesti ekofeminismiä, 

panenteismiä ja ilmastokriisiä. Muita McFaguen teoksia, joita tässä tutkielmassa hyödynnän 

sekundäärilähteinä, ovat Metaphorical Theology (1982) ja A New Climate for Theology 

(2008). Metodina on systemaattinen analyysi, jossa keskityn käsitteiden, argumenttien ja 

niiden edellytysten analyysiin. Apunani olen käyttänyt Jari Jolkkosen metodiopasta10.  

Tutkielma koostuu johdannon lisäksi kolmesta pääluvusta. Ensimmäisessä pääluvussa 

taustoitan panenteismin käsitettä esitellen sen aatehistoriaa, moderneja ilmenemismuotoja ja 

siihen kohdistunutta kritiikkiä. Ensimmäisen pääluvun tarkoitus on siis tarjota laaja-alaisempi 

kuva aihepiiristä ja taustoittaa laajempaa kokonaisuutta, johon McFaguen ajattelu perustuu. 

Tässä luvussa tärkeänä kirjallisuuslähteenä on ollut yhdysvaltalaisen filosofin ja teologin John 

W. Cooperin teos Panentheism (2007). Toisessa pääluvussa erittelen Sallie McFaguen 

käsitystä panenteismistä ja miten se hänen ajattelussaan ilmenee. Kolmannessa pääluvussa 

tarkastelen, miten McFaguen käsitykset ilmastokriisistä ja panenteistisestä jumalakäsityksestä 

suhteutuvat toisiinsa. Lopuksi kokoan omaan lukuunsa tutkielmani johtopäätökset.   

 
10 Jolkkonen 2007. 
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2. Panenteismi 

Panenteismi on teologinen näkökulma Jumalan ja maailmankaikkeuden välisestä suhteesta. 

Käsite pan-en-teismi muodostuu kreikan kielen sanoista pan “kaikki, kokonaisuus”, en 

”jossakin, -ssa” ja theos “Jumala” tarkoittaen ”kaikki Jumalassa”. Jumala on yhtä aikaa sekä 

läsnä kaikessa luodussa, että luodun tuolla puolen. Panenteismi on klassisen teismin ja 

panteismin rinnalla yksi tapa käsitellä maailman ja Jumalan suhdetta: toisin kuin klassinen 

teismi, panenteismi ei erota Jumalaa ja maailmaa toisistaan, mutta toisin kuin panteismi, se ei 

samasta Jumalaa ja maailmaa toisiinsa. Panenteismi korostaa Jumalan aktiivista läsnäoloa 

maailmassa ja maailman vaikutusta Jumalaan, mutta vakuuttaa Jumalan olevan maailmaa 

suurempi. On kahden tyyppistä panenteismiä: 1. pan-enteismi (”Jumala on kaikessa”), jossa 

kaikki ei itsessään ole osa Jumalaa; Jumala on transsendentti suhteessa maailmaan; maailma 

ei ole substantiaalisesti Jumala; maailma on äärellinen, mutta Jumala on ääretön ja näin läsnä 

maailmassa. Tämä muoto on läsnä ortodoksisessa opissa. 2. panen-teismi (”kaikki on 

Jumalassa”), jossa kaikki on substantiaalisesti osa Jumalaa, mutta Jumala itsessään on 

suurempi kuin äärellinen maailma.11 

 Panenteismi on käsitteenä erityisen rikas, sillä toisin kuin monet muut teismin muodot, 

se tarjoaa mahdollisuuden maailman ja Jumalan väliseen läpäisevyyteen, joka tarkoittaa 

Jumalan sekä olevan läsnä aineessa että ylittävän sen. Sanan monimutkainen syntaksi ei 

sisällytä ainoastaan fyysistä tilaa (pan) tai tuon tilan prepositionaalista rakennetta (en theos) 

vaan myös edestakaisen liikkeen termien välillä. Panenteismi on siis dynaaminen käsite.12   

 Panenteismin käsite on yhteydessä keskeisiin kristillisen teologian teemoihin kuten 

luomiseen, inkarnaatioon, ja kolminaisuusoppiin, ja haastaa pohtimaan klassisia käsityksiä 

Jumalan olemuksesta (kuten transsendentti ykseys) ja hänen attribuuteistaan (kuten 

kaikkivoipuus, kaikkitietävyys ja kaikkialla läsnä olevuus). 

 Termin luominen lasketaan saksalaisen filosofin Karl Krausen (1781–1832) ansioksi. 

Hän oli Friedrich Schleiermacherin, Friedrich von Schellingin ja Georg Wilhelm Friedrich 

Hegelin aikalainen. Krausen tarkoituksena oli erottaa oma teologiansa klassisesta teismistä ja 

panteismista. Termin käyttö yleistyi teologi Charles Hartshornen (1897–2000) hahmotteleman 

prosessiteologian myötä 1900-luvun puolivälissä.13 Panenteistisia näkemyksiä on esitetty sekä 

historiallisessa että nykyaikaisessa ajattelussa. 

 
11 Culp 2020. 
12 Biernacki 2013, 2. 
13 Cooper 2007, 26. 
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2.1 Panenteismin aatehistoria 

Platonin (427–347 eKr.) filosofian perintö on muovannut merkittävällä tavalla klassista 

kristillistä teologiaa, mutta sen voi sanoa toimineen inspiraationa myös panenteismille. 

Platonin näkemys todellisuudesta on dualistinen. Materiaalinen maailma koostuu 

peruselementeistä – maasta, ilmasta, tulesta ja vedestä – ja on havaittavissa ihmisaistein. Sen 

lisäksi on olemassa ideamaailma, johon ihminen voi päästä käsiksi järjen avulla. Ideamaailma 

sisältää muotoja, jotka ovat materiaalisen maailman asioiden arkkityyppejä. Ideat ovat 

muuttumattomia ja ikuisia ja määrittävät kaikkea mitä maailmassa on, mutta ovat itsenäisiä 

fyysisestä kosmoksesta. Esimerkki ideaalista muodosta on ympyrä. Maailmassa on monia 

pyöreitä asioita, mutta mikään niistä ei ole täydellinen ympyrä. Silti ihmismieli pystyy 

tunnistamaan idean tai määritelmän täydellisestä ympyrästä. Määritelmä on todellinen, vaikka 

pyöreitä asioita tai määritelmää ajattelevia ihmismieliä ei olisi olemassa. Idea on siis 

itsenäinen maailmasta.14 

 Platon jakaa muodot neljään luokkaan. Matemaattisia muotoja ovat esimerkiksi 

numero yksi ja ympyrän muoto. Moraaliset muodot kuten totuus, kauneus ja 

oikeudenmukaisuus ovat niitä ilmentävien maallisten asioiden universaaleja standardeja. 

Luonnollisten asioiden muodot tarkoittavat esimerkiksi eläviä olentoja tai ideaalia puusta ja 

hevosesta. Neljäs luokka on ihmisten luomukset ja kulttuuriset esineet kuten talo ja sänky. 

Ideat ovat suhteessa toisiinsa yhtenäisessä järjestelmässä, koska ne ovat lähtöisin Hyvästä, 

muotojen muodosta. Muodot emanoituvat eli ulosvirtautuvat Hyvästä kuten valo tulee 

auringosta.15 

 Maallisten asioiden suhde muotoihin on Platonin mukaan parhaiten ymmärrettävissä, 

mikäli kosmoksen ajatellaan olevan demiurgin16 (m. kreik. demiourgos kai pater) eli 

alemman luojajumalan tekemä. Demiurgi käyttää muotoja prototyyppeinä ja muotoilee 

maailmankaikkeuden materiasta kuten rakennusmestari käyttää puuta tai kuvanveistäjä savea. 

Erityinen muoto, jota demiurgi käyttää maailmankaikkeuden kokonaisuudessaan 

muovaamiseksi on elävä olento, kaiken elävän kuten ihmisten ja jumalten prototyyppi. 

Maailmankaikkeus on siis yksi elävä olento, joka sisältää monia eläviä olentoja. Elävän 

olennon tärkein osa on sen sielu. Demiurgi asetti sielun maailmankaikkeuden keskukseen, 

josta se levisi kaikkeuden rajojen ulkopuolelle. Täten fyysinen maailma sisältyy sieluun, mikä 

 
14 Cooper 2007, 32–34. 
15 Cooper 2007, 34. 
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viittaa panenteismiin. Platonia ei voi pitää panenteistinä, mikäli hän ei samasta 

maailmansielua jumalaan. Platonin näkemys jumalasta kuitenkin selvästi sisällyttää Hyvän, 

järjen ja muodot sekä demiurgin. Timaios-dialogissa maailma paikallistuu maailmansieluun ja 

maailmaan myös viitataan jumalana.17  

 Uusplatonismilla tarkoitetaan filosofista koulukuntaa, joka syntyi ja kukoisti 

kreikkalais-roomalaisessa myöhäisen antiikin maailmassa kolmannelta vuosisadalta 

seitsemännelle vuosisadalle. Uusplatonikot omaksuivat ja yhtenäistivät lähes koko helleenisen 

filosofian, uskonnon ja kirjallisuuden perinteen, pois lukien hylkäämänsä epikurolaisuuden ja 

stoalaisen materialismin. Uusplatonikot yhdistivät ajattelussaan Platonin ja Aristoteleen 

moraaliteorioita ja stoalaista etiikkaa. Uusplatonistinen filosofia pyrki ymmärtämään kaiken 

olemassaolon/olevan yhden ainoan syyn perusteella. Tätä syytä he pitivät jumalallisena, ja 

siihen viitattiin sanoilla Ensimmäinen, Yksi tai Hyvä. Uusplatonismin perustajana pidetään 

antiikin kreikkalaista filosofia Plotinosta (204/5–270).18 

 Plotinos kehitti yhtenäisen todellisuuskäsityksen, jossa Järki, Maailmansielu ja 

maailmankaikkeus emanoituvat hierarkkisesti Hyvästä eli jumalallisesta Yhdestä. Yksi on 

sekä ääretön että täysin transsendenttinen, mutta sisältää kaiken siitä emanoituvan. Platonin 

Hyvän Plotinos tähdentää olevan Yksi Muoto, monien muotojen lähde, joka ylittää Platonin 

määrittelemän Mielen, Ideat ja Olennon. Itsessään Yksi on Plotinoksen mukaan täysin 

yksinkertainen, eikä se sisällä osien, aspektien, attribuuttien tai voimien erottelua. Fyysinen 

maailma koostuu toisiaan seuraavien emanaatioiden sarjasta, jotka ovat lähtöisin 

korkeimmasta todellisuudesta, Yhdestä. Ensimmäinen emanaatio on Järki, joka vastaa 

Platonin demiurgia. Järki puolestaan tuottaa Maailmansielun, joka ilmentää muotoja 

enenevästi ruumiillistumalla kosmoksessa. Hierarkia toimii myös päinvastaiseen suuntaan: 

Maailmansielu pyrkii lähestymään Järkeä, joka taas tavoittelee Yhtä. Näin ollen kaikki pyrkii 

palaamaan Yhteen.19 

 Plotinoksen teologia emanaatio-oppeineen vaikuttaa olevan monistisen panteismin 

muoto. Panenteismi tyypillisesti implikoi välttämätöntä jumalallista emanaatiota, mutta 

ylläpitää myös vahvaa ontologista eroa maailman ja Jumalan välillä. Plotinoksen oppi 

Maailmansielusta vastaa näitä ehtoja: Maailmansielu on jumalallinen ja sisällyttää maailman, 

mutta myös ylittää maailman ja on siitä erotettavissa. Plotinoksen hierarkiassa maailma on 

 
16 Demiurgi on maailmankaikkeuden rakennusmestari, joka luo kosmoksen ideaalisen järjestyksen tosi-

olevaisten ideoiden pohjalta. Ks. Annala, 1993. 
17 Cooper 2007, 35–37.  
18 Wildberg 2016.  
19 Cooper 2007, 39-41. 
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Maailmansielussa, Maailmansielu on Järjessä ja Järki on Yhdessä, kun taas Yksi ei sisälly 

mihinkään, mutta sulkee sisäänsä kaiken kokonaisuudessaan.20 

 Panenteistisiä aineksia ilmenee myös keskiajan teologiassa, esimerkiksi 

fransiskaaniteologi Bonaventuran (1221–1274) ajattelussa. Bonaventuran teologiaa leimaa 

yritys yhdistää usko ja järki. Hän ajatteli Kristuksen olevan "yksi todellinen mestari", joka 

tarjoaa ihmisille uskoon perustuvaa tietoa, joka kehittyy järkevän ymmärryksen kautta ja jota 

täydentää mystinen yhteys Jumalan kanssa. Bonaventuran metafysiikan painopiste on 

kausaalisuhteissa Jumalan ja luotujen välillä. Maailmankaikkeudella on alku, loppu ja 

eksemplarinen syy: Jumala on maailman lopullinen ja muodollinen syy. Maailman luominen 

on Bonaventuran mukaan kolminaisuuden sisäinen prosessi. Kolminaisuuden persoonien 

välinen rakkaus välttämättä ulosvirtautuu (lat. emanatio) ja luo maailman Jumalassa ikuisesti 

olevien perusaiheiden (lat. rationes seminales) mukaisesti. Perusaiheiden läsnäolo aineessa 

syntyy luomisessa. Bonaventuran ajattelua leimaa eksemplarismi-käsitys, jonka mukaan 

jokainen luotu heijastaa Jumalan kolminaisuutta joko jälkinä, kuvina tai kaltaisuuksina. 

Tällaisen luomistyön pohjalta voi sanoa Jumalan olevan läsnä luoduissa ja luomakunnassa; ja 

luomakunta on pyhä ja jopa sakramentaalinen.21  

 

2.2 Moderni panenteismi 

Modernin panenteistisen ajattelun kummisetinä voidaan pitää saksalaisia idealisteja Georg 

Wilhelm Friedrich Hegeliä (1770–1831) ja Friedrich von Schellingiä (1775–1854), sillä 

heidän filosofiansa on vaikuttanut kaikkiin tämän teologisen perinteen myöhempiin 

sovituksiin. Heidän näkemyksensä mukaan itse Jumala kehittyy maailmassa ja sen kautta. 

Jumalakuvan muutos dynaamiseksi onkin vedenjakaja panenteismin historiassa. Schelling ja 

Hegel kehittivät teologiansa Immanuel Kantin (1724–1804) ja Johann Gottlieb Fichten 

(1762–1814) filosofioille.22  

 Panenteismin kannalta mielenkiintoinen aspekti Kantin filosofiassa on hänen oppinsa 

transsendentaalisesta egosta. Pohtiessaan ihmissielua Kant olettaa transsendentaalisen 

subjektin tai egon olevan kokemuksen itsestä ja maailmasta taustalla. Tässä subjektiivisuuden 

esitietoisessa ulottuvuudessa järki ja ymmärrys ryhmittävät, järjestävät ja yhtenäistävät 

ihmisen kokemusta itsestä, luonnosta ja moraalista. Kant samalla ehdottaa Jumalan olevan 

Transsendentaalinen Ego. Teoksessaan Tiedekuntien riitely (1798) hän viittaa ”Jumalaan 

 
20 Cooper 2007, 42–43. 
21 Noone 2020. Ilia Delio on tutkinut Bonaventuran teologiaa ja sen yhteyksiä ympäristöteologiaan. Ks. Delio 

2003. 
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sisällämme, joka puhuu kanssamme oman järkemme kautta” yhdistäen Jumalan ja järjen 

läheisesti.23 

 Fichten filosofian on puolestaan katsottu edustavan eräänlaista panteististä idealismia, 

jossa Jumala on Absoluuttinen Ego, joka edellyttää kaiken (mielten ja fyysisten asioiden) 

olevan rajallisia. Fichte erottaa rajalliset egot Absoluuttisesta Egosta, vaikka sijoittaakin 

kaikki rajalliset entiteetit sen sisälle. Hän myös korostaa yksilön moraalista vastuuta niin 

painokkaasti, että Absoluuttinen Ego ei voi määrittää individuaalisia egoja.24 

 Schellingin ajattelussa keskeistä on filosofia Absoluutista, joka samastaa Jumalan ja 

maailman, personalismi25, joka painottaa Jumalan ja ihmisten vapautta ja yhteistyötä halki 

historian sekä uskonnonfilosofinen näkemys jumalallisesta ilmestyksestä. Schelling puolustaa 

”todellista panteismiä”, joka osoittautuu moderniksi panenteismiksi. Mahdollistaakseen 

yksilön moraalisen autonomian, Schelling sijoittaa ihmiset Jumalaan. Jumalan osina ihmiset 

ovat Jumalan tavoin vapaita eli omaavat moraalisen itsemääräämisoikeuden. Schelling väittää 

Jumalan olevan dynaaminen, sillä jos Jumalan olemassaolo olisi jo aktuaalinen ja täysin 

toteutunut, kaikki Jumalaan liitetty olisi jo myös täysin määritelty, mikä poistaisi ihmisten 

vapauden. Siten Jumalan täytyy vähitellen ja enenevästi näyttää itsensä ihmisten historiassa.26

 Schellingin mukaan ihmisten osallistuminen jumalalliseen vapauteen tarkoittaa, että 

Jumalaa ei voi olla olemassa ilman ihmisen vapaata toimintaa. Siten Jumala ja ihmiset 

yhdessä määrittävät yhteisen itsensä aktualisoinnin suunnan. Schelling erottaa Jumalan kolme 

voimaa tai perustetta, joiden yhtenäisyys tekee Jumalasta persoonallisen hänen ikuisessa 

olemuksessaan. Ensimmäistä perustetta voi kuvata sanoilla tyhjyys, olemattomuus, puhdas 

potentiaalisuus ja kaipaus, jota ikuinen Yksi tuntee synnyttääkseen itsensä, ja tämä on tärkein 

syy Jumalan persoonalliselle olemassaololle. Toista perustetta taas voi kuvata sanoilla 

Jumalan olemus, olemisen prinsiippi, järki tai järjestys. Jumalan aktuaalisuus eli 

persoonallinen olemassaolo on ikuinen, välttämätön ja itse luotu synteesi näiden kahden 

periaatteen välillä kolmannen periaatteen, aktualisoivan rakkauden, kautta. Tässä mielessä 

Jumalassa on täysin vapaa, spontaani ja luova ulottuvuus. Siten jumalallisen luonnon 

välttämättömyys ei täysin määrittele kaikkea Jumalassa tai kaikkea Jumalasta lähtevää. 

Aktuaalisesti Jumalan persoonallisuus tulee ilmi siten, että hän ihmisten tavoin kasvaa 

kärsiessään. Jumalan olemus on ikuinen ja muuttumaton, mutta hänen olemassaolonsa sisältää 

 
22 Cooper 2007, 90–91.  
23 Cooper 2007, 92. 
24 Cooper 2007, 94. 
25 Filosofinen oppi subjektiivisesta idealismista, joka katsoo persoonallisuuden olevan väline todellisuuden 

tulkitsemisessa. 
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kasvua, muutosta ja kärsimystä. Schellingin mukaan luonto on ensimmäinen tapa, jolla 

Jumala aktualisoi kolmiyhteisen olemuksensa. Luonto ilmentää jumalallista Sanaa, mutta ei 

käytä kieltä. Siten ihmisessä Sana on lausuttu, puettu sanoiksi. Lausutussa Sanassa Henki 

paljastaa itsensä. Siten Jumalan kolmiyhteinen olemus tulee todelliseksi luonnossa ja ihmisen 

historiassa.27  

 Hegelin filosofinen visio käsittelee Absoluutin (Jumala, Henki) dialektistä itsensä 

toteuttamista maailmassa ja maailman kautta. Pääteoksessaan Hengen fenomenologia (1807) 

Hegel selittää Hengen dialektista esiintymistä enenevässä määrin kompleksisten ihmisen 

tietoisuuden tasojen kautta. Hegel yhdisti Fichten subjektiivisen idealismin ja Schellingin 

objektiivisen idealismin tarjotakseen subjektiivisuuden metafysiikan eikä sisällön [tässä 

lauseessa on jotain mitä en tajua, ehkä siitä puuttuu joku sana tai sanajärjestys hämää]. Tämä 

johti kattavampaan ja johdonmukaisempaan oppirakennelmaan, joka perustui edelleen 

Jumalan muutokseen. Sekä Jumalalle että luonnolle on ominaista dialektinen kehitys. 

Hylkäämällä panteismin Hegel ymmärsi äärettömän sisältävän rajalliset asiat, sillä se absorboi 

ne omaan täydellisempään luonteeseensa. Tämä [mikä tämä?] säilytti jumalallisen 

transsendenssin siinä mielessä, että jumalallinen ylitti osansa, vaikkakaan ei ollut erillään 

osistaan. Jumalallinen transsendenssi tarjosi ykseyden Absoluutin kehittymisen kautta. 

Hegelin ajattelussa on selkeitä panenteismin piirteitä: Jumala on aina jotain muuta ja 

enemmän kuin maailma, vaikka se onkin osa häntä. Kaikki on Jumalassa sekä ideaalisesti että 

varsinaisesti, mutta rajalliset asiat eivät ole Jumalan kokonaisuus: Jumala on aina sekä 

maailmassa, että jotain muuta kuin maailma. Hegelin oppirakennelma ylläpitää jatkuvasti 

ontologista eroa Hengen ja maailman välillä.28  

 Sekä Schellingin että Hegelin näkemyksen mukaan Jumala kehittyy sekä maailmassa 

että sen kautta. Sama mahdollisti sen, ettei Jumalaa ja maailmaa samastettu toisiinsa eli kyse 

ei ollut panteismistä. Ennen Schellingin ja Hegelin ajatuksia Jumala ymmärrettiin 

muuttumattomana ja maailma muuttuvana, samalla kun oli olemassa Jumalassa. Jumalan 

olemus on muuttumaton, mutta hänen olemassaolonsa kehittyy, kun hän osallistuu maailmaan 

ja maailma häneen. Sekä Schelling että Hegel erottavat toisistaan Jumalan olemuksen ja 

olemassaolon implikoiden jumalallisen luonnon kaksijakoisuutta: Jumala on ikuinen ja 

 
26 Cooper 2007, 94–97. 
27 Cooper 2007, 97–104. 
28 Cooper 2007, 106, 117; Culp 2020. 
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ajallinen, potentiaalinen ja aktuaalinen, rajaton ja rajallinen sekä muuttumaton, mutta 

kehittyvä.29 

 Saksalaisen teologi ja eksistentialistifilosofi Paul Tillichin (1886–1965) oppi 

Jumalasta pohjautuu Hegelin ja Schellingin ajatteluun. Tillichin teologiassa keskeistä on 

järjen ja ilmestyksen dialektinen korrelaatio, joka lopulta merkitsee dynaamista panenteismiä. 

Järki mahdollistaa ihmisen olemassaolon filosofisen tarkastelun ja ilmestys tarjoaa 

uskonnollisia symboleja, jotka ilmaisevat ihmisen olemassaolon merkityksen, osallisuuden 

Jumalassa. Tillichin teologia on eksistentialistifilosofinen tulkinta uskonnollisista 

symboleista. Tillichiä voidaan pitää panenteistinä, sillä hänen ajattelussaan Jumala sisällyttää 

kaiken olevan itseensä ontologisesti samalla myös ylittäen kaiken. Hän korostaa Jumalan ja 

luotujen vastavuoroista osallisuutta. Jumala itse on aktualisoitunut luonnossa ja rikastuttaa 

sitä, mutta huipentuu ihmisen vapauteen. Tillich ajantasaistaa Schellingin ajattelua filosofi 

Martin Heideggerin ihmisen olemassaolon ontologialla ja puhuu luonnon ja historian 

dialektiikan sijaan eksistentiaalisesta osallisuudesta Jumalassa. Tämä käsite sisältää koko 

ihmisyyden ontologian, luonnolliset ja historialliset ulottuvuudet sekä uskon, rohkeuden, 

toivon ja ymmärryksen subjektiivisen dynamiikan. Tillichiä voi luonnehtia 

eksistentialistiseksi panenteistiksi.30 

 Ranskalaisen jesuiittapapin ja teologin Pierre Teilhard de Chardinin (1881–1955) 

panenteistinen visio on toiminut innoittajana monelle feministiselle, ekologiselle ja 

vapautuksen teologialle. Hän on tutkinut geologiaa, paleontologiaa ja evoluutiobiologiaa ja 

yhdistänyt hengellisyyden nykyaikaisiin postmoderneihin maailmankatsomuksiin, minkä 

ansiosta häntä pidetään arvossa myös uskontojen välisissä ja ei-uskonnollisissa yhteyksissä. 

Teilhardin ajattelussa keskeistä on kosminen evoluutio: tämän näkemyksen mukaan 

universumi on evoluutioprosessi, joka on ainaisessa liikkeessä kohti suurempaa 

monimutkaisuutta ja korkeampia tietoisuuden tasoja. Elämän syntyminen maapallolla ja 

ihmisen tietoisuuden kehittyminen ovat tärkeitä etappeja evoluutioprosessissa. Teilhard de 

Chardinin ajattelussa maailmankaikkeus on yksi, kehittyvä kokonaisuus eli tietoisuuden, 

aineen, ihmisten ja muiden välillä ei ole ehdotonta rajalinjaa. Evoluutioprosessi suuntautuu 

teleologisesti kohti lopullista päämäärää, Omega-pistettä. Teilhard de Chardinin näkemys on 

vahvasti kristologinen, sillä hänen mukaansa maailmankaikkeus saa täyttymyksensä 

maailmankaikkeuden ja Jumalan lopullisessa yhteenliittymisessä, Jeesuksessa Kristuksessa. 

Teilhard de Chardinin tavoitteena onkin yhdistää klassisen ortodoksian transsendentti Jumala 

 
29 Cooper 2007, 118; Culp 2020.  
30 Cooper 2007, 195–196, 209–210. 
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ja kosmisen evoluution immanenttinen Jumala. Hän sanoo toistuvasti olevansa kristillinen 

panteisti, mutta kyse on selkeästi panenteismistä: kaikki luodut, ei ainoastaan ihmiset, ovat 

todellisia olentoja erillään Jumalasta. Luomisen alussa maailman ylittävä Jumala tuottaa 

ensimmäisen aineen ja ruumiillistuu orastavassa kosmoksessa. Kristuksessa Jumala on 

kaikessa ja kaikki on Jumalassa.31  

 Merkittävä panenteismin ilmenemismuoto on prosessiajatteluun pohjautuvassa 

prosessiteologiassa, joka on syntynyt Alfred North Whiteheadin (1861–1947) ja Charles 

Hartshornen (1897–2000) filosofioiden pohjalta. Whitehead vastusti klassisen metafysiikan 

staattista maailmankuvaa ja näki maailmankaikkeuden sen sijaan dynaamisena prosessina, 

joka tapahtuu. Todellisuudelle ominaista on joksikin tuleminen, muutos ja tapahtuma. 

Maailma koostuu entiteeteistä ja aiheuttajista, joilla on tietynasteinen vapaus kehittyä ja ottaa 

vaikutteita ympäristöstään. Jumala on entiteetti muiden joukossa, mutta erottuu muista 

katoamattomuutensa ansiosta.  Entiteetit operoivat vaikutuksen ja suostuttelun avulla ja sama 

koskee myös Jumalaa. Jokainen entiteetti saa vaikutteita sekä edellisiltä entiteeteiltä että 

Jumalalta. Jumala saa myös vaikutteita muilta entiteeteiltä (maailma siis vaikuttaa Jumalaan) 

ja voi toimia ainoastaan suostutellen, prosessin rajojen sisällä. Tällainen näkemys 

kyseenalaistaa Jumalan kaikkivaltiuden, ja prosessiajattelussa katsotaankin Jumalan 

toiminnan olevan vaikuttamista ja suostuttelua maailman kokonaisprosessin sisällä. Tämä 

vapauttaa Jumalan moraalisen ja luonnollisen pahan vastuusta, sillä muut entiteetit voivat 

vapauteensa nojaten ohittaa jumalalliset suostutteluyritykset.32  

 Yhdysvaltalainen Charles Hartshorne on yksi 1900-luvun merkittävimmistä 

uskonnonfilosofeista ja metafyysikoista. Hartshorne on Jumalan olemassaolon sijaan 

kiinnostuneempi Jumalan aktuaalisuudesta eli siitä, miten Jumala on olemassa. Hän kutsuu 

teologiaansa eräänlaiseksi panenteismiksi. Hänen ajattelussaan maailma sisältyy Jumalaan 

Jumalan kaikkitietävyyden ja kaikkivaltiaisuuden avulla. Jumalalliseen elämään sisältyvät 

kaikkien luotujen tunteet, etenkin kärsimys. Hartshorne näkee Jumalan maailman mielenä tai 

sieluna, mikä viittaa Platonin Maailmansieluun. Hän näkee kuitenkin Jumalan olevan 

erotettavissa luoduista.33 

 Hartshorne kritisoi klassisen teismin ”yksinapaista” näkemystä Jumalan luonnosta 

absoluuttisena, välttämättömänä, ikuisena, muuttumattomana ja täydellisenä, sillä hänen 

mukaansa tällainen Jumala ei pystyisi tuottamaan maailmaa, jossa on aitoa 

 
31 Cooper 2007, 148–149, 160–161; McGrath 2010, 239–241. 
32 McGrath 2010, 123–124. 
33 Dombrowski 2020. 
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ennustamattomuutta, muutosta ja henkilökohtaista kanssakäymistä, eikä hän pystyisi täten 

samastumaan ja vastaamaan tällaiseen maailmaan. Tätä vastoin Hartshorne argumentoi 

ymmärryksen Jumalan kaksinapaisuudesta olevan sekä uskonnollisesti tyydyttävä, että 

filosofisesti paikkansa pitävä: Jumala on sekä absoluuttinen että suhteellinen, välttämätön että 

ehdollinen.34 

 Saksalainen teologi Jürgen Moltmann (1926–) kuvailee teologiaansa eskatologiseksi, 

trinitaariseksi panenteismiksi, joka pohjautuu perikoreesiin35. Hän ei sovella käsitettä 

ainoastaan kolminaisuusoppiin ja kristologiaan, vaan myös luotujen väliseen suhteeseen sekä 

Jumalan ja luomakunnan väliseen suhteeseen. Teoksessaan Trinität und Reich Gottes36 (1986) 

Moltmann ekplisiittisesti omaksuu panenteismin käsitteen. Hänen oppinsa Jumalasta perustuu 

kolminaisuuden persoonien väliselle keskinäiselle yhteydelle ja myös vuorovaikutukselle 

maailman kanssa. Jumalalla ja maailmalla on vastavuoroinen suhde, eli maailma vaikuttaa 

Jumalaan.37  

 Moltmann ei näe luomakuntaa välttämättömänä Jumalalle tai sen olevan peräisin 

jumalallisesta velvollisuudesta. Sen sijaan luomakunta on lähtöisin Jumalan perusluonteisesta 

toiminnasta, rakkaudesta. Luominen tapahtuu Jumalassa, tyhjyyden ja luomiskyvyn, sekä 

supistumisen ja laajenemisen vastavuoroisuutena. Koska Jumala on ääretön eikä hänen 

ulkopuolellaan näin ollen ole mitään, Jumalan täytyy vetäytyä mahdollistaakseen 

luomakunnan olemassaolon. Kuten inkarnaatiossa eli Jumalan ihmiseksi tulemisessa, myös 

luomisessa tapahtuu kenosis eli vapaaehtoinen jumalallisista ominaisuuksista 

tyhjentyminen.38 

 Panenteismin viimeaikainen kehitys pyrkii seuraamaan joko saksalaisen idealismin tai 

prosessifilosofian perinnettä. Vaikka suurin osa nykyaikaisen panenteismin ilmentymistä on 

lähtöisin protestanttisilta teologeilta ja filosofeilta, panenteismin muotoja on kehittynyt myös 

feministisessä, roomalaiskatolisessa ja ortodoksisessa perinteessä.39 Aatehistoriallista perintöä 

McFague käsittelee teoksissaan jonkin verran ja viittaa esimerkiksi Teilhard de Chardiniin, 

Moltmanniin ja Tillichiin. 

 

 
34 Cooper 2007, 179. 
35 Perikoreesi (m.kreik. perikhōrēsis, ’keskinäinen toisensa läpäiseminen’) on kristillisen teologian käsite. 

Trinitaarinen perikoreesi viittaa kolminaisuusoppiin ja kolmiyhteisen Jumalan persoonien – Isän, Pojan ja Pyhän 

Hengen keskinäiseen suhteeseen. Kristologinen perikoreesi viittaa Kristuksen inhimillisen ja jumalallisen 

luonnon keskinäiseen suhteeseen. 
36 Kolminaisuus ja Jumalan valtakunta. 
37 Cooper 2007, 237, 239, 243, 248. 
38 Culp 2020. 
39 Culp 2020. 
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2.3 Panenteismi vapautuksen teologioissa 

Panenteismi on vaikuttanut merkittävästi myös vapautuksen teologioihin. Vapautuksen 

teologia muotoutui 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin kukoistivat myös monet muut 

vapautusliikkeet: dekolonisaatio eli siirtomaavallan purkautuminen, mustien 

kansalaisoikeusliike, feminismin toinen aalto, ympäristöliike ja eläinoikeusliike.  

 Erityiset vapautuksen teologiat edustavat eri ryhmien, kuten naisten, 

afroamerikkalaisten, latinojen tai alkuperäiskansojen, näkökulmia. Monet näistä teologioista 

jakavat näkemyksen universaalista vapautuksesta, joka ylittää eturyhmät ja sisällyttää kaikki 

ihmiset ja muun luomakunnan. Vaikka vapautuksen teologiaa ja panenteismiä ei voi suoralta 

kädeltä samaistaa, panenteismin vaihtoehtoinen näkemys Jumalan ja maailman suhteesta on 

nähty houkuttelevana monesta syystä. Ensinnä klassinen teismin transsendentti hallitsija-

Jumala näyttäytyy absoluuttisena monarkkina, jonka on nähty antavan hyväksyntänsä 

sortaville ja epäoikeudenmukaisille yhteiskunnallisille järjestyksille. Panenteismi taas näkee 

Jumalan immanenttina, myötämielisenä ja yhteistyöhaluisena ihmisten kanssa. Toiseksi kuten 

Hegelin ja Schellingin jälkeinen panenteismi, vapautuksen teologia vakuuttaa pelastuksen 

alkavan maailmassa, kun sosiaaliset rakenteet muuttuvat. Molemmat teologiat painottavat 

maailmanhistorian ja pelastushistorian samanaikaisuutta.40 

 Panenteismi houkuttelee feministiteologeja, sillä sen näkemys Jumalasta on 

implisiittisesti sukupuolitasapainoisempi. Transsendenssi on siis Jumalan ”maskuliininen” 

puoli, kun taas immanenttisuus on ”feminiininen”.41 Feministiteologiaa ja panenteismiä 

yhdistäviä merkittäviä teologeja ovat tässä tutkielmassa pääasiallisesti käsiteltävän Sallie 

McFaguen lisäksi myös yhdysvaltalainen Rosemary Ruether (1936–) ja brasilialainen Ivone 

Gebara (1944–).  

 

2.4 Panenteismi ortodoksisessa perinteessä 

Ortodoksinen piispa Kallistos Ware (1934–) väittää sekä juutalaisuuden, kristinuskon että 

islamin olevan perustavanlaatuisesti panenteistisia, mikäli panenteismilla tarkoitetaan uskoa 

Jumalaan, joka on maailman yläpuolella sisältyen siihen samanaikaisesti eli Jumala on yhtä 

aikaa sekä transsendentti että immanentti. Hänen mukaansa 1600-luvulta lähtien kristillisessä 

ajattelussa transsendentin ja immanentin herkkä tasapaino on heikentynyt ja Jumalan 

tuonpuoleisuutta on korostettu läsnä olevuuden kustannuksella. Jumala on nähty luomisen 

ulkopuolella: maailmankaikkeus on visioitu esineeksi, jonka Jumala on tuottanut ulkopuolelta 

 
40 Cooper 2007, 282–283. 
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käsin. Jumalaa on siten verrattu arkkitehtiin, rakentajaan ja insinööriin. Waren mukaan tämä 

ei käy päinsä, sillä mikäli opin luomisesta halutaan ylipäänsä tarkoittavan jotakin, sen täytyy 

merkitä Jumalan olevan kaiken sisällä, ei ulkopuolella. Luominen on jotain, jonka kautta 

Jumala ilmaisee itseään sisäpuolelta. Luominen ei ole kertaluontoinen tapahtuma 

menneisyydessä vaan tämänhetkinen suhde, ja siitä on siksi puhuttava preesensissä. Jumala 

on kaiken olevan ainainen alku, lähde, peruste ja ylläpitäjä. Ilman Jumalan aktiivista ja 

keskeyttämätöntä läsnäoloa maailmankaikkeuden jokaisessa osassa, mikään ei pysyisi 

olemassa olevana hetkeäkään.42   

 Waren mukaan kreikkalaisessa patristisessa perinteessä transsendentin ja immanentin 

antinomia eli paradoksi on ilmaistu kahdella tavalla. Maksimos Tunnustajan (n. 580–662) 

ajattelussa korostuvat kreikankieliset käsitteet Logos (suom. Sana) ja logoi (suom. sanat). 

Maksimoksen mukaan Kristus eli Logos on istuttanut jokaiseen luotuun tunnusomaisen 

logoksen. Jumala tarkoittaa logoksen jokaiselle luodulle tämän sisäiseksi olemukseksi, mikä 

tekee luodusta yksilöllisen ja samalla vetää tätä kohti jumalallista valtakuntaa. Näiden 

sisäisten sanojen (logoi) ansiosta kukin luotu asia ei ole pelkästään esine, vaan Luojan 

luodulle osoittama henkilökohtainen sana. Logos–logoi -mallin lisäksi toiset kreikkalaiset isät 

ovat käyttäneet käsitteitä Jumalan transsendentti olemus (kreik. ousia) ja hänen immanentit 

energiansa tai toimintonsa (kreik. energeiai). Olemuksessaan Jumala on äärettömän 

transsendentti eli täydellisesti kaiken luodun olevan tuolla puolen. Mutta energioissaan 

Jumala on ehtymättömän immanentti elollistaen kaiken ja tehden jokaisesta luodusta 

dynaamisen läsnäolonsa sakramentin. Energiat ovat läsnä luoduissa, mutta itsessään ne eivät 

ole luotuja vaan ikuisia. Jako olemukseen ja energioihin on peräisin ensimmäisellä 

vuosisadalla eläneeltä juutalaiselta filosofilta Filon Aleksandrialaiselta, joka väittää Jumalan 

olevan luonnoltaan (kreik. physis) tiedon ulottumattomissa, mutta paljastuu ihmisille ”voiman 

teoissaan” (kreik. dynameis).43 

 Systemaattisimman esityksen jaosta olemukseen ja energioihin tarjoaa Thessalonikin 

arkkipiista pyhä Gregorios Palamas (1296–1359). Maksimoksen lähtökohdan ollessa 

kristologinen, Palamas sen sijaan korostaa jumalallisten energioiden olevan aina trinitaarisia. 

Energiat eivät ole välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä ja siten irrallaan Jumalasta, vaan 

Jumala itse, Jumala toiminnassa, Jumala asuttamassa luomakuntaansa suoran läsnäolonsa 

kautta. Energiat eivät ole osa Jumalassa vaan yksilöllisesti Jumala kokonaisuudessaan. 

 
41 Cooper 2007, 291. 
42 Ware 2004, 158–159.  
43 Ware 2004, 160. 
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Samalla tavalla kuin koko Jumala on läsnä jokaisessa kolminaisuuden persoonassa, hän on 

läsnä kokonaisuutena ja jakamattomana myös jokaisessa jumalallisessa energiassa.44 

 

2.5 Panenteismi muissa maailmanuskonnoissa 

Tässä tutkielmassa panenteismiä tarkastellaan kristillisessä kontekstissa, mutta viitteitä 

panenteistisestä ajattelusta löytyy myös muista maailmanuskonnoista ja niiden edustajilta. 

Juutalaisten pyhässä kirjassa Toorassa Jumala kuvataan usein kiihkeiden ja ailahtelevien 

tunteiden valtaamana: Jumala muun muassa riemastuu, haistaa, vihastuu, rakastaa ja katuu. 

Jumalan käytöstä kuvataan usein dynaamisin ja ruumiillistunein termein: Jumala tekee 

ihmiset kuvakseen, kävelee Eedenin puutarhassa ja kulkee Mooseksen ohi paljastaen tälle 

selkänsä. Näissä kielikuvissa Jumalan nähdään toimivan aika-avaruuden sisällä, 

relationaalisena ja kykenevänä ihmismäisiin tunteisiin. Tämä kuva toistuu niin 

profeettakirjoissa kuin psalmeissa. Ymmärrys Jumalan läheisestä suhteesta maailmaan 

kehittyy entisestään rabbiinisessa kirjallisuudessa. Talmud kuvaa ”Jumalan läsnäolon olevan 

kaikissa paikoissa” ja Midraš esittää useassa kohtaa Jumalan olevan ”maailman paikka”. 

Hepreankielinen sana ha-makom ”paikka” on yleinen rabbiininen termi puhuttaessa 

Jumalasta.45 

 Itävaltalais-israelilainen juutalainen filosofi Martin Buber (1878–1965) hahmottelee 

teoksessaan Ich und Du (1923, suom. Minä ja sinä 1993) suhteellista ja dialogista ontologiaa, 

jossa Jumala sisällyttää luonnon ja ihmiset. Buberin mukaan ihmisellä on kyky kahdenlaisiin 

perussuhteisiin: Minä–Se ja Minä–Sinä. Edellinen käsittää muut tiedon ja käytön objekteina, 

kun taas jälkimmäinen mahdollistaa intiimin henkilökohtaisen vastavuoroisuuden. Minä–

Sinä-suhteen vastavuoroisuus antaa ymmärtää, että luodut vaikuttavat Jumalaan. Buberin 

panenteismi on dialogia Jumalan kanssa.46 

 Islamin panenteistiseen tulkintaan on vaikuttanut keskeisesti suufilainen filosofi Ibn 

Arabi (1165–1240). Hänen noin neljäsataa teostaan tarjoavat kattavan selostuksen 

todellisuuden monista tasoista, Jumalan ja maailman välisestä suhteesta ja ihmisolennon 

merkityksestä maailmankaikkeudessa. Ibn Arabin mukaan Jumalan (todellisuuden) nimet 

(ominaisuudet) ovat hajaantuneet kaikkialle maailmankaikkeuteen, ja ne yhdistyvät vain 

valmiissa ihmisessä, joka integroi olemassaolon kokonaisuuden yhteen paikkaan. Täydellinen 

tai valmis ihminen on siis maailmankaikkeus pienoiskoossa. Kun ihmiset lähestyvät tätä 

 
44 Ware 2004, 161, 165. 
45 Artson 2014, 22–23. 
46 Cooper 2007, 228–229. 
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täydellisyystilaa, he pystyvät heijastamaan yhä enemmän Jumalan ominaisuuksia ja siten 

täyttämään Jumalan maanpäällisen edustajan roolin. Panenteismin väite ”kaikki Jumalassa” 

heijastuu Ibn Arabin radikaaliin näkemykseen yhtenäisyydestä, jonka mukaan moneus ja 

ykseys ovat kaksi näkökulmaa samaan todellisuuteen. Tätä näkemystä kutsutaan olemisen 

ykseydeksi (wahdat al-wujud). Ibn Arabi jakaa panenteismin näkemyksen siitä, että Jumala 

on yhtä aikaa sekä immanentti että transsendentti.47 

 Intialainen uskonnonfilosofi ja runoilija Muhammad Iqbal (1877–1938) edustaa 

suufilaisuutta, islamin mystistä suuntausta. Iqbal käsittää Allahin Perimmäisenä Itsenä tai 

Absoluuttisena Egona. Hän kuvaa Jumalan ja maailman äärettömänä sieluna ja rajallisena 

ruumiina. Luotujen egojen vapaa toiminta rajoittaa Jumalaa, mutta kyseessä ei ole 

metafyysinen rajoitus vaan Jumalan valinta: rajalliset egot osallistuvat Jumalan elämään, 

voimaan ja vapauteen eli myötävaikuttavat Jumalan kehkeytymiseen, Jumalan olemuksen 

loputtomien luovien mahdollisuuksien toteuttamiseen. Absoluuttinen Ego sisällyttää 

maailman rajalliset egot, mutta eroaa niistä ontologisesti.48 

 Hindulaisuuden pyhä kirjoitus Bhagavad Gītā tunnistaa koko maailman, mukaan 

lukien kaikki jumalat ja elävät olennot, jumalalliseksi ruumiiksi. Jumalallisella olennolla on 

oma ruumiinsa, joka sisältää maailman ja on enemmän kuin maailma. Veda-kirjallisuuden 

Upanisadit tunnustavat toisinaan jumalallisen ruumiin, mutta jumalallista ruumista ei koskaan 

tunnisteta kosmokseksi. Monilla hindulaisen tantrismin edustajista on panteistinen näkemys, 

jossa harjoittaja ilmentää jumalallisuutta. 900-luvulla vaikuttanut Abhinavagupta esitteli 

ensimmäisenä panenteistisen käsityksen maailmasta Jumalan ruumiina.49  

 

2.5 Panenteismin kritiikki 

Kristillisten teistien panenteismiin kohdistama metafyysinen kritiikki tarjoaa pohjan myös 

teologiselle kritiikille. Panenteismiä kohtaan on esitetty neljäntyyppistä metafyysistä 

kritiikkiä. Ensimmäisen kritiikin mukaan panenteismi epäonnistuu ylläpitämään ontologista 

eroa Jumalan ja maailman välillä. Vaikka panenteismi tunnistaa eroja Jumalan ja maailman 

välillä, ero nähdään yhtenä ominaisuutena ennemmin kuin olemukseen liittyvänä. Toisen 

kritiikin mukaan maailman modaalinen asema suhteessa Jumalaan asettaa vastaavan haasteen 

panenteismille. Kolmas kritiikki väittää, että panenteismin käsitys transsendentista on 

riittämätön. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mikäli Jumalan tuonpuoleisuus ei 

 
47 Dickson; Sharify-Funk 2014, 142-144, 157. 
48 Cooper 2007, 229–230. 
49 Culp 2020. 
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rajattomasti ylitä Jumalan tämänpuoleisuutta, Jumalan läsnäolo, tieto ja voima ovat silloin 

rajoitettuja eivätkä täydellisiä, välittömiä ja riippumattomia. Neljäs metafyysinen kritiikki 

pohjaa Alfred North Whiteheadin kosmologian tekniseen näkökulmaan, luovuuden ja 

Jumalan väliseen suhteeseen. Whitehead pitää metafyysistä äärimmäisyyttä luovuutena ja 

ymmärtää Jumalan luovuuden ensisijaisena ilmentymänä. Tämä näyttää jättävän Jumalan 

toissijaiseen asemaan.50 

 Analyyttisen teologian kritiikin mukaan panenteismistä puuttuu tunnusomainen 

identiteetti, mikä tekee erottavan aseman huolellisen tunnistamisen, tutkimuksen ja 

kehittämisen mahdottomaksi. Vastauksena panenteismin omaperäisyyden tunnistamiseen on 

pyritty tunnistamaan määrittävä ominaisuus sekä vahvistamaan monimuotoisuuden rikkautta 

ja ehdotettu, että tietyt yhteiset piirteet erottavat panenteismin muista teismin muodoista.51 

 
50 Culp 2020. 
51 Culp 2020. 
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3. Sallie McFaguen panenteismi 
 

3.1 Metaforisen teologian merkitys  
Sallie McFaguen ajattelussa panenteismi näkyy huomattavimmin hänen metaforassaan 

maailmasta Jumalan ruumiina52. Hänen panenteisminsä taustalla vaikuttaa metaforinen 

teologia. Koska uskonnollinen kieli on aina pohjimmiltaan metaforien sävyttämää, täytyy 

McFaguen mukaan hallitsevien metaforien rinnalle nostaa myös muita vertailukelpoisia 

metaforia.  

 McFaguen mukaan ensisijainen uskonnollinen kieli on kuvauksellista ja metaforista, 

kun taas toissijainen teologinen kieli on käsitteellistä. Metaforinen ajattelu tarkoittaa 

samankaltaisuuden näkemistä kahden erinäköisen asian, esineen tai tapahtuman välillä, joista 

toinen on toista tutumpi. Tutumpaa asiaa käytetään selittämään vähemmän tuttua asiaa. 

McFaguen mukaan vertauskuvallisuus onkin inhimillisen ajattelun ytimessä. Metaforisen ja 

käsitteellisen kielen jatkumolla on myös näiden kahden sekoitus: malli. Malli tarkoittaa 

hallitsevaa ja kestävää metaforaa, joka on muotoutunut pääasialliseksi tavaksi jäsentää ja 

järjestää kokemusta. Esimerkiksi Jumala Isänä on metafora, josta on tullut malli. Mallina se 

on säilyttänyt metaforan piirteet, mutta ulottautuu myös kohti käsitteellisen ajattelun 

ominaisuuksia. Mallien vaara on, että ne torjuvat muut tavat ajatella ja puhua muuttuen 

kirjaimellisiksi kuvauksiksi ja ainoiksi oikeiksi tavoiksi ymmärtää käsiteltävää asiaa. 

Juurimetafora tarkoittaa radikaalia mallia, perustavanlaatuista oletusta maailman luonteesta ja 

kokemuksesta, joka voidaan tehdä yrittäessä antaa siitä kuvausta. McFaguen mukaan 

kristinuskon juurimetafora on Jumalan valtakunta.53 

 McFaguen mukaan uskonnollinen kieli on uskonnollisen kontekstin ulkopuolella sekä 

idolatrista54 että merkityksetöntä. Uskonnollisesta kielestä puhuttaessa tulee ottaa huomioon 

kokemuksellinen ja tulkinnallinen konteksti. Mikäli ihmiseltä puuttuu uskonnollinen taju 

olemassaoloa ympäröivästä mysteeristä ja Jumalan läheisyydestä, uskonnolliset kielikuvat 

ovat merkityksettömiä. Tulkinnallinen konteksti tiedostaa Jumalasta puhuvien ihmisten 

olevan sosiaalisia, kulttuurisia ja historiallisia olentoja, joiden erinäisiin näkökulmiin 

vaikuttavat useat tekijät. Mikäli ei näe tulkinnallisen kontekstin suhteellisuutta ja 

moniarvoisuutta, uskonnollisesta kielestä tulee idolatrista eli se tekee yhden perinteen 

 
52 Käsitys maailmasta Jumalan ruumiina on merkittävä sekä teologianhistoriallisesti että feministiteologisesti. 

Teologian historiassa seurakuntaa ja/tai kirkkoa kuvataan usein Kristuksen ruumiiksi. Feministiteologiassa 

puolestaan ruumiillisuuden teologia on hyvin keskeistä. Ks. Isherwood & Stuart 1998. 
53 McFague 1983, 14–15, 23, 27–28. 
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Jumalaa koskevista kielikuvista kiistattomia, sekä merkityksetöntä eli kanonisoitu perinne ei 

ota huomioon monien ihmisten kokemuksia.55 

 Uskonnollisen kielen merkityksettömyys tarkoittaa McFaguen mukaan sitä, että se on 

monelle ihmisryhmälle eksklusiivista eli ulossulkevaa. Yleisesti raamatullinen kieli sulkee 

ulos kaikki ihmiset, koska harvalla on arjessaan tarttumapintaa demonien, viinitarhojen, 

Messiaan, kuninkaiden ja faaraoiden maailmaan. Jotkut ihmisryhmät uskonnollinen kieli 

kuitenkin sulkee ulos erityisesti. Tässä mielessä feministinen kritiikki on ensiarvoista, sillä se 

keskittyy kieleen, sen valtaan ja väärinkäyttöön.56 McFague kritisoi perinteisen kristillisen 

kielen patriarkaalisuutta ja maskuliinisuutta, ja mielestäni merkillepantavaa on, että McFague 

käyttää teoksissaan Jumalasta englanninkielisiä eri sukupuoliin viittaavia yksikön kolmannen 

persoonan pronomineja he/his ja she/her sekaisin.57 Erityisen eksluusion pohjalta on syntynyt 

myös muita niin sanottuja protestiteologioita, kuten musta teologia, latinalaisamerikkalainen 

vapautuksen teologia ja alkuperäiskansojen teologia.  

 Metaforisen eli vertauskuvallisen teologian tavoitteena on kuvitella tapoja puhua 

Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta siten, että se on totta olematta kirjaimellista, ja sen on 

myös oltava merkityksellistä kaikille ihmisille. Metaforisen teologian tehtävänä on ymmärtää 

mallien keskeisyys uskonnossa ja kritisoida kirjaimellisesti tulkittavia eksklusiivisia malleja 

ja etsiä mahdollisuuksia transformatiivisille, vallankumouksellisille malleille. Hallitsevat 

mallit voidaan oikeuttaa todellisina mutta ei kirjaimellisina. Metaforisen teologian tarkoitus 

on myös löytää uusia sopivia malleja, jotka ovat kulttuurisista, poliittisista ja sosiaalisista 

syistä vaimennettu. Esimerkiksi malli Jumalasta Isänä ei ole ongelmallinen itsessään, vaan 

sen saavuttaman hegemonisen aseman vuoksi.58 

 Ongelmat idolatriasta ja merkityksettömyydestä yhdistyvät kielikuvassa Jumala Isänä. 

Tässä tapauksessa metaforinen teologia kritisoi sitä, että ollakseen merkityksellinen, mallin 

tulee olla perinteinen. Kristinuskon juurimetafora ei ole McFaguen mukaan Jumala Isänä, 

vaan Jumalan valtakunta, joten Jumalan ja ihmisen välinen suhde vaatii isällisen mallin 

rajoittamista ja toisten mallien käyttöönottamista.59 McFague esittää mallin Jumalasta Isänä 

rinnalle malleja Jumalasta Äitinä, Rakastajana ja Ystävänä. Nämä mallit ovat toisiaan 

täydentäviä. Tästä metaforisessa teologiassa onkin kysymys: metafora ei ole kuvaus, vaan 

 
54 Idolatria (m. kreik. eidololatria) tarkoittaa jonkun kuvan, asian, esineen tai ajatuksen uskonnollista palvontaa; 

ts. epäjumalanpalvontaa.  
55 McFague 1983, 2–3. 
56 McFague 1983, 8. 
57 Ks. esimerkiksi McFague 2001, 145.  
58 McFague 1983, 28–29. 
59 McFague 1983, 145–146. 
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sillä kuvataan yhtä aikaa sitä, mitä jokin on ja ei ole. Jumala on Isä, Äiti, Rakastaja, Ystävä – 

eri puoliltaan kaikkia näitä, mutta ei täysin mitään näistä. 

 

3.2 Jumala Äitinä, Rakastajana ja Ystävänä 

McFaguen mukaan Jumalan ja maailman välisen suhteen tulee kummuta inhimillisestä 

kokemuksesta, sillä se on rikkain käytössämme oleva malli: ihminen on monimutkaisin ja 

yhtenäisin olento, jonka tiedämme. McFague kysyy, mitkä inhimilliset mallit sitten ovat 

täsmällisimpiä ilmentämään Jumalan pelastavaa voimaa ja läsnäoloa maailmassa. Mallien 

tulisi käsitellä inhimillistä kokemusta koskien alkuja, jatkuvuutta, elämän ylläpitämistä, 

täyttymystä, läheisyyttä, vastavuoroisuutta, ja perustavanlaatuisia ihmisten välisiä suhteita. 

Kaiken elämän keskinäistä suhdetta ja täten myös ihmisten vastuuta luomakunnan kohtalosta 

tukee McFaguen mukaan parhaiten mallit Jumalasta Äitinä, Rakastajana ja Ystävänä.60 Näitä 

metaforia vastaavat McFaguen mukaan myös rakkauden kolme muotoa – agape, eros ja filia 

– tässä järjestyksessä.  

 Kreikan kielestä lainatut sanat agape, eros ja filia hallitsevat rakkauden teologisessa ja 

filosofisessa tutkimuksessa. Yksi merkittävä alan tutkija on yhdysvaltalainen teologi Thomas 

Jay Oord, joka määrittelee rakkauden tarkoituksellisena, myötätuntoisena muihin (myös 

Jumalaan) kohdistuvana reaktiona, jonka tarkoituksena on edistää kokonaisvaltaista 

hyvinvointia. Toisin sanoen rakkaudellisiin tekoihin vaikuttavat muiden, itsen ja Jumalan 

aiemmat teot ja näitä tekoja toteutetaan tarkoituksen mukaisesti menestyksen toivossa. Tätä 

määritelmää hän käyttää kirjassaan Defining Love61 (2010) monella tavalla.62  

 Agapea on Oordin mukaan kuvailtu muun muassa ehdottomaksi, spontaaniksi, 

syntisiin kohdistuvaksi, uhrautuvaiseksi, altruistiseksi ja vain Jumalan ilmaisemaksi 

rakkaudeksi. Oordin mukaan agape käsitteenä ei ole yhdenmukainen eikä sillä ole ilmeistä 

merkitystä. Teologisessa kielessä agapea käytetään perinteisesti kuvaamaan itsensä 

uhraamista ja epäitsekästä altruismia. Oord määrittelee agapen olevan tarkoituksellinen, 

myötätuntoinen reaktio kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi pahoinvointia luovia 

tekoja, henkilöitä tai rakenteita vastaan. Oordin mukaan agape vastaa pahaan hyvällä, ja 

rakastaessamme vihollisiamme ja rukoillessamme meitä vainoavien puolesta ilmaisemme 

agapea. Eros puolestaan on Oordin mukaan usein yhdistetty muun muassa himoon, 

 
60 McFague 1987, 82–85. 
61 Rakkauden määrittely.  
62 Oord 2010, 14–15. McFague ei teoksissaan viittaa Oordiin, sillä Oordin rakkautta käsittelevät teokset on 

kirjoitettu 2000-luvulla, kun taas McFaguen aihetta käsittelevät teokset on julkaistu 1980- ja 90-luvuilla. Oordin 
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omistushaluisuuteen, romantiikkaan ja seksuaaliseen toimintaan. Oordin mukaan eros on 

tarkoituksellinen, myötätuntoinen reaktio kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi 

vakuuttamalla mikä on arvokasta, kaunista tai erinomaista. Eros eroaa agapesta ja filiasta 

näkemällä arvon: on se sitten itsessä, muissa, vihollisessa, luonnossa tai Jumalassa. Siinä 

missä agape vastaa pahaan hyvällä, eros vakuuttaa hyvän nähdyksi. Filia rakkauden muotona 

taas on perinteisesti samastettu ystävyyteen. Filian voi Oordin mukaan ymmärtää pelkkää 

ystävyyttä laajemmin: vastavuoroisuutena ja yhteistoimintana. Oord määrittelee filian 

tarkoitukselliseksi, myötätuntoiseksi reaktioksi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen, 

kun tavoitteena on vakiinnuttaa vastavuoroisuuden ja yhteistoiminnan syvempiä tasoja. 

Muista rakkauden muodoista sen erottaa nimenomaan yhteistoiminnallinen näkökulma.63 

 McFague väittää, että koska ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja ihmiset ovat miehiä 

ja naisia, Jumalaa kuvattaessa on käytettävä sekä miespuolisten metaforien lisäksi myös 

naispuolisia metaforia. McFaguen mukaan näiden metaforien tulee olla nimenomaan 

naispuolisia, ei feminiinisiä, sillä ensimmäinen viittaa sukupuoleen, kun taas toinen viittaa 

naisiin perinteisesti liitettyihin piirteisiin. McFaguen mukaan mallin Jumalasta Äitinä voima 

on äitiyteen liittyvissä assosiaatioissa kuten hedelmöittymisessä, raskausajassa, 

synnyttämisessä ja imettämisessä. Luomista on kristillisessä perinteessä perinteisesti kuvattu 

älyllisenä ja esteettisenä Jumalan tekona, joka tapahtuu Jumalan sanan kautta ja Jumalan 

käsien työstämänä, ei niinkään ruumiillisena toimintona. Äidillinen kuvakieli kuvaa 

McFaguen mukaan parhaiten kaiken elämän keskinäistä riippuvuutta.64  

Mielestäni mallia Jumalasta Äitinä voi kritisoida essentialismista. McFague tosin 

huomauttaa, että puhe Jumalasta Äitinä tarkoittaa, että äitiyteen liitettäviä ominaisuuksia 

käytetään joiltain osin kuvaamaan tiettyjä aspekteja Jumalan suhteesta ihmisiin.65 Äitiys ei 

kuitenkaan ole olemuksellisesti osa naiseutta, sillä kaikista naisista ei omasta tahdostaan tai 

tahtomattaan tule äitejä. Voimakas äitiyden ja naiseuden toisiinsa kytkeminen on 

kapeakatseista ja loukkaavaa. Tästä syystä äidillisen kuvaston rinnalle tarvitaan myös muita 

naispuolisia metaforia. On myös valheellista väittää, etteikö myös äitiyteen ja äitinä 

olemiseen kuuluisi perinteisesti ”isällisinä” pidetyt ominaisuudet kuten auktoriteetti ja valta, 

eikä niitä voi selittää pois keskittymällä hoivaamista ja kasvattamista korostaviin 

ominaisuuksiin. Lisäksi vanhemmuuteen liittyvät metaforat tarvitsevat rinnalleen metaforia, 

 
esitys rakkauden muodoista on selkeä ja johdonmukainen, ja hänen käsityksessään agapesta, eroksesta ja filiasta 

on yhteneväisyyksiä McFaguen käsitykseen, ja siksi käsittelen tässä kohtaa tutkielmaani myös Oordin ajattelua. 
63 Oord 2010, 32–51.  
64 McFague 1987, 97–106. 
65 McFague 1987, 34. 
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jotka eivät kuvaa perhesuhteita tai sukupuolta. Malli Jumalasta Isänä tai Äitinä on myös sikäli 

ongelmallinen, että ei ole olemassa vain yhtä tiettyä äidin tai isän arkkityyppiä, vaan 

vanhemmuus on pitkälti sosiaalisen kontekstin sitoma. Vanhemmuutta sekä lapsen ja 

vanhemman välistä suhdetta kuvaavat metaforat korostavat hyväksyntää, vastuuta ja 

opastusta, mutta pystyvätkö ne yhtä lailla kuvaamaan myös vastavuoroisuutta ja kypsyyttä. 

Näihin haasteisiin vastaavat mallit Jumalasta Rakastajana ja Ystävänä.  

McFaguen mukaan kristillisen perinteen mukaan Jumala on rakkaus, mutta Jumalaa ei 

ole perinteisesti kuvattu rakastajana66. Pieninkin viittaus intohimoon tai kiihkoon Jumalan 

rakkaudessa on ajateltu luotaantyöntävänä. Jumalan rakkauden tulisi täten olla täysin 

pyyteetöntä ja intohimotonta. McFague esittää, mikäli kahden rakastavaisen välinen suhde on 

yksi syvimmistä inhimillisistä suhteista, tätä suhdetta tulisi käyttää keskeisenä metaforana 

kuvaamaan joitakin Jumalan ja maailman välisen suhteen aspekteja. Tässä suhteessa intohimo 

ja halu ovat tärkeitä ulottuvuuksia, ja McFague nostaa huomionarvoiseksi myös Laulujen 

laulun, Vanhan testamentin eroottista rakkautta käsittelevän kirjan. Kirkkoon on myös 

kristillisessä perinteessä viitattu Kristuksen morsiamena. Tällä seksistisellä, naisten 

alistumista kuvaavalla kielikuvalla on luotu eroottiseen rakkauteen perustuvaa asetelmaa 

Jumalan ja ihmisten välille. Rakastavaisen välinen läheisyys, huolenpito ja kaipaus heijastuvat 

myös ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen.67  

 Ystävyydestä puhuessaan McFague viittaa sen pohjautuvan hyväntahtoisuuteen, joka 

on sekä Aristoteleen, Augustinuksen, että Tuomas Akvinolaisen mukaan ihmisen luontainen 

taipumus. Todellisessa ystävyydessä kaksi ihmistä vastavuoroisesti sitoutuu toisiinsa vapaasta 

tahdostaan. Ystäviä voidaan kuvata sanoilla ”sukulaissielu” tai ”sielunkumppani”, mikä 

viittaa eros-tyyppiseen rakkauteen, mutta ilman seksuaalista elementtiä. Ystävyys pohjautuu 

vapauteen, kun taas edellä esitellyissä metaforissa on kaikuja velvollisuudesta, hyödystä ja 

halusta. Ystävän määrittäminen on kuitenkin hankalampaa kuin äidin tai rakastetun. Ystävien 

välillä vallitsee luottamus ja petos on syntiä ystävyyttä kohtaan. Ystävien välistä rakkautta, 

filiaa, voidaan McFaguen mukaan käyttää kuvaamaan myös ihmisen ja Jumalan välistä 

rakkautta.68  

 
66 McFaguen käyttämä englanninkielinen termi lover voidaan suomeksi kääntää rakastajan lisäksi myös 

rakastavaiseksi, joka kuvaa paremmin eroottisen rakkauden vastavuoroisuutta. Väittäessään, ettei Jumalaa 

perinteisesti ole kuvattu rakastajana, McFague tulkintani mukaan tarkoittaa sitä, että kristillisessä kielenkäytössä 

Jumalaa toki kuvataan usein rakkautena, mutta ei rakastajana. Hän huomauttaa, että jotkut keskiajan mystikot 

näin kuitenkin ovat tehneet. Teoksessaan Life Abundant McFague vielä huomauttaa kirkkoisä Augustinuksen 

kirjoittaneen 400-luvulla teoksessaan Kolminaisuudesta (lat. De trinitate) Jumalan olevan rakastettu, rakastaja ja 

itse rakkaus. Ks. McFague 2001, 133. 
67 McFague 1987, 125–127. 
68 McFague 1987, 157–162. 
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3.3 Jumalan ja maailman välinen suhde 

McFaguen mukaan Jumalan ja maailman välistä suhdetta on kristillisessä perinteessä kuvattu 

muun muassa monarkkisen, deistisen, dialogisen ja toimijapohjaisen mallin kautta.69 Hän 

viittaa yhdysvaltalaiseen uskontotieteilijään ja uskonnonfilosofiin Ian G. Barbour (1923–

2013), joka esittelee nämä neljä mallia teoksessaan Myths, Models and Paradigms (1974). 

Monarkkinen malli Jumalasta Kuninkaana on kehittynyt järjestelmällisesti sekä juutalaisessa 

ajattelussa, jossa Jumala nähtiin universumin Herrana ja Kuninkaana, keskiaikaisessa 

kristillisessä ajattelussa, jossa painotettiin jumalallista kaikkivoipaisuutta, sekä reformaation 

aikana, erityisesti Jean Calvinin ajattelussa Jumalan suvereniteetista. Monarkkisen mallin 

mukaan Jumala johtaa ja hallitsee maailmaa, jolloin kaikki tapahtumat ovat alisteisia hänen 

tahdolleen. Suhde on yksisuuntainen: Jumala vaikuttaa maailmaan, mutta maailma ei vaikuta 

ikuiseen, muuttumattomaan ja kärsimykseen kykenemättömään Jumalaan. Barbourin mukaan 

monarkkista mallia voi kritisoida siitä, että se epäonnistuu riittävissä määrin takaamaan 

ihmisten vapauden. Predestinaatiota eli ennaltamääräämistä ei voi sovittaa yhteen ihmisen 

aidon valinnanvapauden kanssa. Ihmisen totaalinen riippuvuus ja alistuminen autoritääriselle 

Jumalalle on myös jännitteinen ihmisen vastuuseen ja kypsyyteen nähden. Lisäksi 

monarkkinen malli tekee Jumalasta vastuullisen pahasta ja kärsimyksestä, sillä mikäli kaikki 

tapahtumat ovat Jumalan ennalta säätämiä, hän on silloin väistämättä myös pahuuden 

alullepanija.70  

 Deistinen malli puolestaan syntyi modernin tieteen kehityksen myötä 1600-luvulla. 

Deistit ajattelivat, että Jumala kellontekijän tavoin on luonut maailman eli laittanut sen 

liikkeelle ja sen jälkeen on ollut vaikuttamatta asioihin. Maailma on siis autonominen ja 

omavarainen mekanismi, jossa vuorovaikutus määritellään luonnollisin syy-seuraus-suhtein. 

Sekä monarkkista että deististä mallia voi kritisoida ihmisen vapauden vaarantamisesta.71  

 Dialoginen malli ilmentää persoonien välistä luonnetta Jumalan suhteesta ihmiseen. 

Malli kykenee säilyttämään ihmisen vapauden, mutta se erottaa ihmisen ja luonnon jyrkästi 

toisistaan. Maailmasta tulee ihmiselämän draaman persoonaton näyttämö ja jopa ihmisen 

hyötyä varten sorrettava objekti. Toimijapohjainen malli puolestaan kehittyi kielellisen 

filosofian vaikutuksesta, jossa toimintaa määrittää sen tarkoitus tai aikomus. Ihmisen toiminta 

voidaan nähdä mallina jumalallisesta toiminnasta. Mikäli Jumalan toiminta tunnistetaan hänen 

 
69 McFague 1993, 137–139. 
70 Barbour 1974, 155–157. 
71 Barbour 1974, 157. 
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aikomustensa perusteella, kosmisen näytelmän voidaan tulkita ilmaisevan jumalallista 

tarkoitusta.72  

 McFague kritisoi voimakkaasti monarkkista mallia ja pitää sitä jopa vaarallisena. 

Hänen mukaansa malli on hyväksytty kristillisessä perinteessä luonnolliseksi ymmärrykseksi 

Jumalan ja maailman välisestä suhteesta eikä siihen liittyvää sortoa aina siksi havaita. 

McFaguen mukaan malli on johtanut asymmetriseen dualismiin Jumalan ja maailman välillä. 

Jumala ja maailma liittyvät toisiinsa ainoastaan etäisesti kaiken vallan, ilmenee se sitten 

alistamisena tai hyväntahtoisuutena, ollessa Jumalalla. Malli tukee käsitystä, jonka mukaan 

Jumala on olento, joka on olemassa erillään maailmasta ja hallitsee sitä ulkoisesti joko 

suoraan jumalallisen intervention kautta tai epäsuoraan kontrolloimalla alamaistensa tahtoa. 

McFaguen kritiikki kohdistuu ennen kaikkea mallin kyvyttömyyteen tarjota 

mielikuvituksellinen viitekehys evankeliumin ymmärtämiseen horjuttavana, inklusiivisena ja 

hierarkiattomana visiona koko luomakunnan täyttymyksestä. Tässä mielessä monarkkisella 

mallilla on McFaguen mukaan kolme pääasiallista vikaa: sen mukaan Jumala on erillään 

maailmasta, samastuu vain inhimilliseen maailmaan ja hallitsee kyseistä maailmaa alistamisen 

ja hyväntahtoisuuden kautta.73  

 McFaguen mukaan kuninkaan ja hänen alamaistensa suhde on auttamatta etäinen, sillä 

kuninkaalliset ovat ”koskemattomia”. Tämä kuvakieli korostaa Jumalan etäisyyttä, 

eroavaisuutta ja toiseutta suhteessa ihmisiin. Jumala on valtakunnassaan, joka ei ole tässä 

maailmassa, kun taas ihmiset jäävät toiseen paikkaan, kauas Jumalan asumuksesta. Tässä 

kuvassa maailma on tyhjillään Jumalan läsnäolosta, sillä se on liian alhainen Jumalan 

oleskelua varten. Kuninkaan valta ulottuu universumin ääriin asti, mutta hänen olemuksensa 

ei: hän samastuu siihen ulkoisesti, sillä ei ole osa sitä. McFaguen mukaan vaikka 

tämänkaltaiset kommentit saattavat ensi alkuun vaikuttaa karikatyyrimaisilta reilun kuvauksen 

sijaan, ne ovat kuitenkin suoria päätelmiä kyseessä olevasta kuvakielestä. McFaguen mukaan 

kuninkaiden ei tarvitse rakastaa alamaisiaan tai valtakuntaansa, mutta ihmiset toivovat heidän 

olevan hyväntahtoisia. McFaguen mukaan tämä hyväntahtoisuus ulottuu ainoastaan 

ihmisalamaisiin, sillä monarkkisessa mallissa ei ole sijaa maailmankaikkeutta ja ei-

inhimillistä maailmaa koskevalle huolelle. Mallin ihmiskeskeisyys käy ilmi esimerkiksi 

klassisen protestantismin Jumalan Sanan korostamista. Tulkinta kristinuskosta, joka keskittyy 

Sanan kuulemiseen, Sanan julistamisen kuuntelemiseen ja Sanan lukemiseen pyhistä 

 
72 Barbour 1974, 157–159. 
73 McFague 1987, 63–65. 
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kirjoituksista on perinne, joka koskee vain ihmisiä, sillä vain ihmiset ovat kielellisiä74. Jumala 

on läsnä sanoissa niille, jotka voivat kuulla ja siten totella.75 McFague ei kritiikissään tuo ilmi 

sitä, että kaikilla ihmisilläkään ei ole kielellisiä kykyjä, mikäli kielellä tarkoitetaan sekä puhe-

elimillä tuotettavaa puhetta että puheenymmärtämistä. Vastasyntyneet lapset eivät pysty 

tuottamaan tai ymmärtämään puhetta, ja monet ihmiset ovat saattaneet ajan myötä menettää 

puheen tuottamisen ja ymmärtämisen kykynsä esimerkiksi aivoinfarktin, Alzheimerin taudin, 

Parkinsonin taudin tai aivovamman takia. Lisäksi on monia ihmisiä, joilla ei missään 

vaiheessa elämäänsä ole ollut tai tule olemaan kielellisiä kykyjä myötäsyntyisen fyysisen tai 

mentaalisen vamman vuoksi. Mitä taas tulee Sanan lukemiseen pyhistä kirjoituksista, pidän 

huomionarvoisena, että vuonna 2016 14 % maailman väestön yli 15-vuotiaista oli 

lukutaidottomia76. Tässä suhteessa monarkkinen malli on siis vielä ulossulkevampi kuin 

McFague esittää: se antaa arvon vain kielellisiä kykyjä omaaville ihmisille.  

 McFaguen mukaan monarkkinen malli on myös dualistinen ja hierarkkinen. Jako 

kuninkaaseen ja alamaisiin on itsessään hierarkkinen ja tukee sortoa lietsovaa dualistista ja 

valta-asemaa korostavaa ajattelutapaa, joka ilmenee myös käsitepareissa mies–nainen, 

valkoinen–rodullistettu77, rikas–köyhä, kristitty–ei-kristitty ja mieli–ruumis. McFaguen 

mukaan monarkkinen malli kannustaa ajattelutapaan, jossa miehisyys, valkoisuus, varakkuus, 

kristittynä oleminen ja mieli suhteessa ruumiiseen ovat luonnollisesti ylivertaisia. 

Hierarkkisesta dualismista seuraa McFaguen mukaan myös looginen päätelmä, että Jumala 

hallitsee maailmaa alistamisen ja hyväntahtoisuuden yhdistelmän kautta, sillä Jumalan 

toiminta kohdistuu maailmaan sen sijaan että toiminta tapahtuisi maailmassa. Toiminta on 

lisäksi sellaista, joka rajoittaa ihmisen kasvua ja vastuuta. McFaguen mukaan kuvakieli 

suvereniteetista tukee hallinnan ja hyötymisen asenteita ei-inhimillistä maailmaa kohtaan. 

Mikäli Jumalan valta nähdään hyväntahtoisuutena, se luo ihmisille käsityksen, että kaikki on 

hyvin ja maailmasta huolehditaan ilman ihmisen panosta. Tämä kannustaa ihmisiä 

passiivisuuteen ja vastuunpakoiluun.78 

 Yllä mainittujen Barbourin neljän mallin lisäksi McFague esittelee viidennen, 

orgaanisen eli eloperäisen mallin, jonka hän jakaa klassiseen ja nykyaikaiseen muotoon. 

Klassinen orgaaninen malli on ilmaistu fraasissa ”kirkko Kristuksen ruumiina” ja se on 

 
74 McFague viittaa tässä inhimilliseen kieleen, sillä toki myös muilla eläinlajeilla on kielellisiä kykyjä. 
75 McFague 1987, 65–67. 
76 Lukutaitoa käsittelevä artikkeli Our World in Data -sivustolla: https://ourworldindata.org/literacy 
77 McFague käyttää tässä vanhentunutta, nykyään loukkaavaksi koettavaa englanninkielistä käsitettä colored, 

joka suomennetaan värilliseksi. Käsite assosioidaan usein 1960-luvulle asti jatkuneeseen rotuerotteluun 

Yhdysvalloissa. Nykyään englannin kielessä käytetään käsitettä people of color viittaamaan ei-valkoisiin 

ihmisiin, jonka suomenkielistä vastinetta rodullistettu käytän tässä tutkielmassa. 
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McFaguen mukaan ihmis- ja mieskeskeinen, sillä se perustuu ihmisen (miehen) ruumiiseen. 

Orgaaninen malli perustui Efesolaiskirjeen ja Kolossalaiskirjeen kosmista Kristusta79 

käsitteleviin jakeisiin. Stoalaisessa kosmologiassa maailma nähtiin näkymättömän 

jumaluuden näkyvänä ruumiina, kun taas varhaisille kristityille Kristuksesta tuli universumin 

pää ja universumista hänen ruumiinsa. Malli siis rajattiin koskemaan vain ihmisiä ja erityisesti 

niitä, jotka pitivät Kristusta jumaluutena ja näin ollen se menetti kosmisen ulottuvuutensa, 

luonnollisen maailman ja kaikkien ihmisten sisällyttämisen. Jotkut varhaiset teologit 

McFaguen mukaan kuitenkin puhuivat maailmasta Logoksen täyttämänä ruumiina, missä on 

yhtymäkohtia platonilaiseen ajatukseen maailmansielusta. Klassinen orgaaninen malli säilyi 

kristillisessä teologiassa tieteelliseen vallankumoukseen saakka, jonka myötä se korvaantui 

mekaanisella mallilla. Mekaaninen malli korosti rationaalisen kontrollin ensisijaisuutta ja 

Jumala nähtiin sen myötä epäkuntoon menneen mekaanisen maailman perimmäisenä 

korjaajana. McFaguen mukaan ihmiset ovat mekaanisen mallin myötä menettäneet tunteen 

kuulumisesta maailmaan ja Jumalaan, joka luo, hoitaa ja vapahtaa maailman ja kaikki luodut 

ja tästä syystä hän näkee paluun orgaaniseen ajatteluun välttämättömänä.80 

 Klassisen orgaanisen mallin ongelmia McFaguen mukaan ovat ensinnä sen 

hengellistäminen sekä luonnon ja suurimman osan ihmisistä ulossulkeminen ja toisena oletus 

siitä, että ruumis tarkoittaa ainoastaan yhtä tiettyä ihmisen (miehen) ruumista. McFaguen 

mukaan stoalainen ja varhainen kristillinen käsitys maailmankaikkeudesta, jonka 

maailmansielu tai Logos teki eläväksi, korosti jumalallisen kaiken sisällyttävää läsnäoloa 

koko maailmankaikkeudessa. Sen sijaan näkemys kirkosta Kristuksen ruumiina ja 

Kristuksesta ruumiin päänä on McFaguen mukaan dualistinen, hierarkkinen ulossulkemisen 

käsite, joka erottaa hengen luonnosta, (erityisesti kristityt) ihmiset muista luoduista ja 

luomakunnasta sekä rationaalisen ja ohjailevan pään fyysisestä, kontrolloitavasta ruumiista. 

Orgaanisen mallissa Kristus ei ole läsnä luomakunnassa tai edes ihmisessä, vaan sijaitsee ja 

on rajoittunut ihmisen rationaaliseen ja hengelliseen osaan: päähän. Ja koska rationaalisuus 

samastettiin maskuliinisuuteen, mallin dualismi edisti sekä naisten että seksuaalisuuden 

halventamista ja jopa inhoa. Mallin ihmis- ja mieskeskeisyys on McFaguen ongelmallista, 

sillä se implikoi universalismia ja essentialismia: yksi ruumis ja yksi pää tarkoittaa vain yhtä 

näkökulmaa. Malli korostaa samuutta, ei erilaisuutta. Malli myös kyseenalaistaa 

 
78 McFague 1987, 67–69. 
79 Kosminen Kristus on kristologinen näkemys, joka korostaa Kristuksen huolenpidon ulottuvan koko 

maailmankaikkeuteen. Kosmista Kristusta McFaguen ajattelussa käsittelen alaluvussa 3.5.  
80 McFague 1993, 30–34.  
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yksilönvapauden, sillä ruumiissa kokonaisuuden harmoninen toiminta on tärkeämpää kuin sen 

osien autonomia.81 

 Paluu orgaaniseen malliin edellyttää McFaguen mukaan muutoksia klassiseen malliin 

ja hän esitteleekin uuden orgaanisen mallin, joka perustuu teoriaan maailmankaikkeuden 

synnystä.82 McFague viittaa brittiläiseen teoreettiseen fyysikkoon Stephen Hawkingiin (1942–

2018), joka kuvaa maailmankaikkeuden syntyä teoksessaan A Brief History of Time (1988, 

suom. Ajan lyhyt historia, 1988). Maailmankaikkeus on nykyisen käsityksen mukaan syntynyt 

alkuräjähdyksen singulariteetissa. Alkuräjähdyksen jälkeen maailmankaikkeus laajeni aineen 

ja säteilyn samalla jäähtyessä. Kun lämpötila laski riittävästi, hiukkaset kykenivät 

sitoutumaan yhteen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Alkuräjähdyksen hetkellä 

maailmankaikkeus on oletettavasti ollut pistemäinen: tilavuuden ollessa nolla lämpötilan 

täytyi olla ääretön. Sekunnin kuluttua alkuräjähdyksestä lämpötila oli laskenut noin 

kymmeneen miljardiin asteeseen. Tuolloin maailmankaikkeus koostui pääasiassa fotoneista, 

elektroneista ja neutriinoista antihiukkasineen sekä pienestä määrästä protoneja ja neutroneja. 

Noin sadan sekunnin kuluttua maailmankaikkeuden lämpötila oli enää tuhat miljoonaa astetta, 

jolloin protonit ja neutronit alkoivat liittyä yhteen muodostaen deuteriumytimiä ja edelleen 

heliumia. Atomit alkoivat syntyä, kun lämpötila oli laskenut muutamaan tuhanteen asteeseen. 

Kokonaisuutena maailmankaikkeus laajeni ja jäähtyi edelleen, mutta ympäristöään 

tiheämmillä alueilla painovoima alkoi hidastaa laajenemista, saattoi jopa pysäyttää sen ja 

alkaa vetää ainetta kokoon. Kokoonpuristuvan alueen ulkopuolinen painovoima aiheutti 

aineen pyörimisen. Kutistumisen myötä pyöriminen nopeutui ja voitti lopulta painovoiman ja 

kiekkomaiset, pyörivät galaksit syntyivät.83  

 McFaguen mukaan teoria radikalisoi sekä ykseyden että erilaisuuden. Ykseys perustuu 

kaiken olevan yhteiseen alkuun, joka on johtanut lajien ylettömyyteen ja lukuisiin yksilöihin 

lajien sisällä. Kaikki on yhteydessä kaikkeen. Maailmankaikkeuden syntyä koskevasta 

teoriasta kumpuava orgaaninen malli ei McFaguen mukaan ole rajoittunut klassisen mallin 

yhteen ihmis(miehen)ruumiiseen, jossa ykseys perustuu yhteen ihanteelliseen elämänmuotoon 

ja erilaisuus ruumiillistuu vain ruumiinosissa. Uusi orgaaninen malli on klassiseen malliin 

verrattuna epäsovinnainen, sillä se sisällyttää kaikki planeettamme ja universumimme 

 
81 McFague 1993, 35–37. 
82 McFague 1993, 38. 
83 Hawking 1988, 132–135. 
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menneet, nykyiset ja tulevat ruumiit. Siten mallia sävyttää samuuden sijaan 

monimuotoisuus.84 

 McFaguen uusi orgaaninen malli suosii ruumiillisuutta ja ruumiillistumista. Koska 

kaikki maailmankaikkeuden elämänmuodot ovat sattumalta keskeisesti ja perusteellisesti 

ruumiillisia, niiden tarpeet luovat myös velvoitteita. Ruumiillisuus on kaikkien 

elämänmuotojen yhteinen piirre, jonka kautta ihmiset voivat käsittää uudelleen paikkansa 

osana maailmankaikkeutta. Ruumiillisuus mahdollistaa ihmiskeskeisyyden sijaan bio- ja 

kosmoskeskeisen ajattelun. McFague esittelee kaksi epistemologista eli tietoteoreettista ja 

eettistä näkökulmaa, jotka suhtautuvat ruumiillisuuteen vakavasti: huomioepistemologian85 

(engl. attention epistemology) ja feministisen epistemologian. Huomiepistemologia käsitteenä 

kuvaa ilmiötä, jossa tietoa saadaan kiinnittämällä tarkkaan huomiota johonkin muuhun kuin 

itseen. Se on vastakohta ajattelulle, jossa kaiken nähdään olevan hyödyllistä, välttämätöntä ja 

miellyttävää itselle ja kaikelle itsen ulkopuoliselle annetaan vain välineellinen arvo. Toiset – 

ihmiset, eläimet, muu luonto – voidaan tuntea vain kiinnittämällä niihin huomiota. Koska 

kaikki oleva on olemassa vain itseään varten, tieto erilaisuudesta esiintyy ainoastaan 

kiinnittämällä huomiota perusteelliseen erikoisuuteen. Huomioepistemologiaan viittaa myös 

Raamatun luomiskertomuksen kohta, jossa Jumala kuudentena päivänä katsoi kaikkea 

luomaansa ja näki sen olevan hyvää. (1. Moos. 1:31) Tämä lausahdus sisältää McFaguen 

mukaan esteettistä iloa muiden kuin itsen olemassaolosta.86 

 Huomioepistemologiaa havainnollistaa feministinen epistemologia. Feministit 

kritisoivat länsimaalaisen ajattelun mieskeskeisyyttä. Feministinen liike87 sai alkunsa 1960-

luvulla pääosin valkoisena, länsimaalaisena ja keskiluokkaisena ilmiönä ja se vaati vapautusta 

sorron muodoista, joita nämä naiset kohtasivat. Tämä ajattelu oli kuitenkin universalistista, 

sillä se ei ota huomioon perustavanlaatuisia eroja eri naisten välillä. Koska ruumiillisuus on 

monimutkainen käsite, ei ole riittävää puhua naisten sorrosta.88 Feministisessä ajattelussa 

tärkeää onkin nimenomaan intersektionaalisuus: ihmisen asemaan yhteiskunnassa vaikuttavat 

sukupuolen lisäksi monet muutkin tekijät kuten rotu, yhteiskuntaluokka, seksuaalinen 

 
84 McFague 1993, 38–47. 
85 Oma käännös. 
86 McFague 1993, 47–51. 
87 Feministinen liike (engl. women’s movement) on McFaguen käyttämä termi, mutta täsmällisemmin 1960-

luvun liikehdintää Yhdysvalloissa kuvaa käsite toisen aallon feminismi, joka on jatkoa 1800-luvulla alkaneeseen 

ensimmäisen aallon feminismiin, joka ajoi muun muassa naisten äänioikeutta ja muutosta avioliittolakiin, jossa 

nainen oli sekä taloudellisesti että oikeudellisesti riippuvainen miehestään. Feminismin historiasta ks. LeGates 

2001.  
88 McFague 1993, 52–53. 
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suuntautuminen, uskonto ja ikä. Ihmiset voivat siis kokea syrjintää moniperusteisesti ja 

kerrostuneesti.  

 McFaguen mukaan paras malli kuvaamaan Jumalan ja maailman suhdetta on 

orgaaninen malli, jota hän täydentää toimijapohjaisella mallilla, sillä yksistään kumpikaan ei 

ole riittävä. Tällaisessa mallissa Jumala nähdään ruumiin (maailma, universumi) henkenä 

(henkäys, elämä) ennemmin kuin mielenä tai itseytenä, joka ohjailee ja hallitsee 

luomakuntaa.89  

 McFaguen maailmankaikkeuden syntyä koskevaan teoriaan perustuvaa uutta 

orgaanista mallia maailmankaikkeuden ja Jumalan suhteesta voi mielestäni luonnehtia 

syväekologiseksi. Syväekologialla90 tarkoitetaan maailmankatsomusta, joka korostaa ihmisen 

ja luonnon yhteenkuuluvuutta. McFaguen malli korostaa kaiken olevan yhteistä alkuperää ja 

koska Jumala on hänen panenteistisen näkemyksensä mukaan läsnä kaikessa luodussa, ei-

inhimillinen luonto erilaisine elämänmuotoineen on pyhä ja sakramentaalinen. Tällä 

perusteella kaikella olevalla voidaan syväekologisen näkemyksen mukaan sanoa olevan 

itseisarvo. Kritisoidessaan klassisen orgaanisen mallin mieskeskeisyyttä ja yhden ihanteen 

korostamista McFague ei selvästi sanoita, miten vahingollinen se on myös itsensä mieheksi 

mieltäville ihmisille. Mikäli yksi ruumis, yksi pää ja yksi näkökulma viittaavat miehisyyteen 

ja sitä myöten maskuliinisuuteen, on vaarana, että perinteisesti maskuliinisiksi miellettävät 

ominaisuudet kuten voimakkuus, rohkeus, itsenäisyys, johtajuus, aggressiivisuus ja 

itsevarmuus yleistetään koskemaan kaikkia miehiä.  

 

3.4 Maailma Jumalan ruumiina 

McFague kysyy, voisiko ruumiin ylösnousemus tiettyjen ruumiiden ylösnousemuksen 

Jeesuksesta alkaen sijaan tarkoittaa Jumalan lupausta olla aina kanssamme Jumalan ruumiissa 

eli meidän maailmassamme. Hän kysyy myös, onko nykyaikana parempi kuvitella Jumala 

etäisenä hallitsijana, joka ohjailee valtakuntaansa ulkoisen ja hyväntahtoisen voimansa turvin, 

vai Jumala, joka suhtautuu niin intiimisti maailmaan, että maailma voidaan kuvitella Jumalan 

ruumiiksi. Parempi tarkoittaa McFaguen mukaan tässä sitä, mikä on muun muassa maailman 

säilymisen ja täyttymyksen, johdonmukaisuuden, ymmärrettävyyden ja kristillisen 

ymmärryksen maailman ja Jumalan välisestä suhteesta kannalta olennaista. Kristillinen 

perinne on McFaguen mukaan hyvin ruumiskeskeistä oppeineen ruumiin ylösnousemuksesta, 

ehtoollisesta Kristuksen ruumiina ja verenä, ja kirkosta Kristuksen ruumiina. Ruumiin 

 
89 McFague 1993, 140. 
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perinteisten käyttötarkoitusten ja maailman näkemisen Jumalan ruumiina välillä on kuitenkin 

keskeinen ero: maailma Jumalan ruumiina sisällyttää enemmän kuin kristityt ja enemmän 

kuin pelkästään ihmiset. Malli maailmasta Jumalan ruumiina on McFaguen mukaan 

lähempänä panteismiä kuin klassista teismiä, mutta se on silti panenteistinen, koska ei täysin 

samasta Jumalaa ja maailmaa kuten ihmisetkään eivät täysin samastu ruumiiseensa. Vaikka 

ihmisten ruumiit ilmentävät ihmistä sekä tiedostamattomasti että tietoisesti, ihmiset voivat 

kuitenkin pohtia ruumistaan ja etäännyttää itsensä siitä. McFaguen mukaan panenteismi on 

näkemys Jumalan ja maailman välisestä suhteesta, jossa kaikki on lähtöisin Jumalasta ja 

Jumalan ulkopuolella ei ole olemassa mitään. Jumalaa ei kuitenkaan hänen mukaansa voi 

redusoida kaikkeen olevaan, joten Jumala on yhtä aikaa enemmän kuin kaikki luotu. Tällä 

perusteella voi sanoa, että McFaguen malli on myös monistinen.91 

 Malli maailmasta Jumalan ruumiina antaa McFaguen mukaan ymmärtää, että Jumala 

rakastaessaan maailmaa rakastaa myös ihmisruumiita. Tällainen käsitys on haaste kristilliselle 

perinteelle, joka on halventanut ruumista tukahduttamalla terveen seksuaalisuuden, sortanut 

naisia seksuaalisina viettelijättärinä ja määritellyt kristillisen pelastuksen hengellisillä tavoilla 

ja näin ollen kieltänyt ruumiillisten olentojen perustavanlaatuisten sosiaalisten ja 

taloudellisten tarpeiden oleellisuuden pelastuksessa. Ruumiin malli on myös vapauttava ja 

parantava: jos Jumala rakastaa ruumiita, se tarkoittaa, että kaikki ruumiit ovat rakkauden 

arvoisia sekä seksuaalisesti että muilla tavoin, ja että intohimoinen rakkaus ja ruumiin 

tarpeista huolehtiminen ovat osa täyttymystä.92 

 

”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.” – Joh. 1:14a  

 

McFaguen mukaan kristinusko on absolutisoinut ainutlaatuisuuden skandaalin yhdeksi 

keskeiseksi opikseen. Sen mukaan Jumala on ruumiillistunut vain yhdessä ihmisessä: Jeesus 

Nasaretilaisessa. 15 miljardia vuotta vanhan maailmankaikkeuden luoja ja vapauttaja on 

saavutettavissa ainoastaan yhden Maassa noin 30 vuotta eläneen ihmisolennon elämässä. 

McFaguen mukaan väite on vääristynyt ja perinteisessä muodossaan se on loukkaava muiden 

uskontojen arvoa ja yhtenäisyyttä kohtaan. Väite on myös mieletön postmodernin 

kosmologian valossa, sillä se ei ole vertailukelpoinen nykyisen käsityksemme 

maailmankaikkeudesta kanssa. Mallissa maailmankaikkeudesta Jumalan ruumiina tärkeitä 

 
90 Syväekologian käsite on norjalaisen filosofin Arne Næssin muotoilema. Ks. Næss 1989. 
91 McFague 1987, 69–72. 
92 McFague 1987, 74. 
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teemoja ovat Johanneksen evankeliumin kohdat ”tuli lihaksi” ja ”asui meidän keskellämme”. 

Ne viittaavat Jumalan läsnäolon fyysiseen saatavuuteen sekä Jumalan ja ihmisen väliseen 

samankaltaisuuteen. McFaguen kristologiassa keskeistä on maailmankaikkeuden 

hahmottaminen Jumalan ruumiin hahmona ja ulottuvuutena Kristuksen kautta. McFaguen 

mukaan Jeesus Nasaretilaisen ja hänen seuraajiensa tarinassa on sellaisia muotoja ja malleja, 

joiden kautta kristityt voivat ymmärtää Jumalan immanenttisuuden.93 McFaguen panenteismi 

on siis korostuneen kristologista ja siinä on vahvoja yhtymäkohtia Pierre Teilhard de 

Chardinin näkemykseen kosmisesta evoluutiosta.94  

 McFague tarkastelee Jumalan ruumiin hahmoa Jeesuksen tarinan kautta. Hänen 

mukaansa Jumalan ruumiin hahmo osoittaa inkluusion ja solidaarisuuden tärkeyden. Jumalan 

ruumiin hahmo siis sisällyttää kaiken, erityisesti avuttomat ja ulossuljetut. McFaguen mukaan 

kosmologinen näkökulma vaatii jumalallisen rakkauden radikalisaatiota: Jumalan rakkaus on 

rajatonta ja suuntautuu erityisesti sorrettuja kohtaan. Ilmastokriisin aikakaudella inkluusio 

tulee ulottaa haavoittuvaiseen planeettaan ja sen lukuisiin elämänmuotoihin. Tämä johtuu 

McFaguen mukaan ainoastaan siitä, että ihminen toiminnallaan uhkaa muun luonnon 

elinvoimaa ja tuottamiskelpoisuutta. Jeesuksen toiminta ja sanoma on McFaguen mukaan 

hyvin ruumiillista, mikä korostuu hänen parantamisihmeissään ja tavassa syödä syntisten 

kanssa. Fyysiset tarpeet ovat siis perustavanlaatuisia ja ne tulee täyttää. Jokainen luotu 

ansaitsee sen, mikä fyysisen terveyden mahdollistamiseksi on välttämätöntä. Ihminen voi 

kuitenkin valita solidaarisuuden ja heikkojen ja sorrettujen puolelle asettumisen. Ensisijaisesti 

ihmisen tulee taistella kaikin voimin kaikkien inkluusion puolesta. Toissijainen reaktio on 

kärsiä kärsivien kanssa.95 

 Mitä tulee Jumalan ruumiin ulottuvuuteen, McFaguen mukaan voidaan kysyä mikä on 

Jumalan kaikenkattavan rakkauden toimintasäde. Se on koko luomakunta, ennen kaikkea sen 

sorretut ja avuttomat luodut. Kristuksen kautta ymmärrettynä Jumalan ruumis sisällyttää koko 

luomakunnan, joka erityisellä, pelastavalla tavalla suuntaa kohti kaikkien ruumiiden 

vapautusta, parannusta ja täyttymystä. Tässä mielessä voi puhua kosmisesta Kristuksesta. 

Kosminen Kristus on ylösnoussut, Jeesus Nasaretilaisen ruumiista vapautettu Kristus. 

Kosminen Kristus on rakastava, myötätuntoinen Jumala, joka on läsnä kaikissa ruumiissa, 

erityisesti heikkojen, sorrettujen ja kärsivien. McFaguen mukaan uhrautuvan syntien 

sovittamisen, jossa Poika kärsii maailman syntien puolesta sekä mallin, jossa Jumala 

 
93 McFague 1993, 159–160. 
94 Ks. Teilhard de Chardin 1963. 
95 McFague 1993, 162–170, 178. 
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sisällyttää meidän ruumiimme omaan ruumiiseensa ja kärsii kanssamme tuntien kaiken 

meidän kipumme ja epätoivomme, välillä on merkittävä ero. Jumalan ruumiin ulottuvuuden 

ensimmäinen taso on McFaguen mukaan on välitön ja konkreettinen taju kosmisesta 

Kristuksesta. Toinen taso on luomisen ja pelastuksen välinen suhde. Metafora kosmisesta 

Kristuksesta antaa ymmärtää, että maailmankaikkeus liikkuu kohti pelastusta ja pelastus 

tapahtuu luomakunnassa. Jumalan ruumis on läsnä Kristuksen hahmossa kaikkialla, koko 

luomakunnassa. Jumalan vapauttava, parantava ja kaiken kattava rakkaus sisällyttää koko 

luomakunnan.96  

 Malli maailmasta Jumalan ruumiina on mielestäni tarkoituksenmukainen nykyajassa, 

sillä se rohkaisee keskittymään lähiympäristöön. Mallin keskiössä on hallintavallan Jumalan 

rakkaus kaikkea luotua kohtaan. Malli korostaa Jumalan kohtaamista tässä ja nyt, ei vasta 

joskus myöhemmin taivaassa. Malli myös velvoittaa ihmistä toimimaan koko luomakunnan 

kukoistuksen puolesta. Samalla tavalla kuin hoidamme ja vaalimme omaa ruumistamme, 

meidän tulee vaalia myös Jumalan ruumista. Malli tunnustaa kaiken luodun itseisarvon ja sen 

mukaan jokainen planeetan elämänmuoto on heijastus Jumalan rakkaudesta ja kunniasta. 

Mallissa korostuu myös fransiskaanisen spiritualiteetin ja eksemplarismin vaikutus.  

 
96 McFague 1993, 179–181. 
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4. Sallie McFaguen panenteismin ja ilmastokriisin suhde 

 
 Me rakastamme Jumalaa rakastamalla maailmaa, mutta rakastaminen voi tapahtua ainoastaan 

 julkisilla, poliittisilla ja ekonomisilla tavoilla. Planeetan hyvinvointi ei ole yksityinen, henkilökohtainen 

 tai ”uskonnollinen” asia; sen on liityttävä julkiseen keskusteluun, poliittisiin lakeihin ja 

 talouspolitiikkaan. – – Teologiassa on kyse planeettamme hyvinvoinnista, ei ikuisen pelastuksen, saati 

 henkilökohtaisen rauhan saavuttamisesta.  

       – Sallie McFague97 

 

McFaguen mukaan teologian tulee ilmastonmuutoksen kontekstissa keskittyä muotoilemaan 

uudelleen kaksi keskeistä oppia: keitä me olemme ja kuka Jumala on. Jumalan ja maailman 

välisen suhteen tulkitseminen on kriittistä.98 McFaguen mukaan ihminen on syyllinen 

ilmastokriisiin. Ihmiset eivät kuitenkaan ole yhdenvertaisesti vastuussa, eikä kriisi vaikuta 

kaikkiin ihmisiin yhdenvertaisesti. Kriisi vaikuttaa eniten niihin, jotka ovat siitä vähiten 

vastuussa ja vähiten niihin, joilla on siitä suurin vastuu harteillaan. Ilmastokriisi on siis 

epäoikeudenmukainen. Ilmastokysymys on ihmiskysymys ja oikeudenmukaisuuskysymys. 

Mikäli oikeudenmukaisuus tarkoittaa reiluutta ovat ekologia ja oikeudenmukaisuus 

erottamattomasti yhteen kietoutuneita, sillä rajallisella planeetalla, jonka rajallisten resurssien 

pitäisi tukea sen kaikkia elämänmuotoja, tasajako on kaikista tärkeintä. Ilmastokriisin 

ratkaisemiseksi ihmisen on tärkeää ymmärtää varsinainen suhteensa planeettaan: ihminen ei 

ole maailman hallitsija vaan sen prosessien tuote. Ekologinen tieto on tietoa ihmisestä eli 

miten ihminen sopii tähän järjestelmään. Tärkein ekologinen tieto ei koske sitä, miten 

ihminen voi muuttaa ympäristöään vastaamaan tarpeitaan vaan miten ihminen itse sopeuttaa 

omat halunsa ja tarpeensa talon sääntöihin sopiviksi. Talon säännöillä McFague tarkoittaa 

ekologiaa, tietoa planeetasta ja kuuliaisuutta tavoille, joilla elää siinä soveliaalla tavalla. 

McFague peräänkuuluttaa pidättyväisyyttä ja itsehillintää, nöyryyden asettamista 

hallinnantarpeen edelle, jotta ihminen voisi paremmin ymmärtää olevansa vain yksi laji 

muiden joukossa.99  

 McFaguen mukaan ihmisen tulee muuttua perustavanlaatuisella tavalla. Yksi keino 

käsitellä ekologista epätoivoa on kieltäytyä uhrin roolista, aktivoitua ja osallistua 

planetaarisen agendan kutsumustehtävään. Eri tavoin jokainen ihminen on saanut kutsun 

hyödyntää omia kykyjään, intohimoaan ja oivalluksiaan planetaarisen hyvinvoinnin eteen. 

 
97 McFague 2001, 151. Oma käännös.  
98 McFague 2008, 2. 
99 McFague 1993, 4–7. 
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Planetaarinen agenda koskee kaikkea ja kaikkia. Se on siis sekä universaali että 

partikulaarinen, sillä jokainen on kutsuttu ja jokaiselle on oma, erityislaatuinen tehtävä.100 

 McFaguen mukaan kirkot keskittyvät liikaa ihmisen henkilökohtaiseen, ja 

suurimmaksi osaksi seksuaaliseen, moraaliin. Homoseksuaalisuus vie paljon huomiota ja 

McFague kysyykin, ovatko seksuaalieettiset kysymykset todella nykyajan kiireellisimpiä 

ongelmia. McFaguen mukaan ilmastokriisi on tärkeämpi, sillä se nostaa pintaan 

oikeudenmukaisuuden ja kestävyyden kysymyksiä ja vaatii kääntymistä ahneesta, 

kulutuskeskeisestä kulttuurista visioon, jossa kaikki luodut voivat kukoistaa.101  

 

4.1 Ilmastokriisi teologisena ongelmana 

McFaguen mukaan virheelliset, sovinnaiset näkemykset Jumalasta ja itsestämme sallivat 

planeettamme ja sen asukkaiden jatkuvan tuhon. Ilmastokriisi on siis teologinen ongelma, 

joka pohjautuu näkemykseemme Jumalasta ja itsestämme, joka mahdollistaa tuhoisan ja 

epäoikeudenmukaisen toimintamme. McFague ehdottaa, että kysymykset siitä, kuka Jumala 

on ja keitä me olemme, täytyy nähdä keskeisinä, mikäli toivomme muuttavamme 

toimintaamme planeetan kannalta oikeudenmukaisemmaksi ja kestävämmäksi. Ihmisiä ei käy 

syyttäminen toiminnastaan, mikäli sen juuret ovat syvällä tutkimattomissa olettamuksissa. 

McFaguen mukaan siis sekä nykyajan valtavirtainen teologia että antropologia ovat 

ongelmallisia ja ne kaipaavat muutosta. Kysymys on McFaguen mukaan ”hengellinen”, sillä 

muutoksen tulee tapahtua ihmisten tahdossa: meidän tulee haluta muuttua.102 

 McFaguen mukaan yhteisöllisyyden korostaminen ihmisissä on sekä ekologista että 

taloudellista. Yhteisöllisyyden näkökulma myös korostaa ihmisen ja muiden planeetan 

elämänmuotojen hyvinvoinnin keskinäistä riippuvuutta. Yhteisöllisyys on ekologista, sillä 

ihminen on olemassa ainoastaan suhteessa muihin planeetan eläviin osiin ja taloudellista, sillä 

se pakottaa meitä jakamaan planeetan luonnonvaroja tasapuolisesti ja kestävästi 

mahdollistaaksemme kaikkien kukoistuksen. McFaguen mukaan suurin osa kirkoista ei 

kuitenkaan ole ekologisia. Saarnat eivät usein koske koko luomakunnan kukoistusta, vaan 

kohdistuvat ihmisyksilöiden huolenpitoon ja lohduttamiseen. Evankeliumi kohdistetaan usein 

ihmisen tarpeisiin ja epäonnistumisiin. Luomakunta on keskiössä vain muutaman kerran 

vuodessa. Kristillinen teologia on ollut ihmiskeskeistä eli keskittynyt pääosin ihmisen 

hyvinvointiin. McFague esittää, että mikäli pelastus ymmärretään kaiken luodun 

 
100 McFague 1993, 8–10. 
101 McFague 2008, 1. 
102 McFague 2008, 31. 
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tämänhetkisenä kukoistuksena, ihminen ei voi menestyä erillään luonnosta. Maailmaa ei voi 

laiminlyödä, joten kirkon tulee McFaguen mukaan olla läpikotaisesti ekologinen.103 

 McFague esittää, että kirkko itseasiassa on ekologinen. Katolisen kirkon 

tunnusmerkkejä ovat yksi, pyhä, katolinen ja apostolinen. Kirkon katolisuus on tarkoittanut 

eri aikoina eri asioita, muun muassa laajalle levinnyttä, uskon oikeaoppisuutta ja pyhien 

yhteyttä. Katolisuuden merkki on viitannut ainoastaan ihmisiin ja siten poissulkenut 

maailman. McFaguen mukaan katolisuus tarkoittaa universaalia ja sisältää siten vaatimuksen 

koko maailman sisällyttämisestä. Mikäli pelastus ymmärretään koko luomakunnan 

hyvinvoinniksi eikä vain joidenkin ihmisten ikuiseksi elämäksi, ei luomakuntaa voi sivuuttaa. 

Ja jotta luomakunta voi kukoistaa, planeetan resurssit on jaettava oikeudenmukaisesti 

kaikkien sen asukkaiden, kaikkien elämänmuotojen kesken, kestävällä pohjalla. 

Luomakunnan sisällyttäminen merkitsee McFaguen mukaan paluuta kosmologiseen 

teologiaan. McFague viittaa teologi George Hendryyn, joka on sanonut kristillisellä 

teologialla olevan kolme kontekstia: kosmologinen, poliittinen ja psykologinen. Kaikki ovat 

välttämättömiä: luomakunnan yhtenäisyys, kaikkien ihmisten hyvinvointi ja ihmissielun 

rauha. Psykologinen konteksti on kuitenkin nykyaikana ollut hallitseva, sillä teologiassa 

yksilön synti ja/tai rauha on nähty keskeisenä. Poliittinen konteksti nousi pintaan 1900-luvun 

vapautuksen teologioiden myötä ja ekoteologiat taasen ovat palauttaneet kristinuskon sen 

kosmologisen kontekstin juurille.104 

 McFaguen mukaan pelastuksen ymmärtäminen koko luomakunnan tämänhetkisenä 

hyvinvointina tarkoittaa sitä, että taloustieteestä tulee hyvin tärkeä uskonnollinen kysymys. 

Taloustiede on McFaguen mukaan kristinuskon ytimessä sillä Raamattu on täynnä kirjoituksia 

vauraudesta ja köyhyydestä. Mikäli pelastus ymmärrettäisiin vain ihmisyksilöiden syntien 

lunastamiseksi, tarkoittaa se McFaguen mukaan Jumalan olevan kiinnostunut ainoastaan 

ihmisen sieluista. Pelastus luomakunnan hyvinvointina taas tarkoittaa sitä, että Jumala on 

kiinnostunut koko ihmisen, kaikkien ihmisten ja kaikkien luotujen hyvinvoinnista. McFaguen 

mukaan pelastuksen yksityistämisen ja hengellistämisen viehätys perustuu näkemykseen, että 

ihmiset ovat sen tähden vapaita keräämään, ahmimaan ja käyttämään kaikki käsiinsä saavat 

hyödykkeet omaksi hyödykseen väittäen samalla olevansa uskonnollisia henkilökohtaisessa 

elämässään, esimerkiksi lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen.105 

 
103 McFague 2008, 32. McFaguen huomiot kohdistuvat tässä ennen kaikkea pohjoisamerikkalaisiin varakkaisiin 

katolisiin kirkkoihin, mutta samankaltaisuutta on myös Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Esimerkiksi 

luomakunnan sunnuntaita vietetään vain kerran kirkkovuodessa. 
104 McFague 2008, 32–34. 
105 McFague 2008, 36. 
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 Koska kirkko on ekologinen, ihmisten on McFaguen mukaan otettava julkisesti kantaa 

asioihin, jotka vaikuttavat luomakunnan hyvinvointiin, esimerkiksi ilmaston lämpenemiseen. 

Kirkon tulee siis ottaa kantaa talouspolitiikkaan ja vaatia sen normeiksi oikeudenmukaisuutta 

ja kestävyyttä. Nämä tavoitteet ovat McFaguen mukaan heijastuksia siitä, mitä Jeesus tarkoitti 

puhuessaan Jumalan valtakunnasta. Tässä keskeistä on vertaus suurista pidoista (Matt. 22:1–

14; Luuk. 14:15–24), jossa kaikki on kutsuttu samaan pöytään, toisin sanoen kaikilla on 

oikeus fyysisiin tarpeisiin, olemassaolon perustaan. Tässä viitekehyksessä synti tarkoittaa 

McFaguen mukaan sekä kieltäytymistä jakamisesta että kieltäytymistä työskentelemisestä 

lakien, instituutioiden ja käytäntöjen systemaattisen muutoksen eteen, jotka mahdollistaisivat 

oikeudenmukaisemman ja kestävämmän planeetan, joka puolestaan voisi ylläpitää elämää.106 

   

4.2 Taloustieteen kritiikki ilmastokriisin kontekstissa 

Samoin kuin teologia on aina sidottu kontekstiin ja maailmankuvaan, McFaguen mukaan 

myös talouspolitiikat omaksuvat ja implikoivat erilaisia maailmankuvia: keitä me olemme ja 

miten meidän tulisi toimia maailmassa. Taloustiede on tutkimusta siitä, kuinka niukat 

resurssit jaetaan kilpailevien käyttäjien ja käyttötarkoitusten kesken. McFague esittelee kaksi 

erilaista mallia erilaisine ihmiskäsityksineen, nykyaikaisen uusklassisen taloustieteen mallin 

ja sen maailmankuvan sekä ekologisen taloustieteen mallin ja sen maailmankuvan. 

Ensimmäisessä mallissa planeetta nähdään yhtiönä tai ammattiliittona, kokoelmana 

yksilöllisiä ihmisiä, jotka on koottu yhteen hyödyttämään jäseniään luonnonvarojen 

optimaalisella käytöllä. Toisessa mallissa planeetta nähdään ennemmin organismina tai 

yhteisönä, joka selviää ja kukoistaa osiensa (ihmisten lisäksi myös muut elolliset) 

keskinäisten suhteiden ja riippuvuuden turvin. Ensimmäinen malli pohjautuu 1700-luvun 

ihmiskäsitykseen ja maailmankuvaan, kun taas toinen malli pohjautuu postmoderniin 

ihmiskäsitykseen ja maailmankuvaan. McFaguen mukaan on tärkeää korostaa molempien 

mallien olevan tulkintoja eikä kuvauksia maailmasta, sillä ensimmäinen malli nähdään 

länsimaissa usein luonnollisena, vääjäämättömänä ja todellisena samalla kun toinen malli 

nähdään outona, kenties jopa utopistisena tai kuvitteellisena. McFaguen mukaan yksi hyvin 

tärkeä osa planetaarista agendaa on vaihtoehtojen kuvitteleminen hallitsevalle 

taloustieteelliselle maailmankuvalle.107  

 Taloustieteessä ei ole ensisijaisesti kyse rahasta, vaan erilaisiin talousjärjestelmiin 

liittyy useita arvoja koskien sitä, millä perusteella niukat resurssit jaetaan. Uusklassisen 

 
106 McFague 2008, 32, 37. 
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taloustieteen teoreetikot eivät McFaguen mukaan usko taloustieteen sisältävän arvoja, vaan 

näkevät sen olevan objektiivista ja arvoneutraalia. Uusklassisella taloustieteellä tarkoitetaan 

skotlantilaisen taloustieteilijän Adam Smithin 1700-luvulla kehittelemää 

markkinakapitalismia, tarkemmin sanottuna sen nykyaikana vallitsevaa versiota. 

Markkinakapitalismissa keskeistä on niukkojen resurssien kohdentaminen hajautettujen 

markkinoiden keinona. Uusklassisen taloustieteen mukaan ihmiset ovat yksilöitä, joita 

motivoi oman edun tavoittelu. Resurssit siis jaetaan ihmisten oman edun täyttymyksen 

nimissä. Uusklassinen taloustiede argumentoi, että vapaasti toimivat, omistushaluiset yksilöt 

tulevat lopulta, eivät tosin tarkoituksellisesti, aikaansaamaan parhaan ratkaisun yhteiskunnan 

tuotannon ja kulutuksen kannalta. Toisin sanoen uusklassinen taloustiede ei McFaguen 

mukaan ole arvovapaa, vaan sen keskeinen arvo on vähäisistä hyödykkeistä kilpailevien 

yksilöiden mielihyvä, joka ymmärretään rahallisin termein ja olettaen, että tällaisessa 

yhteiskunnassa jokainen yksilö tulee hyötymään järjestelmästä. Uusklassisen taloustieteen 

maailmankuvaa hallitsevat individualismin ja kasvun arvot, ennen kaikkea yksilöiden 

mielihalujen tyydyttäminen jatkuvan kasvun avulla. Tällaisessa maailmankuvassa ihmiset 

nähdään erillisinä toisistaan ja eristäytyneinä maailmasta. Maailmankuva ei tunnista rajoja 

yksilöille tai planeetan luonnonvaroille.108 

 Uusklassisen taloustieteen maailmankuvasta seuraa konsumeristinen 

kulutusyhteiskunta, jossa asioiden omistaminen ja rahan kuluttamista vaativat aktiviteetit ovat 

ensisijainen onnellisuuden keino. Tästä herää McFaguen mukaan kaksi kysymystä: tekeekö 

kulutusyhteiskunta ihmisistä tosiaan onnellisia ja mahdollistaako se hyvän elämän sekä 

kaikille ihmisille, että planeetalle? Vastaus ensimmäiseen kysymykseen on McFaguen 

mukaan monimutkainen sillä toki ihmisen täytyy ainakin jossain määrin kuluttaa, onhan hän 

riippuvainen planeetan luonnonvaroista selviytyäkseen ja kukoistaakseen. Toisaalta 

McFaguen mukaan useat tutkimukset ovat osoittaneet rahan vaikutuksen onnellisuuteen 

olevan vähäinen lukuun ottamatta köyhiä ihmisiä. Kuluttaminen on monille ihmisille 

suhteellinen asia, sillä usein ihmiset kuluttavat pysyäkseen muiden mukana. Näin ollen 

suurempi rahamäärä tietyn rajan jälkeen itseasiassa lisää tyytymättömyyttä, kun rimaa 

nostetaan sen suhteen, mikä on tarpeeksi. McFague näyttää kannattavan kohtuutaloutta109 

 
107 McFague 2001, 71–74.  
108 McFague 2001, 75–81. 
109 Kohtuutaloudella (engl. degrowth) tarkoitetaan kriittistä suhtautumista talouskasvun ideologiaan, ja se 

kyseenalaistaa talouden kulttuurisen ylivallan. Kohtuutalouden mukaan planeetan rajallinen kantokyky luo 

reunaehdot, joihin talouden on sopeuduttava.  
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väittäessään, että mikäli koko yhteiskunnan kulutusta vähennetään, riittävyyden rima laskee 

kaikkien osalta.110  

 Lisäksi mitä tulee hyvän elämän mahdollistamiseen kaikille, McFaguen mukaan 

planeetan kantokyky paranee, mikäli kaikki kuluttavat vähemmän, sillä jos jotkut kuluttavat 

enemmän on toisten kulutettava vähemmän. McFaguen mukaan kuluttamisen tulisi 

suuntautua ennemmin ihmisen kehittymiseen kuin yksilön ylentämiseen eli kuluttamisen tulisi 

ennen kaikkea suurentaa kaikkien ihmisten mahdollisuuksia elää pitkään ja hyvin. 

Uusklassista taloustieteestä kumpuavan antropologian mukaan kyltymättömillä yksilöillä ei 

ole velvollisuutta jakaa maailman luonnonvaroja, vaikka he saattavatkin myötätunnon 

liikuttamina tehdä niin. Uusklassisessa taloustieteessä maailma nähdään ulkopuolisena 

ihmisiin nähden, jolloin planeetan hyvä tarkoittaa ihmisten käytettävissä olevaa hyvää. Suurin 

kysymys koskee sitä, onko planeetalla tarpeeksi materiaalia tyydyttämään ihmisten tarpeet ja 

mielihalut. Tällainen näkemys ei tue ajatusta luonnon itseisarvosta. Ilmaston lämpeneminen 

on seurausta fossiilisten polttoaineiden päästöistä, jotka ovat aiheutuneet ihmiskunnan koosta 

ja paljon energiaa vaativasta elämäntavasta. McFaguen mukaan ilmaston lämpeneminen on 

todiste siitä, että valtaosan maista harjoittama markkinakapitalismi epäonnistuu luomaan 

hyvän elämän kaikille ihmisille ja koko planeetalle.111  

 Vaihtoehdoksi uusklassisen taloustieteen mallille McFague esittää mallia ekologisesta 

taloustieteestä112, jonka kontekstina on nykyaikainen ympäristökriisi. Mikäli ekologia 

ymmärretään toimivan yhteisön tutkimuksena, ekologisessa taloustieteessä on kysymys 

niukkojen resurssien jakamisesta siten, että yhteisö toimii ikuisesti. Keskiössä on siis yhteisön 

hyvinvointi ja kyse ei ole ainoastaan ihmisyhteisöstä, vaan myös ihmisten nähdään hyötyvän, 

jos koko järjestelmä on elinvoimainen. Hyötymisen tapa ei ole varallisuuden kasaaminen 

itselle, vaan hyvän elämän perustan jakaminen. Ekologisen taloustieteen mukaan ihminen ei 

voi selvitä ilman sen tunnustamista, että olemme perustavalla tavalla riippuvaisia toisistamme 

ja planeetastamme. Kun uusklassinen taloustiede ottaa lähtökohdakseen niukkojen resurssien 

jakamisen kilpailevien yksilöiden kesken olettaen kaikkien ihmisten toimivan näin sekä reilun 

jaon ja kestävyyden seuraavan siitä aikanaan, ekologinen taloustiede puolestaan ottaa 

lähtökohdakseen oikeudenmukaisen jaon ja kestävyyden. Ennen kaikkea yhteisön tulee 

selviytyä, mikä tapahtuu vain, jos planeetta on elinkelpoinen ja yhteisön jokainen jäsen on 

 
110 McFague 2001, 84–88. 
111 McFague 2001, 88–93. 
112 Ekologinen taloustiede on monitieteinen tutkimusala, joka käsittelee inhimillisen talouselämän ja 

luonnollisten ekosysteemien keskinäistä riippuvuutta ja yhteisevoluutiota. Ekologisessa taloustieteessä 
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osallinen resursseista, ja vain näiden muuttujien puitteissa voidaan puhua niukkojen 

resurssien jaosta kilpailevien käyttäjien kesken. Ekologisen taloustieteen tavoite on 

tasapainottaa yksilön vapautta yhteisön yhtenäisyydellä. Ekologisessa taloustieteessä yksilö ja 

yhteisö eivät kuitenkaan ole ristiriidassa keskenään, pikemminkin ne tarvitsevat toisiaan ja 

kukoistavat toistensa ansiosta.113 

 McFague kritisoi uusklassista taloustiedettä siitä, että se hukkaa ison kuvan: planeetta 

Maa on kaiken kattava todellisuus, jonka sisällä kaikki toimii ja johon talouselämän tulee 

sopeutua. Uusklassinen taloustiede näkee luonnon ainoastaan ”luonnonvaroina” ja on 

kiinnostunut niiden saatavuudesta ja hinnasta. Uusklassisen taloustieteen ihmiskäsitys ottaa 

lähtökohdakseen ihmisyksilön ja hänen materiaalisten hyödykkeiden himonsa, kun taas 

ekologisen taloustieteen ihmiskäsityksen pohjana on ihminen puutteenalaisena lajina, joka on 

riippuvainen monimutkaisesta, mutta haavoittuvasta elintilasta. Ensimmäisen näkemyksen 

mukaan ihmiset ovat luonnon varallisuuden kuluttajia, kun taas toisen näkemyksen mukaan 

ihmisen ovat luonnon kotitalouden jäseniä. Ekologisen taloustieteen kannalta on tärkeää, että 

ihmiset hahmottavat taloustieteen edistystä korostavan janan sijaan kestävyyttä korostavana 

kehänä. Näin ihmiset voivat nähdä itsensä elävän kehässä, joka koostuu kaiken elollisen 

keskinäisten suhteiden ja riippuvuuksien verkosta. Kehämäisyys tarkoittaa, että taloustieteessä 

on keskityttävä kestävyyteen. McFaguen mukaan kestävyys on sosiaalinen visio, jossa yhteisö 

hallitsee ja käyttää harkitsevasti kaikkia pääoman muotoja: luonnon pääomaa, inhimillistä 

pääomaa, ihmisen luomaa pääomaa, sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Kuten uusklassinen 

taloustiede väittää, hyvä elämä ei pohjaudu ainoastaan inhimilliseen pääomaan, vaan 

perustavanlaatuisemmin luonnon pääomaan. McFaguen kestävyyden määritelmän mukaan 

vaikka luonnon pääoma eli fyysinen perusta on oleellinen, se ei ole riittävä. Ihmisten hyvä 

elämä riippuu myös kulttuurisen, teknologisen, koulutuksen, sosiaalisen ja hengellisen 

kehityksen mahdollisuuksista. Käsitys hyvästä elämästä on kokonaisvaltainen eli se ei rajoitu 

taloudelliseen tehokkuuteen, vaan sisältää myös sosiaalista, emotionaalista ja luovaa 

kasvua.114 

 McFaguen mukaan kestävyys edellyttää reilua tasajakoa eli luonnonvarojen jakaminen 

on välttämätöntä. Jotta talous olisi kestävää, sekä minimi- että maksimituloihin on oltava 

rajoitus. Koska sekä köyhyys että liiallinen varallisuus ovat ympäristölle tuhollisia, 

mediaanielämäntapa muodostuu toivottavaksi. Reilu tasajako ei tarkoita, että kaikkien tulot 

 
talouselämä nähdään maapallon suuremman ekosysteemin alajärjestelmänä. McFague viittaa muun muassa 

yhdysvaltalaisen ekologisen taloustieteilijän Robert Costanzan ajatteluun. Ks. Costanza et al. 1997. 
113 McFague 2001, 99–104. 
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olisivat yhtenevät vaan että kaikilla olisi selviämiseen ja kukoistamiseen vaadittavat perusteet. 

Ekologisen taloustieteen mukaan raha ei ole kaikki kaikessa ja rahan tarkoitus on auttaa 

ihmisiä elämään hedelmällisellä ja luovalla tavalla. Raha määritellään uudelleen sillä 

perusteella, mikä sen käyttöarvo on suhteessa koko yhteisön, kaikkien ihmisten ja planeetan 

hyvinvointiin. Raha ei ole päämäärä itsessään vaan keino päämäärän saavuttamiseen: 

ihmisten terve kehitys kestävällä planeetalla. Tämä tekee ihmisistä myös ekologisen 

taloustieteen mallissa kuluttajia. McFague kuitenkin korostaa, että ekologisen taloustieteen 

näkemys kulutukseen eroaa uusklassisen taloustieteen näkemyksestä merkittävällä tavalla: 

kuluttaminen ei tarkoita etuoikeutettujen ihmisten oikeutta kahmia luksushyödykkeitä, vaan 

se tähtää planetaariseen hyvinvointiin.115 

 McFaguen mukaan ekologinen malli väittää ihmisen onnellisuuden pohjautuvan 

asioiden omistamisen sijaan yhteisöön, hoivaan, ystävyyteen, rakkauteen ja korkeammalle 

päämäärälle omistautumiseen. Ja kun tällainen yhteisöllinen ajattelutapa alkaa tarttua, ihmiset 

alkavat kaipaamaan myös vertaistensa täyttymystä. Ekologinen malli korostaa 

säästäväisyyden hyvettä, joka tähtää parempaan yhteiskuntaan. Säästäväisyys tarkoittaa tajua 

riittävyydestä ja halua elää materiaalisten rajoitteiden kanssa, jossa myös muut voisivat saada 

riittävästi. McFaguen mukaan keskiluokkaisten pohjoisamerikkalaisten116 kristittyjen 

kieltäymys harjoittaa vallankumouksellista säästäväisyyden hyvettä kuvaa syntiä. McFague 

väittää, että mikäli kristittyjä on kutsuttu rakastamaan Jumalaa auttamalla kaikkia (niin 

ihmisiä, eläimiä kuin koko planeettaa) kukoistamaan, synti on elämistä tavalla, joka estää sen. 

McFague kritisoi voimakkaasti kapitalistista talousjärjestelmää väittäen liialliseen 

kuluttamiseen keskittyvä elämäntapamme olevan synnillinen ja paha, sillä sen juuret ovat 

järjestelmässä, joka tekee rikkaista rikkaampia ja köyhistä köyhempiä. Ihmisille synti ei ole 

niinkään pahoja tekoja tai jumalauskon puutetta vaan elämistä tehden tyhjäksi Jumalan halun 

kaiken kukoistamisesta. Reilu tasajako on siis yletettävä koskemaan koko planeettaa: samoin 

kuin ihmiset tarvitsevat perusteet elämää ja kukoistusta varten, myös planeetalla itsellään on 

oltava olosuhteet, jotka kannattelevat elämää.117 

 McFaguen ekologisen taloustieteen malli pohjautuu prosessiajatteluun, jossa 

maailmankaikkeus nähdään vuorovaikutuksessa olevien olentojen yhteisönä. 

Prosessiajattelussa maailman ja Jumalan välillä on vastavuoroisuutta ja keskinäistä 

 
114 McFague 2001, 105–108. 
115 McFague 2001, 108–112. 
116 McFaguen itsensä ollessa pohjoisamerikkalainen, hän olettaa lukijoidensakin olevan pääosin 

pohjoisamerikkalaisia ja puhuu teoksissaan usein ”meistä pohjoisamerikkalaisista”. Mielestäni tässä kohtaa 

McFaguen esittämän kritiikin voi yleistää koskemaan laajemmin länsimaalaisia, myös meitä suomalaisia. 
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riippuvuutta, vaikkei suhde olekaan täysin symmetrinen Jumalan iankaikkisuuden vuoksi. 

Myös prosessiajattelussa monarkkiseen malliin suhtaudutaan kriittisesti.118 

   

4.3 Jumalakäsitys ilmastokriisin kontekstissa  

Millainen teologia ja jumalakäsitys edellä mainittuihin maailmankuviin sitten McFaguen 

mukaan sisältyy? McFaguen mukaan puhuminen Jumalasta ja maailmasta tarkoittaa, että 

luomisemme ja täyttymyksemme sisältyvät Jumalaan, sillä Jumala on vakuutus siitä, että 

todellisuus on hyvä. Jumala on rakkaus. McFague mukaan todellisuus määritellään rakkauden 

kautta ja tämä herättää kysymyksiä: miten meidän tulisi elää tällaisessa todellisuudessa eli 

otammeko lähtökohdaksi itsemme vain Jumalan, millä tavalla Jumalan rakkaus tulee 

ymmärtää ja mitä tarkoittaa puhuminen kolmiyhteisestä Jumalasta Luojana, Vapauttajana ja 

Ylläpitäjänä. Lisäksi tärkeä kysymys on, miten voimme puhua todellisuudesta hyvänä ja 

Jumalasta rakkautena, kun olemme juuri eläneet historian väkivaltaisimman vuosisadan: 

kansanmurhat ja sodat ovat tappaneet enemmän ihmisiä ja luontoa on tuhottu enemmän kuin 

koskaan aiemmin historiassa.119 

 McFaguen mukaan Jumalan ottaminen lähtökohdaksi merkitsee luottamista siihen, 

että kaikki on lähtöisin Jumalasta, jopa oma kokemuksemme Jumalan rakkaudesta. Tässä 

mielessä otimmepa lähtökohdaksi sitten Jumalan tai itsemme, palaamme aina Jumalaan. 

Jumalan ottaminen lähtökohdaksi tarkoittaa uskallusta luottaa pieneen hiukkaseen Jumalan 

vapauttavaa rakkautta, jonka ihminen on saanut osakseen. Miten Jumalan ottaminen 

lähtökohdaksi sitten onnistuu edellä mainituissa kahdessa taloustieteellisessä mallissa? 

McFaguen mukaan uusklassisen taloustieteen mallissa Jumala on pääsääntöisesti etäinen, 

osaton ja ulkopuolinen, joka on laittanut maailman koneen lailla liikkeeseen ja jättänyt sitten 

oman onnensa nojaan. Tällainen deistinen maailmankuva tukee maailmankuvaa, joka 

korostaa yksilön korottamista. Maailman sekularisaatio on suora seuraus uusklassisen 

taloustieteen yksilön nautinnon ja hyödyn korostamisesta, eritoten mikäli se edellyttää muiden 

ihmisten ja planeetan köyhdyttämistä. Ekologinen taloustieteen malli sen sijaan on McFaguen 

mukaan avoin Jumalan ottamisesta lähtökohdaksi, koska sen maailmankuvan ytimessä on 

ajatus yksilössä yhteisössä eli kaikki on olemassa keskinäiseen riippuvuuteen pohjautuvien 

suhteiden ansiosta. Malli ei kutsu uskomaan tuonpuoleiseen olentoon, vaan luottamaan 

kokonaisprosessiin, joka on luonut ja ylläpitää ihmistä. Jumalan ottaminen lähtökohdaksi 

 
117 McFague 2001, 115–118. 
118 Ks. Barbour 1974. 
119 McFague 2001, 133–135. 



43 

 

tapahtuu siis miltei luonnostaan, sillä se tarkoittaa tunnustamista, että olemme osa elämän 

verkkoa, emme sen luojia, keskuksia, tai keinoja sen jatkuvuudelle.120 

 McFaguen mukaan tavat puhua Jumalan rakkaudesta vaihtelevat deistisen, 

monarkkisen, dialogisen, toimijapohjaisen ja orgaanisen mallin mukaan. Jatkumon toisessa 

päässä deistinen malli näkee Jumalan rakkauden niin radikaalisti tuonpuoleisena maailmaan 

nähden, että Jumala ja maailma ovat vain ulkoisesti ja satunnaisesti suhteessa toisiinsa. 

Deistinen malli tukee McFaguen mukaan parhaiten sekularisoitunutta, kulutuskeskeistä 

maailmankuvaa ylikorostamalla Jumalan tuonpuoleisuutta sillä seurauksella, että Jumalasta 

tulee merkityksetön. Sen sijaan jatkumon toisessa päässä orgaaninen malli näkee Jumalan 

rakkauden niin radikaalin immanenttina, että Jumalaa ja maailmaa voi olla vaikea pitää 

erillisinä. Monarkkisessa mallissa, joka korostaa Jumalan hallintavaltaa ja kuninkuutta, 

rakkaus on myös vahvasti tuonpuoleista, mutta viestii kuitenkin suuremmasta suhteesta, sillä 

kuningas voi toki välittää alamaisistaan. Ekologisen taloustieteen maailmankuvan 

näkökulmasta monarkkinen malli on erityisen ongelmallinen, sillä se näkee Jumalan ja 

maailman välisen suhteen täysin yksipuolisena. Lisäksi malli on hyvin ihmiskeskeinen ja se 

sulkee muun luomakunnan ulkopuolelle. Dialoginen malli puolestaan on henkilökohtaisempi 

nähdessään ihmisen ja Jumalan välillä keskustelevan suhteen, ja tässä mallissa Jumala onkin 

immanentti, mutta ainoastaan suhteessa ihmisiin. Toimijapohjainen malli ulottaa Jumalan 

rakkauden koskemaan ihmisen lisäksi myös muuta luomakuntaa, mutta toimijuus on tässä 

mallissa vain Jumalalla.  Luvussa 3.4 toin ilmi, että McFaguen mukaan paras tapa puhua 

Jumalan ja maailman suhteesta on yhdistelmä toimijapohjaista ja orgaanista mallia, jossa 

maailma nähdään Jumalan ruumiina. Tämä malli tunnistaa itseisarvon kaikessa luodussa, sillä 

kaiken olemassaolo johtaa Jumalaan, kaikki on osa Jumalan ruumista. Tämä malli on yksi 

panenteismin muoto, sillä se pyrkii puhumaan Jumalasta sekä radikaalisti tuonpuoleisena että 

radikaalista immanenttina eli läsnä olevana. Malli maailmasta Jumalan ruumiina on 

McFaguen mukaan parhaiten yhtenevä ekologisen taloustieteen maailmankuvan kanssa. 

Jumala on mallissa äärimmäisellä tavalla läsnä maailmassa ja kiinnostunut kaikesta mitä 

maailmassa tapahtuu, erityisesti mitä tulee ruumiillisiin tarpeisiin ja kipuun.121 

 Puhuessaan Jumalan kolminaisuudesta, McFague käyttää sanoja luoja, vapauttaja ja 

ylläpitäjä. Hän perustelee sanavalintaansa sillä, että Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä on 

tullut Jumalan nimiä ja siten ne esittävät olevansa kuvauksia Jumalasta. McFaguen käyttämät 

käsitteet ovat aktiivisia ja dynaamisia, ja ne keskittävät huomion Jumalan olemuksen sijaan 

 
120 McFague 2001, 136–138.  
121 McFague 2001, 138–142. 
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jumalalliseen, maailmaan suuntautuvaan toimintaan. Lisäksi McFaguen käsitteet välttävät 

isä–poika-kielen mieskeskeisen vääristymän. Kolminaisuudessa on McFaguen mukaan kyse 

Jumalan ja maailman suhteesta, luomisesta, inkarnaatiosta ja pyhittämisestä. Kaiken 

lähtökohta on Jumalassa, kaiken pelastus on Jumalassa ja kaiken liike suuntautuu kohti 

Jumalaa. Kolminaisuus käsittelee Jumalan rakkautta maailmaa kohtaan ja maailman reaktiota 

siihen. Jumala luojana, vapauttajana ja ylläpitäjänä on McFaguen mukaan yhteensopiva 

ekologisen taloustieteen mallin kanssa. Nämä kolme jumalallista toimintatapaa ovat 

keskittyneet elämän lahjaan, sen kunnossapitoon ja vapauttamiseen voimista, jotka yrittävät 

tuhota sitä. Ekologinen taloustieteen malli on samankaltainen: se on visio planetaarisesta 

elämästä, jossa oikeudenmukaisuus ja kestävyys ovat korkeita prioriteetteja. Molemmat 

näkemykset ymmärtävät olemassaolon äärimmäisen suhteellisena eikä Jumalaa tai ihmisiä 

kuvata individuaalisin käsittein.122 

 Jumala luojana on raivokkaan suojeleva luotujaan kohtaan ja Jumalan rakkaus 

luomakuntaa kohtaan on erityistä, rajatonta ja totaalista. Jumala vapauttajana korostaa sitä, 

että Jumala on meitä varten, tapahtui mitä hyvänsä. Jumala vapauttajana jatkaa luojan työtä ja 

on merkki siitä, että edes kaikkein kieroutuneimmat ja saatanalliset ihmisten teot eivät voi 

erottaa maailmaa Jumalan rakkaudesta. Myös Jumala ylläpitäjänä on samaa jatkumoa luojan 

ja vapauttajan kanssa: Jumala toimii varmistaakseen planetaarisen hyvinvoinnin. McFaguen 

mukaan taloustiede ja Jumala ovat toisiinsa liittyviä aiheita ja ekologisen taloustieteen malli 

hänen mukaansa vaatii juuri kuvailtua Jumalaa – luojaa, vapauttajaa ja ylläpitäjää. Samaten 

tällainen näkemys Jumalasta myös rikastuttaa ekologisen taloustieteen maailmankuvaa 

tarjoten sille syvyyttä ja soveltuvuuden tajua. McFaguen mukaan ekologisen taloustieteen 

maailmankuva auttaa meitä näkemään kuinka voimme palvella Jumalaa, sillä se tarkoittaa 

meidän tekevän Jumalan työtä ahkeroidessamme tämän maailmakuvan liittämistä osaksi 

planeettaamme. Ekologisen taloustieteen malli hyötyy siitä myös, sillä voimme nyt nähdä, 

ettei se ole vain idealistinen fantasia, vaan osittainen heijastuma Jumalan tahdosta maailman 

suhteen. Tämä taloustieteellinen malli on McFaguen mukaan lähempänä Jumalan rakkautta 

luomakuntaa kohtaan kuin mikään muu malli.123 

 McFaguen mukaan malli Jumalasta luojana, vapauttajana ja ylläpitäjä sen sijaan ei ole 

sopiva uusklassisen taloustieteen maailmankuvan kanssa, sillä se korostaa yksilön ja hänen 

halujensa tärkeyttä. Uusklassisen taloustieteen maailmankuva on atomistinen ja dualistinen, 

sillä se näkee todellisuuden koostuvan erillisistä, yksilöllisistä yksiköistä ja olennoista, jotka 

 
122 McFague 2001, 143–145. 
123 McFague 2001, 145–146. 
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ovat suhteessa toisiinsa ulkoisesti. Tällaisessa näkemyksessä todellisuus jakautuu mieleen ja 

ruumiiseen, henkeen ja lihaan, ihmisyyteen ja luontoon. McFaguen mukaan tällaisessa 

maailmankuvassa Jumala nähdään superyksilönä, täysin tuonpuoleisena koneen kaltaisen 

maailman suunnittelijana ja luojana, joka on maailmaan nähden ulkopuolinen, mutta silti sen 

johdossa. Tällainen Jumala on toki luoja, maailmanprosessin alullepanija, sekä pelastaja, joka 

vapahtaa syntiin langenneet ihmiset, mutta hädin tuskin ylläpitäjä, sillä hän ei ole jatkuvasti ja 

säännöllisesti läsnä maailmassa. Uusklassisen taloustieteen deistisen jumalakuvan mukaan 

Jumala on läsnä maailmassa ainoastaan kerran, Jeesus Nasaretilaisessa.124 

 Ekologisen taloustieteen mallin Jumala on siis kaiken voiman, rakkauden ja hyvän 

lähde kaikessa, kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa. Tällainen Jumala ei ole koskaan 

poissaoleva. Jos Jumala olisi poissa, mikään muu ei voisi olla läsnä. Ihminen voi siis kokea 

Jumalan läsnäolon missä ja milloin vain. Ei ole olemassa paikkaa, missä Jumala ei olisi. 

Maailma Jumalan ruumiina on sakramentti ja Jumalan inkarnaatio. Jokainen luotu on 

erityisyydessään ja ainutlaatuisuudessaan samanaikaisesti myös Jumalan läsnäoloa.125 

 

 
124 McFague 2001, 147. 
125 McFague 2001, 149–150. 
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5. Yhteenveto 

Tämän tutkielman tarkoitus on ollut selvittää, mitä on panenteismi ja miten se ilmenee 

yhdysvaltalaisen eko- ja feministiteologi Sallie McFaguen ajattelussa. Lisäksi tarkoituksena 

on ollut selvittää, miten McFaguen käsitykset panenteismistä ja ilmastokriisistä suhteutuvat 

toisiinsa.  

 Ensimmäisessä pääluvussa tarkastelin panenteismin aatehistoriaa, sen moderneja 

ilmenemismuotoja ja siihen kohdistunutta kritiikkiä. Yleisen määrittelyn mukaan panenteismi 

on teologinen näkökulma Jumalan ja maailman väliseen suhteeseen. Panenteismissa Jumalan 

nähdään olevan yhtä aikaa sekä läheisesti läsnä luomakunnassa, että luodun tuolla puolen. 

Panenteismi korostaa Jumalan läsnäoloa maailmassa samastamatta Jumalaa ja maailmaa 

toisiinsa. Jumalan tuonpuoleisuus ei panenteismin mukaan kuitenkaan täysin erota Jumalaa ja 

maailmaa toisistaan. Panenteismilla on sekä historiallisia että moderneja ilmenemismuotoja. 

Panenteismi on suosittua erityisesti eko- ja feministiteologiassa. McFaguen käsitys 

panenteismistä liittyy ensisijaisesti eko- ja feministiteologiseen traditioon, mutta hän viittaa 

teoksissaan myös Pierre Teilhard de Chardinin, Jürgen Moltmannin ja Paul Tillichin 

teologioihin.  

 Tutkielmani kolmannessa pääluvussa tarkastelin sitä, miten panenteismi ilmenee 

McFaguen ajattelussa. McFague sanoo eksplisiittisesti olevansa panenteisti. Hänen 

ajattelussaan keskeistä ovat metaforat ja mallit. Panenteismi korostuu vahvimmin hänen 

mallissaan maailmasta Jumalan ruumiina. Mallin mukaan Jumala on läheisesti läsnä 

maailmassa, mutta yhtä aikaa myös jotain suurempaa kuin maailma. Tämä malli on 

McFaguen mukaan vertailukelpoinen ilmastokriisin kontekstissa. Malli on myös 

syväekologinen ja korostaa kaiken luodun itseisarvoa. McFaguen mukaan kristinuskon 

perinteiset mallit Jumalasta Isänä ja Kuninkaana ovat patriarkaalisuutta ja maskuliinisuutta 

korostavina yksiulotteisia ja painottavat Jumalan hallintavaltaa luotuihin nähden. Näiden 

perinteisten metaforien rinnalle McFague ehdottaa persoonallisia metaforia Jumalasta Äitinä, 

Rakastajana ja Ystävänä. Nämä metaforat kuvaavat ihmiselämän kaikista intiimimpiä 

suhteita.  

 Tutkielmassani osoitin, että McFague kuvaa mallejaan ensisijaisesti tulkinnoiksi, ei 

kuvauksiksi. Hänen tarkoituksenaan ei ole täysin korvata klassisia malleja, vaan kritisoida 

niitä nykyajan valossa ja täydentää niitä uusilla malleilla, jotta erilaiset ihmiset voisivat 

enenevissä määrin löytää niistä samastumispintaa. Klassiset mallit joihin McFague viittaa 

ovat muun muassa Jumala Isänä ja Kuninkaana.  
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 Toin myös esille, että McFague kritisoi patriarkaalista ja maskuliinista kristillistä 

kielenkäyttöä sen ulossulkevuuden vuoksi. Tämän vuoksi hän esimerkiksi havainnollistaa 

kolminaisuuden eri persoonia Isän, Pojan ja Pyhän Hengen sijaan käsittein luoja, vapauttaja ja 

ylläpitäjä. Nämä käsitteet kuvaavat hänen mukaansa paremmin Jumalan aktiivista ja 

dynaamista toimintaa maailmassa ja ne ovat myös vertailukelpoisia ilmastokriisin 

kontekstissa. 

 Neljännessä pääluvussa selvitin, miten McFaguen käsitykset panenteismistä ja 

ilmastokriisistä suhteutuvat toisiinsa. Tutkielmassani osoitin, että McFaguen mukaan elämä 

ilmastokriisin aikana ja planeetan hyvinvoinnin takaaminen edellyttävät perustavanlaatuista 

ihmis- ja jumalakäsityksen muutosta. Ilmastokriisi on vaatimus siitä, että ihmisten tulee elää 

toisin. McFaguen mukaan uusklassiseen taloustieteeseen pohjautuva maailmankuva ja 

jumalakäsitys eivät ole ympäristön kannalta kestäviä. Mallin ihmiskäsityksessä ihminen 

nähdään yksilönä, erillisenä muista yksilöistä ja maailmasta. Yksilön tarpeiden ja halujen 

korostaminen ajaa tällaisessa mallissa planeetan hyvinvoinnin edelle. Maailma nähdään 

erillisenä ihmisestä ja sen ensisijainen tarkoitus on hyödyttää ihmistä. Näin ollen luonnolla on 

tässä mallissa vain välineellistä arvoa. Kapitalistista talousjärjestelmää, joka rikastuttaa 

rikkaita ja köyhdyttää köyhiä, McFague pitää yksiselitteisesti syntisenä. Nykyaikainen 

uusklassisen taloustieteen malli on mahdollistanut ihmisten kuluttamiseen keskittyvän 

elämäntavan, joka on ympäristön kannalta hyvin tuhoisa. Mallin jumalakuva on deistinen eli 

Jumala on vahvasti etäinen ja tuonpuoleinen, ja kiinnostunut ainoastaan ihmisyksilöiden 

pelastumisesta.  

 Tällaisen maailmankuvan ja jumalakäsityksen sijaan McFague ehdottaa ekologisen 

taloustieteen mallia, jonka ihmiskäsityksen mukaan ihminen on yksilö yhteisön sisällä. 

Yhteisöllä McFague ei tarkoita ainoastaan ihmisyhteisöä, vaan koko luomakunnan kattavaa 

planetaarista yhteisöä, jossa kaikella on alkuräjähdykseen perustuva yhteinen alku ja historia, 

ja jossa kaikki ovat erottamattomalla tavalla suhteessa toisiinsa ja toisistaan riippuvaisia. 

Ihmisen hyvinvointi vaatii siis koko planeetan hyvinvointia. Prosessiajattelun vaikutus 

McFaguen ajatteluun on mallissa hyvin ilmeinen. Ekologisen taloustieteen mallissa keskeistä 

on myös säästäväisyyden hyve ja yhdenvertaisuus eli niille, joilla on vähemmän, annetaan 

enemmän. Mallin jumalakuvassa maailma voidaan kuvitella panenteistisesti Jumalan 

ruumiiksi, sillä sen mukaan Jumala on radikaalisti läsnä maailmassa ja kiinnostunut kaikkien 

sen elämänmuotojen hyvinvoinnista ja täyttymyksestä. Tutkielmassani osoitin, että McFaguen 

mukaan panenteistinen jumalakäsitys, jossa maailma nähdään Jumalan ruumiina, on 

vertailukelpoinen ympäristökriisin aikakaudella.  
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