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Natsikortti heiluu taas 
 

 

 

”Me olemme nykyajan juutalaisia!” ”Meitä kohdellaan kuin juutalaisia natsiaikana!” 

 

Rokotteita ja koronapasseja vastustavien joukossa on somessa aktiivisia ihmisiä, 

jotka ovat keksineet valjastaa holokaustissa kuolleet miljoonat juutalaiset omiin 

propagandistisiin tarkoituksiinsa. He poseeraavat keltaiset daavidintähdet takeissaan 

tai käyttävät päivityksissään kuvia tuhoamisleirien ruumiskasoista, jotka heidän 

mukaansa kuvaavat sitä, mihin yhteiskunta on heitä ajamassa. He valittavat, kuinka 

heidät eristetään yhteiskunnasta kuin juutalaiset natsi-Saksassa. 

 

Ihanko totta? Vai onko kyse vain siitä, että rokottamattomat ja vailla koronapassia 

olevat eivät pääse haluamiinsa ravintoloihin ja baareihin tai yleisötilaisuuksiin, koska 

viruksen leviämistä yritetään hillitä? Onko kyse siitä, että he torjuvat kiistattoman 

todistusaineiston, jonka mukaan kansalaisten mahdollisimman laajat rokotukset ovat 

ainoa tehokas tapa taistella viruksen leviämistä, vakavia sairastumisia ja 

kuolemantapauksia vastaan? 

 

Tällaisten mielen- ja tunteenilmausten edessä menee miltei sanattomaksi. Ovatko 

nämä ihmiset vain kyynisiä ja häikäilemättömiä manipuloijia, jotka ovat valmiita 

mihin tahansa keinoihin oman asiansa ajamisessa? Samat ihmiset saattavat yhdessä 

yhteydessä kiistää holokaustin tapahtumisen ja toisessa taas julistaa itsensä 
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holokaustin uhreiksi. Vai ovatko he niin tietämättömiä siitä, millaista juutalaisten 

elämä natsi-Saksassa oli? Kerrataan siis, miten natsit kohtelivat juutalaisia. Ehkä 

sitten on helpompi päättää, ovatko rokottamattomat nykyajan juutalaisia. 

 

Ensimmäinen juutalaisomisteisten kauppojen boikotti pantiin natsi-Saksassa 

täytäntöön 1. huhtikuuta 1933. Tammikuusta 1935 lähtien juutalaisia estettiin 

harjoittamasta yhä useampia ammatteja. Puolivälissä syyskuuta 1935 pantiin 

täytäntöön Nürnbergin rotulait, joiden mukaan juutalaiset eivät muun muassa saaneet 

avioitua arjalaista rotua olevan kanssa. Kiristalliyön aikana 9. marraskuuta 1938 

natsit tuhosivat koko maassa laajalla skaalalla juutalaisia kauppaliikkeitä ja 

pahoinpitelivät juutalaisia. Noin sata ihmistä kuoli ja useat sadat muut tekivät 

itsemurhan pelkästä kauhusta. Lisäksi 27 000 juutalaista lähetettiin väliaikaisesti 

keskitysleireille.   

 

Sodan alla pitämässään puheessa Hitler uhkasi juutalaisia joukkotuholla, ja Puolan 

valloituksen jälkeen 26. lokakuuta 1939 Puolan juutalaisia määrättiin pakkotyöhön. 

Neuvostoliittoon alkaneen suurhyökkäyksen ja tuhoamissodan turvin 1941 juutalaisia 

ryhdyttiin surmaamaan miehitetyillä alueilla ja tehtiin päätöksiä, jotka johtivat koko 

Euroopan laajuisen ohjelman määrittelyyn ”juutalaiskysymyksen lopullista ratkaisua” 

varten Wannsee-konferenssissa tammikuussa 1942. Päätökseen liittyi seikkaperäinen 

laskelma kaikkien Euroopan juutalaisten lukumäärästä: 11 miljoonaa henkeä. 

 

Erikoisryhmien ampumalla toteuttamissa massateloituksissa surmattiin Puolassa yli 

220 000 juutalaista. Saksan miehittämässä Neuvostoliitossa tapettiin sadoissa 

paikoissa ampumalla ja kaasuvaunuissa myrkyttämällä vähintään 1,3 miljoonaa 

juutalaista. Muun muassa Serbiassa ja Kroatiassa tapettiin näillä menetelmissä 

paikallisten fasistien innokkaalla avustuksella kymmeniä tuhansia juutalaisia.  

 

Juutalaisia surmattiin jo perustetuissa ja vielä perustettavissa keskitysleireissä 

yhteensä noin kuusi miljoonaa: Auschwitzissa ja siihen liittyvissä leireissä noin 

miljoona, Treblinkassa 925 000, Belzecissä ainakin 434 508, Sobiborissa vähintään 
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167 000, Chelmnossa vähintään 167 000 sekä esimerkiksi Bergen-Belsenin 

tautileirissä useita kymmeniä tuhansia, ja lukua kasvattavat lukuisten pienempien 

leirien kuolonuhrit. Alkuperäisen suunnitelman mukaan juutalaiset haluttiin 

näännyttää kuoliaiksi pakkotyöllä, mutta ”lopullisen ratkaisun” jouduttamiseksi 

kehitettiin kaasukammiot mahdollisimman tehokkaaksi tavaksi eliminoida juutalaiset. 

Kaasukammioon joutuminen merkitsi kahdenkymmenen minuutin kivuliasta 

kuolinkamppailua. 

 

Näin siis kohdeltiin juutalaisia natsi-Saksassa. Koronarokotteesta kieltäytyviin 

kohdistetun kritiikin ja koronapassin käyttöönoton vertaaminen natsien 

toimeenpanemaan juutalaisten joukkotuhoon halventaa kansanmurhan uhrien muistoa 

sekä juutalaisten holokaustissa ja sitä ennen kokemia kärsimyksiä. Vastenmielistä, 

mautonta, typerää. 

 

Mikko Ketola ja Matti Myllykoski 
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Suomen kirkon Weimarin vankeudesta 

Lauri Snellman 
 

 

 

Kai Sadinmaan erottaminen pappisvirasta on taas nostanut esiin Suomen luterilaista 

kirkkoa vaivaavat ongelmat ja ristiriidat. Sadinmaa on jo pidempään harjoittanut 

kansalaistottelemattomuuskampanjaa piispoja vastaan. Nyt valtaapitävät iskivät 

takaisin erottamalla Sadinmaan papinvirasta, koska hän oli kyseenalaistanut kirkon 

virkahierarkian ja kiistänyt pappien yksinoikeuden jakaa ehtoollista. 

 

Luterilaista kirkkoa vaivaa joukko päällekkäisiä kirkon, yhteiskunnan ja valtion 

suhdetta koskevia ongelmia. Perusongelmana on se, että kirkko ei ole missään 

vaiheessa päässyt irti sääty- ja maalaisyhteiskunnan patriarkaalisuudesta, 

turvallisuushakuisesta hengellisyydestä ja pyrkimyksistä hengellisen esivallan 

asemaan. Tämän seurauksena kirkko on osoittautunut kyvyttömäksi mukautumaan 

modernisoituvaan yhteiskuntaan, ja reformaation opit uskonsisältöjen 

ensisijaisuudesta ja yleisestä pappeudesta on vesitetty. 

 

Suomen luterilainen kirkko on ajautunut takalukkoon, kun arvojen 

liberalisoitumisesta johtuvat kulttuurisodat ovat halvaannuttaneet kirkollisen 

demokratian määräenemmistösäädösten takia. Tämän seurauksena eri kirkolliset 

toimijat ovat tuoneet takaisin vanhojen kirkkojen tyylisen vaatimuksen kirkollisesta 

auktoriteetista, joko hallitakseen sisäisiä kiistoja tai palauttaakseen opillisen ja 

eettisen konservatismin. 

 

Nämä muutokset ovat erityisen tuhoisia, koska Suomen luterilainen kirkko on jo 

pitkään ollut hiekalle rakennettu temppeli. Kirkko on osin menettänyt evankeliumiin 

nojaavan identiteettinsä, koska se on oikeuttanut itsensä siirtymäriittejä tarjoavana 

kansankirkkona evankeliumin, kristillisen maailmankuvan ja hengellisyyden 
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tarjoaman uskonnollisen sisällön sijasta. Nykyisin kirkko on ajautunut toksiseen 

yhdistelmään opillista liberalismia ja rakenteellista konservatismia. 

 

Kirkollinen valtatyhjiö on täyttynyt autoritaarisella piispanvallalla, kun piispat 

hallitsevat kirkkoa ukaaseilla Weimarin tasavallan malliin. Voidaankin sanoa kirkon 

joutuneen Weimarin vankeuteen, kun piispat johtavat sitä poikkeustilavaltuuksin ja 

korkeakirkollisuus kierouttaa jo kirkon keskeisiä oppeja. 

 

Asioiden ei tarvitsisi olla näin. Sekularisaatio etenee, kun kirkko tarjoaa edelleen 

perinteisiin ja siirtymäriitteihin nojaavaa turvallisuushakuista hengellisyyttä. 

Aiemmin kirkko pystyi tarjoamaan hengellistä turvaa elämän epävarmuudesta 

johtuvaan jatkuvaan sielunhätään. Sekularisaatio liittyykin juuri tällaisesta 

eksistentiaalisesta turvattomuudesta vapautumiseen. 

 

Elin- ja sivistystason kasvu on poistanut elämän epävarmuuden aiheuttaman 

ahdistuksen ja vapauttanut ihmiset ajattelemaan itse, mikä on johtanut arvojen 

liberalisoitumiseen. Hyvinvointivaltio on myös korvannut uskonnollisen perinteen 

aseman turvan tarjoajana. Kirkko olisikin voinut pelata kätensä toisin ja tarjota 

ihmisille merkitystä elämään uskon tarjoaman vision kautta, rakennuspuita oman 

moraalisen identiteetin rakentamiseen Jeesuksen tarjoamien mallien pohjalta, näihin 

nojaavan yhteisön ja kristillisen humanismin arvoja esimerkiksi diakonian keinoin 

toteuttavan yhteiskunnallisen tahon. 

 

Kirkon riidat ovat niin pahoja, että kirkkoa yhdistää enää valtiokirkkostatus. 

Lopputuloksena on valtaorientoitunut korkeakirkollisuus, jossa tavoitteena nähdään 

lähinnä kirkollisen auktoriteetin ja kirkollisverojen takaaminen.  
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Liberalismi vs. konservatismi? 

 

En pyri asemoimaan tässä kirjoituksessa itseäni liberaali/konservatiivi-akselille, 

vaikka positioni on monella tavoin autoritaarisen uuskonservatismin vastainen. Ehkä 

lähin analogiani on politiikassa autoritaarista oikeistoa liberaalioikealta ja 

perusarvoista käsin kritisoiva Kirsi Piha. Kirjoitussarja pyrkii taustoittamaan eri 

liberalismin ja konservatismin muotojen sijoittumista yhteiskunnan murrokseen. 

Kärjistäen sanottuna: 

 

1) Opillinen liberalismi sovittaa kristinuskon 1700- ja 1800-lukujen valistuksen 

maailmankuvaan, kun taas opillinen konservatismi pitää kiinni joko kirkkoisistä 

(”klassinen kristinusko”) tai 1600-luvun puhdasoppisuudesta (”tunnustuksellisuus”). 

Konfliktina on kristinuskon ja valistuksen maailmankuvien vastakkainasettelu. 

 

2) Arvoliberalismi hyväksyy liberaalit arvot kirkon toiminnan pohjaksi, kun taas 

arvokonservatismi pyrkii pitämään kiinni uskonnollisesta auktoriteetista ja 

perinteistä. Konfliktina on 1960-luvulla alkanut yhteiskunnallinen konflikti avoimen 

yhteiskunnan liberalismin ja oikeistopopulistisen autoritarismin välillä. 

 

3) Rakenteellinen liberalismi hyväksyy moninaisuuden, ruohonjuuritason toiminnan 

ja maallikkoaktivismin kirkossa. Se myös painottaa kirkollista demokratiaa tai jopa 

presbyteeristä matalakirkollisuutta. Rakenteellinen konservatismi on taas 

korkeakirkollista ja painottaa joko sääty-yhteiskunnan patriarkaalista 

pappisjohtoisuutta tai jopa vanhojen kirkkojen mukaista sakramentaalista pappeutta 

ja vahvaa piispanvirkaa. Konfliktina on 1700-luvun kiista korkeakirkollisen sääty-

yhteiskunnan ja matalakirkollisen pietismin välillä. 
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Uskoninstituutioiden kehityksestä 

 

Kirkon opillisen perustan huojumiseen ja kirkolliseen vallan väärinkäyttöön on 

kiinnitetty huomiota kirkollisessa keskustelussa. Samuli Suonpää ja Sadinmaa ovat 

arvostelleet autoritaarista piispanvaltaa. Sammeli Juntunen on kiinnittänyt huomiota 

siihen, että kirkon tunnustuksellisen pohjan heikkous on vaarassa ajaa Suomen kirkon 

1500-luvun Borgia-paavien tielle. Näiden ongelmien yhteispeli muodostaa 

luterilaisen kirkon Weimarin vankeuden. 

 

Ongelmien syiden selvittäminen edellyttää kirkon historian pitkän kaaren näkemistä. 

100- ja 200-lukujen rappeutuvassa Rooman valtakunnassa kirkko omaksui klassisen 

korkeauskonnon mallin: hierarkkisen johtajuuden, johtajien tulkitseman pyhän 

tradition, jäsenten elämää ohjaavan normiston ja uskonnon ja sivilisaation perustan 

yhdistäminen. Kirkon rakenteesta tuli patrimoniaalinen tai jopa patriarkaalinen.  

 

Lisäksi uskonto ja suku tarjosivat ihmisten elämän kiintopisteet. Uskonto tarjosi 

ihmiselle turvaa ja yhteiskuntaa ylläpitävän verkoston, kun sukuyhteisön voimat eivät 

riittäneet. Vanhan kirkon lisäksi myös samassa historian vaiheessa syntyneet 

rabbiininen juutalaisuus ja klassinen islam omaksuivat tämän mallin. 

 

Kansallisvaltio nousi Euroopassa yhteiskunnan merkittävimmäksi valtatekijäksi 

1300—1600-luvuilla, kun kuninkaat ja parlamentit keskittivät feodaaliyhteiskunnassa 

hajalla olleen vallan itselleen. Reformaatio merkitsi keskiajan kirkollisuuden loppua, 

ja se muutti organisoidun korkeauskonnon mallia 1500-luvulla. Yleinen pappeus ja 

jokaisen oikeus lukea Raamattua mursivat tradition aseman ja tarjosivat vaihtoehtoja 

kirkon hierarkialle herätysliikkeiden nousun kautta. 

 

Valtio taas nousi turvan tarjoajaksi ja nationalismin myötä myös ensisijaiseksi 

kiintopisteeksi. Sivilisaatiot kuten länsimainen sivistys taas rakentui maallisten 

globaalien verkostojen varaan. Luterilaisissa maissa reformit kuitenkin tyypillisesti 

rajoittuivat kirkon oppiin, ja valtio korvasi paavin kirkollisen hierarkian huipulla. 
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Kirkko hengellisenä esivaltana  

 

Näin luterilaisuuden akilleenkantapääksi on jäänyt yhdistelmä opillista reformismia 

ja hallinnollista konservatismia. Suomalaisen luterilaisuuden juuret ovat pitkälti 

1600-luvun puhdasoppisuudessa ja 1700- ja 1800-lukujen pietismissä. 

Puhdasoppisuus asetti kirkon pitkälti tavallisen kansan holhoajaksi. 

 

Kirkko opetti alamaiset lukemaan, toimimaan kuninkaan alamaisina ja elämään 

hallinnollisten kirkkojärjestysten mukaisesti kirkollisen rangaistuksen uhalla. Papit 

olivat myös kansan yläpuolella olevan hallintovaltion eli esivallan edustajia ja näin 

selvästi osa valtiollista yläluokkaa. 

 

Suomalainen luterilaisuus ei ole koskaan päässyt täysin irti patriarkaalisesta 

hengellisestä esivallasta. Pietismi taas haastoi alamaismentaliteetin yleisen 

pappeuden pohjalta, mutta nojasi maalaisyhteiskunnan ukkojen valtaan. Pietismin 

sidonnaisuutta vanhoihin arvoihin kuvastaa se, että Pohjanmaan körttiläisyys toimi 

1930-luvulla Suomen uskonnollisena oikeistona. 

 

Nyttemmin pietismin rooli pappisvallan vastavoimana on vielä entisestään 

heikentynyt, kun osa pietisteistä etsii ”klassisesta kristinuskosta” tukea 

modernisaatiota vastaan. Klassinen kristinusko merkitsee kuitenkin paluuta 

kirkkoisien uskontulkintaan ja sitä kautta Rooman ja Bysantin kirkkokäsitykseen. 

 

 

Kansankirkko: uudistus perinteen ehdoilla 

 

Sodan jälkeinen kansankirkollisuus pääsi irti joistain vanhan esivaltakirkollisen 

mallin autoritaarisista piirteistä. Voidaan kuitenkin katsoa, että se pikemminkin 

uudisti valtiokirkollista mallia kuin edisti uskonnollista monimuotoisuutta. Kirkon 

virallinen valtiollinen asema (eli käytännössä valtiokirkkostatus) jäi edelleen 

voimaan, vaikka kirkon itsehallinto on vahvistunut asteittain. 
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Lisäksi kirkko otti mallikseen keskitetyn hyvinvointivaltion, ja profiloi itsensä 

siirtymäriittien tarjoajaksi. Kansankirkon käsite voidaankin määritellä: kansankirkko 

on valtiokirkko, jolla on osittainen hallinnollinen autonomia ja jonka keskeinen 

toimintakeino on soveltaa 1900-luvun hyvinvointivaltion malleja uskonnollisten 

siirtymäriittien tarjoamiseen. 

 

Kansankirkollisuus on kuitenkin onnistunut vahvistamaan luterilaisen kirkon vahvoja 

puolia. Kaarlo Arffman on korostanut, että köyhäinhoidon kehittäminen on ollut 

yksi luterilaisuuden vahvuuksista. Kirkollinen diakonia on pystynyt paikkaamaan 

hyvinvointivaltion ongelmia, ja se myös nykyisin tärkeä syy kuulua kirkkoon. Fokus 

diakoniaan kuitenkin vahvistaa kirkon napanuoraa valtioon: palveluntuotanto vaatii 

valtavia taloudellisia resursseja, mikä taas tekee kirkon osin riippuvaksi 

verotusoikeudesta. 

 

Kansankirkollisuus myös jätti ”koko kansan” painotuksellaan voimaan yhteyden 

suomalaisuuden ja luterilaisuuden välille. Se myös otti pohjakseen modernisoidun 

patriarkaalisuuden, kun kirkko ja pyrki ohjaamaan kansalaisten hengellistä elämää 

standardoitujen siirtymäriittien kautta. Lisäksi kirkon tuotteeksi jäi taaskin 

turvallisuuden ja jatkuvuuden tarjoaminen rituaalien kautta. 

 

 

Opillinen liberalismi ja hallintokonservatismi riistäytyvät käsistä 

 

Kirkon yhdistelmä opillista liberalismia ja hallinnollista konservatismia riistäytyi 

käsistä 1960-luvun modernisaation myötä. Sekä puhdasoppisuus että pietismi 

nojasivat vahvasti konservatiivisiin ja miltei kirjaimellisiin raamatuntulkintoihin ja 

edustivat sääty-yhteiskunnan eetosta. 

 

Siirtymä teollisuusyhteiskuntaan ja demokratian nousu tasa-arvoistivat suomalaisen 

yhteiskunnan. Luterilaista kirkkoa vaivaavat pitkittyneet kiistat yhteiskunnallisesta 
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modernisaatiosta kuten tasa-arvoisista avioliitoista, vastauksista sekularisaatioon, 

modernin tekniikan käyttöönotosta ja naisten pappeudesta. 

 

Kaupungistuminen tyhjentää pienet maaseurakunnat. Kiistat naispappeudesta ja tasa-

arvoisesta avioliitosta johtuvat arvojen liberalisoitumisesta. Yksilöllistyminen ja 

uskonnollisen valinnanvapauden nousu näkyy keskustelussa kaupunkilaisten 

oikeudesta valita itse se seurakunta, johon he haluavat kuulua. Jokerina pakassa on 

myös kysymys kirkon ja valtion erosta, joka oikein toteutettuna loisi Suomeen 

uskonnollisen etsinnän markkinat. 

 

Ongelmien ytimessä ovat kirkolliskokouksen määräenemmistösäännökset. Oppia tai 

etiikkaa koskevien linjausten muuttaminen edellyttää kolmen neljäsosan (!) 

enemmistöä kirkolliskokouksessa. Tämä on johtanut luterilaisen kirkon samaan 

tilanteeseen kuin Weimarin tasavalta: juuri liberalisaatiota ja modernisaatiota 

koskevat keskustelut ajavat parlamentin takalukkoon. Demokraattisen vallan 

takalukko taas luo valtatyhjiön, joka luo tilan autoritaariselle hallintovallalle ja sitä 

kautta kirkon Weimarin vankeudelle. 

 

Naispappeus hyväksyttiin jo vuonna 1986, mutta silti kirkossa kiistellään vielä 

vanhauskoisten pappien oikeudesta kieltäytyä toteuttamasta messua yhdessä 

naispapin kanssa. Tasa-arvoiset avioliitot taas torjuttiin uudessa kirkolliskokouksessa, 

kun konservatiiveilla ja suoranaisilla homovihaajilla on uudistusten torjumiseen 

tarvittava neljäsosan (!!!) vähemmistö. 

 

Näin kirkko on halvaantunut yhteiskunnan muutoksessa. Määräenemmistösäädös 

onkin johtanut kulttuurisotien muuttumiseksi kirkon sisällissodaksi samaan aikaan 

kun yhteiskunta liberalisoituu. Kirkon ongelmat koskevat yhä useammin 

modernisoituvan yhteiskunnan arvokonflikteja, ja sekä konservatiiveilla että 

liberaaleilla on blokkaamiseen tarvittava neljäsosan määrävähemmistö. 
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1980-luvun raamattukeskustelu ja kirkon tunnustuksellinen identiteettikriisi 

 

Toinen tärkeä merkkipaalu matkalla kirkon Weimarin vankeuteen on ollut Raamatun 

arvovallan ja kirkon katsomuksellisen identiteetin kriisiytyminen. Suomalainen 

raamattukeskustelu käytiin pitkälti perinteisen saksalaisen liberaaliteologian (Rudolf 

Bultmann) ja Heikki Räisäsen radikaalin raamattukritiikin pohjalta. 

 

Luterilaisuus nojaa yksin Raamattuun ja lisäksi Suomen luterilainen raamatuntulkinta 

on ollut yltiökonservatiivista aina 1950-luvulle asti. Bultmann vaati jo 

lähtökohtaisesti Raamatun eksistentiaalista uudelleentulkintaa valistuksen 

maailmankuvasta käsin. Sodan jälkeen Suomeen kehittyi tilanne, jossa 

raamatuntutkimus pohjasi saksalaiseen liberaaliteologiaan mutta kirkon oppi 

Raamatusta joko pietistisen tai puhdasoppisen fundamentalismin perintöön. Räisänen 

vaikutti valtavasti kirkon raamattulinjauksiin, koska hän tarttui juuri 

fundamentalismin ja radikaalin raamattukritiikin väliseen ristiriitaan.  

 

Nykynäkökulmasta Räisäsen pamfletit voivat vaikuttaa jopa manikealaisilta: 

vastakkain olivat fundamentalismi ja raamattukritiikki, yliluonnollinen ilmoitus ja 

luonnollinen uskonto sekä ylä- ja alakristologia. Räisäsen metodologinen pyrkimys 

peluuttaa raamatunkohtia ja katsomuksellisia perinteitä toisiaan vastaan johtaa myös 

puhtaaksi viljeltynä eri maailmankuvien ja kirjallisten lähteiden relativismiin tai 

skeptisismiin. Lisäksi Räisänen kritisoi kristinuskoa sisältöperusteilla, kun hän väitti 

Raamatun ristiriitaisuuden ja kirjaimellisten epätarkkuuksien puhuvan sen 

jumalallisuutta vastaan ja tulkitsi Jeesuksen puheiden temppelin hävityksestä 

ennustavan pikaista maailmanloppua. Näin luterilaiselle kirkolle ominainen 

evankeliumiin nojaava identiteetti ja Raamatun arvovalta kirkossa kriisiytyivät. 

 

Räisänen sai jo 1980-luvulla päteviä konservatiivisia vastauksia, joista tärkein on 

varmaan Tuomo Mannermaan vastine. Mannermaa kiinnittää huomiota Räisäsen 

ajattelun katsomuksellisiin taustaoletuksiin. Jumalallisen ja inhimillisen 

vastakkainasettelut, profetioiden kirjaimellinen tulkinta ja vaatimus Raamatun 
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eheydestä juontavat ilmeisesti juurensa Räisäsen fundamentalistisesta taustasta. 

Mannermaa syyttikin Räisästä käännetystä fundamentalismista. 

 

Mannermaan voitto raamattukeskustelussa osoittautui kuitenkin Pyrrhoksen voitoksi 

kahdesta eri syystä. Ensiksi, Räisänen oli jo sanonut julkisesti sen mitä 

sekularisoituva yleisen mielipiteen osa halusi kuulla, joten vahinko Raamatun 

arvovallalle oli jo tapahtunut. Toiseksi, Mannermaan Luther-koulukunta on 

rakentanut luterilaista identiteettiä keskustelemalla ortodoksisten ja 

roomalaiskatolisen kirkkojen kanssa ja sijoittamalla Lutherin osaksi kirkon klassista 

teologiaa. Perinteen korostus ja vanhoista kirkoista saadut vaikutteet ovat 

vahvistaneet kirkollisen auktoriteetin asemaa Suomen luterilaisessa kirkossa. 

 

 

Kirkko vajoaa Weimarin vankeuteen 

 

Kansankirkolliset vastasivat siis kirkollisen arvovallan kriisiin pyrkimällä 

asemoimaan kirkon osaksi hyvinvointivaltiota sosiaalipalveluiden tarjoajana. Tällöin 

kuitenkin kirkon tuotteeksi tulevat pikemminkin siirtymäriitit kuin sen uskonnollinen 

sisältö. Konservatiiviset pietistit ovat yhä enemmän siirtyneet vahvan kirkollisen 

auktoriteetin kannalle juuri kirkollista perinnettä ja kirkkoisiä korostavan ”klassisen 

kristinuskon” myötä. Tämä muutos osaltaan johtuu raamattukeskustelujen 

vahvistettua kirkollisen arvovallan asemaa kirkon konservatiivisessa siivessä. 

 

Kirkon vastaus modernisaatioon on siis ollut yhdistelmä opillista liberalismia ja 

institutionaalista konservatismia, kun sekä kirkon sanoma että asema suomalaisessa 

yhteiskunnassa ovat kriisiytyneet. Opillinen liberalismi asettaa kirkon hengellisen 

sisällön sivurooliin, ja rakenteellinen konservatismi tekee kirkosta pappisvaltaisen ja 

virallisiin rakenteisiin tukeutuvan. Sekä Raamattu että kirkolliskokous ovat joutuneet 

vakaviin ongelmiin kirkollisen auktoriteetin lähteinä. 
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Kirkollisen legitiimin vallan puutteen korvaa piispallinen autoritarismi. Piispojen 

virkatoimien arvioimiseen sopiikin oikeusvaltion käsite. Oikeusvaltio voidaan 

lyhyesti määritellä: oikeusvaltiossa valtion toimivalta perustuu lakiin ja sen arvovalta 

perustuu demokratiaan ja ihmisoikeuksiin. Kirkossa lisäksi täytyy ottaa huomioon 

opetusten ja virkatoimien perusteltavuus Raamatulla ja kaikkien kristittyjen oikeus 

tulkita Raamattua. 

 

Kirkollinen oikeusvaltio on kuitenkin romahtanut kirkolliskokouksen demokratian 

mukana. Tilanne muistuttaa Weimarin Saksaa. Saksassa parlamentti joutui 

takalukkoon 1930-luvun lamaa, demokratiaa koskevien riitojen takia, jolloin 

presidentti hallitsi asetuksilla ja sittemmin Hitler nousi valtaan. 

 

Kirkossa taas kirkolliskokous on takalukossa modernisaation takia, jolloin päätökset 

kirkon toimintatavoista jäävät yksittäisten piispojen ja kirkkoherrojen vastuulle. 

Tällöin kirkon linjausten tekeminen jää yhä enemmän toimeenpanovallan vastuulle. 

Tämä merkitsee kuitenkin jatkuvaa ukaaseihin perustuvaa hätätilahallintoa, eikä 

kirkollinen toimeenpanovalta ole enää vastuussa kenellekään. 

 

Piispojen hallinnon mielivaltaisuudesta saa hyvän kuvan vertaamalla suhtautumista 

lestadiolaisiin, samaa sukupuolta oleviin avioliittoon vihkijöihin ja Sadinmaahan. 

Piispat ovat suvainneet 100 000 jäsenen fundamentalistista lestadiolaista 

herätysliikettä, vaikka se ei tunnusta Suomen luterilaista kirkkoa kristilliseksi 

kirkoksi ja terrorisoi jäseniään Talibanin tavoin hoitokokouksilla. Piispat ovat myös 

siirtyneet tapauskohtaiseen harkintaan samaa sukupuolta vihkineiden pappien 

rankaisemisessa, kun arvoliberalismi on suosittua kirkon rivityöntekijöiden 

keskuudessa. Yksittäiset toisinajattelijat sitä vastoin saavat heti pannabullan, kuten 

Sadinmaalle kävi. 

 

Tilanteen vakavuutta ei voi alleviivata riittävästi. Oikeusvaltiossa lait pätevät kaikille, 

mutta kirkossa piispat soveltavat niitä poliittisen tarkoituksenmukaisuuden pohjalta. 

Tämä on kuitenkin hallintoautoritaarisen systeemin määritelmä: toimeenpanovalta ei 
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perustu lakien tasapuoliseen valvontaan, vaan se on kohonnut demokratian ja lakien 

yläpuolelle toteuttamaan omaa poliittista agendaansa mielivaltaisesti. 

 

Tilannetta pahentaa vielä jatkuvasti julkisuuteen tihkuvat tiedot vakavasta 

piispanvallan väärinkäytöstä: piispojen puhutaan kiusaavan toisiaan työpaikalla, 

yksittäiset piispat ovat tunnettuja trumpilaisista ulostuloista ja tietyt piispat ovat 

saaneet tuomioita korruptiosta. Tapaukset ovat yleisessä tiedossa. 

 

 

Korkeakirkollisuus korruptoi kirkon opin  

 

Kirkollisen vallan väärinkäyttö on myös alkanut kierouttaa kirkon oppia. Luther 

aikanaan polemisoi sakramenttien ottamista Rooman kirkon valtajärjestelmän osaksi. 

1500-luvun katolisuus piti yllä pappien ja maallikoiden statuseroa jakamalla täyden 

ehtoollisen vain papeille. Lisäksi sakramentin vaikuttavuutta ei liitetty Jeesuksen 

profeetallisen symbolien (kaste, ehtoollinen) ja uskovan vuoropuheluun, vaan kirkon 

pappisvirka ja kurinpitokeinot nähtiin olennaiseksi osaksi kirkon sakramentaalista 

järjestelmää. 

 

Sadinmaa-gaten teologisissa perusteluissa oli keskeistä, että kirkon pappisvirka ja 

sakramentit kiedotaan läheisesti yhteen. Piispa Teemu Laajasalon perusteet 

Sadinmaan erottamiselle muistuttavat jo Lutherin kritisoimaa käsitystä papista 

välittäjänä Jumalan ja ihmisen välillä: jos pappisvirka nähdään olennaisena 

sakramenttien toimittamisen kannalta, on palattu malliin, jossa kirkollinen järjestelmä 

toimii armon välittäjänä eivätkä symbolit ja usko riitä itsessään. Tiina 

Kristoffersson kuvaa suoraan, mistä asiassa on kyse: 

 

”Kyse on siitä, että Suomen evankelisluterilaisen kirkon teologiassa ehtoollinen on 

sakramentti, pyhä toimitus, jonka toimittamiseen tarvitaan pappi. Ehtoollisessa pappi 

siunaa leivän ja viinin… 



214 

 

Ymmärsin tuossa hetkessä, että todellinen syy sille, etten enää käy ehtoollisella 

luterilaisessa kirkossa on se, että ehtoolliselle mennessäni tunnustaisin luterilaisen 

kirkon papeilla olevan jotain sellaista, jota kenelläkään muulla kristityllä (tai 

ihmisellä yleensä) ei ole: yksinoikeus armon välineenä toimimiseen… 

hän (Sadinmaa) tunnustaa sen, ettei papeilla ole yksinoikeutta armon välikappaleena 

toimimiseen. Siinä luterilaisuuden ydin. Armo on joko kaikille tai se ei ole 

kenellekään. Jokainen kristitty on lähimmäiselleen pappi.” 

 

Reformaatio näyttäisi siis tehneen täyden kierroksen Suomen luterilaisessa kirkossa, 

kun sakramentit ovat jääneet weimarilaisen järjestelmän vangeiksi. Pappisvallan 

ongelmista on keskusteltu paljon ja osuvasti roomalaiskatolisen kirkon 

pedofiliaskandaalien yhteydessä esim. Vartijassa, ja myös Kari Kuulan 

kolumneissa. Nämä ilmiöt näyttävät kuitenkin olevan kaikkien perinteisten 

hierarkkisten organisoidun uskonnon mallien ongelmana. 

 

Skandaalien syynä on useiden kommentoijien mukaan liiallinen korkeakirkollisuus. 

Kirkko itsessään nähdään pyhänä instituutiona ja Jumalan pyhyyden välittäjänä. 

Tällöin kirkossa on mahdollista käyttää valtaa ilman vastuuta. Vanha hierarkiaan ja 

pyhään traditioon nojaava korkeauskonnon malli onkin aina vakavassa vaarassa 

johtaa kirkon itsensä korottamiseen, jonka mukaan kirkolla ja sen johtajilla on 

yksinoikeus puhua Jumalan nimissä. 

 

 

Uudistumisen mahdollisuus 

 

Uskonnollisilla yhteisöillä on kuitenkin voimavaroja vastustaa vaarallisia 

kehityskulkuja. Rooman kirkko on uudistanut itseään varovasti Vatikaani II:n 

seurauksena korostamalla kollegiaalisuutta, vahvistamalla maallikoiden asemaa ja 

avaamalla itsensä uskontodialogille. Näin se on irtautunut vaatimuksista monopoliin.  
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Luterilainen kirkko taas voi vahvistaa reformaation periaatteita. Tärkeimpänä 

periaatteena on taata Raamattuun nojaava keskustelu ja riippumattomat 

valtakeskukset kirkossa, jotta herrat eivät pääse riehumaan Jeesuksen opetusten 

vastaisesti. Luterilaisessa kirkossa keskustellaankin jo kirkon muuttamisesta 

jumalanpalvelusyhteisöjen verkostoksi ja kirkolliskokouksen toimintakyvyn 

palauttamista. Tämä mahdollistaisi Alister McGrathin esiin nostamien 

protestantismin vahvuuksien kuten Raamatun uudelleentulkinnan ja siihen 

perustuvan uudistumiskyvyn tuomisen osaksi luterilaista kirkkoa. 
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Roiskintaa katkaistulla haulikolla 

Sammeli Juntunen 
 

 

 

Lauri Snellmanin artikkeli ”Suomen luterilaisen kirkon Weimarin vankeudesta” on 

kuin katkaistu haulikko: kun suunnilleen oikeaan suuntaan roiskaisee, niin aina joku 

hauleista osuu, vaikka suurin osa menee lepikkoon.  

 

Aloitan niistä lepikkoon menneistä. 

 

En ymmärrä, miksi Kai Sadinmaan erottaminen pappisvirasta olisi jotenkin 

erityisesti ”nostanut esiin Suomen luterilaista kirkkoa vaivaavat ongelmat ja 

ristiriidat.” Ongelmia ja ristiriitoja kirkolla toki on, mutta ei Sadinmaan erottaminen 

ole niitä esiin nostanut. Sadinmaan tapauksessa oli kyse yksittäisen papin pitkään 

jatkuneesta räyhäperformanssista. Sadinmaa on itsekin todennut, että hän halusi tulla 

erotetuksi. Ei mikään organisaatio tai työpaikka voi eikä sen tarvitse kestää niin 

aggressiivista ja asiatonta käytöstä kuin mitä Sadinmaa harrasti jo vuosia, haluamatta 

muuttaa sitä. Hän sai mitä etsi. Eivät ”piispat” hänen tapauksessaan ”iskeneet 

takaisin”, vaan Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli teki sen mitä sen piti tehdä. 

Sadinmaan tapauksesta on aivan turha etsiä aineksia analyysiin Suomen luterilaisen 

kirkon ongelmista. 

 

 

Kirkon sanoma on vesittynyt 

 

Ongelmia kirkolla toki on, roppakaupalla. Snellmanin mukaan perusongelmana on se, 

että ”kirkko ei ole missään vaiheessa päässyt irti sääty- ja kansalaisyhteiskunnan 

patriarkaalisuudesta, turvallisuushakuisesta hengellisyydestä ja pyrkimyksistä 

hengellisen esivallan asemaan. Tämän seurauksena kirkko on osoittautunut 
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kyvyttömäksi mukautumaan moderniin yhteiskuntaan, ja reformaation opit 

uskonsisältöjen ensisijaisuudesta ja yleisestä pappeudesta on vesitetty.” 

 

Tuossa roiskauksessa on jo sellaisiakin hauleja, jotka osuvat. Esimerkiksi nämä: 

”Reformaation opit uskonsisältöjen ensisijaisuudesta ja yleisestä pappeudesta on 

vesitetty.” Kirkossa tosiaankin on nykyisin vahva (Schleiermacherilta periytyvä) 

trendi, jonka mukaan kristillisen uskon sisältö, ainakin kaikki sellainen, jonka voi 

pukea sanoiksi, on toissijaista. Tärkeämpää on ”hiljaisuuden viljely”, sanaton 

henkinen / hengellinen kokemus, jonka jokainen voi sanoittaa haluamallaan tavalla 

tai toteuttaa sitä ei sanallisesti, vaikkapa luonnossa tai pyhiinvaelluksella. Mutta jos 

joku erehtyy opettamaan uskonsisältöjä, se koetaan nykyisin helposti ylhäältä päin 

tulevaksi ”saneluksi” tai ”oikeassa olemiseksi”. Tämä epäilemättä haittaa myös 

yleisen pappeuden toteutumista. Jos aito usko on sanatonta kokemusta, mitä sisältöä 

yleiselle pappeudellekaan jää? 

 

Mutta johtuuko uskonsisältöjen vesittyminen siitä, että kirkko ei ole päässyt irti 

sääty- ja kansalaisyhteiskunnan patriarkaalisuudesta? Ei johdu. Se johtuu 

pikemminkin siitä, että nykyajan postmodernissa tilanteessa kaiken syvällisen 

uskonnollisuuden on oltava yksilöstä itsestään lähtevää. Jos se ei sellaista ole, vaan 

perustuu johonkin auktoriteettiin, esimerkiksi Raamattuun, kirkon perinteeseen tai 

opetusvirkaan, sitä pidetään ”patriarkaalisena” tai näköjään jopa jäänteenä sääty-

yhteiskunnasta. Siksi kirkolla on tavaton kiusaus mennä mukaan postmoderniin 

individualismiin ja vaieta siitä, että sillä on välitettävänään Kristukselta ja hänen 

apostoleiltaan periytyvä sanoma, jossa tosiaan on ”uskonsisältöjä”. Reformaatio oli 

täysin oikeassa pitäessään niitä ”ensisijaisina”. Suomen nykyiseltä luterilaisuudelta se 

käy yhtä huonosti kuin Kekkoselta rock’n roll. Syynä ei kuitenkaan ole 

patriarkaalisuus tai säätyläisyys, vaan ajan henki, johon kirkko on pikkuhiljaa 

luisunut mukaan. 

 

Ei siis pidä paikkaansa se Snellmanin väite, jonka mukaan ”kirkko on osoittautunut 

kyvyttömäksi mukautumaan modernisoituvaan yhteiskuntaan.” Kyllä me on 
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mukauduttu, ihan korviamme myöten! Totta kuitenkin on se, että olemme 

mukautuneet onnettomalla tavalla, jossa uskonsisällöt on vesitetty. 

 

 

Evankeliumi Kristuksesta on kirkon sanoman ydin 

 

Entä sitten ”turvallisuushakuinen hengellisyys” ja pyrkimykset ”hengellisen esivallan 

asemaan”? Ensimmäinen noista hauleista osuu. Kirkossa on viime aikoina noussut 

esiin epämääräinen käsite ”turvallinen tila”. Haetaanko sillä jotain sellaista, että 

yksilön ei tulisi vahingossakaan joutua kirkon tilaisuuksissa kuulemaan mitään 

sellaista, joka aiheuttaa hänessä turvattomuutta, pelottaa tai jopa kauhistuttaa? Mutta 

eikö hengellisyyteen ole aina kuulunut myös kauhistava puoli: ”Laki se sielun 

hirmuttaa, Kristus sen taas lohduttaa.” Tremendum et fascinosum. Kirkossa tämä on 

unohdettu lähes kokonaan. Sellaiset asiat kuten Suvivirren laulaminen koulussa ovat 

nousseet kirkon imagon kannalta keskeisiksi. Se on turvallista, koska niissä on kyse 

lähinnä tunnelmasta, ei mistään uskonsisällöstä, jota kirkko pitäisi esillä ja joka voisi 

haastaa sen, että yksilö saa turvallisesti itse määritellä henkisyytensä tavan. 

 

Pyrkimystä hengellisen esivallan asemaan luterilaisessa kirkossa on kyllä ollut. 

Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen mukaan lukukinkerien päivä oli vuoden kauhein 

päivä, jolloin pappi saattoi antaa aikuiselle miehelle julkisen tukkapöllyn ja istuttaa 

hänet häpeämään tuvan pöydän alle. Nykyisin kaikesta tuollaiseen vivahtavastakin on 

onneksi päästy eroon. Samalla on siirrytty toisesta äärilaidasta toiseen, ja, kuten 

edellä sanoin, kaikenlaista ”ylhäältä päin” puhumista varotaan visusti. Kirkollisissa 

valtavirran lehdissä painotetaan sitä, kuinka kirkko on julkisuudessa vain yksi 

keskustelija muiden joukossa, eikä pyri minkäänlaiseen auktoriteettiasemaan. 

 

Tällaisella kehityksellä on sekä hyviä että huonoja puolia. Toisaalta on niin, että 

sekulaarissa yhteiskunnassa kirkolla ei faktisesti ole auktoriteettiasemaa. Siksi sen on 

suostuttava siihen, että se ei enää voi olla ”hengellinen esivalta”, niin kuin se oli 
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kristillisen yhtenäiskulttuurin aikana. Olemme palanneet vastaavaan tilanteeseen kuin 

missä kirkko oli antiikin yhteiskunnissa. 

 

Mutta toisaalta, ei sellaisen tilanteen pidä antaa kokonaan syödä kirkolta sen 

auktoriteettia. Kristus sanoi apostoleilleen: ”Joka kuulee teitä, se kuulee minua” ja 

teki sen antiikin aikana, jolloin ei siis ollut kirkollista yhtenäiskulttuuria. Kirkolla 

pitää olla ainakin jossain mielessä sellainen identiteetti, että Kristus on uskonut 

meille apostolisen evankeliumin. Sillä on tietty sisältö, ja sitä kirkon tulee pitää esillä 

yhteiskunnassa. Toisaalta sitä kannattaa pitää esillä keskustelevalla ja avoimella 

asenteella. Toisaalta ei pidä unohtaa sitäkään, että Kristus lähetti apostolinsa ja 

kirkkonsa maailmaan nimenomaan julistamaan (kēryssein). Julistus on jotain 

muutakin kuin keskustelua. Pyhä Henki voi tehdä sen ymmärrettäväksi siinä itsessään 

olevan voiman vuoksi.  

 

Joissain vaiheissa kirkolla on ollut kiusauksena jyräävä ote, mutta nykyisin me 

olemme hyvin kaukana sellaisesta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että nykyisin on yhä 

vallalla 1970-luvulla tai sitä ennen traumatisoituneiden entisten viidesläisten tai 

helluntailaisten vaalima ”suuri kertomus” siitä, kuinka vaarallista ”Raamatulla 

päähän lyöminen” ja ”oikeassa oleminen” on. Eikö tuo ole hyvin kapea ja vääristynyt 

käsitys siitä, mitä apostolinen evankeliumi ja sen ”uskonsisällöt” ovat? Samaan 

kategoriaan kuuluu myös se Snellmanin vihjaus, että liberaalin kristinuskon tulkinnan 

haastava puhe ”klassisesta kristinuskosta” merkitsisi paluuta 300-luvun kirkkoisiin tai 

1600-luvun puhdasoppisuuteen. On nimittäin olemassa ns. postliberaalia teologiaa, 

joka haastaa schleiermacherilais-uuskantilaisen linjan, kuitenkaan palaamatta sen 

enempää 300- tai 1600-luvullekaan, vaikka ottaakin niistäkin aineksia liberaalin 

teologian heikkouksien voittamiseen. 

 

Jonkinlaista ”hengellistä esivalta-asemaa” kirkolta kaivataan edelleenkin myös siksi, 

että valtaosa kansasta on edelleen kristittyjä. Voidakseen kasvaa kristittyinä he 

tarvitsevat hengellistä ohjausta ja tietoa siitä, mitä kristinusko on, kuka Kristus on ja 

mitä hän meiltä tahtoo. Jos kirkko ja sen verorahoilla ylläpidetty organisaatio ei ota 
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tällaista auktoriteettiasemaa, koska sitä pidetään periaatteellisessa mielessä pahana 

(mitä Snellman vaikuttaa pitävän oletuksenaan), joku muu ottaa sen aseman joka 

tapauksessa. 

 

 

Piispat eivät ole täyttäneet valtatyhjiötä 

 

Eräs Snellmanin pyssyn haulien ryppäästä väittää, että ”kirkko on ajautunut 

takalukkoon, kun arvojen liberalisoitumisesta johtuvat kulttuurisodat ovat 

halvaannuttaneet kirkollisen demokratian määräenemmistösäädösten takia.” Tuo 

rypäs osuu aika hyvin. Kirkolliskokouksen päätöksenteko on surkean kankeaa. Kun 

mietin omaa kymmenvuotista kauttani kirkolliskokousedustajana, on aika vaikea 

keksiä mitään merkittävää uudistusta, jonka olisimme pystyneet tuona aikana 

päättämään. Saattaa niitä muitakin olla, mutta nyt ei tule mieleen muuta kuin 

virsikirjan lisävihko. 

 

Eräs syy kirkollisen päätöksenteon takalukkoon on se, että kysymys avioliitosta 

tuodaan yhä uudelleen agendalle. Eikö meillä tosiaankin ole tärkeämpiä ongelmia 

käsiteltävänä? Pari vuotta sitten kirkolliskokous päätti selkein luvuin, perusteellisen 

selvityksen jälkeen, että kirkko ei laajenna avioliitto-opetustaan ja käytäntöään. Miksi 

sama kysymys piti ottaa uudelleen käsittelyyn? 

 

Snellmanin mukaan ”eri kirkolliset toimijat ovat tuoneet takaisin vanhojen kirkkojen 

tyylisen vaatimuksen kirkollisesta auktoriteetista”. Syynä on kuulemma kirkollisen 

demokratian halvaantuminen määräenemmistösäädöksen takia. Tuo hauli osuu. 

Uusimmassa avioliitto-opetuksen muuttamista koskevassa kirkolliskokousaloitteessa 

esitetään, että kirkolliskokous pyytäisi piispoilta esityksen samaa sukupuolta olevien 

parien vihkimisestä. Ideana on selvästi, että koska kirkolliskokous ei pysty 

päättämään samaa sukupuolta olevien avioliitoista aloitteen tekijöiden haluamalla 

tavalla, niin ehkä piispat voisivat olla keino päästä haluttuun lopputulokseen. 

Ongelmana on kuitenkin seuraava: Eivät piispat ole korkein kirkon opista päättävä 
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elin. Kirkolliskokous on. Miten kirkolliskokous voi pyytää piispoilta esitystä 

sukupuolineutraalista avioliitto-opista tai vihkimisestä, ellei se ensin päätä muuttaa 

kirkon avioliitto-oppiaan?  Sitten se voisi pyytää piispoilta uudenlaista vihkikaavaa. 

Aloitteessa ei oteta huomioon tätä ilmeistä hallinnollista ongelmaa. Ehkä se johtuu 

siitä, että halutaan kikkailla piispojen vallalla ja veivata sitä yli kirkolliskokouksen 

auktoriteetin, ei suoraan, mutta vaivihkaa. 

 

Snellmanin mukaan ”Kirkollinen valtatyhjiö on täyttynyt autoritaarisella 

piispanvallalla, kun piispat hallitsevat kirkkoa ukaaseilla Weimarin tasavallan 

malliin. Voidaankin sanoa kirkon joutuneen Weimarin vankeuteen, kun piispat 

johtavat sitä poikkeustilavaltuuksin, ja korkeakirkollisuus kierouttaa jo kirkon 

keskeisiä oppeja.” Tuosta hauliryppäästä menee suurin osa ohi. Ei kirkollinen 

valtatyhjiö ole täyttynyt piispojen vallalla. Ei se ollut mikään weimarilainen ukaasi, 

että Sadinmaan uhmakas performanssi päättyi niin kuin päättyi. Eivätkä piispat ole 

onnistuneet siinä, että julkisuudessa kirkon ”uskonsisältöjä” pystyttäisiin pitämään 

postmodernissa tilanteessamme julkisuudessa esillä. 

 

Erässä suhteessa pitää kuitenkin ehkä paikkansa se, että piispat johtavat kirkkoa 

”poikkeustilavaltuuksin”. Tämä liittyy siihen, että piispat ovat olleet hyvin haluttomia 

toimeenpanemaan kirkolliskokouksen päätöstä siitä, että kirkon avioliitto-oppia ei 

laajenneta sukupuolineutraaliksi. Yli 150 pappia on liittynyt ns. 

”sateenkaaripappeihin” ja ilmoittanut julkisesti verkkosivuillaan, että samaa 

sukupuolta olevien vihkiminen on Raamatun ja kirkkomme uskon mukaan täysin 

mahdollista, ja he tulevat pyynnöstä sellaisen suorittamaan. Yksittäiset piispat, 

piispainkokous tai kirkkohallitus eivät ainakaan julkisuuteen tulleiden tietojen 

perusteella ole puuttuneet sateenkaaripappien yhteenliittymän opetukseen millään 

tavalla. Sen sijaan piispainkokous on tehnyt päätöksen, että samaa sukupuolta olevia 

pareja vihkivien pappien rankaisemiseen on suhtauduttava harkiten. Jos ajattelee 

valtiollista tai kunnallista hallintoa, tällaisen päätöksen tekeminen tosiaankin näyttää 

jonkinlaiselta ”poikkeustilavaltuuksien” soveltamiselta. Sitä voi myös pitää 

piittaamattomuutena korkeimman päättävän elimen eli kirkolliskokouksen 
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päätöksestä. Maallisen vallan puolella julkisesti ja yksissä tuumin kapinoivien 

virkamiesten yhteistoimintaa ei todellakaan katsottaisi noin suopeasti.  

 

En tiedä, onko kirkon johdon toiminta tässä kohden ”weimarilaista”, mutta hyvin 

poikkeuksellista se joka tapauksessa on. Sen seurauksena on käynyt niin, että niitä 

piispoja ja kapituleja, jotka ovat antaneet virkavirheitä tehneille papeille varoituksia, 

on syytetty siitä, että he vaarantavat pappien yhdenvertaisuuden: kaikki papit kun 

eivät saa vastaavasta teosta varoitusta. Voisiko tätä verrata siihen, että yksittäistä 

poliisia moitittaisiin ylinopeussakon antamisesta? Eikö sekin ole vastoin 

yhdenvertaisuutta? Selviäväthän lukemattomat ylinopeutta ajavat sakoitta, varsinkin 

sellaisissa poliisipiireissä, joissa on vain vähän tai ei lainkaan peltipoliiseja.  

 

On kuitenkin syytä sanoa, että Snellman ryöpyttää piispoja turhan kovalla kädellä. 

Tuskin meillä on sellaista kuin ”piispallinen autoritarismi”. Sadinmaan tapauksessa ei 

ollut kyse siitä, että ”yksittäiset toisinajattelijat saavat heti pannabullan.” Eivätkä 

”yksittäiset piispat” ole tehneet ”trumpilaisia ulostuloja”. (Ei edes kenttäpiispan 

huonosti onnistunut kolumni ollut sellainen). ”Tietyt piispat” eivät ole saaneet 

tuomioita korruptiosta, ja puhe piispojen toisiinsa kohdistuvasta 

työpaikkakiusaamisesta tuskin pitää paikkaansa.  

 

Vaikka katkaistuun haulikkoon vaihtaisi magnumpanoksen, ei se lisää 

osumatarkkuutta. Kai siksi ohi menee sekin hauli, jonka mukaan 

kirkolliskokousedustajissa olisi ”suoranaisia homovihaajia”. Kuten sanottua, olen 

ollut kirkolliskokousedustajana 10 vuotta, enkä ole tavannut siellä yhtään sellaista. 

Ehkä Snellmanilla on tietoa, jota minulla ei ole. 

 

Kaikkein pahin huti löytyy kuitenkin artikkelin lopusta. Sen mukaan ”kirkollisen 

vallan väärinkäyttö on myös alkanut kierouttaa kirkon oppia.” Esimerkiksi tästä 

Snellman ottaa jälleen tapaus Sadinmaan. Hänen mukaansa piispa Teemu 

Laajasalon perusteet Sadinmaan erottamiselle ovat vastoin luterilaisuuden 

perusideaa, jonka mukaan pappi ei ole välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä. 
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Ei olekaan. Välittäjä on Kristus. Tästä huolimatta Lutherin teologiaan ja 

luterilaisuuteen kuuluu se, että ehtoollisen toimittamiseen tarvitaan virkaan vihitty 

pappi. Tämä on lausuttu julki jo luterilaisuuden keskeisimmässä 

tunnustusdokumentissa, Augsburgin tunnustuksessa. Kun Sadinmaa kiisti tämän ja 

markkinoi maallikkoehtoollista, hän asettui selkeästi vastoin luterilaista tunnustusta, 

mutta myös ortodoksista ja katolista. Noissakaan kirkoissa ei olisi mitenkään 

mahdollista, että maallikko toimittaisi ehtoollisen. On täysin älytöntä väittää, että 

tapaus Sadinmaa osoittaisi, että Suomen luterilaisessa kirkossa ”sakramentit ovat 

jääneet weimarilaisen järjestelmän vangiksi”. Snellmanin haulit kimpoilevat omille 

kintuille. 

 

 

Kirkko tarvitsee vahvaa teologiaa 

 

Sakramenteista puheen ollen, kyllä Snellman hieman osuukin, ainakin väittäessään, 

että kirkkomme valitsema ”kansankirkollinen” strategia perustuu siihen, että kirkko 

on profiloitunut hyvinvointivaltion ”siirtymäriittien tarjoajaksi”. Tässä on jotain 

perää, mutta vain jotain. Kaste on yhteiskunnassamme keskeisen siirtymäriitin 

asemassa, samoin rippikoulu. Niin saa ollakin, kunhan samalla pidetään kiinni siitä, 

että ne eivät ole vain sitä. Kastehan on joka tapauksessa myös Kristuksen asettama 

sakramentti, jossa kastettavalle lahjoitetaan omaksi Kristuksen tekemä sovitustyö, 

Pyhä Henki ja uusi elämä. Jotta kaste voisi toimia sellaisena, siihen on liityttävä 

ymmärrettävä evankeliumin julistus ja opetus Kristuksesta, hänen tahdostaan ja 

kasteen merkityksestä. Sitä edustaa rippikoulu. 

 

Täysin olennaista on siis kasteopetus. Kirkkomme on hoitanut sitä aika hyvin. 

Rippikoulu on edelleen suuressa suosiossa, varmaankin siksi, että se on myös 

siirtymäriitti. Kirkon on pidettävä huolta siitä, että yhä kasvava individualismi ja 

syytös ylhäältä päin tulevasta, patriarkaalisesta sanelusta ja oikeassa olemisesta ei saa 

aikaan sitä, että kasteopetuksen osuus vähenee rippikoulusta tai evankeliumin 

julistuksen osuus vähenee kasteista ja toimituskeskusteluista. 



224 

 

 

On nähtävissä merkkejä siitä, että näin voi käydä. Eräs merkki sellaisesta on 

kirkkohallituksen projekti, jossa kastetta yritetään tehdä kansalle ymmärrettäväksi ja 

sen suosiota yritetään lisätä. Ainakin kun viimeksi kävin projektin sivuilla, kasteen 

”uskonsisältöjä” koskeva osuus oli luvattoman ohutta. Esimerkiksi Jeesuksen 

kuolemaa ja ylösnousemusta ei mainittu kertaakaan. Sen sijaan sellaisille seikoille 

kuin ristiäisten tarjoomuksille annettiin paljon tilaa. Tai sille, miten rentoa ja 

mutkatonta kastaminen on: kastepapilla oli ”punaiset kynnet ja kaikki”, vieraista 

kenelläkään ei ollut ”kovat kaulassa” ja suurin osa heistä ei kuulunut kirkkoon, ennen 

kastetta käytiin pelaamassa kierros golfia, jne. 

 

Tuollainen on säälittävää nuorten aikuisten aliarviointia. Ei kukaan kastata lastaan 

sen perusteella, minkä väriset kynnet papilla on tai mitä ristiäisissä voisi tarjota. Sen 

sijaan nuoret aikuiset miettivät, mitä kaste merkitsee, onko se totta ja mitä se voi 

heidän lapselleen (ja heille itselleen) antaa. On hienoa, että kirkkohallitus onkin 

julkaissut hiljattain kastetta koskevan artikkelikokoelman (toim. Maarit Hytönen). 

Siinä olevassa Jyri Komulaisen artikkelissa on hyvää pohdintaa kasteteologiasta ja 

sen uudesta sanoittamisesta esim. valaistumisen käsitteen kautta. Vastaavaa 

kaivattaisiin myös muista raamatullisista kastetta koskevista merkityksistä, kuten 

Kristuksen kanssa kuolemisesta ja uuteen elämään ylösnousemisesta. Ei Suomi vielä 

niin hindulaisuuden tai buddhalaisuuden läpitunkema ole, että valaistuminen olisi 

välttämättä se juttu, jolla kasteen merkitystä saadaan tehtyä ymmärrettäväksi. 

 

Snellman mainitsee artikkelissaan minutkin, ja ehkä siksi minut on pyydetty 

kirjoittamaan tämä arvio. Ikävä kyllä on sanottava, että tuokin lyhyt maininta menee 

aika tavalla ohi. Hänen mukaansa ”Sammeli Juntunen on kiinnittänyt huomiota 

siihen, että kirkon tunnustuksellisen pohjan heikkous on vaarassa ajaa Suomen kirkon 

1500-luvun Borgia-paavien tielle.” En muista kirjoittaneeni tuollaista, mutta on toki 

mahdollista, että olen.  
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En ole juurikaan puhu ”tunnustuksellisuudesta”. Pointtini on pikemminkin sen 

valittaminen (ja ratkaisujen etsiminen), miten ohutta kirkon teologia on viime 

vuosikymmeninä ollut ja miten se yhä ohenee.  Teologian ohuus johtuu nähdäkseni 

ainakin osittain siitä, että kirkon sanoman sanallista ja kognitiivista puolta on 

väheksytty. Se on hämmentävää, sillä kristinuskossa ”sana” on erittäin merkittävä 

käsite. Jumala on Sana. Maailma on luotu Jumalan Sanalla. Kristus puhui ihmisille, 

sanoja, joilla hän opetti heitä. Samaa tehtävää varten hän lähetti apostolinsa ja heidän 

seuraajansa maailmaan: ”Kylväjä lähti kylvämään. - - Kylväjä kylvää sanan.” 

 

Nykyisin kirkon joissain piireissä lähes halveksitaan sanoja. Se on toisaalta 

ymmärrettävää, sillä nykyajassa ja myös nykykirkossa on liikaa sanoja, ns. turhaa 

lätinää. Se ei kuitenkaan saa johtaa sanojen halveksimiseen ja sen kuvittelemiseen, 

että Jumala toimisi ennen kaikkea sanattoman hiljaisuuden kautta. 

 

Kirkon keskeisimmät ongelmat liittyvät mielestäni kyvyttömyyteen ymmärtää 

sanojen merkitys kristinuskolle. Olen arvostanut piispuutta siksi, että piispan 

keskeisin tehtävä on opastaa pappeja, että he osaisivat puhua sanoja siten, että niistä 

muodostuu apostolinen evankeliumi; tavalla, joka on aitoa ja alkuperäistä ja 

”apostolista” mutta silti nykyajassa ymmärrettävää. Tavalla, joka luo kuulijoihin 

uskon ja pelastaa heidät kasteen ja kautta Jumalan lapsiksi ja ruokkii heidän uskoaan 

yhdessä ehtoollisen kanssa.  

 

Onko piispuudella yhä tuo tehtävä? Onko tuota tehtävää mahdollista hoitaa 

tilanteessa, jossa individualismi haastaa niin voimakkaasti ajatuksen siitä, että Jumala 

ja hänen ihmiskunnalle valmistamansa pelastus on sitoutunut johonkin tiettyyn 

”uskonsisältöön”? 

 

Snellmanin artikkelissa on kohtia, jotka osuvat noihin ydinkysymyksiin. Suurin osa 

menee kuitenkin lepikkoon. Arvostan silti, että teologista analyysiä ja kritiikkiä 

yritetään. Se on nykyisin niin harvinaista, että saahan sitä harjoitellessa lepikkoonkin 
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ruiskia. Kannattaa vaan katsoa, että kukaan ei saa turhia haavoja. Puheet piispojen 

korruptiosta ja työpaikkakiusaamisesta ovat lähellä sellaista. 

 

Sammeli Juntunen on Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra ekumeniikan dosentti.  
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Imagen suuri uskontonumero 

Tiina Kristoffersson 
 

 

 

Olin päättänyt ostaa lehden omakseni heti sen ilmestyttyä irtonumeromyyntiin, mutta 

pari päivää ennen Kai Sadinmaa laittoi viestin ja ilmoitti olevansa jalkapatikalla 

matkalla Kulosaaresta kotia kohti, repussaan pinkka Imagen uusinta uskontonumeroa. 

”Ootko huudeilla, mulla  on sulle joululahja”, viestissä luki. Kutsuin Sadinmaan 

kahville, ja vajaa kaksi tuntia myöhemmin vaeltaja seisoi ulko-ovemme takana lehti 

kädessään. 

 

Nauroimme puolison kanssa ääneen juuri julkaistun kiiltäväkantisen lehden 

kansikuvaa tuijottaessamme. Sadinmaa rintakehä paljaana Kalevala-korun ristiriipus 

kaulassaan, anteeksipyytelemättömän uhmakas ilme kasvoillaan. Ympärillä ihmiset, 

jotka yrittävät repiä häneltä papin pantapaitaa yltä. 

Olin nähnyt kansikuvan jo pari viikkoa aikaisemmin Sadinmaan kännykän näytöltä. 

Tajusin tietysti heti, että kansi herättäisi ärsytystä erityisesti niissä, jotka jo 

kuvittelivat päässeensä Sadinmaasta eroon. 

 

Vain muutama kuukausi aiemmin Helsingin tuomiokapituli oli yksimielisesti vienyt 

Sadinmaalta pappisviran. Nyt hän koristi Suomen itsetietoisimman aikakauslehden 

kantta suuren uskontonumeron vierailevana päätoimittajana. Kiiltäväkantisen lehden 

kanteen painettuna Sadinmaan poseeraus näytti suorastaan provokaatiolta. 

 

Kun Sadinmaa lehden julkaisupäivänä julkaisi kannen kuvan Facebook-seinällään, ei 

kestänyt kauaakaan, kun ensimmäiset kirkon liepeillä päivystävät saapuivat 

kommentoimaan ilmestystä. Yllättävää kyllä, spontaani kritiikki ei kohdistunut 

niinkään Sadinmaahan, vaan siihen, että lehti julistaa olevansa uskontonumero, 
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vaikka kannen perusteella sisältö painottuu puhtaasti kristinuskon ruotimiseen. 

Uskontokolonialismikin mainitaan. 

 

Niin kauan kuin jaksan muistaa, evankelisluterilaisen kirkon virkaatekevät ovat 

valittaneet siitä, ettei valtamedia kirjoita kirkosta ja kristinuskosta muuta kuin 

jäsenkadosta uutisoidessaan. Nyt kun tarjolla yllättäen oli kokonainen tuplanumero 

kirkkoakin käsittelevää uskontojournalismia, tulipalo olikin ilmeisesti väärin 

sammutettu. 

 

 

Valtakirkko voimien puristuksessa 

 

Sähköpostiini kilahtaa viesti Vartijan päätoimittaja Mikko Ketolalta. Ketola kysyy, 

haluaisinko kommentoida Imagen uskontonumeroa jollakin tavalla. Muistutan 

olevani Sadinmaan ystävä, mutta jos asia ei tee minusta jääviä, lupaan palata asiaan. 

 

Sovin Imagen päätoimittajan Niklas Thesslundin kanssa puhelinhaastattelun ja kun 

saan hänet luurin toiseen päähän, käy ilmi että Sadinmaan FB-seinällä esitetty 

kritiikki muiden uskontojen ohittamisesta on kantautunut hänenkin korviinsa. 

Thesslund ei tyrmää kritiikkiä. Hän myöntää, että valittu journalistinen rajaus on 

uskontonumeron hyvä ja huono puoli: ”Myönnän, että meillä olisi voinut olla 

enemmän juttuja muistakin uskonnoista, mutta pidän valintaa sillä tavalla 

perusteltuna, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko on yhä Suomen suurin 

uskonnollinen yhteisö. Se on myös valtavien voimien ja suurten kysymysten 

puristuksessa ja halusimme käsitellä nimenomaan näitä kysymyksiä. Lehden 

näkökulma on tässä suhteessa hyvin kirkas.” 

 

Kerron Thesslundille yllättyneeni siitä, että lehti tuo uskontoa esiin näinkin laaja-

alaisesti. Artikkeleissa kristinuskoa lähestytään niin poliittisesta, hallinnollisesta, 

taiteellisesta kuin hengellisen kokemuksen näkökulmasta käsin. Erityisesti toimittaja, 

käsikirjoittaja Taina Westin omakohtainen essee ortodoksisesta uskosta sekä 
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suomentaja, kirjailija Katriina Huttusen kirjoitus itsemurhan tehneen tyttären äidin 

pohjattomasta surusta jäävät pyörimään mieleen moneksi päivää. Käyn pääni sisällä 

dialogia tekstien kanssa. Ensimmäistä kertaa elämässäni pujahdan kävelymatkalla 

Hietaniemen ortodoksiselle hautausmaalle. Se on perustettu vuonna 1815 ja on 

Suomen vanhin käytössä oleva hautausmaa. Tähän mennessä olen tyytynyt 

tuijottamaan ulkotilassa järjestettyjä ortodoksijumalanpalveluksia kunnioittavan 

välimatkan päästä rautaportin takaa niin kuin turistin kuuluukin. 

 

Imagessa Taina West tulee ulos kaapista: 

”Kirjoitan tämän lauseen ensimmäisen kerran julkisesti: olen ortodoksi ja uskon 

Jumalaan. Miksi tämän sanominen on niin vaikeaa? Tuntuu muutenkin erittäin 

vaikealta kirjoittaa uskosta. Olisi paljon helpompaa kirjoittaa uskonnosta, siinä voisi 

liikkua yleisellä tasolla. Ei tarvitsisi kertoa mitään omasta suhteesta uskomiseen tai 

Jumalaan.” 

 

 

Toimittajat arastelevat uskontoa 

 

Niklas Thesslund on luotsannut Imagea päätoimittajan roolissa runsaat neljä vuotta. 

Thesslund ei muista, että uskontoa olisi Imagessa tätä ennen käsitelty näin laajasti. 

Jos rajataan ulos kirkolliset ja hengelliset julkaisut, uskonnosta kirjoittaminen 

koetaan toimituksissa usein vaikeaksi. Erityisesti omakohtainen uskonnollinen 

kokemus on aihe, jota arastellaan. 

 

”Toimituksissa ei ehkä haluta lähteä näistä kirjoittamaan, koska silloin  pitäisi olla 

auki jollain sellaisella olemisen tasolla, joka on kriittisessä journalistisessa 

perinteessä marginaalinen”, Thesslund myöntää. 

 

Hän kieltää kuitenkin sen, että Imagen uskontonumeron tekeminen olisi ollut vaikeaa. 

Kai Sadinmaan mukanaan tuoma asiaosaaminen kirkkoa ja kristinuskoa koskien teki 

lehdenteosta innostavaa. Idean uskontonumeron tuottamiseen Thesslund sai luettuaan 
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elokuun lopussa Kai Sadinmaan haastattelun Helsingin Sanomista: ”Olisimme toki 

voineet tehdä uskontonumeron ilman Sadinmaatakin, mutta hän toi mukanaan paitsi 

osaamistaan myös ristiriitaisen hahmonsa sekä kasvot, joiden kautta aiheen 

käsittelystä tuli entistä kiinnostavampaa. Olen seurannut Sadinmaan keissiä 

pidempään ja minusta hän on ajanut hyviä asioita. Hänen kauttaan halusimme lehtenä 

osoittaa tukemme yhdenvertaiselle yhteiskunnalle.” 

 

Palaan vielä uskonnosta kirjoittamisen vaikeuteen. Kerron taistelevani itsesensuuria 

vastaan joka kerta, kun yritän sanoittaa omakohtaista hengellistä kokemusta. Sen 

sanoittaminen on tietysti lähtökohtaisestikin vaikeaa, koska hengellinen kokemus 

pakenee sanoja. Mutta eikö olekin outoa, kuinka eri tavalla suhtaudumme 

kirjoittavaan ihmiseen, joka kuvailee omakohtaista pyhän kokemusta, jonka joskus 

voi kokea taiteen äärellä? Miksi se, että taide koskettaa ja liikuttaa, on ihailtavampaa 

ja hyväksyttävämpää kuin uskonnollinen haltioituminen? 

 

Thesslund tunnistaa ristiriidan: ”Taiteesta kirjoittamista pidetään yhteiskunnassamme 

arvokkaana. Taiteesta kirjoittaessaan kirjoittajalla on myös mahdollisuus tuoda esiin 

omaa älyään ja oppineisuuttaan. Uskonnollisesta kokemuksesta puhuminen taas on 

vähän sama kuin jos ihminen liikuttuu urheilusta, kyllähän sitäkin pidetään vähän 

hölmönä”, Thesslund vertaa ja paljastaa haltioituvansa silloin tällöin salibandysta. 

 

Jälkikäteen mietin, voisiko Imagen uskontonumero olla yksi askel siihen suuntaan, 

että uskonnollinen kokemus saa luvan tulla esiin yhteiskunnassa ilman, että ihmisen 

tarvitsee pelätä joutuvansa naurunalaiseksi. Kyynikko minussa epäilee, että tällainen 

vapautuminen koskee siinä tapauksessa vain valtauskonnon parissa koettuja 

kokemuksia. Marginaalissa tapahtuva haltioituminen kun on aina vaarallisempaa kuin 

se uskonnollisuus, jonka valtakirkko on kesyttänyt. 

 

Imagen suuri uskontonumero 11/2021, vierailevana päätoimittajana Kai Sadinmaa. 

Taina Westin sitaatti on poimittu lehdessä julkaistusta ”Toisenlainen valo” -tekstistä. 
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Benediktiininunna ja vasemmistoagitaattori: 

rohkeat älyköt Margarethe von Trottan 

feministisissä biopic-elokuvissa 

Taneli Hiltunen 
 

 

 

 

 

Rosa Luxemburg pitämässä palopuhetta. Kuvakaappaus elokuvasta Rosa Luxemburg 

(1986). 

 

Saksalaisista historiallisista elokuvista puhuttaessa toinen maailmansota ja sen 

traumojen käsittely on ollut hallitsevassa roolissa aina 1950-luvulta lähtien. Myös 

historiallisten henkilöiden elämäntarinoista ammentavilla draamoilla on mittavat 

perinteet. Sen sijaan naisohjaajat ovat pitkään olleet tässäkin genressä harvassa, joten 

heidän nousemisensa kansainväliseen tietoisuuteen on jo itsessään merkittävää. Yksi 
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heistä on ylitse muiden vaikutusvaltaisuudessaan: berliiniläissyntyinen Margarethe 

von Trotta (s. 1942), jota usein kutsutaan maailman johtavaksi feministiohjaajaksi. 

Hän aloitti uuden aallon Pariisissa lyhytelokuvakollektiiveissa, hankki Saksassa ensin 

nimeä näyttelijänä ja toimi menestyksekkäästi Volker Schlöndorffin 

ohjaajatyöparina, minkä jälkeen hän halusi työskentelymahdollisuuksiltaan enemmän 

– ja saikin. Von Trotta onnistui lyhyessä ajassa vakiinnuttamaan asemansa 

arvostettuna auteur-ohjaajana, jolla on myös elokuviensa käsikirjoittajana paljon 

painavaa sanottavaa naisten asemasta, heidän suhteistaan toisiinsa ja miehiin ja joka 

karsastaa sitä, että hänen elokuvansa lokeroidaan ”naisohjaajan” ja ”naisten 

elokuviksi” 1. 

 

Vaikka von Trottan filmografiaan mahtuu tekoajankohtaansa sijoittuvia tarinoita, 

Saksan historian tulkitseminen naisnäkökulmasta on hänen uransa tärkein punainen 

lanka, johon punoutuvat niin henkilöhahmojen feminiini sisäinen kokemus kuin 

ulkoiset poliittiset olosuhteetkin. Von Trotta on kertonut Filmmaker-lehden 

haastattelussa ”etsivänsä kaukaisesta menneisyydestä naista, jonka visio on jollakin 

tapaa lähellä hänen omaansa”. Häneen vetoavat naiset, jotka ”joutuvat taistelemaan 

elämänsä ja oman todellisuutensa puolesta” ja ”vapauttamaan itsensä vankeudesta”. 

Von Trotta näkee tämän pääteemana kaikissa elokuvissaan2, ja jo tässä artikkelissa 

käsiteltävät Rosa Luxemburg (Länsi-Saksa/Tšekkoslovakia 1986) ja Vision – Aus 

dem Leben der Hildegard von Bingen (Saksa/Ranska 2009) herättävät katsojassa 

samansuuntaisen ajatuksen.3 

 

 

 

 
1 Termi on hyvin problemaattinen. Esimerkiksi 1900-luvun puolivälin USA:ssa sillä viitattiin väheksyvään sävyyn 
elokuviin, jotka oli kirjoitettu sellaisten aihepiirien ympärille, joista naisten oletettiin kiinnostuvan, kuten rakkaus ja 
perhe. Von Trotta haluaa tehdä pesäeron tähän ajatteluun ja vakuuttaa niin ohjaajana kuin laajemman yhteiskunnallisen 
todellisuuden feministisenä tulkitsijanakin. 
2 ”Margarethe Von Trotta, Vision”. Filmmaker: The Magazine of Independent Film, Oct 13, 2010. 
https://filmmakermagazine.com/14241-margarethe-von-trotta-vision/ 
3 Von Trottan ja näyttelijä Barbara Sukowan tähän mennessä kolmas yhteinen historiallinen elokuva filosofi Hannah 
Arendtista vuodelta 2012 olisi niin ikään sopinut artikkelin tematiikkaan, mutta rajasin sen ulkopuolelle, koska halusin 
käsitellä kahden ajallisesti hyvin kaukana toisistaan eläneen naisen representaatioita ja silti tavoittaa sen, mikä heitä von 
Trottan tulkinnoissa yhdistää. 
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Kuka hallitsee historiaa? 

 

Kaksi visionääriä ja erittäin vaiheikasta elämää, joiden kautta von Trotta onnistuu 

piirtämään tarkkanäköisen kuvan useimpien naisten kannalta epäedullisesta 

sosiopoliittisesta ja kulttuurisesta ilmapiiristä kahdella sinänsä hyvin erilaisella 

vuosisadalla – 1100-luvulla ja 1900-luvun alkuvuosina. Sydänkeskiajalla elänyt 

benediktiiniläisnunna Hildegard Bingeniläinen (n. 1098–1179) on miespuolisten 

uskonoppineiden epäluulojen kohteena näkyjensä takia, sillä osa näistä epäilee niitä 

paholaisen töiksi – nähtävästi jo Hildegardin4 sukupuolen takia. Nykytietämyksen 

valossa Hildegardin kirjoituksia on tulkittu niin, että migreenillä saattoi olla osuutta 

näkyihin, mutta yhtä kaikki hän itse uskoi niihin voimakkaasti. Hän piti huolen, että 

ne kirjattiin muistiin ja niiden sanoma levisi ihmisten keskuuteen. Elokuvan 

Hildegard osaa hyväksyntää saadakseen diplomaattisesti esittää ”pelkkää heikkoa 

naista” ja vedota juuri oikeiden henkilöiden turhamaisuuteen, jolloin jopa 

kirkonkirouksen riski kääntyy hänen voitokseen. 

 

Vallanpitäjien reaktioiden kohteena oleminen on myös puolalaissyntyisen Rosa 

Luxemburgin (1871–1919) osana, mutta hänkään ei anna periksi vaan pitää kiinni 

vasemmistolaisesta vakaumuksestaan. Tämä vie hänet vankiloihin Puolassa ja 

Saksassa, mutta kerta toisensa jälkeen hän palaa valamaan uskoa rauhanaatteeseen, 

vastustamaan parlamenttien tukemaa asevarustelua ja maailmanhistorian siihen asti 

tuhoisinta suursotaa sekä puolustamaan huono-osaisempien oikeuksia karismaattisilla 

palopuheillaan ja kirjoituksillaan.  

 

Cannes’n elokuvajuhlilla palkitun Barbara Sukowan roolisuorituksen magnetismi 

on juuri agitaatiokohtauksissa vertaansa vailla: Koko kuulijakunta elää Rosan 

palavan emotionaalisen retoriikan mukana, ja hänen jokainen ilmeensä, eleensä, 

vahvasti symboliset kädenliikkeensä ja silmänsä vetoavat ottamaan sosiaalisen 

 
4 Yhdenmukaisuuden vuoksi käytän kummastakin henkilöhahmosta etunimeä, sillä ”Bingeniläinen” ei ole sukunimi. 
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muutoksen, oikeudenmukaisuuden sanoman johtotähdeksi katastrofaalisen suursodan 

alla ja sen keskellä:  

 

Tulee päivä, jolloin me sorretut nousemme. Emme päästääksemme valloilleen 

kauhistuttavaa verilöylyä ja kapinaa, kuten pelotteleva valtionsyyttäjä antaa 

ymmärtää. Ei, kun me nousemme valtaan, luomme ihmisyyden arvoisen 

yhteiskunnan. Yhteiskunnan joka kieltää lailla toisten ihmisten hyväksikäyttämisen, 

jossa kansanmurhaa ei tunneta, yhteiskunnan joka vihdoin toteuttaa maailman 

vanhimpien uskontojen ja suurimpien filosofien ihanteet. Jotta se päivä koittaa 

mahdollisimman pian, meidän on käytettävä kaikki voimamme kaikkien syyttäjien ja 

kaiken sotilaallisen voiman vastustamiseen.5 

 

Tässä Rosa käy rohkeasti puoluetovereitaan vastaan ja syyttää heitä väkevästi 

militarismille periksi antamisesta ja työväenluokan asian unohtamisesta. Rosa 

Luxemburgin pohjalta on helppo tulkita, että von Trotta ymmärtää itsekin 

vasemmistolaista ideologiaa.  

 

Von Trotta löysi aikojen saatossa jo unohtuneen ja miehisen historiankirjoituksen 

marginalisoiman Hildegard Bingeniläisen osana toimintaansa naisasialiikkeessä 

1970-luvulla, jolloin sen piirissä etsittiin historiallisia roolimalleja. Jo tuolloin hän 

pohti mahdollisuutta elokuvan tekemiseen. Uudestaan tämä inspiroiva mystikko 

nousi hänen ajatuksiinsa ennen juuri Rosa Luxemburgin käsikirjoittamista, kun 

aihepiiriin täydellisesti sopien vaihtoehtoinen lääketiede alkoi saada jalansijaa. 

Muutaman kohtauksen luonnosteltuaan von Trotta alkoi epäillä, löytyisikö tuottajaa, 

joka olisi valmis ottamaan riskin.6 Lopulta molemmat hankkeet saatiin toteutettua 

autenttisuudesta ja historiallisesta tarkkuudestakaan tinkimättä – Visionin kuvaukset 

jopa tapahtuivat aidoissa keskiaikaisissa luostareissa. 

 

 
5 Lainauksien suomennokset ovat omiani. 
6 ”An Interview with Margarethe von Trotta. The director talks about the making of Vision.” Spirituality and Practice 
(ei päiväystä). https://www.spiritualityandpractice.com/films/features/view/20271/an-interview-with-margarethe-von-
trotta 
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Maailmankuvan haastajat 

 

Kumpikin tarina alkaa mahdollisimman dramaattisesti. Visionissa eletään vuoden 

1099 viimeistä iltaa, ja itseään ruoskivien kirkonmiesten yllyttäminä Hildegardin 

kotikylän asukkaat odottavat kirkossaan rukoillen ja kyyristellen välitöntä 

maailmanloppua. Aamulla kirkas pakkasaurinko kuitenkin tuo mukanaan uuden 

vuosisadan. Rosa puolestaan on vankilassa Varsovassa, kun hänet viedään sellistään 

side silmillä. Seuraa julma koettelemus: upseeri antaa kuulusteluhuoneessa oleville 

kiväärimiehille käskyn tähdätä ja laukaista, mutta mitään ei tapahdu. Valeteloitus 

muistuttaa karun ajankohtaisesti, miten toisinajattelijoiden elämä ja kuolema voi olla 

täysin niiden käsissä, joiden edustaman regiimin vastavoimana he pyrkivät 

toimimaan.  

 

 

Kauhun hetki kuulusteluhuoneessa. Kuvakaappaus elokuvasta Rosa Luxemburg 

(1986). 

 

Hildegardin ajattelu käy keskiajan katolisen kirkon patriarkaalista järjestystä vastaan, 

jossa naisten toimintakentän ovat määränneet pitkälti miehet. Tämä käy ilmi jo siitä, 
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miten Disibodenbergin luostarin apotti Kuno (Alexander Held) on määräämässä 

Hildegardin sisartensa uudeksi johtajattareksi ja opettajaksi, magistraksi, kysymättä 

hänen saatikka näiden mielipidettä. Asia kuitenkin ratkeaa Hildegardin toivomalla 

tavalla, kun apotti suostuu lopulta siihen, että sisaret valitsevat magistran itse 

keskuudestaan.  

 

Vision -elokuvan lohduttomimmassa kohtauksessa Hildegard määrää erään raskaaksi 

tulleen nunnan lähtemään luostarista, mutta päätös saa traagisen seurauksen: 

epätoivoinen karkotettu syö myrkkysientä ja menehtyy luostarin pihalle. Hildegard 

päättää tehdä kaikkensa sen eteen, että voisi perustaa erillisen luostarin nunnille. 

Siellä he voisivat keskittyä uskonelämän ja taitojensa harjoittamiseen vailla 

häiritseviä kohtaamisia munkkien kanssa; näillä kun Hildegardin repliikin mukaan 

”puhaltaa lantiossaan voimakas seksuaalinen tuuli, joka on enemmän tulinen kuin 

tuulinen”. Kysymys on kuitenkin mutkikas, sillä varakkaat suvut ovat myöntäneet 

lahjoitusvarojaan juuri Disibodenbergin luostarille, ja nunnien siirtyminen uuteen 

paikkaan veisi apotin mielestä mukanaan tulot. Toisaalta juuri edellisen magistran, 

Jutta Sponheimilaisen, persoonalla oli suuri vaikutus raha-avustusten kertymiseen. 

Sisaretkaan eivät ole yksimielisiä, sillä osa heistä haluaa tulla haudatuksi sinne missä 

heidät vihittiin nunniksi. Priori ja rippi-isä Volmar (Heino Fersch) on Hildegardin 

ainoa läheinen miespuolinen liittolainen, mutta lopulta siirtohanke Rupertsbergiin saa 

siunauksen vaikutusvaltaiselta Mainzin arkkipiispalta. 

 

Myös Rosa on halutessaan ehdoton: Hän ei suostu kuuntelemaan miesystävänsä Leo 

Jogichesin vakuutteluja rakkaudestaan, kun uskottomuus toisen puolueeseen 

kuuluvan naisen kanssa tulee ilmi – tai antamaan tekoa anteeksi. Katkerasti itkevä ja 

huutava Rosa käskee Leoa muuttamaan pois kodistaan, sillä hän voi elää vain 

sellaisen kanssa, joka rakastaa häntä aidosti. Silti he säilyvät poliittisina tovereina, 

joten von Trotta ei tuo tätäkään tositarinan ulottuvuutta esiin mustavalkoisesti. Rosa 

ei myöskään voi hyväksyä näkyvien vasemmistopoliitikkojen muuttuvaa 

suhtautumista maailmansotaan, vaan syyttää heitä avoimesti pelkuruudesta. Rosan 

ajattelun vallankumouksellinen puoli sai sodan päätyttyä näkyvyyttä sisäpoliittisen 
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kuohunnan repiessä Weimarin Saksaa, kun hän kommunistisen ja sodanvastaisen 

Spartakistiliigan toisena johtajana asettui tukemaan yritystä maltillisen 

sosialistihallituksen kaatamiseksi tammikuussa 1919. Elokuva käy nämä vaiheet läpi 

lyhyesti ja päättyy surmanluotiin johtavaan pidätykseen. Rosa ei tingi tärkeinä 

pitämistään arvoista ja tavoitteista, kuten ei ohjaaja von Trottakaan. 

 

 

Luonnon, kirjallisuuden ja musiikin ympäröimänä 

 

Kahta päähenkilöämme yhdistää luonnollisesti älykköys: Hildegard oli todellinen 

monilahjakkuus, joka hallitsi niin teologian, musiikin, lääkekasvit kuin vaikuttavan 

tavan kirjoittaakin. Tässäkin roolissa karismaattinen Barbara Sukowa ilmentää 

lapsenomaista innostusta, kun veli Volmar tuo Hildegardille lainaan harvalukuisia 

kirjoja keskiajan sivistystä kuvastavista aihepiireistä, ja tämä päätyy valitsemaan mm. 

lääketieteellisen teoksen. Hänen tietämyksensä, johon kuului myös kosmologiaa ja 

luonnonhistoriaa, jalostui vuosien mittaan laajaksi kirjalliseksi tuotannoksi, josta 

elokuvassa valmiina nähdään luonnon parantavia voimia sekä sairauksien syitä ja 

parannuskeinoja käsittelevä teos. Rosa sen sijaan joutuu valittamaan erään Breslaun 

vankilassa kärsimänsä vankeustuomion aluksi, että hänen sellissään ei ole tilaa 

kirjoille. Hän ei ole kirjallisuudentuntijana kuitenkaan itsekäs, vaan haluaa tuottaa 

iloa häneen sympaattisesti suhtautuvalle naispuoliselle vankilatyöntekijälle 

lainaamalla tälle esimerkiksi Tolstoin Anna Kareninan. 

 

Myös sellin valottomuus närkästyttää Rosaa, sillä hän pitää kotonaan runsaasti 

kukkia. Lohtua tarjoaa oma pieni puutarha, jota hän hoitaa vankilan kävelypihalla, ja 

kasvio, johon hän kerää pihalta poimimiaan lehtiä ja viherkasveja. Vapaana ollessaan 

hänet nähdään uskollisen ystävänsä Luise ”Lulu” Kautskyn kanssa keskustelemassa 

ja soutelemassa kuvankauniissa joenvarsimaisemassa Italiassa.  
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Abbedissa Hildegard pitämässä holistista lääketieteen oppituntia. Kuvakaappaus 

elokuvasta Vision (2009). 

 

Hildegard pitää luontoa ihmiselämän kannalta elintärkeänä tekijänä: ilman 

kunnioittavaa luontosuhdetta ihminen menettää voimansa parantaa. Hildegardin 

luostarinsa puutarhassa pitämät oppitunnit havainnollistavat tätä kauniisti. Eräässä 

kohtauksessa nunnat saavat tehtäväkseen nimetä jonkin kasvin ja kertoa sen 

lääkinnällisistä ominaisuuksista. Luostareissa jalostuikin paljon muutakin tietotaitoa 

kuin oluenpanemiseen ja kallisarvoisten käsikirjoitusten kuvittamiseen tarvittavaa.  

Von Trotta saa lyhyessä ajassa luotua vaikutelman yhteisöstä, jonka jäsenet haluavat 

palvella Jumalaa monipuolisesti sekä enimmäkseen arvostavat ja rakastavat toisiaan. 

Pisimmälle tässä menee nuori aatelisnainen Richardis von Stade (Hannah 

Herzsprung), joka liittyy luostariin omasta tahdostaan ja alkaa palvoa Hildegardia 

niin intellektuaalisena roolimallina kuin suoranaisena äitihahmonakin. Richardisilla 

on tosin suuria vaikeuksia noudattaa luostarisääntöjä, mistä Hildegard joutuu häntä 

nuhtelemaan. Kaksikon välillä kuitenkin säilyy erityinen side, joka näkyy heidän 

kasvoillaan esimerkiksi ikkunasyvennyksessä kirjoja lukiessa vaihdettuina hymyinä. 

Tavallaan he ovat paitsi ystäviä, myös äitejä ja tyttäriä toisilleen, kuten von Trotta on 

asian ilmaissut. Tätä voi hyvällä syyllä kuvata syväksi rakkaudeksi, joka syntyy 

luostarinseinien sisäpuolisesta kokemuksesta. 
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Musiikki oli Hildegardin suurimpia rakkauksia, mikä teki hänestä polyfonisen 

kuorolaulun merkittävimpiä edelläkävijöitä. Hänen upeaan musiikilliseen visioonsa 

kanavoitui hänen lukuisissa näyissä kokemiaan mystisiä tunnetiloja. Luostarit 

ylipäätään tarjosivat miljöön, jossa korkeatasoinen taide saattoi kukoistaa 

uskonnollisten reunaehtojen puitteissa. 

 

Von Trotta asettaa tässäkin Hildegardin konventioiden haastajaksi. Eräässä elokuvan 

vaikuttavimmista kohtauksista hän esittää sisarineen hyvän ja pahan taistelusta 

kertovan moraliteettitarinan hänen säveltämänsä ”Ordo Virtutum” -laulunäytelmän 

muodossa. Siinä keskeisimmät roolit ovat Hildegardilla, Richardisin esittämällä 

vieteltävällä sielulla ja veli Volmarilla paholaisena. Luonnonkukka- ja 

höyhenseppeleet, Hildegardin kauniisti kirjailtu viitta ja sisarten auki olevat hiukset 

eivät kuitenkaan tee vaikutusta vieraaksi saapuneeseen magistra Tengwichiin, vaan 

tämä yrittää benediktiinien vanhoillisen suuntauksen edustajana saada Hildegardin 

tuntemaan syyllisyyttä kaunistautumisesta. Tengwich vetoaa Paavalin ensimmäiseen 

kirjeeseen Timoteukselle, jonka mukaan naisten tulee pukeutua vaatimattomasti, siinä 

missä kulta, helmet ja kalliit vaatteet asetetaan hyvien tekojen vastakohdaksi. 

Hildegardin vastaus on nerokas: ”[Paavalin] käsky on naimisissa oleville naisille. 

Neitsyinä me olemme yhtä naiiveja ja koskemattomia kuin paratiisissa. Jumala 

rakastaa kauneutta. Paratiisissa ei ollut rumuutta.” Hildegardin yhtenä tavoitteena 

onkin onnellinen ihanneyhteisö, jolla on positiivinen ja eteenpäin katsova vaikutus 

ympäristönsä asenteisiin. 

 

 

Inhimillisyyttä epävarmuudesta 

 

Vaikka Margarethe von Trotta kirjoittaa naishahmoistaan vahvoja, voimakkaita – 

kuten heidän tosihistorian vastineensakin kaikesta päätellen olivat – hän ei yritä 

muovata heistä sankarittaria. Heillä on epävarmuuden hetkensä, joiden tuoma 

yllättävä ristiriitaisuus tekee heistä syvästi inhimillisiä. Hildegard sanoo jo 

kolmivuotiaana nähneensä niin voimakkaan valon, että se sai hänen ”sielunsa 
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vapisemaan”. Pelko ihmisten skeptisismistä on kuitenkin saanut hänet vaikenemaan. 

Hän on nähnyt asioita, joita muut eivät näe, ja tuntenut häpeää siitä.  Hildegard 

käyttäytyy heikoimmillaan kuin hylätty lapsi, tai hänen muuten rauhallinen ja 

miellyttävä äänensä täyttyy raivosta. Vaikka Hildegard julistettiin pyhimykseksi, von 

Trotta ei halunnut kuvata häntä sellaisena.7  

 

 

Tiedonjanoiset. Kuvakaappaus elokuvasta Vision (2009). 

 

Rosa puolestaan kärsii vankilatuomionsa vaihtelevasta terveydentilastaan huolimatta 

stooalaisen vähäeleisesti, mutta yksin sellissä vuoteellaan maatessaan hän itkee 

lukemattomien saksalaissotilaiden kohtaloa, joiden elämän hänen vastustamansa sota 

jauhaa tomuksi. Puheen pitäminen, Rosan julkisen persoonan kulmakivi, herättää 

hänessä ristiriitaisia tuntemuksia. Von Trottan käsikirjoitus siteeraa kirjettä Luise 

Kautskylle:  

 

Tiedätkö mikä ajatus ahdistaa ja pelottaa minua? Kuvittelen että jälleen kerran 

minun on astuttava täynnä kuulijoita olevaan luentosaliin. Häikäisevät valot ja 

ihmisäänten supina saartavat minut, ja korviahuumaavat aplodit tervehtivät minua, 

kun lähestyn puhujakoroketta. Yhtäkkiä tunnen haluavani juosta pois. 

 
7 ”Margarethe Von Trotta, Vision”. Filmmaker: The Magazine of Independent Film, Oct 13, 2010. 
https://www.spiritualityandpractice.com/films/features/view/20271 
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Von Trottan päähenkilöt joutuvat selviytymään lukuisista esteistä saavuttaakseen 

asettamansa päämäärän, ja kuten Rosa Luxemburgin tapauksessa, väkivaltainen 

kuolema voi äkisti katkaista päämäärätietoisimmankin ponnistelun 

yhteiskuntajärjestelmän ja päätöksenteon epäoikeudenmukaisuuksien kitkemiseksi. 

Kummankaan hahmon ajoittainen sairaalloisuus ei estä heitä toimimasta tehokkaasti 

ajatusmaailmansa puolesta, vaan heidän fyysinen haurautensa ainoastaan korostaa 

henkisten voimavarojen vaikuttavuutta. 

 

Margarethe von Trottan ja Barbara Sukowan yhteistyö vetää vaikuttavuudessaan ja 

neljän vuosikymmenen puolella jatkuneena luottamus- ja ystävyyssuhteena vertoja 

mille tahansa Hollywoodin unelmatehtaan ikoniselle parivaljakolle. He ovat jättäneet 

pysyvän jäljen Saksan elokuvahistoriaan ja luoneet uusia tapoja mieltää naisten 

asema aikakausina, jolloin heidän yhteiskunnallisia toimintamahdollisuuksiaan 

pyrittiin rajoittamaan tiukan miehisen kontrollin kautta.  

 

Kirjoittaja on Turun yliopiston yleisen historian tohtorikoulutettava, jolle 

historialliset elokuvat ovat sekä merkittävä tutkimusintressi että harrastus. 

 

 

 

 

. 
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Onko suomalainen sauna enää pyhä? 

Heikki K. Lyytinen 
 

 

 

Puhtauden pyhyys 

 

Kirjoittaessani maailman hikoilu- ja kylpykulttuureja käsittelevää Terve Löyly -

saunakirjaa, johduin pohtimaan puhtautta ja pyhyyttä myös ihon pintaa syvemmältä 

erityisesti siksi, koska havaitsin kylpykulttuurien ilmentävän ihmisen varsin 

moninaista olemusta. Kun ranskalainen filosofi René Descartes (1596 – 1650) kiteytti 

aikoinaan olemisen perustan aforismiksi: ”Cogito, ergo sum” – ” Ajattelen, siis 

olen”, ”saunaentusiasti” voisi ydintää olemisensa sanontaan: ”Balneo, ergo sum et 

valeo” – ”Saunon, siis olen ja voin hyvin.” Innokas vihtoja/vastoja voisi vielä 

väkevöittää kosketusaistikokemustaan: ”Caedo virgis frondiferis, ergo sum” -

”Vihdon/vaston, siis olen”. ”Löylytyksessä” tuntemus on vielä väkevämpi. 

 

Olemista ei siis ratkaise vain tiedostava järki, vaan myös kokemuksellinen tunne ja 

aistihavainto. Molemmat näkökulmat edustavat juuri ihmisen olemuksen ja ihmisenä 

olemisen moninaisuutta. Siihen kuuluvat myös pyhyyden tunne ja taju – kenties myös 

pyhyyden kaipuu. Hyväksyttäköön toki järjen ensisijaisuus. Ilman sitä tuskin 

tiedostamme aistiemme viestit.  

 

Pohdinnan ja vanhoihin lähteisiin perehtymisen tuloksena löylykin kehomme 

suurimman elimen - ihon -  nautintoaineena alkoi saada tavanomaista syvempiä 

merkityksiä. Esimerkiksi Mikael Agricolan vuoden 1548 Uudessa Testamentissa 

käyttämä ”laeuly” esiintyy uskonnollisessa merkityksessä ja tarkoittaa uudesti 

synnyttävää kastetta (”wdhensyndymisen Laeuly”). Sana esiintyy Raamatussa 

Kirjeessä Tiitukselle (Tiit. 3: 5-6). Vuoden 1938 Vanhassa kirkkoraamatussa se on 

käännetty muotoon ”uudestisyntymisen (lat. regeneratio) peso”.  Vuoden 1992 
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raamatunkäännöksessä ja UT2020:ssa teksti saa taas seuraavan muodon: ” Hän 

pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti…” Kaste 

omaksuttiin Jeesuksen kehotuksesta Johannes Kastajalta lupauksella, että 

myöhemmin tulee kastaja, joka hänen jälkeen kastaa ”Pyhällä Hengellä ja tulella”. 

Alun alkuaan suomen kielen maailmallekin sauna-sanan tapaan levinneellä 

perintösanalla ”löyly” on ollut siis pyhyyttä ilmentävä uskonnollinen merkitys. Se on 

merkinnyt muuan muassa henkeä, sielua ja ihmisen hengittävää minuutta, hänen 

syntyessään. Heprean kielessä sielua merkitsevä sana ’ne’fes’ tarkoittaa taas 

’hengittävää luomusta’ – ei siis vain jotain sisäistä osaa ihmisestä. Mikael Agricolan 

sanan valintaan on saattanut vaikuttaa se, että löylyllä on perintösanana ollut myös 

uskonnollinen merkitys.  

 

Sielu on tulkittu elämänvoiman antajaksi. Se ymmärrettiin ilman tai höyryn tapaiseksi 

ja hienoaineiseksi olennoksi. Löyly tässä merkityksessä oli jonkinlainen yhdysside 

tuonpuoleiseen. Sana määritti myös elämän mittaa, joka kesti syntymän ensi 

henkäyksestä kuoleman viimeiseen. Suomen kielessäkin tunnetaan ilmaus” hengen 

lähtö”. Tässä merkityksessä löyly oli yksi ihmisen sieluista. Sielun sanahistorialliset 

kantagermaaniset juuret johtavat eräiden selitysten mukaan taas veteen, jota on 

pidetty sielujen olinpaikkana (vrt.suomen ’sielu’, ruotsin ’själ’ ja ’sjö’). Vesi höyryksi 

kiukaalla muuttuneena oli helppo tulkita sielun ilmenemismuodoksi. 

 

Puhtaus ja pyhyys ovat taas kuuluneet yhteen jo hyvin primitiivisissä 

uskonkäsityksissä. Myös Vanhan testamentin säädökset ja määräykset israelilaisille 

ovat pohjimmiltaan puhtaussäädöksiä. Arvellaan, että niillä oli kansaa suojeleva 

”kansanterveydellinen” tarkoitus, mutta ajan saatossa ne irtosivat tästä yhteydestä ja 

niistä tuli pyhyyssäädöksiä. Juutalaisessa kulttuurissa rituaalisesti puhdistava kylpy 

on erityisen tärkeä eri elämän tilanteissa. Muun muassa juutalaisnaiset valmistautuvat 

häihin käymällä rituaalisessa kylvyssä (mikve). Vedessä ollessa luetaan tevillaa eli 

rituaalikastautumista koskeva siunaus ja veteen upottaudutaan kolmesti niin, että 

viimeisetkin hiukset ovat pinnan alla. Kristinuskon kasteen on tulkittu – oikein tai 

väärin – periytyvän tästä rituaalikylvystä.  
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Kylvyn pyhyyttä ilmentää myös ikiaikainen usko veden parantavaan voimaan. 

Kristinuskon piirissä tästä tunnetaan Raamatun kertomus Jerusalemin Lammasportin 

lähellä olevasta Betesdan altaasta. Johanneksen evankeliumin mukaan altaan 

kuohuvassa vedessä ensimmäinen veteen astunut tuli terveeksi, sairastipa hän mitä 

tautia tahansa. 

 

 Eri uskonnoissa katsotaan henkisyyden vaativan hyvin moninaista puhtautta. Siihen 

kuuluu niin kehon, tekojen, tunteiden kuin ajatusten puhtaus. Irrottautumalla liasta, 

syntyy kelpo ihminen. 

 

 

Pyhän monimerkityksisyys 

 

Pyhä on juuriltaan monimerkityksinen ja -tulkintainen. Suomen kielen pyhä -sana on 

liitetty erityisesti uskonnollisessa kirjallisuudessa tavanomaisesti erottamiseen, 

rajoihin ja rajanylityksiin. On esitetty, että se merkitsisi, aidattua, eristettyä ja 

rauhoittamalla suljettua. Tämä käsitys on kuitenkin kiistanalainen sanahistoriallisesta 

näkökulmasta. Professori Janne Saarikivi on osoittanut, ettei pyhä ole missään 

suomalais-ugrilaisessa kielessä merkinnyt rajaa. Pyhäjoet ja -järvetkään eivät paikan 

niminä ole aina rajaa merkitsevissä yhteyksissä, vaikka niin on joskus selitetty. Sana 

ei myöskään ole lainasana, vaan se on varhaisin uralilainen pyhä-termi, joka on 

merkinnyt pyhää ja epäpyhää. Sen edeltäjäksi on päätelty sanahistoriallisesti 

varhaiskantasuomen *püsä-termiä, joka tarkoittaa pyhittämistä. ’Pyhä’on 

perusmerkityksen lisäksi  merkinnyt itämerensuomalaisissa kielissä muun muassa 

’varattua; jonkun omistuksessa olevaa’, ’hyvää; turvallista; puhdasta, ’joutoaikaa; 

sunnuntaita tai juhlapäivää’, ’pyhimystä’, ’paastoaikaa’ ja ’uhripaikkaa’. Mikään 

näistä merkityksistä ei viittaa rajaan, ellei sellaiseksi tulkita varattua ja toisen 

omistuksessa olevaa. Ainoastaan hepreasta arabiaan lainautunut sana mu-qaddas 

tarkoitaa pyhittämistä ja erottamista. 
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Kun kyseessä on ominaisuussana, se on herkkä eri merkityksille, jotka perustuvat 

kielikuviin. Jos pyhä on hyvää, turvallista, puhtautta tai terveyttä, se mielletään eri 

tavoin, kuin jos se merkitsee Jumalalle erotettua, Jumalalle kuuluvaa ja itse Pyhää 

Jumalaa, eli pyhällä on silloin vahvasti uskonnollinen merkitys. Uskonnollisessa 

kielenkäytössä pyhä tarkoittaa kaiken maallisen yläpuolella tai tuonpuoleisessa 

(transendenssi) olevaa, johon liittyy muun muassa palvottavuus ja kunnioitettavuus. 

Tuonpuoleisen ajattelun on katsottu liittyvän kuolemaan. Rajattaessa kuolleet 

muualle, on syntynyt käsitys tuonpuoleisesta ja rajantakaisesta, jonne ei ole pääsyä. 

Kuoleman ja kuolleiden pelosta on katsottu kumpuavan myös pyhittäminen ja 

palvominen.   

 

Pyhän kokemukseen on katsottu liittyvän jotakin kokonaan toista ja maallisesta 

poikkeavaa, kiehtovaa ja koskettamatonta, ehkä pelottavaakin. Pyhä uskonnon 

peruskäsitteenä jakaa siis maailman kahteen luokkaan: pyhään ja maalliseen. 

Uskonnollisessa ajattelussa pyhä merkitsee jotain suurta ja korkeaa, missä ihminen 

kokee itsensä pieneksi, rajalliseksi ja epätäydelliseksi. Tässä merkityksessä 

Raamatussa puhutaan myös esiripulla erotetusta kaikkein pyhimmästä. Suuri ja 

korkea on taas mysteeri, joka ei alistu tarkoin sanoin vangittavaksi. 

 

 

Löyly pyhyyden lähteenä 

 

Pyhyys on liittynyt myös suomalaiseen saunaan ja saunomiseen. Se velvoitti 

saunojan omaksumaan rauhallisen ja pidättyvän käytöstavan. Saunassa ei ollut 

soveliasta riidellä, remuta eikä kiroilla, ei viheltää, ei isolla äänellä hoilottaa eikä 

mainita Jumalan nimeä. Ja jos suusta ei saanut päästellä mitä tahansa, kehon 

sanattomatkaan päästöt eivät olleet luvallisia. Yösauna ja kohtuuttomat löylyt eivät 

myöskään kuuluneet asiaan. 

Saunasiunaus saunasta lähdettäessä sai myöhemmin pyhän viettoon valmistautumisen 

yhteydessä kristillisen rukouksen sävyn. Saunomisen jälkeen oli tapana tuoda 

terveiset saunasta, kuten kirkossa käyneiden oli ne esitettävä kotiväelle kirkosta 
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palattuaan. Suomalaisen sauna pyhyys ilmenee oivallisesti lauseesta: ”Kun soivat 

kiukaan mustat urut, unohtuvat arjen surut”. 

 

Saunan pyhyyden taustalla on shamanistinen maailmankuva. Sen mukaan pyhällä 

saunatilalla oli oma suojelijansa, jota tervehdittiin saunaan mennessä. Se toimi 

yhdyssiteenä henkimaailman ja ihmisyhteisön välillä. Saunalöylyn isä tunnettiin 

nimellä Auterinen. Kynnyksen yli astuttaessa mentiin pyhään tilaan alastomana ja 

suojattomana. Sinne ryömittiin kuin karhunpesään uudestisyntymään. Tapahtuma oli 

herkkä ja arkaluontoinen. Sisään astuttiin riisuuntuneena kunnioittavasti ja mieli 

valppaana – suojana vain alastomuuden pyhyys ilman titteleitä ja etikettejä. Tässä 

harmoniassa ja tasa-arvoisuudessa ihmiset olivat luottamusta herättävässä tilassa, 

jossa sietämätön vihamieskin saattoi muuttua siedettäväksi lähimmäiseksi. Miksi ei 

viimeksi mainittu voisi toteutua myös tänään, vihan viilentyessä ja sapen sammuessa 

saunan lämmössä. 

 

Sauna oli esi-isien muistamisen, sukupolvien katkeamattoman ketjun ja kiitollisuuden 

paikka. Kekri- ja joulusaunaan kuului saunan lämmitys myös edesmenneille 

läheisille. Vainajille valmistettiin saunaan myös kylpy vastoineen/vihtoineen, 

saippuoineen ja pyyhkeineen. Suomalaisessa kansanuskossa juuri sauna yhdisti eläviä 

sukupolvia edesmenneiden esi-isien kanssa. Esi-isien uskottiin käyvän 

tuonpuoleisesta tämänpuoleisissa saunatiloissa. Saunan pyhyyden keskus oli kiuas, 

jossa luonnon elementit: kivi, tuli, ilma ja vesi kohtasivat. Näistä elementeistä syntyi 

löyly, joka oli uskomusten keskeisin lähde – yliluonnollisiin voimiin uskomisen ydin. 

Vaikka löyly on fysikaalisena ilmiönä löylyveden luomisen seurauksena kuumilta 

kiuaskiviltä saunan ilmatilaan höyrystyvää ja leviävää vesihöyryä, sen merkitys 

aikoinaan oli aivan muuta. Löyly loi yhteyden shamanistisessa maailmankuvassa 

tuonpuoleiseen elämään. Kalevalassa shamaania edusti iänikuinen tietäjä 

Väinämöinen, jonka hikeä löylyn sanottiin olevan. 

Eino Leino on todennut ylevästi saunan pyhyyden luonteen kristillisine 

sävytyksineen Helkavirsien romanttisessa runossaan ”Herramme Vapahtajamme”, 
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jossa Vapahtaja maan päälle matkatessaan ja saunoessaan suomalaisessa saunassa 

vihki kylpyveden, niin että se teki kaikki sairaat terveeksi: 

 ”Mittyinen tämä on templi, 

   kiuas on kirkoksi nokinen, 

   peräpenkki alttariksi?” 

(…) 

 Hymyili hyvällä suulla 

 Herramme Vapahtajamme: 

”Pahimmasta teen parahan.” 

 Ja hän kastoi kansan kaiken, 

 ei vedellä, vaan tulella, 

 Pyhän Henkensä palolla, 

 hehkulla väkevän tahdon.” 

 

Leinon säkeissä kohotaan arjen todellisuuden yläpuolelle ikään kuin taivas ja maa 

kohtaisivat. Sauna on Herran huoneeseen vertautuva pyhättö. Onhan erityisesti 

savusaunaa joskus taivassaunaksi tai maanpäällisen taivaan tyyssijaksi kutsuttu. 

 

 

Entä pyhyys ja suomalainen sauna tänään? 

 

Vaikka suomalainen kokee saunan tärkeäksi osana elämän rytmiä ja vaikka sauna 

elää kukoistuskauttaan, se ei sillä tavoin liity enää elämän taitekohtiin kuin aikoinaan. 

Saunaa eivät myöskään määritä sellaiset uskomukset kuin ennen. Saunan voi katsoa 

tässä suhteessa ”maallistuneen”. Tosin monet pitävät saunaa edelleen pyhänä 

ikiaikaisen perinteen pohjalta. Onpa esiintynyt myös saunan pyhittämistä. Kahden 

kansankirkon papit siunasivat kesällä 2016 savusaunan Saimaan vesillä. 

Kirkkokäsikirjan mukaan papit voivat siunata paikkoja, jotka ihmiset kokevat 

tärkeiksi. Onhan kohtuullista, että ”pakanallisen saunan” pyhyys ja 

kansankirkkomme elävät sulassa sovussa. 
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Aikoinaan saunalla oli oma tehtävänsä lapsen synnytyksessä, avioliiton 

solmimisvaiheessa, jolloin morsian ja sulhanen saunotettiin ennen häitä, ja 

kuolemassa, jolloin vainaja pestiin saunassa, perinteestä nousevine uskomuksineen. 

Jonkinlaisena jäänteenä näistä elää polttarisauna. Edellä mainitut olivat samalla 

elämän pyhiä ja siten tärkeimpiä taitekohtia. Erityisesti syntymässä ja kuolemassa 

pyhyys koetaan syvästi. Kuolemaan liittyvät vielä pelottavuus ja hämmentävyys. 

Siksi saunan pyhyys on ollut hyvin ymmärrettävää, kun taas tänään sauna ei ole 

millään tavoin enää maaginen paikka, jossa saunomisrituaalin kautta syntyisi 

palautettu puhtaus.  

 

Tänään saunan ”lähes pyhä” voi merkitä mielen kuohahtamista, silloin kun 

esimerkiksi saunan kiuas nostetaan tikun nokkaan ilmaston muutosta vauhdittavien 

hiukkaspäästöjen vuoksi. Pyhä on silloin jotakin erityisen tärkeää, joka halutaan 

säilyttää koskemattomana ja josta ei olla valmiita luopumaan. Jos pyhää uhkaa jokin 

asia, silloin herätään pyhänä pidetyn puolustukseen. Silloin suomalainen samaistuu 

saunaansa ja kokee siihen liittyvät uhkat omien juuriensa katkomiseksi. 

Suomalaisella saunalla on saunakansan piirissä myös saunaperinteen 

syväjuurisuuteen perustuvaa erityistä arvoa ja esi-isien arvostusta osana suomalaista 

identiteettiä. Senkin voi tulkita pyhyydeksi. 

 

Suomalaisen ”täytyy” omistaa sauna tai kaksi, maksoi mitä maksoi. Tässä 

tarkoituksessa muun muassa puulämmitteiset pihasaunat ovat yleistyneet, jos vain 

tontin koko ja naapurien lähimmäisenrakkaus hiukkaspäästöjen ja savun hajujen 

pelossa antavat suinkin myöten. Saunalla on siis arjen jokapäiväisyydestä poikkeava 

erityinen arvo, kenties lähes pyhä, mutta ei enää uskonnollisten arvojen – pahoista 

voimista vapautumisen - merkityksessä. Sauna merkitsee pikemminkin 

arkipäiväisyydestä ja kenties pahasta olosta vapautumista. Saunassa ja saunomisessa 

korostuvat hedoniset arvot: onni, mielihyvä, ilo ja nautinto, mutta yhtälailla myös 

vitaaliset arvot: terveys, hyvinvointi ja kuntoisuus. Arkipäiväisesti todeten kysymys 

on ”akkua lataavista” arvoista. Onhan sauna harvoja kännykkävapaita tiloja, jossa 
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vapaudutaan suorituspaineista. Savolainen sanoisi: ”Koprarilluuttimet eivät kuuluu 

saanaan ies iänettöminä. Ne voes unneottoo saanasta poes kokonaan.” 

 

Sauna on paikka, jossa suomalainen voi olla oma itsensä. Nautintoarvojen rinnalle 

ovat nousemassa myös ekologiset arvot: ilmastoystävällisyys ja luonnon kauneus 

erityisesti loma-asuntojen saunaympäristössä. Vähäpäästöisiä kiukaita kehitetään. 

Ekosofia on tullut siten myös saunakulttuuriin – makoisiin löylyihin kestävän 

kehityksen hengessä. 

 

Sauna on myös itsetutkiskelun paikka, ehkä joskus jopa turvallinen pakopaikka, jossa 

hiljaisuus ja lämpö luovat myönteisyyttä ja lohtua ja karkottavat joskus karuakin 

kielteisyyttä, kuten sodan aikana rintaman saastaisuus pestiin pois ja samalla 

puhdistauduttiin henkisesti. Saunomisen jälkeen kohottunut mieli irtoaa arjesta ja 

etiketeistä. Sisäinen maailma on tällöin ihmistä suurempi. Elossa ja olossa on 

rauhoittavaa pyhyyden tunnetta, ikään kuin armon ja anteeksi saamisen kokemista ja 

syyllisyyden tunteen hälvenemistä. Tässä suhteessa pyhyyden kokeminen on tuskin 

mihinkään kadonnut – tuskin sen kaipuukaan. Tuskinpa lauteista on kuitenkaan 

autuaaksi tekeväksi synninpäästön rippituoliksi. 

 

 

Joulusaunan pyhyyden erityisyys 

 

Jotakin toki myös menneisyydestä on jäänyt sentään jäljelle, missä saunan pyhyyden 

mysteeri pitää tiukasti pintansa: Jouluna sauna on enemmän. Se on juhlasauna. Se on 

siirtymäriitti, jolloin puhdistaudutaan, virkistäydytään ja hiljennytään juhlaan.  Silloin 

saunassa on pyhän heijastumaa – tosin ilman perinteen uskomuksia tulevaisuuden 

enteistä ja ilman vuoden kierron taitekohtien taikuutta. 

Kun oljet eivät enää kuulu joulusaunan lattialle ja lauteille, kuten aikoinaan 

Impivaaran joulusaunassa, kuivatettu tai pakastettu vihta/vasta kuuluvat tänään 

saunomiseen osana saunaperinteen katkeamatonta ketjua. Tuskin saunasta silloin 

puuttuu pyhän tunnelma. Sakari Pälsin sanoin: 
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”Joulusauna meidät aina yhdistää, ja sen lempeä äidinvalta saattaa meidät 

unohtamaan pikkumaiset riitamme. Se ei ole suomalainen, joka ei joulusaunasta 

tullen tunnusta rauhan vallitsevan maata ja hyvyyden ihmisten mieliä.” 

 

Pälsin sanoitus saattaa tuntua tänään digiajan ja älylöylyjen ihmisestä etäiseltä, 

nostalgiselta ja turhan romanttiselta. Onhan saunan lämmitys tänään usein vain 

tunteeton ja tuoksuton napin painallus. Se on arkinen suorite, jossa saunatunnelma ei 

välttämättä virity. Älykiuas design-ympäristössä toimii ilman tulta ja polttopuita. 

Saunan lämmittäjä ei saa enää kosketusta rauhoittavaan tuleen. Tuli, ilma, vesi ja maa 

eivät kohtaa niin kuin esi-isiemme saunassa. Joulusauna on kuitenkin tänäänkin 

suomalaiselle joulurauhan julistuksen, riisipuuron, joulukinkun ja -kuusen ohella 

enemmän kuin asiaan kuuluva, puhumattakaan saunatontun jälkeläisistä 

joulutontuista. Se on perheissä yhteenkuuluvuuden ja läheisyyden juhlahetki. Joulu 

ilman saunomista tuskin tuntuu joululta. Vastan aromiset tuoksut tuovat silloin 

kesänkin talven keskelle. Kesä kielikuvana merkitsee valoa. Japanin kielessä pyhää 

merkitsevä sana on hijiri, joka alun alkuaan koostuu sanoista hi. Se merkitsee valoa 

ja sanasta shiri, joka tarkoittaa tietoa. Pyhyys on siis valon tietoa. Fiat lux! 
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Holokaustin kiistäjät ovat valehtelijoita 

Mikko Ketola 
 

 

 

Holokaustin kiistäminen on nykyään yksi yleisimpiä julkisuudessa esiintyviä 

antisemitismin eli juutalaisvastaisuuden muotoja. Sen harrastajat pyrkivät 

kyseenalaistamaan ei ainoastaan holokaustin uhrien lukumäärän vaan kokonaan sen 

tapahtumisen. Kyseessä on heidän mukaansa juutalaisten keksintö, jolla nämä 

pyrkivät ajamaan omia etujaan. Aihe on jälleen kerran ajankohtainen, kun tunnettu 

tavarataloyrittäjä Juha Kärkkäinen on Facebookissa kuvaillut holokaustia 

”tarinaksi” ja syyttänyt samalla presidentti Sauli Niinistöä osalliseksi 

mielikuvitukselliseen juutalaisten salaliittoon. 

 

Holokaustin tapahtuminen on kiistämätön historiallinen tosiasia, joka on 

dokumentoitu perusteellisella ja luotettavalla historiantutkimuksella. Kukaan 

vakavasti otettava historioitsija ei kiistä juutalaisten valtavaa joukkomurhaa. 

 

Oman todistuksensa ovat antaneet lukuisat tuhoamisleireiltä hengissä selvinneet. On 

osoitettu myös, että juutalaisten joukkomurha oli olennainen osa Hitlerin ja natsien 

vainoharhaista juutalaisvastaista politiikkaa, jonka toteuttamiseen he panostivat 

raivokkaasti vielä toisen maailmansodan loppuvaiheessa, kun resursseja olisi tarvittu 

kipeämmin konkreettisten vihollisten torjumisessa. Koko ajan kovenevat tappiot 

sodassa olivat natseille todiste juutalaisten yhä lisääntyvästä vaikutusvallasta. 

 

Todistetut tosiasiat eivät kuitenkaan merkitse holokaustin kiistäjille mitään. Heidän 

puheissaan on hyvin vähän johdonmukaisuutta tai logiikkaa. He lukevat vain 

ideologista kirjallisuutta, joka vahvistaa heidän näkemyksensä. Kiistäjät eivät 

kuitenkaan ole harmittomia hulluja kuten litteään maahan uskovat, vaan heillä on 

mielessään samat väkivaltaiset tavoitteet kuin muillakin antisemiiteillä. Heissä on 
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uusnatseja, valkoisen rodun ylivallan nimeen vannovia ja muita äärioikeistolaisia 

populisteja. Heitä yhdistää antisemitismin lisäksi Hitlerin ja natsien kritiikitön ihailu. 

 

Varsinkin amerikkalaisessa yliopistomaailmassa holokaustin kiistäjät ovat pyrkineet 

luomaan itselleen imagoa varteenotettavana tieteellisenä keskustelukumppanina, joka 

vain kyseenalaistaa vakiintuneen käsityksen holokaustista. He vetoavat 

sananvapauteen, mikä tehoaa hyvin osaan opiskelijoista. Kiistäjät osaavat käyttää 

tehokkaasti myös sosiaalista mediaa propagandansa levittämiseen. 

 

 

”Holokaustia ei koskaan tapahtunut” 

 

Äärimmillään kiistäjät väittävät, että holokaustia ei edes tapahtunut. He ovat 

yrittäneet todistaa – olemattomalla menestyksellä – että Auschwitzissa tai muissa 

tuhoamisleireissä ei ollut kaasukammioita, ja jos kaasua käytettiinkin, niin sitten vain 

tuholaisten tappamiseen. Kaikki väitteet holokaustista ovat heidän mukaansa vain 

juutalaisten keksintöä, jolla nämä ovat voineet kiristää sodan jälkeen Saksan valtiolta 

miljardeja Israelin hyväksi. 

 

Mikäli holokaustin kiistäjien väitteisiin olisi uskominen, täytyisi päätellä, että 

miljoonat ihmiset ovat päättäneet valehdella holokaustin tapahtumisesta. 

Kaikki ne, jotka ovat kertoneet selvinneensä tuhoamisleireiltä ja joiden kyynärvarteen 

on tatuoitu numerosarja, olisivat valehtelijoita, samoin kaikki ne, jotka ovat – joskus 

jopa ylpeinä – kertoneet seuranneensa sivusta, kun juutalaisia vangittiin, pantiin 

tuhoamisleireille meneviin juniin tai tapettiin itäisen Euroopan kylissä, pelloilla tai 

metsissä. Natsit löysivät helposti halukkaita avustajia juutalaisten tappamiseen 

miehittämissään maissa, mikä kertoo antisemitismin yleisyydestä ja vahvuudesta tuon 

ajan Euroopan eri puolilla. 

 

Kaikki asiakirjat, joita natsit eivät ehtineet sodan lopussa tuhota ja jotka 

dokumentoivat juutalaisten joukkomurhaa, olisivat siinä tapauksessa väärennöksiä. 
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Kaikki holokaustia tutkineet olisivat totuuden väärentäjiä, jotka olisivat joko 

tutkijoina täysiä toheloita tai sitten onnistuneet loputtomasti huijaamaan 

kansainvälistä tiedeyhteisöä. 

 

Ja lopulta valehtelijoita olisivat myös kaikki kiinniotetut ja oikeuteen joutuneet 

natsiupseerit ja tuhoamisleirien työntekijät, jotka ovat kuulusteluissa tunnustaneet 

osuutensa tapahtumissa. Itse asiassa yhdessäkään toisen maailmansodan jälkeen 

järjestetyssä sotarikosoikeudenkäynnissä ei kukaan syytetty ole kiistänyt juutalaisten 

joukkomurhan todellisuutta, vaikka he ovat saattaneet puolustautua sanomalla, että he 

vain seurasivat käskyjä tai että heidät pakotettiin osallistumaan. 

 

 

”Holokaustia on liioiteltu” 

 

Hieman ”lievemmässä” kiistämisessä myönnetään, että juutalaisia sentään tapettiin, 

joskaan ei läheskään niin paljon kuin on laskettu. Tällöin kiistäjille on kuitenkin 

tärkeää pelastaa Hitlerin ja johtavien natsien ”maine” urheina arjalaisina sotureina. 

 

Keskeisimpiä kiistäjien argumentteja on, että kun ei ole löytynyt Hitlerin 

allekirjoittamaa määräystä juutalaisten tuhoamiseksi, se on osoitus siitä, että 

holokausti tapahtui vastoin Hitlerin tahtoa tai hänen tietämättään. Jos kiistäjille 

vastaa, että historiantutkimusta ei koskaan perusteta yhden dokumentin varaan ja että 

holokaustin suunnitelmallisuudesta natsi-Saksan johtotasolla on paljon muita 

todisteita, he vastaavat, että nämä todisteet ovat juutalaisten väärentämiä. Silloin voi 

kysyä, mikseivät ilmeisesti kaikkialle ehtineet juutalaiset väärentäjät sitten olisi 

väärentäneet myös Hitlerin käskyä. 

 

Artikkelin ensimmäinen versio ilmestyi Teologia.fi:n antisemitismi-teemanumerossa 

2020. 
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Vatikaani ja juutalaisten joukkotuho 

Matti Heiliö 
 

 

 

YleAreenassa on katsottavissa rankka historia-dokumentti ”Vatikaani ja Holokausti”.  

 

Tämän tulisi jokaisen Euroopan kansalaisen nähdä ja syventyä sen viestiin rukouksen 

vakavuudella. Tapaus on märkivä arpi kaikkien läntisten uskontokuntien kilvessä, ei 

vain katolisen kirkon.  Kertoo ihmiskunnan raadollisuudesta ja pahuudesta. 

Raportissa on häkellyttävää sisältöä katolisen kirkon roolista Euroopassa aikana, 

jolloin Mussolinin ja Hitlerin ideologia oli työntämässä maanosaamme ja suurta 

osaa maailmaa sen syvimpään kirouksen alhoon. Polttopisteessä on kaksi paavia, 

Pius XI ja Pius XII, ja heidän kohtalokkaasti eriävät linjansa suhteessa siihen, miten 

he johtivat kirkkoa tilanteessa, jossa fasismin ja natsismin kauhistava todellisuus 

alkoi valjeta, ja antisemitismi ja juutalaisten kohtalo oli myös paavinistuimen 

tiedossa ja käynnissä oleva hirmuteko riittävästi dokumentoitu. 

 

Paavin ja hänen hallintonsa asema oli ymmärrettävästi tukala. Kansainvälinen 

politiikka, kirkkopolitiikka ja eettinen harkinta olivat tuskallisella tavalla 

puristamassa ohimoita. Arvostelussa ja tuomioissa olisi oltava malttia ja historian 

painon ymmärrystä. Silti ei voi välttää vaikutelmaa näiden kahden johtajan eroista 

moraalisen integriteetin ja kirkollisen etiikan mittarilla punnittaessa. On huomattava 

myös toimikausien eroavuus. Pius XI (paavina 1922-1939) toimi aikana, jolloin 

ensimmäisen maailmansodan traumat olivat runtelemassa Euroopan kulttuurin sielua. 

Dekadenssi ja edistys, sosiaaliset repeämät, talouskriisit, vallankumousliikehdintä 

vuorottelivat, ja siemenet fasismin, kansallissosialismin, globaalin kommunismin 

nousulle itivät. Uuden maailmanpalon kajastus näkyi horisontissa. Pius XI näki ja 

koki Mussolinin Italian ja tasapainoili sen kanssa. Voi kysyä missä määrin hän oli il 
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Ducen panttivanki. Makaaberi ja hupaisa dokumentin yksityiskohta kuvaa, miten 

Vatikaanivaltio syntyi Mussolinin suosiolla. 

 

Pius XII:n kausi 1939-1958 osui maailmansodan vuosiin. Hän näki Hitlerin hirmuteot 

ja Mussolinin kukistumisen. Kausi kattoi myös kylmään sotaan ja Itä-Länsi 

blokkijakoon johtaneen ajanjakson. Pius XII:n rooli suhteessa natsismiin, Hitlerin 

valtakoneistoon ja juutalaisten joukkomurhaan on edelleen historiankirjoituksen 

ongelma, verta tihkuva haava Euroopan ja maailman historiassa. Jälkiviisaus ja 

etäältä arvostelu ei ole reilua, mutta on pakko kysyä, miten hyväksyä Pius XII:n 

hiljaisuus natsismin rikosten äärellä, pyrkimys pysyä neutraalina ja turvata katolisen 

kirkon intressejä.  Pius XII:n ura alkoi edeltäjänsä keskeisenä hallintomiehenä, 

Vatikaanin ulkoministerinä. Pius XI:n kuoltua kardinaalikollegioon kohdistui lobbaus 

Saksaan myönteisesti suhtautuvan ja Hitlerin suhteen maltillisen paavin valinnan 

puolesta. Näin Vatikaanin ulkoministeri, Saksaan ja Hitleriin reaalipoliittisella 

myöntyväisyydellä suhtautuva Eugenio Pacelli nostettiin paaviksi, joka otti 

virkanimekseen Pius XII. 

 

Dokumentin sävähdyttävä yksityiskohta on taistelevan kristillisen humanismin 

sankaritarina ja amerikkalainen jesuiittapappi John LaFarge. Hän oli kokenut silmiä 

avaavan herätyksen rasismin pahuutta kohtaan toimiessaan pienessä seurakunnassa 

mustien parissa. Hän oli purkanut heränneen eettisen tuntonsa mustia koskevaa 

ennakkoluuloa ja kaikkea rasismia koskevaksi julkaisuksi Catholic Interracial 

Program. Asia oli jotenkin tullut Pius XI:n tietoon ja tämä kutsui LaFargen luokseen 

tämän vieraillessa Roomassa. Tapaamisessa Castel Gandolfossa 1938 LaFarge 

pelkäsi saavansa moitteen radikaalista kirjoittelusta. Sen sijaan paavi paljasti 

äärimmäisen luottamuksellisesti, että hän harkitsi haastaa Mussolinin, Hitlerin, 

rasismin ja antisemitismin. Hän pyysi LaFargea kirjoittamaan hänelle luonnoksen 

ensyklikaksi eli kiertokirjeeksi. 

Kauhistunut mutta luottamuksen rohkaisema LaFarge ryhtyi työhön. 

Maailmanhistoriallinen draama toteutui. LaFargen esimies, jesuiittajärjestön pää 

Wlodimir Ledochowski vehkeili julkistamista vastaan. Pius XI:n terveys murtui ja 
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hän kuoli kriittisellä hetkellä. Seuraaja Pius XII määräsi julkaisun ja kaikki sen 

kopiot ja luonnosversiot hävitettäväksi. Keskeinen eettis-humanistinen kristillisen 

katsomuksen dokumentti hävisi pimentoon. LaFargen johtoajatus, joka innoitti Pius 

XI:n ajattelua, kuului näin ”There is only one race and that is the human race”. 

 

Pahaenteisen lähelle nousee nykyinen tilanne Euroopassa äärikansallisten liikkeiden, 

muukalaisvihan, suvaitsemattomuuden ja uhriutumiskulttuurin kylväessä siemeniään. 

Rasismi, antisemitismi, seksuaalinen suvaitsemattomuus rehottavat. Jopa hyvää 

tavoitteleva ympäristöhuoli väkevöityy ekokapinointiin ja pahantekoon ja kääntyy 

omaa tarkoitusta vastaan vastakkainasettelun myrkyn vaikutuksesta. 1930-luvun 

Saksan kansalliskiihkon ja antisemitismin paikkaa nykymaailman näytelmässä 

edustaa muukalaisepäluulo ja suvaitsematon uskonnollisuus. Vihan kohteena ovat 

maahanmuuttajat, homoseksuaalisuus ja – vaihteeksi – juutalaiset. 

 

Adolf ja Benito ovat esimerkkejä, millaista jälkeä syntyy, kun toksinen 

maskuliinisuus ja sivistymätön keskinkertaisuus yhdistyvät. Kapeakatseinen 

kotipesä-fanitus, heimoveren kuohu ja oman pukukopin hien tuoksu yhdistyneenä 

vihaisuuteen monimutkaisen maailman haasteiden edessä nostaa esiin poliittiset 

edustajat, joiden ääntä kuulemme, joskus akateemisen tutkinnon silauksen ja 

viehkeän meikin takaa myös Suomen parlamentissa ja maakunnissa. 

 

Kaikille kirkkokunnille kuuluu syväekumenian herätys. Uskontokuntien, 

seurakuntien, kansanliikkeiden ja puolueiden tulisi olla jatkuvasti hereillä oman 

ideologiansa, ohjelmamuistioiden, kirjallisten dokumenttien ja tradition kriittisen 

arvioinnin ja reformaation mielentilassa. Tarvitaan dynaaminen uskontokeskustelu, 

historialliskriittinen ote, traditiota kunnioittava rakentava arvostus yhdistyneenä 

luonnonoikeudelliseen etiikkaan ja tämän ajan todellisuuteen. YleAreenan 

historiadokumentti edustaa juuri tätä ihmiskunnan pyrkimystä oppia historiasta. 

Siirryn seisomaan John LaFargen lausetta toistavan plakaatin viereen kunnioittamaan 

kristityn sielunveljen hyvää yritystä julistaa Jeesuksen etiikkaa. 
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Arvioitu dokumentti: Holy Silence. The Vatican, the Americans, and the Holocaust. 

Yhdysvallat 2020. 
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Piispat ja Raamattu 

Matti Myllykoski 
 

 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat julkaisivat 27.10. armon vuonna 2021 

raamattuteologisen puheenvuoronsa otsikolla Raamattu ja kirkko. Edellinen piispojen 

vastaavanlainen kirjoitus Kaksitoista teesiä Raamatusta oli vahvasti pyhän kirjan 

arvovaltaa julistava ja apologeettinen teksti, jonka pohjatyö oli tuolloisen Helsingin 

piispan Aimo T. Nikolaisen käsialaa. Tuolloin debatoitiin sekä kirkossa että sen 

ulkopuolella nuoren, pian eksegetiikan professorina uraansa luovan Heikki Räisäsen 

tutkimuksesta ja julkisista puheenvuoroista. 

 

Nyt, lähes 50 vuotta myöhemmin syntynyt piispallinen selonteko on aivan toista 

maata, ennen kaikkea siksi, että Raamattu ei enää ole kiistan kohde vaan yhä 

useammalle suomalaiselle merkityksensä menettänyt kirja. Halki historiansa 

vallankäytön ja yliluonnollisen totuuden välineenä käytetty Raamattu on julkisen 

sanan piirissä päässyt pölyttymään, ja se yhdistetään helposti vain erilaisiin 

ahdasmielisiin näkemyksiin – tällä hetkellä etenkin seksuaalivähemmistöjen 

oikeuksien vastustamiseen. 

 

Piispojen puheenvuoro on taitavasti ja ajan kanssa kirjoitettu. Se kätkee taakseen 

vahvastikin erilaisia raamattunäkemyksiä, mutta onnistuu luomaan varsin yhtenäisen 

ja jopa saumattoman oloisen profiilin. Ydinajatuksena on rohkaista tavallisia 

suomalaisia tarttumaan Raamattuun ja lukemaan sitä. Otsikkonsa mukaan 

puheenvuoro puhuu Raamatusta kirkon opetuksen ja toiminnan valossa. Tämä 

harkittu pyrkimys johtaa esittämään Raamatun ylihistoriallisena kaikkien aikojen ja 

kaikkien kristittyjen kirjana, jolla on selvä ydinsisältö: Jeesus Kristus. Lutherin 

teologiaan nojaten piispat kirjoittavat: ”Kristus on Raamatun keskus ja ydin. Hänen 

sanansa ja tekonsa muodostavat ”linssin”, jonka läpi kirkko tulkitsee Raamattua.” 
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Christum agere -periaate nojaa ajatukseen, jonka mukaan Raamattu on kirkon kirja, 

kirkossa syntynyt ja kirkossa elävä Jumalan sana. Uuden testamentin ydinsisällön 

kannalta periaate on varsin ongelmaton, vaikka historiallisessa mielessä voi 

keskustella siitä, pitikö Jeesus itseään luvattuna Messiaana ja ajaako esimerkiksi 

Jaakobin kirje sillä tavalla Kristusta kuin Lutherille keskeinen periaate vaatii. 

Suurempi ongelma on kysymys niin kutsutusta Vanhasta testamentista eli 

Heprealaisesta Raamatusta: millä tavalla se ajaa Kristusta? Heprealaisen Raamatun 

kirjoitukset puhuvat kauttaaltaan juutalaisten varhaisesta historiasta sekä heidän 

uskonnollisesta ajattelustaan ja identiteetistään. Varhaiset kristityt lukivat näitä 

kirjoituksia omista kokemuksistaan käsin ja näkivät hyvin erilaisissa pyhien 

kirjoitusten kohdissa verhottuja ennustuksia Jeesuksesta ja hänen seuraajistaan. Tämä 

tulkintatapa johti hyvin pian siihen, että pakanakristityt katsoivat Jumalan 

syrjäyttäneen juutalaiset ja tehneet Jeesukseen uskovista oman kansansa.  

 

Piispojen kannanotossa tämä klassisen kristinuskon keskeinen raamattunäkemyksen 

piirre syrjäytyy. Tilalle tulee Auschwitzin jälkeinen, huomattavasti rakentavampi 

suhde juutalaiseen pyhään kirjaan: ”Kirkko ei voi omia juutalaisten pyhää kirjaa vain 

itselleen, mutta Vanha testamentti on myös osa kristittyjen omaa historiaa. Juuri sen 

tekstien varaan usko Jumalan erityiseen ilmoitukseen Kristuksessa syntyi. Jeesuksen 

sanat, teot, kuolema ja ylösnousemus tulkittiin pyhien kirjoitusten valossa saman 

uskon jatkumona, jota niin Mooses kuin profeetat olivat julistaneet.” Nämä ajatukset 

johtavat huomattavasti lähemmäs varhaisten kristittyjen maailmaa kuin vanha 

supersessionismi. Mutta jos kristillisen uskon ydinsisältö tulkittiin ”saman uskon 

jatkumona, jota niin Mooses kuin profeetat olivat julistaneet”, miten kauas tuon 

jatkumon voi katsoa kantavan? Voiko väittää, että se kantaa aina Nikaian 

tunnustukseen saakka ja sen yli? 

Piispat korostavat, että Vanhalla testamentilla on myös omaa sanottavaa: 

”Vanhaa testamenttia ei kuitenkaan pidä lukea vain Uuden testamentin valossa. Sillä 

on oma arvonsa paitsi juutalaisten pyhinä kirjoituksina myös ihmisyyden ajattomien 

peruskysymysten sanoittajana ja tulkitsijana.” Tämä etenkin Timo Veijolan esillä 
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pitämä ajatus on lopulta saanut jalansijaa kirkossa. Se tuo mukanaan muutoksen 

tavassa, jolla juutalaisten pyhien kirjoitusten ajatellaan tältä osin olevan Jumalan 

sanaa. Ne eivät ole sitä juutalaisen eikä kristillisen opin tai teologian valossa. Sen 

sijaan ne liittyvät ihmisen – niin juutalaisen kuin kristitynkin – itseymmärrykseen 

elämän suurten kysymysten edessä.  

 

Perinteisen tulkinnan osalta voi yhtä kaikki kysyä, millä tavalla kirkossa tulisi lukea 

Vanhaa testamenttia Uuden testamentin valossa. Piispat näyttävät ottavan etäisyyttä 

vanhaan supersessionistiseen lukutapaan, jonka mukaan juutalaisten pyhä kirja puhuu 

pohjimmiltaan Jeesuksesta ja kristityistä. Sen sijaan korostetaan tekstien välisiä 

tulkinnallisia suhteita Raamatun sisällä: ”Viittaussuhteiden myötä avautuu uusia 

tulkintoja. Tekstien välinen vuorovaikutus saa aikaan uusia merkityksiä kirkolliselle 

raamatuntulkinnalle ja teologialle.” Tällainen tapa lukea Raamattua ottaa etäisyyttä 

perinteiseen inspiraatio-oppiin ja tekee Raamatusta enemmän inspiroivan kuin 

inspiroidun kirjan. 

 

Puheenvuorosta saa turhaan hakea kannanottoja raamatuntulkinnan konkreettisiin 

kysymyksiin, vaikkapa historian Jeesukseen, neitseestäsyntymisoppiin, 

ylösnousemususkon ja maailmankuvan ongelmaan tai vaikkapa kysymykseen 

Jeesuksen toisesta tulemisesta. Näistä piispat eivät ehkä olisikaan saaneet yhteistä 

kannonottoa aikaiseksi. (Poikkeuksena luomisusko, jota ei haluta yhdistää moderniin 

kreationismiin.) Vaikenemisellaan raamatuntulkinnan niin suurista kuin pienistä 

yksittäisistä kysymyksistä piispat jättävät ne eksegeettien ja papiston pohdittaviksi. 

Piispojen kanta historiallis-kriittiseen raamatuntutkimukseen on periaatteessa 

myönteinen. Lausunnossaan he piirtävät tutkimuksen ja julistuksen väliin selvän 

rajan: ”Tieteellinen raamatuntutkimus tarkastelee Raamattua inhimillisenä 

kirjakokoelmana omien menetelmiensä avulla. Se ei ota kantaa Jumalaan, Jumalan 

tekoihin tai Jumalan puheeseen.” Tämä jättää monia kysymyksiä avoimeksi. Ottaako 

eksegeetti kantaa Jumalan puheeseen, jos hän tutkimukseen nojaten sanoo, että 

Jeesuksen puheet Johanneksen evankeliumissa eivät ole peräisin historian 

Jeesukselta? Ottaako hän kantaa Jumalan tekoihin, jos hän tutkimuksen perusteella 
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kirjoittaa, että Jeesus ei kävellyt veden päällä eikä ruokkinut tuhansia ihmisiä viidellä 

leivällä ja kahdella kalalla?  

 

Piispat kirjoittavat tuttuun tapaan, että ”tieteen nimissä ei voi väittää, että Raamattu 

on tai ei ole Jumalan sanaa”. Lause on tosi, koska ajatus Raamatusta Jumalan sanana 

on ylihistoriallinen ja sellaisena kaiken todistusaineistoon perustuvan keskustelun 

yläpuolella. Samalla tavalla kumoamattomia ovat ajatukset Jumalasta maailman 

luojana ja Jeesuksesta Jumalan Poikana tai lihaksi tulleena Jumalan Sanana. Heikki 

Räisäsen tapaan voi kuitenkin kysyä, mitä tarkoittaa, että Raamattu on Jumalan 

sanaa. Piispat kirjoittavat edelleen ylihistorialliseen tapaan, että ”kirkkomme 

tunnustuksen ja säädösten mukaan Raamattu on uskon ja opin ylin auktoriteetti.” 

Tämän lauseen ongelmana ei ole kaiken yläpuolelle asetettu Raamattu vaan ihmiset, 

jotka tuollaiseen ajatukseen nojaten käyttävät Raamattua oman identiteettinsä 

mukaisten päämäärien ajamiseen. 

 

Repivien kiistojen aiheet kätkeytyvät raamatuntulkinnan yksityiskohtiin, ja piispat 

pysyttelevät kannanotossaan niiden yläpuolella. He haluavat suunnata katseen 

Raamatun lukemisen rakentavaan ulottuvuuteen: hengelliseen elämään. 

Kannanotossa tämä Raamatun lukemisen ulottuvuus liitetään ennen kaikkea 

jumalanpalveluselämään. Raamattu on kirkon kirja, joka elää kirkossa. Piispat 

korostavat myös Raamatun lukemisen merkitystä yhteisölle, ekumenialle ja jopa 

uskontojen välisille suhteille. Piispojen kannanotossa liputetaan edelleen Raamatun 

rikkaan ja kontekstuaalisen tulkinnan puolesta yhtä oikeaa ja kapeaa tulkintaa 

vastaan. Raamatun tulkinnalla on aina laaja yhteisöllinen ja kulttuurinen 

ulottuvuutensa, mikä avartaa Raamatun tulkitsemista nykyajan maailmankylässä. 

 

Perinteisessä luterilaisessa opissa on korostettu Jumalan sanan selvyyttä (claritas 

scripturae), joka puolestaan on kytketty oppiin laista ja evankeliumista, synnistä ja 

armosta sekä jumalattoman vanhurskauttamisesta vailla lain tekoja yksin armosta. 

Kannanottonsa lopussa piispat muotoilevat raamatuntulkinnan haasteen tavalla, jota 

heidän sadan vuoden takaiset edeltäjänsä olisivat kauhistelleet: ”Käsityksemme 
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maailmasta ja ihmisestä vaikuttavat raamatuntulkintaan. Vaikka Raamattu ei muutu, 

ymmärryksemme ihmisestä ja tietomme maailmasta muuttuu, lisääntyy ja syvenee. 

Tämä muutos heijastuu väistämättä Raamatun tulkintaan, kun uudet, aiemmille 

sukupolville vieraat ja tuntemattomat kysymykset haastavat kristittyjen ja kirkon 

raamatuntulkintaa. Kristittyinä tehtävämme on miettiä, miten omana aikanamme 

voimme parhaiten kuulla ja välittää eteenpäin sanoman Jumalasta, joka antaa hyviä 

lahjoja.” Tässä valossa Raamatusta ei voi tehdä Lutherin tapaan itse itsensä selittäjää 

(sui ipsius interpres); kristittyjen on kohdattava elämäntodellisuutensa rehellisesti 

sellaisena kuin se on ja otettava vastuu raamatuntulkinnastaan. 

 

Kirkon väitetään usein olevan Raamattua ja oppia koskevissa kysymyksissä edelleen 

vanhoillinen. Olen myös kuullut sanottavan, että kirkosta ja myös sen johdosta on 

tullut opillisesti liberaali. Piispojen kannanotto pyrkii ymmärrettävästi (ja 

aiheellisesti) irti tällaisesta asetelmasta. Sen sijaan se haluaa aivan viimeiseksi 

korostaa, että Raamatun lukeminen tekee uskovalle ihmiselle hyvää: ”Raamattu on 

kirja, jonka sanojen välityksellä elävä Sana synnyttää uskoa, vahvistaa toivoa ja 

uudistaa rakkautta. Sen kanssa eläminen muuttaa ihmistä. Sen sanojen mietiskely 

syventää käsitystä itsestä ja kaiken tarkoituksesta. Sen välityksellä Pyhä Henki alkaa 

hengittää ihmisessä ja avata uusia merkityksiä hänen jokapäiväiseen elämäänsä. Avaa 

siis Raamattu ja lue!” 

 

Toisin kuin kirkon opetusta määritelleet kollegansa vuonna 1972 nykyhetken piispat 

pidättyvät määrittelemästä kovinkaan pitkälle tai kovinkaan tarkasti, miten 

Raamattua tulee tulkita. Viimeiseksi jää – ainakin minulle – ajatus, että usko on 

intiimi asia ja Raamattu on intiimi kirja. 
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Henkilöbibliografioiden laatimisesta ja 

merkityksestä 

Hannu Mustakallio 

 

 

 
Akateemisille tutkijoille ja johtaville kirkollisille vaikuttajille julkaistaan juhlakirja 

yleensä 60-vuotispäivän kunniaksi tai asianomaisen jäädessä eläkkeelle. Juhlakirjan 

julkaisemiseen sisältyy kolme valintaa: kustantajan, toimituskunnan ja kirjoittajien. 

Kustantaja – varsinkin tieteellinen seura – kantaa taloudellisen vastuun, mutta sen 

olisi syytä johtaa myös koko toimitusprosessia. 

 

Juhlakirjaan sisältyy yleensä myös henkilöbibliografia, jossa vaihtelevin perustein 

dokumentoidaan tieteellistä ja muutakin julkaisutoimintaa. Aina ei bibliografian 

laatijaa edes mainita, vaan sen laatiminen jää juhlakirjan toimittajien vastuulle. 

 

Mielelläni avaan henkilöbibliografioiden laatimista ja merkitystä niistä 

kiinnostuneille, joiden joukko on ilmeisen harvalukuinen. Olen iloinen, jos joku 

löytää artikkelistani opastusta eteenpäin. 

 

Kuten tämän artikkelin lopussa olevasta luettelosta näkyy, olen runsaan 30 vuoden 

aikana laatinut lukuisia henkilöbibliografioita yksin tai yhdessä jonkun muun kanssa. 

Olen vastannut bibliografian laatimisesta professori Eino Murtorinteelle kolmekin 

kertaa, arkkipiispa (emeritus) John Vikströmille jopa neljä kertaa. Eniten olen 

vuosien varrella tehnyt yhteistyötä dosentti Mikko Ketolan kanssa. Olen viihtynyt 

henkilöbibliografioiden parissa ja pyrkinyt laatimaan ne kunkin kohteen edellytysten 

mukaisesti. 

Olemme juuri saaneet yhdessä julkaistuksi Vikströmin kokonaisbibliografian, joka 

kattaa vuodet 1953–2021 eli lähes 70 vuotta hänen elämästään. Bibliografia käsittää 
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esipuheen lisäksi luettelon Vikströmin teoksista ja niiden arvosteluista, kirjoituksista 

erilaisissa kokoomateoksissa sekä aikakaus- ja sanomalehdissä, hänen laatimistaan 

kirja-arvosteluista, piispan tai arkkipiispan viran hoitamiseen kuuluvista julkaisuista 

sekä julkaistuista puheista ja haastatteluista. Esimerkiksi Vikströmin haastatteluja on 

tuskin vielä hyödynnetty täysimääräisesti. Vikströmin bibliografian täydentämisessä 

vuoteen 2021 saakka olemme voineet hyödyntää hänen kokoamiaan leikekansioita. 

 

Uusimmassa John Vikströmin bibliografiassa olemme pyrkineet tarjoamaan mallin 

myös erilaisille teknisille merkintätavoille. Olemme joutuneet tarkistamaan omia 

aiempia käytäntöjämme. Emme esimerkiksi käytä enää kursivointeja samalla tavalla 

kuin aiemmin, kylläkin edelleen ajatusviivoja ennen alkuperäisiä julkaisuja. Jos jokin 

kirjoitus tai teos julkaistaan useassa eri yhteydessä tai eri kielillä, on hyvä ottaa tätä 

koskevia viittauksia sekä eteen että taakse päin. 

 

Bibliografian julkaiseminen tulee sen kohteelle yleensä yllätyksenä. Siksi laatija ei 

yleensä ole yhteydessä jubilaariin ennen bibliografian ilmestymistä. 

Poikkeustapauksessa hän voi asioida ”keittiön kautta”, olla yhteydessä esimerkiksi 

jubilaarin puolisoon, jolloin hän saattaa paremmin päästä käsiksi luetteloitavaan 

aineistoon. Ihannetapauksessa bibliografian laatija voi olla jollakin tavalla yhteydessä 

jubilaariin ja tarvittaessa pyytää häneltä vastauksia esille nouseviin kysymyksiin. 

Tällä tavalla esimerkiksi Vikströmin uusin bibliografia on syntynyt. 

 

Olisi suotavaa, että jokainen tutkija tai johtava kirkollinen vaikuttaja itse pitäisi kirjaa 

julkaisutoiminnastaan – mukaan lukien sanomalehtikirjoitukset ja haastattelut. 

Nykyisin siitä joutuu vuosittain raportoimaan esimerkiksi yliopistojen tietokantoihin, 

mutta raportoinnin laatu on varmaan vaihtelevaa. Bibliografian laatijan on hyvä 

tutustua olemassa oleviin tietokantoihin, mutta tärkeintä on, että hän tutustuu 

omakohtaisesti kaikkeen dokumentoitavaan materiaaliin ja punnitsee itse sen mukaan 

ottamista. 
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Nykyaikaisen bibliografian laatija joutuu ottamaan kantaa siihen, voiko hän kerätä 

aineistoa sähköisestä viestinnästä, toisin sanoen radio- ja televisio-ohjelmista, tai 

Internetissä julkaistua aineistoa. Ratkaisu on aina tapauskohtainen. 

 

Yliopistotutkijan bibliografiaan kuuluvat luonnollisesti tieteelliset teokset, artikkelit 

ja kirja-arvostelut. Sanomalehtikirjoitukset ja haastattelut saattavat kuitenkin valaista 

merkittävästi kohdehenkilön persoonallisuutta ja toimintaa. 

Bibliografia ei nykyisen tulosmittauksen aikana ole niin sanottu refereejulkaisu. 

Vaikka sen laatimiseen paneutuisi kuinka hyvin ja perusteellisesti, siitä ei saa 

”pisteitä” samalla tavalla kuin arviointiprosessin läpäisevistä artikkeleista. 

Bibliografioiden laatiminen ei siis ole välttämättä kiitollista työtä. Kuitenkin 

bibliografiatyöhön voi paneutua kunnolla tai sitten vain pintapuolisesti. 

Kun joku huomattava vaikuttaja on jossakin artikkelissa tai monografiassa keskeisesti 

esillä, kirjoittajan on syytä selvittää, onko hänestä olemassa henkilöbibliografiaa, ja 

hyödyntää sen antia. Henkilöbibliografian laatija puolestaan pääsee lähelle 

kohdettaan ja voi esittää tutkimuskysymyksiä, joihin hän itse tai joku toinen voi 

vastata. 
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Wittgenstein elämän- ja uskonkilvoituksesta 

Matti Taneli 
 

 

 

Yleistä Wittgensteinista ja johdatusta aiheeseen 

 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä filosofeista. 

Hän vaikutti kahden filosofisen koulukunnan, loogisen empirismin ja analyyttisen 

filosofian, syntyyn.  

 

Wittgenstein oli myös syvällinen uskonnollinen ajattelija, jonka uskonnollista uskoa 

koskevat näkemykset muistuttavat muiden fideismiä edustavien filosofien Blaise 

Pascalin (1623-1662), Søren Kierkegaardin (1813-1855) ja William Jamesin 

(1842-1910) ajatuksia, vaikka heidän uskontoa koskevissa näkemyksissään on myös 

selviä eroja.  

 

Lyhyesti ilmaistuna fideismillä (josta on monia erilaisia muotoja) tarkoitetaan 

näkemystä, jonka mukaan uskonnollisia näkemyksiä ei voi eikä ole tarkoituskaan 

arvioida rationaalisesti. Fideismin mukaan uskonnossa ei ole kysymys tosiseikoista, 

vaan elämän ja todellisuuden merkityksestä. Tämän takia uskonnollisia näkemyksiä 

ei pidä arvioida järkikriteerein. 

 

Kirjassaan Ajatusliikkeitä. Päiväkirjat 1930-1932 ja 1936-1937 (toim. Ilse Somavilla 

1997, suom. Tommi Uschanov. Niin & Näin, 2011), Wittgenstein pohtii elämän- ja 

kuolemankysymyksiä arkisista tapahtumista hyvin abstrakteihin kysymyksiin. 

Kirjoitusten ytimessä on kysymys siitä, voiko ihminen koskaan – ja jos, niin millä 

tavoin – tuntea itsensä. Wittgenstein puhuu unistaan ja katuu syntejään sekä etsii 

Jumalan kohtaamisen mahdollisuutta ja/tai mahdottomuutta. Wittgensteinin teksti on 
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säälimätöntä, vahvaa ja ravitsevaa puhetta elämästä, kuolemasta sekä ihmisestä että 

Jumalasta. Kirjaa voidaan pitää eksistentiaalis-eettisenä tutkielmana. 

 

Jo vuonna 1922 sekä saksaksi että englanniksi ilmestyneessä Tractatuksessaan 

(Tractatus Logico-Philosophicus eli Loogis- filosofinen tutkielma, suom. Heikki 

Nyman, 1971) Wittgenstein esittää tieteen ja elämänongelmien suhteesta seuraavasti:   

 

“Meistä tuntuu, että vaikka kaikkiin mahdollisiiin tieteen kysymyksiin olisikin 

vastattu, elämänongelmiamme ei olisi vielä edes sivuttu. Tosin silloin ei olisikaan 

yhtään kysymystä jäljellä - ja juuri tämä onkin vastaus.” (T 6.52) 

 

Toisaalla Tractuksessaan Wittgenstein viittaa uskontoon muun muassa  seuraavasti: 

“Miten maailma on, on täysin yhdentekevää sille, mikä on korkeampaa. Jumala ei 

ilmesty maailmassa” (T 6.4.32); “Mystistä ei ole se, miten maailma on, vaan että se 

on.” (T 6.44) ja “Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava.” (T7) 

 

Wittgensteinin mukaan uskonnollisessa uskossa ei ole viime kädessä kysymys 

perusteluista ja järkeilystä, vaan tahtomisesta ja suostumisesta, samantapaisesti kuin 

kardinaali John Henry Newmanin (1801-1890) kuvailemassa uskonnollisessa 

uskossa, jota hän analysoi klassisessa kirjassaan An Essay in Aid of a Grammar of 

Assent (1870). 

 

Uskonnollisen uskon voi oikeuttaa ainoastaan siihen olennaisesti liittynyt käytäntö, 

elämä tai elämänmuoto, jota se kannattelee. Näin ollen “intohimoinen ratkaisunteko” 

ei tässä kontekstissa ilmaise “kylmää viisautta” eikä empiiriseen tietämiseen liittyvää 

“levollista varmuutta” kuten Wittgenstein sanoo kirjassaan Varmuudesta §:ssä 357: 

“Voitaisiin sanoa: ‘Tiedän’ ilmaisee levollisen varmuuden, ei enää taistelevaa 

varmuutta.”  

 

Uskonnollinen usko sen sijaan on enemmänkin “taistelevaa” ja “intohimoista” 

varmuutta. Wittgenstein kirjoittaa kirjassaan Yleisiä huomautuksia: “Wenn Du also 
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im Religiösen bleiben willst, musst Du kämpfen.” Uskonnollisen uskon empiirinen 

pohja on “kapein ajateltavissa oleva”, mutta sillä “voi silti todella kulkea.” (“Sein 

Boden ist der schmalste, der sich denken lässt. Und doch lässt sich auf ihm wirklich 

gehen. “).  Sen varmuus ei ole siis rationaalisilla perusteluilla tai päättelyillä saatua 

varmuutta, vaan sen varmuus on “kielipelin luonteessa”. Tähän liittyen Wittgenstein 

kirjoittaa kirjassaan Varmuudesta §:ssä 459 seuraavasti:  

 

“Jos kauppias haluaisi tutkia jokaisen omenansa ilman mitään perustetta –  ollakseen 

täysin varma – miksi hänen ei (siinä tapauksessa) olisi tutkittava tutkimusta? 

Voimmeko puhua tässä yhteydessä uskosta (tarkoitan uskonnollisen uskon, en 

otaksuman mielessä)? Kaikki psykologiset sanat johtavat tässä vain pois pääasiasta.” 

 

 

Wittgensteinin päiväkirjamerkintöjä vuosina 1930-1932 & 1936-1937 

 

Ajatusliikkeiden ensimmäisessä päiväkirjamerkinnässään 26.4.1930 Wittgenstein 

kuvaa suhtautumisestaan seurustelukumppaniinsa Marguerite Respingeriin 

seuraavasti: 

 

“Aivoni ovat hyvin ärtyiset. Sain tänään syntymäpäiväkseni nenäliinoja 

Margueritelta. Ne olivat minulle mieleen, vaikka mikä tahansa sana olisi ilahduttanut 

enemmän & suudelma vielä paljon enemmän. 

Kaikista elossa olevista ihmisistä hänen menettämisensä olisi minulle kovin isku; en 

halua sanoa tätä kevytmielisesti, sillä rakastan häntä tai toivon rakastavani.” 

 

Wittgenstein menetti nuoruutensa suuren rakkauden Margueriten ennen joulua 

vuonna 1932, jolloin Marguerite ilmoitti kirjeessään menneensä kihloihin Talla 

Sjögrenin kanssa, häät olivat vuoden 1932 uudenvuoden aattona.  

 

Marguerite Respinger (1904-2000) oli vauraan sveitsiläisen liikemiehen tytär. 

Marguerite oli Wittgensteinin sisaren Margareten pojan Thomas Stonborough’n 
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(1906-1986) tuttava Cambridgen yliopistossa. Tallan kuoltua vuonna 1945 

Marguerite meni naimisiin Benoît de Chambrier’n kanssa vuonna 1949. 

 

Samana päivänä eli 26.4. 1930 Wittgenstein kertoo omasta psyykkisestä tilastaan 

seuraavasti: “Usein minusta tuntuu, että sisälläni on jonkinlainen möykky, joka 

antaisi minun itkeä, jos se sulaisi, tai löytäisin silloin oikeat sanat (tai ehkä jopa 

melodian). Mutta tämä jokin (onko se sydän?) tuntuu minussa nahkaiselta & ei ota 

sulaakseen. Voi onko vain niin, että olen liiaksi pelkuri antaakseni lämmön nousta 

riittävästi?” Ja hän jatkaa: “On ihmisiä, jotka ovat liian heikkoja oksentaakseen 

(Wittgensteinin käyttämä sana Brechen tarkoittaa ‘oksentaa’, mutta myös ‘murtua’). 

Myös minä kuulun heihin.” 

 

2.5. 1930 Wittgenstein kuvaa riippuvuuttaan muista, myös luentojensa kuulijoista: 

“Luennoissani tavoittelen usein kuulijoitteni suosiota hiukan koomisin 

sanankääntein; pyrin viihdyttämään heitä, jotta he kuuntelisivat minua halukkaasti. 

Tässä on varmasti jotakin pahaa.” 

 

Wittgenstein kirjoittaa päiväkirjoissaan aika usein Jumalasta ja uskonnosta. Hän 

pyytää Jumalalta apua erilaisissa asioissa. 4.10.1930 hän kirjoittaa: “Minua surettaa 

ajatus, etten voi auttaa M:ää [Wittgenstein tarkoittaa Margueretia]. Olen hyvin heikko 

& puuskainen [sana katkoalleviivattu]. Jos säilyn vahvana, Jumalan avulla, voin ehkä 

siten auttaa häntä.  – Mahdollisesti hän tarvitsee kaikista eniten vahvaa &  [&-merkki 

katkoalleviivattu] lujaa tolppaa, joka pysyy pystyssä, vaikka hän itse lepattaisi kuinka 

tahansa. Onko minulla voimaa siihen? Ja vaadittavaa uskollisuutta? Antakoon Jumala 

minulle sen, mitä vaaditaan.” 26.11.1930 Wittgenstein sanookin: “Olento, joka on 

yhteydessä Jumalaan, on vahva.” 

 

Saksalaisen filosofin Johann Georg Hamannin (1730-1788) jumalakäsitystä 

Wittgenstein pohtii 22.2.1931 näin: “Hamann näkee Jumalan osaksi luontoa & 

samaan aikaan luonnon kaltaiseksi. Ja eikö tämä ilmaise uskonnollisen paradoksin: 

‘Kuinka luonto voi olla osa luontoa?’” Hamann, joka oli Immanuel Kantin (1724-
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1804) läheinen ystävä, vastusti sitä, miten valistusajan rationalismi väheksyi ihmisen 

historiallista luonnetta. Hamannin mielestä järkeä ei kykene erottamaan intuitiosta, 

ymmärryksestä ja historiallisesta kokemuksesta. Ajattelua ei ole myöskään ilman 

kieltä.  Eli jotain yhtäläisyyttä Hamannin ja Wittgensteinin näkemyksillä kuitenkin 

näyttää olevan. 

 

15.[11. tai 12] 1931 Wittgenstein kirjoittaa paljon – ja myös uskonnosta. Hän sanoo: 

“Kristinusko sanoo oikeastaan: anna kaiken viisauden mennä menojaan.” Ja hän 

jatkaa samana päivänä puhuen uskonnollisesta rienauksesta seuraavasti:  

“Uskonnollisesta rienauksesta voisi myös sanoa: tu te fache (oikeastaan fậches), donc 

tu as tort (suom. “Olet vihoissasi, olet siis väärässä”). Sillä yksi asia on varmaa: 

Sinulla ei ole oikeutta olla vihainen, vihasi tullaan varmasti voittamaan. Ja sitten on 

enää kysymys, onko toisen sanoma loppujen lopuksi totta. Kun Paavali sanoo, että 

ristiinnaulittu Kristus on herjaus juutalaisille, tämä on varmaa & myös se, että herjaus 

on vääryys. Mutta kysymys kuuluu: Mikä on oikea ratkaisu tähän herjaukseen?” 

 

Saman päivän merkinnöissään Wittgenstein pohtii kiinnostavasti Jumalan ja 

ylipäätään elämämme paradoksaalisuutta. Hän kirjoittaa: “Jumala Historiallisena 

Tapahtumana maailmassa on niin paradoksaalinen, aivan yhtä paradoksaalinen kuin 

se, että tietty teko elämässäni oli synnillinen siellä & silloin. Toisin sanoen se, että 

silmänräpäyksellä omaa [sana alleviivattu] historiaani on ikuinen merkitys, ei ole sen 

enempää eikä vähempää paradoksaalinen kuin että tietyllä maailmanhistorian 

silmänräpäyksellä tai aikavälillä on ikuinen merkitys. Voin epäillä Kristusta vain niin 

kauan kuin voin epäillä omaa syntymääni. - Sillä Kristus eli samassa ajassa, jossa 

syntini tapahtuivat (vain aiemmin). Ja niinpä on sanottava: Jos hyvä & paha ovat 

lainkaan historiallisia, jumalallinen maailmanjärjestys & ja sen ajallinen alku & 

keskikohta ovat myös kuviteltavissa.” 

 

Wittgenstein jatkaa vielä pohtien synnin olemusta: “Mutta jos ajattelen nyt syntejäni 

& on vain hypoteesi, että olen tehnyt nämä teot, miksi kadun niitä ikään kuin niitä ei 
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olisi lainkaan mahdollista epäillä? Se, että muistan ne nyt, on todisteeni & perusteeni 

katumukselle & moitteelle, että olen liiaksi pelkuri tunnustaakseni ne.” 

 

21.11.1936 Wittgenstein kirjoittaa Kristuksen jumaluudesta: “Et voi nimittää 

Kristusta Vapahtajaksi nimittämättä häntä Jumalaksi. Sillä ihminen ei voi vapahtaa 

sinua.” 

 

1.12.1936  Wittgenstein vertaa erikoisella tavalla lauseen syvyyttä, jonka sen pinnalla 

olevaa absurdius peittää, ajatukseen kuolleiden ylösnousemuksesta: “Lause voi 

näyttää absurdilta & sen pinnalla oleva absurdius voi peittyä syvyyteen, joka on ikään 

kuin sen takana. Tätä voi soveltaa ajatukseen kuolleiden ylösnousemuksesta & 

muihin siihen liittyviin ajatuksiin. – Ajatukselle antaa kuitenkin syvyyttä sen käyttö: 

elämä [sana alleviivattu], jota elää ajatukseen uskova.” 

 

Wittgenstein pohtii aika usein kuolemaa, 4.2.1937 hän kirjoittaa: “Ajattele esim. 

enemmän kuolemaa – & olisi outoa, jos et sen myötä tutustuisi uusiin mielteisiin, 

uusiin kielen alueisiin.” 

 

Wittgenstein, joka kovin arvosti Kierkegaardia, kirjoittaa 13.2.1937 seuraavasti:  

“Omatuntoni soimaa minua & ei anna minun työskennellä. Olen lukenut 

Kierkegaardin kirjoituksia & se sai minut vielä entistäkin rauhattomammaksi. En 

halua kärsiä; rauhattomuuden syy on siinä. En halua luopua mistään mukavuuksista 

tai nautinnoista. (En esim. voisi paastota tai edes hillitä syömistäni.)” 

 

Myös Uuden testamentin lukeminen saa hänet vakavaan pohdintaan 15.2.1937. 

“Kiertelen Uutta testamenttia kuin hyönteinen valoa [alkuperäinen muotoilu: ’Kuten 

hyönteinen valoon tunnen minä nyt vetoa Uuteen testamenttiin.’].”  

 

16.2.1937 Wittgenstein tahtoo lähestyä Jumalaa ja kirjoittaa antaen myös samalla 

neuvoja, jopa käskyjä, itselleen: ”Jumala! Miten pääsisin kanssasi suhteeseen, jossa 

voin ‘iloita työstäni’! Usko, että Jumala voi [sana alleviivattu] minä hetkenä hyvänsä 
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vaatia sinulta kaiken [sana alleviivattu]! Ole todella tietoinen tästä! Pyydä sitten, että 

hän antaisi sinulle elämän lahjan! Sillä voit vaipua milloin tahansa mielipuolisuuteen 

tai tulla tyystin ]sana alleviivattu] onnettomaksi, jos et tee jotakin sinulta vaadittua!”  

 

Ja hän jatkaa: ”On eri asia puhua Jumalalle & puhua Jumalasta muille. Pidä 

ymmärryksesi puhtaana & tahrattomana! - Haluaisin olla syvällinen; - & kuitenkin 

kavahdan ihmissydämessä avautuvaa kuilua!!-.” 

 

18.2.1937 päiväkirjamerkinnöissään niin kuin monina muinakin päivinä Wittgenstein 

ruotii itseään ankarasti: “Harvat asiat ovat minulle yhtä vaikeita kuin 

vaatimattomuus. Huomaan tämän nyt taas, kun luen Kierkegaardia. Mikään ei ole 

minulle vaikeampaa kuin tuntea itseni alempiarvoiseksi; vaikka minun kuuluisi vain 

nähdä todellisuus sellaisena kuin se on. Kykenisinkö uhraamaan kirjoitukseni 

Jumalalle? Kuulisin paljon mieluummin sanottavan: ‘Jos et tee niin, leikit elämälläsi’ 

kuin ‘Jos et tee niin, sinua rangaistaan.’ Edellinen tarkoittaa todellisuudessa: Jos et 

tee niin, elämäsi on näennäisyyttä (sana alleviivattu), siitä puuttuu totuus & syvyys.” 

 

Wittgenstein pohtii Uuden testamentin sanomaa 20.2.1937 päiväkirjamerkinnässään 

näin: 

 

“Minulle voisi sanoa: ‘Sinun ei pidä sekaantua niin syvälle UT:hen, se voi vielä viedä 

sinulta järjen.’ - Mutta miksei minun ‘pidä’ [sana alleviivattu], - ellen itse koe, ettei 

minun pidä [sana alleviivattu].”  

 

Saman päiväiset päiväkirjamerkinnät jatkuvat seuraavasti: “Kiitän Jumalaa, että olen 

tullut Norjan yksinäisyyteen! Kuinka voi olla niin, että tänään lukemani psalmit 

(katumuspsalmit) ravitsevat [sana alleviivattu] minua & UT ei toistaiseksi 

varsinaisesti. Onko se minulle vain liian [sana alleviivattu] vakava?” (Wittgenstein 

viittaa ehkä Lutherin toimitteeseen Seitsemän katumuspsalmia vuodelta 1517.) 

Samana päivänä hän kirjoittaa aika paljon uskonnosta ja toteaa muun muassa: 
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”(Varsinaista kristinuskoa [sana alleviivattu] - erotuksena uskosta [sana alleviivattu] - 

en ymmärrä toistaiseksi vielä lainkaan.)” 

 

Seuraavana päivänä 21.2.1937 Wittgenstein kirjoittaa päiväkirjaansa kärsimyksen ja 

uskonnon suhteesta: “Hengen kärsimyksistä irtautuminen tarkoittaa uskonnosta 

irtautumista.” Ja hän jatkaa: “Kunpa synkkyys, kurjuuden tunne, jotenkin puhdistaisi, 

kun kirjoitan tämän kaiken!  

Luen yhä uudelleen apostoli Paavalin kirjeitä & en pidä [sana alleviivattu] niiden 

lukemisesta. Enkö tiedä, juontuvatko kokemani vastarinta & vastentahtoisuus ainakin 

osittain kielestä [sana alleviivattu], nimittäin saksasta, germaanisesta kielestä, ja siten 

käännöksestä. Mutta en tiedä [sana alleviivattu] sitä. Minusta näyttää siltä kuin 

pelkkä [sana alleviivattu] opetus ei inhottaisi minua raskaudellaan, suuruudellaan, 

vakavuudellaan, vaan (jotenkin) [sana suluissa ja katkoalleviivattu, mutta alun perin 

aaltoviivattu tyytymättömyyden tai epävarmuuden merkiksi] myös opettajan 

persoonallisuus. Minusta näyttää kuin opetuksessa olisi tämän lisäksi jotakin minulle 

vierasta [sana alleviivattu] & siten [sana alleviivattu] inhottavaa. Kun hän esim. 

sanoo: ‘Ei suinkaan!’, jokin näyttäytyy minulle epämiellyttävänä jo pelkässä 

järkeilyn tavassa. Mutta eikö ole mahdollista, että tämä vaikutelma katoaisi 

kokonaan, jos kirjeen henki liikuttaisi minua enemmän. Mutta pidän mahdollisena, 

että tämä ei [sana alleviivattu] ole vähämerkityksistä.”  

 

Sitten Wittgenstein vielä esittää toivomuksensa: “Toivon, että tämänhetkinen 

surullisuus & piina polttaisivat minusta omahyväisyyden [sana alleviivattu]. Mutta 

eikö se palaa takaisin heti kun piina on ohi? Ja eikö se siksi lopu koskaan?? [kaksi 

kysymysmerkkiä ja sana alleviivattu] Jumala siltä varjelkoon. Sielussani on (nyt) 

[sana suluissa ja katkoalleviivattu] talvi, kuten ympärilläni. Kaikki on lumen peitossa, 

missään ei mikään viherrä & kuki. Minun pitäisi siis odottaa kärsivällisesti, 

suodaanko minun nähdä kevättä.” 

 

23.2.1937 päiväkirjamerkintä käsittelee uskon ja käsitteen ‘Jumala’ kielioppia: 
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“Polvistutaan & katsotaan ylöspäin & ristitään kädet & puhutaan & sanotaan 

puhuttavan Jumalan kanssa, sanotaan Jumalan näkevän kaiken mitä teen; sanotaan 

että Jumala puhuu minulle sydämessäni [sana alleviivattu]; puhutaan Jumalan 

silmistä, kädestä, suusta, mutta ei muista ruumiinosista: opi tästä sanan ‘Jumala’ 

kielioppi! (Olen lukenut jostakin, että Luther olisi kirjoittanut teologian olevan 

‘Jumalan sanan kielioppia’, pyhän kirjoituksen kielioppia.)” 

 

Tätä merkintää seuraavana vuonna, siis vuonna 1938, Wittgenstein kysyi 

uskonnollista uskoa koskevalla luennollaan, että puhutaanko Jumalan silmien 

yhteydessä myös hänen kulmakarvoistaan. Myöhemmin keskustellessaan 

opiskelijansa, ystävänsä ja kirjallisen toimeenpanijansa filosofi Rush Rheesin (1905-

1989) kanssa Wittgenstein totesi, että miksi Jumalalle ei kuviteltaisi myös “hampaat 

ja silmäluomet ja mahalaukku ja sidekudokset ja varpaankynnet” 

 

Samana päivänä Wittgenstein jatkaa merkintöjään uskonnollisesta kysymyksestä ja 

uskonnollisesta kielipelistä: “Uskonnollinen kysymys [sanat alleviivattu] on joko 

kysymys elämästä tai (tyhjää) [sana suluissa ja katkoalleviivattu] lörpöttelyä. Tätä 

kielipeliä – voisi sanoa – pelataan vain kysymyksillä elämästä. Aivan kuten sana 

‘auuu’ on vailla merkitystä – paitsi tuskanhuutona.” 

 

24.2.1937 Wittgenstein pohtii Jumalan maailman luomisen ihmettä: “On merkillistä, 

että sanotaan ‘Jumala on luonut maailman’, ei ‘Jumala luo jatkuvasti maailmaa’. 

Miksi tosiseikan, että maailma on alkanut olla, pitäisi näet olla suurempi ihme kuin 

sen, että se jatkaa olemassaoloaan. Vertaus käsityöläisestä johtaa harhaan. Että joku 

tekee kengän, on saavutus, mutta kun se on tehty (käsillä olevista aineksista) [suluissa 

oleva on alleviivattu], se jatkaa olemassaoloa omillaan jonkin aikaa. Mutta jos 

Jumala mielletään luojaksi, eikö maailmankaikkeuden säilymisen pitäisi olla aivan 

yhtä suuri [kolme edellistä sanaa alleviivattu] ihme kuin sen luomisen, - niin eivätkö 

nämä kaksi ole yksi ja sama [kolme edellistä sanaa alleviivattu]? Miksi minun pitäisi 

postuloida kertaluonteinen [sana katkoalleviivattu] luomisteko eikä jatkuvaa 
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säilyttämisen tekoa –  joka alkoi jossakin vaiheessa, jolla oli ajallinen alku – tai 

jatkuvaa luomista, mikä on sama asia.” 

 

17.3.1937 Wittgenstein tahtoo riidellä Jumalan kanssa: “Pilvien takia on mahdotonta 

nähdä, onko aurinko jo vuoren yllä vai ei & olen melkein sairas kaipuusta nähdä se 

lopultakin. (Haluan riidellä Jumalan kanssa.)” 

 

Seuraavan päivänä, 18.3.1937, hän jatkaa samasta aiheesta: “Auringon pitäisi nyt olla 

vuoren yllä, mutta sitä ei sään takia näy. Jos haluat riidellä Jumalan kanssa, se 

tarkoittaa, että Sinulla on väärä jumalakäsite. Olet taikauskossa. Sinulla on 

paikkansapitämätön käsite, jos olet vihoissasi omasta kohtalostasi. Sinun pitää 

järjestää käsitteesi uudelleen. Tyytyväisyyden kohtaloosi pitäisi olla viisauden 

ensimmäinen anti.” 

 

20.3.1937 Wittgenstein puhuu uskosta, sovituksesta ja armosta: “Uskon: ymmärrän, 

että uskomisen sieluntila voi tehdä ihmisen autuaaksi. Kun ihmiset näet uskovat, 

täydestä sydämestään [kaksi edellistä sanaa alleviivattu], että Täydellinen on 

uhrannut itsensä, elämänsä heidän hyväkseen, että hän on näin – alusta alkaen – 

sovittanut heidät yhteen Jumalan kanssa, niin että tästedes on yksinkertaisesti elettävä 

tavalla, joka on tämän uhrauksen arvoinen – niin tämän on silloin jalostettava koko 

ihminen, nostettava hänet niin sanoakseni aatelissäätyyn. Ymmärrän – tahdon sanoa – 

että tämä on [sana alleviivattu] sielun liikettä kohti autuutta.”  

 

Tämän jälkeen hän vielä jatkaa armon teemasta: “Sanotaan, uskoakseni: ‘Usko 

olevasi nyt sovitettu & älä tästedes tee enää syntiä!’ - Mutta on myös selvää, että 

tämä usko on armoa. Ja uskoakseni sille on edellytyksenä, että teemme kaikkemme & 

näemme ettei se johda mihinkään, että niin paljon kuin piinaammekin itseämme, 

jäämme silti vaille sovitusta. Sitten [sana alleviivattu] sovitus tulee oikeutetusti. 

Mutta onko se kadotettu, joka ei jaa tätä uskoa? En voi uskoa niin; tai paremminkin 

en voi uskoa sitä vielä. Ehkä [sana alleviivattu] näet tulen vielä uskomaan sen. Jos 
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tässä puhutaan tuon uhrin ’salaisuudesta’: sinun täytyisi tässä ymmärtää sanan 

‘salaisuus’ [sana alleviivattu] kielioppi!” 

 

Seuraavana päivänä 21.3.1937 Wittgenstein taas soimaa itseään säälimättömästi: 

“Olen alhainen & halpamainen & menee aivan liian hyvin. Ja kuitenkin olen iloinen, 

ettei mene huonommin! Armas kirje Maxilta.” Max Salzer (1868-1941) oli 

Wittgensteinin yhden sisaren Helenen aviomies ja Itävallan valtiovarainministeriön 

korkea-arvoinen virkamies.  

 

Parin päivän kuluttua 23.3.1937 Wittgenstein kirjoittaa: “Olen kuin kerjäläinen, joka 

toisinaan tunnustaa reluctantly, ettei ole kuningas.” 24.3. 1937 hän toteaa: “Pyydän & 

minulla on jo asiat niin kuin haluan: nimittäin puolittain taivasta, puolittain 

helvettiä!”  

 

24.3. ja 25.3.1937 hän pohtii vakavasti velkaa, lunastuskuolemaa ja 

kuolinkamppailua: “Ajattelin tänään ulkosalla oppia lunastuskuolemasta & pohdin: 

Voisiko lunastus uhrin kautta koostua siitä, että uhri teki [kaksi edellistä sanaa 

alleviivattu] sen minkä me kaikki haluamme tehdä, mutta emme voi. Mutta 

uskottaessa samaistutaan uhriin [sana alleviivattu], ts. velka maksetaan nyt nöyrällä 

tunnustuksella; täten uskovan pitää tulla aivan alhaiseksi [sana alleviivattu], koska 

hän ei voi tulla hyväksi. Sain ajatuksen, että minun pitäisi paastota huomenna 

(pitkäperjantaina) & ajattelin: teen niin. Mutta heti sen jälkeen se vaikutti minusta 

käskyltä, ikään kuin minun olisi pakko [sana alleviivattu] tehdä niin, & vastustin sitä. 

Sanoin: ‘Haluan tehdä niin, jos se tulee sydämestäni & en, koska minun käskettiin 

[sana alleviivattu]’ Mutta eihän tämä ole kuuliaisuutta! Ei ole itsensä kuolettamista 

[sana alleviivattu], jos tekee sydämestä kumpuavan asian (vaikka se olisikin 

ystävällinen tai tietyssä mielessä hurskas). Siihen ei sentään kuole [sana alleviivattu]. 

Kun taas kuolee, jos toteuttaa käskyn kuuliaisesti pelkästä kuuliaisuudesta. Tämä on 

kuolinkamppailua, mutta se voi olla, sen pitäisi olla hurskasta kuolinkamppailua. 

Niin ainakin minä ymmärrän asian. Mutta minä itse! - Tunnustan, etten halua kuolla 
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pois, vaikka ymmärrän, että se on korkeampaa. Tämä on kauheaa; & voisipa jokin 

valonkajo valaista tätä kauheutta!” 

 

Ja hän lopettaa tämän päiväkirjamerkintänsä seuraavasti: “Olen nukkunut parina yönä 

jokseenkin huonosti & tunnen itseni kuolleeksi, en pysty työskentelemään; ajatukseni 

ovat sumeita & olen masentunut, mutta pahaenteisellä tavalla. (Ts. pelkään tiettyjä 

uskonnollisia ajatuksia.)” 

 

6.4.1937 Wittgenstein pohtii kristinopin selitystä: “Kristinopin eräs selitys: Herää 

aivan kokonaan! Silloin huomaat, että sinusta ei ole mihinkään & näin ilosi tästä 

maailmasta lakkaa. Ja se ei voi myöskään palata, jos pysyt [sana alleviivattu] hereillä. 

Mutta nyt tarvitset pelastusta [sana alleviivattu], - muuten olet hukassa. Mutta sinun 

täytyy pysytellä hengissä (ja tämän maailma on sinulle kuollut), joten tarvitset uuden 

valon jostain muualta. Tässä valossa ei voi olla terävyyttä tai viisautta; sillä tälle 

maailmalle olet kuollut. (Sillä tämä maailma on paratiisi, jossa et syntisyytesi vuoksi 

voi kuitenkaan ryhtyä mihinkään.) Sinun täytyy tunnustaa itsesi kuolleeksi & saada 

toinen [sana alleviivattu] elämä (sillä ilman sitä sinun on mahdotonta tunnustaa 

itseäsi kuolleeksi joutumatta epätoivon valtaan). Tämän elämän täytyy ikään kuin 

pitää sinut häälymässä tämän maailman yläpuolella; ts. kun kävelet maan päällä, et 

silloin enää varaa [sana alleviivattu] maahan vaan riiput [sana alleviivattu] taivaasta; 

sinua pidellään ilmasta ylhäältä [sana alleviivattu], ei tueta alhaalta. – Mutta tämä 

elämä on rakkautta, inhimillistä rakkautta, rakkautta Täydelliseen. Ja tämä rakkaus 

(kaksi edellistä sanaa kaksinkertaisesti alleviivattu) on usko. ‘Kaikki muu järjestyy.’” 

 

Sitten hän jatkaa: “Jumala olkoon ylistetty, että olen tänään selkeämpi & voin 

paremmin.” 9.4.1937 Wittgenstein kirjoittaa päiväkirjaan vain seuraavat virkkeet: 

“Sinun täytyy rakastaa Täydellistä yli kaiken, silloin tulet autuaaksi. Tässä näyttää 

minusta olevan kristinopin ydin.” 

 

17.4.1937 Wittgenstein kirjoittaa aika mystisesti: “Onko oleminen yksin itsensä 

kanssa – tai Jumalan kanssa – erilaista kuin oleminen yksin petoeläimen kanssa? Se 
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voi käydä kimppuusi koska tahansa. – Mutta eikö sinun juuri siksi pitäisi olla 

juoksematta pakoon?! Eikö tämä ole niin sanoakseni ihanuutta?! Eikö se tarkoitakin: 

kiinny tähän petoeläimeen! – Ja silti on pyydettävä: Älä saata meitä kiusaukseen! 

 

Parin päivän kuluttua 19.4.1937 Wittgenstein puhuu Kristukseen uskomisesta ja 

Kristuksen rakastamisesta varsin kiinnostavasti seuraavasti: Uskon: sana ‘uskoa’ on 

saanut aikaan hirvittävästi tuhoa uskonnossa. Kaikki solmuiset ajatukset 

‘paradoksista’ historiallisen [sana alleviivattu] tosiseikan ikuisesta [sana alleviivattu] 

merkityksestä ym. Mutta jos, sen sijaan että puhuisit ‘uskosta Jeesukseen 

Kristukseen’, puhutkin ‘rakkaudesta Kristukseen’, paradoksi katoaa, ts. älyn [sana 

kaksinkertaisesti alleviivattu] kiihottuminen katoaa. Mitä tekemistä uskonnolla on 

tällaisen älyn ärsytyksen kanssa. (Jollekulle sekin voi kuulua osaksi hänen 

uskontoaan.) Ei ole kuitenkaan niin, että nyt voisi sanoa: Kyllä, lopultakin kaikki on 

yksinkertaista – tai käsitettävää. Yhtään mikään ei ole käsitettävää [sana alleviivattu], 

se ei vain ole käsittämätöntä [sana alleviivattu]. -” 

 

Wittgenstein puhuu päiväkirjassaan myös hyvin intiimejä, myös terveydentilaansa 

liittyviä, asioita. 20.4.1937 hän kirjoittaa muun muassa seuraavasti: “Jo joitakin 

kuukausia ulosteessani on taas ollut verta & minulla on myös hiukan [sana 

alleviivattu] kipuja. – Ajattelen usein, että kuolen ehkä peräsuolen syöpään. – Niin tai 

näin, voisinpa kuolla hyvin [sana alleviivattu]! – Wittgensteinia oli tutkittu monta 

kertaa, mutta vasta vuoden 1949 marraskuussa hänellä todettiin eturauhassyöpä. Hän 

kuoli siihen 29.4.1951 62-vuotiaana. 

 

Hieman myöhemmin samana päivänä, 20.4.1937, hän pohtii: “Teen tänään jotakin 

väärää & huonoa: nimittäin oleilen tahtoa vailla. En näytä pystyvän tekemään mitään 

kunnollista & olen lisäksi eräänlaisen ummehtuneen pelon vallassa. - Tällaisissa 

olosuhteissa minun pitäisi ehkä paastota & rukoilla; - mutta olen taipuvainen 

syömään & syömään - sillä tällaisena päivänä pelkään katsoa itseäni.” 
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Muutaman päivän kuluttua 29.4.1937 Wittgenstein toteaa: “Ajatukseni jotenkin 

juoksettuvat [sana alleviivattu] nyt, kun koetan ajatella filosofiaa. (alkuperäinen 

muotoilu “logiikkaa”.) - Onko tämä filosofisen urani loppu?” Päiväkirjan viimeinen 

merkintä on 24.9.1937. Sen lopussa Wittgenstein kirjoittaa: “On oikein pelätä jopa 

suurmiesten henkiä. Ja hyvien [sana alleviivattu] ihmisten. Millä näet voit olla 

häneen terve vaikutus, voikin olla minuun epäterve vaikutus. Sillä henki ilman 

ihmistä [sana alleviivattu] ei ole hyvä – eikä huono. Minussa se voi kuitenkin olla 

paha henki.” 

 

Myöhemmin kirjassaan Varmuudesta (1969) Wittgenstein sanoo rohkeasti ja viisaasti 

moniin Ajatusliikkeiden päiväkirjamerkintöjen sisältöön ja niiden opetuksiin liittyen 

§:ssä 344:“Elämäni sisältö on siinä, että tyydyn moniin asioihin.” 

 

Ajatusliikkeitä on varsin puhutteleva kirja. Se on hieno osoitus siitä, kuinka tärkeänä, 

voi sanoa jopa elintärkeänä –  Wittgenstein piti perimmäisten kysymysten, ennen 

kaikkea uskonnollisen uskon, pohdintaa. Ristiriitaisuudestaankin huolimatta 

päiväkirjat tarjoavat erittäin kiinnostavan kuvauksen Wittgensteinin elämästä 1930-

luvulla.   
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