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Modernin teologian ydinongelma 
  

 

Kaksi Kaliforniassa asuvaa suomalaista systemaatikkoa, Jarmo Tarkki 

(uskonnonfilosofia) ja Veli-Matti Kärkkäinen (ekumeniikka), ovat Vartijan viime 

numeroissa taittaneet peistä siitä, kykeneekö moderni systemaattinen teologia 

käsittelemään kysymystä totuudesta. Tarkki väittää, että ei, ja Kärkkäinen sanoo, että 

kyllä kykenee. Keskustelua seuranneena minusta tuntuu siltä, että he puhuvat koko 

ajan kumpikin hieman erilaisesta totuudesta. 

  

Jarmo Tarkin kysymys koskee radikaalia perimmäistä totuutta, jonka selvittämiseen 

tarvitaan kaikkien asiaan kuuluvien tieteenalojen kriittistä katsetta mutta joka viime 

kädessä kuitenkin karkaa siltä, joka väittää totuuden tietävänsä. Tarkki puolustaa 

ajatusta, jonka mukaan positiiviset uskonnolliset totuudet eivät kestä historiallista 

kritiikkiä eivätkä ne kestä radikaalin filosofisen totuusvaatimuksen edessä. Tarkin 

argumentaation mukaan teologinen puhe ei saavuta sellaista perimmäistä totuutta eli 

ilmoitusta, jota Raamattu ja kristilliset opinkohdat väittävät edustavansa. 

  

Veli-Matti Kärkkäinen puolestaan sanoo, että systemaattinen teologia on keskustellut 

totuudesta paljon ja monipuolisesti, suoraan ja avoimesti. Ongelma onkin siinä, että 

mikään ihmistieteellinen tutkimus ei tavoita Tarkin vaatimaa perimmäistä totuutta; 

siten sitä on mieletöntä vaatia myöskään systemaattiselta teologialta. Siitä, mistä 

voidaan erilaisten tieteiden keinoin keskustella, keskustellaan mahdollisimman 

kriittisesti. Kärkkäisen argumentaation mukaan teologinen puhe ei edes kuvittele 
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saavuttavansa totuutta tai ilmoitusta. Sen sijaan se on kristillisen ilmoituksen ja opin 

palveluksessa selventämällä ehtoja ja edellytyksiä, joiden varassa niistä puhutaan. 

Tästä syystä Kärkkäisen mukaan systemaatikko voi tunnustautua kristityksi ilman, 

että hänen tieteellinen integriteettinsä siitä kärsii. 

  

Tarkin ja Kärkkäisen keskustelu on stimuloivaa ja viihdyttävää. Siinä on kuitenkin 

myös paljon toistoa ja ohipuhumista, jotka ovat tavallisia kaikille intohimoisille 

debateille. Keskustelun paras anti lukijalle on siinä, että hän joutuu hieromaan omia 

aivonystyröitään ja kehittämään omaa ajatteluaan – aina uusia oivalluksia myöten. 

  

Näen keskustelussa yhden olennaisen kysymyksen, jonka Jarmo Tarkki mainitsee. Se 

liittyy kuiluun, jonka 1700-luvun valistus on lyönyt yhtäältä Raamatun ja klassisen 

kristillisen opin sekä toisaalta modernin teologisen puheen välille. Raamatullisen ja 

patristisen jumalapuheen luonnollisiin edellytyksiin kuuluvat kolmikerroksinen ja 

myöhemmin ptolemaiolainen maailmankuva, primitiivinen usko ihmeisiin ja 

yliluonnollisten kertomusten todenperäisyyteen sekä kaikesta tästä kasvanut ajatus 

Raamatun kaikinpuolisesta erehtymättömyydestä. 

  

Sen sijaan moderni systemaattinen teologia keskustelee Raamatusta ja kristillisestä 

opista modernin maailmankuvan ehdoilla. Eikä se voisikaan tehdä toisin: sen on 

rakennettava siltoja moderniin kosmologiaan ja lääketieteeseen, historiallis-kriittiseen 

raamatuntutkimukseen, filosofiaan ja moneen muuhun nykyaikaiseen keskusteluun. 

Ongelma on siinä, että näin tehdessään systemaattinen teologia joutuu kohottamaan 

Raamatun ja dogman teologisen puheen menneen ja taakse jätetyn ajan maailmasta 

keskelle modernia keskustelua. Tällöin Raamatusta kohotettu teologinen puhe 

muuttaa muotoaan ja kadottaa alkuperäisen kontekstinsa. Olennainen kysymys on 

siinä, kadottaako se tuolloin myös alkuperäisen sisältönsä.  

  

Puhuvatko moderni systemaattinen teologia ja Raamattu samoista asioista? Voiko 

esimerkiksi apostolisen uskontunnustuksen sisällöistä puhua vaivatta moderniin 

maailmankuvaamme sovitettavina ilmiöinä? Oma ongelmansa on myös siinä, että 



77 
 

systemaattisessa teologiassa kehitetään abstrakteja ajattelun järjestelmiä, jotka eivät 

vastaa Raamatun hyvin erilaisten tekstien historiallisesti kirjavaa maailmaa. 

Parhaimmillaan Raamatun tekstit ovat inspiroineet systemaattista teologiaa. Jo 

tutkiessaan teologisen puheen ehtoja ja edellytyksiä systemaattinen teologia on 

luovaa, mutta vielä luovempaa se on tulkitessaan Raamattua ja muita kadonneessa 

ajassa syntyneitä tekstejä. 

  

Eksegetiikkaan nojautuvalla systemaatikolla on edessään monia haasteita, olipa hän 

liberaali tai konservatiivi. Systemaattisessa teologiassa on monesti taipumus valita 

eksegeettiseksi referenssiksi sellaista konservatiivista eksegetiikkaa, joka sopii 

kulloisenkin systemaatikon konstruktiivisiin pyrkimyksiin. Opin kannalta keskeisissä 

kysymyksissä raamatuntutkimuksen tulee olla myötäkarvaista ja harmitonta. Tämä 

lienee Kärkkäisen ongelma. Tarkille, joka soveltaa radikaalimpaa eksegetiikkaa, 

avautuu toisenlaisia kysymyksiä. Loogikkona ja rationalistina Tarkki hylkää 

kokonaan perinteisen kristinuskon opillisen apparaatin ja päätyy keskustelemaan 

eksegetiikan parissa tehdyistä avauksista. Näissäkin on oma valitsemisen tuskansa. 

Tarkin ensimmäisessä artikkelissaan peräänkuuluttama historian Jeesus on eettinen, 

rationaalinen ja psykologisesti puhutteleva hahmo – tai ainakin tulkittavissa 

sellaiseksi. Rudolf Bultmann, jonka demytologisointiohjelmaa Tarkki pitää 

ohittamattomana, puolestaan hylkää historian Jeesuksen ja tekee varhaiskristillisen 

(ja etenkin Paavalin) kerygman eksistentiaalisesta tulkinnasta kristinuskon ytimen. 

Yhtä kaikki Tarkki kannattaa Bultmannin ohjelman päivittämistä. 

  

Nämä kysymykset ovat yhteisiä kaikille systemaatikoille ja eksegeeteille; heidän 

kaikkien on löydettävä paikkansa väitteiden, kritiikin ja erehdysten upottavilla soilla, 

joista kukaan ei paroni von Münchhausenin tavoin pääse nostamaan itseään hiuksista 

ylös. Kukaan ei järkeilyineen pääse nousemaan voittoisan totuuden puhtaisiin 

yläilmoihin – lintuperspektiiviä hallitsemaan, Kärkkäisen ilmaisemaa ajatusta 

kehitelläkseni. 

 

Matti Myllykoski 
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Aggiornamento! 

Jarmo Tarkki 
 

 

 

Olen ilahtunut ja jopa hieman yllättynyt, että Vartijan artikkeliini ”Systemaattisen 

teologian kauhistus – alethiologia” (22. 9. 2020) ilmestyi kaikkiaan yhdeksän 

vastinetta. Kiitos kaikille kirjoittajille arvokkaista ja ajatuksia herättävistä 

kommenteista. Selvää näyttää olevan, että totuuskysymys teologiassa on aihe, joka 

kiinnostaa ja jota ei ole riittävästi käsitelty. 

 

Oma aikamme on omiaan herättämään kysymyksiä totuuden luonteesta. 

Postmodernissa filosofiassa totuuskäsite on kyseenalaistettu ja suhteellistettu, osin 

perustellusti. Postmoderni filosofia, samoin kuin episteemisen egalitarismin 

olettamus siitä, että kaikki ihmiset tietävät suurin piirtein yhtä paljon eri asioista – ja 

tätä kehitystä kiihdyttävä sosiaalinen media, ovat johtaneet ”totuuden” 

balkanisoitumiseen ja totuusrelativismiin. Paavi Benedictus XVI nimitti tätä 

”relativismin diktatuuriksi”. Jo Pilatukselta tuttu kysymys, ”Τί ἐστιν ἀλήθεια;” 

edellyttää, että totuus on olemassa. Toinen asia on, tiedämmekö me ”mikä on 

totuus?”  

 

Alla muutamia vastineiden inspiroimia huomioita.1 

 

 

Yleishuomioita 

 

Argumentum ad hominem -argumentit ovat virhepäätelmiä. Niiden tyypillinen muoto 

yksinkertaistettuna on tämä: ”A esittää proposition x, B väittää, että A:lla on jokin 

 
1 Jotta loppuartikkelini pysyisi kohtuullisen kokoisena, olen joutunut jonkin verran 
”poukkoilemaan” asiasta toiseen.  



79 
 

ominaisuus (esim. riittämätön koulutus, osaamisen puute, kyvyttömyys, 

tietämättömyys) ja B päättelee, että propositio x on siksi epätosi.” Tämä voidaan 

myös esittää positiivisesti: ”A esittää proposition x, B väittää, että A:lla on jokin 

ominaisuus (esim. A on saanut kriittisen koulutuksen ja on kansainvälisesti tunnettu 

skolaari) ja B päättelee, että propositio x on siksi tosi.” Muodoltaan jälkimmäinen on 

argumentum ab auctoritate, joka on esim. Maimonideen mukaan hyväksyttävää, 

mutta vain, mikäli parempaa tapaa ei ole. Ensiksi mainittu on väärin, toiseksi 

mainittu on episodisesti väärin ja parhaimmillaankin varsin matalaoktaaninen 

argumentti. Veli-Matti Kärkkäisen ”Loppuottelu”-artikkelin viimeinen kappale on 

malliesimerkki positiivisesta argumentum ad hominem virhepäätelmästä! 

 

Kummallista on, että argumentum ad hominem -argumentin käyttäjät ovat 

vapauttaneet Raamatun kirjoittajat tältä huomautukselta. Oliko esimerkiksi 

Markuksen evankeliumin kirjoittaja kriittisen koulutuksen saanut kansainvälisesti 

tunnettu skolaari? Kirjoitustyyli paljastaa, että näin ei ollut. Olisiko tässä riittävä syy 

Markuksen evankeliumin hylkäämiseen? Johdonmukaisuus on yleisesti ottaen 

hyveellistä, mutta systemaatikot näyttävät harrastavan sitä valikoivasti. 

 

Jotkut Vartijaan kirjoittaneet ovat hyökänneet henkilöäni vastaan todistaakseen, että 

esittämäni propositiot ovat epätosia, puutteellisia tai suorastaan virheellisiä, koska en 

tunne nykyistä keskustelua, en osaa tehdä erotuksia humanististen ja luonnontieteiden 

välillä, en tunne asiaa, sekoitan asioita, jne. 

 

Myönnän avoimesti, että en ole universaaliekspertti, kaikkien alojen 

erikoisasiantuntija. Mutta kriitikoiden olisi hyvä tiedostaa, etten ole kirjoittanut ylös 

kaikkea sitä, mitä eri asioista tiedän. On siis virheellistä olettaa, että jos en 

kirjoittanut jostakin asiasta, en ole siitä tietoinen. Yksi helpoin tapa arvostella 

kirjoituksia on osoittaa, mitä niistä puuttuu ja samalla todistaa omaa 

erinomaisuuttaan. Tällainen kritiikki ei kuitenkaan, arvostettujen teologien mukaan, 

koske pyhiä kirjoituksia, kuten yllä totesin. 
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Ilmari Karimies, joka ilmoitti erikoisalakseen epistemologian, väitti Vartijan 

kirjoituksessaan: ”Aikomuksenani on osoittaa Tarkin asiantuntemuksen ja teologisen 

metodin vakavat puutteet. Kyseessä ei itse asiassa ole mikään haaste, vaan huitaisu 

kohti olkiukkoa, joka ei kosketa eikä edes ymmärrä asiaan liittyviä syvempiä 

teologisia kysymyksiä.”  

 

En tunne Karimiestä, suomalaista epistemologian eksperttiä. Jos Karimies on 

todellakin erinomainen epistemologi, silloin hänen pitäisi tietää, että hän ei voi tietää, 

mitä Tarkki tietää. Tämän tunnustamisen sijaan Karimies moittii minua siitä, että en 

ole kirjoituksessani ottanut huomioon kaikkia uusimpia epistemologisia virtauksia. 

En malta olla mainitsematta, että suomeksi (ja nyt myös englanniksi) on julkaistu 

merkittävä, mutta toistaiseksi harmillisen vähälle huomiolle jäänyt Antti Hautamäen 

kirja Näkökulmarelativismi. Tiedon suhteellisuuden ongelma (2018). Juttelin hyvän 

ystäväni Antin kanssa kirjan tekovaiheessa monista yksityiskohdista ja luin läpi 

varhaisimpia versioita. Epistemologiaekspertti Karimies on varmastikin lukenut 

Hautamäen kirjan ja ymmärtää sen pääajatuksen: myös Karimiehen näkemykset 

kuuluvat näkökulmarelativismin piiriin. 

 

Karimiehen opetuksia seuraten voisimme ”kriittisesti” (ja virheellisesti) arvioida 

Kärkkäisen viisiosaista magnum opusta, jossa ei sanallakaan viitata 

modaalilogiikkaan kuuluvaan doksastiseen logiikkaan. Tämä kertoo siitä, että 

Kärkkäinen ei tunne doksastista logiikkaa, jossa totuuskysymyksillä on huomattava 

paikkansa. Mutta näin ei tietenkään välttämättä ole.  

 

Toiseksi, Pentti Saarikoski, jota lainasin jo alkuperäisessä Vartijan artikkelissani, 

huomautti tärkeästä asiasta: ”…Esko Haavan Matteuksen evankeliumi, Helsinki 

1958, yliopiston kurssikirja, on asiaa tunteva mutta asiaa ymmärtämätön…”2 

 

 
2 Evankeliumi Matteuksen mukaan. Suomentanut Pentti Saarikoski. Helsinki, Kustannusosakeyhtiö 
Otava, 1969, s. 7. 
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Vastaavasti esim. pieni lapsi voi osata runon ulkoa ja on tässä merkityksessä ”asiaa 

tunteva”. Aikuinen, joka kuulee runon lausuttuna, ei välttämättä osaa runoa ulkoa 

eikä siis ole ”asiaa tunteva”, mutta ymmärtää sen sanoman, mihin taas lapsi ei 

välttämättä pysty. Tämä pätee myös moniin teologeihin, kuten Saarikoski huomautti.  

 

Joskus tuntuu siltä, että systemaattisen teologian edustajat ovat kuin runon esittänyt 

lapsi, jotka ovat asiaa tuntevia, mutta asiaa ymmärtämättömiä. On kuin he 

näyttäisivät osaavan hyvin oikean sanaston (semantiikan), mutta kielioppi (syntaksi) 

ei ole hallinnassa. 

 

Asian tuntemuksen ja asian ymmärtämisen sekoittaminen on monen ongelman ydin. 

Lähtökohtaisesti oletamme, että asiaa tunteva on myös asiaa ymmärtävä ja että asiaa 

ymmärtävä on myös asiaa tunteva. On tärkeätä oivaltaa, että näin ei välttämättä ole. 

 

 

Yhteenveto alethiologiasta teologiassa 

 

Alethiologia (totuusoppi, oppi totuudesta), epistemologian osa-alueena, näyttää yhä 

edelleen etsivän paikkaansa systemaattisessa teologiassa samaan tyyliin kuin 

Diogenes etsi lyhdyn kanssa rehellistä miestä Ateenan kaduilla. Jos kirkko on 

totuusyhteisö ja jos kirkolla on totuus, silloin totuuden etsijä löytää etsimänsä 

kirkosta. Mutta miksi kirkko ja siis systemaattinen teologia, joka selittää ja kehittää 

kirkon opillisia näkemyksiä, näyttää pelkäävän ja välttävän alethiologiaa? Onko niin, 

että kirkko itse ei ole varma uskottavaksi esittämästään omasta uskostaan (fides quae 

creditur)? Jos näin on, silloin alethiologisten kysymysten välttäminen on 

ymmärrettävää, vaikkei hyväksyttävää. 

 

Alethiologian problematiikka on lyhyesti: Mitä ovat totuudet ja mikä, jos mikään, 

tekee niistä totuuksia. Näihin kysymyksiin on pyritty vastaamaan lähinnä kolmen 

uusklassisen totuusteorian avulla: korrespondenssi, koherenssi ja pragmaattinen 

totuusteoria. 
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Maailma ei sinänsä ole tosi tai epätosi, maailma on sitä, mitä se on. Mutta maailmasta 

esitetyt propositiot, väitteet ja uskomukset ovat joko tosia tai epätosia. Totuus on siis 

propositioiden ominaisuus. 

 

Bertrand Russell ja G.E. Moore kehittivät totuuden identiteettiteorian: tosi 

propositio on identtinen faktan kanssa. Myöhemmin he kuitenkin luopuivat totuuden 

identiteettiteoriasta korrespondenssiteorian hyväksi. Russell ja Moore päätyivät tähän 

koska heidän mukaansa propositioita ei ole olemassa. Tämä johtopäätös on 

radikaalisuudessaan häkellyttävä. Moore valittikin, ettei hän ole pystynyt esittämään 

selvää ja vakuuttavaa argumenttia näkemyksensä tueksi.  

 

Russellin ja Mooren mukaan totuuden ensisijaiset kantajat eivät ole propositioita, 

vaan uskomuksia: 

 

Uskomukset ovat tosia jos ja vain jos ne korrespondoivat faktojen kanssa.  

 

Totuuden korrespondenssiteoria on luonteeltaan ontologinen. Uskomus on tosi, jos 

on olemassa jokin entiteetti, olio, jonka kanssa se korrespondoi. Mutta mitä 

tarkoitetaan tarkasti ottaen ”korrespondoimisella”? Tässä lyhyessä artikkelissa ei ole 

mahdollista puuttua tarkemmin niihin moniin kysymyksiin, joita totuuden 

korrespondenssiteorian käsittelyn yhteydessä on esitetty. Riittää, että uskomukset 

ovat eräänlaisia propositioita ja että propositiot ovat tosia, jos ne vastaavat faktoja. 

 

Totuuden koherenssiteoria voidaan määritellä lyhyesti näin: 

 

Uskomus on tosi, jos ja vain jos se on osa yhteensopivaa uskomussysteemiä 

 

Tärkeätä on todeta, että jokin uskomus, propositio voi olla tosi koherenssiteorian 

mukaan mutta epätosi korrespondenssiteorian mukaan tai päinvastoin. 
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Systemaattinen teologia on perinteisesti erityisen tarkka yhteensopivuuden kanssa, 

mutta jättää totuuden korrespondenssiteorian liian usein huomioitta. 

 

Klassisen määrittelyn mukaan tiedon asteet ovat: 

Dubio epäily 

Opinio mielipide 

Fides usko 

Scientia tiede 

Sapientia viisaus 

 

Systemaattisella teologialla on taipumus jämähtää ”opinio”-asteelle: kaksi teologia 

väittelee asiasta, jossa on vain vakaumuksia ja mielipiteitä ilman faktoja. Siksi 

useimmat teologiset väittelyt ovat turhanaikaisia, mutta siinä mielessä hyödyllisiä, 

että niitä voi jatkaa loputtomiin. 

 

 

W.K. Cliffordin lause 

 

Englantilaisen matemaatikon ja filosofin William Kingdon Cliffordin (1845-1879) 

lause kuuluu näin:  

 

”On väärin aina, kaikkialla ja kaikkien mielestä, uskoa mitään (tai mihinkään) 

riittämättömien todisteiden perusteella.” (“It is wrong always, everywhere and for 

everyone, to believe anything upon insufficient evidence.”)  

 

Cliffordin lause on monella tavalla mielenkiintoinen. Ensinnäkin siinä 

riittämättömien todisteiden perusteella uskominen määritellään moraalisin termein. 

Toiseksi lause on ongelmallinen: mitä tarkasti ottaen tarkoitetaan ”riittämättömillä 

perusteilla”, ts., mitkä olisivat ”riittävät perusteet” ja toisaalta, onko perusteltua olla 

uskomatta mitään (tai mihinkään) ja milloinkaan riittämättömien todisteiden 
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perusteella? Aiheesta on olemassa kokonainen modaalilogiikan alue, edellä 

mainitsemani ”doksastinen logiikka”. 

 

Tärkeätä on myös tehdä ero uskomisen ja tekemisen välillä. Hyvä episteeminen 

tapakulttuuri edellyttää, että toimintaan ryhdytään vasta silloin, kun toimintaan 

ryhtymisen syy on hyvin perusteltu tosi uskomus, ts. tieto. Tämän periaatteen 

laiminlyönnillä on usein traagisia seuraamuksia. Historia on täynnä esimerkkejä tästä: 

Heaven’s Gate ryhmän jäsenet odottivat Marshall Applewhiten johdolla, että Hale-

Bopp komeettaa seuraava lentävä lautanen poimii heidät ”seuraavalle tasolle”. Mutta, 

jotta matkalle voitaisiin lähteä, ryhmän jäsenten on ensiksi tehtävä itsemurha. 

Yhteensä 38 jäsentä ja Applewhite tekivät itsemurhan maaliskuussa, 1997. Lentävän 

lautasen sijaan ruumiit haettiin paikalliselle ruumishuoneelle San Diegossa. Entä 

Donald Trumpin fanaattiset kannattajat, jotka yhä edelleen (heinäkuussa 2021) 

uskovat ilman minkäänlaisia todisteita, että Trump on oikea presidentti ja Biden 

varasti vaalit häneltä? Tämä usko johti loppiaisena 2021 Yhdysvaltojen kongressin 

valtaamiseen. Entä ne fundamentalistiset evankelikaalit, jotka uskovat Jumalan 

suojaavan heidät koronavirukselta ja vaikka he kuolisivatkin, miksi ottaa rokote, jos 

kerran kuoltuamme saamme viettää todella pitkän ajan (ikuisuuden) Jeesuksen 

kanssa? Voimme kaiken lisäksi kehittää uusia virusvariantteja, tartuttaa koko joukon 

muitakin (koska emme usko maskien käyttöön) ja viedä heidät mukanamme 

Jeesuksen luokse. 

 

Evidentialismin, riittävien uskomisperusteiden hylkääminen ei siis aina ole 

harmitonta. Systemaattisen teologian pitäisi ottaa evidentialismi vakavasti. Jos se ei 

siihen pysty, sen olisi tunnustettava avoimesti, että se ei ole evidenssiin perustuvaa 

tiedettä ja että se on vain ja ainoastaan kokoelma eri ihmisten eri aikoina eri paikoissa 

esittämiä vakaumuksia, mielipiteitä ja uskomuksia ja että se saattaa olla vaarallista. 

Ilman evidenssiä alethiologia on mahdotonta. 
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Evidenssin lajit 

 

Evidenssin lajit ovat: 

julkinen toistettava 

julkinen ei-toistettava 

yksityinen toistettava 

yksityinen ei-toistettava 

 

Näistä kolme ensimmäistä ovat empiirisen tutkimuksen käyttämiä evidenssin lajeja. 

Mielenkiintoinen kysymys pohdittavaksi on, kuuluuko mikään näistä systemaattisen 

teologiaan. 

 

Viimeinen näistä, ”yksityinen ei-toistettava” eli  ipse dixit -pohjainen argumentti on 

heikoin evidenssin laji (mutta siitä huolimatta evidenssiä). Mutta juuri siellä 

haudotaan hölynpölyä. ”Asia on niin ja niin, koska sanon niin.” Näyttää siltä, että 

systemaattinen teologia on kunnostautunut ipse dixit -evidenssin käyttössä, jota 

vahvistetaan muiden arvostettujen ja oppineiden skolaareiden sanomisilla. 

Kirjoitusten vahva nootittaminen pönkittää näkemystä siitä, että nyt olemme 

vakavalla asialla.  

 

 

Kuolemanjälkeisestä elämästä 

 

Veli-Matti Kärkkäinen ilmoitti olevansa järkyttynyt edesmenneen professori Heikki 

Räisäsen kommentista kuolemanjälkeisestä elämästä vastauksena Martti Mäkisalon 

kysymykseen: ”Entä mitä Räisänen arvelee itselleen tapahtuvan, kun hän kuolee?” 

 

”Eiköhän se ole siinä. Elämä ja tietoisuus päättyy. Näin arvelen, kysyttäessä – en siis 

’opeta’.” (Kotimaa 3.10. 2015, Martti Mäkisalon haastattelu) 
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Veli-Matti, ymmärtääkseni sinulla ei ole pitäviä todisteita ipse dixit -argumentin 

lisäksi kuolemanjälkeisestä elämästä, mutta mitä tapahtuisi, jos tulisit jostakin syystä 

täysin vakuuttuneeksi siitä, että tosiasiassa mitään sellaista ei ole olemassa? 

Luopuisitko kristinuskosta, Jeesuksen seuraamisesta? Voisitko kuvitella, että joku 

voisi olla Jeesuksen seuraaja ja kirkon uskollinen jäsen ilman uskoa 

kuolemanjälkeiseen elämään, kuten Heikki Räisänen? 

 

Veli-Matti ilahduttavasti vastasi tähän kysymykseen ”Loppuottelu”-artikkelissaan. 

Jos toivo kuolemanjälkeisestä elämästä osoitettaisiin ”vääräksi ja perusteettomaksi”, 

Veli-Matti luopuisi kristinuskosta ja ”jättäisi oitis papintehtävät”.3 

 

Olen hämmästynyt siitä, että Kärkkäinen, toisin kuin Heikki Räisänen, ei näe 

kristinuskossa mitään seuraamisen arvoista ilman henkilökohtaista kuolemanjälkeistä 

elämää. Tässä asiassa olen Kärkkäisen kanssa jyrkästi eri mieltä. Itse näen 

kristillisessä perinteessä ja kirkon opetuksissa paljon säilyttämisen ja seuraamisen 

arvoista, joiden arvo ei riipu uskosta kuolemanjälkeiseen (henkilökohtaiseen) 

elämään. 

 

Kärkkäinen uskoo, oman ilmoituksensa mukaan, ilman todisteita kuolemanjälkeiseen 

elämään. Useimmat uskonnolliset traditiot sisältävät tämän kaikkein 

markkinakelpoisimman uskomuksen: kuolemanjälkeinen elämä. Kärkkäinen näyttää 

ajattelevan, että on perusteltua uskoa moniin asioihin, koska palkintona on 

kuolemanjälkeinen iankaikkinen elämä. Ilman tätä palkintoa ei kannata uskoa.  

 

En ole lainkaan eri mieltä siitä, etteikö kuoleman jälkeen olisi elämää. Totta kai on, 

mutta jäänkö minä eloon kuolemani jälkeen, on aivan toinen asia. Muut ihmiset, 

 
3 Mielenkiintoista olisi kuulla Kärkkäiseltä, miten toivo kuolemanjälkeisestä elämästä voitaisiin 
osoittaa ”vääräksi ja perusteettomaksi.” Jos hän vastaa, ettei voi kuvitellakaan mitään sellaista 
tapaa, silloin toivo kuolemanjälkeisestä elämästä olisi merkityksetön lause. Logiikan sääntöjen 
mukaan x=~~x. Jos meillä ei ole ~x silloin meillä ei ole ~~x eikä siis x. 
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eläimet, kasvit, jne. elävät minun kuolemani jälkeen. Minä ”elän” kuolemani jälkeen, 

kuten usein on todettu, niiden ihmisten mielissä, jotka yhä muistavat minut.  

 

Kärkkäinen ehdottaa, että ”transsendentaalit” kuten kauneus, hyvyys ja totuus 

todistavat siitä, että kuolema ei ole kaiken päätepiste. Hämäräksi jää, miten 

”transsendentaalit” todistavat Kärkkäisen omasta kuolemanjälkeisestä elämästä, jolle 

hän on jo todennut ”ei löydy objektiivista evidenssiä”. Toiseksi hän naivisti, 

käyttääkseni Kärkkäisen termiä, näkee todistuksia kuolemanjälkeisestä elämästä 

”elämän mielekkyydessä” ja ”näennäisestä tarkoituksellisuudesta”.4   

 

Mutta minkälaista elämä olisi iankaikkisuudessa ja mitä siellä tehtäisiin? Siellä 

tietysti iloitaan ja nautitaan Karitsan häistä, mutta kuinka kauan jaksamme juhlia? 

Mitä jos kyllästyn iankaikkiseen elämään? Pääseekö taivaasta pois, jos haluaa? Vai 

onko niin, että taivaan ihanuus on jotakin sellaista, mitä emme edes voi kuvitella? Jos 

kuoleman jälkeen ei ole mitään, emme ole myöskään mitään kaipaamassa. Mutta nyt 

monet ovat varmuuden vuoksi kilttejä, että saisivat oman mukavan henkilökohtaisen 

taivasosuuspaikan. Kuten Kärkkäinen on useasti todennut, hän luottaa Blaise 

Pascalin vedonlyöntiin: hän uskoo Jumalaan, koska palkinto on iankaikkinen elämä 

ja jos emme usko, saamme iankaikkisen rangaistuksen. Kannattaa siis uskoa. Sitä 

paitsi mitä vahinkoa uskomisesta on? 

 

Tiedän, että em. kysymykset ovat ”epätieteellisiä”, mutta pätevä systemaatikko, 

kuten Kärkkäinen, pystyy tästäkin tekemään järkevän argumentin, käyttämällä 

sanastoa (semantiikkaa), joka vakuuttaa lukijan esitetyn argumentin kriittisyydestä ja 

tieteellisyydestä huomaamatta, että keisarilla ei todellakaan ole vaatteita!  

 

Kärkkäisen naivistisen idealistinen maailmankuva elää vahvasti esivalistusaikaa. 

Tähän maailmankuvaan hän lisää moderneja ”mausteita”, joiden avulla pseudotiede 

(systemaattinen teologia) näyttelee hovikelpoista akateemista tutkimusta. Tosiasiassa 

 
4 Kärkkäisen kannattaisi tutustua “Hyperactive Agency Detection Device” -teoriaan.  
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kyse on satuteologiasta. Antiikin ajan astrologia on modernin astronomian 

näkökulmasta epätotta. Kärkkäisen teologia on kuin modernia astronomiaa, joka 

yrittää osoittaa antiikin astrologian todeksi. Kriittisen koulutuksen saanut astronomi 

ei edes yrittäisi tätä.  

 

 

Systemaattinen teologia ja totuuden paikka siinä 

 

Systemaattisten teologia -esitysten ensimmäisessä osassa kirjoittajat tavallisesti 

käyvät läpi metodologiset kysymykset ja myös kysymykset totuudesta. Niin tekee 

Kärkkäinenkin viisiosaisen systemaattisen teologiansa ”prolegomenassa”. Siellä hän 

mm. kirjoittaa yhden virkkeen, jonka kaiketi pitäisi selvittää asioita. Haastan lukijaa 

”ymmärtämään” tämän: 

 

That said, for the purposes of this brief prolegomenon to systematic theology, it is 

crucial to mention that as important and impending as the “practical” reason for 

engaging the religious other may be — in terms of establishing a pedagogical contact, 

helping Christians live in a civil way with the other, and preparing them to witness to 

Christ in the matrix of religious convictions — systematic/constructive theology 

could relegate that task to other theological disciplines such as missiology or 

ministerial studies unless the task materially belonged to its own domain.5 

 

Kärkkäinen kertoi, että näin pitää kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Olen jyrkästi eri 

mieltä. Jos kirjoittaja tietää, mistä puhuu, hän osaa sen myös kirjoittaa niin, että lukija 

saa selville lauseiden merkityksen. Yllä oleva lause vaikuttaa tieteelliseltä, 

korkealentoiselta ja ennen kaikkea todella syvälliseltä. Mutta onko se sitä? Yritin 

avata lauseen merkityksen (Kärkkäisen mukaan olen ymmärtänyt lauseen vieläkin 

väärin, tosin hän ei kertonut, miten se pitäisi ymmärtää oikealla tavalla). Tässä sama 

virke ”selkokielellä”: 

 
5 Veli-Matti Kärkkäinen, A Constructive Christian Theology for the Pluralistic World. Vol. 1., 
Christ and Reconciliation. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2013, s. 24. 
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In this brief prolegomenon to systematic theology, it is important to mention that 

there are practical reasons to engage in dialog with representatives of other religious 

traditions, such as establishing pedagogical contact, helping Christians to live in a 

civil way with each other, to witness to Christ. However, many of these tasks could 

be assigned to other theological disciplines such as missiology or ministerial studies 

rather than systematic/constructive theology, unless the tasks essentially belong to its 

own domain. 

 

Kärkkäisen väite siitä, että moderni systemaattinen teologia on käsitellyt 

alethiologiaa laajasti, pitää osittain paikkaansa. Totta on, että koherenssista, 

yhteensopivuudesta on kirjoitettu paljonkin. Erityisesti katolinen kirkko kunnostautuu 

tässä lajissa ja aivan ymmärrettävästä syystä; kirkon uskottavuus kärsii, jos se 

myöntää korjaavansa näkemyksiään. Hans Küng kirjassaan totuudellisuudesta 

(Wahrhaftigkeit. Zur Zukunft der Kirche, 1968) kertoo paljastavasti, että Vatikaanin 

toisen konsiilin aikana joku piispoista pani lapun kiertämään, jossa todettiin: 

”Senatus non errat, et si errat, non corrigit ne videatur errasse.” (”Senaatti ei erehdy, 

ja jos se erehtyisi, se ei korjaa, ettei näyttäisi siltä kuin se olisi erehtynyt.”) 

 

Yksi alaotsikko Kärkkäisen em. johdannossa on paljastava: ”Konstruktiivinen 

teologia etsimässä johdonmukaista näkemystä” (”Constructive Theology in Search of 

a Coherent Vision”). Mutta totuuden koherenssiteoria ei yksistään riitä, tarvitsemme 

myös totuuden korrespondenssiteoriaa. Systemaattinen teologia tiedostaa (esim. 

Wolfhart Pannenberg, Nancey Murphy, ja monet muut) mutta välttää viimeiseen 

asti kohtaamasta totuuden korrespondenssikysymyksiä. Miksi? 

 

Yksi tehokas tapa välttää aitoa keskustelua on hämärtää asiat niin monimutkaisiksi, 

että tuskin kukaan enää saa selville, mitä mieltä kirjoittaja on. Tai sitten Kärkkäisen 

tyyliin: hän vaikuttaa olevan samaa mieltä kaikkien kanssa: yhtäältä asia on näin, 

toisaalta asia on noin, asia on monimutkainen. Kerran huomautin julkisesti, että 

Kärkkäisen olisi pitänyt ryhtyä poliitikoksi. Hän olisi voinut asettua ehdokkaaksi 
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kaikkien Suomen poliittisten puolueiden listoille, samanaikaisesti! Jopa Kärkkäisen 

kunnianhimoisen magnum opuksen otsikkokin vahvistaa tämän: konstruktiivista 

kristillistä teologiaa, joka on siis koottu yhteen monista palasista, pluralistiselle 

maailmalle, siis kaikille ihmisille. Kuka voisi olla eri mieltä Kärkkäisen kanssa, 

koska hän on yhtäältä samaa mieltä ja toisaalta toista mieltä kaikkien kanssa! 

 

Hyvä esimerkki tästä on Kärkkäisen tapa käsitellä foundationalismia, 

nonfoundationalismia ja postfoundationalismia prolegomenassaan. Hän väittää, ettei 

ole foundationalisti eikä tiukka nonfoundationalisti, vaan niiden välimuoto 

(yhtäältä/toisaalta), postfoundationalisti ja sitäkin nyanssitettuna! J. Wentzel van 

Huyssteenin postfoundationalistisesta käsityksestä on tullut Kärkkäisen sanamyllyn 

läpikäytyään osa uudempia hämäräin miesten kirjeitä. Tosin Kärkkäinen ei näytä 

huomaavan, että hän hyväksyy ja olettaa yliluonnollisen olemassaolon annettuna 

faktana. Tässä mielessä hän on siis foundationalisti. En tässä yhteydessä jatka 

enempää, mutta esitän toivomuksen, että Kärkkäinen kirjoittaisi 

postfoundationalistisesta alethiologiasta konstruktiivisessa teologiassa pluralistiselle 

maailmalle selkokielellä, koska nimenomaan tästä nousevat esiin alethiologiset 

kysymykset. 

 

 

Kartta ja teologia 

 

Kirkon opetuksia voitaisiin verrata karttaan: kartan tehtävänä on symboloida 

todellisuutta. Kartta ei sinänsä ole yhtä kuin todellisuus, vaan on todellisuuden 

representaatio. Vanhat kartat esittävät puutteellisen ja joskus jopa virheellisen kuvan 

todellisuudesta. Niissä saattaa esiintyä käytöstä poistettuja teitä ja niistä puuttuvat 

uudet tiet. Jokaisen kartan paikkansapitävyys on helppo tarkistaa. Hyvä kartta edustaa 

todellisuutta mahdollisimman tarkasti. Kartta, joka ei edusta todellisuutta, on mitätön. 

Jokainen kartta edellyttää ontologiaa, todellisuuden olemista, jota kartta edustaa.  
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Valistusaikaa edeltävänä jaksona kirkko piti ilmoitusta, Raamattua ja kirkon 

opetuksia ”annettuina totuuksina”, perustuksina (foundationalismi), joita ei saanut 

kyseenalaistaa. Mutta valistus teki tämän näkemyksen puolustamisen hankalaksi. 

Descartesin metodinen epäily antoi inspiraation myös teologisten näkemysten 

kyseenalaistamiseen. 

 

Kuvitellaan, että oppi kolmiyhteisestä Jumalasta on ”kartta”; mikä olisi silloin se 

ontologinen todellisuus, mihin ko. kartta viittaa? Ennen kaikkea, miten systemaatikot 

voivat tietää tarkkoja yksityiskohtia Jumalan sisäisestä olemuksesta? 

 

Systemaattinen teologia pyrkii vastaamaan kysymykseen ”Mitä se on?” (Lutherin 

kysymykset Vähässä Katekismuksessa). Systemaatikolta voi esimerkiksi kysyä, mitä 

on ”kolminaisuusoppi”. Tähän kriittisen koulutuksen saaneet korkeasti 

jumaluusoppineet pystyvät vastaamaan: tres personae, una substantia 

(Tertullianus). Kolminaisuusoppi on meille annettu ”teologinen kartta”. 

Systemaatikot sitten pohtivat viisaasti, mitä tämä merkitsee. Horst Georg Pöhlmann 

kirjoittaa: ”Kolminaisuus merkitsee siis: Jumala jakautuu ja yhdistyy, hän kadottaa 

itsensä voittaakseen itsensä, hän tulee itsensä luo luopuessaan itsestään.” 

(Dogmatiikan pääkohdat, 1974, s. 82). Oletettavasti tämä merkitsee jotakin, mutta 

onko se onnistunut selvittämään yhtään mitään?  Viime kädessä systemaatikot eivät 

pysty vastaamaan kysymykseen, onko kolminaisuusoppi tosi. Mikä ontologinen 

todellisuus vastaa, korrespondoi, kolminaisuusopin teologista ”karttaa”?  Eikä tämä 

edes näytä kiinnostavan – heille tärkeintä on osata toistaa, mitä jotkut ovat joskus 

jossakin sanoneet triniteetistä. Systemaattisesta teologiasta usein tulee loputonta 

antologiaa, denzingerismiä. 

 

Tähän liittyy hermeneuttinen ongelma: merkitysten dynaaminen ekvivalenssi. 

Diakroninen näkökulma on vaikeasti avattavissa: miten voimme tietää, että lähes 

2000 vuotta vanhojen oppien merkitys on ymmärretty oikein? Tämän päivän 

systemaatikko voi kuvata triniteettiä, mutta mistä hän voi ensinnäkin tietää, mitä 

triniteettiä kuvaavilla ilmaisuilla on alun perin tarkoitettu ja toiseksi, että oppien 
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”käännöksissä” tämän päivän ihmiselle saavutetaan dynaaminen ekvivalenssi, ts. ne 

ymmärretään, kuten tekstien kirjoittajat ovat alun perin tarkoittaneet ja niiden 

kontemporaariset lukijat/kuulijat ovat ne ymmärtäneet? 

 

Kuvitellaan, että parin tuhannen vuoden päästä jatko-opiskelija kirjoittaa väitöskirjaa 

Solvangissa Kaliforniassa asuneista tanskalaisperäisistä ihmisistä. Hänen teesinään 

on, että tanskalaiset olivat edistyneempiä ja liberaalimpia kuin valtaväestö. Tästä hän 

käyttää esimerkkinä ikäihmisten ryhmää nimeltä ”Gay Seniors”, joka toimi 

aktiivisesti 1950-luvulla. Väitöskirja hylättäisiin, koska termi ”gay” sai aivan toisen 

merkityksen 1960-luvulta lähtien. Opiskelija ei ollut tarkastanut sanan ”gay” 

diakronista merkitystä ja dynaamista ekvivalenssia. 

 

Miten voimme olla varmoja, että niin Raamatun käännöksiin kuin oppien 

ymmärtämiseenkään ei sisälly em. hermeneuttisia ongelmia? Miksi systemaattinen 

teologia, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, ei ole tarttunut vakavasti Rudolf 

Bultmannin demytologisaatio (Entmythologisierung) -ohjelmaan?  

 

Valistusaika jakaa monessa mielessä läntisen maailman ajattelun ennen/jälkeen osiin. 

Monet systemaattiset teologit edustavat aikaa ennen valistusta, foundationalismia, 

annettujen ja ilmoitettujen tosiasioiden maailmaa. Mutta jopa systemaatikot joutuvat 

elämään valistuksen jälkeisessä maailmassa, 21. vuosisadalla. Tämä aiheuttaa 

kognitiivistä dissonanssia, jota hoidetaan kirjoittamalla epäselvästi, kroonisesti 

hokien yhtäältä-toisaalta-asia on monimutkainen -sanontoja sumuverhoja virittäen. 

On ikään kuin systemaatikoilla olisi yksi jalka esivalistusajassa ja toinen valistuksen 

jälkeisessä ajassa. Ymmärrettävästi tällainen tila on ahdistava, jota usein yritetään 

parantaa mm. alkoholilla. 

 

Jopa Bultmann syyllistyi yhtäältä-toisaalta -ajatteluun. Hänen mukaansa Jeesus ei 

historiallisesti noussut kuolleista, mutta Kristus nousi. Kristuksen ylösnousemus on 

Bultmannin mukaan eskatologinen tapahtuma, joka ylittää historian rajat. Mutta mitä 

tällä tarkalleen ottaen tarkoitetaan? Proleptikot kiihottuvat tästä (esim. Wolfhart 
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Pannenberg, Ted Peters); aihe on riittävän epäselvä ja siksi siitä saa puristettua irti 

tuhansia sivuja pitkälti merkityksetöntä tekstiä.6 

 

Postmoderni filosofia on tehnyt tarpeellisia tarkennuksia valistusajan ihanteisiin, mm. 

toteamalla, että jyrkkä dualismi totuuden ja epätotuuden välillä ei päde kaikkiin 

asioihin. Esim. onko kuvaamataide tosi vai epätosi, entä musiikki, entä runous tai 

romaanit ja novellit? Entä uskonto?  

 

Suurimuotoisia läpimurtoyrityksiä on kirkon historiassa tehty aika ajoin, esim. 

Tridentinum (1545-1563) ja Vaticanum II (1962-1965). Luterilainen kirkko ei ole 

onnistunut tekemään yhtä mahtipontisia reformeja sitten 1500-luvun. Missä on 

luterilainen Vaticanum II? Tämän päivän luterilainen kirkko kärsii käyttöjärjestelmän 

toivottomasta vanhentumisesta. Ihmiset kokevat kirkon sanoman yhä 

merkityksettömämpänä. Vielä parikymmentä vuotta sitten teologiset/kirkolliset 

keskustelut kiinnostivat, nyt näyttää siltä, että välinpitämättömyys on tullut tilalle.  

 

Modifioitu ja päivitetty luterilaisen Rudolf Bultmannin Entmythologisierung-

ohjelman kaltainen uuden käyttöjärjestelmän kokeilu saattaisi muuttaa tilanteen. 

Kärjistäen sanottuna, kirkon opeissa esiintyvä Kristus aiheuttaa vieraantumista mutta 

historian Jeesus ja hänen sanomansa näyttää puhuttelevan yhä edelleen. Esimerkkinä 

tästä on Jeesuksen vuorisaarna ja sen opetukset. Totuuskysymykset 

korrespondenssiteorian merkityksessä ovat olennainen ja välttämätön osa tätä 

prosessia. 

 

Gerd Lüdemann on kiinnittänyt huomioita Bultmannin konservatiiviseen 

dogmatismiin.  Nämä Lüdemannin artikkelinsa lopussa tekemät havainnoit osoittavat, 

että Bultmannin ohjelma on päivityksen tarpeessa:  

 
6 Lauri T. Jäntti kirjoitti Ted Petersin proleptisismistä jopa väitöskirjan! Lauri T. Jäntti, 
Prolepticism. The Futurist Theology of Ted Peters. Helsinki: Luther-Agricola Society, 2017. 
Väittelin asiasta Ted Petersin kanssa eräänä iltana. Petersin mukaan Kristuksen ylösnousemus 
vahvistetaan (todistetaan) vasta eskatologiassa. Onnittelin häntä siitä, että tämä idea on kaiken 
kritiikin ulkopuolella, koska eskatologiassa teologinen väittely on joka tapauksessa ohi.  



94 
 

 

”Ei päästä mihinkään väittämällä, että kristinuskon totuusvaatimusta voi ymmärtää 

vain kuuliaisuuden kautta. Juuri sellaista peliä muutkin uskonnot pelaavat, ja useiden 

uskontojen keskenään ristiriitaiset totuusvaatimukset tekevät tyhjäksi minkä tahansa 

yksittäisen uskonnon vaatimuksen omasta totuudestaan. Sen lisäksi minun täytyy 

vapaana ihmisenä hylätä mielivaltainen ja ylimielinen ajatus, jonka mukaan minun 

tulisi suostua uskonnon totuusvaatimuksiin ennen kuin voin ymmärtää niitä.” 

 

On vähintäänkin ristiriitaista, että Bultmann suurena myyteistä riisujana liittyi 

dogmatistien joukkoon. On joka tapauksessa selvää, että hänen systeemissään vanha 

inspiraatio-oppi pysyy implisiittisesti voimassa; hänen mukaansa on pidettävä totena 

jotakin sellaista, mikä ei ole totta, ainoastaan siksi, että se kuuluu kerygmaan, 

saarnaan Jeesuksen Kristuksen rististä ja ylösnousemuksesta, joka vaatii kuulijoiltaan 

kuuliaisuutta. 

 

Vielä pahempaa on, että – ja hyvin outoa, kun kyseessä on niin oppinut ja 

syvällinen ajattelija kuin Bultmann – yhden mytologisen järjestelmän tultua 

romutetuksi luodaan toinen myytti, josta tehdään vähintään yhtä läpinäkymätön tai 

jopa vieläkin läpinäkymättömämpi. Oman aikamme maailma näyttää tarvitsevan yhä 

vähemmän metafyysisiä oppeja ja yhä enemmän Jeesuksen opetuksen mukaista, tässä 

maailmassa kannettavaa huolta lähimmäisen hyvinvoinnista.7 

 

Aggiornamento! 

 

Summa summarum 

 

En väitä enkä ole väittänyt, etteikö systemaattisessa teologiassa käsiteltäisi 

alethiologiaa lainkaan. Koherenssitotuus on keskeisesti esillä. Varmistutaan siitä, että 

 
7 Gerd Lüdemann, Kêrygma and History in the Thought of Rudolf Bultmann, jonka Matti 
Myllykoski julkaisi käännettynä “Kerygma ja historia Rudolf Bultmannin ajattelussa,” Vartija 126 
(2013), s. 99.   
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palat sopivat yhteen, aivan kuten palapelin palat. Kuulutan sen totuuden perään, mitä 

pitäisi nähdä valmiin palapelin kuvassa. Mikä se on, onko kuva tosi vai epätosi? 

Yhteensopivuus, koherenssi, on totuuden ymmärtämisen ja löytämisen välttämätön 

muttei riittävä ehto, tarvitsemme lisäksi totuuden korrespondenssiteoriaa. 

 

Tähän voitaisiin tietenkin todeta, että teologiset määrittelyt eivät kuulu 

korrespondenssitotuuden alueeseen. Mutta silloin olisimme taas alkupisteessä: 

systemaattinen teologia on kokoelma eri kirjoittajien eri aikoina ilmaisemia ajatuksia, 

siis mielipiteitä (opinio). 

 

Opettajallani, professori Olavi Castrenilla oli tapana toistaa yhä uudelleen ilmaisua 

”’Mukaan’-asenteen taakse ei pääse”. Castren oli johdonmukainen – hän korosti, että 

asia on niin ja niin sen ja sen henkilön mukaan. Tämä oli hyvä opetus fuksiteologille 

vuonna 1973 ja on yhä edelleen.  Castren jäi eläkkeelle 1974 ja siksi 

epistemologiteologi Karimies ja universaaliekspertti Kärkkäinen jäivät valitettavasti 

hänen arvokkaita opetuksiaan vaille.8 

 

Suuri alethiologinen kysymys on: onko kristinuskolla jokin sellainen ainutlaatuinen 

totuus, jota millään muulla uskonnolla/ideologialla ei ole? Jos sellainen on, mikä se 

on ja mitä evidenssiä meillä on kristinuskon totuudesta? Olettaisin, että Kärkkäinen 

Pascalin vedonlyöjänä joutuu myöntämään, että evidenssiä, ipse dixit -evidenssin 

lisäksi, ei ole. Vain mielipiteitä ja uskomuksia. Ja vedonlyöntiä! 

 

Kärkkäinen viittaa ilahduttavasti Friedrich Schleiermacheriin: kristinuskossa ja 

systemaattisissa teologisissa väitteissä on kysymys uskonnollisten kokemuksien 

tulkinnasta. Kokemukset eivät sinänsä ole tosia tai epätosia. Mutta niiden tulkinnoista 

voidaan esittää totuuskysymys. Totuudellisuuskysymystä ei kuitenkaan 

 
8 Kävin Castrenin kotonakin juttelemassa hänen kanssaan samoin kuin vanhainkodissa, jonne hän 
joutui saatuaan halvauksen. Siitä huolimatta hänellä oli yksi kirja sängyn vieressä olevalle pöydällä: 
Novum Testamentum Graece. Halvauksen yhteydessä pihyydestäkin tunnettu Castren menetti 
puhekykynsä. Mutta hän oli saanut, kerrotun tarinan mukaan, ihmeellisellä tavalla puhekykynsä 
takaisin saatuaan lisäverolapun. 
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schleiermacherilaisessa ajattelussa kokonaan hylätä, vaan se siirtyy kokemuksista 

niiden tulkintaan. Uudempi muoto tästä on paljon huomioita saanut theopoetics 

(esim. Amos Wilder, John Caputo, Catherine Keller, jne.) – systemaattisesta 

teologiasta tulee eräänlaista runousoppia. Tältä alalta löytyy paljon teologisten 

pelkureiden suojatyöpaikkoja! 

 

Kiteytän peruskysymykseni Kärkkäiselle käyttämällä vielä kerran Khalkedonia (451) 

esimerkkinä. Tämän neljännen ekumeenisen konsiilin mukaan Kristuksessa on kaksi 

luontoa, jumalallinen ja inhimillinen, mutta vain yksi persoona. Nämä luonnot ovat 

Kristuksessa sekoittamatta, muuttamatta, jakamatta ja erottamatta. Tätä ei ihmisjärki 

voi ymmärtää – tämän formaali muoto on yksinkertaistettuna: ”A∧B∧~A∧~B”.  

Pyhät isät itsekin ilmoittivat löytäneensä pyhän paradoksin (=uskomisen tuolla 

puolen). Totuuskysymyksen ensimmäinen ehto on, Abelardusta myötäillen: 

”mihinkään ei ole uskottava, ellei sitä ensin ole ymmärretty”. Khalkedon ei siis täytä 

edes ensimmäistä ehtoa. 

 

Perinteisen systemaattisen teologisen käsityksen mukaan oppi on erehtymätön ja 

siten sitova, mutta sen formulaatio on aina osittainen ja epätäydellinen. Mutta mikä 

tarkalleen ottaen on ”erehtymättömän ja sitovan opin” ja sen ”osittaisen ja 

epätäydellisen” formulaation suhde? Tämän mukaan Khalkedonin formulaatio on 

”osittainen ja epätäydellinen”. Mutta mitä sitten Khalkedonilla todella tarkoitetaan? 

Ainoa rationaalinen vastaus on, että emme tiedä, mitä Khalkedonilla tarkalleen ottaen 

tarkoitetaan. Jos emme tiedä, mitä sillä tarkoitetaan, mitä silloin uskomme, jos 

sanomme uskovamme Khalkedonin opetuksiin? 

 

Reformaatiossa ekklesiologiassa tapahtui ratkaisevia muutoksia. Yksi näistä 

muutoksista oli käsitys siitä, että paavit ja konsiilit eivät ole erehtymättömiä. Yksin 

Jumalan sana (mitä se sitten onkaan!) on ohjenuorana. Erehtyikö Khalkedon? 

 

Toinen ehto on, onko ko. teologinen väite tosi, ei ainoastaan koherenssitotuuden 

mukainen, vaan korrespondenssitotuudellinen. Mutta miten voisimme tietää mitään 
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Jumalan aivoituksista? Sen tiedämme, että Khalkedon oli kärkkäisläinen mahtava 

kompromissi nestorialaisuuden ja monofysitismin välillä: Kristus on yhtäältä 

entiteetti, jossa kaksi luontoa, jumalallinen ja inhimillinen, ovat niin sidoksissa 

toisiinsa, ettei niitä voi erottaa. Toisaalta ne ovat niin erillään, ettei niitä voi sekoittaa.  

 

Kysymys Kärkkäiselle: onko Khalkedonin päätös tosi vai epätosi, ts. ovatko 

Kristuksen kaksi luontoa toisissaan sekoittamatta, muuttamatta, jakamatta ja 

erottamatta? Miten tämä tarkalleen ottaen tulisi ymmärtää, jotta sen voisi uskoa? Vai 

onko Khalkedonin päätös uskomisen tuolla puolen? Mihin uskomme silloin, jos 

uskomme johonkin, mikä on uskomisen tuolla puolen? Jään innolla odottamaan 

Kärkkäisen vastausta. 

 

 

Sydämen usko 

 

Kirkosta ja ennen kaikkea sen opeista vieraantumisella on yksinkertainen syy: 

ihmiset eivät enää usko kirkon opetuksiin. Valistuksen jälkeiselle maailmalle 

argumentum ab auctoritate ja argumentum ad verecundiam (respektitodistus, jossa 

kunnioitetaan suurmiehiä tai perinteitä) eivät vakuuta. Vaikka kirkko kuinka yrittää 

opettaa, että 2+2=5, suurin osa ihmisistä ei yksinkertaisesti voi uskoa näin olevan 

siitä huolimatta, että systemaatikot yrittävät parhaansa mukaan selittää, että 2+2=5 on 

yhtäältä tosi ja toisaalta epätosi ja että asia on monimutkainen, uskokaa vaan älkääkä 

turhia miettikö. Mutta sydän ei voi uskoa sitä, mitä järki ei hyväksy. 

 

Alethiologiset kysymykset on otettava vakavasti muussakin kuin 

koherenssitotuusteorian valossa. Kirkko tarvitsee uuden reformaation, joka 

radikaalisuudessaan jättää varjoonsa 1500-luvun reformit. Tarvitsemme todellakin 

aitoa ”konstruktiivistä teologiaa pluralistiselle maailmalle”. Tähän ei riitä vanhan 

esivalistusajan tradition krooninen toistaminen, vaan tarvitsemme rohkeata, rehellistä 

ja ennakkoluulotonta totuuskysymysten käsittelyä. 
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Yhdestä asiasta olen ystäväni Veli-Matin kanssa samaa mieltä; dialogin on jatkuttava 

ja sitä on käytävä nimenomaan vakavasti otettavien erimielisten kanssa. Uskon 

kuuluvani tähän joukkoon, koska Veli-Matti jatkaa sparraamista. Lycka till! 
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Loppuottelu: Tarkki vs. Kärkkäinen  

Veli-Matti Kärkkäinen 
 

 

 

Saatesanoiksi 

 

Pikemminkin kuin ”loppuottelu”, näkisin parempana otsikkona sekä tälle omalleni 

että Jarmon artikkelille ”välierän”. Pidän nimittäin jatkuvasti käynnissä olevaa 

keskustelua läheisen ystäväni ja debatti-sparraajani Jarmon kanssa prosessina, jonka 

loppua ei ole näköpiirissä – eikä ainakaan voittajan tai häviäjän julistamista kuten 

urheilukisoissa. 

 

Mitä tahansa muuta Jarmon alkuperäinen artikkeli ja minun pitkähkö vastineeni 

Vartijassa (22.9.2020) lukuisine kommenttipuheenvuoroineen on saanutkaan aikaan, 

toivon tätä: erimielisyyksien ja ja syvienkin mielipide-erojen avoimen debatoinnin ei 

tarvitse johtaa ystävyyden ja kollegiaalisuuden hajoamiseen, puhumattakaan 

vihamielisyydestä ja toinen toisensa karttelemisesta. Molemminpuolinen kunnioitus 

ja arvostus eivät ainoastaan siedä railakasta mielipiteiden ja argumentoinnin 

esittämistä vaan suorastaan vaativat sitä. Muutoin emme rohkene olla aitoja ja 

rehellisiä ajattelijoita ja kyselijöitä. Kunnon debatti antaa aina uusia ajatuksia ja 

näkökulmia samalla kun se voi myös selkiinnyttää omaa vakaumusta. 

 

Vaikka tämä puheenvuoroni keskittyykin pääasiassa muutamaan keskeiseen kohtaan 

Jarmon ”loppuotteluesseessä”, pidän mielessäni hänen alkuperäisen kritiikkinsä 

systemaattista teologiaa ja sen totuuskäsityksen käsittelyä kohtaan. Terävöitän ja 

syvennän hänen kritiikkinsä kritisoimista! 
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(Systemaattinen) teologia ja totuuden kriteerit 

 

Yhdestä asiasta olemme samaa mieltä Jarmon kanssa. Valistuksen aikaan saakka 

teologian – ja siten myös kirkon sanoman – totuudellisuus otettiin teologian 

tekemisen perustaksi. Tuolloin seurattiin anglo-amerikkalaisessa tieteenfilosofiassa 

nimellä foundationalism kulkevaa epistemologiaa. Valistuksen jälkeen itse ”perusta” 

asetettiin kyseenalaiseksi ja systemaattinen teologia, siinä missä vaikkapa 

eksegetiikkakin, hajaantui moniin eri koulukuntiin. Esimerkiksi klassisessa 

liberalismissa (Schleiermacher ja kumppanit) totuudellisuuden kysymys ohitettiin 

määrittelemällä teologiset väitteet ihmisen uskonnollisen ”kokemuksen” 

(tietoisuuden) tulkinnoiksi. Niinpä ei ollut väliä sillä oliko Jeesus Nasaretilainen 

noussut kuolleista historiallisesti ymmärrettynä vai oliko kyseessä vain ylevöittävän 

ja rohkaisevan uskonnollisen kokemuksen tulkinta. Niin ongelmallinen (eritoten 

epäjohdonmukainen) kuin schleiermacherilainen uudelleentulkinta mielestäni onkin, 

nostan hattua berliiniläisen kulttuuri- ja uskontokriitikon valmiudelle arvioida 

uudelleen ”perustaa”. 

 

Samalla haluan huomauttaa, että tri Tarkin irvailema ”post-foundationalismi” ei ole 

enempää systemaatikkojen kielellistä sekoilua kuin pelkurimaista halua kiertää 

totuudellisuuden ongelma. Pidän post-foundationalismia erinomaisena tapana 

yhtäältä pyrkiä välttämään esi-kriittisen fundamentalistinen pitäytyminen 

perususkomuksiin aivan kuin ne olisivat ainoita ja oikeita ilman mitään kriittistä 

perustelua sekä toisaalta rehellisyytenä todeta, että kaikki tieto perustuu jollakin 

tavoin uskomuksiin ja ennakko-olettamuksiin. Meillä ei ole ”lintuperspektiiviä”, joka 

olisi vapaa arvo-arvostelmista ja ennakko-olettamuksista. Terävin kritiikkikin 

perustuu joihinkin ennakkokäsityksiin ja –olettamuksiin (vaikkakin on valitettavasti 

totta, että suulaimmat ja äänekkäimmät kriitikot eivät yleensä tunnista tai tunnusta 

niitä!). 

 

Oman viisiosaisen konstruktiivisen teologiani aluksi selvittelen huolella 

totuuskysymystä ankkuroimalla itseni post-foundationalismina tunnettuun 
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suuntaukseen. Jatkan metodologista keskustelua pienemmässä määrin jokaisen 

pääjakson alkaessa. Samalla ammennan kriittisesti eväitä epistemologiaani 

Pannenbergiltä ja hänen hengenheimolaisiltaan sekä teologian ja luonnontieteiden 

välisen dialogin edustajilta. Vaikka epistemologisesti seuraankin osaltaan 

koherenssiteoriaa, korostan sitä, että pelkkä sisäinen johdonmukaisuus (koherenssi) ei 

koskaan riitä teologisten argumenttien totuudellisuuden arviointiin. Koherenssi on 

välttämätön mutta ei riittävä peruste. Tässä seuraan Pannenbergia ja koko joukkoa 

sekä roomalaiskatolisia että protestanttisia ja anglikaanisia teologeja. Tässä valossa 

Jarmon huolimaton väite, että nykyinen systemaattinen teologia arvioisi vain 

koherenssia on täysin kestämätön. Pienikin vilkaisu viime vuosikymmenien aikana 

ilmestyneisiin dogmatiikan ja systemaattisen teologian julkaisuihin osoittaa sen. 

 

Yhteenvetona tri Tarkin (Kari Kuulaa lainatakseni) ”katkaistulla haulikolla 

ampumisesta” systemaattisen teologian totuusvaatimuksen suhteen totean: väite 

nykyisen systemaattisen teologian totuuskysymyksen ohittamisesta tai kiertelemisestä 

on täysin perusteeton. Päinvastoin viimeiset vuosikymmenet ovat olleet ja 

edelleenkin ovat loputonta ”metodin” selvittelyä uusine virtauksineen ja niiden 

kritiikkeineen – aivan hengästymiseen saakka. Metodi-keskustelun ytimessä on 

kysymys teologisten (ja laajemmin ottaen: uskonnollisten) väitteiden 

totuudellisuudesta muodossa tai toisessa. En tietenkään väitä, että olisi löytymässä 

konsensusta näin perustavanlaatuisessa kysymyksessä. Mutta sen voin todeta, että 

totuuskysymystä ei suinkaan ole unohdettu eikä sitä pelätä – ja että pelkkä koherenssi 

ei riitä juuri kenellekään ainoaksi kriteeriksi. 

 

 

Evidenssin vaatimuksesta 

 

Olen tietenkin samaa mieltä sparraajani kanssa siitä, että (Platonin Theaetetuksen 

mukaisesti) tieto voidaan määritellä perustelluksi tosi uskomukseksi. Siksi pelkkä 

henkilökohtainen vakaumus tai mielipide ei riitä totuuden perustaksi. Tarvitaan 
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huolellista ja (itse-)kriittistä argumenttien ja väitteiden tarkistusta yhä uudelleen ja 

uudelleen.  

 

Mutta tästä eteenpäin tiemme eroavat. Jarmo vaatii ”objektiivista evidenssiä” ja yksi 

hänen tunnetuimmista mantroistaan on englanninkielinen sanonta ”evidence-based 

life”. Syy siihen, että en yhdy tältä osin kollegani naiviin vaatimukseen, on 

yksinkertainen: missään ihmistieteissä (humanistisissa tieteissä) objektiivisen 

evidenssin löytäminen yksinkertaisesti ei ole mahdollista. Sen sijaan jokainen 

tieteenharjoittaja, teologit mukaan lukien, pyrkii mahdollisimman perusteltuun, 

loogisesti ristiriidattomaan ja muiltakin osin luotettavaan tietoon. Mutta – ja tämä on 

iso ”mutta” – vain kokeellisissa luonnontieteissä lähestytään objektiivisen evidenssin 

mahdollisuutta. Vaikka esimerkiksi kokeellisen fysiikankaan (erotuksena 

teoreettisesta fysiikasta) tulokset eivät ole arvovapaita ja neutraaleja, ne ovat 

parhaiden tutkijoiden käsittelyssä lähimpänä ”objektiivisen” totuudellisuuden 

ihannetta. 

 

Humanistiset tieteet eli ihmistieteet pelaavat erilaista peliä. Filosofia, 

historiantutkimus, sosiologia, valtio-oppi, taidehistoria, etiikka, uskontotiede, 

teologia ja muut vastaavat perustuvat erityyppisten perusteltujen ja huolellisesti 

kritisoitujen väitteiden vertailuun, analysointiin ja johtopäätösten tekoon. Empiirisen 

kokeellisen metodin sijaan pyritään mahdollisimman hyvin perusteltuun, pohdittuun 

ja yhteisössä riittävän koulutuksen ja pätevyyden omaavien jatkuvaan keskinäiseen 

kritiikkiin. Tältä pohjalta voidaan kehitellä ja tarkentaa näkemyksiä ja väitteitä. 

 

Tässä mielessä Jarmon usein viljelemät ääriesimerkit uskonnollisten ja poliittisten 

liikkeiden marginaalissa tapahtuvista järjettömistä (siis: järjenvastaisista) 

tapahtumista vaikkapa Applewhiten ja Trumpin ympärillä, eivät kuulu lainkaan 

käsillä olevaan keskusteluun akateemisesta tieteenharjoituksesta. Vaikkakin noilla 

hassuilla ja absurdeilla esimerkeillä voisikin olla käyttöä stand up -komiikassa tai 

myöhäisillan showssa, ne eivät edistä tieteellistä keskustelua, puhumattakaan 

tieteenfilosofista. Siksi en viitsi tuhlata enemmän palstatilaa niiden käsittelyyn. 
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Se, että teologia, filosofian ja muiden humanististen tieteiden tavoin, tutkii ja debatoi 

erilaisia näkökohtia, perusteltuja mielipiteitä ja argumentteja, ei tee siitä vähemmän 

tieteellistä. Kyse ei ole sattumanvaraisten ”opinio”-asteelle jäävien mielipiteiden 

heittelystä vaan, kuten edellä todettiin, perusteltujen, kriittisten ja debatille avoimien 

kysymysten huolellisesta pohdinnasta. Itseasiassa debatointi, väittely, 

asiantuntemukseen perustuva huolellinen kritiikki ja loogisten johtopäätösten 

tekeminen ovat ainoita ihmistieteiden työkaluja. On olemassa suuri ero populäärin, 

sattumanvaraisen mielipiteen ja oppineisuuteen, tieteelliseen ajatteluun ja yhteisössä 

harjoitettavaan kritiikkiin perustuvien väitteiden välillä.  

 

Jarmon kyvyttömyys tehdä erottelua humanististen ja luonnontieteiden metodien, 

tutkimusmateriaalien ja edellytysten välillä tekee ”evidenssin” vaatimuksesta tyhjän 

lauseen. Lopulta edes kokeelliset luonnontieteetkään eivät kykene esittämään 

vankkumatonta evidenssiä ihmiskuntaa askarruttaviin suuriin kysymyksiin – 

kysymyksiin, joiden parissa teologiset tieteet askaroivat. Mainitaan esimerkkinä 

vaikkapa kysymykset maailman synnystä ja säännönmukaisesta toiminnasta; tai 

elämän syntymisestä ja kasvusta; tai mielikuvituksen, kauneuden tajun ja eettisen 

arvostelukyvyn merkityksestä. (Tämän toteaminen ei tietenkään vähennä kovien 

luonnontieteiden asemaa ja merkitystä; se on vain muistutus kaiken inhimillisen 

tiedon rajallisuudesta.) 

 

Mikäli Jarmon logiikkaa seurattaisiin, esimerkiksi Helsingin yliopistosta pitäisi 

lakkauttaa teologisen tiedekunnan ohella ainakin humanistinen, oikeustieteellinen ja 

kasvatustieteellinen tiedekunta. Nehän tekevät tieteellistä työtä edellä kuvaamallani 

tavalla – mikä näyttää olevan kollegalleni ajan tuhlausta. Myös lääketieteellisestä 

tiedekunnasta löytyisi paljon perattavaa psykiatrian ja sen lähialojen lisäksi. Myös 

Jarmon itsensä hankkima suuri oppineisuus filosofiassa, logiikassa, teologian 

historiassa, eksegetiikassa ja dogmatiikassa olisi tuota päättelyä seuraten pseudo-

tieteellistä harrastelua. Ja hänen omat uskonnolliset mielipiteensä, jotka eivät 
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tietenkään perustu sen enempää evidenssiin kuin kenenkään toisenkaan teologin, 

olisivat vain älyllisiä heittoja ilman mitään objektiivista perustaa! 

 

 

Kuolemanjälkeisestä elämästä 

 

Jarmon itsestäänselvyytenä pitämä materialistinen maailmankäsitys – jota anglo-

amerikkalaisessa tieteenfilosofiassa nimitetään usein termillä ”naturalism” viitaten 

siihen, että luonnon (nature) ulkopuolella ei ole mitään sellaista ”henkistä” tai ei-

materiaalista, mikä ei palautuisi aineeseen – sulkee pois kuolemanjälkeisen elämän. 

(Hänen retorinen temppunsa ”En ole lainkaan eri mieltä siitä, etteikö kuoleman 

jälkeen olisi elämää. Totta kai, mutta jäänkö minä eloon kuolemani jälkeen, on aivan 

toinen asia” on omiaan vain lisäämään epäselvyyttä. Teologisesti ja 

uskonnonhistoriallisesti katsottuna termiä ”kuolemanjälkeinen” elämä ei käytetä 

tuossa merkityksessä.) 

 

Tri Tarkki on tietenkin oikeassa siinä, ettei löydy objektiivista evidenssiä 

kuolemanjälkeisestä elämästä. Ei kai kukaan akateeminen teologi sellaista koskaan 

esitäkään. Jo edellä hahmottelemani humanististen tieteiden paradigma osoittaisi 

tuollaisen väitteen mielettömyyden. Enkä myöskään halua astua siihen 

halpahintaiseen ansaan, mihin fundamentalistit usein astuvat: ”Mutta eihän kukaan 

voi todistaa iankaikkisen elämän puuttumistakaan?” Ei, tuo ei olisi reilu 

keskustelunavaus. 

 

Sen sijaan väitän, että on lukemattomia seikkoja, jotka antavat aihetta olettaa, että 

fyysinen kuolema ei ole kaiken päätepiste. Ajatellaanpa vaikka transsendentaaleja 

kuten kauneutta, hyvyyttä ja – niin! – totuutta. Tai elämän mielekkyyttä. Tai ainakin 

näennäistä tarkoituksellisuutta. Tai ihmismielen kykyä esittää noita kysymyksiä. Ja 

niin edelleen. 
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Vähäisin viite kuolemanjälkeisen elämän mahdollisuudesta ei ole myöskään 

kristillisen tradition Raamatusta (eritoten Uudesta Testamentista) nouseva laaja ja 

monipuolinen aineisto, mikä viittaa siihen mahdollisuuteen, että kaikki ei 

päättyisikään fyysisen elämän loppumiseen. Samoin (lähes) kaikki tunnetut 

uskonnolliset traditiot edellyttävät tuonpuoleisuuden, puhumattakaan sankasta 

joukosta filosofeja ja kulttuurivaikuttajia eri aloilta. Voidaan mainita myös 

ihmiskunnan enemmistön avoimuus tuonpuoleisuudelle. (Ja kiirehdin heti 

huomauttamaan, että koko ihmiskunta voi olla väärässä jostakin asiasta ja siinä 

mielessä jonkin käsityksen totuusarvoa ei lasketa sen kannattajien määrällä! Mutta 

samalla on todettava, että laaja-alainen tutkija ei koskaan ennakolta päätä, etteikö 

enemmistön mielipide voisi olla oikeakin!) Pääpointtini on tämä: Vaikkakin olen 

vakuuttunut elämän jatkumisesta haudan toisella puolen, käyttääkseni populääriä 

kieltä, kriittisenä tutkijana olen avoin oppimaan toisinajattelevilta ja käymään 

debattia.  

 

Itselleni ei ole selvinnyt, miten edesmenneen suuresti kunnioittamani opettajan 

Heikki Räisäsen alkukristillisyyden ja islamin tekstien tulkinta olisi antanut hänelle 

”tieteellisen” perustan vakavasti epäillä tuonpuoleista, Eivätköhän Heikin ja minun 

eroavat kannanotot ole juuri humanistiselle tieteille tuttuja ”opinio”-lausumia. Ja 

niistä pitää debatoida ja keskustella hartaasti ja pitkään! 

 

Luopuisinko kristinuskosta, mikäli toivo kuolemanjälkeisestä elämästä voitaisiin 

osoittaa vääräksi ja perusteettomaksi? Kyllä luopuisin. Se olisi kristinuskon julkinen 

vääräksi osoittaminen: lupaus kuoleman, sairauden ja muiden ongelmien 

voittamisesta Jumalan valtakunnan tulon myötä osoittautuisi suureksi harhaluuloksi. 

Ja jättäisin oitis papin tehtävän. 

 

Ajattelenko noin vain lapsenomaisen ”taivaspalkinnon” vuoksi? En usko. Vaikkakin 

on kiistatonta, että vasta iankaikkisuudessa järkyttävät epäoikeudenmukaisuudet ja 

rikokset ihmiskuntaa kohtaan voidaan selvittää moraalisesti ja vaikkakin on oikein 

toivoa ulospääsyä elämän ahdingoista, perimmäinen syy kuolemanjälkeisen elämän 



106 
 

välttämättömyyteen löytyy yllä kuvatusta väitteestä. Kristinuskon perusnarratiivi 

osoittautuisi joko tietoiseksi huijaukseksi tai säälittäväksi väärinymmärrykseksi. 

 

Samalla olen rinta rinnan Jarmon kanssa puolustamassa köyhien ja riistettyjen 

oikeuksia. Teen kaikkeni ympäristön suojelun eteen. Yritän edistää tasa-arvoa ja 

tasapuolisuutta kaikissa tämän arkisen elämän kysymyksissä. Uskonto ja sen tuoma 

toivo tuonpuoleisesta ei ole minulle oopiumia! 

 

 

Ad hominem -argumentista 

 

Jarmo on oikeassa korostaessaan sitä, että ad hominem argumenttia käytetään usein 

väärin. Mutta hän on väärässä väittäessään, että ad hominem itsessään on virheellinen 

argumentti. Se on pikemmin samanlainen kuin vaikkapa tuli. Sitä voidaan käyttää 

huonoihin ja hyviin tarkoitusperiin. 

 

Koko akateeminen elämä äärimmäisen kovine pätevyysvaatimuksineen edellyttää ad 

hominem argumentin lähtökohtaista oikeutusta. Jos teoreettisten fyysikoiden 

kokouksessa kirjallisuuden tutkija (ilman fysiikan koulutusta) alkaa esittää uusia 

keksintöjä, hänet mollataan julkisesti. Esimerkkejä voisi jatkaa loputtomiin. 

 

Monet Jarmon maailmoja syleilevistä kriittisistä lausumista nykyistä systemaattisen 

teologian metodia ja totuusvaatimusta kohtaan ovat arvottomia, sillä ainakaan 

kirjoittamiensa esseiden perusteella ei käy ilmi laaja-alainen perehtyneisyys 

viimeisen 30-40 vuoden aikana julkaistuun valtavaan aineistoon alalla. Jopa niille 

meistä, jotka olemme saaneet koulutuksen systemaattisessa teologiassa ja teemme 

tieteellistä tutkimusta päätyöksemme tällä alalla, kirjallisuuden ja tutkimuksen 

seuraaminen on lähes ylivoimainen tehtävä. Itse en rohkenisi esittää ”globaalia” 

arviointia vaikkapa eksegetiikan, etiikan tai kirkkohistorian metodologiasta, vaikka 

olen tietenkin saanut niihin opinnoissani hyvät perustiedot ja vaikka aika ajoin 
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lueskelenkin niitä oman tutkimukseni pohjaksi. Minulta nimittäin puuttuu tarvittava 

asiantuntemus noilla aloilla. 

 

Pätevyys ja oppineisuus sekä tieteellinen tuotanto määräävät ratkaisevasti 

akateemisessa maailmassa sen, miten vakavasti esittäjän argumentit ja väitteet 

otetaan vastaan.  
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Kirkon kriisi ja etsikkoaika 

John Vikströmin haastattelu 

Mikko Ketola 
 

 

 

Arkkipiispana vuosina 1982–1998 toiminut John Vikström täyttää syksyllä 90 

vuotta. Vartija tapasi Vikströmin Turussa jalkapallon EM-kisojen juuri alettua. 

Entisen aktiivijalkapalloilijan kanssa on luontevaa aloittaa keskustelu kisojen 

herättämistä ajatuksista. 

 

Aloitetaan ajankohtaisesta asiasta, jalkapallosta. Millä mielellä olet katsonut kisoja, 

mitä on jäänyt parhaiten mieleen? 

 

Seuraan kisoja, mutta en katso kaikkia otteluita. Moneksi vuodeksi eteenpäin on 

jäänyt mieleen Suomen ottelu Tanskaa vastaan, koska siihen liittyy niin paljon 

dramatiikkaa Christian Eriksenin loukkaantumisen vuoksi. 

 

Eriksenin tapaukseen liittyi hienoa solidaarisuutta. 

Niin liittyi, ja minusta meidän joukkueemme on toiminut hienolla tavalla, ja meidän 

fanimmekin lehtereillä toimivat mainiosti. Huomasin, että eilisessä ottelussa [Suomi-

Venäjä] heillä oli Eriksenin nimellä varustetut paidat. Olen kiitollinen ja ylpeä, että 

meidän joukkueemme ja fanit ovat käyttäytyneet tällä tavalla. 

 

Mitä sanoisit sellaisille kansallismielisiksi itseään kutsuville, jotka eivät voi nauttia 

Suomen menestyksestä, koska joukkueessa pelaa maahanmuuttajia? 

Minusta siitä saa olla vain ylpeä, että joukkueessa on maahanmuuttajia. Se kuuluu 

tähän aikaan. 
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Samat tahot ovat sanoneet, että vain jääkiekko on oikea kansallismielinen laji, koska 

siellä ei pelaa maahanmuuttajia. 

Jaaha, näinkö on sanottu? Olisi hurjan tärkeää, että meillä olisi tervettä 

isänmaallisuutta, että oltaisiin isänmaallisia hyvällä omallatunnolla. Silloin 

torjuttaisiin kyllä eräitä ääri-ilmiöitä kansallismielisyydessä. 

 

Kansallismielisyydestä puhuen professori Eino Murtorinne sanoi eräässä 

haastattelussa äskettäin, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nimeksi tulisi 

muuttaa evankelis-luterilainen kirkko Suomessa. Hän perusteli sitä niin, että kirkko ei 

ole mikään kansallinen omaisuus. Kirkko on globaali, sen sanoma on tarkoitettu 

kaikille kansoille. Miten näet asian? 

Siitähän oli keskustelua jo viime vuosituhannella, ja yhdyn kyllä mielelläni 

Murtorinteen ajatukseen. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa käytetyt Svenska Kyrkan 

ja Norska Kyrkan eivät ekumeenisella aikakaudella oikein sovi. 

 

Kirkkoa ovat yrittäneet omia itselleen eräät äärioikeistolaiset tahot. Heillä on melko 

rajoittuneita näkemyksiä siitä, mitä kirkon pitäisi ja saisi tehdä. Heidän mielestään 

kirkko ei saisi puuttua mihinkään yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Mitä heille voisi 

sanoa? 

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Waris sanoi aikanaan, että kirkon pitää elää 

puoluepoliittisessa selibaatissa, ja yhdyn tietysti täysin tähän. Politiikkahan on 

yhteiskunnallisten asioiden järjestämistä, ja ihmisenä oleminen on yhteiskunnassa 

elämistä, joten on aivan selvää, että jos kirkolla on jokin sanoma yksilöille ja 

yhteisöille, silloin se joutuu ja sen pitää lausua jotain myös yhteiskunnallisista 

asioista. Yhteiskunta on enemmän kuin yksilöiden summa, yhteiskuntaan kuuluvat 

myös rakenteet ja systeemit, jotka vaikuttavat ihmisten elämään. Jos kirkko tahtoo 

palvella ihmisiä, kyllä kirkko joutuu silloin myöskin kiinnittämään huomiota 

yhteiskunnan rakenteisiin. 

 

Vihapuhe liittyy monenlaisiin poliittisiin vastakkainasetteluihin. Vartijan uusin 

teemanumero käsitteli juuri vihapuhetta. Onko vihapuhe ongelma kirkossa? 
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On merkillistä, mitä ihmisistä pulppuaa esille, kun he pääsevät nimettöminä 

ilmaisemaan käsityksensä. Se on todella vavisuttavaa ja valitettavaa. Minulla ei ole 

tarkkaa kuvaa siitä, onko vihapuhe ongelma kirkossa. En ole itse joutunut vihapuheen 

kohteeksi. Oli tietysti vähän jännittävää tulla ruotsinkielisenä arkkihiippakuntaan. 

Ensimmäisenä tai toisena virkapäivänä tuli tuomiokapituliin ilmoitus, että saavat 

hakea minut tuomiokirkon puistosta, kun minut ammutaan sinne, mutta sen jälkeen ei 

tullut mitään kielteistä! Sain iloita siitä, että en joutunut ollenkaan kärsimään siitä, 

että olen ruotsinkielinen, vaan minut otettiin avosylin vastaan arkkihiippakunnassa. 

Nostan hattua vielä tänä päivänä ihmisille siitä! 

 

Nykypäivän jyrkimmät niin sanotut etnonationalistit pyrkivät siihen, että Suomi olisi 

mahdollisimman suomalainen kaikin puolin. Heidän käsitykseensä suomalaisuudesta 

eivät mahdu suomenruotsalaiset. Ulos kaikki, joilla ei ole suomalainen sukunimi ja 

jotka eivät puhu suomea! 

Itselläni on sukujuuria jo keskiajalta lähtien Ähtävän seudulla. 

 

Mikä on ollut pitkän pappisurasi aikana palkitsevinta? 

Palkitsevimmat kokemukset liittyvät kanssakäymiseen ihmisten kanssa, varsinkin 

piispantarkastusten yhteydessä. Silloin tulee liikutuksi seurakunnissa ja koetuksi 

yhteyttä seurakuntalaisten ja kirkon juurien kanssa. Piispantarkastukset Porvoon 

hiippakunnassa ja arkkihiippakunnassa ovat olleet antoisimpia kokemuksia. Kun 

aloitin arkkipiispana ja Mikko Juva oli antanut ymmärtää, että tämä oli mahdoton 

työ, huomasin hyvin pian, että hän oli oikeassa. Silloin kokosin nopeasti 

lääninrovastit ja kysyin, olivatko he valmiita tulemaan mukaan ja auttamaan, 

ottamaan huolekseen monet toimitukset ja niin edelleen. Jukka Paarma 

tuomiorovastina auttoi kapitulin puolella. Halusin kuitenkin pitää kiinni 

piispantarkastuksista, ja pidin systemaattisesti viisi tarkastusta syksyllä ja viisi 

keväällä. 

 

Minulla on myönteisiä kokemuksia myös kanssakäymisestä julkisuuden, lehdistön 

kanssa. Usein taitaa olla niin, että jos siinä suhteessa onnistuu pääsemään alussa 
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oikeille raiteille, niin asiat lähtevät sujumaan. Jos joutuu väärille raiteille, voi olla 

vaikea päästä niiltä pois. Tämä kanssakäyminen on ollut minulle palkitsevaa. 

 

Entä kääntöpuoli? Mikä on ollut raskainta? 

Raskaimmat päätökset ovat koskeneet papiksi pyrkiviä, jotka ovat tulleet kysymään 

vihkimystä. Eräissä tapauksissa olen todennut, että tämä henkilö ei sovi papiksi, ja 

tämän kertominen on ollut niitä raskaimpia hetkiä piispan virassa. Yhteistyöongelmat 

eräissä seurakunnissa kuuluvat raskaimpiin kokemuksiin. Ja se tietty ajojahti, jonka 

kohteeksi jouduin 1990-luvulla, kun olin radiossa lausunut jotakin 

homoseksuaalisuudesta, ja ruvettiin keräämään nimiä herätysliikkeiden kesäjuhlilla. 

Sellaisen 3000 nimen listan lukeminen oli kyllä aika raskasta, kun huomasin, keitä 

hyviäkin ystäviä sillä oli. 

 

Onko kukaan allekirjoittajista muuttanut myöhemmin mieltään ja pyytänyt anteeksi 

allekirjoittamistaan? 

Jotkut tekivät niin mutta vain muutama. 

Omalla tavallaan raskaita hetkiä ovat ne, jotka liittyvät Estonian uppoamiseen ja 

käyntiin uppoamispaikan luona, jossa meillä oli yhteinen ekumeeninen hartaushetki 

Georg Ots -laivan kannella. Pyhän Olavin kirkon palo Sastamalassa kuuluu myös 

näihin. 

 

Kirkon jäsenmäärä laskee melko nopeasti. Mitä kirkosta vieraantuvien olisi hyvä 

tietää kirkosta ja uskosta? 

En tiedä, mistä päästä pitäisi aloittaa. Toteaisin ensin, että tämä on asia, joka ei koske 

vain henkilöitä, vaan on kyse myös kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta ilmiöstä, 

jonka osana me kaikki tietenkin olemme yksilöllistymisen muodossa. Nykyisen 

kehityksen ennusmerkit olivat näkyvissä jo 1980–1990-luvuilla, kun oli tapahtumassa 

subjektiivinen käänne kulttuurissa. Sen myönteinen puoli on minusta siinä, että 

ihmiset tahtovat olla aitoja ja uskollisia itselleen, autenttisia henkilöitä. 
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Minusta tähän ilmiöön kuuluu hyvin selvä eettinen ulottuvuus. Tähän ulottuvuuteen 

kiinnitetään huomiota, ja sillä silmällä tarkkaillaan myös kirkkoa ja todetaan, mitä 

puutteita kirkossa on. Haluan sanoa ihmisille, jotka ovat kriittisiä kirkkoa kohtaan 

juuri eettisistä syistä, että minä ymmärrän heitä hyvin pitkälle ja voin yhtyä heihin 

monessa asiassa, joissa on kyse ihmisarvosta, ihmisen näkemisestä ja kuulemisesta. 

Näissä me emme ole aina onnistuneet kirkkona ollessamme liian laitosmaisia ja 

kantaessamme mukanamme vuosisatojen patriarkaalista perinnettä. Toivon samalla, 

että rakas kirkkoni oivaltaisi ja havahtuisi näkemään, miten kriittisessä vaiheessa nyt 

ollaan. On selvää, että on puhuttava kriisistä kirkossa, ja toivon, että tämä nähtäisiin 

mahdollisimman tarkasti. 

 

Mieleeni on näistä kysymyksistä puhuttaessa tullut Maslow’n tunnettu 

tarvehierarkia. Kun katselee yhteiskunnan ja kulttuurin kehitystä, niin minusta se on 

ollut nousemista sieltä alhaalta ylimpiä kerroksia kohti Maslow’n pyramidissa. 

Ylimpänä on itsensä toteuttaminen, josta on tullut yhä tärkeämpi arvo. Luin jostakin, 

että viimeisinä vuosinaan Maslow lisäsi hierarkiaan vielä yhden tason, jota ei yleensä 

mainita, nimittäin itsensä ylittämisen tason. Siinä on kyse siitä, että yksilöllisyyden 

vaiheesta noustaan vielä ylemmälle tasolle, joka on tarve liittyä johonkin itseä 

suurempaan kokonaisuuteen. Tässä taitaa olla yksi kirkon vakava haaste ja 

mahdollisuus: tarjota mahdollisuus nousta yksilöllisyyden ja itsensä toteuttamisen 

tasolta uudelle tasolle, jossa on kyse integroitumisesta johonkin itseä suurempaan. 

Minusta meillä on erinomaisia edellytyksiä kirkkona ja kristillisenä yhteisönä tarjota 

tällaista mahdollisuutta. Miten se sitten käytännössä toteutuu, on toinen asia. Minusta 

on olemassa merkkejä siitä, että ihmiset kaipaavat jotakin tällaista. 

 

Eikö siitä ollut jollakin tavalla kyse myös Christian Eriksenin loukkaantumisen 

herättämissä reaktioissa? 

Ilman muuta. Siinä oli jotakin, joka oli jalkapalloa ja yksilöitä suurempi asia ja 

kaikkia yhdistävä kokemus. Siinä ihmiset kohtasivat toisensa jollakin ylemmällä 

tasolla. 
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Onko pappien koulutuksessa jotakin, mihin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota 

ajatellen sitä, että nyt kirkko on kriisissä? 

Uskonto on hyvin pitkälle tunteiden alaa. Papeille pitäisi opettaa, miten välittää 

kristinuskoa sillä tavalla, että se todella koskettaa. Koskettavuus puuttuu valitettavan 

usein. Sanoman pitäisi koskettaa ei vain älyllisellä vaan myös tunne- ja 

elämystasolla. Tätä jouduin miettimään niinä vuosina, kun olin Kirkonrakentajien 

Foorumin puheenjohtajana. Silloin ajattelin, että tämä on puoli, jota pitäisi kehittää 

pappien koulutuksessa ja kirkossa yleensä. Että olisi sellainen jumalanpalvelus ja 

seurakuntaelämä, joka todella koskettaa ihmistä kokonaisuutena. Musiikki, laulu ja 

taide ovat tässä mielessä hyvin tärkeitä asioita. Olen puhunut tästä muutaman 

uskonnonopettajan kanssa. Raamattua koskevaa opetusta varten tarvittaisiin lauluja 

Raamatun henkilöistä. Tämän tyyppisestä opetusmetodista on hyviä kokemuksia. 

 

Oletko muuten lukenut viime aikoina jonkin erityisen hyvän kirjan, jota haluaisit 

suositella? 

Pidin Kjell Westön Tritonus-romaanista. Hänen sukujuurensa ovat muuten minun 

kotikylässäni. Francis Fukuyaman Identiteetti-teokseen olen viitannut eri 

yhteyksissä. Se on antanut aihetta pohtia, miten tärkeää on, että me kirkkona 

antaisimme ihmisten kokea, että me todella näemme heidät ja olemme valmiita 

kuuntelemaan heitä. Se on kirjan tärkeä opetus. 

 

Millaista hengellistä elämää toivoisit näkeväsi kirkossa enemmän? 

Puhuinkin jo koskettavuudesta. Hiljaisuuden viljely on varmasti yhä tärkeämpi asia. 

Minulle on jäänyt mieleen Visbyn piispa Björn Fjärstedtin toteamus, että uskonto 

on tekemistä, vasta sen jälkeen tulevat opit ja muut asiat. Seurakunnissa on annettava 

ihmisille mukaan tulemisen ja tekemisen mahdollisuuksia. Maallikoiden panoksen 

tarve tulee kasvamaan seurakuntien köyhtymisen myötä. Seurakuntien kiihtyvä 

köyhtyminen voi täten johtaa siihen, että seurakuntalaiset saavat ottaa itse enemmän 

vastuuta toiminnan jatkumisesta. Maallikoita ei ole Suomessa juuri tarvittu 

seurakuntien hyvän taloudellisen tilanteen vuoksi. On perustettu uusi virka, jos on 

tarvittu lisää resursseja. Tässä suhteessa on kyse todellisesta kirkon etsikkoajasta. 
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Avoimin mielin, kohti ihmistä 

Turun piispa Mari Leppäsen haastattelu 

Matti Myllykoski 

  

 

 

Upeana aurinkoisena päivänä olen neljäsluokkalaisen poikani Frankin kanssa 

Turussa. Menemme yhdessä haastattelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

kolmatta naispiispaa Mari Leppästä, joka on vastikään valittu johtamaan Turun 

hiippakuntaa. Frank on laatinut Marille viisi kysymystä, joilla olemme päättäneet 

aloittaa. 

  

Mikä piispan työssä on vaikeinta? 

Näin alussa on välillä vaikea valita, mitä tekee. Piispan kalenterissa on paljon asioita, 

joita ei voi valita, mutta se muu aika pitäisi osata käyttää viisaasti. Olisi tärkeää tehdä 

oikeita asioita juuri tänä aikana. 

  

Mistä pidät työssäsi eniten? 

Olen pitänyt keskusteluista erilaisten ihmisten kanssa. Tänä keväänä olen jutellut 40 

vastuullani olevan seurakunnan kirkkoherran kanssa. Se oli merkityksellistä. Olen 

kohdannut myös monia, jotka kaipaavat hengellistä elämää ja etsivät yhteyttä 

kirkkoon. 

  

Millaista toimintaa kirkolla voisi olla meille kouluikäisille? 

Asun Littoisissa aika lähellä Turkua, ja kun tänä aamuna lähdin tänne, lapset 

pelasivat pihalla kirkkistä. Se oli seurakunnan järjestämä kesäkerho alakoululaisille, 

joiden vanhemmat ovat vielä töissä. Myös leirit ja retket ovat nyt kesällä 
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kivoja. Seurakunnissa olisi tärkeää kysyä lapsilta, mitä he kaipaavat. Kirkko voi 

myös tarjota nuorille kesätyöpaikkoja. Sen ei tarvitse olla mitään ihmeellistä. Toivon, 

että kirkkojen ovet olisivat auki erityisesti lapsille ja nuorille. 

  

Mistä kirkkovuoden juhlasta pidät eniten? Miksi? 

Pidän eniten pääsiäisestä. Se sattuu aikaan, jolloin luonto herää pitkän talven 

jälkeen ja siihen voi samaistua. Kristitylle pääsiäinen on toivon aikaa. Pääsiäinen 

liittyy myös Kristuksen kärsimykseen, mutta se päättyy  

ylösnousemukseen: toivoon ja iloon.  

Esimerkiksi seurakunnan yhteiset pääsiäisjuhlat, joissa kokoonnutaan syömään 

yhdessä messun jälkeen, ovat minulle merkityksellisiä.  

  

Mistä virrestä pidät eniten? Miksi? 

Pidän aika monista virsistä. Kun olin lapsi, meillä laulettiin paljon virsiä ja opin niitä 

paljon jo kotona ja seuroissa. Ehkä rakkain silti on virsi 318: 

”Jeesus, sä ainoa / heikkojen auttaja / anteeksiantaja uupumaton! / Pyhyys ja 

puhtaus, / rakkaus, virvoitus, / totuus ja armahdus / sinussa on.”  

  

Hyvin pian olemme tilanteessa, että alle kaksi kolmannesta suomalaisista kuuluu 

luterilaiseen kansankirkkoomme. Mitä kirkon mielestäsi kannattaisi tehdä tätä 

ajatellen? Voiko kirkolla olla strategia tulevaisuutta varten? 

Kirkolliskokous on pitkään tehnyt tulevaisuustyötä ja kirkolla on uusi strategia, 

mutta hyvä kysymys on, mikä niiden voima on? Uskallammeko oikeasti tarttua tämän 

ajan kysymyksiin, takertumatta menneisyyteen? Minusta olennaista on, että on 

avoimessa dialogissa ympäröivän todellisuuden kanssa uskomme itse kirkon 

sanomaan ja näemme sen merkityksen.  

 

Kyseessä on laaja kulttuurinen murros, jonka kehitystä emme voi 

pysäyttää. Aikaisemmin ajateltiin, että Eurooppa sekularisoituu ja ihmiset kadottavat 



116 
 

yhteyden kristilliseen kulttuuriperintöön. Mutta eivät uskonnot mihinkään katoa. Sen 

sijaan uskonnollinen kenttä moninaistuu ja tässä ajassa on paljon erilaista henkistä ja 

hengellistä etsintää. Institutionaalinen uskonnollisuus kyllä heikkenee ja se pakottaa 

luopumaan monesta tärkeästäkin, mutta samalla ihmiset voisivat löytää kirkosta 

yhteisön, jossa he voivat koko ihmisyydellään kokea kohtaavansa Jumalan?  

 

Ydinkysymys onkin, uskallammeko heittäytyä vuoropuheluun heidän kanssaan, joilla 

on herkkyyttä ja odotusta kohtaamiseen kirkon kanssa. Meillä ei tarvitse 

olla kaikkeen valmiita vastauksia. Kun ylitämme yhteistyössä erilaisia  

kulttuurien välisiä rajoja, voimme avata ja saavuttaa jotakin uutta. Myös kirkot tulisi 

saada auki ihmisille. Niissä on läsnä hiljaisuus, pyhyys ja kauneus, jota moni kaipaa. 

Ne tarjoavat hengellisen kodin lisäksi myös kulttuurisia kokemuksia. 

 

Toivon itse voivani edistää arkista hengellisyyttä, elämäntapaa, jossa usko elää 

vuorovaikutuksessa Jumalan, ihmisten ja luonnon kanssa. Vaikka tulevaisuus on 

erilainen kuin tämä hetki, ajattelen, että kirkon tulevaisuus on valoisa ja että murros 

tekee meille hyvää. 

  

Miten naisten asemaa pitäisi ja voisi vielä parantaa kirkossamme? 

Monessa mielessä naisten asema kirkossa on hyvä. Mutta asiat voivat ottaa myös 

takapakkia, ja siksi on keskustelua yhdenvertaisuuden kysymyksistä tulee 

pitää jatkuvasti yllä.  

 

Meidän kirkossamme toimii herätysliikkeitä, joissa ei hyväksytä naisten 

pappeutta. Se näkyy joidenkin seurakuntien päätöksenteossa ja myös työyhteisöjen 

arjessa. Jokaisella kirkon työntekijällä ja vastuunkantajalla pitäisi kuitenkin olla 

yhtäläinen mahdollisuus tehdä työtään ja siksi näihin tulee puuttua.  
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Työtä yhdenvartaisuuden ja tasa-arvon eteen tehdään kirkossa eri tasoilla. Yksi 

esimerkki siitä on meidän hiippakunnan yhdenvertaisuusryhmä, joka pyrkii 

tunnistamaan tähän liittyviä ongelmakohtia ja löytämään myös ratkaisuja 

niihin. Yhdenvartaisuuden kysymykset ovat laajempia kuin vain sukupuoleen 

liittyviä.  

  

Onko kirkossamme vaikuttavien keskuudessa mielestäsi vihapuhetta? Jos on, miten 

sitä tulisi lähestyä? 

Ensin oli purettava auki, mitä vihapuhe on. Uskon, että kirkon organisaatiossa 

pyritään kaikkien kunnioittavaan keskusteluun. Kirkko on kuitenkin iso yhteisö 

ja asiatonta puhetta mahtuu myös kirkkoon. Usko voi synnyttää meissä myös 

sellaista hengellistä varmuutta, puhetta ja tekoja, joissa koemme tekevämme ja 

toimivamme oikein, mutta loukkaamme toisia ihmisiä asenteilla ja näkemyksillä.  

 

Jeesuksen opetus vihamiesten ja erilaiselta tuntuvien ihmisten rakastamisesta on 

tärkeä muistaa. Kun tutustuu toisiin, vieraus ei ehkä tunnu enää niin pelottavalta tai 

ahdistavalta ja ihmiset alkavat näyttää toisilleen enemmän samanlaisilta. Se on lahjaa. 

 

Ei ole helppoa rakastaa ihmistä, joka on aivan toisenlainen kuin minä itse. Kirkossa 

pitää kuitenkin voida kuunnella toisenlaisia ihmisiä, keskustella rakentavasti ja 

kunnioittaa erilaisia ihmisiä. 

  

Olet esittänyt, että kirkon ja sen jäsenten kannattaisi käydä dialogia myös muiden 

uskontojen ja elämänkatsomusten kanssa? Miten tätä voisi toteuttaa käytännössä? 

Elämme erilaisten uskontojen ja katsomusten keskellä. Emme voi sulkea silmiä 

todellisuudelta.   

 

Täällä Turussa piispalla on ollut tapana kutsua kotiinsa eri uskontojen edustajia 

ja tutustua heihin. Tämä vuorovaikutus on synnyttänyt myös ystävyyttä ja aion jatkaa 
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tätä perinnettä. Kun tutustuu erilaisen uskonnollisuuden ja erilaisten katsomusten 

edustajiin oma ajattelu avartuu ja oppii myös paljon. Olemme täällä myös tehneet 

monenlaista yhteistyötä ja tukeneet toisiamme vaikeissa tilanteissa.  

  

Olet pitänyt jo aiemmin ja nyt piispana esillä sellaista hengellistä elämää, jota 

dogmaattisuus ei hallitse. Miten tällaista voisi edistää kirkossa vai onko hengellisyys 

pikemminkin yksittäisten kristittyjen asia? 

Uskon, että sitä myös voi edistää.  

Olen taustaltani kulttuurintutkija ja tehnyt töitä viestinnän parissa; se vaikuttaa paljon 

siihen, miten näen maailman. Toki lapsuuden kasvuympäristö ja elämänkokemukset 

ovat myös vaikuttaneet siihen, millainen teologi olen ja miten uskoa elän. Kristillinen 

usko ei ollut lapsuudenkodissani jotakin sellaista, jolla olisi haluttu painaa alas 

jotakin muuta. Hengellinen polkuni on myös ollut sellainen, että olen joutunut tai 

saanut opetella uudenlaisia tapoja olla vuoropuhelussa Jumalan kanssa sekä kokea ja 

sanoittaa uskoa. Opillisuuden rinnalla arjessa eletty usko on usein saanut jäädä 

vähemmälle, mutta juuri sen kautta usko kuitenkin välittyy. Siksi sille on tärkeää 

antaa arvo. 

  

Vuosikymmenten saatossa on tullut varsin ilmeiseksi, että opilliset ja eettiset 

kysymykset erottavat kirkon uudistusmielisiä ja konservatiiveja toisistaan. Voisiko 

hengellinen elämä yhdistää näitä ryhmiä? Miten sellaista yhteyttä voisi edistää? 

Pakotettu yksimielisyys ei johda mihinkään. Uskon kuitenkin avoimeen 

vuoropuheluun, jossa jokainen keskusteluun osallistuva on läsnä omana itsenään. 

Sellainen vuoropuhelu, joka lähtee arkisesta ja välittömästä kohtaamisesta, voi 

onnistua, kun opimme ymmärtämään, millainen uskon horisontti toisilla on ja miten 

he sitä arjessa elävät todeksi.  
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Kaldea – Nasaret – Köyliö 

Matti Heiliö 
 

 

 

Pohdin uskontomme historiaa mielessäni uskalias syväekumenian haaste. Tämä on 

spekulaatio vaihtoehtoisesta tapahtumakulusta. Mitä jos Paavali ja Jeesus olisivat 

ehtineet tavata ja sovittaa yhteen ajatuksiaan? Mitä jos Jeesus olisi saanut elää ja 

vaikuttaa juutalaisen uskonnon reformaattorina? Jos toisen vuosisadan kiistaa 

Jeesuksen henkilöstä olisi soviteltu juutalaisuuden ehdotonta monoteismia 

kunnioittaen, mitä olisi seurannut? 

 

Aabrahamin kerrotaan asuneen Ur-nimisessä kaupungissa Kaldeassa ennen kuin 

matkasi Palestiinaan noin 2000 eaa.  Paikka oli sumerilaisten rakentama kaupunki 

Eufratin varrella. Aabrahamista alkanut historia johti aikanaan surmatekoon Köyliön 

jäällä kolme vuosituhatta myöhemmin. Legendojen väliin jää juutalaisuuden, 

kristinuskon ja islamin kulttuurihistoria, joka on muovannut ajatuksiamme 

ihmisyydestä, hyvyydestä, kauneudesta, etiikasta ja moraalin ihanteista. Ravinnut 

taiteita ja rohkaissut uteliaisuuteen luonnon ihmeistä. Aikaansaannoksena 

tiedonhankinta, läntisen maailman tieteen ja teknologian edistys, rationalismin 

terävyys, joka nyt vuosituhat Köyliön surman jälkeen hybrikseksi muuttuneena myös 

uhkaa sivistyksen arvoja. 

 

Korkeakulttuurin historia ulottuu tuhansia vuosia taaksepäin Egyptin ja 

Mesopotamian suurten jokien rannoille. Aabrahamin ajasta 2000 eaa alkava kausi 

näki yksijumalaisen uskonnon synnyn. Yhden Jumalan visiota julisti faarao 

Akhenaten (Ekhnaton) jo noin 1300 eaa, ja ajatus kypsyi juutalaisuuden 

kulttuurievoluution tuloksena. Monijumalaisen taikauskon hylkääminen on kolmen 

suuren maailmanuskonnon peruskivi. Kristityt voivat nähdä vavahduttavan 

johdatuksen siinä maailmanhistorian tapahtumien virrassa, joka alkoi Kaksoisvirran 
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maasta ja Egyptistä, johti erämaavaelluksiin, juutalaisen uskonnon syntyyn ja sen 

piiristä nousseen hämmästyttävän opettajan, Nasaretin Jeesuksen ilmestymiseen. 

Kehystä luovat mahtavien korkeakulttuurien ja sivistyksen traditioiden syntyminen, 

etruskit, sumerilaiset, Persian ja Kreikan muinaiset imperiumit, Assyrian, Babylonian 

ja Rooman voimakeskukset, jotka kamppailivat vuorollaan herruudesta. 

Juutalaisuuden kertomukseen ja sitä kautta kristinuskon kasvualustaan on tihkunut 

ravinteita näistä kaikista. 

 

Nykyisen käsityksen mukaan juutalaisuus kehittyi vähitellen monijumalaisia 

heimokultteja kantavien traditioiden keskellä. Monoteismin aikaa edelsi monolatria, 

jossa esimerkiksi vieraiden heimojen jumalien olemassaoloa ei kielletty, ainoastaan 

niiden palvonta. Nykymuotoon juutalaisuuden arvellaan kehittyneen noin 600 eaa 

mennessä. Tästä alkanut juutalaisuuden keskeinen ja dokumentoitu historia taittui 

vuonna 70 jKr, jolloin Jerusalemin hävitys mursi temppelikultin. 

 

 

Juutalainen Jeesus 

 

Tiedot Jeesuksesta ovat niukkoja. Sama koskee lähes kaikkia maailmanhistorian 

hahmoja. Jeesus on paremmin dokumentoitu kuin Sokrates, Zarathustra tai 

Gautama Buddha. Tieto muodostuu lähinnä Uuden testamentin kirjoituksista, 

kaanonin muodostumisen ajalta peräisin olevista apokryfisistä teksteistä sekä 

muutamista juutalaisista lähteistä ja historioitsijoiden kirjoituksista. Lähteisiin liittyy 

epävarmuuksia ja kokonaiskuva on repaleinen. UT:n kirjoitukset ovat syntyneet 

aikana, jolloin menossa oli Jeesus-liikkeen ei kovin rauhanomainen erkaantuminen 

juutalaisuudesta. Tämän katsotaan näkyvän juutalaisuutta vastustavina korostuksina. 

Lyhyeksi jäänyt ura ja niukat viittaukset hänen lausumiinsa tarkoittavat, että 

Jeesuksen hahmo muodostuu tulkinnoista. Silminnäkijämuistelut ja aikalaisten 

hallussa kulkenut perimätieto ovat jo tulkintaa. Erityisen tärkeä suodatus ja sanoman 

käännöstyö tapahtuu Paavalin toimesta. Hän muotoilee Jeesuksen teologisen ja 

samalla maailmanhistoriallisen hahmon. 
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Paavali ja Jerusalem 

 

Jeesus-liikkeen alku oli kuohuva periodi Jeesuksen teloituksesta (noin vuonna 30) 

katastrofivuoteen 70 asti, jolloin Jerusalem nujerrettiin. Ajanjaksoon osuu Paavalin 

ilmestyminen kuvioon ja pikkuriikkisen Jerusalemin kantaporukan vaiheet. Vuonna 

48 koolla oli kuuluisa Jerusalemin kokous, jossa  laajasti oppineen juutalaisen 

Paavalin ja konservatiivisen Jaakobin välinen kiista kipinöi, ja juutalaisuuden ja 

Jeesus-liikkeen skisma sai vauhtia ja oppivisiot kolisivat. Toistaiseksi mitään 

kristinuskoa ei ollut, oli vain kiistelty Jeesuksen seuraajien joukko. Kristinusko 

sisällöllisesti määriteltynä muotoutui vuosikymmenien kuluessa, tai oikeastaan 

alkuvuosisatojen mittaan. 

 

Juutalaisuuden ja Jeesus-liikkeen välienselvittely ei ollut vähäinen asia. Paavalin 

”innovaatio ja tuotekehitys” loi piirroksen koko maailmaa koskevasta hyvästä 

sanomasta. Tätä voisi ajatella pakanoiden kutsumiseksi Jeesuksen julistaman 

juutalaisuuden reformaation pariin. Ajatus oli kauhistus Jerusalemin vanhimmille. 

Paavali ei koskaan tavannut Jeesusta vaan tuli ulkokehältä alun perin liikkeen 

vainoojien joukosta.  Sen sijaan Jerusalemin alkukirkossa olivat mukana Pietari ja 

Jeesuksen lihallinen veli Jaakob, ts. silminnäkijät ja tuttavat koko Jeesuksen lyhyen 

uran ajalta. Se, että Paavali oli itse kansallisuudeltaan Rooman ”sortovallan” 

edustaja, lisäsi draamaa keitokseen. 

 

Evankeliumien syntyaika on vuosikymmeniä näiden vaiheiden jälkeen. Jeesuksen 

juutalaisten seuraajien ja Paavalin alkaman kansainvälisen liikkeen välillä oli tuolloin 

jo kiistojen historia.  Tästä on syntynyt arvelu, että esimerkiksi Johanneksen 

evankeliumista paistaa tendenssinä juutalaisuuden kritiikki. Tämä historian 

epävarmuus on syy jäädä varpailleen, uteliaana ja pitäen mielessä tulkintojen 

vaihtelu. 
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Lähi-Itä ennen vuotta nolla 

 

Alkuvuosisadan historia on jännittävä. Tutkijat ovat avanneet kurkistusaukkoja. 

Kristinuskon ja juutalaisuuden historiaan perehtynyt professori Paula Fredriksen 

(Jerusalemin yliopisto) vieraili taannoin Suomessa. Hänen tutkimustensa avaama 

näkymä ensimmäisen vuosisadan Lähi-idän ja Rooman valtakunnan kulttuuriin on 

hämmentävä ja kiinnostava. Välimeren rannikon kaupunkien elämä Alexandriasta 

Juudeaan, Syyriaan ja Anatoliaan oli sakeana roomalaisen kulttuurin ja jumaltaruston 

vaikutuksia. Tuolloin 100 ekr–100 jkr kaupungin identiteetin osia olivat 

paikkakunnan jumalat, jumalatarut, maineteot, pyhäköt ja juhlat, uhrimenot jne. 

Nykyihmiset fanittavat paikallista futis/kiekkoseuraa, julkkistähtiä, festareita jne. 

Paikkakunnalle tuleva huomaa mainoskyltit menopaikoista, silloin aikoinaan katseen 

kiinnittivät paikallisen jumalan temppelit. Roomalaisvalta jyräsi juutalaisuutta 

esimerkiksi tuomalla pakosta synagogaan keisarinpatsaan ja vaatimalla pokkurointia. 

Aikaan perehtynyt Fredriksen on kirjoittanut teoksen Paul: The Pagans' Apostle, 

2017 ja aikaisemmin From Jesus to Christ: The Origins of the New Testament 

Images of Christ, 2000. 

 

 

Utopia uskonnon häviämisestä 

 

Näen maailman aatteellisten leirien näyttämönä. Maanpuolustuksen vähättelyä on 

joskus kommentoitu osuvasti: ”Jokaisessa maassa on armeija, jollei oma niin vieras”. 

Suhtaudun uskonnon halveksuntaan samalla periaatteella. Medianäkyvyyttä saaneet 

uskontokriitikot ovat esittäneet tavoitteen uskonnottomasta maailmasta. Se on 

romanttinen haave ja lisäksi nojaa muutamaan lausumattomaan aksioomaan, joita voi 

kritisoida. Valistuksen pesua yritettiin Ranskan vallankumouksen aikana ja sittemmin 

marxilaisessa ideologiassa.  Nyt nähdään jo merkkejä, miten maltillisen uskonnon 

väistyessä tyhjiöön alkaa nousta esoteeristen spekulaatioiden, taikauskon, 

salaliittoteorioiden, kristalliterapioiden, homeopatian, hurmosliikkeiden, 

askeetikkojen, fakiirien, light-pakanuuden, maagien ja eksorkistien virityksiä. 
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Kun tavallisten ihmisten raitis ja maltillinen suvaitsevaisuutta tavoitteleva 

uskontokulttuuri poistuu, tilalle tunkee jotain muuta, usein kummallisempaa. 

Minusta on hassua seurata joitain uskonnollisuuden piirteitä, ristinmerkkejä, 

krusifiksin hypistelyä ja rukousnauhojen riplausta. Olen tuollaiseen oikeastaan 

hymysuin suvaitsevainen. Se on samanlaista uskonnollista/pseudouskonnollista 

hulluttelua kuin vaikkapa herätysliikkeiden viehtymys joihinkin absoluution sanoihin, 

loitsuihin ja asusteisiin jne. Hassuja ovat, mutta maailmaan mahtuu. Sen sijaan olen 

päättäväisen kapinallinen uskonnollisiin väitteisiin ja teologia/teoriaviritelmiin, joissa 

nujerretaan lähimmäisen elämää, puututaan ihmisen vapauteen ja itseilmaisuun 

muussa mielessä kuin kunnioittamalla normia, joka kuuluu: ”Kohtele lähimmäistä 

niin kuin haluat itseäsi kohdeltavan”. ”Kantakaa toistenne kuormia sillä niin täytätte 

Kristuksen lain”. 

 

 

Paavali on kysymysmerkki 

 

Paavali on kahtalainen persoona. Toisaalta hänen suurtekonsa on Jeesuksen sanoman 

tulkinta ja tien avaaminen ei-juutalaisille, kosher-aitauksesta ulos. Kyseenalainen 

ansio on se, että hänen julistuksensa kohotti Jeesuksen kosmisen valo-olennon 

maagiseen rooliin ja sai aikaan historian Jeesuksen ihmisyyden vähättelyn. 

Juutalaisen alkuseurakunnan peluuttaminen paitsioon oli hyvä/paha asia. Voi kysyä, 

olisiko juutalaisuus koskaan irronnut keskustellen, argumentoiden eli ”nätisti 

puhumalla” kosher-sääntöjen ja lakihurskauden protokollasta? Voi kysyä, mikä olisi 

sellainen voima, joka saisi juutalaisuuden myöntämään, että ympärileikkauksen kultti 

on vapaaehtoinen kulttuurinen traditio eikä yliluonnollinen Jumalan säädös. Voiko 

tuollaisen kysymyksen esittää niin, että arvostaa juutalaisuuden 

maailmanhistoriallista arvoa monoteistisen uskonnon, kymmenen käskyn 

moraalikoodin, VT:n kirjallisen aarteiston, tiedon ja viisauden kasvualustana, 

kristinuskon ja läntisen kulttuurin ravintona ja samalla sanoutuu jyrkästi irti 

antisemitismin ilmiöistä kaikissa muodoissa. 
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On vahinko, että Jeesus ja Paavali eivät voineet verrata nuottejaan. Missä määrin 

Paavali tulkkasi Jeesuksen syvimpiä tarkoituksia itse asiassa oikeammin kuin 

Jerusalemin konservatiivit? Jeesuksen ura juutalaisena reformaattorina tuhottiin 

alkuunsa, emmekä saa tietää, mitä heidän (Jeesus ja Paavali) yhteen sovitettu 

opetuksensa olisi ollut. Tämä tehtävä on jäänyt Jeesuksen ja Paavalin seuraajille 

ikuisesti pohdittavaksi. Työ jatkuu. 

 

 

Kristologiakiista ja islam 

 

Perinnöksi jäi kiista Jeesuksen henkilöstä, ihmisyydestä ja hänen sanomastaan. Ns. 

kristologinen kiista repi syntymässä olevan kirkon ja seuraajien yhteisön sopua 

vuosisadat koko sillä laajalla alueella, johon kristinuskon vaikutteet olivat levinneet. 

Kertomus Jeesuksesta ja samoin Aabrahamin ja Mooseksen uskosta tunnettiin hyvin 

myös Arabian niemimaan paimentolaisheimojen keskuudessa kansanuskontona, jossa 

yhdistyi kristinuskon ja juutalaisuuden vaikutus. Abbasidien valtakunnan 

valtionuskonnoksi noin 600-800 kehittynyt islam nojasi oleellisesti juutalaisuuden ja 

kristinuskon perintöön. Ristiriita juutalaisen monoteismin ja kristinuskon sisällä 

voitolle jyrätyn Kristus-tulkinnan välillä oli parantumaton ja johti Muhammedin opin 

erilleen sekä kristinuskosta että juutalaisuudesta. 

 

Kun siis ns. liberaalin kristinuskon tulkinnan vastustajat kysyvät perusteluja 

humanistisen Jeesus-käsityksen puolesta, esitän hypoteesin. Mikäli alkuvuosisatojen 

kiista Jeesuksen todellisesta ihmisyydestä ja Jumalan absoluuttisesta 

tuonpuoleisuudesta olisi ratkaistu toisin, islamin syntyyn johtanut uskonnollinen 

liikehdintä ja herätys 600-luvun aavikkoseudun yhteisöissä olisi sulautunut tuolloin 

teini-ikäisen kristinuskon traditioon ja maailmaa jakava kirottu repeämä olisi jäänyt 

syntymättä. 
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Tässä on myös yksi kuolemanvakava asia. Onko tänä aikana mahdollista keskustella 

ja kirjoittaa Aabrahamin uskonnosta tavalla, joka arvostaa syvästi juutalaista 

historiaa, näkee juutalaisen kansan ja uskonnon historiassa Jumalan johdatuksen, 

sijoittaa Jeesuksen juutalaisuuden sisään osana rabbiinisen juutalaisuuden 

vuosisataista debattia ja pohdintaa heidän Toora-teologiastaan, exodus-

näkemyksestään, laintulkinnastaan ja sisäpalveluohjesäännöistään. Näen siis aika 

luontevana ajatuksen kristikunnasta osana juutalaisuuden suurta tarinaa. 

 

 

Syväekumenian teesit 

 

Esitän idealistisen vision Aabrahamista lähtevän uskontohistorian sisäisestä 

reformista ja dialogista, joka tavoittelee kolmen maailmanuskonnon keskinäistä 

kunnioitusta, hiljalleen kasvavaa yhteistunnetta ja ennakkoluulojen vähittäistä 

lientymistä. Sanoudun kuitenkin irti synkretismin utopiasta, yhteensulautumisesta. 

Juutalaisille jää haaste henkisestä kypsymisestä juutalaisuuden sisällä, kristitylle 

sisäinen reformaation haaste ja kasvu kristittynä, muslimille islam-reformaation kutsu 

ja kasvu muslimina. Kaikilla kolmella ryhmällä on tarve katsoa kriittisesti omaa 

traditiota ja oppiväittämiä ja hiljentää muiden moittimista. 

 

Kristinuskon tulisi myllertää auki ensimmäisen vuosisadan kristologiakiista, 

tunnustaa juutalaisuuden ehdoton monoteismi ja nähdä omat kulttuurihistorialliset 

juurensa juutalaisuudessa. Juutalaisuuden tulisi myöntää, että uskonnon vaatimukset, 

tavat ja oppisisältö ovat kulttuurihistoriallinen traditio, ei yliluonnollinen saneltu 

säädös. Kirjoituksien kirjaimellinen lukutapa tekee Toorasta ja Talmudista 

epäjumalan palvontaa ja loukkaa ensimmäisen käskyn monumentaalista periaatetta. 

Rabbiininen dialogi, väittely ja kulttuurihistorian tutkinta jatkukoon ihmiskunnan 

rakennukseksi. Islamin sisällä tulee samoin taipua ajattelemaan, että uskonnon 

legalistiset määrämuotoiset tavat ovat kulttuurihistoriallisia jäänteitä ja kovettumia, ei 

yliluonnollista Allahin säätämystä ja sanelua. Muhammed oli ihminen, opettaja, joka 

tavoitteli humaania ja vanhurskasta yhteiskuntaa, aikansa yhteiskunnan ja sivistyksen 
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painolastien alla. Kaiken ylle rakentunut myyttisten selitysten kerrostuma kaipaa 

raikkaan ja rehellisen luonnonoikeuden ja aikalaisanalyysin valokeilaa. 
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Kant Jumalan olemassaolon ja moraalin 

suhteesta 

Matti Taneli 
 

 

 

Jumalan olemassaolo käytännöllisen järjen vaatimuksena 

 

Kant toteaa Puhtaan järjen kritiikin (“Kritik der reinen Vernunft”) toisen painoksen 

(1787) esipuheessaan: “Minun täytyi siis luopua tiedosta saadakseni tilaa uskolle.” 

(Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen.) Emme 

voi siis tietää, että Jumala on olemassa. Näin ollen Kant voi johdonmukaisesti 

väittää, että kolme perinteistä jumalatodistusta, ontologinen, kosmologinen ja 

fysioteologinen (Kantin täyttämä nimitys suunnitteluargumentista), eivät ole päteviä 

Jumalan olemassaolon todistamiseksi. 

 

Kant toteaa uskonnon filosofista oppia käsittelevissä luennoissaan Vorlesungen über 

die philosophische  Religions lehre seuraavasti:  “[U]skomme ei ole tietoa, Luojan 

kiitos. Jumalalliset viisaudet ovat ilmeisesti juuri niitä asioita, joita emme tiedä, vaan 

pikemminkin meidän pitää uskoa, että Jumala on olemassa.”  Nämä kirjoitukset 

perustuvat Kantin talvikautena 1783-1784 ja lukuvuonna 1785-1786 pitämiin 

luentoihin, jotka julkaistiin postuumisti vasta vuosina 1817 ja 1830. 

  

Kant väittää, ettei Jumalan käsite ole ristiriitainen kuten pyöreän neliön käsite. 

Jumala voi siis olla olemassa. Kant esittää, että Jumalan olemassaolo, sielun 

kuolemattomuus ja vapaa tahto eivät ole teoreettisen, vaan käytännöllisen järjen 

postulaatteja eli vaatimuksia. Emme voi tietää mitään Jumalan olemassaolosta, mutta 

meidän on järkevää ajatella ja toivoa sitä. Nimittäin, jos hyveellisesti eläneen ihmisen 

elämä olisi surkea ilman toivoa paremmasta elämästä, se olisi epäoikeudenmukaista 
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ja ihmiselle sietämätöntä. Näin ollen moraalinen ihminen ei voisi olla onnellinen 

ilman oletusta maailmanhallitsijasta, Jumalasta. 

 

 

Moraali johtaa uskontoon 

 

Käytännöllisen järjen kritiikissään (“Kritik der praktischen Vernunft, 1788)  Kant 

yhdistää Jumalan olemassaolon moraaliin. Kant ajattelee, että ihmisen pitää pyrkiä 

edistämään korkeinta hyvää, jonka tulee siis olla mahdollista.  Korkein hyvä 

(summum bonum) on mahdollinen maailmassa olettamalla ylin syy, jolla on 

siveellisen eli moraalisen pyrkimyksen mukainen kausaliteetti, syysuhde. Olento, 

joka pystyy toimimaan moraalilakien representaation mukaisesti, on intelligenssi eli 

järjellinen olento. Sellaisen olennon representaation mukainen kausaliteetti on sen 

tahto. Kant kirjoittaa: 

 

“Niinpä luonnon ylin syy, sikäli kuin tämä syy täytyy olettaa korkeimman hyvän 

vuoksi, on olento, joka on ymmärryksellään ja tahdollaan luonnon syy (ja siis luoja), 

toisin sanoen Jumala. Tästä seuraa, että korkeimman johdetun hyvän (parhaan 

maailman) mahdollisuuden postulaatti on samalla korkeimman alkuperäisen hyvän 

todellisuuden, nimittäin Jumalan olemassaolon, postulaatti. Korkeimman hyvän 

edistäminen oli meille velvollisuus, ja paitsi että saatoimme oikeutetusti olettaa 

tällaisen korkeimman hyvän mahdollisuuden, tämä oletus oli meille myös 

velvollisuuteen tarpeena liittyvä välttämättömyys, ja koska tämä korkein hyvä on 

mahdollinen vain, mikäli oletetaan Jumalan olemassaolo, niin Jumalan olemassaolon 

oletus liittyy erottamattomasti velvollisuuteen, toisin sanoen on moraalisesti 

välttämätöntä olettaa Jumalan olemassaolo.” 

 

Kantin mukaan kristillinen oppi antaa korkeimman hyvän eli Jumalan valtakunnan 

käsitteen. Vain se tyydyttää käytännöllisen järjen ankarimmankin vaatimuksen. 

Moraalilaki on tinkimätön ja pyhä, se vaatii tapojen pyhyyttä. Myös moraalinen 

täydellisyys, jonka ihminen voi saavuttaa, on aina pelkkä hyve, siis kunnioituksesta 
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lakia kohtaan johtuva lainmukainen pyrkimys. Ihminen on tietoinen pysyvästä 

halustaan rikkoa tätä lakia tai ainakin tahrata sen pyhyyttä, sekoittaa sen 

seuraamiseen moraaliin kuulumattomia motiiveja. Näin ollen kristillisen lain 

vaatiman pyhyyden suhteen luodulle olennolle ei jää jäljelle muuta kuin vain 

äärettömyyteen jatkuva edistys. Mutta juuri tämän takia ihmisellä on oikeus toivoa, 

että se jatkuu äärettömästi.  

 

Moraalilaki ei siis itsessään lupaa lainkaan onnellisuutta, koska tämä ei, 

luonnonjärjestyksen yleisesti käsitteiden mukaisena välttämättä liity moraalilain 

seuraamiseen. Kristillinen moraalioppi korjaa tämän – korkeimman hyvän toisen 

välttämättömän  rakenneosan – puutteen, esittelemällä maailman, jossa järjellinen 

olento omistautuu koko sielullaan moraalilaille,  Tällainen maailma esitetään 

Jumalan valtakuntana, jossa  pyhä alkuunpanija, joka mahdollistaa johdetun 

korkeimman hyvän, saattaa luonnon ja moraalin harmoniaan, joka on kummallekin 

erikseen tarkasteltuna vieras.  

 

Moraalin pyhyys annetaan ihmisille jo tässä elämässä ohjenuoraksi. Mutta sitä 

vastaava hyvinvointi ja autuus, ymmärretään saavutettavan vain ikuisuudessa, koska 

pyhän täytyy olla jokaisessa tilanteessa ihmisen toiminnan esikuva, ja sitä kohti 

kulkeminen on mahdollista ja välttämätöntä jo tässä elämässä. Mutta autuutta 

onnellisuudeksi nimitettynä ei voida mitenkään saavuttaa tässä elämässä, mitä omaan 

kykyymme tulee, ja sen tähden se on tai siitä tehdään vain toivon kohde. 

 

Tästä huolimatta kristillinen moraalin periaate ei ole teologinen (siis heteronomiaa eli 

vieraslakisuutta autonomian vastakohtana). Se on itsessään puhtaan käytännöllisen 

järjen autonomiaa, koska se ei tee Jumalaa tai hänen tahtoaan koskevasta kognitiosta 

näiden lakien perustaa, vaan pelkästään perustan hyvän saavuttamiselle ehtonaan se, 

että niitä noudatetaan.  Kristillinen moraalin periaate ei edes aseta moraalilakien 

noudattamiselle houkutinta niiden noudattamisen toivottuihin tuloksiin, vaan 

ainoastaan velvollisuuden representaatioon, jolloin arvoisuus noiden seurausten 
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saavuttamiseksi syntyy pelkästään noiden lakien uskollisesta seuraamisesta. Kant 

analysoi moraalin ja uskonnon suhdetta seuraavasti:  

 

“Näin moraalilaki johtaa korkeimman hyvän käsitteen kautta – puhtaan 

käytännöllisen järjen objektina ja perimmäisenä päämääränä – uskontoon, toisin 

sanoen tunnustamaan kaikki velvollisuudet jumalallisiksi käskyiksi, ei sanktioiksi eli 

vieraan tahdon valitsemiksi ja sinänsä kontingenteiksi (ei-välttämättömiksi, M.T.) 

määräyksiksi vaan jokaisen vapaan olemuksellisiksi laeiksi hänelle itselleen. Näitä 

lakeja täytyy kuitenkin pitää korkeimman olennon käskyinä, koska voimme toivoa 

saavuttavamme korkeimman hyvän, jonka asettamiseen tavoittelumme kohteeksi 

moraalilaki velvoittaa meidät, vain moraalisesti täydellisestä (pyhästä ja laupiaasta) ja 

samalla kaikkivoivasta tahdosta – siis tämän tahdon mukaisena. Tämäkin on siis 

kokonaan pyyteetöntä ja perustuu pelkkään velvollisuuteen, eikä perustaksi tarvitse 

asettaa houkuttimena pelkoa tai toivoa, jotka periaatteina mitätöisivät kokonaan teon 

moraalisen arvon. Moraalilaki käskee tekemään korkeimmasta mahdollisesta hyvästä 

maailmassa toimintani perimmäisen kohteen. En kuitenkaan voi toivoa saavani tätä 

aikaan muuten kuin sovittamalla tahtoni pyhän ja laupiaan maailman luojan tahdon 

mukaiseksi…” 

 

Kant esittää teoksessaan Uskonto pelkän järjen rajoissa (Religion innerhalb der 

Grenzen der blossen Vernunft, 1793), ettei moraali tarvitse itsensä takia uskontoa, 

vaan käytännöllinen järki tekee moraalista itseriittoisen. Mutta jos moraalin kaikkein 

tiukinta noudattamista pidetään syynä aikaansaada korkein hyvä (päämäärä), niin 

tulee olettaa, että kaikkivoipa moraalinen olento on maailman hallitsija. Tämä 

maailman hallitsija huolehtii siitä, että onnellisuus maailmassa vastaa arvokkuutta 

olla onnellinen. Tähän eivät yksin inhimilliset kyvyt riitä. Näin ollen “moraali johtaa 

vääjäämättömästi uskontoon.” (Moral führt unausbleiblich zur Religion, kursivointi 

M.T.)  

  

Kantin pietistisen lapsuuskodin moraalin korostus on varmasti osaltaan vaikuttanut 

hänen uskontoa koskevaan ajatteluunsa. Näin on siitä huolimatta, että Kant luopui jo 
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varhaisessa aikuisuudessa vanhempiensa kannattamista uskollisista näkemyksistä, 

vaikka hän suuresti arvosti vanhempiansa ja heidän kasvatustyötänsä. 

 

 

Moraali ei ole onnellisuusoppia 

 

On syytä huomata, ettei Kantin mielestä ihmisen onnellisuus ole moraalin päämäärä. 

Kantin sanoin: “Moraalia ei sinänsä saa koskaan käsitellä onnellisuusoppina.” Toisin 

sanoen sellaisena ohjeena, jonka avulla pääsisi osalliseksi onnellisuudesta. Nimittäin 

moraalissa on kyse pelkästään järjen ehdosta (conditio sine qua non) onnellisuudelle 

eikä lainkaan onnellisuuden saavuttamisen välineestä.  

 

Vasta silloin, kun moraali on esitetty täydellisenä ja kun ihmisessä herää moraalinen 

toive edistää korkeinta hyvää, siis tuoda Jumalan valtakuntaa ihmisille, ja askel 

uskontoon on otettu tämän toiveen takia. Tätä moraalioppia voidaan kutsua myös 

onnellisuusopiksi, siksi että “onnellisuuden toive syntyy vasta uskonnon myötä”. 

 

Jumalan maailman luomisen perimmäiseksi päämääräksi emme voi antaa 

vastaukseksi järjellisten olentojen onnellisuutta maailmassa. Sen sijaan maailman 

luomisen päämääräksi voimme antaa korkeimman hyvän, joka lisää tuohon 

järjellisten olentojen onnellisuuteen vielä ehdon, siis arvoisuuden onnellisuuteen, so. 

järjellisten olentojen moraalisuuden, joka yksin sisältää sen arvioimisperusteen, jonka 

mukaisuus on ehto toivolle päästä osalliseksi tuosta onnellisuudesta viisaan luojan 

käsissä. Kant tarkoittaa viisaudella tässä yhteydessä teoreettisesti tarkasteltuna 

kognitiota korkeimmasta hyvästä ja käytännöllisesti tarkasteltuna tahdon 

yhdenmukaisuutta korkeimman hyvän kanssa. Näin ollen korkeimpaan viisauteen ei 

voida liittää sellaista päämäärää, joka perustuisi ainoastaan hyväntahtoisuuteen. 

 

Kant esittää, ettei mikään ole suuremmaksi kunniaksi Jumalalle kuin kunnioitus 

hänen käskyjänsä kohtaan ja hänen lakinsa meille asettaman pyhän velvollisuuden 

noudattaminen, ja kun tähän lisätään Jumalan suurenmoinen suunnitelma kruunata 
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tämä kaunis järjestelmä siihen sopivalla onnellisuudella. Ihmiset voivat kyllä hyvää 

tekemällä saada osakseen rakkautta, mutta he eivät kuitenkaan voi koskaan 

pelkästään hyvää tekemällä saada kunnioitusta. Tämän takia myös suurin 

hyväntekeväisyys on ihmiselle kunniaksi ainoastaan silloin, kun se tehdään 

arvoisuuden mukaisesti. 

 

Kantin mukaan tästä seuraa se, että ihminen (ja jokainen järjellinen olento) on aina 

päämäärä itsessään. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kukaan, ei edes Jumala, voi koskaan 

käyttää häntä pelkkänä välineenä, ilman, että hän on samalla itse päämäärä. Näin 

ollen persoonassamme olevan ihmisyyden täytyy olla meille pyhä, koska kyseessä on 

moraalilain subjekti, toisin sanoen sen, mikä itsessään on pyhää ja minkä ansiosta 

sekä minkä kanssa yhteensopivana jotakin ylipäänsä voidaan nimittää pyhäksi. Tämä 

moraalilaki nimittäin perustuu hänen tahtonsa autonomiaan eli itsemääräytymiseen 

vapaana tahtona. Tämän tahdon tulee yleisten lakiensa mukaisesti samanaikaisesti 

voida välttämättä sopia yhteen sen kanssa, jolle tahto alistaa itsensä. 
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Raamattu, luominen ja seksuaalinen 

suuntautuminen 

Matti Myllykoski 
 

 

 

Vuosi 2021 on seksuaalisen tasa-arvon kannalta erittäinkin pyöreä juhlavuosi. Tasan 

50 vuotta sitten homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi poistettiin rikoslaista ja 

vuonna 1981 Lääkintöhallitus poisti virallisesta tautiluokituksesta kohdan, jossa 

homoseksuaalisuus luokitellaan sairaudeksi. Vuosituhannen alussa uudessa 

työsopimuslaissa kiellettiin eksplisiittisesti ”sukupuoliseen suuntautumiseen” liittyvä 

syrjintä, ja eduskunta hyväksyi lain rekisteröidystä parisuhteesta. Eduskunta hyväksyi 

myös translain. 

 

Muutosten tahti on ollut pitkän suvaitsemattomuushistorian valossa todella raju. Pieni 

vähemmistö suomalaisista vastustaa edelleen julkisesti ja selvin sanoin 

homoseksuaalien täysiä kansalaisoikeuksia ja heidän täysiä oikeuksiaan kirkon 

jäseninä. Vastustus ei vähemmistön itsensä kannalta perustu hyökkäykseen tiettyä 

ihmisryhmää vastaan vaan haluun puolustaa joka suhteessa perinteisiä kristillisiä 

käsityksiä seksuaalisuudesta ja avioliitosta. Vähemmistön näkyvin edustaja, 

kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen on jopa saanut syytteen 

kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hänen kantansa ei kuitenkaan poikkea niistä 

näkemyksistä, jotka vallitsivat luterilaisessa kansankirkossamme vielä pari 

vuosikymmentä sitten. Minulla on omakohtainen muistijälki 

ordinaatiovalmennuksesta, johon osallistuin ennen pappisvihkimystä 1980-luvun 

jälkipuoliskolla. Sen yhteydessä Helsingin piispa Samuel Lehtonen 

pappeuskelpoisuudesta puhuessaan kutsui homoseksuaalisuutta perversioksi. 

 

Ne, jotka haluavat leimata homoseksuaalisuuden synniksi ja häpeäksi, eivät näe, että 

seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä tuomitseminen menee vielä syvemmälle ihon 
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alle kuin kansallisuuteen tai muuhun sosiaaliseen erotteluun perustuva leimaaminen. 

Tästä huolimatta olen sitä mieltä, ettei Päivi Räsästä eikä ketään muutakaan 

Raamattua lainaavaa ja perinteisiä näkemyksiä puolustavaa pitäisi syyttää 

kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Vaikeistakin seksuaalisuuteen liittyvistä 

kysymyksistä pitäisi voida keskustella asiaperustein ja kiihkottomasti. Vain sellainen 

keskustelu edistää seksuaalisen tasavertaisuuden kaikenpuolista toteutumista, niin 

hidas ja pitkä kuin tie siihen suuntaan monesti tuntuukin olevan. 

 

Homoseksuaalien täysiä kansalaisoikeuksia ja heidän täysiä oikeuksiaan 

kansankirkossamme on vastustettu siksi, että samaa sukupuolta olevien keskinäinen 

sukupuolinen kanssakäyminen tuomitaan Raamatussa. Avioliitto on vain miehen ja 

naisen välinen asia, koska Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi sekä antoi heille 

käskyn lisääntyä ja täyttää maa. Siksi onkin usein sanottu, että kristillisen uskon 

suhteessa homoseksuaalisuuteen on kysymys luomiskäsityksestä. Samaa sukupuolta 

olevien seksuaaliset suhteet ovat Raamatun ensimmäisen luvun luomiskertomuksen 

vastaisia ja siksi ne esitetään tuomittavina läpi pyhän kirjan, jonka tulisi olla 

kristillisen opin, uskon ja elämän ylin auktoriteetti. 

 

On selvää, että perinteinen kristillinen kanta perustuu Raamattuun, josta ei löydy 

ensimmäistäkään myönteistä kannanottoa sen puolesta, mitä me kutsumme 

homoseksuaalisuudeksi. Sen sijaan on yhtä selvää, että Raamattu on syntynyt 

sellaisena aikana ja sellaisessa kulttuurissa, joissa muuta ei voitu ajatellakaan. 

Kysymys on siitä, että koko Raamatun ajan maailmankuva, luomiskäsitys, käsitys 

ihmisen paikasta maailmassa sekä sukupuolten välisistä suhteista kuuluu menneeseen 

aikaan. 

 

 

Luominen, maailmankuva ja ihminen 

 

Genesiksen ensimmäisen luvun luomiskertomus ja muutkin Raamatussa esiintyvät 

kosmologiset viittaukset perustuvat kolmikerroksiseen maailmankuvaan. Ylinnä on 
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taivas, jossa Jumala vallitsee taivaallisine sotajoukkoineen. Luomiskertomuksen 

mukaan Jumala teki taivaankannen ja erotti siten ”toiset vedet sen alapuolelle ja toiset 

sen yläpuolelle” (1. Moos. 1:7).  Niinpä taivaassa ovat veden varastohuoneet (5. 

Moos. 28:12; Job 38:37) sekä omat varastonsa lumelle ja tuulille. Jumala teki myös 

taivaankannelle valoja ”erottamaan päivän yöstä”; ne saavat hänen ilmoituksensa 

mukaan olla ”merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia” (1. Moos. 1:14). 

 

Jumala perusti ”maan lujasti paikoilleen, horjumatta se pysyy ajasta aikaan” (Ps. 

104:5). Maa lepää pilarien (Ps. 75:3, 1. Sam. 2:8, Job 9:6) tai perustusten (Ps. 18:7; 

82:5) varassa. Luomisesta kerrotaan (Ps. 104:6-9), että ”alkumeri peitti maan 

kokonaan, ja vedet lepäsivät vuorten yllä, mutta sinä käskit vesiä, ja ne pakenivat, ne 

virtasivat kiireesti, kun äänesi jylisi. Ja vuoret kohosivat, laaksot vaipuivat kukin 

kohdalleen, niin kuin säädit. Sinä asetit rajat, joita vedet eivät ylitä, eivätkä ne enää 

palaa peittämään maata.” Niin alkumeri painui syvälle maan alapuolelle, sitä 

kannattavien pilarien syvyyteen. Maan alla ja lähempänä maan pintaa on sheol, 

kuolleiden valtakunta, jossa ei enää ylistetä Jumalaa (Ps. 6:6). 

 

Raamatun ajan kolmikerroksinen maailmankuva perustui tuon ajan ihmisen 

havaintoihin ja oletuksiin; luotu maailma oli olemassa häntä varten. Jumalan täytyi 

asua korkealla taivaassa, jonka suuruutta ilmentäen puhuttiin myöhemmin myös 

monista taivaista. Taivas puolestaan toimii ihmistä ja hänen tarpeitaan varten, antaa 

valon ja sateen sekä ilmoittaa juhla-ajat. Jumala pani ihmisen vallitsemaan maata ja 

kaikkea elollista sekä saamaan ravintonsa maasta. Maan alla on sija kuolleille, ja 

Jumala pitää huolen siitä, etteivät maan pilarit horju eivätkä maanalaiset vedet nouse 

ja ota maanpiiriä valtaansa (1. Moos. 9:15). Genesiksen alkuluvun luomiskertomus 

tukee tiivistä tulkintaa: siinä kuvataan selkeä järjestys, jossa kaikki yksityiskohdat 

liittyvät toisiinsa ja antavat harmonisen kuvan Jumalan luomasta maailmasta. Yli 

kaksi tuhatta vuotta sitten elänyttä juutalaista ja oman aikamme kristittyä yhdistää 

luomiskertomuksen lukijoina heidän ihmisyytensä ja siihen liittyvä suhde luontoon 

sekä usko Jumalaan, joka verhoutuu salaisuuteen ja jää ihmetyksen aiheeksi 

maailman suuruutta ja kauneutta ihailevalle ihmiselle.  
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Mielestäni älyllinen rehellisyys vaatii, että Genesiksen alkuluvun 

luomiskertomukseen ei viedä sisään moderneja selityksiä. Kertomus kuuluu 

kokonaisuudessaan kadotettuun aikaan; se voi herättää meissä kysymyksiä ja 

tuntemuksia, se voi innoittaa ja auttaa syventymään hengellisiin kysymyksiin, mutta 

vastausten antaminen jää modernille kristitylle itselleen. Tieteellinen keskustelu 

maailmankaikkeudesta sekä sen synty- ja kehitysvaiheista liikkuu joka tapauksessa 

aivan toisenlaisissa sfääreissä. Nykyisin maailmankaikkeuden iäksi arvioidaan noin 

13,8 miljardia vuotta ja maapallon iäksi noin 4,5 miljardia vuotta. 

 

 

Ihmisen luominen ja evoluutio 

 

Sama muinaisuuden ja nykyisyyden välinen kuilu koskee myös Genesiksen toista 

luomiskertomusta, jossa kuvataan, miten Jumala loi ensimmäiset ihmiset, pani heidät 

asumaan paratiisiin ja ajoi heidät tottelemattomuuteen langenneina sieltä pois (1. 

Moos. 2:4b-3:24). Kertomus antaa selityksen sille, miten ja miksi ihmisestä tuli se, 

millaisena hänet varjopuoleltaan tunnemme – erehtyvä, heikko ja kuolevainen, 

Ensimmäisten ihmisten synti tässä kertomuksessa on tottelemattomuus Jumalan 

käskyä kohtaan ja halu tulla hänen kaltaisekseen. Tottelemattomuuteen liittyy peri-

inhimilliseen tapaan vastustamaton kiusaus saada tietää, mitä tapahtuu, jos hyvän- ja 

pahantiedonpuusta syödään. Aadamin ja Eevan luomisesta kertovassa jaksossa (2:18-

25) selitetään myytin keinoin miehen ja naisen yhteiselämän alkua. Siinä ei perustella 

monogaamista avioliittoa instituutiona tai kuvata sen ”asettamista”. Aadam ja Eeva 

ovat ensimmäiset mies ja nainen, ja heidän yhteytensä on luonnollisena lähtökohtana 

sille, että ”mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat 

yhdeksi lihaksi” (1. Moos. 2:24). Aadamin ja Eevan rikkomukseen houkutteleva 

käärme puolestaan ei ole Paholainen, vaan aivan yksinkertaisesti käärme, joka saa 

teostaan rangaistuksen, ja siitä tulee matelija.  
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Toisessa luomiskertomuksessa on nykykristityn kannalta huomattavan paljon 

merkityspotentiaalia, koska siinä puhutaan Jumalan käskystä, ihmisen 

tottelemattomuudesta, miehestä ja naisesta, tiedosta ja sen haluamisesta, pahan 

tulemisesta maailmaan sekä paratiisin menettämisestä. Kertomuksella on rikas 

selityshistoria, jossa on projisoitu tarpeellisiksi katsottuja kysymyksenasetteluita 

arkaaiseen paratiisikertomukseen. Jotkut klassiset tulkinnat ovat hyvin luontevan 

tuntuisia ja puhuttelevia, kuten kirkkoisien esittämä käsitys ylpeydestä lankeemuksen 

ydinsyynä. Myöhemmät tulkinnat on kuitenkin syytä pitää erillään kertomuksesta 

itsestään, joka kuuluu oman aikansa juutalaiseen uskomusmaailmaan. Tulkinnat ovat 

keskustelua kertomuksen avaamien mahdollisuuksien kanssa; ne kertovat olennaisia 

asioita tulkitsijoista, heidän ajastaan ja sen teologisesta maailmasta. Myös moderni 

luomisen teologia, olipa se konservatiivista tai liberaalia, on pohjimmiltaan luovaa ja 

juuri sellaisena kiinnostavaa: se ei selitä eikä auta ymmärtämään Raamatun 

luomismyyttejä. 

 

Genesiksen kirjallisessa kompositiossa paratiisikertomus antaa lähtöpisteen 

ihmissuvun historialle, jonka raamatullista kronologiaa on laskettu luomisesta 

Jeesuksen syntymään. Reformaation aikaan ja 1600-luvulla varsin monet päätyivät 

luomisen tapahtuneen vuoden 4000 eKr. vaiheilla. Esimerkiksi Dublinin piispa ja 

sisällissodan tieltä Oxfordiin siirtynyt oppinut James Ussher laski Jumalan luoneen 

maailman vuonna 4004 ennen Kristuksen syntymää. Valistuksen aikana ja 1800-

luvulla uuden tiedekäsityksen paineissa syntyneet laskelmat sallivat raamatulliselle 

historialle pidemmän, noin kymmenen tuhannen vuoden mittaisen kronologian. 

 

Ei ole lainkaan hämmästyttävää, että Darwinin evoluutioteoria (Origin of Species, 

1859) ei menestynyt aikansa viktoriaanisessa kirkollisessa ympäristössä. Teoria, joka 

sittemmin on myös monien kirkkojen piirissä tunnustettu enemmän kuin pelkäksi 

teoriaksi, aiheutti syntyaikaoinaan teologeille ja kirkonmiehille monenlaista 

päänvaivaa. Yksi suurimmista ongelmista liittyi oppiin syntiinlankeemuksesta. Jos 

kerran ihminen on sukua apinoille sekä kehittynyt alemmista kantamuodoista hyvin 

pitkän ajan kuluessa, silloinhan ei ollut olemassa paratiisia, ei Aadamia eikä Eevaa, ei 
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hyvän- ja pahantiedonpuuta, ei Jumalan käskyä olla syömättä sen hedelmää eikä 

myöskään Aadamin ja Eevan tottelemattomuutta eikä lankeemusta. Siten ei ole 

myöskään olemassa koko ihmissukua koskevaa perisyntiä kuten kristillisessä 

teologiassa on Augustinuksesta alkaen opetettu. Evoluutioteorian mukaan ihminen on 

yksi apinalajeista eikä oma ainutlaatuinen lajinsa, jonka Jumala on luonut omaksi 

kuvakseen. Jos luomiskertomus ei ole totta, ei synnin ja perisynnin sovittamiseksi 

myöskään tarvita Jeesuksen uhrikuolemaa. 

 

Kymmeniä vuosia kestäneen ja monella suunnalla edelleen jatkuvan alkujärkytyksen 

jälkeen kristillinen teologia on pyrkinyt pääsemään eroon tällaisesta ajatuskierteestä. 

Päivitetyn kristillisen teologian mukaan usko Jumalaan, ajatus ihmisestä Jumalan 

kuvana sekä puhe synnistä ja sovituksesta eivät ole enää riippuvaisia Raamatun 

alkulehtien myyttisten kertomusten historiallisesta paikkansapitävyydestä. 

 

 

Luominen, seksuaalisuus ja seksuaalinen suuntautuminen 

 

Luomiskertomuksen tulkinnan historiaan kuuluu myös kirkkoisä Augustinuksen 

tehokkaasti levittämä käsitys, jonka mukaan ensimmäiset ihmiset elivät paratiisissa 

vailla seksuaalista himoa, joka luikerteli heihin vasta lankeemuksen jälkeen. Tämä 

monin tavoin länsimaisiin seksuaalisuuskäsityksiin vaikuttanut ja edelleen 

voimissaan oleva näkemys on ennen muuta vaikuttanut siihen, että niin kristillisessä 

julistuksessa kuin pornoteollisuuden tuotteissakin himo irrotetaan rakkaudesta. 

Meissä elää sitkeästi käsitys, että seksuaalisesti himoitessamme me emme voi 

emmekä osaa rakastaa, mikä on yksi kulttuurimme itseään toteuttavista profetioista. 

 

On selvää, että Raamatun luomiskertomusten kirjoittajat ja kuulijat suhtautuivat 

kielteisesti samaa sukupuolta olevien väliseen sukupuoliseen kanssakäymiseen. Yhtä 

selvää kuitenkin on, että luomiskertomukset eivät sano homoseksuaalisuudesta 

mitään. Tässä asiassa raamatullisen kannan päätodistajana on sen sijaan apostoli 

Paavali, jonka Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa (j. 18-31) kirjoittamaa 
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katkelmaa on lainattu usein. Monesti on muistutettu, että viittaus saamaa sukupuolta 

olevien välisiin yhdyntöihin on vain pieni osa suurempaa kokonaisuutta, jonka 

aiheena on ihmisten monin tavoin ilmenevä jumalattomuus ja vääryys. Paavali tekee 

selväksi, että jumalattomuuden vallassa ovat kaikki ihmiset; kenestäkään ei ole toisen 

tuomariksi, koska kaikki tekevät jumalattomia ja vääriä tekoja (2:1); kaikki ovat 

pahantekijöitä ja synnin vallassa (3:9-18), ”kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla 

Jumalan kirkkautta” (j. 23). Pitkästä johdannostaan käsin Paavali pääsee julistamaan 

Kristuksen olevan pelastus niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin. 

 

Tarkkaan ottaen Paavali puhuu ensimmäisen luvun jaksossa pakanoista, jotka eivät 

voi puolustautua, koska Jumalan voima ja teot ovat luomisesta alkaen olleet heidän 

nähtävissään (j. 21). Koska pakanat eivät ole tunnustaneet Jumalaa Jumalaksi eivätkä 

palvoneet häntä, Jumala on hylännyt heidät, ja tämän vuoksi Jumala on ” jättänyt 

heidät häpeällisten himojen valtaan” (j. 26a). Tästä puolestaan seuraa seksuaalista 

suuntautumista koskeva ydinajatus: ”Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen 

sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet 

luonnollisesta yhteydestä naisiin, ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet 

ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa 

palkan.” 

 

Paavalin keskeinen ajatuskulku on tämä: Jumala on hylännyt pakanat himojensa 

valtaan, jotta hän voisi pelastaa heidät tarjoamalla heille Kristusta pelastajaksi (3:21-

22). Kristus on pelastuksena pakanoille kaikesta jumalattomuudesta, johon Jumala on 

heidät hylännyt, mukaan lukien ja nimeltä mainiten heidän jumalaton 

sukupuolielämänsä. 

 

Huolimatta argumentaationsa laajasta kokonaiskehyksestä Paavalilla on joka 

tapauksessa oma erityinen tulkintansa ihmisten sukupuolisesta suuntautumisesta – ja 

juuri tämä liittyy olennaisesti kiistaan, jota me nyt käymme homoseksuaalisista 

teoista ja homoseksuaalien asemasta kirkossa ja yhteiskunnassa. Paavalilla on 

nimittäin tällainen käsitys: koska Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja 



141 
 

luonut sukupuolielämän ainoastaan miehen ja naisen väliseksi asiaksi, kaikki ne, 

jotka ovat yhdynnässä samaa sukupuolta olevan kanssa, ovat ”vaihtaneet luonnollisen 

sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen” (1:26). Tämä vaihtamiskäsitys seuraa 

luonnollisesti luomiskäsityksestä: Jumala ei ole luonut tuollaista käyttäytymistä, vaan 

sen ovat keksineet ihmiset itse, jotka tietoisina oikeasta ja luonnollisesta 

seksuaalisesta suuntautumisesta ovat kaikkinaisessa moraalittomuudessaan vaihtaneet 

sen tieten tahtoen väärään ja luonnottomaan. 

 

Kun oman debattimme raamatulliseksi kutsutun kannan puolustajat argumentoivat 

homoseksuaalisuuden olevan seksuaalisuuden häiriö, he argumentoivat Paavalin 

näkemystä vastaan. Paavalin mukaan kyse ei ole häiriöstä, vaan tietoisesti valitusta ja 

siksi jumalattomasta ja synnillisestä elämäntavasta. Sekaannus johtuu ennen kaikkea 

siitä, että olemme jo kauan tienneet ihmisen yksilöllisen seksuaalisuuden erilaisine 

suuntautumisineen syntyvän perimän ja varhaisimman lapsuuden 

yhteisvaikutuksesta. Paavali on kannassaan johdonmukainen, mutta väärässä: 

todellisuudessa ihminen ei itse valitse yksilöllistä seksuaalisuuttaan ja siihen liittyvää 

suuntautumista vaan ne valitsevat hänet ennen kuin hän ehtii ikään, jossa hänestä 

tulee edes jossain määrin itsestään tietoinen seksuaalinen subjekti. On kohtuutonta 

vaatia Paavalilta sitä tietoa, joka meillä on seksuaalisuutemme synnystä ja 

kehityksestä, mutta on vielä kohtuuttomampaa tehdä hänestä näiden asioiden ylin 

auktoriteetti. 

 

Näistä syistä kristityn on otettava itse vastuu kannastaan, jonka hän kaiken 

hallussamme olevan tiedon varassa muodostaa seksuaaliseen suuntautumisesta. 

Paavalin Roomalaiskirjeen alkuluvun lauselmat kertovat meille siitä, mitä 

pakanoiden apostoli oman aikansa lapsena ja pyhiin kirjoituksiin perustuvan 

luomisuskon tulkkina asiasta ajatteli. Me emme voi tietää, mitä Paavali sanoisi 

asiasta, jos hänellä olisi se tieto, joka meillä on. Joka tapauksessa on hyvä tehdä 

kuten hän on itsekin selvästi sanonut (1. Tess. 5:21): ”Koetelkaa kaikkea ja pitäkää 

se, mikä on hyvää.” 

 



142 
 

Raamatun ajan ihmiset eivät olisi voineet ymmärtää, mitä ”identiteetti” merkitsee, 

seksuaalisesta identiteetistä puhumattakaan. Me sen sijaan ymmärrämme, ja meillä 

on vastuu sanoistamme ja teoistamme lähimmäisiämme kohtaan. Vielä on matkaa 

siihen, kun toisiaan kunnioittavat aikuiset ihmiset – naiset, miehet ja 

muunsukupuoliset – voivat toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan vailla syyllisyyttä ja 

häpeää sekä iloita siitä, mitä he ovat – siitä, millaisia he ovat ihmisten ja Jumalan 

edessä.  
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Lapsuusevankeliumit selittävät joulutraditioita 

ja kirkollisia seksikeskusteluita 

Niko Huttunen 
 

 

 

Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit. Toim. Antti Marjanen, Ulla Tervahauta 

ja Ville Vuolanto. Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 120. Helsinki: 

Suomen Eksegeettinen Seura, 2020. 214 s. 

 

Joskus muinaisella 1990-luvulla osallistuin teologian ylioppilaana eksegetiikan 

perusopetukseen. Sittemmin professoriksi päätynyt Ismo Dunderberg pisti meidät 

listaamaan joulukertomuksiin kuuluvia asioita. Sen jälkeen etsittiin, mikä löytyi 

Matteuksen ja mikä Luukkaan evankeliumista. Tarkoitus oli osoittaa, miten erilaisia 

kahden evankeliumin kertomukset ovat ja miten mielikuvissamme kertomukset 

yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi.  

 

Listauksesta jäi kuitenkin mieleen kolmaskin kategoria: seikat, joita ei löydy 

kummastakaan evankeliumista. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi aasi ja härkä. 

Kaikki toki tiesivät, että ne jotenkin kuuluvat joulutarinaan, mutta selitystä niiden 

kuulumiselle minun piti odottaa tänne asti. Antti Marjasen, Ulla Tervahaudan ja 

Ville Vuolannon Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit selittää paljon. 

Kertomus Jeesuksen lapsuudesta on kasvava traditio. Mitä kauemmas Jeesuksen 

ajoista mennään, sitä enemmän hänestä ”tiedetään”. Lapsuusevankeliumit antavat 

Raamatun evankeliumeita yksityiskohtaisemman kuvan Jeesuksen lapsuudesta.  

Takana oli paitsi halua tietää enemmän, myös halua vahvistaa orastavaa kristologiaa 

ihmeellisillä kertomuksilla Jeesuksen alkuperästä – joka kummallisesti kietoutuu 

seksuaalisuuden välttämisen ympärille. Eikä puhtaan viihteellistäkään elementtiä voi 

poistaa laskuista. Tekstejähän luettiin erilaisina juhlapäivinä. 
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Neitseellisen syntymän varmistelua 

 

Suomennoksen vanhin teksti on Jaakobin protoevankeliumi, jonka Ulla Tervahauta 

on suomentanut kreikasta. Johdannossa Tervahauta ajoittaa kirjoituksen 100-luvun 

jälkipuoliskolle. Jaakobin protoevankeliumista tuli monen myöhemmän kirjoituksen 

lähde.  

 

Tarina alkaa Marian vanhemmista, Annasta ja Joakimista, joka on lapseton 

pariskunta. Anna tulee yllättäen raskaaksi ilman Joakimin myötävaikutusta. Lapsi 

annetaan temppeliin. Temppelistä hänet täytyy kuitenkin kuukautisten pelossa siirtää 

pois. 12-vuotias Maria annetaan ikälopun Joosefin hoiviin, joka on leski. Tästä tulee 

yleinen käsitys, että Marialla ja Joosefilla oli suuri ikäero.  

 

Raamatun mainitsemat Jeesuksen veljet ja sisaret selitetään Joosefin lapsiksi 

edellisestä avioliitosta. Maria tulee ihmeellisesti raskaaksi ja synnyttää verolle 

kirjoittautumismatkalla luolassa. Siellä hänelle suoritetaan myös gynekologinen 

tutkimus, joka osoittaa hänen olevan neitsyt vielä synnytyksen jälkeenkin. 

 

 

Toisenlainen Jeesus-lapsi 

 

Antti Marjanen on suomentanut Tuomaan lapsuusevankeliumin kreikasta ja 

Kertomuksen rakentaja Joosefista koptinkielisestä tekstistä. Jälkimmäinen käännös 

on tehty bohairin murteella laaditusta käsikirjoituksesta, vaikka Marjasen mukaan 

teksti on alun perin laadittu sahidin murteella. Alkukielisestä tekstistä on kuitenkin 

vain fragmentteja jäljellä. 

 

Tuomaan lapsuusevankeliumia ei tule sekoittaa Tuomaan evankeliumiin. 

Lapsuusevankeliumi sisältää kertomuksia Jeesuksen lapsuudesta. Jeesus tekee 

ihmeitä jo lapsena ja tietopuolisestikin päihittää muut, erityisesti koulun opettajat. 
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Tiettyä tuittupäisyyttäkin esiintyy. Tuomaan lapsuusevankeliumin Jeesus on 

totunnaisesta poikkeava. 

 

Jeesus-kuvaa havainnollistaa kertomus Zenon-pojasta. Leikeissä Zenon tippuu katolta 

ja kuolee. Kun Zenonin vanhemmat syyttävät Jeesusta poikansa kuolemasta, Jeesus 

herättää Zenonin eloon kertomaan tosiasiat. Sitten Jeesus antaa pojan – kuolla.  

Rankanpuoleinen Jeesus-kuva on varsin varhainen. Marjanen ajoittaa kirjoituksen 

100-luvun puoliväliin tai sen lopulle. Se, että Jeesus ei ole eteerinen hahmo, vaikuttaa 

Marjasen mielestä jonkinlaiselta antidoketismilta. Teksti siis korostaisi Jeesuksen 

ihmisyyttä, vaikka ihmeenomaiset teot toisaalta viittaavat jumalallisiin piirteisiin.  

 

 

Joosefin pyhimyskultin rakentamista 

 

Kertomus rakentaja Joosefista on alun perin laadittu Joosefin kultin tarpeisiin. 

Tekstissä mainitaan Joosefin kuolinpäivä, joka on koptilaisessa kirkossa Joosefin 

muistopäivä. Tarina mukailee Jaakobin protoevankeliumia, mutta nyt Joosefin 

näkökulmasta. Teoksen kehyskertomuksessa Jeesus muistelee Öljymäellä maallista 

isäänsä oppilailleen. 

 

Kirjoituksen erikoisuutena on kuvaus Joosefin kuolemasta. Personifioitu Kuolema 

saapuu ison ja pelottavan joukon kanssa hakemaan Joosefin sielua. Kuolema on 

Jumalan käskyläinen, mutta tilanteessa on jotain arveluttavaa. Mukana on myös itse 

Perkele.  

 

Kertomus pyrkii Joosefin tarinan lisäksi vastaamaan siihen, miksi kaikkien ihmisten 

tulee kuolla. Jeesus selittää, että kuolema on Aadamin synnistä koitunut seuraus eikä 

Jumala anna kenenkään välttää sitä. Myös Elian ja Heenokin täytyy se kokea aikojen 

lopulla. Heidänhän ajateltiin nousseen taivaaseen ilman kuolemaa. 

 



146 
 

Kertomusta on vaikea ajoittaa. Joidenkin arveluiden mukaan se on peräisin 300-

luvulta, jolloin Joosefin muistopäivällä haluttiin korvata pakanallinen Niilin 

tulvimisen juhla. Marjanen kuitenkin toteaa useimpien tutkijoiden ajoittavan 

Kertomuksen 400–500-luvuille. 

 

 

Läntisen jouluperinteen juurilla 

 

Ville Vuolanto on poikansa Valtteri Vuolannon kanssa suomentanut Pseudo-

Matteuksen evankeliumin. Teksti lienee syntynyt 600-luvun alussa nykyisen Ranskan 

alueella ja se on alun perin laadittu latinaksi, josta suomennoskin on tehty. Tekstin 

vaikutus läntisessä kristikunnassa on huomattava. 

 

Pseudo-Matteuksen evankeliumi on selkeästi riippuvainen Jaakobin 

protoevankeliumista, mutta korjaa lähteensä epäloogisuuksia. Lisäksi kertomus 

yhdistelee eri traditioita. Jeesus syntyy luolassa, kuten Protoevankeliumikin kertoo, 

mutta siirtyy kolmantena päivänä talliin. Sieltä löytyvät myös härkä ja aasi, jotka 

jäivät minua 1990-luvulla ihmetyttämään. Eläimet osoittavat, että Jesajan profetia 

(1:3) toteutuu. 

 

Jaakobin protoevankeliumista poiketen Pseudo-Matteuksen evankeliumi päättyy 

kuvauksella pakomatkasta Egyptiin. Matkalla lohikäärmeetkin palvovat Jeesusta ja 

palmupuu taipuu alas ruokkimaan väsynyttä Mariaa. Marian kokema palmupuuihme 

löytyy myös Koraanissa Marian suurasta (19:23 – 25). 

 

 

Tekstikriittinen tietoisuus 

 

Jonkinlainen ajan merkki on se, että Pseudo-Matteuksen evankeliumia lukuun 

ottamatta tekstejä ei ole käännetty mistään kriittisestä tekstilaitoksesta, vaan yhdestä 

käsikirjoituksesta. Kriittisessä tekstilaitoksessa tutkija tai tutkijaryhmä on pyrkinyt 
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rekonstruoimaan alkuperäistekstin olemassa olevien käsikirjoitusten perusteella. 

Kyse on kuitenkin hypoteettisesta tekstistä. 

 

Lapsuusevankeliumien kanssa samantapainen ratkaisu on Pasi Hyytiäisen ja Matti 

Myllykosken hiljattain julkaisemassa Apostolien tekojen suomennoksessa 

(LINKKI). Se poikkeaa selkeästi pitkälti kriittiseen editioon nojaavasta 

Kirkkoraamatusta. Onko yhteen käsikirjoitukseen nojautumisesta tulossa trendi? 

Sekä Tervahauta että Marjanen ovat valinneet yhden käsikirjoituksen ja kääntäneet 

sen mukaan. Lukija pääsee kuitenkin lukutapavaihtoehtojen jäljille käännökseen 

liitettyjen alaviitteiden ja liitteiden perusteella. Ratkaisu itse asiassa tuo lukijan 

näkyviin, miten erilaisia käsikirjoitukset voivat olla. Vain Vuolannot turvautuvat 

kriittiseen editioon. 

 

 

Raamattusuomea 

 

Lapsuusevankeliumeissa seurataan pitkälti perinteistä raamattukieltä. Tässä näyte 

Jaakobin protoevankeliumista: ”He seisahtuivat luolan eteen. Synkkä pilvi varjosti 

luolan. Kätilö sanoi: ’Sydämeni on tänään täynnä onnea, sillä silmäni ovat tänään 

nähneet suuren ihmeen: pelastus on syntynyt Israelissa!’” (19:2).  

 

Yleiskielessä varmaankin pysähdyttäisiin luolan eteen ja pilvi varjostaisi luolaa (ei 

luolan) – ellei varjostamisessa ole oikeasti kyse siitä, että pilvi on luolan edessä 

sumuverhona. Ainakin myöhemmin pilvi siirtyy luolan edestä pois.  

 

Tämä on kuitenkin tyylikysymys eikä yleensä vaikeuta ymmärtämistä. Poikkeuksen 

tekevät Marian sanat Pseudo-Matteuksen evankeliumissa: ”Ei voi tapahtua, että 

tuntisin miehen tai että mies tuntisi minut.” (7:1). Eikö Maria siis muka tuntenut 

ketään miestä, vaikka eli temppelissä pappismiesten ympäröimänä?  
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Juju on tuntea-verbissä, jonka merkitystä kääntäjät itsekään eivät usko 

ymmärrettävän. Alaviitteessä he selittävät, että kyse on eufemismista yhdynnälle. 

Onko järkeä suomentaa niin, että lukijalle pitää erikseen selittää asia? 

 

 

Kristillisen tradition kiinnostus seksuaalisuuteen 

 

Joulutraditioiden lisäksi varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit havainnollistavat 

kristillisen tradition omituisesta kietoutumisesta seksuaalisuuden (välttämisen) 

ympärille. Jeesuksen neitseellistä syntymää vakuutellaan oikein gynekologisella 

tutkimuksella. Maria itsekin on saanut alkunsa ilman Joakimin vaikutusta. Marian 

puberteetti ja alkavat kuukautiset muodostuvat ongelmaksi temppelissä.  

Kuukautisten ongelma selittyy Vanhan testamentin perusteella, mutta täydellinen 

seksittömyys ei vaikuta vanhatestamentilliselta. Lapsuusevankeliumeissa näkyvän 

kehityksen siemenet ovat tietysti jo Raamatun evankeliumeissa, joista kahdessa jo 

edellytetään neitseellinen sikiäminen.  

 

Jeesuksen seksuaalisuus loistaa Raamatussa poissaolollaan. Mitään suoranaisesti 

seksivastaista Uuden testamentin evankeliumeissa ei ole, mutta Jeesus itse tuntuu 

olevan seksuaalisuuden yläpuolella. Eroottisimmillaan Jeesus on Sykarin kaivolla 

(Joh. 4:5–42). Sielläkin hän ohjaa huomion maallisesta taivaalliseen kuin Sokrates 

Platonin homoeroottisissa kohtauksissa. 

 

En osaa sanoa, miksi kristillinen perinne kietoutuu niin vahvasti seksuaalisuuden 

ympärille. Lapsuusevankeliumien käännöksiä lukiessa tuli kuitenkin mieleen, ettei 

seksuaalisuus nykyäänkään ole aivan sattumalta iso kirkollinen kiistakysymys.
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