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yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttumalla. 
Inkarnaation ottaminen pelastuksen ja sovituksen lähtökohdaksi puolestaan kääntää 
huomion pois ristin väkivaltaisista ja nöyryyttävistä tapahtumista. Muutos korjaa virheellisen 
käsityksen, jonka mukaan nöyryyttävä alistuminen olisi pelastuksen edellytys. Ristillä 
tapahtuva uhraus on kuitenkin kokonaan Jumalan tekemä. Todellinen pelastukseen johtava 
uhraus on kuitenkin tapahtunut jo inkarnaatiossa Jumalan ottaessa ihmisyyden osaksi 
itseään 
Inkarnaatio toimii ihmisen ja Jumalan erityisen suhteen, pelastuksen ja sovituksen sekä 
yhteiskunnallisen aktiivisuuden perustana. Tutkielmassa huomio kiinnittyy Tannerin 
moderniin markkinatalouteen, jolle ominaista on toimijuuden rajoittaminen velan avulla 
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1. Johdanto 
 

1.1 Tutkimuskysymys ja tutkielman motivointi 

Teologian tekemisen tapa on ollut muutoksessa viimeisten vuosikymmenten kuluessa. 

Muutoksen kärjessä ovat olleet etenkin eteläisellä pallonpuoliskolla vaikuttaneet 

kontekstuaalisen teologian muodot, joihin lukeutuvat muun muassa vapautuksen teologiat tai 

feministiset teologiat. Kristittyjen määrässä mitattuna kristinusko painopiste on myös siirtynyt 

länsimaiden ulkopuolelle globaaliin etelään. Kontekstuaalisesti suuntautuneet teologit 

kritisoivat usein eri näkökulmista perinteistä länsimaista valkoihoisten miesteologien 

rakentamaa kristillistä teologiaa sokeudesta omalle kontekstille, mikä on johtanut 

virheelliseen käsitykseen muotoiltujen oppien universaaliudesta. Universaaliusharha 

puolestaan on tehnyt kristillisestä teologiasta kyvyttömän vastaamaan pluralisoituneen 

maailman haasteisiin niin akateemisena tieteenalana kuin praksiksen tasolla. Käsillä oleva 

tutkielma kuitenkin osoittaa, ettei pätevän kristillisen teologian tekeminen ole poissuljettu 

vaihtoehto minkään tietyn kontekstin puitteissa elävälle teologille. Kristillinen teologia ei 

myöskään ole menettänyt painoarvoaan armollisempana vaihtoehtona vallitsevalle 

ideologialle.  

Tutkielmassa käsitellään valkoihoisen, vaikuttavan akateemisen uran tehneen 

yhdysvaltalaisen naisteologi Kathryn Tannerin teologiaa. Kansalaisuudesta, ihonväristä ja 

akateemisesti tunnustetusta asemasta huolimatta Tannerin teologia on luonteeltaan 

konstruktiivista: hän käsittelee perinteisiä kristillisen dogmatiikan kysymyksiä nykyaikaisten 

ongelmien valossa. Klassisten dogmien liittäminen ajankohtaiseen keskusteluun tekee hänen 

teologiastaan myös kontekstuaalista. Tannerin tutkimusote on poikkitieteellinen, sillä 

tutkimuksessaan hän yhdistää teologiaa, sosiaalitieteitä, kulttuurintutkimusta ja feminististä 

teologiaa.1 Tanner kuitenkin pyyhkii dogmatiikan päältä vuosikymmenten painon ja palaa 

monin paikoin kirkkoisien ajatusten pariin.  

Tässä tutkielmassa keskitytään Tannerin käsitykseen inkarnaatiosta kristillisten 

dogmien perustana. Hänelle juuri inkarnaatio toimii avaimena sellaiseen kristilliseen 

ajatteluun, joka voi toimia terveellisenä vaihtoehtona postmodernille individualismille ja 

antroposentrisyydelle. Postmoderni kapitalismin muoto, finanssivetoinen markkinatalous, on 

suurin eriarvoisuutta tuottava tekijä, minkä vuoksi etenkin tutkielman loppuosassa käsitellään 

 
1 Yale University. (s.a). 
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sen vaikutuksia yhteiskuntaan, ja kristinuskon suhdetta siihen. Tutkimustehtäviä on kaksi. 

Ensinnäkin sen selvittäminen, mitä inkarnaatiokeskeisyys tarkoittaa Kathryn Tannerin 

teologiassa ja toiseksi, millä tavalla inkarnaatiokeskeinen kristillinen teologia tarjoaa 

uskottavan vaihtoehdon markkinavetoiselle kapitalismille. Tutkielmassa on käytetty kolmea 

päälähdettä, jotka aikajärjestyksessä ovat Jesus, Humanity and Trinity (2005), Christ the Key 

(2010) ja Christiany and the New Spirit of Capitalism (2019). Tutkielma kulkee triniteetin 

persoonien yksittäisen käsittelyn kautta koko triniteetin ja lopulta markkinavetoisen 

kapitalismin tuottaman eriarvoisuuden käsittelyyn. 

Christ the Key on jatkoa aiemmin ilmestyneelle systemaattiselle esitykselle Jesus, 

Humanity, and the Trinity. Molempien kirjojen teologinen ydinvisio on sama: Jumala haluaa 

päästää ihmiset osaksi jumalallisen todellisuuden täyteyttä ottamalla ihmiset läheisimpään 

kuviteltavissa olevaan suhteeseen itsensä kanssa. Tämä tapahtuu inkarnoituneessa 

Kristuksessa, sillä juuri inkarnaatiossa Jumalan täydellisyys ja inhimillinen kärsimys, kaksi 

toisistaan hyvin kaukana olevaa todellisuutta, yhdistyvät. Inkarnaatio on siis keino Jumalan 

alkuperäisen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kristilliseen teologiaan on kuitenkin muodostunut 

ajattelullisia lukkoja, jotka hämärtävät Jumalan alkuperäisen tarkoituksen merkitystä. Kuten 

jälkimmäisen teoksen nimi antaa ymmärtää, Kristus toimii Tannerin mukaan avaimena 

muodostuneiden dogmilukkojen avaamiseen.2 Lukkojen avaaminen johtaa uudenlaiseen 

kristilliseen elämää ja sen myötä yhteiskunnallisten ja kulttuuristen sortavien struktuurien 

muuttamiseen kristinuskon avulla. 

Kirjassaan Christianity and the New Spirit of Capitalism Tanner pureutuu taloudellisten 

rakenteiden luomaan epätasa-arvoon. Teoksessa huomio siirtyy dogmeista praksikseen, sillä 

kiinnostuksen kohteena ei niinkään uskonnollisten, taloudellisten tai kulttuuristen oppien 

alkuperä, vaan se, miten ne vaikuttavat inhimilliseen elämään. Uskontojen vaikutus ihmisten 

elämään on yleisesti humanistinen, ei pelkästään teologinen tai uskontotieteellinen kysymys. 

Tanner seuraa teoksessaan sosiologi Max Weberin metodologiaa, mutta teologina hänen 

tavoitteensa on kuitenkin päinvastainen kuin Weberillä: siinä missä Weberin mukaan 

markkinatalouden syntyminen edellytti protestanttista kristinuskoa, Tanner pyrkii 

osoittamaan, miten kristinusko voi horjuttaa neoliberaalia markkinataloutta.3  

Tehokkuus ja tuottavuus ovat nykyisen työ- ja talouselämän keskeisiä arvoja. Talouden 

tehokkuudella tarkoitetaan korkeaa työllisyysastetta ja korkeaa tuottavuutta eli työpanoksen 

korkeaa tuotosta. Se ei suoraan tarkoita kaiken ajan kuluttamista työntekoon, vaan tietyn 

 
2 Tanner 2010, Johdanto i- xii. 
3 Tanner 2019, 6–7. 
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tuottavuustason voi saavuttaa myös pienellä työmäärällä ja niin, että yksilölle jää runsaasti 

vapaa-aikaa.4 Tannerin analyysin mukaan nykyinen markkinatalouden muoto hallitsee 

ihmisten ajankäyttöä pakottamalla työntekoon. Tällaisen postliberaalin markkinatalouden 

etiikan sovittaminen yhteen kristillisten oppien kanssa on mahdotonta, vaikka erityisesti 

protestanttisen työnetiikan suhde markkinatalouden lainalaisuuksien muotoutumisessa ja 

leviämisessä voidaan tunnustaa.5 Vaihtoehdoksi Tanner esittää protestanttiseksi anti-

työnetiikaksi nimittämänsä mallin, jota käsitellään tutkielman luvussa viisi. Viidennessä 

luvussa tarkastellaan yhteiskunnallista ja uskonnollista tasa-arvo laajemminkin Tannerin 

suosiman sukupuolittuneen kielen näkökulmasta.  

Tannerin asemointi suhteessa vapautuksen teologeihin ja etenkin feministisiin 

teologeihin on mielenkiintoinen. Siitä syystä häntä verrataan usein juuri näiden teologisten 

suuntausten edustajiin. Vapautuksen teologian yleisiä teemoja hahmotellaan Elina Vuolan 

teoksen Köyhien Jumala. Johdatus vapautuksen teologiaan (1991) avulla. Niin kutsutuista 

sosiaalisen evankeliumin korostajista etenkin Leonardo Boffin ajatukset kirjassa Trinity and 

Society toimivat vertailukohtana Tannerille. Kuten teoksen nimi antaa ymmärtää, Boff jakaa 

vapautuksen teologeille tyypillisen näkemyksen, jonka mukaan triniteetti tarjoaa ihmisille 

sosiaalisen järjestäytymisen mallin. Lisäksi monet artikkelit teoksesta The Oford Handbook of 

the Trinity (2011) ovat tukeneet tutkielman tekemistä. 

Käsillä olevan tutkielman ote on kontekstuaalinen: se konteksti, jossa Kathryn Tanner 

elää ja toimii, pyritään ottamaan huomioon niiltä osin kuin se on olennaista.6 Myös Tannerin 

teologiaan suhtaudutaan kontekstuaalisena, systemaattisena ja konstruktiivisena. 

Tutkimusmetodina käytetään systemaattista analyysia.7 Systemaattisen ja konstruktiivisen 

metodin välillä on herkullisia jännitteitä, kuten myöhemmässä tarkastelussa käy ilmi. 

Käsitteiden tarkemmassa määrittelyssä apuna on käytetty Jason A. Wyman Juniorin teosta 

Constructing Constructive Theology: An Introductory Sketch. (2017). 

Markkinatalouden ja kristinuskon suhteesta on viime aikoina kirjoitettu vain vähän 

suomeksi. Espoon hiippakunnan emerituspiispa Mikko Heikka on paneutunut aiheeseen 

teoksissaan Kapitalismi – kristinuskon musta joutsen: Pohdinta uskon ja rahan suhteesta 

(2016) sekä Vapaina ja tasavertaisina – ihmisoikeudet uskontojen näkökulmasta (2014). 

 
4 Korkman 2012, 27–28. 
5 Tanner 2019, 198. 
6 Tannerin yksityiselämästä ei juurikaan ole tietoa saatavilla eikä se olekaan tutkielman kannalta 

merkityksellistä. Kontekstilla tarkoitetaan ennen kaikkea Tannerin etniseen ja uskonnolliseen taustaan sekä 

sukupuoleen liittyviä tekijöitä, jotka mahdollisesti vaikuttavat hänen tutkimuskohteisiinsa ja -mahdollisuuksiin. 

Tämä valinta on linjassa myös Tannerin tutkimien yhteiskunnallisten teemojen kanssa. 
7 Jolkkonen 2007. 
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Uskontotieteilijä Mikko Kurenlahti puolestaan tutkii uskonnon ja kuluttajuuden suhdetta.8  

Uskonnontutkija – verkkolehdessä on julkaistu Kurenlahden suomenkielinen artikkeli 

’’Kulutuskulttuurin uskonnollisia merkityksiä etsimässä’’.9 Hänen tutkimuksensa näkökulma, 

joka ’’tarkastelee kuluttajuutta uskonnonkaltaisena ilmiönä ympäristökriisin aikakaudella’’10, 

eroaa kuitenkin merkittävästi Tannerin ja tämän tutkielman näkökulmista. Filosofisemman 

näkökulman talouteen puolestaan tarjoaa Ilkka Niiniluodon, Risto Vilkon ja Jaakko 

Kuorikosken toimittama artikkelikokoelma Talous ja filosofia (2013). Myös Sari Kivistön, 

Sami Pihlströmin ja Mikko Tolosen toimittama Talous ja moraali (2016) sekä Risto Saarisen 

Oppi toivosta (2020) ovat vaikuttanet suuresti tutkielman käsitteiden ja kokonaisuuksien 

hahmottamisessa.  

Protestanttisen kristinuskon ja markkinatalouden yhdistämisen pioneeri Max Weberin 

ajatteluun ei runsaasta kirjallisuudesta huolimatta pureuduta tässä tutkielmassa syvemmin. 

Weberin tarkastelu rajoitetaan siihen näkökulmaan, josta Tannerkin lähtee liikkeelle ja jossa 

hän pitäytyy. Tanneria itseään ei juurikaan ole mainittua suomenkielisessä teologiassa eikä 

hänen teoksiaan ole käännetty suomeksi. Hän on kuitenkin sellainen protestanttinen teologi, 

jonka ajattelu kiinnostaa Atlantin molemmin puolin. Työskentelyyn liittyneessä 

tutkielmaseminaarissa nousi esiin kysymys tasa-arvon ja kristinuskon suhteesta. Onko 

kristinuskolla edes edellytyksiä modernin tasa-arvokäsityksen mukaisen yhteiskunnan 

muodostamisen perustaksi? Kysymys tarjoaa oivallisen näkökulman tutkielmassa esiintyvien 

teemojen käsittelyyn. Tutkielman aiheen ja teeman voi siis todeta olevan sekä ainutlaatuisia 

että ajankohtaisia. 

1.2 Kathryn Tannerin henkilökohtainen ja teologinen konteksti  

Tanner on yhdysvaltainen teologi, jonka taloustieteellisen kiinnostuksen heräämiseen vaikutti 

voimakkaasti vuoden 2011 syyskuussa New Yorkissa tapahtuneet terrori-iskut. Hän oli 

kuitenkin käsitellyt teologista taloustiedettä jo tätä ennen. Vuonna 2005 ilmestyneessä 

Economy of Grace kirjassaan Tanner argumentoi, että kristillinen näkemys Jumalan armosta 

johtaa ajattelumalleihin, jotka olisivat sovellettavissa myös ’’oikeaan’’ taloustieteeseen. 

Tällaisia arvoja ovat sosiaaliset suhteet, joihin ei liity kilpailua, pyyteetön antaminen sekä 

sitoutuminen kaikkien tarpeiden täyttämiseen globaalissa maailmassa. Toisin sanoen 

teologisen taloustieteen arvoja soveltamalla globaalin markkinataloudenkin luonnetta olisi 

 
8 Kurenlahti & Salonen 2018, 10. 
9 Kurenlahti 2019. 
10 Helsingin yliopiston henkilöhaku. helsinki.fi (s.a.) 
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mahdollista muuttaa inhimillisempään ja kaikkia hyödyttävämpään suuntaan. Samalla 

globaalit markkinat välttyisivät toistuvilta kriiseiltä.11 

 Vuoden 2005 jälkeiset maailmantaloutta ravistelleet tapahtumat, kuten talouden suuri 

taantuma sekä terrori-iskut New Yorkiin, ovat kuitenkin vaikuttaneet voimakkaasti Tannerin 

teologisen taloustieteen kehittymiseen. Talouden taantuma osoitti finanssimarkkinoiden 

täydellisen kyvyttömyyden muuttua, mutta myös sen, kuinka irrallisena reaalitaloudesta 

finanssimarkkinat toimivat. New Yorkin terrori-iskut puolestaan lisäsivät hänen 

kiinnostustaan maailmassa globaalisti vaikuttavia voimia kohtaan. Juuri talouden heilahtelut 

aiheuttavat suuren osan globaalista epävakaudesta ja epätoivosta.12  

Finanssivetoinen markkinatalous mielletään usein ainoaksi mahdolliseksi talouden 

järjestäytymisen tavaksi, ja finanssimarkkinat rationaalisikis toimijoiksi, jotka lopulta 

tuottavat eniten hyvää suurimmalla joukolle ihmisiä. Tarkemmin tarkasteltuna voi kuitenkin 

huomata, että kristillinen oppi ja taloustieteet tarjoavat vastauksia samoihin riskienhallintaa, 

turvallisuutta, merkityksellisyyttä, hyvinvointia, tavaroiden vaihtoa ja muita ihmiselämän 

haasteita koskeviin kysymyksiin. Suuri osa kristityistäkään ei kuitenkaan hahmota teologian 

ja talouden välistä yhteyttä, mikä johtaa hiljaisuuteen, hämmennykseen tai fatalistisiin 

ajatuksiin köyhyyden ja muiden toistuvien globaalien kriisien myllertäessä ympärillä.13 

Pyrkimys ympäröivän maailman ymmärtämiseen on kuitenkin Tannerin mukaan 

suorastaan kristityn velvollisuus. 

’’Jos kristillinen usko ja käytäntö tarkoittavat tässä maailmassa selviytymistä ja tähän 
maailmaan orientoitumista, on ensisijaisen tärkeää tietää, millainen maailma tämä on ja 
miten se oikeastaan toimii. Ja olen sitä mieltä, että maailmaa täytyy ymmärtää niin 
intellektuaalisesti vastuullisella tavalla kuin suinkin mahdollista.” 14 

 

Radikaalien yhteiskunnallisten tapahtumien lisäksi henkilökohtainen vakaumus vaikuttaa 

Tannerin ajattelun rakentumiseen. Tanner kuuluu anglikaaniseen kirkkoon, jota 

Yhdysvalloissa kutsutaan episkopaaliseksi kirkoksi. Hän on episkopaalisen kirkon piispojen 

työtä ohjaavan teologisen komitean jäsen.15 Anglikaanisen kirkon sosiaalietiikka on hyvin 

käytännönläheistä ja kontekstuaalista, mikä tarjoaa mahdollisuuden kärkeviinkin 

kannanottoihin. Anglikaaninen kirkko myös peräänkuuluttaa yritysvastuuta ja kritisoi 

nykyistä talousjärjestelmää taloudellisen hyvinvoinnin eriarvoisen jakautumisen 

 
11 Waddle, 2011.  
12 Waddle, 2011. 
13 Waddle, 2011. 
14 Waddle, 2011. 
15 Waddle 2011. 
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mahdollistamisesta.16 Näin ollen anglikaanisen kirkon yhteiskunnallinen painotus sopii hyvin 

Tannerin keskeisiin kiinnostuksen kohteisiin. 

Tannerin teologiaa voi myös luonnehtia vapautuksen teologiaksi siinä mielessä, että 

hänen tavoitteenaan on ymmärtää ja esittää kriittisiä vaihtoehtoja niille yhteiskunnallisille 

rakenteille, jotka aiheuttavat epätasa-arvoa ihmisryhmien tai yksilöiden välille. Kuten 

vapautuksen teologioissa, myös Tannerilla Kristuksessa kulminoituvat Jumalan rakkaus ja 

sovitustyö korostuvat kristinuskon keskeisenä sisältönä. Myös poikkitieteellisyys on 

ominaista sekä Tannerille että vapautuksen teologioille.17 Vapautuksen teologioihin on 

kuitenkin kuulunut tyypillisesti se, että niitä on tehty marginaalista käsin. Keskiluokkaisena 

valkoihoisena yhdysvaltalaisena akateemikkona Tanner ei sovi perinteisiin marginaaleihin, 

joten on kyseenalaista, sopiiko hän kontekstinsa puolesta perinteisiin vapautuksen teologin 

raameihin siitä huolimatta, että hänen teologinen mallinsa lähteekin liikkeelle pyrkimyksestä 

ymmärtää ja muuttaa sortavia taloudellisia rakenteita.  

Inkarnoituneen Kristuksen esittäminen kristillisenä perusteena yhteiskunnallisen tasa-

arvon ja oikeudenmukaisuuden vaateille poikkeaa myös tyypillisistä vapautuksen teologioista. 

Etenkin latinalaisamerikkalaiset katoliset vapautuksen teologit esittävät tavallisesti Pyhän 

Kolminaisuuden yhteiskunnallisen järjestäytymisen ja ihmisten välisten suhteiden mallina 

siten, että Kolminaisuuden persoonien jakamaton ykseys toimii kristillisenä perustana 

ihmisten väliselle tasa-arvolle. Jälleen Tanner ei sovi tyypilliseen vapautuksen teologin 

määritelmään, vaikka hänen ajattelunsa lähtökohdissa ja johtopäätöksissä on paljon 

vapautuksen teologeille ominaisia piirteitä.  

Tanner on määriteltävissä sukupuoleltaan naiseksi18, mikä asettaa hänet sukupuolensa 

perusteella marginalisoituun yhteiskunnalliseen positioon. On kuitenkin syytä muistaa Elina 

Vuolan esittämä huomautus siitä, ettei sukupuoli yhdistä naisia samalla tavalla kuin 

esimerkiksi ihonväri yhdistää tummaihoisia. Jos feministiteologia ymmärretään vapautuksen 

teologiaksi, se perustuu naisten historiallisille kokemuksille psyykkisestä ja seksuaalisesta 

alistamisesta, kärsimyksestä sekä rakenteellisesta näkymättömäksi tekemisestä, jotka ovat 

seurausta kirkossa ja yhteiskunnassa vallitsevasta seksismistä.19 Tämän tutkielman 

aineistoissa Tanner ei juurikaan käsittele sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyviä 

 
16 Heikka 2014, 102. 
17 Vuola 1991, 15–16. 
18 Määrittely on tutkimuksen tekijän tekemä eikä välttämättä vastaa Tannerin henkilökohtaista identifiointia. 
19 Vuola 1991, 153 -154. 
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kysymyksiä eikä hän itse vaikuta identifioituvan feministiteologiksi. Päinvastoin hän vastaa 

terävästi esimerkiksi feministiteologien ristinteologiaa kohtaan esittämään kritiikkiin. 

Tanner ottaa sukupuoleen kantaa oikeastaan vain kristillisen kielen tuottamien 

representaatioiden kautta. Kristillisiä kielikuvia käsitellessään Tanner korostaa patrististen 

kirkkoisien sukupuolineutraalia puhetapaa vastaukseksi maskuliinisuutta ihannoivalle 

vakiintuneelle kristilliselle kielelle. Diane M. Brewster onkin todennut feministisen teologian 

olevan pikemminkin teologinen metodi kuin teologian osa-alue. Brewsterin mukaan 

feminististä teologiaa tehdään feministisellä hermeneutiikalla ja siinä otetaan huomioon 

feministinen kritiikki.20 Brewsterin esittämässä kehyksessä Tannerin teologia on kiistatta 

feminististä, vaikka hänen näkökulmansa ja teemansa poikkeavat tyypillisistä 

feministiteologioiden teemoista ja näkökulmista.  

Protestanttisista teologeista etenkin kansallissosialistista hallintoa 1930-luvun Saksassa 

näkyvästi vastustamaan nousseen Karl Barthin vaikutus näkyy Tannerin ajattelussa 

anglikaanisen sosiaalisetiikan rinnalla. Barthin tavoin Tanner kritisoi antroposentristä 

teologiaa ja korostaa Jumalan täydellistä erillisyyttä inhimillisestä. Molemmille kristillisen 

sanoman ydin on transsendentin Jumalan ylitsevuotavassa rakkaudessa, joka ilmenee 

Jumalaan äärimmäisenä nöyryytenä Hänen antaessaan itsensä ihmiskunnalle pyyteettömässä 

vapaudessa ja armossa.21 Toinen merkittävä Tannerin ajatteluun vaikuttanut teologi on niin 

ikään 1900-luvulla vaikuttanut saksalainen jesuiittapappi ja roomalaiskatolinen teologi Karl 

Rahner. Myös Rahnerin kristologiassa armo ja inkarnaatio ovat keskeisiä käsitteitä.22 

Länsimainen konteksti, jossa Kathryn Tanner elää ja josta hänen ajattelunsa on 

lähtöisin, on länsimaisten kulttuurintuotteiden ja finanssivetoisen markkinatalouden, 

individualismin ja kuluttajuuspuheen kyllästämää. Tässä kontekstissa Tanner on muotoillut 

konstruktiivista finanssimarkkinakriittistä kristillistä teologiaa, joka vastaa niin 

feministiteologien kritiikkiin kuin yhteiskunnallisen muutoksen tarpeeseen, ja jonka 

inkarnaatiokeskeinen kristologia eroaa esikuviensa Karl Barthin ja Karl Rahnerin 

muotoiluista.  

1.3 Kristologian keskeiset piirteet 

Kristologia eli oppi Kristuksen persoonasta ja työstä, on kolminaisuusopin ohella kristinuskon 

päädogmi. Teologiassa Kristusta on hahmoteltu sekä Jumalan toisena persoonana, ikuisena 

jumalallisena entiteettinä että lihaksi tulleena ihmisenä, joka kärsii ja lopulta kuolee ristillä. 

 
20 Brewster 2002, 1114. 
21 Torrance 2020. Encyclopædia Britannica. Karl Barth. 
22 The Editors of Encyclopaedia Britannica 2020. Encyclopædia Britannica. Karl Rahner. 
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Kirkon virallinen oppi Kristuksesta kiteytyy kaksiluonto-oppiin, jonka mukaan Kristus on tosi 

ihminen ja tosi Jumala eikä näitä kahta olemusta voi sekoittaa, erottaa, muuttaa tai jakaa.23 

Tässä tutkielmassa pyritään hahmottamaan Kathryn Tannerin inkarnaatiokeskeistä 

kristologiaa, joka toimii avaimena ihmisten keskinäiselle elämälle mutta myös ihmisten ja 

Jumalan väliselle suhteelle sekä pelastukselle. Historiallisesti kristologien keskeisenä 

pyrkimyksenä on ollut Kristuksessa ilmenevien inhimillisyyden ja jumaluuden suhteen 

ymmärtäminen. Painotukset ovat vaihdelleet vuosien saatossa eri syistä. Varhaiset kirkkoisät 

korostivat inkarnaation merkitystä, mutta areiolaisuuden pelko sai heidät painottamaan, ettei 

Kristuksessa esiintyvä jumaluuden saavuttaminen ole inhimillisten kykyjen puitteissa 

mahdollista.24 Kristuksen jumaluutta siis korostettiin, sillä juuri se erotti hänet luoduista 

ihmisistä.  

Nykykristologioiden keskeiseksi ongelma puolestaan on Kristuksen ihmisyyden 

liiallinen korostaminen ja Kristuksen typistäminen pelkästään inhimilliseksi itsensä 

uhraamisen, myötätunnon ja oikeudenmukaisuuden malliksi. Moderneista kristologeista 

esimerkiksi Friedrich Schleiermacher on nostanut esiin sellaisia kristologisia tulkintoja, joiden 

mukaan Jeesus oli syntymästään asti erityisen siunattu mies. Kristuksen jumaluutta korostavat 

kristologiset mallit puolestaan ovat saaneet kannettavakseen doketismin leiman: mikäli 

Jeesuksen ihmisyys hankaloittaa hänen jumaluutensa ymmärtämistä, varhaisille ekumeenisille 

opeille elintärkeän jumaluuden vaatimuksen täytyy vähentää Jeesuksen ihmisyyttä.25  

Tannerin mukaan ihmisen ja Jumalan suhteeseen ei kuitenkaan sisälly 

kilpailuasetelmaa, vaan juuri Kristuksen ihmisyyden ja jumaluuden tasapuolisuuden 

ymmärtäminen on elintärkeää. Inkarnoituneessa Kristuksessa molemmat olemukset ilmenevät 

siis tasapuolisesti: todellinen jumaluus ottaa omakseen todellisen ihmisyyden. Näin ollen 

jumaluus ja ihmisyys eivät kilpailleet Kristuksessa eikä toisen aseman korostaminen 

merkinnyt toisen heikkenemistä.26  Tannerin kristologian ydin vastaa siis luvun alussa 

esiteltyä suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallista kaksiluonto-oppia. 

Toinen Tannerin teologian keskeinen perusta on, että modernia kulttuuria leimaava 

kahtiajako sisäiseen ja ulkoiseen, henkilökohtaiseen ja julkiseen, vaikuttaa myös modernissa 

uskonnollisuudessa. Jakolinja mukailee Tannerin mukaan myös uskon ja järjen välistä jakoa, 

jossa usko koetaan sisäiseksi ja henkilökohtaiseksi kun taas järkeä pidetään julkisena ja 

 
23 Aamenesta öylättiin – kirkon sanasto. 
24 Tanner 2010, 5-8. 
25 Tanner 2010, 5-8. 
26 Tanner 2001, 8. 
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ulkoisena ominaisuutena.27 Feministisessä teologiassa on kritisoitu paljon kirkkoisisiltä 

saakka periytyvää tapaa laajentaa henki – ruumis – dualismi kattamaan myös binaarisen 

sukupuolijärjestelmän. Esimerkiksi Augustinus näki Jumalan kuvan säilyneen 

turmeltumattomana vain miehessä. Nainen puolestaan voi yltää Jumalan kuvaksi vain yhdessä 

miehen kanssa. Ilman miestä nainen on vain inhimillisen ruumiin ja lisääntymistehtävän 

ilmentymä. Mies siis edustaa henkeä, nainen ruumista ja aivan kuten ruumiin tulee alistua 

hengen edessä, tulee naisenkin alistua miehen edessä. Ainoastaan neitsyys tai asketismi voivat 

auttaa naista kohoamaan hengelliseen täydellisyyteen. Tämä on johtanut maskuliinisen 

jumalkuvan syntyyn ja ihmisten näkemiseen feminiinisen passiivisina ja alistuvina 

maskuliinisen jumalhahmon edessä.28  

Kuvatessaan ihmisen inhimillistä olemusta Tannerin teologinen kiinnostus liittyy 

annettujen määritelmien puuttumiseen, inhimillisyyden sitoutumattomaan ja mukautuvaan 

luonteeseen sekä yleiseen avoimuteen radikaaleja muutoksia kohtaan. Tanner ei siis pitäydy 

perinteisessä henki-sielu-ruumis-jaottelussa, vaan hänelle kokonaisesityksen muotoileminen 

ihmisen olemuksesta luomisesta pelastukseen on mahdollista, kun Kristus asetetaan 

keskiöön.29 Tutkielman edetessä selviää, miten Tanner osaltaan yhtyy feministiteologien 

esittämään kritiikkiin. Hän kuitenkin palaa usein kirkkoisien pariin pyrkien nostamaan heidän 

joukostaan dualistiselle näkemykselle vastakkaisia ajatuksia. 

1.4 Konstruktiivinen teologia 

Konstruktiivisen teologian juuret ovat liberaaliteologiassa sekä sen 1900 – luvun lopulla 

vaikutusvaltaisimmaksi koulukunnaksi Yhdysvalloissa nousseessa prosessiteologiassa.30 

Niiden luonteeseen kuuluu kristillisten dogmien universaaliuden kyseenalaistaminen ja 

ympäröivän yhteiskunnan pluralisoitumisen hyväksyminen. Toinen konstruktiivista teologiaa 

muokannut teologian suuntaus on kontekstuaalinen teologia. Kontekstuaaliset teologit 

nostavat teologian normiksi ja lähtökohdaksi niiden ihmisryhmien kokemukset, jotka 

 
27 Tanner 2010, 275. 
28 Vuola 1991, 156–158. 
29 Tanner 2010, 1–3. 
30 Amerikkalaisessa liberaaliteologiassa tunnetaan useita prosessiteologisia koulukuntia, joista tunnetuin lienee 

prosessiteologian alkukotina pidetty Chicagon koulukunta. Prosessiteologiseen ajatteluun kuuluu maailman 

ymmärtäminen prosessina, mikä on vaikuttanut etenkin ihmisen ja luonnon suhteen ymmärtämiseen ja näin 

etenkin ekoteologian kehittymiseen. Prosessiteologian painopiste siirtyi 1900–2000- lukujen taitteessa 

Chicagosta muualle Yhdysvaltoihin. Koulukuntien rajat ovat myös sekoittuneet, mistä Panu Pihkala nostaa 

esimerkiksi juuri Tannerin, jolla on kokemusta sekä Chicagon että Yalen yliopistoissa toimimisesta. Lisätietoja 

amerikkalaisen liberaaliteologian kehityksestä Gary Dorrienin vuosien 2001 ja 2006 välillä ilmestyneestä 

trilogiasta The Making of American Liberal Theology. Panu Pihkala on kirjoittanut Dorrienin kirjasarjan pohjalta 

artikkelin Vartija-lehden julkaisuun 4/2013.  

Pihkala, 2013. Liberaaliteologian monet kasvot. Vartija – lehti Näkemys- palsta. 
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normaalisti jäävät yhteiskunnassa marginalisoituun asemaan. Tyypillisiä kontekstuaalisia 

teologioita ovat esimerkiksi feministiset teologiat, maahanmuuttajateologiat, post- ja 

antikolonialistiset teologiat ja ’’kolmannen maailman teologiat’’. Kontekstuaalisen teologian 

käsite on siis perin laaja, ja sitä onkin kritisoitu siitä, että sen alle voi sisällyttää minkä tahansa 

hegemonisen normin ulkopuolisesta näkökulmasta tehdyn teologian.31  

Modernin teologian suuntauksia – teokseen kirjoittamassaan artikkelissa Panu Pihkala 

esittää kaksi tapaa kontekstuaalisen teologian ymmärtämiseen. Ensimmäisen mukaan 

teologiset mallit ovat aina sidoksissa aikaan, paikkaan sekä siihen ihmisryhmään, joka 

muotoilee ne ja joka myös käyttää niiden suhteen valtaa. Toisin sanoen konteksti vaikuttaa 

aina teologisten mallien muotoutumiseen. Pihkalan mukaan toinen ymmärrystapa kattaa vain 

ne teologiat, jotka ovat tietoisesti kontekstuaalisia eli pyrkivät rakentamaan teologiaa tietyn 

ihmisryhmän, asian tai alueen näkökulmasta käsin.32 Erottelussa on siis kysymys siitä, 

ymmärretäänkö kaiken kaikkina aikoina tehdyn teologian olevan kontekstuaalista vai 

nähdäänkö kontekstuaalisuus modernin teologisen ajattelun piirteenä. Tannerin teologia on 

kontekstuaalista molempien Pihkalan esittämien ymmärrystapojen mukaisesti, sillä 

ensimmäinen korostaa kaiken kaikkina aikoina tehdyn teologian ja jokaisen teologin 

kontekstuaalisuutta. Toinen määritelmä puolestaan pätee Tanneriin, koska hän käsittelee ja 

käyttää ajattelussaan teemoja ja käsitteitä, jotka liittyvät hänen omaan länsimaisen 

markkinatalouden ja kuluttajuuden kyllästämään kontekstiinsa.33 Etenkin tämän tutkielman 

kannalta keskeiset teemat ovat vahvasti kietoutuneet länsimaiseen yhteiskunnalliseen 

keskusteluun.  

Kontekstuaalisuus on liitetty vahvasti yhteiskunnallisten rakenteiden muuttamiseen 

pyrkivään vapautuksen teologiaan. Esimerkiksi sekä Elina Vuola että Jason A. Wyman Junior 

korostavat kontekstuaalisuuden ja vapautuksen teologioiden suhdetta. Vuolan mukaan 

kontekstuaalisuus on yksi vapautuksen teologioiden ominaispiirteistä.34. Wyman Junior 

puolestaan korostaa kontekstuaalista teologiaa luontevana jatkumona vapautuksen 

teologioille. On kuitenkin huomattava, etteivät kaikki kontekstuaaliset teologiat 

automaattisesti kuulu marginaalista tehtävien vapautuksen teologioiden piiriin.35 Esimerkiksi 

Tannerin asema on hyvin suppeasti marginaalinen siinä kontekstissa, jossa hän toimii. Näin 

 
31 Wyman 2017. 
32 Pihkala, 2014, 1. 
33 Tannerin henkilökohtaisesta kontekstista tarkemmin luvussa 1.2. 
34 Vuolan mukaan muita erityispiirteitä ovat käytännön ensisijaisuus, yhteiskuntatieteiden käyttö teologian 

yhtenä välineenä, ideologiakritiikki, historiallisuus, sekulaarisuus sekä rakkauden korostaminen kristinuskon 

keskeisenä sisältönä. Vuola 1991, 15–16. 
35 Wyman 2017, 165. 
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ollen häntä ei voi kutsua vapautuksen teologiksi, vaikka hänen teologiansa onkin 

kontekstuaalista. 

Universaaleina pidettyjen kristillisten dogmien uudelleen muotoilu on kontekstuaalisten 

teologioiden keskeinen tehtävä, joten sen luonnollinen keskustelukumppani on 

konstruktiivinen teologia. Teologiaan tieteenä on aina kuulunut konstruktiivinen eli uutta 

luova ote, mutta konstruktiivisessa teologiassa teologian avoin, keskusteleva ja 

kontekstisidonnainen luonne korostuu entisestään. Wyman Jr. määritteleekin konstruktiivisen 

teologian pikemminkin useiden eri äänien jatkuvaksi keskusteluksi Jumalasta ja Jumalan ja 

luomakunnan suhteesta kuin pyrkimykseksi yhden aukottoman ja muuttumattoman 

systemaattisen mallin luomiseen. Tavoitteena konstruktiivisessa keskustelussa on 

väliaikaisten ja lähtökohtansa tunnustavien dogmien muotoileminen.36  

Historiallisesti konstruktiivinen teologia sijoittuu systemaattisen teologian ja sen kahden 

perusosan, dogmatiikan ja etiikan, jälkeiseen jatkumoon. Teologian systematisointi ja 

dogmien korostaminen sai alkunsa 1600 – luvulla, jolloin pyrkimys koherentin yhteenvedon 

muodostamiseen Raamatun teologiasta yhdistyi pyrkimyksiin erottaa etiikka ja teologia 

toisistaan. Näiden kahden tavoitteen vaikutuksesta syntyi systemaattinen teologia, joka on 

siitä saakka ollut ensisijainen teologian tekemisen tapa. Konstruktiivista teologiaa onkin usein 

määritelty juuri suhteessa systemaattiseen teologiaan ja dogmatiikkaan.37 Näillä on kuitenkin 

selkeitä eroja, kuten seuraavaksi käy ilmi. 

 Dogmatiikka kehittyi sellaiselle ajattelulle, jossa teologiakin on tunnustuksellista. Sen 

tavoitteena oli määritellä, mitä ja miten usein tiettyyn uskontokuntaan kuuluvien kristittyjen 

täytyy uskoa. Dogmatiikkaa tehdään usein systemaattisella metodilla, mikä tarkoittaa 

huolellista dogmi dogmilta etenemistä ymmärrettävän kokonaisuuden muodostamiseksi. 

Varsinainen systemaattinen teologia erityisenä ja dogmaattisesta teologiasta erillisenä 

teologian kategoriana alkoi kukoistaa vastauksena valistuksenajan paineeseen luoda täysin 

yhdenmukainen ja looginen teologinen systeemi. Molempien ennakko-oletuksena on 

metafyysinen todellisuus, jonka tarkka kuvaaminen on mahdollista oikeanlaisen, oppineen ja 

huolellisen tarkastelun jälkeen. Systemaattisen ja dogmaattisen teologian mukaan uskontona, 

joka osoittaa erityiseen Jumalaan ja Jeesuksen Kristuksen tekemään erityiseen lunastustyöhön 

kristinuskolla täytyy olla tietty iankaikkinen muoto, jonka voi soveltaa kaikkiin kristittyihin ja 

kristittyjen Jumala-suhteeseen kaikkina aikoina. Konstruktiivinen teologia sen sijaan harkitsee 

 
36 Wyman 2017 
37 Wyman 2017 
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kokonaan uudelleen teologista näkökulmaa, sillä se hyväksyy kantilaisen kritiikin inhimillisen 

tiedon rajoista ikuisen ja jumalallisen suhteen.38   

Kuten todettua, konstruktiivinen teologia torjuu välittömästi teennäisenä ajatuksen siitä, 

että jokainen kristillinen dogmin tulisi olla asetettavissa koherentisti ja ymmärrettävästi 

systeemiin, joka pätee kaikkina aikoina jokaisen elämässä. Konstruktiivisessa teologiassa 

koko ajatus loogisesta ja systematisoidusta dogmijärjestelmästä koetaan mahdottomaksi.39 

Kyky tunnistaa todellisuuden pluralistinen luonne onkin yksi konstruktiivisen teologian 

vahvuuksista, sillä se mahdollistaa kristillisten dogmien rekonstruoinnin. Tällä tavoin se 

vahvistaa kristillisiä eettisiä ja teologisia väitteitä globaaleissa yhteiskunnissa, joissa ihmisillä 

on todellisia kilpailevia vaihtoehtoja vastauksiksi hengellisiin kysymyksiin.  

Todellisuuden tunnustaminen tai systematisoinnista luopuminen ei kuitenkaan tarkoita 

perinteiden hylkäämistä, sillä konstruktiiviset teologit korostavat tekstien ja tradition 

merkitystä. Sallie McFaguen termein Raamatulla on keskeinen rooli ensisijaisena teologisena 

kielenä. Konstruktiivisessa teologiassa kirjoituksia tai traditiota ei kuitenkaan tulkita 

normatiivisina tai hallitsevina, vaan niitä sovitetaan yhteen myös muiden käyttäytymistä 

ohjaavien sääntöjen sekä tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoittelun kanssa.40   

Konstruktiivista teologiaa ei myöskään tehdä minkään tietyn tunnustuksellisen 

uskonnollisen liikkeen näkökulmasta käsin, vaan siihen sisältyy implisiittisesti ekumeeninen 

visio kirkosta.41 Kristillisten doktriinien ja akateemisten käsitteiden tekeminen saavutettavaksi 

kirkoille, maallikoille ja etenkin teologian opiskelijoille on keskeisiä konstruktiivisen 

teologian tavoitteita. Itse asiassa Wyman Jr:n mukaan teologisten oppien jakaminen sellaisille 

uusille opiskelijasukupolville, jotka eivät jaa samaa teologista taustaa kuin edeltäjänsä, on 

toistuvasti mainittu yhdeksi konstruktiivisen teologian keskeisimmistä motivaattoreista. 

Konstruktiivinen teologia on ikään kuin kartta, joka ei väitäkään olevansa sataprosenttisen 

tarkka kuvaus kristinuskosta, vaan se tarjoaa näköaloja ja mahdollisuuksia, joiden perusteella 

kukin voi määritellä oman ajattelunsa rajapyykit, sudenkuopat ja kiinnostuksen kohteet.42   

Kuten akateemisesta tavoitteesta voi päätellä, konstruktiivista teologiaa ei voi täysin 

samaistaa vapautuksen teologioiden kanssa. Jo ajattelumallien hermeneuttiset lähtökohdat 

eroavat toisistaan, sillä toisin kuin vapautuksen teologiat, konstruktiivisen teologian aktivismi 

ei aina lähde liikkeelle alistettujen perspektiivistä. Se ei myöskään säännönmukaisesti 

 
38 Wyman 2017, 172. 
39 Wyman 2017, 170 
40 Wyman, 2017. 
41 Wyman 2017 
42 Wyman 2017 
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pohjaudu ajatukseen radikaalin vapautuksen välttämättömyydestä sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi eikä se johdonmukaisesti pidä historiallisia 

vapautuksen hetkiä merkkeinä Jumalan ilmestymisestä maailmaan. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että suurin osa konstruktiivisista teologeista olisi eri mieltä edellä mainittujen 

periaatteiden kanssa. On kuitenkin tunnustettava, että monet konstruktiivisen teologian 

esimerkit ovat saaneet alkunsa muualta kuin kärsivien ja alistettujen kokemuksista. Silti 

konstruktiivisia teologeja yhdistää ajatus siitä, että kristittyjen ja kristinuskon täytyy 

aktiivisesti toimia tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi, mikä tapahtuu dogmien 

rekonstruoinnin avulla.43  

Luonteensa mukaisesti konstruktiivinen teologia on aikalaisille suunnattua teologiaa. 

Siihen ei kuulu oletus omien oppien ikuisesta validiudesta tai universaaliudesta. Se myös 

kieltäytyy säilyttämästä sellaista sisältöä, jonka olemassaolo perustu yksinomaan niiden 

vakiintuneeseen auktoriteettiasemaan. Vastaavasti konstruktiiviseen teologiaan kuuluu 

ymmärrys siitä, todennäköisesti se itsekin osoittautuu ajan myötä tavalla tai toisella 

eksklusiiviseksi, lyhytnäköiseksi tai naiiviksi uusien tärkeiksi osoittautuvien intellektuellien 

tai spirituaalisten totuuksien noustessa esiin.44 

Pohjimmiltaan konstruktiivinen teologia on siis teologisen ajattelun metodi, joka 

perustuu ajatukseen siitä, mikä teologian tehtävä maailmassa on. Metodina konstruktiivinen 

teologia toimii usein siltana, joka yhdistää nykyaikaisen kristillisyyden ja kristillisen 

teologian ambivalentit purkaukset toisiinsa. Wyman Junior väittää, että postmodernismin ja 

ajankohtaisten maailmanlaajuisten kriisien valossa tämän päivän kristinuskon on tärkeämpää 

sopeutua käsillä olevaan hetkeen kuin iankaikkisuuteen. Kristittyjen velvollisuus on vaatia 

muutosta epäoikeudenmukaisessa maailmassa. Myös teologian on siis oltava aktivistista. 

Aktivistisena teologiana konstruktiivinen teologia on Wyman Juniorin mukaan todellinen 

sekoitus kristillistä etiikkaa ja kristillistä teologiaa.45  

Kristillisen etiikan ja kristillisen teologian sekoittaminen on merkittävä osa myös 

Kathryn Tannerin teologiaa. Hän esimerkiksi kritisoi markkinavetoisen kapitalismia sen 

vaatimuksesta alistaa yksilön tavoitteet markkinavoimien tavoitteille. Kristinuskon käsitys 

Jumalasta ajallisten ja tilallisten rajoitteiden, eli tämän maailman, ulkopuolisena entiteettinä 

johtaa puolestaan siihen, ettei Jumalan kanssa sopusoinnussa toimiminen edellytä 

 
43 Wyman 2017  
44 Wyman 2017, 171. 
45 Wyman 2017, 166; 174. 



14 

 

yhteiskunnallisiin normeihin sopeutumista oman hyvinvoinnin kustannuksella.46 Edellä 

mainittu toimii esimerkkinä Tannerin konstruktiivisesta teologiasta, johon pureudutaan 

seuraavissa luvuissa syvemmin. Koska Isä, Poika ja Pyhä Henki kuuluvat erottamattomasti 

toisilleen eivätkä näin ollen voi olla mitään ilman toisiaan47 tutkielma on rakennettu triniteetin 

kolmijaon mukaan. Tannerin teologian käsittely aloitetaan Isästä, jonka jälkeen siirrytään 

Poikaan, ja Pojan jälkeen tarkastellaan Pyhää Henkeä. Jokaiseen persoonaan liittyviä dogmeja 

tarkastellaan inkarnaatiokeskeisestä näkökulmasta. Koko tutkielman läpi kulkee 

yhteiskunnallinen ote, mutta johtopäätöksiä edeltävässä luvussa Tannerin yhteiskunnallinen ja 

taloudellinen kritiikki näkyy selvimmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Tanner 2019, 33. 
47 Tanner 2011, 351. 
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2. Isä 

2.1 Kristillinen antropologia 

 

Ihmisen asema Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi luotuna on kristillisen antropologian 

luonnollinen lähtökohta. Imago Dei-doktriini eli kysymys siitä, miten Jumalan kuvana ja 

kaltaisena oleminen tulisi ymmärtää on ollut kiinteä osa teologista keskustelua jo vuosisatojen 

ajan. Jumalankaltaisuutta pidetään tyypillisesti luodun ihmisen inhimilliseen olemukseen 

sisällytettynä ominaisuutena, jonka taso kuitenkin vaihtelee. Esimerkiksi katolisen opin 

mukaan synti on turmellut ihmisen ja Jumalan välistä samankaltaisuutta onnistumatta 

kuitenkaan tuhoamaan sitä täysin.48 Se, missä määrin ihminen kuvastaa Jumalaa, mitä 

kuvastetulla Jumalalla itse asiassa tarkoitetaan ja miten Jumalan kuvastaminen tai 

jumalankaltaisuus tulisi ymmärtää sosiaalisessa elämässä ja yhteiskunnassa, on teologisen 

keskustelun kohde. 

Imago Dei-oppiin liittyviin kysymyksiin on vastattu eri aikoina eri tavoin. Varhaisessa 

teologiassa ihmisen olemuksesta pyrittiin löytämään Jumalaa kuvastavia ominaisuuksia. Veli-

Matti Kärkkäinen kutsuu tätä ajatussuuntaa Emil Brunnerin termiä käyttäen strukturaaliseksi. 

Reformaation myötä strukturaalinen teoria jäi kuitenkin relationaalisen mallin jalkoihin. 

Relationaalisen teorian mukaan ihmisen rooli Jumalan kuvana perustuu ennen kaikkea 

ihmisen olemassaolon luonteeseen; ihminen on olemassa vain relaatiossa Jumalan kanssa. 

Luonnontieteiden nopea kehitys haastoi puolestaan modernit teologit muokkaamaan sekä 

strukturaalista että relationaalista mallia. Moderni teologia synnyttikin dynaamiseksi nimetyn 

teorian, jonka mukaan Jumalan kuvana oleminen tarkoittaa vallitsevan todellisuuden lisäksi 

jatkuvaa matkalla olemista kohti Jumalan asettama lopullista päämäärää.49 Tannerin mukaan 

dynaamista teoriaa ei kuitenkaan voi pitää yksinomaan modernin teologian tuotteena, vaan jo 

varhaiset kirkkoisien ajattelusta on löydettävissä dynaamisen mallin mukaisia suuntauksia, 

mikä johtuu heidän tavastaan tulkita Heprealaista Raamattua Uuden testamentin 

tekstikatkelmien läpi. Niissä Kristus kuvataan toistuvasti Jumalan kuvaksi, kun taas ihmisen 

ajateltiin kuvastavan Jumalaa ainoastaan relaatioiden kautta. Ajatus toistuu Tannerin mukaan 

ainakin Athanasiuksen, Gregorios Nyssalaisen ja Cyril Aleksandrialaisen teksteissä. 50 Myös 

 
48 Saarinen 2011, 414–415 
49 Kärkkäinen 2015, 238. 
50 Tanner toteaa suurimman osan Paavalin kirjeitä tukevan tätä. Esimerkiksi Room.8:29; Kor.4:4; Kol.1:15 
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Veli-Matti Kärkkäinen nostaa esimerkeiksi Ireneuksen51, tekstejä, mikä korostaa dynaamisen 

mallin mukaisia piirteitä jo patristisessa ajattelussa. 

Vaikka strukturaalinen, relationaalinen ja dynaaminen malli painottavat ihmisen ja 

Jumalan suhdetta eri tavoin, niitä ei tule tarkastella toisensa poissulkevina vaan toisiaan 

täydentävinä. Nykyteologiassa yhteiskunnallisten ja sosiaalisten elementtien huomioiminen 

on keskeistä, mikä on vankistanut dynaamisen teorian asemaa.52 

Konstruktiivisessa teologiassa ihmisen on tyypillisesti ajateltu kuvastavan 

kolmiyhteiseksi tunnustettua Jumalaa, mikä on johtanut dynaamisen mallin kehittämiseen 

triniteetin kehyksessä.53 Esimerkiksi latinalaisamerikkalainen vapautuksen teologi Leonardo 

Boff kirjoittaa, että maailman luominen on Isän ja Pojan ikuisen rakkauden tulos. Isän ja 

Pojan rakkauden tuloksena syntyneessä maailmassa on nähtävissä kaikkien kolminaisuuden 

osien toiminta. Luodessaan Pojan Isä antaa alun myös kaikille muille luoduille Pojassa. 

Luodut kuvastavat siis sekä Isää että Poikaa. Näin ollen ihmiset eivät ole pelkästään luotuja, 

vaan ihmisen olemassaolo pohjautuu elämän, rakkauden ja yhteyden yltäkylläisyydelle, joka 

lähtee Isästä, kulkee Pojan kautta ja tulee ihmisille Pyhän Hengen vaikutuksesta.54   

Boffin esittämässä mallissa kyky muodostaa ja ylläpitää suhteita, toisin sanoen 

relationaalisuus, esitetään sellaiseksi inhimilliseksi ominaisuudeksi, joka mahdollistaa 

ihmisen yhteenkuuluvuuden Jumalan kanssa. On kuitenkin syytä huomata, etteivät kaikki 

ihmiset jaa samankaltaisia mahdollisuuksia tai kykyä relationaalisten suhteiden 

ylläpitämiseen. Esimerkiksi John Swinton on kritisoinut relationaalisuuden vaatimusta 

pastoraaliteologisesta kohtaamisen näkökulmasta. Swintonin mukaan relationaalisuuden 

korostaminen kohtaamistilanteissa painottaa liikaa yksilön kyvykkyyttä olla suhteessa muihin 

ihmisiin. Näin ollen yksilön voimavarat ja kognitiiviset taidot vaikuttavat yksilön 

mahdollisuuksiin tulla kohdatuksi ja arvostetuksi. Vaarana on, että ne, joiden kognitiiviset tai 

sosiaaliset taidot eivät täytä kohtaamiselle asetettuja vaatimuksia, eivät tule kohdatuiksi.55  

Tannerin kritisoi kaikkia edellä esiteltyjä Imago Dei-malleja niiden 

antroposentrisyydestä. Strukturaalisen, relationaalisen ja dynaamisen teorian lähtökohtana on 

ihminen ja se, mikä ihmisen ominaisuus osoittaa juuri ihmisen olevan erityisessä suhteessa 

Jumalan kanssa. Inhimillisen ominaisuuden etsiminen erityissuhteen vakuudeksi on kuitenkin 

 
51 Kärkkäinen 2015, 238. 
52 Kärkkäinen 2015, 238. 
53 Kärkkäinen 2015, 241. Luvussa viisi käsitellään tarkemmin kolminaisuutta, ja sen käyttämistä sosiaalisten 

suhteiden mallina. 
54 Boff 1988, 168. 
55 Swinton 2012, 261. 
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virheellinen lähtökohta, sillä ihmisen ja Jumalan välinen erityinen suhde perustuu yksinomaan 

Jumalan tahtoon. Ihmisen erityinen asema suhteessa Jumalaan perustuu siihen, että Jumala on 

halunnut muodostaa erityislaatuisen suhteen kaikista luoduista juuri ihmisen kanssa. Jumalan 

valinta ei kaipaa vakuudekseen mitään inhimillistä ominaisuutta, joka erityisesti täydellistäisi 

ihmisen tai tekisi juuri ihmisestä poikkeuksellisen muihin luotuihin verrattuna.56 Näin ollen 

ihmisestä itsestään ei ole löydettävissä erityiseksi tekevää ominaisuutta tai olemisen tapaa. 

Ainoastaan Jumala voi määritellä suhteensa luomaansa maailmaan ja sen olioihin.  

Kolmiyhteisen Jumalan luovaa persoonaa nimitetään usein Isäksi. Tannerin mukaan 

juuri Isän rakkaudesta kumpuavan toiminnan tarkastelu on edellytyksenä ihmisen ja Jumalan 

välisen erityisen suhteen ymmärtämiselle inkarnaation valossa. Kaikki luomakunnassa oleva 

hyvä sijaitsee ja saa alkunsa kolmiyhteisestä Jumalasta. Toisin sanoen kaikki hyvä, mitä 

luoduilla on, tulee lahjoina Jumalalta. Jumalasta lähtöisin olevan hyvän määrä on loputon eli 

luoduille lahjoitettu hyvyys ei vähennä Jumalalle kuuluvaa hyvyyttä. Luoduille lahjoitetun 

hyvän määrä korreloi kuitenkin sen kanssa, miten paljon luodut ottavat hyvää vastaan: mitä 

enemmän luodut vastaanottavat Jumalan lahjoja, sitä runsaammin Jumala niitä jakaa. Koska 

luodut saavat kaiken hyvän Luojalta, ei Luojan ja luotujen välillä voi olla kilpailuasetelmaa, 

sillä ilman Luojasta lähtöisin olevaa ja Luojan lahjoittamaa hyvää luoduilla ei olisi mitään 

millä kilpailla täydellistä hyvyyttä vastaan. Luojan ja luotujen välisen kilpailuasetelman 

täydellinen mahdottomuus onkin Tannerin näkemyksen keskeisempiä periaatteita.57  

Toinen keskeinen periaate liittyy Luojan ja luotujen olemusten erilaisuuteen. Jumalan ja 

luotujen on edustettava täysin erilaisia olemisen muotoja, jotta niiden välinen suhde kaiken 

antajan ja kaiken vastaanottajan välillä olisi mahdollinen. Jumalan transsendenttius 

tarkoittaakin inhimillisestä poikkeavaa olemisen muotoa tai tasoa. Luojan ja luotujen on 

oltava erillisiä ennen kuin ne voivat lähentyä. Jumalan ja ihmisen välinen ero on siis niiden 

välisen yhteyden tuote, ei sen edellytys. Tannerin tulkinta kääntää huomion pois ihmisestä 

kohti Jumalaa. Radikaali tulkinta Jumalan transsendentista luonteesta luo pohjan koko 

ihmisen ja Jumalan suhdetta selittävälle teorialle.58  

Sarah Coakley on määritellyt Tannerin lahjakäsityksen unilateraaliseksi ja 

ehdottomaksi. Lahjojen vaihto on yksipuolista, sillä se tapahtuu ainoastaan Jumalan 

päätöksellä. Päätös on myös ehdoton, sillä kukoistava ihmiselämä edellyttää Jumalan lahjojen 

vastaanottamista. Jumalan lahjojen oikeanlainen vastaanottaminen johtaa inhimillisen 

 
56 Tanner 2010, 2-3. 
57 Tanner 2010, 6. 
58 Tanner 2001, 3. 
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hyvinvoinnin lisääntymiseen, sillä hyvyyden vastaanottaneet ihmiset jakavat sitä myös toisille 

Jumalan esimerkin mukaisesti.59 Vaikka rakkauden ja onnellisuuden kaltaisten hyvyyksien 

lahjoittaminen maailmaan on Jumalan tahdon mukaista, ihminen ei automaattisesti toimi 

Jumalan tarkoittamalla tavalla. Synnin houkutuksesta ihminen voi kieltäytyä Jumalan 

lahjoista ja vetäytyä kauemmas Jumalasta. Syntiä on siis Jumalan lahjoittamasta hyvästä 

elämää antavasta voimasta kieltäytyminen. Se johtaa kärsimyksen ja kuoleman 

lisääntymiseen, mutta niitä vastaan käytävä kamppailu on kuitenkin voitettavissa inhimillisiä 

ominaisuuksia kehittämällä. Inhimillisten ominaisuuksien kehittäminen tarkoittaa jatkuvaa 

pyrkimystä tiiviimpään yhteyteen Jumalan kanssa. Ihmisen ja Jumalan erityislaatuinen suhde 

tarkoittaa siis sitä, että ihmisillä on mahdollisuus täydellistää inhimillistä olemustaan 

ottamalla vastaan Jumalan hyvyydestä peräisin olevia lahjoja. 60 

Mahdollisuus Jumalan lahjojen vastaanottamiseen ja läheisempään suhteeseen Jumalan 

kanssa on absoluuttisesti sama kaikille ihmisille henkilökohtaisista inhimillisistä 

ominaisuuksista tai kyvyistä riippumatta, sillä luodun olemus on kaikkia ihmisiä yhdistävä 

ihmisyyden minimimääritelmä. Täten jokainen ihminen on yhteydessä kolmiyhteiseen 

Jumalaan luomistyön kautta eikä esimerkiksi älykkyys, nokkeluus tai kauneus määritä yksilön 

asemaa suhteessa Jumalaan.61 Kaikkia ihmisiä yhdistävän inhimillisen olemuksen on 

kuitenkin yhdistyttävä täysin erilaisen Jumalan transsendenttiuden kanssa, jotta ihmisen ja 

Jumalan erityislaatuinen suhde toteutuisi täydellisenä. Inkarnaatiossa erilaiset olemukselliset 

tasot yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla. Seuraavassa luvussa käsitelläänkin sitä, miten 

Tannerin inkarnaatiokeskeinen näkökulma vaikuttaa kristilliseen antropologiaan. 

2.2 Kristus Jumalan ainoa mahdollinen kuva 

Luojan ja luotujen välisen kilpailuasetelman hylkääminen sekä antroposentrisen tarkastelun 

hylkääminen on inkarnaatiokeskeisen Imago Dei-dogmin edellytys. Ihmisen sijaan keskiöön 

nousee Kristus, jossa inhimillinen ja jumalallinen esiintyvät yhdessä erottamattomasti 

samana. Ihmisyyden ja jumaluuden tasaveroinen esiintyminen inkarnoituneessa Kristuksessa 

tarkoittaa sitä, että kilpailuasetelman hylkääminen on sekä inkarnaation toteutumisen että sen 

tarkoituksen saavuttamisen edellytys. Inkarnaatio ei olisi voinut tapahtua, jos jumaluus ja 

inhimillisyys olisivat kilpailleet Kristuksessa niin, että toisen olemassaolo merkitsee toisen 

totaalista puuttumista. Jumaluus olisi väistämättä voitanut kilpailun, mikä olisi johtanut 

 
59 Coakley 2008. 
60 Tanner, 2001, 1–2. 
61 Kärkkäinen, 2015. 
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Kristuksen inhimillisyyden katoamiseen. Välttääkseen sen, Jumalan oli oltava kilpailematta 

inhimillisen kanssa. Toisaalta myös ihmisen oli lakattava kilpailemasta Jumalan kanssa, sillä 

muuten inkarnaatio ei olisi saavuttanut tavoitettaan. Ihmisen ei ole mielekästä vaatia 

itsenäisyyttä Jumalasta tullakseen omaksi itsekseen, jos ihmisen inhimilliset ominaisuudet 

tulevat täydellisiksi vain Kristuksessa muodostuneen suhteen ansiosta. Vain yhteydessä 

Jumalan kanssa ihminen pääsee nauttimaan sellaisesta kukoistuksesta, joka ei luonnostaan 

kuulu inhimilliseen ymmärryksen piiriin.62 Täydellisen kukoistuksen saavuttaminen 

edellyttää siis sitä, että Kristuksessa sekä Jumala että ihminen luopuvat keskinäisestä 

kilpailusta. 

Vaikka inkarnaatio avaa jokaiselle ihmiselle tien läheisempään yhteyteen Jumalan 

kanssa, ei jokaisen ihmisen lähentymistä Jumalan yhteyteen voi kutsua inkarnaatioksi. 

Inkarnaatio on ainutlaatuinen tapahtuma, sillä Jumaluus ei yhdisty inhimilliseen ihmisessä 

yhtä erottamattomalla tavalla kuin Kristuksessa. Tämä johtuu ihmisen ja Jumalan 

olemuksellisesta erilaisuudesta: Kristus on yhden Jumalan persoonan inkarnaatio eli jumaluus 

kuuluu luonnollisena osana Kristukseen. Näin ollen kaikki muutkin jumaluuteen kuuluvat 

ominaisuudet ovat luonnollisina läsnä Kristuksessa eli inkarnaatiossa mikään ulkopuolinen tai 

luonnostaan siihen kuulumaton ei liity häneen. Kristuksen jumaluus on siis täysin 

muuttumaton ja menettämätön toisin kuin luotujen ihmisten. Ihmisen olemukseen puolestaan 

liittyy luonnollisesti vain inhimillisiä ominaisuuksia eli jumaluuteen kuuluvat piirteet tulevat 

aina ulkopuolelta. Toisin sanoen ainoastaan Kristus voi olla täydellinen Jumalan kuva. 

Ihminen, joka ei luonnostaan voi kuvastaa Jumalaa, voi kuitenkin muodostaa yhteyden 

Jumalaan ainoastaan osallisuuden kautta.63 

Osallisuuden kautta vastaanotettu jumaluus ei kuitenkaan esiinny ihmisessä samalla 

luonnollisella tavalla kuin triniteetin persoonissa tai inkarnoituneessa Kristuksessa. Ihmisen 

osallisuus Jumalan olemuksesta voi olla joko vahvaa tai heikkoa. Heikko osallisuus perustuu 

siihen, että ihminen on Jumalan luomistyön tulos. Kuten kaikkien muiden luotujen, myös 

ihmisen elämä on riippuvainen Jumalasta, sillä Jumala on elämä ja vain Jumala voi antaa 

elämän. Elämä ei siis ole luoduissa luonnostaan, vaan luodut saavat kykynsä ja olemisensa 

Jumalalta eli sellaiselta, mitä eivät itse luonnostaan ole. Päästessään heikkoon osallisuuteen 

Jumalan täydellisyydestä luodut kuvastavat Jumalaa, mutta eivät täydellisellä olemuksellisella 

 
62 Tanner 2010, 295–297. 
63 Jo kirkkoisät pitivät juuri Kristusta Jumalan kuvana, sillä Kristus on triniteetin toinen persoona, Sana. Näin 

ollen Genesiksessä Jumalan kuvalla ei ensisijaisesti viitata ihmiseen, vaan triniteetin sisäisiin suhteisiin. 

Tannerin huomauttaa tämän näkyvän myös suurimmassa osassa Paavalin kirjeitä, esimerkiksi Room. 8:29, Kor. 

4:4, Kol.1:15. Tanner 2010, 5–8. 
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tasolla. Luodut voivat esimerkiksi menettää elämänsä, mikä on mahdotonta Jumalalle, joka 

itse on elämä.64 Luotuisuuden myötä inhimilliseen olemukseen kuuluu siis luonnostaan 

heikko osallisuus Jumaluudesta. Koska Jumala on kaiken positiivisena pidetyn lähde, ei 

mikään inhimillinen hyvä olisi mahdollista ilman Jumalan läheisyyttä. Luotuisuuden ansiosta 

jokainen luomakunnan jäsen pääsee heikossa mielessä osalliseksi Jumalan hyvyydestä ja 

kykenee näin ilmentämään esimerkiksi hyvyyttä, kauneutta ja oikeudenmukaisuutta. 

Positiivisten tapahtumien eksistenssi ihmisten elämässä on siis luonnollista, vaikka ihminen ei 

hakeutusikaan vahvempaan yhteyteen Jumalan kanssa. 

Inhimillisten ominaisuuksien täydellinen kukoistaminen edellyttää kuitenkin vahvan 

osallisuuteen hakeutumista. Pyrkimällä vahvaan osallisuuteen Jumalan täydellisyydestä 

ihmisen on mahdollista myös heijastaa sitä. Heijastuessaan olemuksellisesti erilaisesta 

ihmisestä Jumalan täydellisyys muuttuu kuitenkin heikommaksi, koska heijastus ei voi 

koskaan saavuttaa alkuperäisen kuvan täydellisyyttä.65 Mitä lähemmäs Jumalaa ihminen 

pyrkii, sitä täydellisemmin Jumalan hyvyys on ihmisessä itsessään. Ihmisen ja Jumalan 

läheisyys saavuttaa täyttymyksensä Kristuksessa, jossa jumaluus ottaa inhimillisen osaksi 

itseään. Kristus on siis täydellisin Jumalan kuva, jonka läheisyyteen ihmiset voivat pyrkiä. 

Jopa niin lähelle, että ihmisestä tulee yksi tuon kuvan kanssa.66 Vahvan osallisuuden voi 

saavuttaa vastaanottamalla Jumalan kuvan Kristuksessa, sillä juuri Kristuksessa inhimilliset 

ominaisuudet ovat saavuttaneet täyden kukoistuksen Jumalan täydellisyyden yhteydessä.  

Luojan ja luotujen välinen jatkuvuus mahdollistaa jumaluuteen kuuluvan hyvyyden 

ilmentämisen inhimillisin keinoin. Inkarnaatiossa Jumala ilmentää tuota jatkuvuutta 

vahingoittamatta tai mitätöimättä Luojan ja luotujen välistä olemuksellista erilaisuutta. 

Inkarnaation ansiosta ihmisen ei tarvitse yksin pyrkiä olemaan täydellisen Jumalan kaltainen, 

vaan luodut jakavat Jumalan kanssa sen, mikä on ja pysyy itsessään jumalallisena: täydellisen 

jumaluuden kuvan eli inkarnoituneen Kristuksen.67  

Edellisessä luvussa sivuttiin syntiä eli sitä, mikä houkuttelee ihmisiä vetäytymään 

kauemmas Jumalan yhteydestä. Seuraavassa luvussa pureudutaan tarkemmin Tannerin 

näkemykseen synnin ja armon merkityksestä ihmisen ja Jumalan suhteessa.  

 
64 Tanner 2010, 8–12. 
65 Tanner siteeraa Gregorious Nyssalaisen peilivertausta, jonka mukaan samalla tavalla kuin on mahdotonta 

nähdä peilistä kaunista kuvaa viemättä kaunista kuvaa peilin lähelle, on ihmisluonnonkin mahdotonta peilata 

kauneutta viemättä itseään kauden eli Jumalan lähelle.Tanner 2010, 16–17. 
66 Tanner 2010, 13-14. 
67 Tanner 2010, 11-12. 
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2.3 Synti ja armo 

Synti ja armo ovat keskeisessä roolissa Tannerin Imago Dei-konstruoinnissa. Se, että Jumala 

haluaa tarjota ihmisille mahdollisuuden hakeutua vahvaan yhteyteen oman täydellisyytensä 

kanssa, kertoo Jumalan armosta. Ilman mahdollisuutta vahvaan osallisuuteen, ihmisillä ei olisi 

toivoa inhimillisten kykyjen täydellistymisestä. Armossaan Jumala tarjoaa ihmisille 

mahdollisuuden, vaikka ihmiset kieltäytyvät tarttumasta tilaisuuteen. Toisin sanoen Jumalan 

osoittama armo on välttämätön, jotta ihmiset voisivat saavuttaa täyden kukoistuksen ja 

kuvastaa Jumalaa.68 

Armon välttämättömyys perustuu jälleen ihmisen ja jumalan olemukselliseen 

erilaisuuteen. Ihminen on perustaltaan ei-jumalallinen, joten saavuttaakseen potentiaalinsa 

ihmisen täytyy vastaanottaa jotain sellaista, mikä ei luontaisesti kuulu inhimilliseen 

olemuksen piiriin. Jumalan osoittaman armon ansiosta ihminen voi ylittää luontoonsa 

kuuluvat rajoitukset. Toteamus ’’yksin armosta’’ tarkoittaakin itse asiassa ’’ei luonnollisesti’’. 

Luotujen ominaisuuksien kyvyttömyys täydellistyä luonnostaan herättää kuitenkin epäilyksiä 

Jumalan luomistyötä kohtaan. Luomistyö vaikuttaa vaillinaiselta, jos luodut eivät itsessään 

voi saavuttaa täyttä potentiaaliaan. Armoa korostamalla pystytäänkin osoittamaan luomistyön 

pohjimmiltaan pilaava epätäydellisyys ja se, että myös Jumala on siihen tyytymätön. Tannerin 

mukaan armon täydellistävän vaikutuksen tavoitteena ei siis ole alleviivata sitä, mikä 

luomisessa on arvokasta, vaan sitä, mikä siinä on vikana.69  

Armon ansiosta luotujen epätäydellisyydet voivat täydellistyä eli armon tehtävänä on 

auttaa ihmisiä käyttäytyä luonnolleen vastaisella, pikemminkin jumalallisella kuin 

inhimillisellä tavalla. Näin ollen armon vastakohta ei ole synti, vaan ihmisen luonnollinen 

olemus. Synnin vaikutusta ei kuitenkaan pidä väheksyä, koska juuri synnin takia ihmiset ovat 

alun perin haluttomia ottamaan vastaan Sanan ja Hengen lahjoja. Lahjojen palauttaminen 

alkuperäisellä tavalla ei ratkaise inhimillisen haluttomuuden ongelmaa, vaan ratkaisu löytyy 

siitä uudesta tavasta, jolla ihmisyys tulee jumaluuden osaksi Kristuksessa.70  

Synnin turmelevaan voimaan on myös syytä kiinnittää huomiota. Tannerin mukaan 

synti ei vahingoita ihmisluontoon kuuluvia perusominaisuuksia, kuten vapaata tahtoa, vaan se 

vahingoittaa sitä, miten Jumalan kosminen hyvyys on läsnä ihmisessä. Jumalan alkuperäisen 

tarkoituksen mukaisesti ihminen luotiin aluksi ikään kuin kosmista hyvyyttä täynnä olevaksi 

ikuisesti ehtymättömäksi astiaksi. Synti on kuitenkin etäännyttänyt ihmisen kosmisesta 

 
68 Tanner 2010, 59 -60. 
69 Tanner 2010, 58-62. 
70 Tanner 2010, 70. 
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hyvyydestä. Hyvyydestä etääntyminen on jättänyt jälkeensä tyhjyyden, jota pyritään 

täyttämään muilla hyviksi koetuilla asioilla, kuten materialla tai rahalla. Korvikkeet ovat 

kuitenkin myös luotuja eivätkä ne näin ollen kykene täyttämään kosmisen hyvyyden jättämää 

tyhjyyttä. Tyhjyyden täyttäminen onnistuu vain siirtymällä ihmisen luonnollisen eksistenssin 

tilasta Jumalan armon tilaan. Kyseessä on siirtyminen lähes ei mistään täydelliseen 

kaikkeuteen, muotoutumattomasta muotoiltuun. Siirtymä on siis katkonainen ja radikaali 

askel laadullisesti täysin erilaisten olosuhteinen välillä. Askel on kuitenkin otettava, jotta 

ihminen voisi saavuttaa luontaisen olemuksensa täyttymyksen. Jumalan armosta tulee siis 

edellytys sille, että ihminen voi olla täysin elossa ja elää kukoistavaa elämää.71  

Olemuksellisen erilaisuuden takia luodun täydellisyys ei kuitenkaan voi olla täysin 

samanlaistan kuin alkuperäisen Luojan täydellisyys. Luojan ja luotujen välisen essentiallisen 

eron aiheuttama ongelma vaikuttaa ylitsepääsemättömältä ilman inkarnaatiota. Inkarnaation 

ansiosta jumalan ja ihmisen olemukset yhdistyvät Kristuksessa. Yhdistyminen voi tapahtua 

ainoastaan Jumalan aloitteesta ja Jumalan armon ansiosta. Armossaan Jumala alentaa oman 

kosmisen täydellisyytensä liittääkseen sen inhimilliseen. Näin ollen Jumalan armo ilmenee 

Kristuksessa, ja Kristuksessa ilmenevästä armosta tulee tärkein tapa osoittaa ja ylittää se este, 

minkä luominen aiheuttaa luoduille riippumatta synnin ongelmasta.72 

Mahdollisuus vahvaan yhteyteen pääsemisestä, ja sen myötä inhimillisten 

ominaisuuksien täydellistymisestä, asettaa ihmisen erityiseen asemaan luotujen joukossa. 

Erityinen asema ei kuitenkaan tarkoita ylemmyyttä muihin luotuihin nähden. 

Antroposentrinen lähestymistapa, jossa jokin kehittynyt inhimillinen ominaisuus, kuten vapaa 

tahto, rationaalisuus tai kyky hallita toisia, typistää Jumalan ja luotujen välisen 

kommunikaation hierarkkiseksi järjestelmäksi, jossa muu luomakunta sijoittuu ihmisen 

alapuolelle. Jumalan ja ihmisen välinen erityissuhde ei kuitenkaan johda muun luomakunnan 

alistamiseen.73  

Mahdollisuus hakeutua vahvaan osallisuuteen Jumalan kanssa on universaalisti kaikkien 

ihmisten saavutettavissa. Ihmisten tasavertainen asema perustuu Luojan luomistyön tuloksena 

syntyneeseen koko luomakuntaa koskettavaan Luojan ja luotujen väliseen suhteeseen. 

Luotujen on mahdollista vastaanottaa Jumalan lahjoittamaan hyvyyttä, vaikka synti pyrkii 

kääntää ihmisten huomion niistä muualle. Lahjojen oikeanlainen vastaanottaminen johtaa 

myös niiden levittämiseen koko luomakuntaan hyvinvointia lisäten. Pelastus on Jumalan 

 
71 Tanner 2010, 70; 61-62; 60. 
72 Tanner 2010, 59-60. 
73 Tanner 2010, 6. 
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hyvyydestään lahjoittamista lahjoista suurin. Tannerin teologiassa pelastus ja inkarnaatio 

kietoutuvat yhteen tavalla, joka vähentää ristin tapahtumien painoarvoa Jumalan missiossa. 

Näkökulman muutos vaikuttaa myös niihin perusteisiin, joiden mukaisesti yhteiskunnallisia ja 

kulttuurisia arvoja on muodostettu. Seuraavassa luvussa tarkastellaan syvemmin inkarnaation 

pelastavaa merkitystä ja sen vaikutusta ristinteologiaan. 
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3. Poika 

3.1 Ristinteologia ja inkarnaatio 

 

Edellisessä luvussa osoitettiin, kuinka luodun ja Luojan välisten substanssierojen takia 

ainoastaan inkarnoitunut Kristus voi täysin kuvastaa Jumalaa. Inkarnaatio avaa luodulle 

inhimilliselle substanssille väylän läheisempään yhteyteen Jumalan kanssa. Läheinen ja vahva 

osallisuus Jumalasta merkitsee mahdollisuutta inhimillisten ominaisuuksien täydellisen 

kukoistuksen saavuttamiseen. Inhimillisten kykyjen lisäksi inkarnaatiokeskeisyys muuttaa 

käsitystä Kristuksen pelastustehtävästä ja sen merkityksestä sosiaaliseen todellisuuteen. Tässä 

luvussa keskitytään Tannerin inkarnaatiokeskeiseen kristologiaan sosiaalisesta ja 

soteriologisesta näkökulmasta. Luvussa konstruoidaan soteriologiaa, jossa pelastuksen 

keskeinen tapahtumaksi ei nousekaan ristiinnaulitseminen, vaan inkarnaatio. Näkökulman 

muutoksella on myös yhteiskunnallinen merkitys. 

Tannerin mukaan inkarnaation merkitys näkyy jo Raamatussa. Esimerkiksi hän nostaa 

Johanneksen evankeliumin, jossa valon ilmestyminen liitetään sekä Kristuksen syntymään 

että kuolinhetkeen. Jumalan valtakunnan metaforina usein käytettyjen valon ja kirkkauden 

liittäminen myös Kristuksen kuolemaan osoittaa, kuinka inkarnaatiossa alkanut jumaluuden ja 

ihmisyyden ykseys oli koko Kristuksen elämän läpäissyt keskeinen teema. Myös pelastus 

kietoutuu Kristuksen toiminnan ja maallisen elämän ympärille, mutta eri tavalla kuin teologit 

varhaisia kirkkoisiä lukuun ottamatta ovat tulkinneet: virheellinen tapa korostaa ristin 

tapahtumien merkitystä Kristuksen pelastustyössä alkoi Tannerin mukaan jo keskiajan 

teologioista. Ristin ympärille kietoutuvat soteriologiset mallit ovat vahingollisia, sillä ne ovat 

johtaneet negatiiviisin yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja arvoihin, joiden puitteissa on 

hyväksytty ja jopa ihannoitu nöyrää alistumista, sortoa ja kuuliaisuutta. Toksisten vaikutusten 

takia ristin teologia on herättänyt kritiikkiä monien feministiteologien keskuudessa. Tanner 

hyväksyy kritiikin ja vastaa siihen inkarnaatioon perustuvalla sovituksen mallilla, joka 

uudistaa ja korjaa perinteisten mallien heikkouksia.  

Ensimmäinen syy inkarnaation merkityksen vähäiselle ymmärrykselle on sen 

supistaminen koskemaan vain yhtä Jeesuksen elämän ajallista hetkeä, syntymää. Yksittäiseen 

tapahtumaan tai hetkeen supistamisen sijaan inkarnaatio tulisi ymmärtää jokaiseen Kristuksen 

olemassaolon hetkeen syntymästä kuolemaan ja kuolemanjälkeiseen elämään vaikuttavaksi 

tapahtumaksi. Inkarnaatio merkitsee ensisijaisesti sitä, että Jumalan toinen persoona Sana, 

joka kuuluu kokonaan Jumalan trassendentin olemisen tasolle eli siinä itsessään ei ole mitään 
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inhimillistä, on ottanut ihmisyyden täydellisesti osaksi omaa itseään. Jeesuksen koko 

ihmiselämän kaikki tapahtumat ovat siis myös inkarnoituneen Sanan tapahtumia. 

Yhdistyminen Sanan jumaluuteen ei kuitenkaan tee Jeesuksen ihmisyydestä millään tavalla 

poikkeavaa, vaan negatiivisina pidetyt ihmiselämän piirteet, kuten ahdistus, alistuminen, 

petturuus, kuolemanpelko ja pelko Jumalasta etääntymisestä olivat sen luontaisia osia. Kaikki 

pelastusta kaipaavat inhimilliset piirteet olivat siis läsnä myös Jeesuksen elämässä. Koko 

elämä tarkoittaa myös kuolemaa: mikäli inkarnaation sanotaan läpäisseen Kristuksen elämän 

jokaisen hetken, on ajateltava sen olevan läsnä myös hänen kuolemassaan ristillä. 

Pragmaattisesti ajateltuna myös risti edustaa kauttaaltaan sitä ihmiselämää, jonka Sana 

inkarnoituessaan ottaa omakseen.74 

Ristiinnaulitsemiseen keskittyminen on kuitenkin johtanut epätasa-arvoisten 

yhteiskunnallisten struuktuurien syntyyn ja jopa nöyrtymisen suosimiseen. Jo 1800-luvun 

valkoihoisen feministiteologit kiinnittivät huomiota erityisesti ristin teologian tuottamiin 

haitallisiin sukupuolirooleihin. Esimerkiksi Mary Daly on syyttänyt kristinuskon 

mieskeskeisyydestä juuri ristiinnaulitsemiskertomuksen maskuliinisia tulkintoja. Ristillä 

miespuolisen lunastajan rooli langenneen naisen, Eevan, aiheuttaman synnin sovittajana 

korostuu sellaisella tavalla, joka edesauttaa haitallisten sukupuolinormien ja -roolien 

syntymistä ja noudattamista aiheutuneesta kärsimyksestä huolimatta.75 

Toinen Tannerin esittämä temporaalinen lähtökohta on Sanan inkarnaatiossa 

omaksuvan ihmisyyden historiallisuus. Tannerin mukaan Sanan omaksuma ihmisyys on 

historiallista ihmisyyttä eli se kasvaa ja muuttuu. Koska ihmisyys muuttuu, ei inkarnaation 

pelastavaa vaikutusta tule ymmärtää staattiseksi tai välittömäksi. Jos pelastus olisi välitön 

tapahtuma, ihmiset olisi pelastettu heti Jeesuksen syntymästä alkaen eikä ristin tapahtumille 

jäisi enää mitään merkitystä. Välitön pelastus olisi vaikuttanut esimerkiksi Jeesuksen omaan 

ihmisyyteen siten, että ylösnoussut elämä olisi ollut sen oma heti syntymästä alkaen eikä sen 

olisi tarvinnut kulkea inhimillistä matkaa kohti kuolemaa sen saavuttamiseksi. Pelastuksessa 

ei kuitenkaan ole kysymys hetkellisestä tai yksittäisestä tapahtumasta, vaan se on ajallisen 

prosessin muoto, joka sisältää synnin ja kuoleman voimien kanssa kamppailua sekä 

ihmiselämää symboloivia muutoksia. Sovituksen prosessilla Tanner tarkoittaa siis 

inkarnoituneen Kristuksen maallista elämää, jonka aikana hänen inhimilliset ominaisuutensa 

muuttuivat aivan kuten kenen tahansa muun ihmisen. Synnin painon alla kärsivä ihmisyys voi 

 
74 Tanner 2010, 259 -262. 
75 Schüssler Fiorenza 2015, 106. 
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siis parantua koko sovitusprosessin ajan. Inkarnaatio pysyy jatkuvana ja sen vaikutukset 

muuttuvat.76 

Tannerin näkemyksen mukaan pelastus siis vaikutta jo tämänpuoleiseen elämään. 

Pelastuksessa eläminen tarkoittaa radikaalilla tavalla muuttunutta, mutta ei kuitenkaan 

täydellistä tai pelkästään onnellista ihmiselämää. Pelastusprosessi johtaa inhimillisten 

rajoitteiden ylittämiseen ja mahdollisuuteen päästä osalliseksi Jumalan lahjojen lisäksi eräistä 

jumaluuteen kuuluvista ominaisuuksista, kuten ikuisesta elämästä biologisen kuoleman 

jälkeen.77 

Tannerin pelastuskäsityksen mukaan pelastukseen liittyy myös toivo menneisyyttä tai 

nykyhetkeä paremmasta tulevaisuudesta. Tulevaisuuteen suuntaavalla toivolla ei kuitenkaan 

voi oikeuttaa nykyhetken kärsimyksiä, kuten feministisen teologian piiristä on huomautettu. 

Feminististen teologien esittämä kritiikki ei koske pelkästään pelastuksen ajallista merkitystä, 

vaan myös kristillisen symbolikielen haitallisuutta niiden korostaessa Jumalan väkivaltaista 

tapaa uhrata ainoa Poikansa ihmisten syntien tähden. Jeesusta pidetään aiheellisesti 

esimerkillisenä ihmisenä, mutta hänen nöyrän ja vapaaehtoisen alistumisen asettaminen 

esimerkiksi tai rohkaisuksi väkivallan edessä, ei johda ainoastaan väkivallan legitimointiin, 

vaan myös sen sallimiseen ja pahimmillaan ihannointiin.78 Universaaleina pidettyihin tapoihin 

ja normeihin mukautuminen ei kuitenkaan ole kristillisen jumalkäsityksen mukaista, vaan 

vallitsevien normien kyseenalaistaminen ja rikkominen on mahdollista sopusoinnussa 

maailman ulkopuolisen Jumalan kanssa.79 Ratkaistakseen Jeesuksen kuoleman tuottaman 

väkivallan sallimisen ongelman, feministiteologit ovat korostaneet ristinkuoleman 

poliittisuutta.80 Seuraavasta sitaatista käy ilmi, kuinka Ellis Rivkin painottaa, ettei Jeesus 

ensisijaisesti kuollut uskonnollisten mielipiteidensä, vaan poliittisen uhkaavuutensa takia: 

Juutalaiset eivät ristiinnaulinneet Jeesusta, eivätkä roomalaiset ristiinnaulinneet Jeesusta. 

Hänen teloittajanaan toimi imperialistinen yhteiskuntajärjestelmä, joka teki juutalaisista 

uhreja, teki roomalaisista uhrejaan ja lopulta teki myös Jumalan hengestä uhrinsa.
81  

 

Kun ristin väkivaltaiset tapahtumat identifioidaan ihmisten synnin ja vastustuksen 

seurauksiksi, ne näyttäytyvät viattoman uhrin kärsimyksenä ja kuolemana. Viattomassa 

 
76 Tanner 2010, 260 -261. 
77 Tanner 2019, 32. 
78 Schüssler Fiorenza, 2015, 115 
79 Tanner 2019, 33. 
80 Esimerkiksi Elisabeth Schüssler Fiorenza osoittaa, miten Jeesuksen kuoleman konteksti vaikutti varhaisten 

kristittyjen tulkintoihin ja selityksiin sen merkityksestä. Schüssler Fiorenza 2015, 118–129. 

81 Rivkin 1991, 257. 
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kärsimyksessä itsessään ei ole mitään hyvää eikä siitä itsestään voi johtaa mitään hyvää; 

viattoman kärsimys sinänsä ei pidä sisällään pelastuksen elementtejä. Myös Tanner korostaa 

ristiinnaulitsemisen poliittista luonnetta, mutta hän pitää tärkeänä myös sen merkitystä 

pelastuksen kannalta. Jos sovitus nähdään koko Kristuksen elämän läpäisseenä prosessina, 

hänen kuolemansa asettaa sille eräänlaisen päätepisteen. Jeesuksen kuolemaa ei näin ollen voi 

pitää täysin irrallaan sovituksen prosessista eikä risti teologiaa tule sivuuttaa yksinomaan 

negatiivisena, kuten monet feministiteologit tekevät. Ristin pelastavalle luonteelle on 

annettava huomiota, joskin uudenlaisella inkarnaatiokeskeisellä tavalla.82  

3.2 Inkarnaatio pelastuksen avaimena 

Ennen inkarnaatiokeskeisen mallin käsittelyä on syytä käydä läpi viisi klassista soteriologista 

mallia. Ensimmäinen on keskiajalla eläneen skolastikko Pierre Abelardin tulkinta 

ristinkuolemasta moraalisena esimerkkinä ihmisille. Abelardin mukaan Jeesuksen kuolema 

ihmisten puolesta on esimerkki Jumalan ihmiskuntaa kohtaan tuntemasta epäitsekkäästä ja 

uhrautuvasta rakkaudesta. Ihmisten velvollisuutena olisikin toimia toisia ja Jumalaa kohtaan 

Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti. Abelardin aikalaisen Anselm Canterburylaisen 

ajattelusta puolestaan kehittyi sijaiskärsijämalli, jonka mukaan Jeesus nähdään sijaiskärsijänä 

maailmassa, josta Jumalan luoma kauneus ja järjestys oli kadonnut ihmisten syntisyyden 

takia. Maailman onnettoman tilan korjaamiseksi Jeesuksen täytyi uhrata synnitön elämänsä ja 

alistua ristiinnaulitsemiskuolemaan sekä siihen liittyviin kärsimyksiin. Jeesus alistui 

kohtaloonsa äärimmäisestä kuuliaisuudesta ja kunnioituksesta Jumalaa kohtaan. Kristus antoi 

siis itse itsensä uhriksi, ja näin ihmiskunnan syntisyys hyvitettiin tavalla, joka ei ole 

inhimillisesti mahdollista: jumaluus kuului luonnollisena osana Kristuksen antamaan uhriin.83 

Reformaation myötä yleistyneen tavan mukaan sijaiskärsijämallissa korostettiin ennen 

kaikkea sitä, että Jeesus kärsi ristillä syntisille ihmisille kuuluneen rangaistuksen. 

Äärimmäisen kuuliaisuutensa kautta Jeesus kuitenkin täytti lain kirjaimen ja vapautti ihmiset 

rangaistuksesta. Jeesuksen uhrautuminen korostuu myös huolettoman vaihtokaupan mallissa, 

joka Tannerin mukaan sai alkunsa Martin Lutherin ajattelusta. Tässä mallissa Kristus ottaa 

ihmiskunnan synnit kantaakseen ja tuhoaa ne ristillä. Samalla ihmiset pääsevät uskon kautta 

osallisiksi Kristuksen oikeamielisyydestä ja saavuttavat näin hyväksynnän Jumalan edessä. 

Ruotsalaisen Gustaf Aulénin kehittämässä Christus victor- mallissa puolestaan ihmiskunta on 

pelastunut, koska Jumala voitti ristillä taistelun kuolemaan ja pahuutta vastaan.84 

 
82 Tanner 2010, 252. 
83 Tanner 2010, 247. 
84 Tanner 2010, 247–248. 
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Klassiset mallit selittävät ristillä tapahtuneen sovituksen eri mekanismien avulla. Eroja 

on esimerkiksi siinä, kuka tai mikä aiheutti ristin tapahtumat. Joidenkin mallien mukaan 

tapahtumat olivat Jumalan tai Jumalan suunnitelmaa noudattavan Jeesuksen aiheuttamia, 

toisten mukaan puolestaan syypäänä oli ihminen tai jopa paholainen. Vaihtelevia näkemyksiä 

on myös siitä kehen tai mihin ristinkuolema itse asiassa vaikuttaa. Muutoksen voi ajatella 

tapahtuvan Jumalassa, jonka viha muuttuu armoksi tai ihmisissä, joiden viha Jumalaa kohtaan 

muuttuu rakkaudeksi ja pelko luottamukseksi. Myös ihmisten ja Jumalan suhteen voi 

kokonaisuutena nähdä olevan muutoksen kohteena. Myös muutoksen seuraukset vaihtelevat 

mallien mukaan.85 

Ilmiselvien erojen lisäksi Tanner korostaa kahta malleja yhdistävää samankaltaista ja 

ylitsepääsemätöntä ongelmaa. Ensimmäinen ongelma liittyy mallien tarjoamiin jumalkuviin. 

Esimerkiksi Abelardin moraalisen esimerkin mallin Jumalaa Tanner kuvailee helposti 

loukkaantuvaksi ja tunteelliseksi hölmöksi, jolta puuttuu kyky tuntea oikeutettua raivoa 

maailmassa riehuvaa syntiä kohtaan. Christus victor – mallin Jumala puolestaan vaikuttaa 

olevan huolestuneempi oman kunnian säilyttämisestä kuin maailman kärsimyksistä. Yleinen 

kuva Jumalasta, joka vaatii, tai jopa nauttii, kärsimyksestä ja kuolemasta, on ongelmallinen.86 

 Jumalkuvien lisäksi toinen keskeinen ongelma on, että klassisten mallien pelastuksen 

mekanismit perustuvat feodaalisten yhteiskunnallisten normien varaa tai jäävät kokonaan 

epäselviksi. Esimerkiksi sijaiskärsijämalli perustuu moderneissa yhteiskunnissa vieraana 

pidettyyn kunniakoodistoon, jonka perustana on jyrkkä yhteiskunnallinen hierarkia. Lisäksi 

sijaiskärsijämallin uskottavuutta nakertaa valistuksen ajalta saakka vallinnut oikeuskäsitys, 

jonka mukaan syyttömän rankaiseminen on tuomittava epäoikeudenmukaisena. Christus 

victor- mallissa puolestaan pelastus perustuu Kristuksen ristillä käymään voitokkaaseen 

taisteluun pahuuden voimia vastaan. Mallista ei kuitenkaan käy ilmi, miten taistelu voitetaan 

eli itse sovituksen mekanismi jää hämäräksi. Mallin kehittäjä Gustaf Aulén on kuitenkin 

vastannut ongelmaan kehittämällä teorian lunnaista. Aulénin lunnasteorian mukaan ristin 

avulla Jumala lunastaa ihmiset synnin ja kuoleman vangeiksi joutumiselta. Lunnasteoria 

lähestyy Gregorius Nyssalaisen metaforaa syötistä ja koukusta. Nyssalaisen metaforan 

perusidea on, että paholainen ottaa Jeesuksen kuolemaan aivan kuin Jeesus olisi normaali 

syntinen ihminen, jonka kuolema on oikeutetusti perusteltavissa. Näin tehdessään paholainen 

kuitenkin ylittää valtuutensa ja menettää oikeutensa ihmiskuntaa kohtaan. Jeesus toimi siis 

eräänlaisena Jumalan asettamana syöttinä, jonka avulla Jumala houkutteli paholaisen 

 
85 Tanner 2010, 248–249. 
86 Tanner 2010, 249–250. 
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koukkuunsa. Koukkuun jäätyään paholainen menetti mahdollisuutensa samankaltaisen vallan 

saavuttamiseen ihmiskuntaa kohtaan.87 

Kolmas klassisten mallien ongelma on se, että niissä Kristuksen funktionaalinen 

merkitys saa vain vähän huomiota, vaikka evankeliumeissa Jeesuksen maanpäällisestä 

elämästä kerrotaan paljon. Tanner yhtyy feministi- ja womanistiteologien88 painotukseen, 

jonka mukaan Jeesuksen kuolema täytyy yhdistää hänen julkisen toimintansa kanssa tavalla, 

joka ei vähennä Kristuksen olemuksen pelastavaa merkitystä. Feministiteologiassa on 

tyypillistä ajatella Jeesuksen kuoleman ja elämän yhdistyvän oikein, mikäli Jeesuksen 

maanpäällinen toiminta synnytti ristiinnaulitsemiseen johtanutta vastustusta tai mikäli ristin 

viestinä on, että ihmisen tulee omistautua Jumalan missiolle huolimatta siitä hinnasta, joka 

siitä todennäköisesti tulee maksettavaksi maallisessa kärsimyksessä ja kuolemassa.89 

 Tanner korostaa, että julkisen Kristuksen toiminnan ja kuoleman onnistuneen 

yhdistämisen myötä huomio kääntyy pois ristinkuoleman eksklusiivisuudesta kohti Jumalan 

mission todellista luonnetta. Esimerkiksi Jeesuksen sosiaalisten suhteiden parantava luonne, 

syntisten hyväksyminen lähimpien seuraajien joukkoon sekä inklusiiviset pöytäseurueet olivat 

osoituksia rakkaudesta, jolle Jumalan missio todellisuudessa perustuu. Jumalan tahdon 

mukainen kuolema on luonnollisesti osoitus äärimmäisestä kuuliaisuudesta, mutta kuolema 

itsessään on este mission toteutumiselle, ei sen positiivinen kulmakivi. Mikäli Jumalan 

suunnitelman on tarkoitus jatkua, se jatkuu Jeesuksen kuolemasta huolimatta, ei sen ansiosta. 

Ideaalitilanteessa Jumalan luoma maailmassa ei olisi lainkaan kärsimystä tai kuolemaa, mutta 

koska niitä on, ne on myös kukistettava. Inhimillinen vastustus ja kuolema estävät Jumalan 

suunnitelmaa toteutumasta, joten ne on voitettava ylösnousemuksessa.90 Klassisten 

soteriologisten mallien sisältämiä väkivaltaisia elementtejä on mahdoton sisällyttää 

rakastavan Jumalan pelastussuunnitelmaan, joten niistä on luovuttava ja siirryttävä kohti 

uudenlaista inkarnaatiokeskeistä pelastuksen mallia.  

Inkarnaatio ei ole jäänyt täysin vaille huomiota klassisissakaan malleissa. Gustaf 

Aulénin Christus victor- mallissa sillä on merkittävä rooli, koska taistellakseen ristillä syntiä 

 
87 Tanner 2010, 253. 
88 Tanner käyttää usein käsiteparia feministinen ja womanistinen teologia (feminist and womanist theology). 

Tässä tutkielmassa tiivistän käsiteparin jatkossa vain feministiseksi teologiaksi kielellisen selkeyden vuoksi. 

Womanistisella teologialla tarkoitetaan värillisten naisten tekemää intersektionaalista feminististä teologiaa, 

jossa kristillisen teologian tekemisen lähtökohtana on värillisten naisten moninkertaisten vähemmistöaseman 

tuottama kokemus. Womanistinen teologia on ollut pitkään leimallisesti pohjoisamerikkalaisten mustien naisten 

teologiaa, mutta nykyisin se on levinnyt myös etenkin afrikkalaisten mustien naisteologien keskuuteen. 

www.encyclopedia.com/religion/legal-and-political-magazines/womanist-theology. 
89 Tanner 2010, 251. 
90 Tanner 2010, 251. 
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ja kuolemaa vastaan Jumalan on tultava niiden valtaamaan maailmaan ihmisen muodossa. 

Inkarnoituneessa Kristuksessa Jumala sitoutuu kamppailemaan ihmiskunnan puolesta. 

Taistelu alkaa jo inkarnaatiossa. Näin ollen Aulén näkee inkarnaation aloittaneen Jeesuksen 

elämänmittaisen ja ristille kulminoitunen taistelun pahuutta vastaan. Tannerin 

inkarnaatiokeskeisessä mallissa inkarnaatiolla on keskeisempi rooli, sillä inkarnaatiossa Sana 

ottaa ihmisyyden omakseen, ja vain tämän ykseyden ansiosta ihmisyys voi vastaanottaa 

pelastuksen. Ensin pelastui inkarnoituneen Kristuksen ihmisyys ja sen jälkeen Kristuksen 

kautta kaikkien muiden ihmisten ihmisyys. Inkarnaation mahdollistaman pelastuksen myötä 

ihmisyys puhdistuu ja parantuu synnistä ja sen vaikutuksista, koska inkarnaatiossa Jumalan 

elämää antava voima liittyi synnin valtaamaan ihmisyyteen. Siinä missä Aulénille inkarnaatio 

oli kuolemaa vastaan käydyn taistelun välttämätön edellytys, Tannerille se on koko 

pelastuksen, ei pelkästään pelastukseen johtavan taistelun, perimmäinen syy.91 

Kirkkoisien92 perinnettä seuraten Tanner siis toteaa, ettei sovitusta voi rajoittaa 

ristille. Sovitusta tai pelastusta ei tule ymmärtää palkintona, jonka Jumala antaa ihmisille 

Jeesuksen kuuliaisuuden ansiosta. Jumalan tarjoama pelastus ei myöskään ole seuraus 

Jeesuksen uhrautuvasta kuolemasta samalla tavalla kuin velallisen vapautuminen on velkojen 

maksamisen seuraus. Jumala pelastustyön ei voi ajatella seuraavan Jeesuksen uhrautumista, 

kuuliaisuutta tai kuolemaa ristillä, sillä niihin nähden se tulee liian myöhään ja liian hitaasti. 

Sen sijaan Jumala pelastaa ihmiset heti alussa yhdistämällä inhimilliset ominaisuudet itseensä 

inkarnaatiossa. Myös se, että inkarnaatio liittyy kaikkiin Kristuksen elämän osa-alueisiin, 

todistaa siitä, ettei ihmisyyden ja jumaluuden yhdistymistä Kristuksessa voi redusoida 

pelkästään ristinkuolemana. Samalla tavoin inkarnaation pelastava vaikutus läpäisee koko 

Kristuksen elämän ja kaikki sen vaiheet.93 

 Vaikka Tanner kritisoikin klassisia pelastuksen malleja ristikeskeisyydestä, hän 

kuitenkin näkee myös ristin tapahtumilla osansa pelastustyössä. Jos jumalallisen Sanan voima 

on siinä, että se ottaa omakseen synnin ja kuoleman piinaaman ihmisyyden, sen täytyy 

yhdentyä täysin myös kärsimyksen ja kuoleman kanssa. Näin tapahtui Jeesuksen nöyrtyessään 

kärsimään ristillä. Jeesuksen täytyi siis olla kuuliainen kuolemaansa saakka tullakseen 

ylennetyksi ikuiseen elämään. Jeesuksen kuuliaisuus tarkoittaa kuitenkin vain sitä, että Sanan 

täytyi kärsiä ristillä. Inhimillinen Jeesus ei siis ylösnoussut palkinnoksi kuuliaisuudesta ja 

 
91 Tanner 2010, 252–254. 
92 Tässä Tanner toteaa seuraavansa Gregorios Nazianzialaisen, Gregorios Nyssalaisen ja Cyril Aleksandrialaisen 

kaltaisten kirkkoisien ajatuksia. Tanner 2010, 255–256. 
93 Tanner 2010, 257. 
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kärsimyksen sietämisestä, vaan kärsimys ja kuolemat olivat välttämättömiä, jotta Sanan 

jumaluuteen kuuluvia voimia pystyi soveltamaan ihmisyyteen pelastavalla tavalla. Näin ollen 

Jeesuksen nöyryys ristillä toimi lähtökohtana Jumalan pelastustyölle samalla tavalla kuin 

ihmisen täytyy olla sairas mennäkseen lääkäriin, ei niin, että Jeesuksen täytyi ensin niellä 

ylpeytensä ja anoa anteeksiantoa pelastuakseen. Ottamalla koko ihmisyyden omakseen Sana 

pelastaa kaikki ihmiset kokonaan.94  

Pelastus ei kuitenkaan ole kärsimyksessä, kuolemassa tai uhrauksessa itsessään, vaan 

veriset ja väkivaltaiset puolet edustavat maailmaa, jolta ihminen on pelastettava. Sovituksen 

mekanismi ei heikennä ristinkuoleman kauheuksia, vaan korostaa niitä, sillä juuri ne ovat syy 

sille, että inkarnaatio on välttämätön pelastuksen saavuttamiseksi. Jeesuksen teloitukseen 

johtaneiden poliittisten ja uskonnollisten syiden realistinen arviointi on näin tarpeen, sillä ne 

korostavat maailman syntisyyttä. Ristinkuoleman perusteella ei kuitenkaan ole perusteltua 

nostaa yhtäkään inhimillistä ominaisuutta erityisen ihailun kohteeksi, sillä yksikään 

Kristuksen inhimillisistä ominaisuuksista ei johtanut pelastukseen, ei edes hänen 

järkähtämätön kuuliaisuutensa Jumalan suunnitelmalle. Jeesuksen uskollisuus Jumalalle oli 

hyvä asia, mutta kuuliaisuus ei johtunut hänen inhimillisistä ominaisuuksistaan, vaan siitä, 

että hän itse oli Isän mission mukaisesti inkarnoitunut Sana eli Poika, kolminaisuuden toinen 

persoona.95 

Vaikka Tanner korostaakin inkarnaation olleen suuressa roolissa jo varhaisten 

kirkkoisien pelastusopeissa, ei se kuitenkaan ole noussut merkitykselliseen asemaan edes 

Gustaf Aulénin kaltaisten varhaisesta kirkosta kiinnostuneiden teologien työssä. Tannerin 

mukaan mahdollinen selitys voi löytyä nykyaikaisen ja antiikin kreikkalaisen filosofian 

sovituskäsitysten eroista. Kreikkalaisen filosofian oletukset perustuivat käsitykseen 

inkarnaation pelastavasta merkityksestä, mikä ei välttämättä ole ollut itsestään selvää 

modernille ihmiselle. Toinen merkittävä syy lienee käytettävissä olleissa käsitteissä. 

Inkarnaatiosta puhuttaessa sorrutaan usein reifikaatioon kun universaalia ihmisyyttä on pyritty 

liiaksi esineellistämään. Tanner kuitenkin toteaa, että vaikka asia olisikin näin, filosofisten 

oletusten epäuskottavuus kykenisi tuskin selittämään, miksi inkarnaatiota ei ole sisällytetty 

reformaation jälkeen muodostuneisiin sovitusteorioihin, sillä kirkkoisät96 eivät selitä 

inkarnaation pelastavaa voimaa monimutkaisin filosofisin sanakääntein, vaan käytetyt 

 
94 Tanner 2010, 257–258. 
95 Tanner 2010, 262. 
96 Tanner viittaa jo aiemmin mainittujen Gregorios Nazianzilaisen, Gregorios Nyssalaisen sekä Cyril 

Aleksandrialaisen teksteihin. 
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metaforat ovat maanläheisiä. Sovitusta verrataan esimerkiksi pimeyden rikkovaan valoon tai 

puun syttymiseen palamaan. Inkarnaatioteoriassa ei myöskään ole mitään erityisen 

paheksuttavaa, kuten viattomien uhraamista toisten puolesta.97 

Tannerin muotoilema inkarnaatiokeskeisen sovituksen malli horjuttaa sekä 

sijaiskärsijämallin että välillisen tyydytyksen mallin mekanismeja ja niistä käytettyä 

sopimusperustaista kieltä. Klassiset reformaation jälkeen muodostuneet pelastuksen teoriat 

onkin hylättävä niihin liittyvien ongelmien ja epätäydellisyyksien vuoksi. Niiden sijaan on 

keskityttävä jo patrististen kirkkoisien muotoilemaan inkarnaatiokeskeiseen pelastusoppiin. 

Inkarnaatiokeskeisyys vastaa feministisen teologien esittämään kritiikkiin, jonka mukaan 

ristinteologia johtaa tiettyjen inhimillisten piirteiden korostamiseen pelastuksen 

edellytyksenä. Ristin teologiaan liittyvän uhrikuvaston myötä itsensä uhraaminen on noussut 

ihanteeksi, jolla on oikeutettu erilaisiin ihmisryhmiin kohdistuneen alistamisen sietämistä. 98  

Seuraavassa luvussa Tannerin inkarnaatiokeskeinen kristologia vastaa kristilliseen uhrin ja 

uhraamisen kuvastoon.99 

3.3 Inkarnaatio ja uhrilahja 

Tutkielman ensimmäisessä luvussa lahjan teoriaa sivuttiin puhuttaessa Jumalan ihmisille 

lahjoittamista hyvyyksistä. Jumalan ja ihmisen välinen lahjoitussuhde todettiin 

yksisuuntaiseksi ja yksipuoliseksi, sillä lahjat tulevat aina Jumalalta ihmisille. Moderni 

käsitys lahjasta perustuu kuitenkin Marcel Maussin 1900-luvun alussa kehittämälle 

lahjanteorialle. Erilaisilla ihmisten jumalille lahjoittamilla uhrilahjoilla on kuitenkin ollut 

merkittävä rooli muinaisessa kreikkalais-laisroomalaisessa kulttuurissa. Konteksti 

huomioiden onkin luonnollista, että ensimmäiset kristityt tulkitsivat Jeesuksen kuoleman 

seurakunnan uuden liiton puolesta suorittamaksi (ehtoollis-)uhrilahjaksi.100  

Modernissa lahjanteoriassa lahjojen ajatellaan olevan pääosin pyyteellisiä. Lahjojen 

vaihdosta saatu hyöty liittyy sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen, keskinäiseen arvostukseen 

ja kunnioitukseen, ryhmäytymiseen sekä ystävyyteen.101 Jumalalle suunnattu uhrilahja ei 

luonnollisesti sovi perinteisen sosiaalisia suhteita ylläpitävän lahjan määritelmään, sillä lahjan 

 
97 Tanner 2010, 259. 
98 Tanner 2010, 263. 
99 Englannin kielessä on käytössä kaksi uhria tarkoittavaa sanaa, victim ja sacrifise, joiden merkitykset eroavat 

hivenen toisistaan. Victim-sanaa käytetään puhuttaessa jonkin ulkopuolisen toimijan, kuten järjestelmän uhrista. 

Sacrifise puolestaan viittaa jonkin tai jonkun puolesta uhrattua. Sanaa sacrifice voi käyttää myös verbinä 

ilmaisemaan jonkin tai jonkun puolesta uhraamista. Suomen kielen uhri- käsitteeseen ei sisälly vastaavaa eroa, 

mutta on huomattava, että suomen kielen verbit uhrautua ja uhrata liittyvät teologiseen keskusteluun. Tanner 

käyttää pääosin englannin kielen termiä sacrifice puhuessaan Jeesuksesta ja hänen ristinkuolemastaan. 
100 Tanner 2010, 264. 
101 Saarinen 2016, 167. 
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antaja, ihminen, ei voi saada täyttä varmuutta vastalahjasta. Iankaikkinen elämä, anteeksianto, 

armo ja pelastus liittyvät sellaiseen todellisuuteen, joka eroaa ihmisten välisen sosiaalisen 

lahjanvaihdon todellisuudesta.102  

Uhrilahjaa ei tulisikaan arvioida modernista ymmärryksestä käsin, sillä nykyihmisen 

käsitys uhraamisesta poikkeaa varhaisten kristittyjen käsityksestä. Postmoderneissa 

yhteiskunnissa uhraaminen ymmärretään ensisijaisesti itsen uhraamisena muiden tai 

korkeamman hyvän puolesta. Itsensä uhraamista ei kuitenkaan motivoi niinkään uhrauksen 

myötä toiselle tuleva hyöty, vaan uhrauksen tekeminen on välttämätöntä moraalisesti 

oikeanlaisen toiminnan kannalta. Raamatun maailmassa uhrien antaminen nähtiin kuitenkin 

toisin: uhrimenot olivat riittejä, joiden avulla joko juhlistettiin iloista kanssakäymistä tai 

merkittiin kanssakäymisen loppumista. Kanssakäyminen ymmärrettiin sekä ihmisten väliseksi 

mutta myös ihmisen ja Jumalan väliseksi toiminnaksi. Uhrin antaminen oli kuitenkin lähes 

aina myös sosiaalinen ja poliittinen teko, sillä uhratun eläimen ruumiinosat jaettiin 

sosiaalisten suhteiden perusteella. Samalla tavalla Jeesuksen kuoleman ymmärtäminen 

uhrilahjana sisältää väistämättä poliittisia merkityksiä ja monenlaisia ulossulkemisen, 

yhteisöllisyyden ja sosiaalisen organisoitumisen muotoja. Jeesuksen kuoleman jälkeen 

muodostunut kristittyjen yhteisö esimerkiksi otti mallia Jeesuksen inklusiivisesta toiminnasta 

ja eettisestä opetuksesta luottaen siihen, että Jeesus antoi itsensä uhriksi hyvän asian 

puolesta.103 

 Uhrilahjoihin liittyvän tematiikan ei kuitenkaan pidä antaa häivyttää Jeesuksen 

ristinkuoleman poliittista ulottuvuutta. Jeesus teloitettiin raa’asti rikollisten joukossa 

kaupungin muurien ulkopuolella, koska hänen poliittiset vastustajansa pitivät häntä 

vaarallisena. Jeesuksen kuoleman oli siis poliittinen toimi, joka erosi varsin paljon sen 

aikaisista pappien temppeleissä antamista uskonnollisista uhreista. Vasta myöhemmin 

kuolemaan liitetty uhripuhe hankaloittaa sen todellisen merkityksen ymmärtämistä. 

Oikeanlaisen ymmärryksen saavuttamiseksi ristin uhrikuoleman tematiikkaa tulisikin 

tarkastella inkarnaation näkökulmasta, jolloin huomataan, että Jumalan pelastava toiminta on 

keskeistä ristin tapahtumissa. Kun ristillä annettu uhri ei ole pelkästään ihminen, vaan myös 

tosi Jumala, on selvää, että Jumala toimii tapahtumassa sekä uhrina että uhraajana. Itse asiassa 

juuri Jumala uhraa itsensä ihmisten synnin ja kuoleman rasittaman olemuksen puolesta. Koko 

tilanne on siis Jumalan hallussa; Jumala tuo uhritilanteeseen kaiken tarvittavan eikä ihmisen 

 
102 Tanner 2010, 265. Saarinen 2016, 167–168. Lahjan antamisen filosofiasta enemmän esimerkiksi Risto 

Saarinen: The God and the gift: an ecumenical theology of giving (2005). 
103 Tanner 2010, 265 – 266. 



34 

 

tarvitse antaa mitään takaisin. Uhrilahjaa ei siis olekaan ihmiseltä Jumalalle, vaan Jumalan 

ihmisille antama lahja, johon ihminen ei reagoi antamalla vastalahjaa. Näin uhraaminen 

tuleekin ymmärretyksi inkarnaatiota seuranneena lunastuksena.104 

 Ristillä kuollut inkarnoitunut Kristus oli kuitenkin myös todellinen ihminen. 

Ihmiskunnan syntien puolesta ristillä uhrattiin myös kipua ja kärsimystä tuntenut ihminen. 

Uhraaminen ei kuitenkaan liity yksinomaan kuolemaan tai lahjanvaihtoon, vaan se on myös 

pyhittämistä. Jeesuksen ylösnousemus osoittaa, että ristinkuolemassa elämä tuli häneen eli 

inhimillisen Jeesuksen uhripositio ei johda kuolemaan, vaan elämään sen täydellisimmässä ja 

puhtaimmassa muodossa, Jumalan yhteydessä. On tärkeään huomata, että kuolema ei 

kuitenkaan tee pyhäksi, vaan kuolemasta elämään siirryttäessä Jumalan toiminta muuttaa 

kuoleman pyhäksi. Jumala ei pyhitä ihmisten tavoin tappamalla, vaan pyhitys tapahtuu 

inkarnaatiossa tapahtuneen yhdistymisen ansiosta. Toisin sanoen Jeesus ei tule pyhäksi sen 

takia, että Jumala on uhrannut hänet, vaan sen ansiosta, että elämää antavan Sanan voimat 

pyhittävät Jeesuksen inhimilliset ominaisuudet herättäen hänet kuolleista ja yhdistäen hänet 

jälleen Jumalan kanssa. Jeesuksen pyhittämistä ei siis tule liittää kuolemaan vaan elämään, 

vaikka hänet pyhitettiin juuri ristillä tapahtuneen uhraamisen myötä.105  

Inkarnaation ansiosta Kristuksen uhraaminen avaa myös ihmisille tien Jumalan luo. 

Juuri inkarnaatio myös osoittaa sen, että Jumala on sitoutunut ihmisiin jo ennen ristin 

tapahtumia, eikä ristillä annetulla uhrilahjalla ole merkitystä ihmisten ja Jumalan välisen 

yhteyden takaajana. Jumalan armahdus ei siis edellytä ristillä annettua uhria. Jumalan armo 

käy ilmi esimerkiksi siinä, miten Jumala tarjoaa ihmisille anteeksiantoa ristillä, vaikka kukaan 

ei ollut vielä tunnustanut tai pyytänyt anteeksi syntejään. Tapahtuma on identtinen sen kanssa, 

miten Jeesus ristillä ollessaan pyytää Jumalaa antamaan anteeksi kiduttajilleen vaikkeivat 

nämä olleet osoittaneet katumusta. Jumalan ja ihmisten yhteyttä edeltänyt uhraus tapahtui siis 

Kristuksen inkarnaatiossa ja sen välityksellä eli ennen Jeesuksen ristinkuolemaa tai 

ylösnousemusta.106 

Kuten aiemmin todettiin, pelastuksen ja sovituksen mekanismi käy ilmi Jeesuksen 

ristinkuoleman ja koko elämän välisessä suhteessa. Jeesuksen koko elämä ja persoona 

todistavat Jumalan ja ihmisen välisen yhteyden olemassaolosta, syntien sovittamisesta ja 

pelastuksesta. Pelastuksen ja sovituksen vaikutukset näkyvät siis myös Jeesuksen elämässä 

ristin ulkopuolella. Tanner nostaa Jeesuksen toiminnan sairaiden ja hyljeksittyjen parissa, 

 
104 Tanner 2010, 268-269. 
105 Tanner 2010, 269-270. 
106 Tanner 2010, 270. 
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uuden kristittyjen yhteisön synnyn ja Jeesuksen ylösnousemuksen esimerkeiksi sovituksen 

toiminnasta käytännössä. Kristuksen koko elämä syntymästä kuolemaan ja kuoleman 

ylittäminen ovat Jumalan ihmisille antamia lahjoja. Tannerin lahjakäsityksen mukaan ihmisen 

tehtävä on käyttää Jumalan antamia lahjoja tekemällä hyvää itsen ja toisten puolesta. 

Lähimmäisten palveleminen tekee ihmisistä eläviä uhrilahjoja, jotka pyhitetään jo elämän 

aikana ei vasta kuolemassa. Ihmisten ei siis tarvitse uhrata Jumalalle erillisiä uhreja, vaan 

inhimillisten uhrilahjojen tarkoitus on inhimillisten tarpeiden täyttäminen. Näin ihmisen 

tekemien uhrauksien suunnaksi muodostuu sama kuin Jumalan antamien lahjojen; molempien 

tarkoituksena on hyvinvoinnin lisääminen koko luomakunnassa.107 

Inkarnaatiossa tapahtuneen sovituksen ansiosta ihmiset voivat hakeutua Jumalan 

läheisyyteen Kristuksen kautta. Samalla tavalla kuin sovitus läpäisee Kristuksen koko elämän, 

pelastus läpäisee inhimillisen elämän kokonaan. Vaikka pelastuksen vaikutus ei johdakaan 

ulkoisesti täydelliseen ihmiselämään, pelastus muuttaa inhimillistä elämää radikaalisti joko 

konkreettisella tasolla tai vähintään tarjoamalla toivon tulevaisuudesta, joka eroaa täysin 

nykyhetkestä ja menneisyydestä. Pelastuksen ansiosta ihminen on oikeutettu viettämään 

maallisen elämänsä yhteydessä Jumalan kanssa, mutta myös toivomaan ikuista elämää 

täydellisessä osallisuudessa Jumalaan, mikä tarkoittaa radikaalia muutosta vallitseviin 

olosuhteisiin.108  

Se, millä tavalla olosuhteet käytännössä muuttuvat kuoleman jälkeisessä elämässä, 

mitä esimerkiksi ihmiskeholle tapahtuu, on mielenkiintoinen, mutta Tannerin mukaan täysin 

inhimillisen ymmärryksen ulottumattomissa oleva kysymys. Selvänä voi kuitenkin pitää sitä, 

että kristillisessä ajattelussa tulevaisuus Jumalan vahvassa osallisuudessa tulee olemaan 

radikaalisti erilainen kuin nykyhetki. Toisin kuin marxilaiset ja eräät feministiteologit 

pelkäävät, nykyisyyden ja tulevaisuuden välinen ero ei kuitenkaan johda ajankohtaisten 

ongelmien sivuuttamiseen. Armo, jota olosuhteiden parantamiseksi vaaditaan, on ihmisten 

käytössä myös nykyhetkessä. Sen ansiosta ihmiset voivat vaikuttaa olosuhteisiin jo tässä 

elämässä. Eskatologinen toivo kumpuaa samasta lähteestä kuin jokapäiväinen toivo 

ongelmien korjaantumisesta.109 

Thomas Torrancea mukaillen Tanner korostaa, että sovituksen ytimeen kuuluu yhteys 

Jumalan kanssa Jeesuksessa Kristuksessa, joka on samaa olemusta Jumalan kanssa, sekä 

 
107 Tanner 2010, 262; 272. 
108 Tanner 2019, 33. 
109 Tanner 2019, 160-161; 165-166. 
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hänen kauttaan. Ihminen on siis pelastettu vain Jumalan kautta ja Hänen kanssaan.110 

Pelastuksen liittäminen eskatologiseen toivoon ja sen liittäminen edelleen yhteiskunnalliseen 

aktiivisuuteen lähestyy jo tutkielman päättävää Tannerin yhteiskunnallista muutosta 

perustelevampaa lukua. Ennen sitä on kuitenkin vielä valotettava Tannerin 

inkarnaatiokeskeistä näkemystä Kolminaisuuden kolmannesta persoonasta eli Pyhästä 

Hengestä ja sen toiminnasta inhimillisessä todellisuudessa. 
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4. Pyhä Henki 

4.1 Hengen toiminta ja uskonnollinen auktoriteetti 

Tässä luvussa keskitytään Kathryn Tannerin inkarnaatiokeskeisen teologian vaikutuksia 

Kolmiyhteisen Jumalan kolmanteen persoonaan eli Pyhään Henkeen. Kolmas persoona eroaa 

ensimmäisestä ja toisesta jo nimensä perusteella, sillä sille ei ole ole vakiintunutta Isän tai 

Pojan kaltaista inhimillisyyteen viittaavaa nimitystä. Sen sijaan siitä puhuttaessa käytetään 

epäinhimillisiä, usein luontoon liittyviä symboleja, kuten tuuli, tuli tai lähde. Tässä 

tutkielmassa käytetään vakiintunutta ilmaisua Pyhä Henki tai siitä lyhennettyä muotoa Henki. 

Teologisena oppialana pneumatologia eli oppi ja tutkimus Pyhästä Hengestä on 

kuitenkin laaja ja monipuolinen. Kristillisen pneumatologian kaksi perustehtävää on Pyhän 

Hengen identiteetin ja sen toiminnan ydinalueiden määrittely. Kiinnostavasti Pyhää Henkeä 

pidetään usein Kolminaisuuden persoonista salaperäisimpänä, vaikka se on suorimmin 

kontaktissa ihmisten kanssa.111 Leonardo Boffin mukaan inhimillisen nimeämisen puute on 

jopa heikentänyt Hengen asemaa kristillisessä ajattelussa.112 Vaikka Boff puhuu erityisesti 

latinalaisamerikkalaisesta kontekstista, on huomattava ettei yhdysvaltalaisen Tannerinkaan 

huomio niinkään kiinnity Pyhän Hengen identiteettiin, vaan  sen toimintaan ja sovellutuksiin 

sosiaalisissa suhteissa ja yhteiskunnallisten rakenteiden muodostamisessa.  

Leonardo Boffin mukaan Raamatussa Pyhä Henki esitetään erityisesti uuden luomisen 

ja uudistamisen voimana. Henki oli mukana jo maailman luomisessa (Gen. 1:2) sekä 

Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien mukaan Sanan inkarnaatiossa (Matt. 1:18–20; Luuk. 

1:35) ja muissa Jeesuksen maallisen elämän vaiheissa (esim. Luuk. 4:14). Henki myös 

herättää Messiaan kuolleista (Room. 1:4) ja on mukana kirkon syntymäjuhlassa (Hepr. 2:32). 

Kaiken kaikkiaan Hengen voima on sen kyvyssä vapauttaa ihminen menneisyyden kahleista 

ja auttaa kulkemaan kohti luvattua tulevaa.113 Toivon tuominen sopii myös Tannerin 

käsitykseen kristinuskon potentiaalista. Myös Tannerille, jolle menneisyyteen nykyhetken ja 

tulevaisuuden kustannuksella sidottu toivottomuus on yksi vahingollisimmista normeista, 

kristinuskon voima piilee sen kyvyssä tuottaa toivoa paremmasta tulevaisuudesta.114  

Kuten todettua muista Triniteetin persoonista poiketen Pyhä Henki vaikuttaa suoraan 

inhimillisellä tasolla. Se, miten Hengen toiminta ymmärretään, on modernissa kristillisessä 

ajattelussa jakautunut kahteen päähaaraan. Tässä tutkielmassa päähaaroja kutsutaan selkeyden 

 
111 Marshall 2011, 400 – 401. 
112 Boff 1988, 89. 
113 Boff 1988, 192–193. 
114 Tanner 2019, 6–7; 34. 
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vuoksi individualistiseksi ja yhteisölliseksi malliksi, vaikka valitut nimitykset hiukan 

typistävätkin mallien välisiä eroja115. Henkilökohtaiseen ilmoitukseen perustuva 

individualistinen malli on saanut inspiraationsa varhaisen modernin ajan empiirisestä 

filosofiasta ja tieteellisistä metodeista. Modernissa kristillisessä ajattelussa suosioon noussut 

malli perustuu siihen, että Pyhä Henki toimii äkillisesti normaalista poikkeavien tapahtumien 

kautta. Pyhän Hengen vaikutus yksittäiseen ihmiseen ja yksilön sisäinen kokemus Hengen 

voimasta korostuvat. Syntisen ihmisen erehtyväisyys puolestaan sivuutetaan. Yhteisöllinen 

malli puolestaan korostaa Pyhän Hengen toiminnan vaiheittaisuutta: vaikutuksen ajatellaan 

näkyvän vähitellen tavanomaisessa ihmiselämässä inhimillisten ja julkisten prosessien 

välityksellä. Pyhän Hengen ajatellaan siis toimivan läheisessä yhteydessä inhimillisten 

ominaisuuksien ja kykyjen kanssa, mutta kuitenkin niin, että sen avulla inhimillinen toiminta 

johtaa yllättäviin lopputuloksiin. Individualistisessa tulkinnassa puolestaan Pyhän hengen 

toiminta alkaa sieltä, mihin inhimilliset kyvyt normaalisti päättyvät. 116  

Individualistisessa mallissa Pyhän Hengen ajatellaan vahvistavan yksilöä sellaisilla 

kokemuksilla ja kyvyillä, jotka ovat mahdottomia saavuttaa inhimillisin keinoin. Keskeistä 

on, että kyvyt voivat näkyä ulospäin, mutta niiden kokemisesta vastaa yksilö itse. Toisin 

sanoen Pyhän Hengen vaikutus yksilössä voi näkyä myös ulkopuolisille, mutta ainoastaan se, 

johon Pyhä Henki vaikuttaa, on vastuussa kokemuksensa sanoittamisesta. Tällaisia 

tapahtumia tai kokemuksia voivat olla esimerkiksi kielillä puhuminen, ihmeparantaminen tai -

parantuminen sekä muut usein karismaattisten uskonnollisten liikkeiden parissa esiintyvät 

ilmiöt.117  

Tanner kuitenkin kyseenalaistaa pelkän subjektiivisesta kokemusta nousevan selityksen 

painoarvoa vetoamalla sellaisiin ajattelijoihin, jota peräänkuuluttava Pyhän Hengen 

vaikutuksen yhteensopivuutta rationaalisen järjen kanssa. Esimerkiksi filosofi John Locke on 

linjannut, ettei pelkkä inhimillinen usko ilmoituksen totuudellisuuteen riitä, vaan siitä on 

oltava muitakin todisteita. Locken mukaan Pyhän Hengen sytyttämän sisäisen valon on oltava 

sovitettavissa yhteen järjen prinsiippien tai Jumalan sanan kanssa, jotta sen voi turvallisesti 

vastaanottaa totuutena. Jos tämä sisäinen kokemus ei sisällä todistetta kummastakaan edellä 

mainitusta, sitä ei voi ottaa vastaan Jumalasta lähtöisin olevana paljastettuna totuutena.118 

 
115 Tanner puhuu malleista kahtiajakautumisen eri puolina käyttäen toisinaan käsitteitä ensimmäinen ja toinen 

ymmärrystapa tai toisaalta…toisaalta (On the one side – on the other side; the second way of understanding). 

Täysin vastaava käsitteiden käyttö tuotti hieman kömpelöä suomen kieltä, joten päädyin nimeämään mallit 

tekstissä mainitulla tavalla. Tanner 2010, 274. 
116 Tanner 2010, 274; 295. 
117 Tanner 2010, 275. 
118 Tanner 2010, 285. 
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Yhteisöllisessä mallissa Pyhä Henki toimii ikään kuin inhimillisten rajoitteiden 

puitteissa kasvattaen ja syventäen inhimillisyyteen kuuluvia ominaisuuksia. Hengen 

osallisuus voi johtaa arvaamattomiin lopputuloksiin, mutta inhimillisten kykyjen rajat eivät 

kuitenkaan rikkoudu. Esimerkiksi voimakas yhteisöllisyyden tai kuulluksi tulemisen kokemus 

voidaan tulkita Pyhän Hengen työksi. Myös ajallinen perspektiivi erottaa tulkintamallit 

toisistaan. Siinä missä individualistisen mallin Pyhä Henki toimii äkillisesti ja hetkellisesti, 

yhteisöllisen mallin Pyhä Henki on historiallinen ja vaiheittainen; sen vaikutus ei näy 

välittömästi. Tanner toteaakin yhteisöllisen mallin olevan hyödyllinen uskonnon ja tieteen 

väliselle dialogille, sillä se resonoi luonnollisten prosessien monimutkaisuuden kanssa 

samalla tavalla kuin modernin luonnontieteen metodit ja tutkimustulokset.119  

Tannerin esittelemät tulkintamallit vastaavat hyvin hänelle tyypillisiä jakoja esimerkiksi 

tieteen ja uskonnon tai sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välillä. Hän ei kuitenkaan tyrmää 

kumpaakaan Pyhän Hengen toimintamalleista, vaan hyväksyy sen, että historia tuntee lukuisia 

erilaisia tulkintoja Pyhän Hengen inspiraatiosta. Se, miten Pyhän Hengen inspiraatio 

ymmärretään vaikuttaa suoraan uskonnollisten yhteisöjen jäsenten elämään. Uskonnollinen 

auktoriteetti tai uskonnolliset normit voivat laajentua kattamaan koko yhteiskunnan, joten on 

mielekästä tutkia, miten Pyhä Henki on vaikuttanut uskonnollisen auktoriteetin 

muotoutumiseen ja mikä merkitys sillä on auktoriteettien haastamisessa. 

Individualistisen mallin tulkinnoista ja uskonnollisesta auktoriteetista Tanner käyttää 

esimerkkinä W.C Braithwaiten kuvausta varhaisten kveekareiden uskomuksesta, jonka 

mukaan Pyhän Hengen inspiraatio tuo mukanaan erehtymättömyyden. Sama uskomus on 

usein vallinnut Pyhien tekstien kirjoittajien joukossa. Kovien kokemusten kautta kveekarit 

kuitenkin oppivat, että myös inspiraation saanut Jumalan palvelija säilyttää inhimillisyytensä 

ja on näin vastuussa inhimillisistä virheistään ja heikkoudestaan. Nykyään kveekarit eivät 

pidä yksittäisen henkilön inhimillisiä ominaisuuksia muita parempia, mutta Pyhän Henki voi 

tarjota yksilölle tiettyjä lahjoja, jotka osoittavat Jumalan valinneen hänet yhteisön 

johtotehtäviin. Kokemus Pyhän Hengen lahjoittamaksi ymmärretystä lahjoista on usein sekä 

yksilön että yhteisön tasolla voimakkaampi kuin esimerkiksi kirkkojen traditio tai ihmisten 

välittämät pyhät kirjoitukset. Tämä tarkoittaa sitä, että uskonnollisen yhteisön jäsen voi 

saavuttaa auktoriteettiaseman yhteisössä esimerkiksi välittämällä uskottavasti profetian 

suoraan Jumalalta. Yksilöllisenä kokemuksenakin tilanteet, joissa Jumalan on koettu puhuvan 

suoraan ihmisille, koetaan opittuja traditioita vaikuttavimmiksi.120 

 
119 Tanner 2010, 275. 
120 Tanner 2010, 267–277. 
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Kuten kveekareista kertova esimerkki osoittaa, henkilökohtainen inspiraatio voi lisätä 

yksittäisen henkilön auktoriteettiasemaa jopa haitallisella tavalla.121 Toisaalta Pyhän Hengen 

inspiraatio voi tarjota marginalisoituneiden ryhmien edustajille keinon oman aseman 

parantamiseen. Esimerkiksi kirkon piirissä Pyhän Hengen inspiraatio on tarjonnut monille 

naisille ainoan väylän uskonnollisen auktoriteettiaseman saavuttamiseen.122 Yksittäiset 

henkilöt eivät kuitenkaan ole ainoita kirkon piirissä toimivia vallankäyttäjiä, vaan etenkin 

protestanttisessa kirkossa ajatellaan kirkon dogmien ja praksiksen auktoriteetin perustuvan 

pyhien tekstien auktoriteetille. Pyhien kirjoitusten auktoriteetti puolestaan perustuu siihen, 

että ne on kirjoitettu Pyhän Hengen innoittamina. Protestanttisessa perinteessä Jumalan sanan 

välittäminen ei siis niinkään korosta kirjoittajan, vaan kirjoitetun tekstin 

auktoriteettiasemaa.123   

Institutionaalisen ja karismaattisen uskonnollisen auktoriteetin välinen jännite on 

kuitenkin lähes yksinomaan modernin kirkon haaste. Varhaisessa kirkossa institutionaalisen 

auktoriteetin haastaminen Hengen tarjoamiin henkilökohtaisiin lahjoihin, kuten viisauteen, 

moraaliin tai uskonnolliseen oikeaoppisuuteen vetoamalla oli yleistä. Näiden ominaisuuksien 

oli kuitenkin oltava julkisesti tunnustettuja. Niiden hankkiminen nähtiin pitkän ja 

kärsivällisen kilvoittelun, kuten askeettisen elämän, tuloksena.124 Hengen lahjoiksi ei siis 

tyypillisesti luettu äkillisiä muutoksia ihmisen kyvyissä, vaan uskottavan haasteen esittäminen 

institutionaaliselle auktoriteetille vaati ennen kaikkea julkisesti tunnustettua ja pitkäjänteistä 

harjaantumista.  

Tannerin mukaan skeptinen suhtautuminen uskonnollisia auktoriteetteja alkoi saada 

jalansijaa reformaation myötä. Reformaatiossa Raamatun ja sen henkilökohtaisen tulkinnan 

sekä kirkon tradition välille luotiin ylitsepääsemätön kuilu, jonka ylittämiseen vaadittavaa 

yhteisymmärrystä ei ole vieläkään oletettavissa, sillä uskonnollisia auktoriteetteja kritisoidaan 

nykyäänkin samoista lähteistä kumpuavien argumenttien avulla. Reformaation myötä 

syntynyt vastakkainasettelu on siis niin perustavanlaatuinen, ettei sitä ole kyetty tehokkaasti 

purkamaan.125 Nykykeskustelussa sekä uskontojen vastustajat että puolustajat hyväksyvät sen, 

että uskonnollisten uskomusten puolustaminen niiden jumalallisella hyväksynnällä tai 

alkuperällä on itse asiassa niiden kyseenalaistamattoman auktoriteetin puolustamista: ihmisen 

 
121 Historia tuntee lukemattomia muitakin tapauksia, joissa karismaattiset johtajat ovat vahvistaneet 

auktoriteettiasemaansa suoraan Jumalalta tulleella ilmoituksella.  
122 Tanner 2010, 287. 
123 Tanner 2020, 278. 
124 Tanner 2010, 287. 
125 Tanner 2010, 289. 
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ei ole perusteltua kyseenalaistaa sellaista, minkä Jumala on asettanut. Jumalalta saatu 

vahvistus on kuitenkin aina inhimillisesti katsoen epävarmaa: on aina mahdollista, että jokin 

suoraan Jumalalta tulleena pidetty ohje onkin vain ihmisten tulkintaa. Tästä näkökulmasta 

katsoen on helppo ymmärtää modernien filosofien ja tieteellisten metodien pyrkimystä 

ymmärtää Pyhän Hengen toiminta individualistisen mallin mukaisena yksittäisessä ihmisessä 

tapahtuvana hetkellisenä vaikutuksena. 126 

Myös Veli-Matti Kärkkäinen toteaa, että etenkin länsimaisessa teologiassa on turhaan 

väheksytty yksilön kokemusta Pyhän Hengen toiminnasta, vaikka tyypillisesti Hengen 

vaikutus on ensin yksilöllisesti koettu ja eletty. Vasta yksilöllisen tulkinnan jälkeen 

kokemusta on reflektoitu ja analysoitu konseptuaalisesti. Kärkkäinen julistaakin holistisen 

pneumatologian konstruktiiviseksi tehtäväksi ihmisten kokemuksen kunnioittamisen ja 

sisällyttämisen osaksi teologista keskustelua.127 Tanner perustelee Pyhän Hengen vaikutuksen 

uudelleen arviointia perinteisten uskonnollisten auktoriteettien kustannuksella myös sen tasa-

arvoa edistävällä vaikutuksella: 

 
Uusille näkemyksille täytyy antaa tilaa: uskonnolliset opit, joista on pidetty tiukasti kiinni turvautumalla 

Pyhien kirjoitusten taipumattomaan todistukseen tai vankkumattomaan kirkolliseen traditioon, täytyy avata 

yhä nykyäänkin vaikuttavan Pyhän Hengen voimasta syntyneille arvaamattomille uudelleentulkinnoille. 

Tällä tavalla kirjoitetun sanan tai kyseenalaistamattoman opetuksen lannistava totuudellisuus tulisi 

haastetuksi tavalla, joka kumoaisi oikeuden käyttää voimaa eri tavoin ajattelevia uskonnollisia 

vähemmistöjä kohtaan. 128 

 

Uskonnollisten auktoriteettien haastamiseen liittyvä muutosvoima korostuu individualistisessa 

tavassa ymmärtää Pyhän Hengen toimintaa. Yhteisöllinen malli puolestaan ei suuntaudu 

samankaltaisella voimalla vallitsevia uskonnollisia auktoriteetteja kohtaan. Päinvastoin siinä 

Pyhän Hengen ajatellaan laajentavan auktoriteettiasemassa olevien toimijoiden, kuten 

koulutetun papiston, toimintavalmiuksia. Pyhän Hengen avustuksella pappien tehtävänä ei 

olisi yksinomaan totuuden julistaminen, vaan myös esimerkiksi pyhien tekstien lukemisen ja 

tulkitsemisen ohjaaminen. Yhteisöllisen mallin ilmeisenä riskinä onkin siitä seuraavat 

konservatiiviset normit, esimerkiksi ajatus siitä, että Pyhän Hengen vaikutuksen kokeminen 

olisi mahdollista vain perinteisesti kirkon traditioon kuuluneiden väylien, kuten sakramenttien 

kautta. Kaikki totutusta poikkeava ja epätavallinen toiminta puolestaan muuttuisi 

epäilyttäväksi, pikemminkin Saatanan kuin Hengen innoittamaksi.129 

 
126 Tanner 2010, 281–282. 
127 Kärkkäinen 2016, 16. 
128 Tanner 2010, 289. 
129 Tanner 2010, 289-290. 
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Konservatiivisuus ei kuitenkaan ole yhteisöllisen mallin välttämätön seuraus, vaan 

Pyhän Hengen avulla perinteisten auktoriteettien on mahdollista lisätä itseymmärrystä omasta 

kompleksisuudestaan. Sisäisen diversiteetin ja inklusiivisuuden korostaminen lisää 

auktoriteettien joustavuutta, suvaitsevaisuutta ja avoimuutta esimerkiksi oppien ja 

auktoriteettein määrittelyssä. Oikeaoppisuus ei enää määräytyis hiearkkisesti ylhäältä 

alaspäin, vaan kirkollisen rakenteen eri tasoilla oli mahdollista muotoilla dogmeja ja niiden 

mukaista praksista.130  

Dogmien ja rakenteiden kontekstinmukainen rekonstruointi ei ole Tannerin mukaan 

Jumalan hylkäämistä, vaan pikemminkin Jumalan tahtomaan muutokseen sopeutumista. 

Inhimillinen todellisuus on osoittanut epästabiiliutensa ja taipumuksensa alituiseen 

muutokseen, minkä perusteella ei ole syytä olettaa staattisen ja muuttumattomana pysyvän 

maailman olleen Jumalan luomistyön tavoitteena. Päinvastoin, koska Jumala on läsnä 

kaikessa, Hän on läsnä myös muutoksessa. Onkin syytä uskoa, että inhimillinen todellisuus on 

Jumalan tahdon mukaisesti kehittyvä, muuttuva ja muokattava. Näin ollen ei ole mielekästä 

tehdä jakoa ikuisen, muuttumattoman, inhimillisestä täysin irrallisen Jumalan lain ja 

muuttuvaksi tarkoitetun inhimillisen lain välillä.131 Koska Jumala on läsnä kaikessa, hänen on 

oltava läsnä myös inhimillisen järjen avulla laadituissa säännöstöissä, kuten laissa ja 

moraalissa. Pyhän Hengen tehtävä on toimia muutosvoiman alullepanijana. 

4.2 Pyhä Henki, toivo ja inkarnaatio 

Luonnontieteiden valossa maailmanloppu vaikuttaa kärsimyksen ja tuhon täyttämältä 

katastrofilta. Koska auringon tuhoutuminen koituu myös kaikkia sitä kiertävien planeettojen 

ja koko aurinkokunnan tuhoksi, koskee sama kohtalo myös ihmiskunnan kotiplaneetta Maata. 

Vääjäämättömän kosmisen tuhoutumisen lisäksi kuolemaa pidetään kaikkien luotujen 

elollisten olentojen elämän luonnollisena päätepisteenä. Lopullisen tuhon edessä toivo 

tunnetun maailman täydellistymisestä tai ikuisesta kestävyydestä tuntuu helposti 

katteettomalta. Pessimistisen asenteen mukaan ihmisen on turha tavoitella uudistumista tai 

itsensä kehittämistä, sillä kaikki yksilön ponnistelut huuhtoutuvat pois kuoleman myötä. 

Samoin kristillinen toivo, joka suuntautuu tämän maailman iankaikkiseen ja äärimmäiseen 

täydellistymiseen Jumalan hyvyydessä valuu tyhjiin sillä, täydellinen tuhoutuminen on 

tuntemamme maailman loppu.132 

 
130 Tanner 2010, 289-291. 
131 CK 280 – 281.  
132Tanner 2000, 222; 2001, 97–89. 
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Tannerin eskatologisessa visiossa toivoa ei sidota luonnolliseen maailmaan tai sen 

lainalaisuuksiin, vaan Jumalan yhteydessä koittava iankaikkinen elämä irrotetaan kokonaan 

luodusta todellisuudesta. Eskatologisessa toivossa on ensisijaisesti kyse uudenlaisen suhteen 

muodostamisesta Jumalan kanssa. Uudistunut suhde ja viimeiseksi jäävä suhde ylittää Luojan 

ja luotujen välisen olemuksellisen eron. Tannerin eskatologiassa huomion kohteena ei siis ole 

tuntemamme maailman kohtalo, vaan ihmisen ja Jumalan välisen suhteen luonne. 

Kiinnostavaa on myös se, miten Jumalan ja luotujen suhde vaikuttaa olemassa olevaan 

maailmaan riippumatta maailman kohtalosta. Suhde Jumalaan kestää maailmanlopusta 

huolimatta, mikä Tannerin mukaan suhteellistaa tuntemamme maailman loppumista koskevia 

huolia.133  

Inkarnoitunut Kristus avaa väylän, joka kautta ihmiset pääsevät elämään 

erottamattomassa yhteydessä Jumalan kanssa. Elämä kuoleman voittaneessa Kristuksessa on 

ikuista elämää. Kristuksen ihmisyyden kautta jumaluuteen yhdistetyt ihmiset saavat kuoleman 

jälkeen elämänvoiman Jumalalta. Kuoleman jälkeen ihmisessä on jäljellä enää Jumalasta 

lähtöisin olevaa elinvoimaa. Luodun olemuksen takia ihmisen on kuitenkin kärsittävä 

inhimillinen kuolema ennen Jumalan elämää antavan voiman kokemista. Kuitenkin jo 

kuolemaa edeltävä elämä Kristuksessa on ikuista elämää, sillä Pyhän Hengen voimien 

ansiosta ihmiset voivat vastaanottaa kolmiyhteisen Jumalan elinvoimaa jo nyt. Kristuksen 

inkarnaation avulla Jumala myös osoittaa sitoutuneensa täysin ja ehdottomasti ihmisten 

ikuiseen elämään: mikään inhimillinen epäonnistuminen, synti tai kuolema ei voi vahingoittaa 

Jumalan halua kanavoida elinvoimaa ihmisille. Eskatologisen toivon voi siis perustella sillä, 

että inkarnaation myötä Jumala tekee aloitteen ihmisten ottamiseksi osaksi jumalallista 

ikuisuutta. Samalla Jumala myös sitoutuu tekemäänsä aloitteeseen, sillä synti, kuolema tai 

mikään muukaan luodun olemukseen kuuluva ei voi katkaista Jumalan uskollisuutta. 

Syntiinlankeemuksesta, epäuskosta ja kuolemasta huolimatta ihmiset saavat elää 

iankaikkisesti Jumalassa.134  

Yhdysvalloissa asuva suomalaisteologi Veli-Matti Kärkkäinen on kritisoinut Tannerin 

eskatologiaa kristinuskon historiallisuuden sivuuttamisesta ja liiallisesta tähän maailmaan 

liittyvästä toivosta.135 Tannerille iankaikkisuudessa tapahtuvat spatiaaliset muutokset 

vaikuttavat kuitenkin olevan edellytyksiä Jumalassa toteutuvan ikuiselle elämälle. Koska 

kyseessä on uusi elämän Jumalassa eli Jumalan valtakunnassa, on sen oltava täysin erilainen 

 
133Tanner 2001, 103–104. 
134 Tanner 2001, 107–109. 
135 Kärkkäinen 2017. 
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tila kuin se, missä luodut nykyisin elävät. Koska Maa-planeetan tuhoutuminen on 

todennäköistä, ikuisen elämän sijoittumista Jumalan valtakuntaan ei voi rinnastaa Jumalan 

läsnäoloon tai sijoittumiseen tässä maailmassa. Tanner ei myöskään viittaa iankaikkisella 

elämällä pelkästään kestoon, vaan pikemminkin olemassaolon muotoon: kyse ei ole nykyisen 

olemassaolon loputtomasta jatkumisesta, vaan kyseessä on täysin uudenlainen olemassaolo 

Jumalassa. Iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä ei ole sidoksissa maailman ajallisuuteen 

eikä sitä näin ollen voi sitoa esimerkiksi maailman tulevaisuuteen tai olemassaoloon. 

Keskeistä on, että Kristuksessa solmitun liiton myötä iankaikkinen elämä on yhtä totta sekä 

nyt että tulevaisuudessa.136  

Maanpäällisen elämänsä aikana ihmisellä on mahdollisuus osoittaa halukkuutensa 

Jumalan iankaikkisuuteen osallistumista kohtaan pyrkimällä elämään Jumalan tahdon 

mukaista elämää. Kristillinen toivo on siis Tannerin mukaan suuntautunut tähän maailmaan 

siinä mielessä, että sen vaikutukset heijastuvat nykyiseen todellisuuteen. Sen, että ihminen on 

osallisena iankaikkisuudesta, tulisi näkyä inhimillisessä toiminnassa jo tässä elämässä. 

Kristuksessa saavutettu elämä Jumalassa tarkoittaa käytännössä kärsimyksen, sorron ja 

erimielisyyden lisääntymisen vastustamista. Toivo ei kuitenkaan motivoi ihmisiä toimimaan 

paremman maailman puolesta, vaan Jumalan lahjojen edistäminen tässä maailmassa omien 

tekojen avulla on toivoa. Toivoa on siis asioiden parantamiseen pyrkivä toimintaa, joten 

jatkuvat epäonnistumiset eivät johda toivon menetykseen. 137  

Toivo paremmasta näkyy esimerkiksi ihmisten tekemissä valinnoissa. Toivon sijaan 

Jumalan lahjojen jakamista kuitenkin motivoi ikuinen elämä, jonka ihmiset ovat jo 

saavuttaneet ilman omia toimia. Toisin sanoen toivo ei perustu siihen, että Jumala itse olisi 

tulevaisuus, vaan siihen, että Jumala on jo omaksunut inhimillisen elämän osaksi itseään 

inkarnaatiossa. Inkarnaation ansiosta ihmiset saavat mahdollisuuden elää Jumalassa, mikä 

tarkoittaa sitä, että Jumalan ominaisuudet ovat jossain määrin läsnä myös ihmisten 

olemuksissa. Kaikki iankaikkisuudessa koittavat positiiviset seuraukset eivät kuitenkaan näy 

tässä ajassa, vaan lopullisen täydellistymisen saavuttaminen tulee mahdolliseksi vasta kun 

synti on kokonaan karkotettu inhimillisestä elämästä. Tällainen viimeinen tilinteon hetki 

koittaa ennalta-arvaamattomana lineaarisuuden ulkopuolisena ajanhetkenä. Lineaarisuuden 

ulkopuolisuus korostaa iankaikkisuuden ajattomuutta. Myös inhimillisen täyttymyksen hetki 

on irrotettu luomakunnan ajallisuudesta. Jälleen inkarnaatio toimiin esimerkkinä, sillä 

samankaltainen ajallisuudesta irtaantuminen on tapahtunut myös inkarnaatiossa, jonka 

 
136 Tanner 2001, 110–111. 
137 Tanner 2001, 121; 123. 
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perustalle koko inhimillisten ominaisuuksien täydellistyminen ja iankaikkinen elämä on 

rakennettu.138 

Toivo kuitenkin näkyy inhimillisessä todellisuudessa Pyhän Hengen toiminnan kautta. 

Pyhä Henki toimii ihmisten välityksellä eli myös inhimillisen aikakäsityksen puitteissa. Pyhän 

Hengen toiminta ei kuitenkaan ole aina selkeästi havaittavissa, vaan Tanner korostaa sen 

näkymättömyyttä. Pyhän Hengen näkymätön vaikutus on verrattavissa jumaluuden 

näkymättömään vaikutukseen Jeesuksessa. Inkarnaatiossa Jumala ei ottanut ihmisyyttä 

omakseen fanfaarien soidessa, niinpä Hän ei toimi nykymaailmassakaan niin. Kun ihminen 

suuntautuu nykyhetkessä kohti Jumalaa, on kyse toivosta, sillä täyteen varmuuteen 

pääseminen edellyttää ennenkuulumattoman hyvän tapahtumista Pyhän Hengen 

vaikutuksesta.139 

Pyhän Hengen toimintaa luodussa maailmassa ei voikaan typistään edellä esiteltyjen 

individualistisen ja yhteisöllisen mallin rajoihin. Mallien dualistinen vastakkainasettelu on 

myös tarpeetonta. Hedelmällisintä on sovittaa mallit yhteen, jolloin Jumalalta tuleva 

inspiraatio ei koske niinkään inhimillisiä ominaisuuksia, vaan sen toiminnan voi havaita 

käytännön kautta. Äkilliset luonnollisen järjen ylittävät tapahtumat eivät ole ainoita keinoja 

Jumalan toiminnan havaitsemiseen, vaan luonnollisinakaan pidetyt tapahtumat eivät ole 

mahdollisia ilman Jumalan myötävaikutusta ja läsnäoloa, koska Jumala on läsnä kaikessa 

luodussa. Näin moderni dualistinen näkemys, jonka mukaan Jumalan toiminta maailmassa 

typistyy ihmeen kaltaisiksi poikkeuksiksi luonnollisten tapahtumien joukossa, osoittautuu 

mielettömäksi.140   

Pyhän Hengen vaikutusta luomakunnassa on mahdotonta täysin ymmärtää ilman 

inkarnaatiota, koska Pyhä Henki vaikuttaa luomakunnassa samojen mekanismien kautta kuin 

Jumala vaikuttaa inkarnoituneessa Kristuksessa. Inkarnoituneesta Kristuksesta tulee siis avain 

Pyhän Hengen toimintamekanismin ymmärtämiseen. Inkarnoitunutta Kristusta ei kuitenkaan 

pidä ymmärtää pelkästään metaforana Pyhän Hengen toiminnalle, vaan se on edellytyksenä 

sille, että Pyhä Henki pääsee vaikuttamaa luoduissa. Kristuksen ihmisyys toimii väylänä, 

jonka kautta Jumala voi väittää ihmisille ihmisyyden pelastavan voiman, sillä inkarnaation 

ansiosta jumalallinen olemus on erottamattomasti yhtä ristillä uhratun inhimillisen olemuksen 

kanssa. Ristillä Jumalan oli mahdollista olla sekä pelastaja että pelastettava, koska Jumala 

 
138 Tanner 2010, 298–300; 2001, 111; 123. 
139 Tanner 2010, 298-300. 
140 Tanner, 2010, 279; 295 
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toimii samanaikaisesti Kristuksessa ja Kristuksen kautta.141 Kristuksen kautta, Pyhän Hengen 

ansiosta, ihmiset saavat kokea asioita, jotka muuten ovat inhimillisen kykyjen 

tavoittamattomissa, sillä vain siten pelastettu ihmisyys voi kasvaa täyteen mittaansa 

kohotettuna luodun olemuksellisuuteen kuuluvien rajoitteiden ulottumattomiin.142  

Inkarnaatiossa myös Pyhän Henki kolmiyhteisen Jumalan muiden persoonien mukana 

sitoutui inhimillisen elämän lainalaisuuksiin, joten ne vaikuttavat myös Pyhän Hengen 

toimintaan luomakunnassa. Muun luomakunnan mukana inhimillinen todellisuus on sidottu 

muuna muassa ajallisuuteen ja synnin houkutuksiin. Tämän takia Pyhä Henki voi toimia 

ihmisessä vain ajallisten prosessien välityksellä. Ajallisuuteen sitoutumisen takia inhimillisten 

ominaisuuksien kehittyminen täyteen mittaansa tapahtuu hitaasti, vaikka Henki edesauttaakin 

niiden kehitystä. Kehitysprosessia voi edistää pyrkimällä Kristuksen läheisyyteen. Mitä 

tiiviimmässä yhteydessä ihminen on Kristuksen kanssa, sitä lähempänä hän on Jumalan 

lahjoja ja inhimillisten ominaisuuksien täydellistymistä.143  

Synti ja inhimillinen vajavaisuus kuitenkin pyrkivät estämään ihmistä hakeutumasta 

Kristuksen läheisyyteen. Synti ei yllytä ihmistä vajoamaan äkilliseen toivottomuuteen 

epäonnistumisen hetkellä eikä se pakota pakenemaan inhimillisyyteen kuuluvaan 

alemmuudentunnetta, vaan Pyhän Hengen tavoin myös synti toimii maailmassa vähitellen 

ajallisten prosessien kautta. Se, mikä vaikuttaa lopulliselta taipumiselta synnin edessä, ei sitä 

kuitenkaan ole, sillä Pyhä Henki toimii näkymättömästi myös epäonnisten ja tuskallisten 

inhimillisten kokemustemme kautta, vaikka sen vaikutus saattaakin jäädä huomaamatta. 

Inhimillinen vajavuuskaan ei estä Pyhän Hengen avulla saavutettavaa kukoistusta, sillä 

inkarnaatiossa Jumala omaksui ihmiselämän kaikkine negatiivisen piirteineen. Voittamalla 

kuoleman kuolemalla, vastustamalla houkutuksia ja ylittämällä epäonnistumisen 

epäonnistumalla Jumala kukisti kurjuuden. Näin inkarnoitunut Kristus toimii sekä pelastuksen 

että maanpäällisen kukoistuksen edellytyksenä.144   

 Toimiakseen Pyhä Henki ei vaadi erityisiä inhimillisiä olosuhteita, vaan sen vaikutus 

käy ilmi ihmisen arkisissa, joskus jopa negatiivisina pidetyissä tapahtumissa. Aivan kuten 

jumaluus läpäisi Jeesuksen elämän sellaisenaan, myös Pyhän Henki läpäisee inhimillisen 

elämän kokonaan sellaisenaan. Pyhän Hengen toiminta sitoo ihmiset mitä intiimeimmällä 

tavalla yhteyteen Kolmiyhteisen Jumalan kanssa.145 Kaikesta inhimilliseen kuuluvasta 

 
141 Tutkielman kolmannessa luvussa käsitellään tarkemmin sovituksen ja pelastuksen prosesseja. 
142 Tanner 2001, 48; 53; 2010, 297. 
143 Tanner 2010, 298 - 300. 
144 Tanner 2010, 297-300; 280 - 281 
145 Marshall 2011, 412. 
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kurjuudesta, kärsimyksestä ja tuskasta muodostuu odottamaton ja uusi inhimillinen 

olemassaolon tapa, Pyhän Hengen kokonaan uudelleenmuotoilema ihmiselämän muoto, joka 

toimii elämää antavalla ja Hengen täyttämällä tavalla. Vaikka Pyhän Hengen toiminta 

kohdistuu ensimmäiseksi yksilön sisäiseen maailmaan, se mahdollistaa myös entistä 

yhteisöllisemmän orientaation, koska sen välityksellä kristityt on sidottu toistensa kanssa 

yhteen Kristuksessa. Kristuksessa yhteen sidotut ihmiset voivat muodostaa kolminaisuutta 

ilmentävän yhteisön, jossa eletään vastavuoroisen auttamisen ja rakkauden ilmapiirissä.146  

Tähän mennessä tutkielmassa on kuvattu, kuinka Tanner rakentaa uudenlaista 

inkarnaatiokeskeistä teologiaa, jossa inkarnaatio on sekä toivon, pelastuksen ja armon että 

inhimillisen kukoistuksen edellytys. Sen ansiosta ihmisille aukeaa väylä uudenlaisen elämän 

saavuttamiseen uudistuneessa yhteiskunnassa jo tässä elämässä. Yhteiskunnallinen 

uudistuminen edellyttää toksisten struktuurien tai vahingollisten normien rikkomista ja 

uudelleenmuotoilua. Tannerin kuvailema yhteiskunta ei ole kaukaisuudessa siintävä utopia, 

vaan hän näkee muutoksen avainten olevan ihmisten omissa käsissä. Tutkielmassa on jo 

sivuttu inkarnaatiokeskeisyyden vaikutuksia esimerkiksi kristillisen kielen tuottamien 

rakenteisiin. Seuraavassa luvussa käsitellään sitä, miten Tanner perustelee tulkintansa 

kristinuskon yhteiskunnallisia rakenteita uudistavasta voimasta. Huomio kiinnittyy Tanneria 

seuraten erityisesti talouden struktuureihin. 
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5. Pyhä Kolminaisuus 

5.1 Inkarnaatio ja tasa-arvon kristillinen perusta 

Tutkielman aiemmissa luvuissa on käsitelty tasa-arvoa erityisesti sukupuolen ja kristinuskoon 

liitetyn kielen näkökulmista. Teologit perusteleva tasa-arvoa tyypillisesti Jumalan 

kolminaisuudella ja asettavat kolminaisuuden persoonien väliset suhteet ihmisten välisten 

suhteiden muodostamisen malliksi. Kolminaisuusopin historiallinen tarkastelu on rajattu 

1900-luvulle, koska sen Tanner itse tekee pesäeroa aikakauden kolminaisuusteologiaan. 

Merkittävän käänteen triniteettiteologiaan teki saksalaisen jesuiittateologi Karl Rahnerin 

Jumalan ykseyttä korostava kanta. Rahnerin mukaan Jumalalla on vain yksi tietoisuus ja 

tahto. Eri persoonien toiminta lähtee liikkeelle samasta keskuksesta, mutta ne eivät 

kuitenkaan ole täydellisesti yhtä, vaan alkuperä ja pelastushistoriallinen rooli erottavat ne 

toisistaan. Jürgen Moltmannin puolestaan pyrkii välttämään Rahnerin Jumlaan ykseyttä 

korostavan opin modalismin korostamalla Jumalaa sen erillisten persoonien välisenä 

sosiaalisena yhteytenä. Moltmannin sosiaalista kolminaisuusoppia on kuitenkin kritisoitu 

triteistiseksi. 147   

Moltmannin teologiaa on pyritty sovittamaan yhteen perinteisemmän kolminaisuusopin 

kanssa. Esimerkiksi luterilainen Wolfhart Pannenberg pyrkii sovittamaan yhteen 

Kolminaisuuden persoonien erillisyyden ja Kolminaisuuden ykseyden korostamalla sekä 

persoonien erillisiä tahtoja ja toiminnan keskuksia että niiden ykseyttä erillisyydessä.148 

Kolminaisuusoppi on tärkeä osa kristillistä teologiaa, sillä Pyhä Kolminaisuus näkyy kristityn 

elämässä aivan sen alkuhetkistä lähtien: jo kristillinen elämä alkaa kasteessa Isän, Pojan ja 

Pyhän Hengen nimeen. Raamatussa Paavali ja evankelista Johannes kertovat Jumalan tahdon 

mukaisesta tavasta elää yhteydessä Kolmiyhteisen Jumalan kanssa. Yhteys perustuu 

vastavuoroisuuteen: Isä, Poika ja Pyhä Henki asettuvat elämään ihmisessä samalla kun 

ihmiset saavan elää niissä. Jaettu yhteys ei näy pelkästään henkilökohtaisessa rukouksessa tai 

kontemplaatiossa, vaan se tulee esiin kaikessa ihmiselämään kuuluvassa, kuten eettisessä 

pohdiskelussa, järjestetyissä uskonnollisissa kokoontumisissa sekä evankelioinnissa. Toisin 

sanoen yhteys Kolminaisuuden persoonien kanssa hallitsee ja sävyttää kaikkia kristityn 

elämän osa-alueita.149 

Daniel A. Keating korostaa Tannerin tavoin luotujen erillisyyttä Luojasta: vahvasta 

osallisuudesta huolimatta, ihmiset säilyttävät olemuksena luotuina inhimillisinä olentoina. 

 
147 Moltmann 1981, 44; 150; Kärkkäinen 2007, 115. 
148 Kärkkäinen 2007, 133–135. 
149 Keating 2011, 450–451. 
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Näin ollen Kolminaisuuden persoonat asettuvat osaksi ihmiselämää inhimillisyyden puitteissa 

eli ajallisessa ja materiaalisessa todellisuudessa.150 Frederick Christian Bauerschmidt 

liittääkin Triniteetin suosion nousun laajempaan filosofiseen muutokseen, jossa teologien ja 

filosofien kiinnostus siirtyi Jumalan olemuksen määrittelystä sen moraalisen merkityksen 

hahmottamiseen. Bauerschmidt itse kuitenkin muistuttaa filosofi Immanel Kantin ajatuksesta, 

jonka mukaan Triniteetti pakenee kaikkia inhimillisiä konsepteja, joten kirjaimellisesti 

otettuna sen ei voi ajatella tarjoavan minkäänlaista relevanssia käytännön elämän kannalta, 

vaikka olisikin täysin perusteellisesti ymmärretty. Bauerschmid kuitenkin huomauttaa myös, 

että Triniteetti on vaarassa jäädä pelkäksi teologiseksi viisasteluksi, ellei sen merkitystä 

poliittisen ja sosiaalisen elämän kannalta ymmärretä. Hän korostaakin yhteiskunnallisen 

järjestäytymisen ja kolminaisuuden yhtäläisyyksien näkemisen olevan ensisijainen vastaus 

modernin teologian vaatimuksiin.151 

Ekumeenisuudestaan tunnettu kroatialaisteologi Miroslav Volf puolestaan on 

puolustanut Triniteetin asemaa sosiaalisten suhteiden mallina Kristuksen ylösnousemuksen 

luonteella. Volfin mukaan se, että Kristuksen ylösnousemus on läsnä jokaisen ihmisen 

elämässä tarkoittaa sitä, ettei kolmiyhteisen Jumalan elämään osallistuminen ole pelkästään 

eskatologinen lupaus, vaan tässä ajassa läsnä olevaa todellisuutta. Näin ollen osallisuuden on 

myös oltava osa historiallista suunnitelmaa.152 Myös vapautuksen teologiassa Pyhä 

Kolminaisuus on usein nähty erillisten ja erilaisten, mutta yhteydessä toisiinsa olevien 

persoonien tasa-arvoisen suhteen mallina. Esimerkiksi Leonardo Boff pitää sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja rakkautta käytännön sosiaalisen elämän tasolla näkyvinä 

merkkeinä historiallisesta pelastuksesta.153 

Bauerschmidt luonnehtii Boffin ja Volfin malleja sosiaaliseksi kolminaisuusopiksi.  

Pohjimmiltaan Moltmannin muotoilemaan sosiaaliseen kolminaisuusoppiin kuuluu 

Kolminaisuuden persoonien erillisyyden korostaminen ja Jumalan olemuksellista ykseyttä 

korostavan länsimaisen teologian kritisointi. Moltmann ei kuitenkaan tyydy asettamaan 

kolminaisuutta ihmisten sosiaalisen järjestäytymisen malliksi, vaan sosiaalisuus näkyy hänen 

tavassaas esittää kolminaisuus eräänlaisena jumalallisena yhteisönä, jossa kolminaisuuden 

persoonat ovat ensisijaisessa asemassa olemuksellisen ykseytensä ansiosta. Bauerschmidt 

 
150 Keating 2011, 452. 
151 Bauerschmidt 2011, 531-532. 
152 Rowland 2011, 587. 
153 Boff 1988, 11. 
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pitää näkemystä järkevänä, sillä mitä lähemmäksi inhimillistä todellisuutta jumalallinen 

todellisuus tuodaan, sitä paremmin niiden välinen analogia toimii.154   

Mahdollisimman sujuvan analogian muodostaminen inhimillisen ja jumalallisen 

todellisuuden välillä ei kuitenkaan välttämättä ole ongelmaton tavoite. Esimerkiksi Karen 

Kilby kritisoi vapautuksen teologian myötä korostunutta tapaa yhdistää kolminaisuusoppi 

inhimilliseen sosiaaliseen teoriaan. Erityisesti Kilby on varonut liittämästä inhimillisiä 

käsitteitä kolminaisuuden persooniin, koska se voi johtaa individualismin, patriarkaatin tai 

muiden epätasa-arvoisten yhteiskunnallisten tai kirkollisen rakenteiden perustelemiseen 

kolminaisuudella.155 Tanner sekä yhtyy Kilbyn esittämiin huoliin että tunnustaa Volfin ja 

Boffin tavoin houkutuksen esittää Pyhä kolminaisuus yhteiskunnallisen järjestäytymisen 

mallina: on helppo vaatia ihmisten välistä samanarvoisuutta sillä perusteella, että 

Kolminaisuudenkin persoonat ovat keskenään samanarvoisia.156 Analogioiden luominen 

Pyhän kolminaisuuden suhteiden ja inhimillisten suhteiden välille ei kuitenkaan ole 

pohjimmiltaan kestävä ratkaisu. Vaikka ihminen kykenee hyvään elämään ainoastaan 

ottamalla vastaan Jumalan lahjoja, ei Kolminaisuuden persoonien ja ihmiselämän välinen 

suhde ole yksioikoisen analoginen. Pohjimmiltaan Tannerin näkemys siis eroaa 1900-luvun 

kolminaisuusteologian valtavirrasta, joissa on hänen mukaansa ajauduttu vääriin tulkintoihin, 

kun inhimillisen ja jumalallisen olemuksen tason ominaisuuksia on samaistettu liian 

voimakkaasti toisiinsa. Samalla tulkintojen merkittäviä heikkouksia ei ole lainkaan otettu 

huomioon.157  

Tannerin mukaan monet nykyteologit tulkitsevat Kolminaisuuden poliittisen 

potentiaalin perusteettoman progressiivisesti ja sulkevat näin silmänsä niiltä lukuisilta muilta 

tulkintamahdollisuuksista, joita monoteistinen uskonto ja kristillinen kolminaisuusoppi 

tarjoavat. Historialliset todisteet osoittavat, ettei kristinuskon avulla ole onnistuttu luomaan 

poliittisesti oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, vaan monoteistista uskontoa on 

käytetty monoliittisten ja sortavien hallintotapojen perustelemiseen. Monoliittisissa 

hallintomuodoissa valta on keskittynyt tietyn ryhmän tai henkilön käsiin. Monoteistiset 

uskonnot tukevat usein monoliittisia valtiomuotoja, vaikka sisäisesti kirjavan kolmiyhteisen 

Jumalan sanotaan vastustavan vallan keskittymistä. Yksinkertaisemmillaan monoteismista on 

helppo johtaa yhden suvereenin hallitsijan malli vetämällä suoja linja yhdestä kaikkivaltiaasta 

 
154 Bauerschmidt 2011, 534. 
155 Rowland 2011, 587.  
156 Tanner 2010, 207-208. 
157 Tanner 2001; 67–68; Tanner 2010, 208–209. Tanner itse mainitsee ajattelunsa eroavan ainakin seuraavien 

teologien ajattelusta: Jürgen Moltmann, John Zizioulas, Miroslav Volf, Leonardo Boff ja Catherine LaCugna 
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Jumalasta Jumalan maanpäällisenä edustajan toimivaan itsevaltiaaseen. Syvemmin ajateltuna 

monoteismiin kuitenkin kuuluu myös ajatus siitä, että jumaluus kuuluu ainoastaan Jumalalle. 

Mikään tai kukaan ei voi jakaa jumaluutta itse Jumalan kanssa.158 

Edellä kuvaillulla tavalla ajateltuna monoteismista johdettu poliittinen rakenne sisältäisi 

suvereenin Jumalan, mutta kaikki ihmiset olisivat keskenään samanarvoisia. Historiaa 

tarkastelemalla käy kuitenkin selväksi, että kristinuskoa tai sen kolminaisuusoppia ei 

useinkaan ole yhdistetty egalitaristiseen hallintoon tai monimuotoisuutta kunnioittaviin 

yhteisöihin. Kolminaisuusoppi esimerkiksi alkoi kukoistaa kristinuskon noustessa 

valtionuskonnon asemaan Rooman imperiumissa, jossa valta oli keskittynyt keskushallinon ja 

keisarin käsiin. Kaikki teologiset pääargumentit imperiumin hallinnon puolustamiseksi eivät 

kuitenkaan olleet täysin monoteistisiä, vaan ne edellyttivät jonkinasteista diversiteettiä 

jumalallisissa voimissa ja moraalin periaatteissa. Esimerkiksi Eusebius julisti keisari 

Konstantinuksen hallitsevan koko ihmisten tuntemaa maailmaa lähes absoluuttisella 

auktoriteetilla Sanan, kolminaisuuden toisen persoonan, maanpäällisenä edustajana. Sana 

puolestaan hallitsee kosmosta korkeimman Jumalan käskystä.159 

Rooman valtakunnassa Eusebiuksen kuvaama hallintaketju kulki siis näin: korkeinta 

valtaa pitää Jumala, jonka alapuolinen hallitsija Sana on valinnut keisari Konstantinuksen 

suvereeniksi maanpäälliseksi hallitsijaksi. Isä, Sana ja keisari ovat hierarkkisessa suhteessa 

toisiinsa olevia absoluuttisia hallitsijoita. Eusebiuksen kuvaama Kolminaisuuden malli ei 

täysin sovi yhteen myöhemmin oikeaoppisena pidetyn kolminaisuusopin kanssa, koska hänen 

näkemyksessään valta annetaan hierarkkisesti ylhäältä alaspäin, ja alempi hallitsija on 

alempiarvoinen ylempään nähden. Poliittisen teorian kannalta kolme absoluuttista hallitsijaa 

on tuskin parempi kuin yksi. Historiallisten esimerkkien perusteella on siis todettava, että 

monet klassisen triniteettiopin aspektit ovat itse asiassa poliittisesti vähintäänkin 

kyseenalaisia. Syyksi tähän Tanner näkee Kolminaisuuden persoonien välisen perikoreesin. 

Vaikka Poikaa ei pidäkään kutsua Isäksi, koska nimitykset erottavat eri persoonat toisistaan, 

ne jakavat kuitenkin saman olemuksen ja siihen sisältyvät kaikkivaltiuden, pyhyyden, voiman 

ja vanhurskauden kaltaiset predikaatit sekä toiminnan lähteet. Perikoreesin ansiosta 

kolminaisuuden osat jakavat siis saman substanssin tavalla, joka on toisistaan lähtökohtaisesti 

erillisten ihmisten ulottumattomissa. Universaalia jaettua ihmisyyttä ei voi verrata 

kolminaisuuden osien jakamaan yhteyteen, sillä ihmisyys ei tee ihmisistä yhtä samalla tavalla 

 
158 Tanner 2010, 208-209. 
159 Tanner 2019, 209. 
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kuin jumaluus yhdistää kolminaisuuden persoonat yhdeksi, yhdessä toimivaksi 

jakamattomaksi substanssiksi.160  

Myös olemassaolon riippuvuus toisista erottaa inhimilliset ja jumalalliset persoonat 

toisistaan. Siinä missä Kolminaisuuden persoonien olemassaoloa ja olemusta on väärin 

erottaa toisistaan, ihmisten olemassaolo ei ole yhtä tiiviisti sidoksissa ihmisten keskinäisiin 

suhteisiin. Olisi siis omituista väittää Kolminaisuuden persoonien relationaalisuuden 

edellyttävän niiden olemassaoloa tai että ne muotoituisivat omiksi itsekseen vasta suhteessa 

toisiinsa samaan tapaan kuin ihmisen persoona muodostuu omaksi itsekseen vasta sosiaalisten 

suhteiden myötä. Vaikka ihminen onkin olemassa ennen oman persoonan tai sosiaalisten 

suhteiden muotoutumista, yksilön olemus ja luonne määräytyvät vasta suhteessa muihin. 

Toisin sanoen, pieni vauva eksistoi heti synnyttyään, mutta hänen luonteensa muotoutuu vasta 

ihmiskontaktien myötä. Ihmisen olemassaolo ei myöskään ole täysin riippuvainen muista 

ihmisistä: merkittävän tai läheisen henkilön kuolemakaan ei suoraan vaikuta toisen ihmisen 

elämän jatkumiseen. Triniteetin persoonien olemassaolo ja olemus puolestaan muodostuvat 

hyvin tiiviissä suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi isää ei luonnehdita hahmoksi, jolla on kyky 

ylipäänsä synnyttää, vaan Isäksi, jonka isyys muodostuu pelkästään sen ansiosta, että Hän on 

synnyttänyt sen, mitä kutsutaan Pojaksi.161  

Kolminaisuuden persoonien olemassaolo on kuitenkin erotettava niiden suhteesta. 

Vaikka persoonat ovat olemassa vain suhteessa toisiinsa, niiden keskinäiset suhteet 

pikemminkin edellyttävät kuin korostavat persoonien todellista olemassaoloa. Toisin sanoen, 

vaikka Isä määritellään suhteessa Poikaan, se ei tarkoita, että Isää ei olisi olemassa ilman 

Poikaa. Päin vastoin, Isä eksistoi myös ilman Poikaa. Asia on ymmärrettävissä analogisena 

inhimillisen elämän kanssa: ihmisen on mahdotonta muodostaa suhteita muihin olematta 

olemassa. Samoin ihminen on persoonan olemassa ainoastaan tietyn suhteen tuloksena, 

esimerkiksi sen takia, että hän on syntynyt tietyille vanhemmille. Näin ollen ihmisten 

olemassaoloa määrittävien ominaisuuksien ei voi perustellusti sanoa määrittävän myös 

Kolminaisuuden persoonien olemassaoloa. Sosiaaliseen kolminaisuusoppiin onkin liitetty 

melko paljon moderniin ihmisyyteen liitettyjä ominaisuuksia, mikä tekee siitä Tannerin 

mukaan liian antroposentrisen.162 Ihmisten jakamaa ihmisyyttä ei siis voi pitää yhtä tiiviinä 

kuin Kolminaisuuden persoonien ykseyttä eikä ihmisyys sido ihmisiä toisiinsa samalla tavalla 

kuin jumaluus sitoo Kolminaisuuden persoonat toisiinsa. Nämä erot johtuvat inhimillisen ja 

 
160 Tanner 2010, 210 –211; 224. 
161 Tanner 2010, 224 – 225. 
162 Tanner 2010, 219–220 
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transsendentin olemuksellisista ylittämättömistä eroista. Näin ollen persoonien välisten 

relaatioiden erilaisuus tekee analogiosta mielettömiä. 

Relationaalisuus ei kuitenkaan ole ainoa tapa tulkita Triniteetin persoonien immanenttia 

suhdetta. Esimerkiksi Moltmann ja Volf ovat pyrkineet loiventamaan Tannerinkin osoittamia 

ongelmakohtia korostamalla, etteivät Kolminaisuuden persoonat muodostu yksinkertaisesti 

pelkästään keskinäisten suhteidensa ansiosta, vaan ne myös vaikuttavat toisiinsa. Näin 

persoonat voisivat helposti vaihtaa rooleja keskenään. Myös Leonardo Boff vähättelee 

persoonien välistä muuttumatonta järjestystä perikoreesiin vedoten: Isä on Pojassa samoin 

kuin Poika on Isässä ja niin edelleen. Näin ollen jaetun substanssin sijaan persoonien 

suhteiden reversibiliteetti on niiden keskinäiseen yhdenvertaisuuteen johtava seikka. Tanner 

tunnustaa tämän hienosäädön positiiviset vaikutukset, mutta toteaa kuitenkin, ettei 

Raamatusta saatava tieto tue ajatusta persoonien tasavertaisuudesta tai identtisyydestä. Toisin 

sanoen Raamatun narratiivi ei anna selvää kuvaa kaikkien kolminaisuuden persoonien 

yhdenvertaisista suhteista kaikissa tilanteissa. Päinvastoin Raamattu tuntuu korostavan 

persoonien erilaisuutta ja jopa hierarkkisuutta.163  

Hierarkkisuus korostuu etenkin Uuden testamentin kuvauksissa Isän ja Pojan suhteesta. 

Uudessa testamentissa Poika on selkeästi alisteinen Isälle: Jeesus osoittaa rukouksensa Isälle, 

anoo Isältä lykkäystä kuolemaansa alistuen lopulta Isän tahtoon. Jeesus myös tunnustaa 

selvästi tietämättömyytensä Jumalan suunnitelman suhteen.164  Inkarnoituneen Pojan elämästä 

siis huokui pikemminkin Isän ja Pyhän Hengen tahtoon alistuminen kuin tasavertaisuus niiden 

kanssa. Tanner toteaa kärjistävänsä vain vähän katolisten teologien Hans Urs von Balthasarin 

ja Joseph Ratzingerin esityksiä Isän ja Pojan suhteesta summatessaan näin:  

 

Isän lähettämänä kuolemaan, Pyhän Hengen jatkuvan paineen alla, Poika osoittaa koko 

inhimillisen elämänsä ajan alamaisen sokeaa uskollisuutta sellaisen leppymättömän hallitsijan 

sydämettömien käskyjen edessä, joka ei vaadi häneltä vähempää kuin itsensä uhraamista ja 

itsen täydellistä unohtamista.165 

 

Kolmiyhteisen Jumalan persoonia ei siis Tannerin mukaan voi soveltaa inhimillisiin 

persooniin kolmen keskeisen syyn takia. Ne ovat: jakamaton toimijuus, joka ei päde ihmisten 

välillä; hierarkiattomuus, johon tosin ei Tannerin mukaan löydy Raamatullisia perusteita sekä 

 
163 Tanner 2010, 218 – 219. 
164 Esimerkiksi John 14:28; Mark.10:18, 13:32; Luuk. 18:18 & Matt. 19:16 
165 Tanner viittaa Joseph Ratzingerin teokseen Introduction to Christianity ja Hans Urs von Balthasarin teokseen 

Theo-Drama vol.III. Tanner 2010, 212. Suomennos omani. 
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ihmisten kuolevaisuus, joka asettaa inhimilliseen ja jumaluuteen kuuluvat persoonat selkeästi 

erillisille olemuksellisille tasoille. Koska inhimilliset ja jumalalliset persoonat ovat 

ratkaisevasti erilaisia keskenään, ei ihmisten kannata pyrkiä muodostamaan Pyhän 

Kolminaisuuden persoonien välisiä suhteita jäljitteleviä suhteita. 

Ekonominen kolminaisuusoppi vaikuttaa kuitenkin vastaukselta Tannerin esittämään 

ongelmiin. Parhaassa tapauksessa se auttaa tarkastelemaan poliittisia argumentteja 

sosiaalishistoriallisesta näkökulmasta. Riskinä on kuitenkin, että marginaalisessa asemassa 

olevien ihmisryhmien aseman parantamisen sijaan teologiset opit heijastavat vain sitä tehneen 

teologin omia poliittisia näkemyksiä. On myös mahdollista, että ekonominen 

kolminaisuusoppi synnyttää vain tasa-arvon ja yhteisön sisäisen diversiteetin tai 

vastavuoroisen kanssakäymisen korostamiseen tähtääviä ympäripyöreitä ohjeita. Latteuksien 

todellisen merkityksen pohtiminen jäisi kuitenkin muiden teologian osa-alueiden 

tehtäväksi.166  

5.2 Kolminaisuusoppi ja kristillinen kieli 

Osa feministiteologeista vierastaa kolminaisuusoppia etenkin siihen liittyvän maskuliinisen 

kielen takia. Sukupuolen kaltaisen biologisen ominaisuuden liittäminen Jumalaan tarkoittaa 

kuitenkin aina inhimillistä pyrkimystä liittää Jumaluuteen jotain inhimillistä, jonka 

olemassaolosta ei voi päästä varmuuteen. Tannerin mukaan onkin syytä olettaa, että varhaisen 

kirkon tapa puhua Jumalasta sukupuolittunein termein ei tähdännyt Jumalan sukupuolen 

ilmoittamiseen, vaan tarkoitus oli erottaa Kolminaisuuden persoonat toisistaan. Usein 

teologiseen selvyyteen on kuitenkin pyritty niin kiivaasti, että kielenkäytön retoriset seikat ja 

yhteiskunnallinen vaikutus on jätetty huomioimatta. Sukupuolen kannalta tämä näkyy siinä, 

kuinka hierarkkinen ja sukupuolittunut kieli on johtanut sukupuolten epätasa-arvoa 

ilmentäviin käytäntöihin siitä huolimatta, että kristillisen opetuksen mukaan sekä mies että 

nainen167 ovat tasavertaisia sekä Jumalan silmissä että Kristuksessa. Sukupuoli tai mikään 

sukupuolisidonnainen ominaisuus ei täten ole esimerkiksi pelastuksen edellytys.168  

Sukupuolen sijaan sukupuolirajojen ylittämistä voi pitää kolmiyhteisen Jumalan 

ominaisuutena. Kolminaisuuden ensimmäisenä persoonana Isä ei pelkästään ylitä 

sukupuolirajoja, vaan on kaikkea sitä, mitä naiseus, mieheys, feminiinisyys ja maskuliinisuus 

 
166 Tanner 2010, 222–223. 
167 Tanner ei mainitse binaariseen sukupuolijärjestelmään liittyviä ongelmia, joita mies-nainen-käsitteistön 

käyttäminen tuo.  
168 Tanner 2016, 1-3.  
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sisältävät. Näin ollen Isä voi käyttäytyä kaikkien inhimillisten sukupuolien tavoin.169 Jumalan 

sukupuolirajojen ylittävän olemuksen ymmärtäminen ylittää kuitenkin dualismiin taipuvaisen 

inhimillisen käsityskyvyn rajat. Ihmisille tyypilliseen dualistiseen kategorisointiin kuuluu 

sekä biologisiin että sosiaalisiin sukupuoliin liitettyjen ominaisuuksien tarkkarajainen 

luokittelu feminiinisyyden ja maskuliinisuuden kategorioiden mukaan.170 Tiukat jakolinjat 

näkyvät paitsi kielellisissä valinnoissa myös käsitteisiin liitetyissä mielikuvissa ja niiden 

mukaan luoduissa käytännöissä. Kristilliseen kieleen ja käsitteisiin liittyvillä 

maskuliinisuuden ja feminiinisyyden konnotaatiolla on ollut seurauksensa miehen ja naisen 

yhteiskunnallisten roolien muodostumisessa. 

Miehen ja naisen välisiä valtarakennelmia on perusteltu Jumalan ja ihmisen välisellä 

hierarkialla. Jumala ja jumaluus ovat maskuliinisia, mieheyteen liitettyjä käsitteitä, kun taas 

ihmisyys liitetään feminiinisyyteen ja naissukupuoleen. Jumala sijoittuu hierarkkisesti 

ihmisen yläpuolelle eli maskuliini on feminiinin yläpuolella. Tämä on johtanut biologisen 

miessukupuolen korottamiseen naissukupuolen yläpuolelle yhteiskunnallisessa hierarkiassa. 

Raamatusta löytyvät Jumalaan viittaavat termit eivät kuitenkaan ole yksinomaan 

maskuliinisia, vaan Jumalaan viitataan usein myös feminiinisesti ymmärretyillä käsitteillä. 

Maskuliinisiksi voidaan luokitella esimerkiksi voimaan tai vahvuuteen liittyvät termit ja 

feminiinisiksi puolestaan huolenpidosta ja hellyydestä kertovat ilmaukset.171  

Käsitteisiin liittyvien konnotaatioiden soveltaminen kirkolliseen elämään on johtanut 

miessukupuolen, mutta myös tietynlaisen maskuliinisuuden hegemoniseen asemaan. Erityisen 

mielenkiintoisiksi nousevat ne Raamatunkohdat, joissa kuvataan sitä tapahtumaa, jossa yksi 

Kolminaisuuden persoonista saa aikaan toisen. Tästä tapahtumasta käytetään usein 

maskuliinisia termejä, vaikka yksityiskohtaisemman tarkastelun jälkeen tapahtuma vaikuttaa 

synnyttämiseltä. Uuden synnyttäminen on ollut jo patristisessa ajattelussa toimi, johon vain 

feminiini eli biologinen nainen pystyy. Edes muinainen lisääntymisteoria, jonka mukaan 

nainen on lähinnä pelto tai astia, jonka mies täyttää siemenillään, ei muuta teologisen 

mielenkiinnon kohdetta: keskiössä on yhä se tapa, jolla Poika ilmestyy Isästä. Pojan 

muotoutumista Isästä voi verrata lapsen syntymään äidistä. Synnytys on siis toimivin 

 
169 Tanner 2016, 4. 
170 Klassikkoteos, jossa käsitellään biologisen ja sosiaalisen sukupuolen eroja sekä sukupuoleen sosiaalistumista 

on Judith Butlerin Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990). Teos on julkaistu myös 

Tuija Pulkkisen ja Leena-Maija Rossin suomennoksena nimellä Hankala sukupuoli: Feminismi ja identiteetin 

kumous. (2006).  
171 Hulmi 2020. 
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metafora kuvaamaan tapaa, jolla Pojan olemassaolo alkaa. Klassisen kolminaisuusopin 

kuvaus Isästä, joka synnyttää Pojan tuntuukin viittaavan feminiiniseen subjektiin.172  

Tanner nostaa esiin 300-luvulla eläneen teologi Hilarion Potierslaisen173  näkemyksen 

Jumalasta synnyttäjänä. Potierslainen muotoilee näkemyksensä Psalmin 120 mukaan niin, että 

Poika on synnytetty Isän kohdusta. Pojan biologisesta synnyttäjästä Mariasta puolestaan tulee 

ensisijaisesti analogia ilman yhdyntää, hedelmöittymistä, odotusaikaa tai synnytystuskia. 

Marialla on kuitenkin tärkeä rooli Kristuksen ihmisyyden ainoana lähteenä samalla tavalla 

kuin Kolminaisuuden ensimmäinen persoona Isä on Pojan jumaluuden ainoa lähde. Tämä 

tarkoittaa myös sitä, että jumalallisella Pojalla on vain isä ja inkarnoituneella Jeesuksella on 

vain äiti. Näin jumaluus ja mieheys liittyvät jälleen yhteen samoin kuin inhimillisyys ja 

naiseus. Naiset yleisesti ja Maria erityisesti voivat kuitenkin yltää ihmisistä lähimmiksi 

jumaluuden tuottamista ja näin saavuttaa etuoikeutetun aseman suhteessa miehiin. Edes 

Mariaa ei kuitenkaan kutsuta jumalaksi, vaan Jumalan asema kuuluu ainoastaan 

maskuliinisille toimijoille.174 Potiersilaisen näkemys horjuttaa mies- ja naissukupuolen 

ehdottomia kategorioita sekä valta-asetelmia. 

Toisaalta Tanner korostaa erityisesti sitä, että teologisessa kielessä sukupuoleen 

viittaavat termit ovat ensisijaisesti ideoiden, kuten Kolminaisuuden persoonien välisten 

suhteiden ilmaisemisen välineitä. Edellinen Hilarius Potiersilaisen sukupuolirooleja rikkoja 

ajatus Pojan syntymisestä Isän kohdusta osoittaa sukupuolen joustavuuden ja muokattavuuden 

kristillisessä kielenkäytössä. Sukupuolikäsityksen elastisuus on huomattu myös feministisessä 

teologiassa. Esimerkiksi feministiteologi Janice Soskice on korostanut juuri sukupuoliroolien 

venyvyyttä ja sitä, miten Isän ja Pojan merkityskenttä laajenee ahtaita inhimillisiä 

sukupuolirooleja laajemmalle. Sukupuolirajat ylittävää retoriikkaa ei kuitenkaan ole nähty 

pelkästään positiivisena, vaan sen on pelätty uhkaavan naisen asemaa häivyttämällä nainen 

kokonaan. Esimerkiksi Virginia Burrus on nostanut esiin ongelmia, joita naisen täydellinen 

puuttuminen Isän kohdusta syntymisen – retoriikasta voi aiheuttaa. Mikäli mies pystyy myös 

synnyttämään, ei naisen kontribuutiota tarvita lainkaan.175  

Kolminaisuudesta käytetyn kielen tuottamaa sukupuolihierarkkista ongelmaa on pyritty 

ratkaisemaan liittämällä kolmanteen persoonaan eli Pyhään Henkeen feminiinisiä 

 
172 Tanner 2010, 215. 
173 Ortodoksisessa kirkossa käytetään myös nimityksiä pyhä Hilarion (Hilarios) Potiersilainen, Hilarius Poitiers 

tai Hilarion Poitiersin piispa. Ortodoksi.net 2012. 
174 Tanner 2010, 214–216. 
175 Tanner 2010, 215. Maskuliinisuuden rakentumisesta myöhäisantiikissa enemmän esimerkiksi Virginia Burrus 

Begotten Not Made (2000). 
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ominaisuuksia ikään kuin maskuliinisten Isän ja Pojan vasapainoksi. Tämä ei kuitenkaan 

ratkaise ongelmaa, sillä Pyhä Henki asemoidaan usein kolmanneksi Isän ja Pojan jälkeen. 

Pyhän Hengen myös kerrotaan toimivan Isän, Pojan tai ihmisen kautta. Sen 

toimintamekanismina on paljastaa Isässä, Pojassa tai ihmisissä piileviä hyviä ominaisuuksia, 

mutta ei koskaan omiaan. Feminiinisiä ominaisuuksia on siten liitetty Henkeen, jonka nimi 

lausutaan maskuliinisten hahmojen jälkeen, ja jonka rooli on tukea tai kohottaa maskuliinisia 

hahmoja. Ratkaisu on omiaan tukemaan naisten alisteista yhteiskunnallista asemaa 

sukupuolten tasa-arvon edistämisen sijaan.176 Ensimmäiseen ja kolmanteen persoonaan 

liitettyjen voimakkaiden sukupuolisten mielikuvien takia Kolminaisuuden toinen persoona eli 

Poika onkin usein nostettu sukupuolten keskinäisen tasavertaisuuden esikuvaksi. Poika 

inkarnoitui maskuliiniseen miehen ruumiiseen, mutta Pojan maallisessa elämässä on runsaasti 

myös feminiiniseksi luokiteltavia piirteitä. Poikaan liitetyt ilmaukset sijoittuvatkin puoliväliin 

maskuliinisuuden ja feminiinisyyden kentällä.177 

Teologisen keskustelun lisäksi kristillinen sanasto tulee parhaiten esiin liturgisessa 

kielessä. Omalle anglikaaniselle kirkolleen Tanner tarjoaa käytännönläheistä ratkaisua 

sukupuolittavan kielen ongelmaan: maskuliinisten ja feminiinisten termien yhdistämissä 

liturgisessa kielessä. Tällöin esimerkiksi kolminaisuuden ensimmäiseen persoonaan voitaisiin 

viitata termillä Isä-Äiti.178 Ruotsin kirkon käsikirjassa puolestaan tarjotaan jo nyt myös 

sukupuolineutraalia vaihtoehtoa trinitaariselle alkusiunaukselle.179 Ruotsin kirkon 

onnistumisesta huolimatta liturgisen kielen muuttaminen on haastava tehtävä, vaikka kielen 

maskuliinisuudelle ei olekaan teologisia perusteita, koska samat messussa käytetyt sanalliset 

ilmaukset voivat tuottaa toisille pyhyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemustia kun taas toisia 

ne voivat vieraannuttaa. Yksilön henkilökohtainen elämäntarina, muistot ja mielikuvat 

vaikuttavat kokemuksen muotoutumiseen. Sini Hulmi toteaakin, että nykyaikaisella kielellä 

lausuttu rukous voi toiselle todistaa Jumalan merkityksestä myös nykyajassa, kun taas toiselle 

se signaloi mystisyyden katoamista ja Jumalan merkityksettömyyttä arkipäiväisenä ja 

tavallisena.180  

 
176 Harrison 2011, 519. 
177 Evankeliumit esittävät Jeesuksen maskuliinisuuden hieman eri tavoin, mutta kaikkia kuitenkin yhdistää myös 

poikkeukselliset feminiiniset piirteet. Susanna Airaksinen on tutkinut Jeesuksen maskuliinisuutta synoptisissa 

evankeliumeissa (Airaksinen 2018). Moona Kinnunen puolestaan on käsitellyt Jeesuksen maskuliinisuutta 

Johanneksen evankeliumissa pro gradu-tutkielmassaan (Kinnunen 2016). Maskuliinisuuksista yleensä 

esimerkiksi R.W. Connell Masculinities (1995). 
178 Tanner 2016. 
179 Ruotsin kirkon käsikirjassa oleva sukupuolineutraali vaihtoehto on: ’’I Guds, den treeniges, namn’’ (Jumalan, 

kolmiyhteisen, nimeen). Hulmi 2020. 
180 Hulmi, 2020. 
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Raamatun metaforista kieltä Jumalasta voi tarkastella myös ilman sukupuolista 

ulottuvuutta. Sukupuolineutraaleja tapoja viitata Jumalaan ovat esimerkiksi Pyhä Jumala, 

Ikuinen Jumala, Luoja ja Armollinen Jumala.181 Tannerin näkemyksen mukaan sukupuoleton 

tarkastelu ei kuitenkaan olisi täysin ongelmatonta, sillä Kolminaisuuden persoonat 

muodostuvat keskinäisten relaatioiden kautta. Erillisten persoonien syntyminen samasta 

olemuksesta edellyttää, että ne eroavat toisistaan jollain tavalla. Persoonien relationaalisuus ei 

kuitenkaan täysin poista sukupuolten valtarakenteisiin liittyviä ongelmia. Mikäli 

kolminaisuuden persoonista feminiinisempi Poika voi muodostua vain suhteessa 

maskuliiniseen Isään, on helppo ajatella, että feminiinisen naisen identiteetti muodostuu vain 

suhteessa maskuliiniseen mieheen. Kolminaisuuden persoonien välttämätön 

relationaalisuuskaan ei poista niitä ongelmia, joita niiden asettaminen sosiopoliittisten 

rakenteiden malliksi ihmisoikeuksien ja tasa-arvon näkökulmista tuottaa.182  

Klassisen kolminaisuusopin sukupuolittunutta kieltä ei ole järkevää tarkastella 

irrallisena muusta Raamatun kielestä, sillä ympäröivä teksti tarjoaa kontekstin 

Kolminaisuuteen viittaaville metaforille. Yhdistettynä persoonattomampiin kielikuviin Isä - 

Poika - metaforan merkitys abstrahoituu ja sen heikko kytkös varsinaisiin sukupuoleen 

liittyviin assosiaatioihin paljastuu. Teologisissa yhteyksissä persoonattomat kielikuvat 

osoittautuvatkin usein toimivimmiksi. Persoonien suhde saman olemuksen erilaisina 

ilmentyminä käy hyvin ilmi esimerkiksi verrattaessa ensimmäisen ja toisen persoonan 

suhdetta auringosta tulevan valonsäteen ja auringon suhteeseen. Teologisessa keskustelussa 

erilaiset kielikuvat palvelevat vaihtelevia tarkoitusperiä. Usein erilaisia kielikuvia 

käytetäänkin yhdessä, jotta ne täydentäisivät toistensa teologisia heikkouksia.183 Inhimillinen 

kieli merkityksineen on inhimillisen ajattelun ja toiminnan välinen. Koska kielikuvat 

sisältävät kielellisiä merkityksiä, myös niiden tulkinta ja soveltaminen on inhimillisten 

toimijoiden vastuulla.  

Mahdollisesti juuri inhimillisen samaistuttavuuden takia kolminaisuuden persoonista 

käytetään kuitenkin usein Isän ja Pojan kaltaisia personifioituja käsitteitä. Personifioidun 

metaforan kirjaimellinen tulkinta on lähellä triteismiä, sillä Kolminaisuuden persoonista tulee 

vahvasti ihmisenkaltaisia erillään toisistaan olevia persoonia. Näkemys, jonka mukaan 

Kolminaisuudesta itsestään tulisi kolmen erittäin tiiviisti toisiinsa sitoutuneen, mutta 

kuitenkin erillisen persoonan kokonaisuus, lähenee myös Moltmannin sosiaalista 

 
181 Hulmi 2020. 
182 Tanner 2010, 216. 
183 Tanner 2010, 212-214. 
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kolminaisuusoppia. Tällaista kokonaisuutta on helppo verrata inhimillisten persoonien 

muodostamaan yhteiskuntaan. Tannerin korostaman inhimillisen ja jumalallisen olemusten 

ylitsepääsemättömän erilaisuuden takia jumalallinen ei kuitenkaan voi olla inhimillistä. Näin 

ollen ihmisten muodostamat yhteisöt ovat vääjäämättä erilaisia kuin jumalallisen persoonien 

yhteys. Kolminaisuuden soveltaminen ihmisiin onkin Tannerin mukaan mahdotonta, sillä 

olemuksellisen erilaisuuden ja inhimillisen vajavaisuuden takia ihmisten ei ole mahdollista 

edes täysin ymmärtää Kolminaisuuden merkitystä tai Kolminaisuuden persoonien suhteita. 

Jumalan olemukseen kuuluu salaperäisenä pysyminen ihmiselle. Tanner korostaakin 

metaforien merkitystä ainoastaan Kolminaisuuden persoonien välisten suhteiden ja 

olemassaolon relationaalisuuden osoittamisessa. Hän pitää erikoisina pyrkimyksiä vastata 

sinänsä hämmentävään kysymykseen inhimillisten yhteisöjen oikeanlaisesta muodostumisesta 

vielä hämmentävämmällä vastauksella eli jumalallisten persoonien suhteilla.184 

Olemuksellinen erilaisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että inhimilliseen maailmaan 

kuuluvat eettiset ja moraaliset kysymykset olivat yksin inhimillisesti ratkaistavissa. 

Kolmiyhtisen Jumalan persoonat eivät toimi esimerkkeinä tai metaforina ihmisten sosiaalisille 

suhteille, vaan Jumala kommunikoi ihmisten kanssa toisella tavalla. Kolmiyhteinen Jumala 

toimi liittämällä ihmiset itseensä oman olemuksensa säilyttäen eli inkarnoitumalla. Samalla 

Jumala osoitti ihmisille, miten sosiaaliset suhteet tulisi muodostaa. Sen lisäksi että 

inkarnoituneessa Kristuksessa Jumala osoittaa miltä jumaluus näyttää inhimilliseen 

yhdistettynä siinä näytetään myös miltä ihmisyys näyttää, kun se hyväksytään jumalallisten 

suhteiden joukkoon. Inkarnoitunut Kristus on siis Jumalan tapa osoittaa ihmisille Jumalan 

tahdon mukaisen elämän malli. Pyhän Kolminaisuuden sijaan Kristuksessa ihmiset pystyvät 

kokemaan, kuinka persoonien täydellinen ykseys johtaa molemminpuoliseen kukoistukseen. 

Näin ollen sosiopoliittisten ohjeiden etsiminen Kolminaisuudesta on hyödytöntä. 

Tavoitellakseen eettisesti ja moraalisesti kestävää elämää ihmisen tulee pyrkiä toimimaa 

inkarnoituneen Kristuksen näyttämän esimerkin mukaisesti. Tannerin mukaan Jumalan 

lahjoittamien hyvyyksien vastaanottamisen lisäksi ihmiset ovat velvollisia levittämään 

saamiaan hyviä lahjoja ympärilleen inkarnoituneen Pojan esimerkin mukaisesti.185 

Länsimaisen yhteiskunnan perustavat arvot liittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen, 

ihmisoikeuksiin sekä demokratiaan. Taloustieteilijä Sixten Korkman nostaa myös sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden, taloudellisen tehokkuuden ja ekologisen kestävyyden länsimaisten 

arvojen joukkoon. Edellä mainitut arvot pohjautuvat vapauden ja tasa-arvon konsepteille. 

 
184 Tanner 2010, 220- 222. 
185 Tanner 2010, 235; 241; 2001, 67–68. 
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Niiden pohjalta on mahdollista turvata esimerkiksi sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi. 

Vaurauden tasapuolinen jakaminen onkin merkittävä kysymys yhteiskunnallisessa 

keskustelussa. Korkmanin mukaan markkinatalous on ihmiskunnan tuntemista menetelmistä 

tehokkain vaurauden jakamisen muoto. Hän kuitenkin tunnustaa markkinatalouteen liittyvät 

ongelmat ja valtion roolin merkityksen toimivan kapitalistisen järjestelmän luomisessa.186 

Myös Tanner pitää markkinataloutta parhaana mahdollisena taloudellisen järjestäytymisen 

tapana. Nykymuotoinen markkinatalousjärjestelmä ei kuitenkaan täytä tehtäväänsä, vaan 

hyvinvoinnin tuottamisen sijaan se vahingoittaa ihmisten ymmärrystä itsestä ja suhteesta 

ympäröivään maailmaan. Selkeistä vioista huolimatta se vaikuttaa myös epätavallisen 

kyvyttömältä reflektoimaan itseään tai uudistumaa. Sen kritisointi on jokaisen velvollisuus 

riippumatta uskonnollisesta tai taloudellisesta statuksesta.187 Myös kristityillä on siis sekä 

velvollisuus että mahdollisuus haastaa nykyisen markkinatalouden arvot ja itsestään selvänä 

pidettyä valta-asema. 

5.3 Työn etiikka postmodernissa markkinataloudessa 

Varhaisen kristinuskon kiinnostus työn etiikkaa kohtaan oli varsin vähäistä. Reformaatioon 

saakka kristityt vaalivat uskonnollisten tavoitteiden saavuttamista taloudellisten tavoitteiden 

kustannuksella. Muun kuin Jumalalle omistetun työn tekemistä pidettiin epäilyttävänä. 

Ruumiillisen työn tekeminen oli välttämätöntä, mutta sitä tehtiin, jotta osa ihmisistä saattoi 

omistaa elämänsä pyrkimykselle tuntea ja rakastaa Jumalaa. Ajatus kaikesta työtä Jumalan 

tahdon mukaisena palveluksen alkoi elää vasta reformaation myötä.188 

Teologinen kiinnostus rahan, kolminaisuusopin ja talouden vuorovaikutusta kohtaan 

heräsi toden teolla vasta 1900-luvn puolivälin jälkeen Jürgen Moltmannin toivon teologian 

myötä.189 Moltmannin mukaan raha ja valta eivät suinkaan ole epärelevantteja teologian 

kannalta, vaan päinvastoin ne kuuluvat uskon ytimeen.190 Globaalisti kristillisten teologien 

näkökulma talouteen on ollut sen tuottamien epätasa-arvoisten rakenteiden osoittamisessa ja 

tutkimisessa. Taloudellisen dualismin kritisointi ja pyrkimys köyhien aseman parantamiseen 

on kuulunut esimerkiksi Latinalaisen-Amerikan vapautuksen teologian perusagendaan.191 

Myös kirkkojen johdossa ja ekumeenisessa toiminnassa on otettu kantaa talouteen liittyviin 

 
186 Korkman 2012, 26–36. 
187 Tanner 2019, 7. 
188 Tanner 2019, 199. 
189 Moltmannin toivon teologiaa käsittelevä klassikkoteos Theologie der Hoffnung ilmestyi vuonna 1964. 

Englanninkielinen versio Theology of Hope ilmestyi 1967. 
190 Heikka 2016, 10. 
191 Vuola 1991, 63. 
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kysymyksiin. Paavi Franciscus I käsitteli Laudato Si - ensyklikassaan muiden ajankohtaisten 

teemojen joukossa taloudellista epäoikeudenmukaisuutta kristinuskon näkökulmasta. 

Kirkkojen maailmanneuvoston Busanin yleiskokouksen loppuasiakirja192 puolestaan yhdisti 

talouseettisen ajattelun kristilliseen oppiin.193 

 Talouteen liittyvien kysymysten aseman vahvistuminen kuluneiden vuosikymmenten 

aikana on kytköksissä yleiseen markkinaistumiseen. Filosofi Uskali Mäki on luonnehtinut 

maailman olevan matkalla kohti markkinaontologiaa. Markkinaontologialla Mäki viittaa 

maailman markkinaistumiseen, mikä tarkoittaa markkinaetiikan ja –puheen leviämistä kaikille 

kulttuurin, yhteiskunnallisten rakenteiden ja ajattelun osa-alueille. Markkinoituminen 

tarkoittaa koordinaatiomekanismin muutosta. Ihmisten käyttäytyminen perustui ennen 

hyveen, velvollisuuden ja kunnian kaltaisten sosiaalisten normien muodostamille 

koordinaatioperiaatteille: tietynlaista käytöstä suosittiin sen kunniallisuuden takia. 

Markkinoitumisen myötä sosiaalinen normisto on korvautunut moraalisesti minimaalisella 

hinta-, vaihto- ja kilpailumekanismeilla, jossa toiminnasta saatu hyöty määrittelee sen arvon. 

Uskontojen maailmassa markkinaistuminen tarkoittaa uskonnollisten oppien ja palvelusten 

muuttumista kulutushyödykkeiksi, joita kuluttajina toimivat asiakkaat voivat tarpeensa 

mukaan valikoida palveluntarjoajilta eli uskonnollisilta organisaatioilta. Uskonnollisten 

organisaatioiden välisen kilpailun voittaa se, joka pystyy tarjoamaan parhaiten kuluttajien 

tarpeeseen vastaavia tuotteita.194  

Markkinaistumista on edeltänyt markkinatalouden alati vahvistuva yhteiskunnallinen 

asema. Sosiologi Max Weberin klassisen ajatuksen mukaan markkinatalouden nousu 

länsimaisen kulttuurin hallitsevaksi talousjärjestelmäksi ei olisi ollut mahdollista ilman 

protestanttisen kristinuskon eettisiä periaatteita. Väitettään Weber perustelee kapitalismin 

vaatimusten absurdiudella: saavuttaakseen kelvollisen elintason kapitalistinen yhteiskunta 

pakottaa yksilön irtautumaan perinteisistä toimeentulon keinoista, kuten maanviljelystä, ja 

siirtymään abstrakteihin ja yksitoikkoisiin tehtäviin. Toimiakseen kapitalistisen ihmiskuvan 

mukaan yksilön on suostuttava tekemään enemmän kuin perustoimeentulon saavuttamiseksi 

olisi tarpeen. Kapitalismissa voitontavoittelu liitetään onnellisuuteen, ja näin varallisuuden 

kartuttamisesta tulee päämäärä sinänsä. Rahan tavoittelu onnellisuuden saavuttamisen 

edellytyksenä on kuitenkin ongelmallista, sillä mikään rahasumma ei riitä tyydyttämään 

 
192 Busanin yleiskokouksen (29.10.-8.11.2013) päätösasiakirja Economy of Life, Justice and Peace for All on 

luettavissa Kirkkojen maailmanneuvoston sivuilta. https://www.oikoumene.org  
193 Heikka 2016, 10–11. 
194 Mäki 2013, 102–106. 
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yksilön halua saada sitä lisää. Toisin sanoen Weberin mukaan kapitalistisessa yhteiskunnassa 

varallisuuden tavoittelu on noussut myös onnellisuuden keskiöön.195 

Markkinatalouden ja protestanttisen kristinuskon mekanismeja yhdistää se, että ne 

motivoivat ihmisiä uhraamaan tämänhetkisen onnellisuutensa tulevaisuudessa mahdollisesti 

koittavan hyvän puolesta. Selvimmin tämä näkyy kalvinistisissa suuntauksissa, joissa 

ajatellaan predestinaatio-opin mukaisesti Jumalan ennalta tuominneen ihmiset pelastukseen 

tai kadotukseen. Tulevasta kohtalosta viestii vain ulkoisesti hallittu käytös, joten 

jokapäiväinen kurinalaisuus, pidättyväisyys ja kuuliaisuus viestii Jumalan armollisesta 

valinnasta. Maallista nautintoa puolestaan pidetään vähäpätöisenä asiana. Markkinatalouden 

vaatimuksia palvelevat vastaavat arvot: irrationaalinen ajatus hyvin tehdystä työstä on ainoa 

työpäivästä konkreettisesti saatu tuotto. Ajatus lisää psykologista kestävyyttä, vaikka tunne ei 

tietenkään lisää yksilön terveyttä, toimeentuloa, saati onnellisuutta. Kulttuurisena hyveenä 

velvollisuudentunto on niin syvään juurtunut, että se on säilyttänyt asemansa, vaikka sen 

uskonnollinen perusta onkin hälvennyt.196 

Pohjois-Italian varhaiskapitalismista alkunsa saanut markkinatalous197 ei kuitenkaan ole 

muuttumattomana pysyvä järjestelmä, vaan se mukautuu ajassa vaikuttaviin ja vallitseviin 

normeihin.198 2020-luvulle tultaessa markkinatalous on muuttanut radikaalisti sekä muotoaan 

että vaatimuksiaan. Nykyiseen länsimaisessa kulttuurissa vallalla olevaan 

markkinatalousjärjestelmään kuuluu piirteitä, joiden mukaan sitä voi nimittää rahoitus- tai 

finanssimarkkinoiden dominoimaksi kapitalismiksi.199 Se toimii omien lainalaisuuksiensa 

mukaan muokaten yksilöllisiä toimijoita ja sosiaalisia suhteita omien vaatimustensa 

mukaisesti. Nopeatempoisuus ja epävarmuus ovat finanssivetoiseen markkinatalouteen 

kuuluvia piirteitä, jotka vaikuttavat myös ihmisten kulutus- ja elinympäristön dynamiikkaa.200 

Olosuhteet voivat muuttua hetkessä, joten pitkälle ulottuvien tulevaisuuden suunnitelmien 

tekeminen on mahdotonta eikä menneisyyden perusteella voi luotettavasti olettaa tapahtumien 

kulkua tai ymmärtää nykyhetken olosuhteisiin johtaneita syitä.201 Epävarmuus pakottaa sekä 

 
195 Tanner 2019, 2–3.  
196 Tanner 2019, 3–4.  
197 Käytän tässä tutkielmassa termejä ’’markkinatalous’’ ja ’’kapitalismi’’ synonyymisesti. 
198 Heikka 2016, 64. 
199 Tannerin käyttämä englanninkielinen termi on finance-dominated capitalism. Suomennos omani. 

Tanner 2019, 9. 
200 Sosiologiassa käytetty englannin kielen termi on environmental dynamism, jonka olen kääntänyt suomeksi 

kulutusympäristön dynamiikaksi. Termillä viitataan kulutusympäristössä tapahtuvien muutosten tahtiin eli 

esimerkiksi kuluttajien mielenkiinnon ja tuotteen tuottajan väliseen dynamiikkaan. Moss 2016. 
201 Tanner 2019, 110.  
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yksilöt, yritykset että valtiot toimimaan äärimmäisen lyhyen aikahorisontin puitteissa, mikä 

vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan toimijoihin. 

Epävarmuuden myötä voiton merkitys kasvaa. Rahoitusmarkkinat voivat tuottaa voittoa 

hyvin nopealla aikataululla, mikä on johtanut siihen, että suurten sijoittajien, kuten pankkien, 

vakuutusyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden, sijoitusmarkkinoilta tuottaman voiton määrä 

kansallisesta tulosta on kasvanut verrattuna esimerkiksi teollisuudesta tai palvelusektorista 

saatuun tuloon. Erilaiset rahoitussopimukset tuottavat entistä suurempia voittoja myös niille 

yhtiöille, jotka eivät varsinaisesti toimi finanssialalla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa autokaupat 

saavat tavallisesti enemmän tuottoa lainaamalla rahaa auton ostoon kuin autoja myymällä. 

Finanssimarkkinoilla liikkuvan valuutan määrä ja valuutan vaihdon tiheys jättää varjoonsa 

kaikki muut taloudelliset aktiviteetit. Syy rahoitusmarkkinoiden suosion kasvuun onkin 

epäilemättä siinä, että niiden avulla on mahdollista saavuttaa valtavan suuria voittoja nopeasti: 

onnistuneella sijoituksella rahavarat on mahdollista moninkertaistaa yhden yön aikana.202 

Vastaavanlainen äkillinen hinnanmuutos ei ole mahdollista teollisuustuotteiden 

kohdalla, sillä niiden arvo nousee hitaasti ja laskee aina lopulta. Niiden avulla ei voi saavuttaa 

läheskään niin suuria voittoja kuin sijoitusmarkkinoilla. Välttääkseen tuottavuuden laskun tai 

talouden hidastumisen tuottaman tulojen laskun, rahoitusmarkkinoiden onkin oltava täysin 

irrallaan tuotteiden tai palvelujen tuottamisesta. Tanner määritteleekin rahoitusmarkkinoiden 

irtaantumisen varsinaisesta tuotannosta toiseksi nykyistä kapitalismia määritteleväksi 

piirteeksi. Taatakseen riippumattomuutensa finanssimarkkinat ovat luoneet erilaisia 

kaupankäynnin välineitä ja –ympäristöjä. Toissijaisilla markkinoilla myydään derivaatteja eli 

rahoitusinstrumetteja, kuten osakkeita ja lainoja, joiden arvo muodostuu suhteessa toisiin 

derivaatteihin. Perinteinen markkinatalous ei toimi massatyöttömyyden tai vähäisen 

työvoiman piinaamassa yhteiskunnassa, sillä markkinatalous vaatii toimiakseen 

maksukykyisiä kuluttajia. Rahoitusmarkkinat pystyvät kuitenkin tuottamaan voittoa erilaisten 

finanssituotteiden avulla riippumatta palveluiden tai tuotteiden tuottamiseen liittyvästä 

talouden heilahtelusta.203 Rahoitusmarkkinat kykenevät siis toimimaan tehokkaasti täysin 

itsenäisesti riippumatta esimerkiksi työvoiman tai työttömyyden tasosta. 

 Rahoitusmarkkinoiden irrallisuus palveluiden ja tuotteiden tuotannosta ei kuitenkaan 

tarkoita, että ne toimisivat täysin erillään muusta yhteiskunnasta. Päin vastoin, kolmas 

finanssikapitalismin ominaispiirre on, että rahoitusala alkaa säädellä niin valtioiden, yritysten 

kuin yksityishenkilöiden taloudellisia päätöksiä. Markkinoiden päätehtäväksi on muodostunut 

 
202 Tanner 2019, 12. 
203 Tanner 2019, 12–19. 
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voiton tuottaminen osakkeenomistajille, joten ne alkavat säädellä yritysten toimintaa. 

Yritykset eivät ole enää vastuussa työntekijöilleen eivätkä ympäröiville yhteisöille, vaan 

niiden toiminta tähtää ainoastaan tuoton maksimoimiseen. Kehitys näkyi jo 1970-luvun 

taantuman aikana, jolloin moni keskiluokkainen hyvinvointivaltio lamaantui taloudellisen 

kasvun pysähdyttyä. Talouden lamaannuttua valtiot olivat kyvyttömiä tai haluttomia 

rahoittamaan valtiollisia menoja pelkästään verovaroin. Veroja alentamalla pyrittiinkin 

houkuttelemaan yrityksiä investoimaan valtion alueelle. Alhaisten verotuottojen 

aikaansaamaa kassavajetta täytettiin ottamalla julkista velkaa yrityksiltä. Velkojen 

maksamiseksi valtion oli leikattava kuluista, mikä tarkoitti esimerkiksi julkisen sektorin 

työntekijöiden irtisanomista ja jäljelle jääneiden työntekijöiden uuvuttamista tuottavuuden 

lisäämisen nimissä. Kasvaneen tuottavuuden tuomia voittoja ei kuitenkaan käytetty palkkojen 

nostamiseen tai lisätyöntekijöiden palkkaamiseen, vaan julkisen velan maksuun.204 

Valtiota ei kuitenkaan voi johtaa aivan samoin tavoin kuin yritystä, sillä valtion kulujen 

leikkaaminen tarkoittaa myös palveluiden vähenemistä, koska valtion mahdollisuudet kulujen 

leikkaamiseen koostuvat käytännössä julkisten menojen leikkaamisesta. Tarvittaessa valtio 

voi myös yksityistää julkisia palveluita omien kustannusten leikkaamiseksi. Valtion tuen 

väheneminen johtaa siihen, että yksilö joutuu ottamaan entistä enemmän vastuuta 

jokapäiväisistä tarpeistaan. Turvatakseen toimeentulonsa työntekijöiden on pakko sopeutua 

työnantajan ehtoihin, koska vaihtoehtona on irtisanominen ja työttömyys. Samalla 

työntekijöitä vertaillaan suorituksen ja tuottavuuden mukaan keskenään. Pienipalkkainen työ 

tai työttömyys sekä yhteiskunnallisten tukien riittämättömyys pakottaa turvautumaan erilaisiin 

lainoihin. Lopputuloksena syntyy yhteiskunta, jonka Tanner kuvailee olevan kaukana 

kansalaistensa hyvinvoinnista huolehtivasta hyvinvointivaltiosta tai liberaalista laissez-faire-

yhteiskunnasta, jossa valtion päätehtävä on taata yksilön toimintavapaus niin siviili- kuin 

talouselämässäkin. Finanssimarkkinoiden hallitsema markkinatalousyhteiskunta tuottaa 

yksilöitä, jotka toimivat itsenäisen yrityksen tavoin päätehtävänään keskinäinen kilpailu sekä 

omien resurssien ja henkilökohtaisen tuoton maksimoiminen.205  

Markkinatalousyhteiskuntaan tyypillisesti liitetty kilpailullinen, individualistinen ja 

rationaalinen ihmiskäsitys on nimetty homo economicukseksi. Ihminen elää kuitenkin aina 

vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Valitsevat olosuhteet vaikuttavat siis 

 
204 Tanner 2019, 22. 
205 Tanner 2019, 22–25. Tanner huomauttaa laajentavansa Michel Foucaultin argumentaatiota 

finanssimarkkinoiden dominoimaan markkinatalouteen. Tapa on hänen mukaansa muodostunut erittäin yleiseksi 

foucaultia käsittelevässä sekundaarikirjallisuudessa. Tanner 2019, 25. nootti 26. 
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jokaisen elämään eikä sosiaalista kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa voi täysin välttää. 

Joskus tahtomattaankin ihmisen hyvinvointi on riippuvainen muiden hyvinvoinnista. 

Ihmiskäsitystä, jossa ihmisenä olemisen ajatellaan perustuvan sosiaalisiin suhteisiin, 

kutsutaan intersubjektiiviseksi. Sosiaalisten suhteiden tila vaikuttaa yksilön henkilökohtaiseen 

hyvinvointiin. On inhimillistä, että oman hyvinvoinnin saavuttaminen on hankalaa, jos lähellä 

on paljon kärsimystä.206  

Hyväksyvän tunnustuksen eli rekognition saaminen sosiaalisissa suhteissa on keskeinen 

osa kärsimyksen lievittämistä suhteiden avulla. Rekognitio on Axel Honnethin kehittämä 

käsite, joka tarkoittaa toisen ihmisen persoonan tunnistamista, tunnustamista ja 

kunnioittamista. Rekognition käsitettä voi laajentaa myös yhteiskunnalliselle tasolle, jolloin 

tunnustamisen ja kunnioittamisen tarve laajenee koskemaan ihmisryhmiä ja instituutioita. 

Tunnustusta ja kunnioitusta vaille jäämisellä on vakavia moraalisia seurauksia niin yksilön 

kuin ihmisryhmänkin tasolla.207  

Rekognition lisäksi toinen keskeinen käsite, jota tässä tarkastellaan Tannerin analyysin 

valossa, on toimijuus. Toimijuutta käsitellään yksilön näkökulmasta, mikä tarkoittaa yksilön 

toimijuuden, toiminnan ja niiden taustalla olevien ehtojen ja edellytysten tarkastelua. 

Toimijuuden voi määritellä kolmen tekijän avulla. Ne ovat intentionaalisuus, rationaalisuus ja 

kyvykkyys. Intentionaalisuudella tarkoitetaan sitä, että ihmisen toimintaa ohjaa pyrkimys 

savuttaa tietyt asetetut tavoitteet. Intentionaalisuuteen olennaisesti liittyvä intressin käsite 

tarkoittaa toimijan hyvänä pitämää laajempaa tavoitetta, johon toimija toiminnallaan pyrkii. 

Rationaalisuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että toimija pyrkii tavoittelemaan hyvänä 

pitämiään asioita järkeväksi katsomillaan keinoilla. Valittujen keinojen järkevyys on 

subjektiivista: riittää että toimija itse pitää sekä tavoitetta että valitsemiaan keinoja järkevinä 

toiminnan hetkellä. Toimijuuteen liittyvällä kyvykkyydellä tarkoitetaan toimijan kykyä 

tavoitella intressiensä toteutumista. Kyvykkyysehdolla painotetaan myös sitä, ettei toiminnan 

tarkoituksena ole pelkästään intressien edistäminen, vaan myös toimijan tulevien 

toimintamahdollisuuksien turvaaminen.208  

Nähdäkseni Tannerin esittämän finanssivetoisen markkinatalouden negatiiviset 

vaikutukset yksilöön näkyvät juuri toimijuuden kaventumisena ja rekognition puutteena. 

Rekognition puute näkyy siinä, etteivät työnantajat enää tunnusta työntekijöiden tarpeita 

ihmisryhmänä tai yksilöinä toisin kuin teollisen markkinatalouden aikana, jolloin työnantajilla 

 
206 Hallamaa 2017, 70. 
207 Peltomäki 2020, 182–183. 
208 Peltomäki 2020, 188. 
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oli mahdollisuus lisätä sekä työntekijän hyvinvointia että työn tuottavuutta nostamalla työstä 

maksettavaa palkkaa. Suuremmalla palkalla työntekijää kannustettiin käyttämään suurempi 

osan ajastaan työntekoon. Samalla korkeampi palkka tarjosi yksilölle kokemuksen oman työn 

tunnustamisesta ja mahdollisuudesta taloudelliseen riippumattomuuteen. Toisaalta myös 

työntekijä pystyi vaikuttamaan työstä samaansa korvaukseen säätelemällä tekemänsä työn 

määrää.209 

Vähittäinen siirtyminen nykyiseen finanssivetoiseen malliin on kuitenkin muuttanut 

työnantajan ja työntekijän suhdetta. Työnantajan kannalta palkkakustannusten nousu on 

menetys, koska palkkojen nostaminen laskee yrityksen tuottoa. Tuoton lasku puolestaan 

näkyy yrityksen tuloksessa, ja heikkenevä tulos vaikuttaa suoraan yrityksen arvoon 

rahoitusmarkkinoilla. Finanssivetoisessa markkinataloudessa yrityksen markkina-arvolla on 

entistä merkittävämpi rooli yrityksen kannattavuutta mitattaessa. Nykyisessä 

markkinatalousjärjestelmässä työnantajien intresseissä onkin työnteon määrän kasvattamisen 

lisäksi työntekijöiden sitouttaminen niin, että palkkakustannukset pysyvät mahdollisimman 

matalina. Finanssikapitalismissa työntekijällä ei ole entisenkaltaisia mahdollisuuksia vaikuttaa 

työstä saatuun palkkaan tai palkan myötä tulevaan arvostukseen, joten työntekijä on sidottu 

tiettyyn asemaan ilman mahdollisuuksia vaikuttaa tilaansa. 210 

 Kuvaillun kaltainen muutos työnantajan ja työntekijän välisissä suhteessa ei kuitenkaan 

olisi ollut madollinen ilman yksilön identiteetissä tapahtuneita muutoksia. Finanssivetoisen 

kapitalismin normeihin kuuluu työntekijän identiteetin kietominen yhteen työantajan 

identiteetin ja toiveiden kanssa: kun yritys pyrkii maksimoimaan tehokkuutensa, myös 

työntekijä alkaa pyrkiä samaan. Yksilön käsitys omasta itsestä muotoutuu näin työn ympärille 

ja työnteon määrän perusteella arvioidaan oman persoonan kelpaavuutta ja arvoa. Elämästä 

muodostuu individualistinen projekti, jossa henkilökohtaiset vahvuudet näyttäytyvät vain 

hyödyn maksimoimisen keinoina. Henkilökohtaisten valintojen onnistumista punnitaan sen 

perusteella, miten ne ovat edesauttaneet oman elämän projektin toteutumisessa.211  Ei ole siis 

ihme, että myös työnantaja alkaa nähdä työntekijät suorittavina koneina, mikä supistaa 

yksilöllisen toimijuuden kenttää. 

Finanssimarkkinoiden hallitsemassa talousjärjestelmässä sekä yksilön että 

yhteiskunnallisten instituutioiden ja yritysten toiminta keskittyy voitontavoiteluun ja 

tehokkuuden maksimointiin. Paradigman muutos ei voi olla vaikuttamatta myös 

 
209 Tanner 2019, 63–64. 
210 Tanner 2019, 63–64. 
211 Tanner 2019, 78–77. 
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yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin. Teollisen markkinatalouden synnyn mahdollistanut 

protestanttinen työn etiikka perustui lineaariseen aikakäsitykseen eli menneisyyden, 

nykyhetken ja tulevaisuuden rikkoutumattomalle jatkumolle: menneisyydessä annetun 

lupauksen mukaisesti ahkera työnteko palkitaan tulevaisuudessa.212 Oli rationaalisesti 

perusteltua olettaa, että sovitusta työmäärästä yksilö sai sovitun korvauksen, jolla pystyi 

kattamaan elinkustannukset. Omalla toiminnallaan eli työskentelemällä enemmän, 

säästämällä osan tuloistaan tai kouluttautumalla työntekijä pystyi myös turvaamaan tulevan 

toimintakykynsä. Protestanttinen työnetiikka mahdollisti siis työntekijän hyvinvointia 

lisäävän toimijuuden kokemuksen säilymisen. 

Finanssivetoisen kapitalismin muovaavat työmarkkinat eivät kuitenkaan enää toimi 

lineaarisuuden periaatteen mukaisesti. Ne suosivat pätkätyösuhteita, joustavuutta, työvoiman 

ja työtehtävien nopeaa liikkuvuutta sekä tiheää vaihtuvuutta. Nykyhetken tapahtumien ja 

valintojen vaikutus yksilön tulevaisuuteen riippuu siitä, kuinka paljon ja miten liikkuvia 

resursseja yksilöllä on käytettävissä. Esimerkiksi tulojen äkillinen lasku on pienempi ongelma 

varakkaan henkilön tulevaisuuden kannalta, koska on todennäköisempää, että hänelle jää 

rahaa viisaammin käytettäväksi tulevaisuudessa. Muuttuvat tilanteet vaikuttavat sitä 

voimakkaammin mitä vähemmän ihmisellä on varallisuuden kaltaisia resursseja 

käytössään.213 Toisin sanoen varakkailla on enemmän resursseja toimijuuden 

kyvykkyysehdon täyttymiseen myös tulevaisuudessa. Köyhemmillä puolestaan ei ole 

resursseja muiden kuin elämän välttämättömyyteen liittyvien intressien tavoitteluun. 

Toimijuuden rationaalisuusehtokaan ei täyty, mikäli ihmisellä ei ole mahdollisuuksia 

valita keinoja hyvinä pitämiensä päämäärien saavuttamiseksi. Valinnanmahdollisuutta ei 

finanssikapitalismissa vaikuta olevan, sillä tulevaisuuden epävarmuus ja inhimillinen 

taipumus sitoutua siihen, mitä on saatavilla motivoivat ihmistä takertumaan esimerkiksi 

huonoihin työolosuhteisiin ja matalaan palkkaan, vaikka niistä irrottautuminen voisi 

potentiaalisesti johtaa valoisampaan tulevaisuuteen. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus 

kietoutuvat finanssivetoisessa markkinataloudessa toisiinsa erottamattomalla tavalla eikä se 

pysty luomaan radikaalisti nykyisyydestä irrallaan olevia visioita tulevaisuudesta kuten 

teollinen markkinatalous pystyi. Kapitalismista itsestään muodostuu eräänlainen totalitaarinen 

järjestelmä: tulevaisuutta ei ole olemassa nykyisyyden ulkopuolella.214  

 
212 Tanner 2019, 28. 
213 Tanner 2019, 120–121. 
214 Tanner 2019, 122–124; 28–30. 
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Näin ollen ihmisillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa omaan tilanteeseensa eli 

toimijuuden kyvykkyysehtokaan ei täyty finanssivetoisessa markkinataloudessa. Tannerin 

mukaan nykyinen markkinatalouden muoto onkin uskomusjärjestelmä, joka tekee ihmisistä 

ahdistuneita, äärimmilleen venyviä ja alistuneita työntekijöitä, joiden elämässä ei ole toivoa 

paremmasta. Samalla kulttuuriin kuuluva menestyspuhe painottaa yksilön vastuuta omasta 

kukoistuksestaan. Kuten aiemmin on todettu, Tannerin mukaan pelastus tarkoittaa 

yksinkertaisesti muotoiltuna ylentymistä inhimillisen minuuden yläpuolelle. Näin ollen 

finanssikapitalismin väite siitä, että ihminen on itse vastuussa tulevasta onnellisuudestaan 

menettää uskottavuutensa. 215 

Kyse on kuitenkin ennen kaikkea markkinatalouden paradigman muutoksesta, joten sen 

muuttaminen uudelleen on mahdollista. Markkinatalouden perimmäinen tehtävä on 

hyvinvoinnin lisääminen, ja koska protestanttisen kristinuskon mekanismeilla on ollut 

merkittävä rooli markkinatalouden menestystarinassa, on luontevaa tarjota kristillisille opeille 

perustuvaa vaihtoehto nykyiselle sortavalla ja ahdistavalla taloudelliselle mallille.  

5.4. Protestanttinen antityöetiikka216 

Protestanttisen etiikan ja markkinatalouden yhteyttä ei ole syytä kyseenalaistaan. Finanssien 

dominoima markkinatalouden muoto on kuitenkin etääntynyt sekä markkinatalouden että 

kristinuskon moraalista. Etääntyminen on vaikuttanut vallitsevaan kulttuuriin erityisesti 

länsimaissa ja osittain niiden vaikutuksesta myös koko maailmassa. Markkinatalouden 

palauttaminen hyvinvointia tuottaville juurilleen vaatii uudenlaisen työeettisen mallin 

rakentamista. Tanner vastaa haasteeseen muotoilemalla mallin, jota kutsuu vastakulttuurisesti 

protestanttiseksi antityöetiikaksi. Tässä luvussa keskitytään tuon mallin tarkasteluun. 

Protestanttinen antityöetiikka perustuu seuraaviin kolmeen prinsiippiin: 1) oikeuden 

hyvinvointiin ei tule olla riippuvainen työn tekemisestä, 2) minuuden ei tule olla sidoksissa 

tuottavuuteen eli ’’tuottavaksi itseksi’’ identifioitumisesta on luovuttava ja 3) nykyisen 

kapitalistisen järjestelmän tuottamat sidokset ajanjaksojen välillä on rikottava, koska ne 

rajoittavat ihmisen kuviteltavissa olevia mahdollisuuksia. Kristinuskon keskeinen 

muutosvoima liittyy kolmanteen prinsiippiin eli aikakäsitykseen. Aiemmin on todettu, kuinka 

kristillinen oppi perustuu lineaariseen käsitykseen ajasta, mutta tarkemmin tarkasteltuna 

kristinuskon vallankumouksellisuus piilee sen kyvyssä murtaa ajan jatkuvuuden säännöt. 

 
215 Tanner 2019, 30–33 
216 Tannerin käyttämä englanninkielinen termi on protestant anti-work ethic. Suomennos omani. 
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Aikakäsityksen ylittäminen on kristillisen opin suurin voimavara, johon keskeisimmät dogmit 

Jumalan mahdollistamasta pelastuksesta, kääntymyksestä ja Jumalasta itsestään perustuvat.217  

Inhimilliselle ymmärrykselle on kuitenkin luontaista pyrkiä selittämään tapahtumia 

lineaarisen jatkumon valossa, koska näin tapahtumista muodostuu mielekkäitä koherentteja 

kertomuksia. Kristilliseen narratiiviin onkin vakiintunut omalaatuinen retrospektiivinen tyyli, 

jossa vanhan ja uuden elämän väliset selkeät aukot pyritään täyttämään selittämällä 

tapahtumia aiemmilla tapahtumilla. Yksiselitteisen sisäisen koherenttiuden löytäminen 

ymmärrettävyyttä riskeeraamatta voi osoittautua haastavaksi tehtäväksi, mutta haastavuudesta 

huolimatta retrospektiivinen tulkinta on tavallinen sekä Jumalan ilmoitusta että kristittyjen 

henkilökohtaisia narratiiveja luotaessa.218 

Raamatun kohdalla retrospektiivinen luenta tarkoittaa, että ajallisesti varhaisempien 

tapahtumien avulla tulkintaa myöhempiä tapahtumia. Retrospektiivinen tulkinta ei kuitenkaan 

ole mahdollista ennen myöhempien tapahtumien tapahtumista. Esimerkiksi Vanhan 

testamentin tapahtumista on mahdollista löytää viittauksia Kristuksen elämään, mutta tulkinta 

on mahdollinen vasta sen jälkeen, kun Kristus on elänyt ja toiminut maan päällä. Kaikkia 

Vanhan testamentin tapahtumia ei kuitenkaan ole järkevää tarkastella pelkästään viittauksiksi 

Kristuksen, vaan niiden merkitys Kristuksen elämässä johtuu niiden poikkeuksellisesta 

luonteesta myös tapahtuma-aikana. Esimerkiksi metafora Jeesuksesta elämän leipänä 

vaikuttaa älyttömältä ilman aiempaa ymmärrystä pulpunneen mannan merkityksestä 

israelilaisten autiomaavaellukselle heidän olleessaan pakomatkalla Egyptistä. Historialliset 

tapahtumat eivät siis ole täysin merkityksettömiä ilman myöhempiä tapahtumia.219  

Retrospektiivistä tulkintaa käytetään myös henkilökohtaisten narratiivien luomiseen. 

Kristityn henkilökohtaisen narratiivin keskeisenä hetkenä toimii tyypillisesti konversio eli 

uskoontulo, joka toimii jakolinjana menneisyyden ja tulevaisuuden välillä. 

Uskoontulokertomukset eivät kuitenkaan ole kumulatiivisia, vaan konversio esitetään 

tavallisesti täydellisenä mutta jatkuvana tapahtumana, jossa jokainen hetki on kamppailua 

menneisyyden syntisyyttä vastaan. Se, minkä konversion myötä koetaan muuttuneen, on 

ihmisen ja Jumalan välinen suhde. Ennen konversiota ihminen kokee tyypillisesti eläneensä 

Jumalasta erillään, mutta palanneensa konversion jälkeen Jumalan yhteyteen Kristuksessa. 

Tanner kuitenkin korostaa, ettei konversio pysty poistamaan ihmisen synnillistä olemusta, 

 
217 Tanner 2019, 30–33. 
218 Tanner 2019, 56. 
219 Tanner 2019, 56–58. 
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vaan synnittömyyden tilan saavuttaminen on ihmiselle mahdollista vasta Jumalan ikuisessa 

elämässä. Täten uskoontulo tai kääntyminen ei estä ihmistä tekemästä syntiä.220  

Näin on oltava, sillä mikäli konversion jälkeen tehty synti tuhoaisi ihmisen ja Jumalan 

välisen suhteen, Kristuksen sovitustyö muuttuisi eräänlaiseksi eduksi, joka ihmisen tulee 

maksaa takaisin synnittömällä elämällä. Jumalasta tulisi näin luotonantaja, joka lainaa 

pelastuksen sillä oletuksella, että ihminen maksaa sen takaisin Kristuksen mahdollistamilla 

hyvillä teoilla. Vastaavasti ihminen voisi myös menettää Kristuksessa omakseen saamansa 

pelastuksen. Kristuksen yhteydessä eläessään ihminen kuitenkin pääsee kuitenkin kokonaan 

osalliseksi Kristuksen vanhurskaudesta, eikä pelastus ole enää riippuvainen synnin jatkuvasta 

vaikutuksesta ihmisen elämässä. Ennen tai jälkeen konversiota tehty synti ei voi enää uhata 

ihmisen pelastusta, koska Kristuksen kautta pelastus tulee kokonaan ihmisen omaksi.221  

Toisin sanoen tehdyt valinnat eivät määrittele ihmisen mahdollisuuksia pelastukseen ja 

ikuiseen elämään Jumalan todellisuudessa. Menneisyys ei siten määrittele tulevaisuuden 

suuntaa. 

On myös huomattava, ettei konversio vaikuta ihmisen ja Jumalan olemukselliseen 

erilaisuuteen, vaan niiden väliseen suhteeseen. Uudistunut suhde mahdollistaa inhimillisen 

olemuksen säilymisen pääosin ennallaan siihen saakka, kunnes Kristuksen vanhurskaus 

muuttaa inhimillisen olemuksen Kristuksen kuvaksi ja samankaltaisuudeksi. Vaikka 

inhimillinen olemus ei konversion ansiosta muutu synnittömäksi tai virheettömäksi, on tärkeä 

kiinnittää huomiota niihin vaikutuksiin, joita sillä on inhimilliseen elämään. Konversion 

jälkeen ihmisen ei nimittäin tarvitse jatkuvasti tarkkailla itseään syntisyyden varalta, sillä 

pelastus on jo taattu Kristuksessa. Toinen keskeinen huomio on, ettei Jumalan tarkoitus ole 

pakottaa ihmisiä toimimaan oman tahtonsa mukaisesti. Ihmisistä ei siis tule konemaisia 

toimijoita, joiden tahto on korvattu Jumalan tahdolla. Konversion myötä ihmisen tahto kokee 

kuitenkin totaalisen suunnanmuutoksen: aiemmin Jumalasta poispäin suunnatut halut 

kääntyvät kohti Jumalaa. Ihminen pyrkii, mutta ei ole pakotettu, asettamaan oman tahtonsa 

samaan linjaan Jumalan tahdon kanssa. Valinta tahdon suuntaamisesta on kuitenkin tehtävä 

aina uudelleen, sillä synnillinen olemus säilyy ja elämä syntisessä maailmassa jatkuu, vaikka 

synnillinen orientaatio onkin kokenut kolauksen konversion myötä. Ideaalitilanteessa ihmisen 

tahto olisi vapaaehtoisesti täysin sitoutunut Jumalan tahtoon, mutta uuden elämän 

 
220 Tanner huomauttaa, ettei edes kaste poista ihmisen syntistä olemusta tai estä ihmistä tekemästä syntiä. Tanner 

2019, 59–60. 
221 Tanner 2019, 59–62. 
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aloittaminen Kristuksessa edellyttää täydellisen sitoutumisen osoittamista ainoastaan Jumalaa 

kohtaan.222  

Täydellinen sitoutuminen Jumalan tahtoon tarkoittaa sitä, että jokaista inhimillistä aktia 

tulisi arvioida ensisijaisesti sen perusteella, miten se sopeutuu Jumalan tahdon mukaiseen 

toimintaan. Koska Jumala eksistoi kaikkien inhimillisten rajoitteiden ulkopuolella, Hänen 

kanssaan sopusoinnussa oleminen ei tarkoita maailman kanssa sopusoinnussa olemista. 

Esimerkiksi Tanner nostaa finanssivetoisen kapitalismin, jonka kosmisesti annettuina 

itsestäänselvyyksinä pidettyihin normeihin sopeutuminen oman hyvinvoinnin kustannuksella 

ei ole se, mitä Jumalan yhteydessä eläminen edellyttää tai tarkoittaa.223  

Finanssivetoisen markkinatalouden säännöt ovat kuitenkin muuttuneet siinä määrin 

normatiivisiksi, ettei niihin mukautumiselle nähdä vaihtoehtoja. Ihmisen tahdon kannalta 

tämä tarkoittaa sitä, että tahto on huomaamattomasti mukautunut vastaamaan 

finanssimarkkinoiden normeja. Markkinavoimien persoonattomaan luonteeseen kuuluu 

tuottavuutta edistävien päätösten tekeminen, mistä syntyy vaikutelma, että markkinat 

ohjailevat yritysten päätöksiä. Työntekijällä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa työnpaikkaansa 

koskeviin päätöksiin, vaan ainoa työntekijälle jäävä vapaus on vapaus valita minkälaisen 

asenteen hän ottaa markkinoiden ohjaavaa voimaa kohtaan. Yksilö voi joko hyväksyä 

markkinoiden ohjaavuuden tai tuomita itsensä ikuiseen tyytymättömyyteen vastustamalla 

niitä.224 

Finanssivetoisen kapitalismin normit vaikuttavat myös yhteisön moraaliin ja sosiaalisiin 

suhteisiin. Perinteisessä protestanttisessa työn etiikassa itseen ja muihin kohdistettiin 

identtisiä moraalisia vaatimuksia, koska kaikilla nähtiin olevan yhtäläiset mahdollisuudet 

ponnistella oman taloudellisen hyvinvoinnin kohentamiseksi. Jokaisella oli ainakin 

jonkinasteiset mahdollisuudet vaikuttaa omilla valinnoilla taloudelliseen onnistumiseen ja 

epäonnistumiseen. Vaikka taloudellista tilannetta pidettiin tyypillisesti yksityisasiana, 

samankaltaiset mahdollisuudet loivat kollektiivisia yhteisöjä. Nykyistä finanssikapitalismia 

sen sijaan määrittelee korostunut individualismi ja oman edun tavoittelu, jotka vaikuttavat 

suoraan sosiaalisten suhteiden muodostumiseen ja asennoitumiseen toisiin ihmisiin.225  

Lisääntynyt individualismi ja ihmissuhteiden kilpailullinen luonne näkyvät myös 

institutionaalisella tasolla. Tannerin työelämästä nouseva esimerkki on palkkojen sitominen 

 
222 Tanner 2019, 88–89. 
223 Tanner 2019, 89; 30–33. 
224 Tanner 2019, 82–84. 
225 Tanner 2019, 168–169. 
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työpanokseen ja työn tulokseen. Työtä tehdään kuitenkin entistä enemmän eriytyneissä 

tiimeissä, mikä tekee yksilöllisen palkan määrittelystä hankalaa, koska tiimityössä yksittäisen 

työntekijän osuutta ei välttämättä pysty suoraan osoittamaan. Yksilön vastuulle jää siis siitä 

huolehtiminen, että maksettu palkka vastaa annettua työpanosta. Samoin vastuu omasta 

terveydestä ja hyvinvoinnista on siirtynyt entistä enemmän yhteisöltä yksilölle. Esimerkiksi 

sairastumiseen vaaditun hoidon kustannukset maksetaan itse ostettujen vakuutusten turvin. 

Varallisuuserot eriarvoistavat ihmisiä terveyden suhteen siten, että köyhemmät kärsivät. 

Köyhillä ei ensinnäkään ole varaa ostaa yhtä kattavia vakuutuksia kuin rikkaammilla. 

Toisaalta monet terveyttä uhkaavat riskitekijät johtuvat juuri köyhyydestä. Riskiryhmissä 

olevien vakuutukset ovat entistä kalliimpia eli pienellä rahalla ei siis saa vakuutusta olenkaan 

tai siitä saatava korvaus on hyvin matala.226 

Yksilökeskeisen ajattelun lisääntyminen heikentää myös valtion asemaa ja 

mahdollisuuksia. Heikko valtio tarkoittaa hyvinvointia tukevien rakenteiden alasajoa, kun 

tienestit jäävät yhä suuremmissa määrin vain yksilön haltuun. Rahaa ei kulu juuri ollenkaan 

veroihin tai muihin sosiaalisesta vastuusta kertoviin valtion määräämiin maksuihin. 

Onnettomuuden sattuessa heikko valtio ei kuitenkaan voi rientää auttamaan eli jokainen 

yksilö on itse vastuussa myös onnettomuudestaan. Tanner kuitenkin myöntää tasapainottelun 

valtion heikkouden ja vahvuuden välillä olevan hankalaa, sillä valtion ei kuitenkaan pidä 

tukea yksilöitä liikaa, koska liian korkeat sosiaalituet heikentävät ihmisen motivaatiota työn 

tekemiseen.227  

Tässä luvussa on osoitettu, miten finanssivetoisen markkinatalouden arvot rajoittavat 

yksilön tahdonvapautta, valinnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä heikentävät 

instituutioita ja valtiota. Rahoitusmarkkinoiden hallitsema järjestelmä myös sitoo ihmisen 

nykyhetkeen rankaisemalla säälimättömästi tehdyistä virheistä. Menneisyyden valinnat 

rajoittavat ihmisen toimintamahdollisuuksia ja näin toivoa paremmasta tai edes muuttuneesta 

tulevaisuudesta. 

 Siinä missä rahoitusmarkkinoiden sisäänrakennetun järjestelmän mukaan voitto 

merkitsee aina myös jonkun toisen tappiota, voitto eli pelastus Kristuksessa on taattu kaikille 

ihmisille. Eläessään yhteydessä Jumalan kanssa ihminen voi luottaa Jumalan haluun pelastaa 

Pelastus on lupaus inhimillisen elämän täydellistymisestä ikuisessa elämässä Jumalan 

todellisuudessa. Tämän pelastuksen mahdollisuus eli usko tulevasta paremmasta, luo toivoa. 

Ikuinen elämä koittaa inhimillisen lineaarisuuden ulkopuolisessa ajassa Jumalan 

 
226 Tanner 2019, 170–174. 
227 Tanner 2019, 174–175. 
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todellisuudessa tavalla, joka on inhimillisen käsityskyvyn ulottumattomissa. Todisteita 

tulevasta pelastuksesta on kuitenkin mahdollista saavuttaa pyrkimällä suuntaamaan tahtonsa 

Jumalan tahdon mukaiseen elämään jo tässä todellisuudessa. Näin ollen kristinusko 

mahdollistaa hyvinvoinnin kaikille, poistaa tuottavuuden vaatimuksen ja ylittää 

lineaarisuuden rajoitukset. 
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6. Johtopäätökset 
Tämän tutkielman tavoitteena on Kathryn Tannerin näkökulman mukaan osoittaa, kuinka 

Kristuksen inkarnaation asettaminen teologisten dogmien keskiöön tuottaa hyväksyvää, tasa-

arvoista ja oikeudenmukaista teologiaa, joka velvoittaa ihmiset yhtäältä sekä levittämään 

rauhan ja rakkauden kaltaisia positiivisuuksia ympärilleen että puuttumaan yhteiskunnallisiin 

epäkohtiin kaikilla toiminnan tasoilla. Inkarnaatio toimii pelastuksen ja sovituksen sekä 

yhteiskunnallisen toimijuuden ja ihmisen ja Jumalan erityisen suhteen avaimena. Esimerkiksi 

ristiinnaulitseminen näyttäytyy inkarnaatiokeskeisessä tarkastelussa ensisijaisesti poliittisena 

tapahtumana, jolla ei ole sijaa Jumalan pelastussuunnitelmassa. Todellinen pelastukseen 

johtava uhraus tapahtuu jo inkarnaatiossa, jossa Jumala ottaa ihmisyyden kärsimyksineen 

osaksi itseään. Ihmisen puolestaan ei tarvitse alistua tai nöyrtyä saavuttaakseen pelastuksen. 

Tannerille postmoderni markkinatalousjärjestelmä näyttäytyy suurimpana globaalia 

ahdistusta tuottavana järjestelmänä, jonka rekonstruointi kristillisen etiikan mukaan olisi 

tarpeen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tutkielmassa jaetaan Tannerin kiinnostus talouden 

eettiseen arviointiin korjaamiseen. Tutkielman kirjoittajana koen yhteiskunnallisen 

näkökulman kiinnostavaksi, tärkeäksi, kattavaksi ja ajankohtaiseksi. Myös kristinuskon 

uudelleenmuotoiluihin teologian juurille palaten, on aiheellinen näkökulma. Näillä perusteilla 

tutkielman päälähteiksi valikoituivat Tannerin tuotannosta ne teokset, joissa hän lähimmin 

käsittelee inkarnoitunutta Kristusta tai talousjärjestelmää. Rajauksen tekeminen tarkoittaa aina 

myös joidenkin aihetta sivuavien teosten ja teemojen jättämistä vähemmälle huomiolle.228  

Tanneria voi luonnehtia konstruktiiviseksi teologiksi. Hänen pyrkimyksenään ei ole 

ikuisten ja universaalien totuuksien esittäminen, vaan kristinuskon ytimeen kuuluvien oppien 

konstruointi postmodernissa kontekstissa. Hän viittaakin teoksissaan usein patrististen 

kirkkoisien teologioihin sivuuttaen keskiajan jälkeisen teologian liian antroposentrisenä. Hän 

ei kuitenkaan kategorisesti vastusta esimerkiksi feminististä teologiaa, mutta kokee monien 

modernien teologioiden johtopäätökset virheellisiksi tai vajavaisiksi. Esimerkiksi 

ristinteologiaa käsittelevässä luvussa osoitettiin, kuinka inkarnaatiokeskeinen teologia korjaa 

feministisille teologioille tyypillisen tulkinnan kristinuskon väkivaltaa, alistumista ja sortoa 

ihannoivasta luonteesta. Tannerin näkemyksen mukaan inkarnaation ymmärtäminen oikein 

avaa oven sellaiseen kristillisyyteen, joka ei edistä väkivaltaa tai konfliktia, sillä Kristuksen 

pelastustyön ydin ei ole Jeesuksen kuolemassa. Väkivaltainen ja nöyryyttävä 

 
228 Esimerkiksi Tannerin vuonna 2005 ilmestynyt The Economy of Grace on jo nimensä perusteella esimerkki 

Tannerin käyttämästä kielestä. Myös sisällöllisesti teoksessa nousee esiin Tannerin tapa arvioida talousteoriaa 

teologisten linssien läpi. 
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ristiinnaulitseminen ei siis ollut ihmiskunnan pelastuksen edellytys eikä sitä näin ollen voi 

pitää Jumalan suunnitelman osana tai inhimillisen pelastuksen edellytyksenä. 

Tannerin osoittaman antroposentrisyyden ongelma nousee esiin erityisesti länsimaisessa 

ymmärryksessä ihmisen ja Jumalan suhteesta ja sen merkityksestä. Relationaalisuuden 

kaltaista inhimillistä ominaisuutta pidetään usein virheellisesti piirteenä, joka ilmenee 

Jumalaa kuvastavassa ihmisessä osoituksena ihmisen ja Jumalan erityislaatuisesta suhteesta. 

Ihmisen ja Jumalan suhde on kuitenkin ehdottomasti unilateraali eli yksipuolinen. Suhde on 

muodostettu yksinomaan Jumalan päätöksen ja toiminnan vuoksi. Luotuna ihmisellä on muun 

luomakunnan tavoin suhde Luojaan. Luotuisuuden perusteella muodostunut suhde on 

kuitenkin heikko; suhde muodostuu ikään kuin automaattisesti, sillä mikään luotu ei voi olla 

olemassa ilman Luojaansa. Luodut saavat myös kaiken hyvän elämässään Luojalta, joka on 

itse hyvyys. 

Unilateraalisuuden lisäksi Tanner korostaa ihmisen ja Jumalan suhteen universaaliutta. 

Jumala on siis yksipuolisesti päättänyt muodostaa erityislaatuisen suhteen juuri ihmisen 

kanssa. Erityislaatuisuus koskee kaikkia ihmisiä ihmisyyden perusteella inhimillisistä 

ominaisuuksista, kyvyistä tai taipumuksista riippumatta. Suhde ei myöskään ole 

vastavuoroinen eli ihminen ei voi millään teoilla tai uhrilahjoilla lisätä tai vähentää Jumalan 

halua lahjoittaa hyvyyttään ihmiselle. Lahjoitettuna Jumalan hyvyys ei vähene, vaan laajenee. 

Jumalan päätös solmia erityinen suhde juuri ihmisen kanssa tulee todistetuksi inkarnaatiossa, 

jossa Jumala päättää ottaa ihmisyyden kokonaan oman itsensä osaksi. Inkarnoitunut Kristus 

avasi ihmisille mahdollisuuden tiivistää suhdetta Jumalan kanssa hakeutumalla vahvaan 

osallisuuteen Jumalan kanssa Kristuksessa. 

Toinen tutkielmassa esiin nouseva antroposentrisyydestä johtuva ongelma liittyy 

ymmärrykseen Jumalasta, jota ihmisen ajatellaan kuvaavan. Teologian fokuksen määrittelee 

se, ajatellaanko ihmisen kuvaavan koko kolminaisuutta, yksin sen ensimmäistä osaa eli Isää 

tai toista osaa Sanaa. Tässä kysymyksessä Tanner palaa Augustinuksen myöhäiseen 

teologiaan, jonka mukaan Jumalan kuvana olemisen täytyi tarkoittaa Triniteetin kaikkien 

osien kuvaamista. Esimerkiksi pelkän Isän kuvana oleminen on ihmiskeskeinen tulkinta, sillä 

Kolminaisuuden persoonien täydellinen ykseys on kyseenalaistamaton. Jumalan persoonista 

käytetyt personifioidut käsitteet ja metaforat ovat voineet vaikuttaa virheellisten tulkintojen 

syntyyn. Jumalan ontologinen ykseys onkin Tannerin teologian kiistaton lähtökohta. Dialogia 

on mahdollista käydä vain siitä, minkälaisilla mekanismeilla Kolminaisuuden mysteeri toimii 

ja esitetään ihmisille. Karl Barthia seuraten Tanner ajattelee, että Jumalan sisäinen työ 
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luomisessa, sovituksessa ja ylösnousemuksessa saa perustan ja prototyyppinsä Jumalassa, 

Jumalan omassa kolmiyhteisessä olemuksessa, kun Jumala paljastaa itsensä ihmisille.229 

Jumalan ontologinen olemus ei kuitenkaan ole Tannerin keskisimpiä kiinnostuksen 

kohteita, vaan sen merkitys tulee näkyville sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa järjestyksessä. 

Barthilaisittain hän ei tyydy pitämään Isän, Pojan ja Hengen kommuuniota esimerkkinä 

sosiaalisten suhteiden tai yhteiskunnallisten rakenteiden järjestämiselle. Tannerin mukaan 

sosiaalisen kolminaisuusopin kaltaiset sovellutukset perustuvat toimimattomalle analogialle 

inhimillisten yhteisöjen ja kolmiyhteisen Jumalan persoonien välillä. Suurin syy analogioiden 

epäonnistumiseen löytyy ihmisen ja Jumalan ontologisesta erilaisuudesta. 

Jumalan ja ihmisen olemuksen täydellinen erilaisuus on tutkielman perusteella 

Tannerin inkarnaatiokeskeisen teologian kulmakivi. Se vaikuttaa Jumalan ja luomakunnan 

suhteesta tehtäviin päätelmiin esimerkiksi siten, ettei Jumalan todellisuutta voi analogisesti 

siirtää koskemaan inhimillistä elämää. Ensinnäkin perikoreesin ajatusta on hankala yhdistää 

sellaiseen politiikkaan, joka pyrkii edistämään tavallisesti yhteiskunnallisesta keskustelusta 

syrjään sysättyjen ihmisryhmien toimijuutta. Toiseksi, vaikka Kolminaisuuden persoonien 

suhteet esitettäisiin miten monimutkaisesti tahansa, on ne aina erotettu korvaamattoman 

pelastushistoriallisen roolin tai aseman mukaan. Esimerkiksi liturgisessa kielessä ja Raamatun 

teksteissä kolmiyhteisestä Jumalasta puhuttaessa suositaan tiettyä järjestystä, jossa 

feminiinisimpänä pidetty persoona tulee maskuliinisten jälkeen. Tanner kritisoi sosiaalisen 

kolminaisuusopin kaltaisia analogioita, koska niiden tukemat jäykät sosiaaliset roolit, 

historialliset todisteet monoteistisen uskonnon ja itsevaltaisen poliittisen järjestelmän 

yhteydestä sekä väistämättömältä tuntuva hierarkkisuus Isän, Pojan ja Pyhä Hengen välillä 

nakertavat Kolminaisuuden uskottavuutta tasa-arvoisten yhteiskuntarakenteen mallina.  

Inkarnaatiossa Jumala kuitenkin ylitti itsensä ja inhimillisen välisen olemuksellisen 

erilaisuuden kuilun. Kolminaisuuden sijaan inkarnoituneen Kristuksen elämä tulisikin asettaa 

Jumalan tahdon mukaisen hyvän elämän malliksi. Hyvään elämään ei riitä pelkästään 

yksilöllisten ominaisuuksien kehittäminen Jumalan lahjoja vastaanottamalla, sillä ihminen 

elää aina vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Yhteiskuntien järjestäytymistä 

muokkaavat kulttuuriset arvot, jotka määrittelevät esimerkiksi sen, mitä asioita pidetään 

hyväksyttyinä tai tabuina. Vaikka markkinatalous on paras talouden järjestäytymisen tapa, 

Tanner korostaa sen sopimusperustaista luonnetta. Markkinatalous ei ole pakon sanelema 

luonnonvoima, vaan se on olemassa inhimillisen valintojen tuloksena. Se ei ole arvoneutraali, 

 
229 Hunsinger 2011, 302–303. 
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amoraalinen tai moraaliton systeemi, mikä tarkoittaa, että sitä voidaan arvioida myös 

moraalisin perustein. Markkinatalouden olemassaolon tulisikin perustua rationaaliseen ja 

moraaliseen arvioon sen tuottamista hyödyistä.  

Tutkielman loppuosasta käy selkeästi ilmi, kuinka Tanner kritisoi nykyistä finanssi- 

tai rahoitusmarkkinoiden dominoivaksi markkinataloudeksi nimittämäänsä markkinatalouden 

muotoa. Hänen mukaansa se ei kykene enää tuottamaan tarvittavaa määrää hyvinvointia 

oikeuttaakseen valta-asemansa. Tannerin mukaan siinä missä finanssien dominoiva 

markkinatalous rajoittaa yksilön toimijuutta ja tunnustetuksi tulemista, kristinuskon etiikka 

lisää yksilön hyvinvoinnin edellytyksiä. Esimerkiksi yksilön tahdon kannalta kristillinen 

konversio vaikuttaa finanssimarkkinoiden dominoivia rakenteita positiivisemmalta 

vaihtoehdolta, sillä konversioon ei liity samankaltaista vaatimusta oman itsen 

kokonaistyhjennyksestä. Jumalan tahtoon mukautuminen ei tarkoita joko tottelemista tai 

tyytymättömyyttä, vaan Kristuksen yhteydessäkin ihminen on vapaa valitsemaan synnin 

tekemisen. Synnin tekeminenkään ei eristä ihmistä Jumalasta. Toisaalta yksittäinen valinta ei 

tee ketään autuaaksi, sillä kääntymys ei poista ihmisen luonteen ontologista syntisyyttä.  

Länsimaalaisuus, yhdysvaltalaisuus ja akateeminen koulutus läpäisevät Tannerin 

ajattelun. Jo markkinatalouden ympärille kiertynyttä teemaa voi pitää länsimaisena, mutta 

erityisesti nykyisen työelämän lainalaisuuksien analysointi on länsimaisen kapitalistisen 

yhteiskunnan normeista kumpuava aihe. Tannerin työelämäanalyysi tuntuu kuitenkin 

pohjoismaisen hyvinvointivaltion kontekstista tarkasteltuna karrikoidulta. Samankaltaista 

kritiikkiä on esittänyt myös talousetiikkaan ja moraaliteologiaan erikoistunut katolilainen 

teologi David Cloutier. Cloutierin mukaan Tannerin dualistinen tapa jakaa ihmiset 

työntekijöihin ja palkanmaksajiin on vanhentunut eikä tavoita modernin liikkuvan ja 

joustavan työnteon mallia.230 Sarah Coakley puolestaan on huomauttanut Tannerin 

suhtautuvan erittäin optimistisesti kristillisten ideoiden taloudelliseen ja poliittiseen 

muutosvoimaan.231 

Tanner korostaakin, ettei hänen kritiikkinsä kohdistu markkinatalouteen sinänsä, vaan 

ainoastaan sen nykyiseen muotoon. Hän ei myöskään ole rajoittanut näkemystään yksinomaan 

kristinuskoon, vaan toteaa, että kaikissa uskonnoissa piilee sekä muutoksen potentiaali että 

suoranainen velvollisuus oikeudenmukaisuuden lisäämiseen.232 Tanner näkee 

 
230 Cloutier 2019. 
231 Coakley 2008. 
232 Lähdeaineiston lisäksi esimerkisi Rachel Muersin haastattelussa Leedsin yliopiston Cultural Life of Money 

and Finance-podcastin kolmannessa jaksossa Christianity and the Financialised Economy, with Kathryn Tanner. 
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markkinataouden ainoana keinona Adam Smithin kuvaileman täydellisen yhteiskunnan 

saavuttamiseksi, silla markkinoiden avulla ihmisten on mahdollista tuottaa hyvinvointia myös 

niille, joita ei läheisesti tunne, vaikka täysin tuntemattomien auttaminen on muuten vastoin 

inhimillisiä taipumuksia. Markkinataloudessa yksilö esimerkiksi hyötyy tuntemattomienkin 

työn ja kulutuksen tuloksista.233 Tanner esittääkin normatiivisen ymmärryksen lisäämisen 

markkinatalouden olemassaolon syistä ja tarkoituksesta kaikkien uskontojen nykyiseksi 

tehtäväksi. Uskontojen tulee voimallisesti muistuttaa, että markkinatalouden tarkoitus on 

hyvinvoinnin lisääminen koko yhteisöön.234  

Tannerilaisessa utopiassa ihmiset olisivat vapaita valitsemaan elämän Jumalan 

hyvyyden läheisyydessä siitä annettuja lahjoja välittäen. Toisin sanoen, ihmiset eläisivät 

inkarnoituneen Sanan esimerkillään osoittamaa elämää. Nähdäkseni Tannerilla kukoistus 

kietoutuu toimijuuden ja rekognition käsitteisiin: ihmiset tulevat tasa-arvoisesti tunnustetuiksi 

omina itsenään, sillä mikään inhimillinen ominaisuus tai sen puute ei aseta ihmisiä 

hierarkkiseen järjestykseen. Pelastus puolestaan tarkoittaa ylentymistä inhimillisen 

rajoitteiden yläpuolelle. Kääntyessään kristityksi, ihminen jättää taakseen synnin rasittaman 

entisen elämän. Ihmisen olemus säilyy syntisenä, mutta synnin vaikutus on lakannut; synti ei 

enää määrittele kaikkea ihmisen olemista, vaan ihminen elää vapaana menneisyyden 

kahleista. Tällainen radikaali muutos menneisyyden ja nykyisyyden ihmisestä kohti tulevaa ei 

olisi mahdollinen ilman Jumalan toimintaa, sillä ihminen ei voi vapautua syntisyydestään 

omin voimin. Jumala on siis sekä pelastuksen että kääntymyksen mahdollistaja ja takaaja. 

Jumalan yhteyden avulla ihmisen on mahdollista saavuttaa sellaista, mikä ei inhimillisin 

voimin ole mahdollista.235 Pelastus ei myöskään poista yksilön toimijuutta tekemällä 

ihmisestä Jumalan tahdotonta marionettia, vaikka tällaista toimijuuden menettämistä voisikin 

pitää jossain määrin positiivisena. Apostolisia isiä seuraten Tanner toteaa, ettei Kristuksen 

yhteydessä eläminen poista ihmisen syntisyyttä tai kykyä tehdä syntiä Jumalan puoleen 

kääntymisen jälkeenkin. Pelastuksen ansiosta synnin tekeminen ei enää määrittele ihmisen 

tulevaisuutta velan tavoin.  

Kristityn elämään kuuluu toivo. Tannerille toivon kohteena on Jumalan täysin 

toisenlainen todellisuus. Näin hän seuraa toivokäsityksessään oppi-isänsä Karl Barthin toivon 

teologiaa. Yhtymäkohtia löytyy myös katolisen teologian uuteen nouvelle theoloqie – 

ajatteluun: molemmissa inhimillinen kaipaava toivo kohdistuu ikuiseen elämään, joka on 

 
233 Tanner 2010, 617. 
234 Tanner 2010b, 632. 
235 Tanner 2019, 30–33. 
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mahdollisimman erilainen kuin nykyinen inhimillinen todellisuus. Toivo kohdistuu siis 

mahdollisimman suureen erilaisuuteen tai toiseuteen. Tanner kuitenkin kuvailee ikuista 

elämää inhimillisten ominaisuuksien täyttymykseksi Jumalan yhteydessä, kun taas nouvelle 

theoloqie-ajattelussa ikuinen elämällä viitataan tuntemattomaan, jota kohti tunnetaan 

kaipuuta.  

1900-luvn merkittävimpien protestanttisten toivokäsitysten mukaan toivon on 

kohdistuttava yhteiseen hyvään. Tannerin toivo vaikuttaa olevan yksilöllisempää, joskin sen 

vaikutukset näkyvät myös yhteisöllisesti. Hän ei ajattele, että markkinavetoista kapitalismia 

muuttamalla olisi mahdollista saavuttaa Jumalan valtakunta tai aristoteelinen ihannemaailma, 

mutta ponnistelu yhteiskunnallisten olojen parantamiseksi on jokaisen kristityn velvollisuus ja 

osoitus halusta elää Jumalan tarkoittamaa elämää. On myös mahdollista tulkita niin, että 

Tanner pyrkii kiertämään ikuista elämää tai Jumalan valtakuntaa koskevat kysymykset 

toteamalla Jumalan toimivan inhimillisten ajan määreiden ulkopuolella. Ratkaisu viittaa 

ikuisuustoivon määrittelyn ja käsittämisen mahdottomuuteen. Näin Tannerin toivokäsitys 

tulee lähelle Risto Saarisen määritelmää toivosta avoimuutena.  

Tutkielmassa Tannerin analysoimia nykyisen markkinatalouden negatiivisia vaikutuksia 

on verrattu Jaana Hallamaan toimijuuden ja rekognition käsitteisiin. Käsitteitä ei ole 

sovellettu sosiaaliseen kanssakäymiseen, vaan niitä on käytetty kuvaamaan markkinavetoisen 

kapitalismin vaikutuksia yksilöön. Tarkastelun kohteena on kulttuuria hallitsevan 

finanssivetoisen markkinatalouden normien negatiivinen tapa kaventaa yksilön toimijuuden ja 

tunnustetuksi tulemisen kokemuksia. Toimijuuden käsitteitä käyttäen Tannerin näkemyksen 

mukaan yksi nykyisen markkinatalouden muodon suurimmista haitoista on sen tapa rajoittaa 

yksilön toimijuuden sekä yksilön ja ihmisryhmän rekognition saamisen kokemusta.  

Toinen Tanneriin verrattavissa oleva teoria on Martha Nussbaumin ja Amarta Senin 

toimintamahdollisuusetiikka. Nussbaumin ja Senin mukaan inhimillisten 

toimintamahdollisuuksien turvaaminen on esimerkiksi materiaalisen elintason tai utiliteetin 

mittaamista tehokkaampi keino hyvinvoinnin lisäämiseen.236 Nussbaum ja Sen ovat 

kehittäneen yhteiskuntafilosofiansa erityisesti kehittyvien maiden yhteiskunnallisten olojen 

parantamista varten. Hallamaan käsitteistö puolestaan koskee erityisesti yhteisön ja sen 

jäsenenä olevan yksilön hyvinvointia. Yhteistä Hallamaan, Nussbaumin ja Senin sekä 

Tannerin ajattelussa on toimintamahdollisuuksien näkeminen hyvinvointia lisäävänä sekä 

 
236 Hellsten 1995, 40. 
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siirtyminen hyvinvoinnin mittaamisesta materiaalisin perustein kohti immateriaalista 

hyvinvointia. 

Kuten tutkielmassa on pyritty osoittamaan, Tanner korostaa Jumalan historiattomuutta 

ja erillisyyttä inhimillisyydestä. Lineaarisen ajallisuuden ylittämisen voi tulkita myös sen 

hylkäämisenä, mutta nähdäkseni Tanner ei tarkoita aivan tätä, vaan hänelle kyseessä on ennen 

kaikkea Jumalan todellisuudesta, jossa lineaarisuuden rajoitteet eivät enää päde. Inhimillisen 

todellisuuden lineaarisuuteen Tanner kuitenkin suhtautuu länsimaisille teologeille tyypilliseen 

tapaan itsestäänselvyytenä. Risto Saarinen on kuitenkin nostanut esiin mielenkiintoisia 

ajatuksia ajan syklisyydestä ja syklisestä toivosta. Syklisen aikakäsityksen analysointi 

tarjoaisikin mielenkiintoisia mahdollisuuksia sekä inkarnaatiokeskeisen teologian että 

markkinatalouden normien konstruointiin. Mitä lineaarisuuteen kuuluvan edistyspuheen 

hylkääminen tarkoittaisi esimerkiksi globaalien taloudellisten rakenteiden tai niiden tuottaman 

eriarvoisuuden kannalta?  

Taloudellinen näkökulma korostuu tässä tutkielmassa, mutta Tannerin konstruoimalla 

inkarnaatiokeskeisellä kristinuskolla on selkeä merkitys myös muun yhteiskunnallisen 

diskriminaation vähentämisessä. Finanssivetoisen markkinatalouden normien mukaan yksilö 

on itse vastuussa omasta kehityksestä, terveydestä, mielentilasta ja koko elämänkulusta. 

Vastuun mukana ei kuitenkaan tule vapautta, vaan yksilö on velan avulla sidottu 

noudattamaan rahoitusmarkkinoiden sääntöjä. Täydellinen riippuvuus ajallisesti menneistä 

tapahtumista ja täydellinen sitoutuminen tuottavan työn tekemiseen saavat nykyhetken 

merkityksen korostumaan ja toivon katoamaan. Finanssivetoinen markkinatalous on 

onnistunut muokkaamaan yhteiskuntaa itselleen edulliseen suuntaan, koska kristinuskon 

dogmit ovat valmistelleen ihmistä samankaltaisella retoriikalla. Rahoitusmarkkinat ovat 

kuitenkin moraalittomia toimijoita, jotka ovat karistaneet filosofiastaan kaiken inhimillisen. 

Esimerkiksi luterilaisuuteen perinteisesti kuuluva kohtuullisuuden ihannointi on menettänyt 

merkityksensä kulttuurissa, jossa kaikkea ja kaikilta voi ja pitää vaatia enemmän. 

Kristinusko tarjoaa helpottavan vaihtoehdon finanssivetoisen markkinatalouden 

vaatimuksille. Kathryn Tannerin mukaan yksilö ei voi saavuttaa inhimillisten ominaisuuksien 

täyttä mittaa ilman Jumalan apua. Inkarnaatiossa Jumala otti inhimillisen olemuksen 

omakseen ylittäen inhimillisen ja jumaluuden ontologisen erilaisuuden, minkä ansiosta 

jokainen ihminen on ihmisyytensä ansiosta saanut mahdollisuuden pelastukseen. Pelastuksen 

vastaanottaminen ei kuitenkaan takaa vaivatonta ja helppoa elämää, vaan kysymys on ihmisen 

halusta elää Jumalan tarkoittamalla tavalla. Lopulta pelastus koittaa ikuisena elämänä 

Jumalan valtakunnan todellisuudessa. 
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