
Sensaatioiden sekamelskasta

selvyyteen

Lounastunnilla laiskasti iltapäivälehteä
silmäilevät ihmiset saavat arkisiin ruti-
ineihinsa piristystä teeveestä tuttujen ih-
misten maailmasta ja kauempaakin.
Tavaksi on  tullut kerrata  laskelmoidusti
toteutettujen tositeeveeohjelmien edellis-
enä iltana selvinneitä kiemuroita ja välit-
tää kilpailijoiden tuntemuksia, jotka herät-
tävät sääliä ja myötäelämistä, surkeim-
massa tapauksessa myös vahingoniloa.
Toisinaan iltapäivälehden lukija saa tietoa
sensaatioista, joita väläytetään hänen
silmiensä edessä ja jotka jäävät hänen
passiiviseen alitajuntaansa kaiken muun
epämääräisen pirstatiedon sekaan. Sen-
saatioista tulee kiinnostavia kuitenkin
vasta silloin, kun ne voidaan henkilöidä,
kun niihin liittyy ihmisten välisiä konflik-
teja ja – ennen kaikkea – konflikteissa
leiskuvia tunteita.

Tässä Vartijan numerossa ei päästä
näin pitkälle, vaikka aiheemme eivät ai-
van rutikuivia olekaan. Niille, jotka rakas-
tavat sensaatioita, joudumme yhtä kaikki
tuottamaan pettymyksen: totuus ei ole
tarua kiihottavampaa, mutta sitäkin ih-
meellisempää, jos on vain silmät nähdä.
Asiantuntevat kirjoittajamme välittävät
tällä kertaa syvällisempää tietoa kahdesta
sensaatioaiheesta, jotka lienevät valtale-

htien palstoilta päätyneet monien
suomalaisten mieliin. Tuoreempi näistä
on 1970-luvulla     Egyptistä löydetty
Juudaksen, sen Iskariotin, evankeliumi,
josta on kohistu maailmalla jo jonkin ai-
kaa ja jonka julkaisuoikeudet ovat mak-
saneet maltaita. Ja mitä uutta sensaatio toi
tullessaan? Totuuden Jeesuksesta ja hänen
kavaltajastaan? Sensaatiomaisia paljas-
tuksia Raamatun ja kristinuskon väären-
tämisestä kirkolliskokouksissa tai Vati-
kaanissa? Ensimmäisten kristittyjen salat-
tuja yhteyksiä Qumraniin, Intiaan tai ulk-
oavaruuteen? Ei mitään tällaista, ei mitään
helposti kaupattavaa. Sen sijaan saatiin jo-
takin paljon arvokkaampaa. Gnosti-
laisuuden tutkijat saivat tarkennetuksi jo
kuvaa kirkkoisien kuvauksista tunnetusta
evankeliumista ja sitä käyttäneestä gnosti-
laisuuden suuntauksesta – yhdestä
kristinuskon haarasta, joka kukoisti
toisella vuosisadalla. Kanadassa vaikut-
tava gnostilaisuuden tutkija Tuomas

Rasimus selvittää yleistajuisessa kirjoi-
tuksessaan kertaheitolla mistä on
kysymys.

Ja sitten se toinen sensaatioaihe. Use-
immat suomalaiset ovat kuulleet histori-
antutkijoista, jotka ovat kiistäneet
holokaustin ja sanoneet, että natsi-Saksa
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ei toisen maailmansodan aikana tappanut
juutalaisia keskitysleireillä eikä
kaasukammioissa. Näistä kiistäjistä tun-
netuin on itseoppinut kirjailija David Irv-

ing, joka on hankkinut paljon rahaa ja
uskollisia lukijoita sensaatiomaisilla väit-
teillään. Vaikka Irvingin näkemykset ovat
jääneet pienen ja äänekkään vähemmistön
asiaksi, ne koskettavat silti Euroopan lähi-
historian kipeintä kohtaa. Suomalainen
yleisö ei ole ottanut Irvingin teesejä omik-
seen, eikä vastikään Irvingiä vastaan
käyty oikeudenkäynti ole tuonut hänelle
erityisiä sympatioita – huolimatta samaan
aikaan läiskyneestä profeetta Muham-

madin pilakuvia koskevasta kohusta, joka
on koetellut länsimaisen sananvapauden
rajoja. Monet muslimit ovat kuitenkin ih-
metelleet, miten eurooppalaiset tekevät
Irvingistä rikollisen hänen näkemystensä
vuoksi, vaikka heidän profeettaansa esit-
tävien pilakuvien esittäminen sallitaan
avoimesti. Kummastakin aiheesta on
syytä keskustella avoimesti ja kriittisesti.

Tällä kertaa Vartija kantaa kortensa kek-
oon julkaisemalla Petri Luomasen

paljonpuhuvan selvityksen Irvingin
urasta. Monet palaset loksahtelevat paik-
oilleen, kun Irvingin toimet asetetaan bi-
ografiseen ja historialliseen kontekstiinsa.

Sensaatiot tulevat ja menevät, mutta
niin käy usein myös hyville keskustelu-
puheenvuoroille tärkeistä aiheista. Tämän
numeron yksi artikkeli kertoo, että
Jaakko Hämeen-Anttilan kirja Usko ei
ole kadonnut teologien näköpiiristä.
Terho Pursiainen haastaa johtavan
suomalaisen islamin tuntijan keskusteluun
yllättävästä näkökulmasta. Hänen
mielestään Hämeen-Anttila edustaa sekä
kriittisesti että rakentavasti aihettaan
lähestyvällä kirjallaan optimismia ja fun-
damentalismia. Lukijalla on tilaisuus ottaa
selvää, mitä Pursiainen väitteellään tark-
oittaa. Ja keskustelu tärkeästä aiheesta jat-
kuu.

Matti Myllykoski
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Tuomas Rasimus

Juudaksen evankeliumi: paljon melua

tyhjästä

Kohuttu Juudaksen evankeliumi julkais-
tiin vihdoin huhtikuun 6. päivänä Yhdys-
valloissa. 26-sivuisen koptinkielisen tek-
stin mukaan Juudas oli Jeesuksen suosik-
kiopetuslapsi joka kavalsi Jeesuksen
tämän pyynnöstä. 1970-luvulla Egyptistä
löytynyttä käsikirjoitusta kaupiteltiin
miljoonahintaan eri tahoille, kunnes se
mutkikkaiden vaiheiden jälkeen päätyi
sveitsiläisen Maecenas-säätiön haltuun.
The National Geographic Society osti jul-
kaisuoikeudet tekstiin ja vaati vaitiololu-
pauksen käsikirjoituksen parissa työsken-
televiltä tutkijoilta. Nyt alustavat versiot
sekä koptilaisen tekstin editiosta että sen
englanninkielisestä käännöksestä ovat
nähtävillä National Geographicin in-
ternet-sivuilla.1

Tekstin ympärillä pitkään vellonut
salamyhkäisyyden, mustasukkaisuuden ja
rahastuksen verho alkaa nyt hälvetä,
mutta tulos on sensaatiohakuisuutta rakas-
taville jonkinasteinen pettymys. Juudak-
sen evankeliumi ei muuta käsityksiä kris-
tillisyyden historiasta eikä edes gnosti-
laisuuden historiasta. Se paljastuu 2. vu-
osisadalta peräisin olevaksi, ns. setiläistä
tai klassista gnostilaisuutta edustavaksi

teokseksi. Teos on lisäksi tunnettu jo
melkein 2000 vuoden ajan. Sen sanoma
Juudaksen suorittamasta palveluksesta oli
tuttu Lyonin piispa Irenaeukselle, joka
vuoden 180 tienoilla tuomitsi käsityksen
harhaoppiseksi. Teoksen kokonaissisältö
puolestaan on kiistatta setiläinen, ja vas-
taavia tekstejä tunnetaan Nag Hammadin
kirjastosta useita. Näiden tekstien eräs pi-
irre on osittainen Raamatun arvojen kään-
täminen päälaelleen: luojajumala onkin
demoni kun taas perinteiset konnat – mm.
velisurmaaja Kain, Sodoman ja Gomorran
asukkaat, sekä nyt julkaistun tekstin
mukaan myös petturi Juudas – ovat yl-
häällä olevan tosi Jumalan lähettiläitä.
Juudaksen evankeliumi on lähes var-
muudella kirjoitettu vasta neljän kanon-
isoidun evankeliumin jälkeen, joskin
todennäköisesti melko pian Johanneksen
evankeliumin jälkeen toisen vuosisadan
alkupuoliskolla. Juudaksen evankeliumi ei
kuitenkaan kerro mitään uutta tai mullis-
tavaa kristillisyyden varhaisvaiheista. Sitä
ei ole kirjoittanut tapahtumien silmin-
näkijä, ja teos edustaa gnostilaisen kristil-
lisyyden  setiläistä suuntausta, joka kuk-
oisti vasta 2. vuosisadalla.

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö nyt jul-
kaistu Juudaksen     evankeliumi olisi
mielenkiintoinen teksti sinänsä. Teos tar-

1 http://www9.nationalgeographic.com/lostgospel/
about_coptic_text.html.
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joaa lisävahvistusta sekä Irenaeuksen tie-
doille ryhmästä, jonka hän nimeää varsi-
naisiksi gnostikoiksi, että nykytutkimuk-
sen teorioille setiläisestä tai klassisesta
gnostilaisuudesta.

Irenaeus kirjoitti vuoden 180 jKr.
paikkeilla laajan viisiosaisen teoksen
harhaoppeja vastaan (tunnetaan parhaiten
sen latinalaisen nimen, Adversus Haere-
ses, perusteella). Teoksen ensimmäinen
osa esittelee ”vaarallisimmat” kristilliset
harhaopit, ja kulminoituu  ryhmiin  joille
Irenaeus erityisesti varaa nimen gnostikot.
Vaikka Irenaeuksen teoksen kreik-
kalainen alkuperäisnimi lienee ollut Vale-
gnosiksen nimellä kulkevaa opetusta vas-
taan (vrt. 1. Tim. 6:20), ja vaikka Irenaeus
välistä nimittää useita opettajia gnostik-
oiksi, hän kuitenkin varaa termin
”gnostikot” erityisesti luettelonsa vi-
imeisille edustajille. Myöhemmät
kirkkoisät keksivät nimet näille ryhmille:
Barbelo-gnostikot, ofilaiset ja kainilaiset.
Irenaeuksen kuvaukset näistä ryhmistä
ovat erityisen mielenkiintoisia, koska hän
siteeraa suoraan gnostilaisia alku-
peräistekstejä. Kuvaus nk. Barbelo-
gnostikoista (AH 1.29) perustuu kaikkein
kuuluisimpaan setiläiseen tekstiin, Johan-
neksen  salaiseen  kirjaan, ja  kuvaus  nk.
ofilaisista (1.30) puolestaan mahdollisesti
joko Johanneksen salaisen kirjan taustalla
olevaan lähteeseen tai teoksen kadon-
neeseen versioon. Harhaoppiluettelonsa
huipentavaa oppia (1.31.1 –2) kuvates-
saan Irenaeus puolestaan sanoo ammen-
tavansa useista kirjoituksista, joista eräs
on Juudaksen evankeliumi. Irenaeus
sanoo seuraavaa:

Eräät toiset (gnostikot) taas sanovat

Kainin olevan peräisin korkeammasta

voimasta. He myös väittävät olevansa

samaa sukua Eesaun, Kooran, sodo-

malaisten sekä  muiden  senkaltaisten

henkilöiden kanssa. Tämän vuoksi

Luoja on vainonnut heitä. Kukaan he-

istä ei kuitenkaan ole kärsinyt, sillä Vi-

isaus (Sofia) on temmannut omansa

luokseen heidän joukostaan. Heidän

mukaansa petturi Juudas tiesi tämän

tarkalleen, ja suoritti kavalluksen

mysteerin tuntien ainoana totuuden.

Juudaksen kautta kaikki maallinen ja

taivaallinen tuhoutui (tai: vapautui).

He väittävät tällaista kyhäelmässään

nimeltä Juudaksen evankeliumi. Olen

myös kerännyt muita heidän teok-

siaan, joissa he kehottavat vastus-

tamaan kohdun tekoja. He nimittäin

kutsuvat taivaan ja maan Luojaa

”kohduksi”. Karpokrateen lailla he

sanovat etteivät voi pelastua ennen

kuin ovat kokeneet kaiken mahdol-

lisen. Heidän mukaansa enkeli on

läsnä kaikissa  heidän  synneissään  ja

saastaisissa teoissaan, ja rohkaisee

tekijää ylpeyteen ja saastaisuuteen.

Mitä he tekevätkään, he sanovat enke-

lin nimeen: ”Enkeli, teen työtäsi!

Voima, suoritan tekoasi!” Heidän

mukaansa sanoinkuvaamattomiin

tekoihin pelotta ryhtyminen on ”täy-

dellistä tietoa” (Irenaeus, AH 1.31.1–2).

Irenaeus siis siteeraa Juudaksen
evankeliumia hyvin lyhyesti, mutta tie-
donannot sopivat hyvin yhteen nyt jul-
kaistun koptilaisen teoksen kanssa. Kopti-
laisen   version mukaan   Jeesus näyttää
pyytäneen Juudasta kavaltamaan hänet
jotta voisi kuolemansa kautta vapautua
maallisesta ruumiistaan (s. 56). Muut
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opetuslapset eivät tätä ymmärtäneet ja
Juudaksesta tuli antisankari (34–36,
46–47). Irenaeus vakuuttaa tuntemansa
Juudaksen evankeliumin opettaneen, että
Juudas ainoana tunsi totuuden ja siksi
suoritti kavalluksen mysteerin. Irenaeuk-
sen kuvauksen   jatko perustuu muihin
lähteisiin (Irenaeus mainitsee erityisesti
Karpokrateen, jonka johtamaa ryhmää
hän on jo aiemmin teoksessaan kuvannut,
AH 1.25), mutta edellä sanottu vastaa hy-
vin koptilaista Juudaksen evankeliumia.

Konnista sankareita

Irenaeuksen kuvauksen alkuosalle, jossa
Raamatun konnia – mm. sodomalaisia –
ylistetään, ei suoranaisesti esiinny
vastinetta koptilaisessa versiossa, mutta
muutamissa setiläisyyttä edustavissa Nag
Hammadin teksteissä Sodoman ja Gomor-
ran asukkaita pidetään hyveellisenä Setin
sukuna, jota demoninen luojajumala vai-
noaa. Erityisesti Nag Hammadin kirjaston
Egyptiläisten evankeliumina tunnettu teos
edustaa tällaista ideologiaa.

Tunnetuista gnostilaisista teoksista
juuri Egyptiläisten evankeliumi tarjoaa
läheisimmän vertailukohdan Juudaksen
evankeliumille. Edellinen teos edustaa
setiläisyyttä ja sitä on pidetty jopa ko.
suuntauksen tyypillisimpänä   edustajana
yhdessä Johanneksen salaisen kirjan
kanssa. Adamin ja Eevan poika Set esiin-
tyy Egyptiläisten evankeliumissa taivaal-
lisena pelastajahahmona joka ”pukee”
Jeesus Nasaretilaisen ylleen ja tuhoaa luo-
jajumalan voimat. Set kuuluu osaksi
ilkeän luojajumalan yläpuolella olevaa
tosi jumalallista hierarkiaa. Ylimpänä on
Näkymättömän Henki-Isän, Äiti Barbelon
ja Itsesyntyisen Pojan kolminaisuus, ja

Pojalla on palvelijoinaan neljä valoa. Si-
inä missä taivaallinen Adamas ja Set kuu-
luvat   kahden   ensimmäisen   valon val-
takuntaan, kahdessa jälkimmäisessä
valossa asustavat Setin hyveellinen suku
ja näiden sielut. Viimeisimpänä ja
vähäisimpänä asukkina tosi Jumalan val-
takunnassa on Viisaus, Sofia. Alapuolella
avautuu kaoottinen kosmos, jota hallitsee
demoninen luoja Sakla (”hullu”) yhdessä
arkkidemoni Nebruelin ja 12 enkelivoi-
man kanssa. Nämä ilkeät voimat vai-
noavat maan päälle ilmestynyttä Setin
sukua, eli  Sodoman ja  Gomorran asuk-
kaita, jotka aiemmin olivat täpärästi pelas-
tuneet vedenpaisumuksesta tosi Jumalan
lähettiläiden avustuksella.

Koptilainen Juudaksen evankeliumi
maalaa saman kuvan: Saklaksen, Nebro-
Ialdabaothin ja 12 enkelin (s. 51)
yläpuolella on tosi Jumalan valtakunta, jo-
hon kuuluvat Näkymätön Henki-Isä, Äiti
Barbelo sekä Itsesyntyinen Poika neljine
valoineen (35, 47–50). Myös taivaallinen
Adamas, Set (48–49) ja Sofia (44) löyty-
vät Juudaksen evankeliumin hierarkiasta.
Teos sisältää siis kiistattomia setiläisiä pi-
irteitä sekä yksityiskohtia, joille joissakin
tapauksissa löytyy vastine ainoastaan
Egyptiläisten evankeliumista. Myös Jo-
hanneksen salainen kirja sisältää selviä
yhtymäkohtia Juudaksen evankeliumin
kanssa.

Irenaeuksen mukaan Juudaksen
evankeliumin tuottanut ryhmä oli haara
samaa ”gnostilaista” harhaoppia, joka oli
tuottanut myös ne teokset joihin hänen
edeltävät kuvauksensa nk. Barbelo-
gnostikoista ja ofilaisista perustuvat. Nag
Hammadin ja Berliinin 8502 koodeksien
julkaisun myötä paljastui että Irenaeuksen
siteeraamat teokset ovat varhaisia ver-
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sioita tai lähteitä Johanneksen salaisesta
kirjasta. Tämä hyvin keskeinen setiläinen
teksti eroaa Egyptiläisten evankeliumista
lähinnä sen vuoksi että spekulaatiot gnos-
tilaisesta kasteesta ja Setistä sekä hänen
sukunsa vaiheista vedenpaisumuksessa
ynnä Sodoman ja Gomorran tuhossa
saavat  vähemmän palstatilaa.  Myöskään
Raamatun arvojen kääntäminen
päälaelleen ei ole yhtä pitkälle vietyä Jo-
hanneksen salaisessa kirjassa kuin Egyp-
tiläisten evankeliumissa tai Juudaksen
evankeliumissa. Kaikki kolme ovat
kuitenkin kiistatta setiläisen gnosti-
laisuuden edustajia.

Irenaeuksen harhaoppiluettelon
huipentavaa kuvausta ryhmästä, joka
tuotti Juudaksen evankeliumin, ei ole
tähän mennessä  yleensä pidetty setiläis-
enä, koska Irenaeuksen raportissa ei
sanottavasti esiinny setiläisiä piirteitä (ai-
noastaan sodomalaisten ylistys esiintyy
joissakin setiläisissä teksteissä). Nykytut-
kijoista ainoastaan Bentley Layton

(Gnostic Scriptures, Doubleday, 1987) on
niputtanut tämän ryhmän osaksi klassista
tai setiläistä gnostilaisuutta, ja nyt jul-

kaistu koptilainen Juudaksen evankeliumi
vahvistaa Laytonin oletuksen. Juudaksen
evankeliumi on kiistatta setiläinen teksti.
Täten nyt julkaistu koptilainen teksti laa-
jentaa yleisesti hyväksyttyä määritelmää
setiläisestä tai klassisesta gnosti-
laisuudesta. Se ei kuitenkaan sanottavasti
muuta käsityksiä suuntauksen luonteesta.

Johanneksen evankeliumin

aikalainen?

Juudaksen evankeliumi koptilainen
käsikirjoitus on ajoitettu 3. vuosisadalle,
mutta se on lähes varmuudella käännös
kreikankielisestä alkuteoksesta. Irenaeuk-
sen mukaan kristillinen opettaja Valenti-

nos oli saanut vaikutteita gnostikoilta,
joilla Irenaeus mitä ilmeisimmin tarkoit-
taa juuri niitä ryhmiä, joiden kuvaukseen
hänen harhaoppiluettelonsa huipentuu, ja
jotka siis olivat tuottaneet Johanneksen
salaisen kirjan ja Juudaksen evankeliu-
min. Muiden kirkkoisien tiedonantojen
perusteella Valentinos opetti Roomassa
vuosien 140–160 jKr. välisenä aikana. Jos
nämä tiedot pitävät paikkansa, alku-
peräinen Juudaksen evankeliumi voi hy-
vin olla peräisin ajalta ennen vuotta 140
jKr. Täten se saattaa olla Johanneksen
evankeliumin aikalainen, joka joidenkin
tutkijoiden mukaan on kirjoitettu vasta
vuoden 120 jKr. paikkeilla. Itse asiassa
monien gnostilaisuuden tutkijoiden
mukaan ainakin setiläinen Johanneksen
salainen kirja olisi kirjoitettu samaan ai-
kaan kuin Johanneksen evankeliumi.
Michel Tardieu mm. piti Johanneksen
salaista kirjaa Johanneksen evankeliumin
tuottaneen ryhmän ”äärivasemmisto-
laisen” siiven tuotteena, ja eräät muut tut-
kijat ovat ehdottaneet että Johanneksen

Raamatun arvojen kään-

täminen päälaelleen ei

ole yhtä pitkälle vie-

tyä Johanneksen salais-

essa kirjassa kuin

Egyptiläisten evankeli-

umissa tai Juudaksen

evankeliumissa. Kaikki

kolme ovat kuitenkin

kiistatta klassisen,

nk. setiläisen gnosti-

laisuuden edustajia.
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salaisen kirjan varhaisen version kirjoit-
taja olisi ottanut osaa Johanneksen kir-
jeissä heijastuvaan kristologiseen kiistaan.
Jotkut tutkijat ovat myös kytkeneet Johan-
neksen evankeliumin prologin (1:1–18)
gnostilaisuuteen, ja ehdottaneet että Jo-
hanneksen salaisen kirjan ns. pidemmän
version huipentava Kaitselmus-hymni
olisi ollut tuttu evankeliumin kirjoittajalle.
Millainen    ikinä onkaan    Johanneksen
evankeliumin   ja Johanneksen salaisen
kirjan suhde, molemmat teokset saattavat
hyvinkin olla peräisin samalta ajalta, 1. ja
2. vuosisadan taitteesta. Vaikka joidenkin
tutkijoiden mielestä setiläisyyden juuret
ovat jopa esi-kristillisellä ajalla, niin vi-
imeaikainen tutkimus on sysännyt setiläi-
syyden syntyä vähintäänkin 1. vuosisadan
lopulle.

Mikään ei kuitenkaan puhu sen
puolesta että Juudaksen evankeliumi olisi
hyvin varhainen teos. Täten Juudaksen
evankeliumi ei tarjoa samanlaista ikkunaa
kristillisyyden varhaiseen historiaan kuin
esim. Tuomaan evankeliumi, joka
mahdollisesti on hyvin varhainen Jeesuk-
sen sanojen kokoelma. Pikemminkin
Juudaksen evankeliumin setiläinen teolo-
gia, erityisesti sen edustama setiläisyyden
jyrkempi muoto, jossa Raamatun arvojen
käänteisyys vietiin pidemmälle kuin vaik-
kapa Johanneksen salaisessa kirjassa,
juontunee gnostilaisten kristittyjen
käymistä teologisista kiistoista muiden
kristittyjen ja juutalaisten kanssa, joiden
seurauksena gnostikot vahvistivat omaa
eksegeesiään demonisoimalla vastusta-
jansa sekä näiden kunnioittaman Jumalan.
Samankaltainen vastustajien demonisoin-
tiin johtanut kiista monoteismin oikeasta
tulkinnasta on nähtävillä Johanneksen
evankeliumissa. Kun luojasta tuli gnosti-

laisuudessa demoni, oli luonnollista että
tämän vastustajista tuli hyvyyden  lähet-
tiläitä. Joissakin  klassista  gnostilaisuutta
edustavissa    teksteissä mm. paratiisin
käärme esitetään ilmoituksen välikap-
paleena (ks. Nag Hammadin teksti Hallit-
sijoiden olemus, sekä Irenaeuksen kuvaus
nk. ofilaisista, AH 1.30).

Jääkylmä logiikka

Toisaalta ajatus Juudaksen suorittamasta
palveluksesta juontuu jääkylmästä  logii-
kasta. Jos Juudas ei olisi kavaltanut Jee-
susta, ei ihmiskunta olisi pelastunut hänen
ristinkuolemansa kautta; siispä Juudas
teki ihmiskunnalle palveluksen. Juuri
samaa logiikkaa löytyy myöhempien
kirkkoisien kuvauksista kainilaisten
opista. Hippolytos Roomalainen kirjoitti
oman harhaoppiluettelonsa sukupolvea
Irenaeuksen jälkeen, ja vaikka Hippolytos
selvästi on riippuvainen Irenaeuksen teok-
sesta, hän joissakin tapauksissa tunsi gnos-
tilaisia alkuperäistekstejä joita Irenaeus ei
mainitse. Kuvatessaan ryhmää, joka Ire-
naeuksen     mukaan tuotti Juudaksen
evankeliumin, Hippolytos ensinnäkin ni-
meää nämä ”kainilaisiksi” velisurmaaja
Kainia ylistävän mielipiteen vuoksi, ja
toisekseen lisää yksityiskohtia koskien
Jeesusta ja Juudasta. Hippolytoksen teos
(Syntagma) ei sellaisenaan ole säilynyt,
mutta Tertullianuksen nimissä kulkeva

Jotkut tutkijat ovat

myös kytkeneet Johan-

neksen evankeliumin

prologin (1:1–18) gnos-

tilaisuuteen.
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pseudepigrafinen teos Kaikkia harhaop-
peja  vastaan lienee  Hippolytoksen Syn-
tagman latinalainen käännös. Se sisältää
seuraavanlaisen kuvauksen kainilaisten
opista:

Myös kainilaiseksi kutsuttu harhaoppi

on puhjennut. Nämä nimittäin kun-

nioittavat Kainia jonkin hänessä siin-

neen ja vaikuttaneen vahvan voiman

vuoksi. Abel puolestaan oli syntyisin

alemmasta voimasta ja paljastui siten

Kainia alempiarvoisemmaksi. Ne

jotka tällaista väittävät, puolustavat

myös   petturi   Juudasta.   He pitävät

häntä ihailtavana ja mahtavana hänen

tehtyään ihmiskunnalle palveluksen.

Joidenkin mielestä Juudasta tulee kiittää,

sillä havaittuaan että Kristus yritti

tukahduttaa totuuden, Juudas kavalsi

hänet ettei totuus tukahtuisi. Toiset he-

istä taas väittävät vastaan, ja sanovat

etteivät tämän maailman voimat

halunneet Kristuksen kärsivän, jottei

ihmiskunta pelastuisi hänen kuole-

mansa kautta. Ihmiskunnan pelastus

mielessään Juudas kavalsi Kristuksen,

jottei pelastus (joka oli estymässä ni-

iden voimien vuoksi jotka vastustivat

Kristuksen kärsimystä) estyisi, eikä ih-

miskunnan pelastus Kristuksen kär-

simyksen kautta siten viivästyisi

(Pseudo-Tertullianus 2.5–6).

Kuvauksen alkuosa toistaa Irenaeuk-
sen kuvauksen Kainista, ja on siten an-
tanut aiheen ryhmän keksitylle nimelle
kainilaiset. Joissakin setiläisyydelle sukua
olevissa teoksissa Kainia ylistetäänkin tai-
vaallisena    ilmoittajana. Hippolytoksen
kuvauksen loppuosan logiikka vastaa
koptilaisen Juudaksen evankeliumin

sisältöä, mutta Hippolytoksen esittelemä
uusi väite, jonka mukaan joidenkin
mielestä Jeesus yritti tukahduttaa to-
tuuden (vrt. Jeesuksen toive välttää
ristinkuolema Getsemanessa, Mark.
14:32–36 parr.), ei vastaa Irenaeuksen ku-
vauksen eikä koptilaisen Juudaksen
evankeliumin sisältöä. Väite voikin olla
peräisin Hippolytoksen omasta päästä ja
perustua    yritykseen    esittää    harhaopit
mahdollisimman kielteisessä ja nauret-
tavassa valossa. Toisaalta on myös
mahdollista, että positiivinen käsitys
Juudaksesta sekä kielteinen asenne in-
himillistä ruumiillisuutta kohtaan antoi ai-
heen ihminen Jeesus Nasaretilaisen
halveksuntaan ryhmän myöhemmässä
ajattelussa. Koptilaisessa Juudaksen
evankeliumissahan Jeesus pyytää
Juudasta kavaltamaan hänet voidakseen
vapautua ruumiistaan, ja useiden setiläis-
ten tekstien kristologia on jyrkän
doketistinen: Jeesus joutuu taivaallisen
olennon, Setin tai Kristuksen, valtaan,
mutta kuolee ristillä taivaallisen ilmoitta-
jan poistuttua ennen kärsimystä. Lisäksi
joidenkin setiläisyydelle sukua olevien
gnostilaisten tekstien mukaan taivaallinen
Kristus jopa nauroi ristillä kuolevalle ih-
minen Jeesukselle, tai ainakin tämän risti-
innaulitsijoille, koska nämä eivät ym-
märtäneet tappavansa inhimillistä väli-
kappaletta. Monty Python -elokuvasta
tuttuun tapaan Irenaeus väittää Basilides-
nimisen kristityn 2. vuosisadalla opet-
taneen että Kristus vaihtoi osia Simon
Kyreneläisen kanssa – joka synoptikkojen
mukaan auttoi Jeesusta kantamaan ristiä –
ja nauroi vierestä Simonin jouduttua risti-
innaulituksi (vrt. Life of Brian). Hippoly-
toksen tiedonanto kuolemaa välttelevästä
Jeesuksesta jonka Juudas kavalsi ih-
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miskunnan pelastuksen vuoksi, saa siis
jonkinlaista tukea 2. vuosisadan gnosti-
laissävytteisestä kristillisyydestä, jossa ih-
minen Jeesusta saatettiin halveksia arvot-
tomana välikappaleena. Tällaiset ajatus-
suuntaukset ovat saattaneet antaa aihetta
Juudaksen evankeliumia käyttäneen
ryhmän ajattelun muutokseen, tai sitten
Hippolytos on keksinyt motiivin omasta
päästään mustamaalatakseen harhaoppis-
ena pitämäänsä kainilaista kristillisyyttä.

Myöhemmät kirkkoisät eivät enää
suoranaisesti tunteneet Juudaksen evanke-
liumia, vaan kopioivat kuvauksensa
kainilaisista Hippolytoksen ja Irenaeuk-
sen teoksista. Näistä myöhemmistä
kirkkoisistä voidaan erityisesti mainita
Salamiin piispa Epifanios, joka muu-
tamaa vuosisataa myöhemmin (n. 375
jKr.) kirjoitti laajan Lääkelaukku-nimisen
teoksen harhaoppeja vastaan. Kuvaukses-
saan kainilaisista (Lääkelaukku 38) Epi-
fanios siteeraa Irenaeusta ja Hippolytosta,
mutta lisää  että siinä missä Juudas teki
palveluksen, Jeesus oli ”paha” (poneros).
Tämä mielipide perustunee kuitenkin Epi-
fanioksen laajalti harjoittamaan liioit-
teluun ja mustamaalaukseen, mutta
toisaalta jatkaa yllämainittua jääkylmää
logiikkaa.

Irenaeuksen ja ehkä myös Hippoly-
toksen tuntema kreikkalainen Juudaksen
evankeliumi käännettiin mitä ilmeisimmin
juuri 3. vuosisadalla koptin kielelle. Siinä
missä kreikkalainen alkuteos ei ole
säilynyt, koptilainen käännös ilmaantui
1970-luvulla antiikkimarkkinoille ja on
vihdoin julkaistu. Valittu ryhmä

koptinkielen, gnostilaisuuden ja varhaisk-
ristillisyyden asiantuntijoita jatkaa
edelleen työskentelyä käsikirjoituksen
parissa, ja nyt julkaistusta editiosta ja sen
englanninkielisestä käännöksestä on tark-
oitus  työstää lähitulevaisuudessa  huolel-
lisemmat versiot. Mutta jo nyt julkaistun
materiaalin perusteella näyttää vahvasti
siltä, että kohua herättänyt koptilainen
Juudaksen evankeliumi ei mullista kristil-
lisyyden historiaa, eikä edes gnosti-
laisuuden   tutkimusta. Se   pikemminkin
vain vahvistaa olemassa olevia käsityksiä
2. vuosisadan gnostilaisuudesta, erityisesti
sen nk.  setiläisestä tai  klassisesta suun-
tauksesta, jossa tutkijat ovat jo pitkään
tienneet harjoitetun osittaista Raamatun
arvojen kääntämistä päälaelleen. Oleel-
linen uutinen on vain se, että 2. vu-
osisadan setiläisessä teologiassa
sankariksi sodomalaisten rinnalle nousee
nyt myös Juudas.

Hippolytoksen tiedon-

anto kuolemaa vält-

televästä Jeesuksesta
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Matti Myllykoski

Kohti varhaisen kristinuskon ja

juutalaisuuden hämärää rajaa

Kristilliset kirkkokunnat ja lahkot sekä
kristillinen teologia, niin perinteinen kuin
kriittinen, ovat aina julistaneet sitä
yksinkertaista totuutta, että juutalaisuus ja
kristinusko ovat kaksi eri uskontoa.
Vaikka kristinusko syntyikin juutalaisena
liikkeenä, jo Jeesus ja Paavali edustivat
jotakin sellaista, joka ei pohjimmiltaan
enää ollut juutalaisuutta – tai joka ainakin
jälkikäteen tarkasteltuna saattoi selittää,
miksi ”kristinusko” erkaantui ”juu-
talaisuudesta”. Pari      vuosikymmentä
holokaustin jälkeen juutalaisuuden ja
kristinuskon yhteisen historian selvitte-
lystä tuli    välttämättömyys, joka on
johtanut myös kristinuskon syntyhistorian
uudelleenarvioimiseen. Selostan tämän
uudelleenarvioinnin sisältöjä kahden ar-
tikkelikokoelman avulla, jotka auttavat
ymmärtämään, miten  suurten muutosten
edessä kristinuskon ja juutalaisuuden
väliset suhteet saattavat tulevaisuudessa
olla.1

Juutalaista liikkeestä

kristilliseksi juutalaisuudeksi

Käytännössä ensimmäiset kristityt olivat
juutalaisia, jotka uskoivat, että Jeesus on
kirjoituksissa luvattu Messias. Aika ajoi
kuitenkin heidän ohitseen, kun pakanak-
ristittyjen tulo ja lopulta ylivalta kristitty-
jen liikkeessä teki lopun Mooseksen lain
ja juutalaisten tapojen noudattamisesta.
Ensimmäisistä kristityistä tuli kehittyvän
kirkon ensimmäisiä harhaoppisia. Viiden-
nen vuosisadan kynnyksellä kirkkoisä Hi-

eronymus saattoi sanoa heidän peril-
lisistään ebioneista, että nämä pyrkivät
olemaan sekä juutalaisia että kristittyjä
mutta eivät tosiasiassa ole kumpaakaan.
Kun reformaation ja humanismin jälki-
mainingeissa alettiin tosissaan kiinnostua
varhaiskristittyjen juutalaisesta taustasta,
ebioneja ja näiden edeltäjiä alkukirkossa
alettiin kutsua ”juutalaiskristityiksi”.

1 A. H. Becker & A. Yoshiko Reed (ed.), The Ways that Never Parted: Jews and Christians in Late
Antiquity and the Early Middle Ages. Texts and Studies in Ancient Judaism 95. Tübingen: Mohr Siebeck
2003.
P. J. Tomson & D. Lambers-Petry (ed.), The Image of Judaeo-Christians in Ancient and Christian
Literature. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 158. Tübingen: Mohr Siebeck
2003.
Viittaan jatkossa kirjan artikkeleihin käyttämällä kirjan lyhennettä (Ways ja Image) sekä kulloisenkin
artikkelin sivunumeroita kirjassa.
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Nimityksestä ei ole vieläkään päästy
eroon vaikka tiedetään, että oikeammin
heitä pitäisi    kutsua    kristityiksi    juu-
talaisiksi. Jos tällainen ajatus hyväk-
sytään, joudutaan miettimään, missä vai-
heessa Jeesus- tai Kristus-usko juutalais-
ena liikkeenä (lahkona, kulttina) lakkaa
olemasta juutalaisuutta ja muuttuu
”kristinuskoksi”. Ignatios An-

tiokialainen, joka nähtävästi kirjoitti 110-
luvulla, käytti ensimmäisenä termiä
kristinusko.

Pelissä on siten suuria kysymyksiä.
Mitä tarkoitetaan kun sanotaan, että
”kristinusko” irtautui ”juutalaisuudesta”?
Milloin tämä tapahtui ja millä perusteella?
Millaista roolia näyttelivät kristinuskon
historiassa ne kristityt juutalaiset, jotka
edelleen noudattivat Mooseksen lakia?
Mitä tapahtui näille kristityille, jotka
tavalla tai toisella edustivat varhaisinta
kristinuskoa? Mikä on kristillisen juu-
talaisuuden merkitys nykyiselle käsityk-
sellemme kristinuskon ja juutalaisuuden
välisestä suhteesta? Miten on suhtaudut-
tava siihen, että kirkkoisien ajalta saamme
yllättävän paljon tietoa myös pakanakris-
tityistä, jotka olivat hyvin kiinnostuneita
juutalaisuudesta ja saivat kirkkoisät var-
pailleen? (Tunnetuin tällainen tapaus liit-
tyy 300-luvun lopun Antiokiaan, jossa Jo-

hannes Khrysostomos toimi piispana.)
Kirkon ja teologian piirissä kuuluu

jonkinlaiseen yleissivistykseen hahmottaa
ne keskeiset tapahtumat ja tekijät, jotka
johtivat kristinuskon irtautumiseen juu-
talaisuudesta. Antiokiassa sattunut ate-
riayhteyden rikkoutuminen (Gal. 2), jo-
hon liittyi Paavalin keskeinen rooli
pakanakristittyjen äänitorvena, oli vasta
alkusoitto. Dramaattisin käänne  tapahtui

juutalaissodan aikana (66–70), jolloin
pakanakristityt sanoutuivat jyrkästi irti
juutalaisten kapinasta Roomaa vastaan.
Juutalaista syntyperää olleiden kristittyjen
asema Palestiinassa ja muuallakin tuli
luonnollisesti hyvin vaikeaksi, koska
heidän sympatiansa olivat ainakin periaat-
teessa oman kansansa puolella. Bar

Kokhban epätoivoinen kapina 2. vu-
osisadalla (132–135) teki lopun juu-
talaisista itsenäisyyshaaveista, mutta se
antoi myös armoniskun juutalaisuuden ja
kristittyjen liikkeen tuskalliselle yhteiselle
historialle.2 Nämä ovat sosiaalisia ja poli-
ittisia tekijöitä, joihin on kuitenkin ongel-
mallista liittää yksioikoisia käsityksiä
teologian historiasta ja teologisten val-
tasuhteiden muutoksista. Yksi tavallisim-
pia tutkimuksen luomia yksinkertaistuksia
on se, että juutalaisuudesta tuli Jerusale-
min temppelin hävityksen jälkeen far-
iseusten piiristä nousseiden rabbien
johtama uskonto, kun taas kristinusko ke-
hittyi Paavalin jälkeen suhteellisen yht-

2 Peter Tomson, The war against Rome, the rise
of Rabbinic Judaism and of Apostolic Gentile
Christianity, and the Judeo-Christians: ele-
ments for a synthesis (Image 131).
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enäiseksi ortodoksiaksi, joka taisteli gnos-
tilaisuutta ja muita harhaoppeja vastaan.

Paavalin kirjeiden säilyminen ja ar-
vovalta – jonka vahvisti toisella vu-
osisadalla käyty  taistelu Paavalin  perin-
nöstä – ovat peittäneet alleen sen tosi-
asian, että omana aikanaan Paavali oli
varsin kiistelty hahmo. Antiokian kiis-
tassa Paavali jäi yksin, ja näyttää siltä, että
Jaakobin johtamat Jerusalemin kristityt
eivät ottaneet vastaan kolehtia, jota hän
hartaasti keräsi perustamiensa pakanakris-
tillisten seurakuntien jäseniltä (2. Kor.
8–9; Room. 15:25–33). Tähän suuntaan
viittaa vahvasti se, että Luukas sivuuttaa
asian vähin äänin; hän ei kuvaa kolehdin
luovutusta, vaan antaa Paavalin viitata si-
ihen hämärästi kuulustelujensa yhtey-
dessä (vrt. Ap. t. 21:15–30 ja 24:17–18).
Paavalin omalaatuinen tulkinta Kristus-
uskoon  perustuvasta juutalaisuudesta oli
yhtenä lähtökohtana monihaaraiseksi ke-
hittyvälle pakanakristillisyydelle, mutta
Jeesuksen ensimmäisten oppilaiden edus-
tama kristillinen juutalaisuus kehittyi
omaan suuntaansa juutalaisuuden sisällä.
Näistä kristityistä ja heidän ryhmistään
meille ei ole säilynyt läheskään   niin
paljon ja selkeitä lähteitä kuin voittoisasta
pakanakristillisyydestä. Tekstejä on
kuitenkin riittävästi sen huomaamiseen,
että Mooseksen lakia noudattavat juu-
talaiset muodostivat merkittäviä Jeesusta
tunnustavia yhteisöjä etenkin toisen ja
kolmannen vuosisadan Syyriassa. Tästä
todistaa etenkin 300-luvun lopulla lopul-
lisen muotonsa saanut niin kutsuttu
pseudokleemensiläinen kirjallisuus, jonka
kristillisjuutalaisia lähteitä jäljitetään aina
toiselle vuosisadalle saakka. Näissä
lähteissä elää juutalaisuus, jossa Moosek-
sen lailla ja tosi profeetaksi tunnustetulla

Jeesuksella oli yhtäläinen merkitys
yhteisön jäsenten pelastuksen kannalta.
Pseudokleemensiläisen kirjallisuuden
pitkä syntyhistoria osoittaa juutalaisuuden
ja kristillisyyden läheisen rajankäynnin
Syyriassa jatkuneen aina valtakun-
nankirkon aikaan saakka. Tätä rajankäyn-
tiä tutkimuksessa on aliarvioitu ku-
vaamalla Syyrian ”juutalaiskristillisyys”
marginaaliseksi liikkeeksi.3

Wilhelm Pratscher
4 johdattaa vuo-

den 180 vaiheilla kirjoittaneen Hegesip-

poksen välittämään kuvaan Jaakob Van-
hurskaan, Jeesuksen veljen jälki-
maineesta. Hegesippoksen   viisiosainen,
oikeaa apostolista perintöä jäljittänyt teos
on kadonnut, mutta osa siitä on säilynyt
katkelmina Eusebioksen kirkkohistori-
assa. Eusebios väitti Hegesippoksen
olleen juutalaista syntyperää oleva pales-
tiinalainen kristitty, mutta Hegesippoksen
puutteellinen   heprean taito   ja   paikoin
selkeän    ulkoistava    suhde    juutalaisiin
puhuu oletusta vastaan. Joka tapauksessa
Hegesippos (Eusebios, Kirkkohistoria
2.23) kuvaa Jaakobin juutalaisten (todel-
liseksi) ylipapiksi, jolla yksin oli oikeus
mennä kaikkein pyhimpään. Jaakob oli
hellittämätön rukoilija, joka temppelissä
polvillaan ollessaan sai polvensa koviksi
kuin kamelilla. Hän oli elinikäinen nasiiri,
joka ei leikannut hiuksiaan, ei juonut
lainkaan viiniä eikä käynyt koskaan
pakanallista kulttuuria edustavissa, mutta
hyvin suosituissa kylpylöissä. Jaakob ku-

3 Annette Yoshiko Reed, “Jewish Christianity”
after the “Parting of the Ways”: Approaches to
Historiography and Self-Definition in the
Pseudo-Clementines (Ways 189–231).

4 Wilhelm Pratscher, Der Herrenbruder Jakobus
bei Hegesipp (Image 147–161).
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vataan myös Jerusalemin alkuseurakun-
nan johtavaksi lähettilääksi ja pelot-
tomaksi todistajaksi, jonka mart-
tyyrikuolemasta tunnetaan useita legen-
daa kasvattaneita versioita (Josefus,
Hegesippos, Pseudokleemensiläinen kir-
jallisuus, Nag Hammadin teksteistä tun-
nettu Jaakobin 2. apokalypsi). Hegesip-
poksen kuvaus Jaakobista ylipappina on
historiallisesti mahdoton, ja häneen on
myös vaikea sovittaa ajatusta elinikäisestä
nasiirista. Legendaarinen kuvaus ei ole
kuitenkaan kasvanut tyhjästä, vaan sen
takana on historiallinen ydin: Jaakob, Jee-
suksen veli oli vakavasti juutalaiseen usk-
oon ja Mooseksen lain noudattamiseen si-
toutunut mies, joka odotti Jeesuksen julis-
taman Jumalan valtakunnan tuloa. Hän ei
antanut Antiokian konfliktissa periksi
Paavalille, vaan halusi, että juutalaiset
kristityt eivät ole ateriayhteydessä
pakanakristittyjen kanssa (Gal. 2). On
syytä olettaa, että tämä oli vain jäävuoren
huippu erimielisyys lienee tosiasiassa
ulottunut syvemmälle. Kuten Folker

Siegert
5 esittää, Jaakob kuului Paavalin

vastustajiin, joiden tilannetta ei lainkaan
helpottanut se, että 50-luvun edetessä ja
Rooman miehitysvallan kiristäessä otet-
taan juutalainen nationalismi kasvoi
Jerusalemissa. Paavalin visio laista va-
paasta pakanakristillisyydestä ei herät-
tänyt, eikä edes voinut herättää, Juudean
juutalaiskristityissä minkäänlaista
myötätuntoa. Viime aikoina on lisäksi
keskusteltu siitä, mikä suhde Jaakobilla
alun perin oli veljensä Jeesuksen julkiseen

toimintaan. Muun muassa John Painter

on kallistunut sille kannalle, että Jaakob
kuului Jeesuksen oppilaiden joukkoon jo
ennen Jeesuksen viimeisiä päiviä, vaikka
evankeliumit antavat asiasta toisenlaisen
kuvan.

Jyrkkä kahtiajako on opillinen

konstruktio

Jaakobiin ja juutalaisesta laista kiinni
pitäviin ryhmiin liittyvät tekstit eivät
kuitenkaan vielä paljasta ajanlaskumme
ensimmäisten vuosisatojen ”juu-
talaisuuden” ja ”kristinuskon” kahtiajak-
oon liittyvän ongelman syvyyttä. Etenkin
Daniel Boyarin on kiinnittänyt huomiota
siihen, että tuolloin ei ollut vielä olemassa
sellaista juutalaisuutta (ioudaismos), jota
voitaisiin kutsua ”uskonnoksi”.6 Kysymys
oli pikemminkin juutalaisista ja heidän et-
nisestä identiteetistään. Tähän liittyi kultti
monenlaisine muotoineen ja muunnelmi-
neen sekä erilaiset kulttuuriset erikoispiir-
teet. Kristinusko (khristianismos) sen si-
jaan kehittyi uskonnoksi ennen juu-
talaisuutta, koska siihen liittyneille juu-
talaisille ja pakanoille kehittyi ennen
muuta uskonnollinen identiteetti.

Boyarin väittää, että juutalaisuudesta
tuli uskonto vasta kristinuskon
vanavedessä ja sen vaikutuksesta.
Kristinusko erotti kultin kulttuurista, ja
kohotessaan universaaliseksi ja menesty-
väksi uskonnoksi Rooman valtakunnassa
se  loi juutalaisten juuriensa vuoksi juu-
talaisuudesta itsensä vastakuvan partiku-
laarisena, etnisenä ja paikallisena uskon-
tona. Molemmilla puolilla oikeaop-

5 Folker Siegert, Vermeintlicher Antijudaismus
und Polemik gegen Judenchristen im Neuen
Testament (Image 74–105, erityisesti s.
80–98).

6 Daniel Boyarin, Semantic Difference: or, ”Ju-
daism”/”Christianity” (Ways 65–85).
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pisuudesta   luotiin hallitseva uskonnol-
linen diskurssi: kirkkoisät loivat oikeaop-
pisen kristinuskon ja juutalaiset rabbit
oikeaoppisen juutalaisuuden. Tietyssä
mielessä juutalaisuus ja kristinusko kek-
sittiin selittämään  sitä  tosiasiaa,  että  oli
olemassa juutalaisia ja kristittyjä. Koska
Boyarin tarkastelee erilaisia juutalaisia ja
kristittyjä heidän muodostamiensa
sosiaalisten ryhmien valossa, hän katsoo,
ettei ajanlaskumme ensimmäisinä vu-
osisatoina ollut selkeitä tekijöitä,  joiden
perusteella olisi voinut ehdottomasti
määritellä, kuka on juutalainen ja kuka
kristitty. Keskeisiä yhdistäviä piirteitä oli
jyrkän kategorisen eron tekemisen kan-
nalta hänen mielestään aivan liian paljon.
Boyarinin mielestä uskoa Jeesukseen ei
voi pitää selkeänä erottavana tekijänä,
koska siihen liittyi aina monenlaisia muita
ulottuvuuksia, jotka yhdistivät erilaisia
juutalaisten ja kristittyjen ryhmiä. Ero
juutalaisen ja kristityn välillä ei ollut kate-
gorinen – samaan tapaan kuin kalan ja lin-
nun välinen ero – vaan deskriptiivinen, ai-
van kuin ero pitkän ja lyhyen miehen

välillä: kummankin pituus ja lyhyys riip-
puu kulloisestakin kontekstista, jossa
heitä verrataan muihin miehiin. Juutalais-
ten ja kristittyjen välillä on Boyarinin
mielestä   vallinnut selkeä perheyhtäläi-
syys.

Robert A. Kraft
7 huomauttaa, että

juutalaisuuden ja kristinuskon yhdistäviä
ja erottavia tekijöitä hahmotettaessa pun-
nittavia osia on paljon, eikä niiden lok-
eroiminen valmisiin kategorioihin (kristil-
lisyys, gnostilaisuus, apokalyptiikka, vi-
isaus, hellenismi...) tee tehtävää lainkaan
helpommaksi. Lisäksi teologit ja uskon-
non tutkijat ovat usein sokeita ajattele-
maan sellaisia uskonnollisuuden muotoja,
jotka eivät mahdu heidän omiin karsinoi-
hinsa. Perinteisen ajattelun valossa on
vaikea kuvitella Jeesuksen ajan juu-
talaista, joka suhtautui välinpitämät-
tömästi rituaalilakiin (vaikkapa ym-
pärileikkaukseen tai ruokailusäädöksiin),
vaikka on luonnollista olettaa, että myös
sellaisia ihmisiä oli olemassa – onhan
heitä nykyäänkin.

Juutalaisuuden ja kristinuskon
välisistä kulttuurisista yhteyksistä ja
vuorovaikutuksesta voidaan hyvin antaa
konkreettisia esimerkkejä. Juutalaisten
Heprealainen Raamattu ja kristittyjen Va-
nha Testamentti olivat tällaisen
vuorovaikutuksen luonnollisena lähtök-
ohtana. Esimerkiksi Origenes ja Hierony-
mus säilyttivät juutalaisia raamatuntulkin-
nan traditioita hakiessaan omia juuriaan ja
rajatessaan suhdettaan pakanuuteen.
Toisaalta monien kristittyjen kiinnostus
juutalaisuutta kohtaan teki Vanhan Tes-

7 Robert A. Kraft, The Weighing of the Parts:
Pivots and Pitfalls in the Study of Early
Judaisms and Their Early Christian Offspring
(Ways 8794). (Huomaa otsikon sanaleikki il-
mauksesta Parting of the Ways.)

Tietyssä mielessä juu-

talaisuus ja

kristinusko keksittiin

selittämään sitä tosi-

asiaa, että oli ole-

massa juutalaisia ja

kristittyjä.

8 Alison Salvesen, A Convergence of the Ways?
The Judaizing of Christian Scripture by Origen
and Jerome (Ways 233–258).
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tamentin ja juutalaisen perinteen käytön
ongelmalliseksi. Tätä vastaan oli pyrittävä
samalla kertaa osoittamaan pelastushisto-
riallinen jatkuvuus Vanhasta Testamen-
tista Uuteen Testamenttiin  sekä se, että
kristityt olivat heprealaisten uskonnon
todellisia perillisiä. Prosessi joka tapauk-
sessa piti yllä kristinuskon suhdetta juu-
talaisuuteen.8 Edelleen syyrialaisilla rab-
beilla ja kristityillä voidaan osoittaa olleen
intensiivinen vuorovaikutussuhde tulkit-
taessa Moosesta avioelämän ja selibaatin
esikuvana. Kirkkoisä Afrahat näki
Mooseksessa esikuvan kristilliselle seli-
baatille pyhyyden muotona. Hänen
polemiikkinsa juutalaisia avioliittokäytän-
töjä vastaan haastoi rabbit hakemaan tasa-
painoa avioelämänsä ja pyhyyden tavoit-
telunsa välillä.9

Ajanlaskumme ensimmäisten vu-
osisatojen juutalaisuuden ja kristinuskon
välisen rajan hämäryys on tullut esiin
myös keskustelussa juutalaisista pseude-
pigrafeista, uskon suurmiesten nimissä
kirjoitetuista teksteistä. Osa tästä kirjal-
lisuudesta sisältää selkeästi kristillistä
ainesta, ja kristityt tutkijat ovat viime aik-
oihin asti automaattisesti olettaneet, että
kirjoitukset itse ovat olleet alun perin juu-
talaisia, mutta kristittyjen  käsissä niihin
on lisätty kristillistä teologiaa ilmentäviä

jaksoja. Tällaisia kirjoituksia ovat erityis-
esti Jesajan taivaaseenastuminen, 5. ja 6.
Esran kirja sekä Kahdentoista patriarkan
testamentti.10 Viimeaikaisessa tutkimuk-
sessa on kiinnitetty huomiota siihen, että
kristillisten lisäysten eristäminen näistä
kirjoituksista on hyvin ongelmallista.11

Esimerkiksi Jesajan taivaaseenastumisen
on helpompi olettaa syntyneen juutalais-
essa apokalyptisessa yhteisössä, jossa
kunnioitettiin Kristusta taivaallisena
pelastajahahmona. Tutkimuksessa on
edetty myös vahvemmin siihen suuntaan,
että Kahdentoista patriarkan testamentti
on syntynyt Mooseksen laille uskollisissa
kirjanoppineissa piireissä, joissa usko
Kristukseen oli luonnollinen osa juu-
talaisuutta.

Nykyajan dialogi

Artikkelissaan messiaanisten juutalaisten
vaiheista Dan Cohn-Sherbok luo tärkeän
katsauksen meilläkin vain pinnallisesti
tunnettuun uskonnollisen ilmiöön.12 Niin
kutsutuilla messiaanisilla juutalaisilla

9 Naomi Koltun-Fromm, Zipporas Complaint:
Moses is Not Conscientious in the Deed! Exe-
getical Traditions of Moses Celibacy (Ways
283–306).

10 Erilaisiin pseudepigrafisiin teksteihin pääsee
kätevästi käsiksi Internet-osoitteessa http://
www.pseudepigrapha.com.

11 David Frankfurter, Beyond ”Jewish Christian-
ity”: Continuing Religious Sun-Cultures of the
Second and Third Centuries and Their Docu-
ments (Ways 131–143).

12 Dan Cohn-Sherbok, Modern Hebrew Christi-
anity and Messianic Judaism (Image
287–298).

13 John J. Cager, Did Jewish Christians See the
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tarkoitetaan nykyajan juutalaisia, jotka
uskovat Jeesuksen olevan pyhissä kirjoi-
tuksissa luvattu Messias, mutta noudat-
tavat Mooseksen lakia. Sen jälkeen kun
varhaisten juutalaiskristittyjen jäljet ka-
tosivat myöhäisantiikin maailmaan, Jee-
sukseen messiaana uskovia juutalaisia oli
kaukana Lähi-idässä, jossa he vaikuttivat
omalta osaltaan islamin syntyyn.13

Tiedetään kuitenkin, että renessanssiajan
Italiassa jotkut juutalaiset omaksuivat
Kristus-uskon osaksi juutalaista iden-
titeettiään. Nykyaikaisten messiaanisten
juutalaisten historia alkaa vasta 1800-lu-
vun alun Englannista, jossa Lontooseen
perustettiin pieni ”heprealaisten kristitty-
jen” (Hebrew Christians) seurakunta.
Lähetystyö juutalaisten parissa kasvatti
1800-luvun aikana tällaisten käännynnäis-
ten luvun lähelle tuhatta, ja heprealaisten
kristittyjen yhteisöjä perustettiin paitsi
muihin Euroopan maihin myös Yhdysval-
toihin ja Palestiinaan.

Yhdysvalloista tuli heprealaisten kris-
tittyjen johtava kotimaa. Siellä yhteisöjä
perustettiin etenkin itärannikon suuriin
kaupunkeihin, ja ne saivat huomiota osak-
seen. Uudet yhteisöt olivat kuitenkin
ongelma niin perinteiselle juutalaisuudelle
kuin kristillisille kirkoille. Varsinkin juu-
talaiset rabbit pitivät heprealaisiksi kris-
tityiksi kääntyneitä juutalaisia luopioina.
1970-luvulla nuorten kristittyjen kasvava
kiinnostus juutalaisuutta kohtaan vaikutti
siihen, että heprealainen kristillisyys sai
kristittyjä käännynnäisiä. Toisin kuin
yhteisöjen vanhat juutalaiset jäsenet,
nämä olivat halukkaita omaksumaan juu-
talaisen lain mukaisia käytäntöjä ja juu-
talaisia tapoja. Myös liikkeen nimi muut-

tui ”messiaaniseksi juutalaisuudeksi”,
joka pyrki palauttamaan voimaan ensim-
mäisten kristittyjen juutalaisen ja mes-
siaanisen uskon. Autenttisen kristillisen
juutalaisuuden tavoittelu kiihdytti kieltei-
siä reaktioita niin synagogan kuin kirkko-
jenkin suunnalta.

Juutalaisuuden ja kristinuskon nyk-
yaikaiseen rajankäyntiin kuuluu ennen
kaikkea keskustelu uskontojen välisestä
suhteesta holokaustin jälkeen. Juutalais-
kristillisen uskontodialogin veteraani, hol-
lantilainen reformoitu pappi Simon

Schoon toteaa, että suurin osa kristityistä
ja heidän kirkoistaan elää aivan kuin
holokaustilla ei olisi minkäänlaista vaiku-
tusta kristilliseen teologiaan, historian-
tulkintaan ja juutalaislähetykseen.14 Vu-
osikymmenten saatossa yhä useammat
kristityt teologit ovat joutuneet myön-
tämään näiden kysymysten vaikuttavan
ratkaisevalla tavalla kirkon perinteiseen
pelastushistorialliseen teologiaan sekä
asettavan juutalaislähetyksen jatkamisen
radikaalilla tavalla kyseenalaiseksi. Sen
sijaan  juutalaisten ja kristittyjen välinen
uskontodialogi on jatkunut monella il-
mansuunnalla. On hedelmällisempää
myöntää kristinuskon ja juutalaisuuden
kipeä yhteinen historia ja tutkia sitä kriit-
tisesti kuin nostaa  Uusi Testamentti irti
historiastaan ja tuoda se illusorisesti
kirkon tämänhetkisen toiminnan mitta-
puuksi. 2000-luvun kristittyjen ja juu-
talaisten maailmassa elää paljon muutakin
kuin omat pyhät kirjat ja kysymys niiden
oikeasta tulkinnasta. Meillä tulee olla
silmät nähdä mitä maailmassa tapahtuu.

14 Simon Schoon, Christians and Jews after the
Shoa and the Mission to the Jews (Image
299–314).
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Petri Luomanen

David Irving – huijari vai

huippututkija?

David Irving, toiseen maailmansotaan ja
erityisesti natsien historiaan erikoistunut
kirjailija, tuomittiin helmikuussa
Wienissä kolmeksi vuodeksi vankilaan.
Syynä olivat hänen vuonna 1989 Itäval-
lassa esittämänsä väitteet, joiden mukaan
Auschwitzissa ei olisi ollut kaasukam-
mioita. Itävallassa toisen maailmansodan
jälkimainingeissa säädetty laki (Ver-
botsgesetz) kieltää uusnatsien järjestöt
sekä natsien rikosten kuten holokaustin
vähättelyn.

Irving tuomittiin sattumoisin samaan
aikaan,  kun Euroopan lehdistössä velloi
keskustelu profeetta Muhammedia ku-
vaavista pilapiirroksista. Läntisen sanan-
vapauden kannalta oli kiusallista, että it-
seoppinut historioitsija tuomittiin
parinkymmenen vuoden takaisista puheis-
taan, kun toisaalla puolustettiin lehdistön
vapautta uskontokritiikkiin. Irvingin tuki-
joukot saivatkin tilanteesta lisää pontta
pyrkimyksilleen esittää Irving sananva-
pauden marttyyrina. Näin teki myös eräs
amerikkalainen professori, joka valisti kol-
legoitaan tutkijoiden kansainvälisellä
sähköpostilistalla. Hänen mielestään
tuomion oli saanut ”erittäin hyvä histo-
rioitsija ja hyvä ystävä”, koska tämä oli
professorin mielestä kyseenalaistanut is-
raelilaisten vuodesta 1967 saakka esit-

tämän propagandan, ”joka tunnetaan  ni-
mellä Shoah tai holokausti.”

Kun luin professorin viestin koneeni
ruudulta tyrmistyin, mutta samalla
uteliaisuuteni heräsi. Mikä mies David
Irving oikein on: humpuukimestari vai
väärinymmärretty nero? Jos hän on vain
nyrjähtänyt opportunisti, jollaisena media
hänet esittää, mikä saa varhaiskristillisyy-
den tutkijana arvostetun professorin luon-
nehtimaan häntä ”erittäin hyväksi
tiedemieheksi”? Asiaa vaati selvästi
tarkempaa googlausta.

Sotilaan pojan vastoinkäymiset

David Irving syntyi vuonna 1938 Essex-
issä. Hänen äitinsä oli kuvataiteilija sekä
kirjailija ja isänsä Kuninkaallisen laivaston
komentaja. Myös   Davidin   isä   kirjoitti
useita laivasto- ja sotilaselämää kuvaavia
teoksia, joten hän sai virikkeitään kirjaili-
jan uralleen sekä isän että äidin puolelta.
Vanhemmat erosivat hyvin varhain, millä
ilmeisesti oli osittain vaikutusta siihen, että
Irvingin oli vaikea rahoittaa opintojaan.

David Irving ei (ole) onnistunut hank-
kimaan itselleen yliopistotutkintoa. Hän
aloitti fysiikan opinnot Lontoon Imperial
Collegessa   mutta reputti matematiikan
kursseilla. Tämän vuoksi hän joutui ra-
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hoittamaan opintojaan rakennustyöläisenä
collegen laajennustyömaalla. Yliopistossa
Irving onnistui herättämään huomiota
rasistisilla Etelä-Afrikan rotusortoa
puolustavilla mielipiteillään sekä
natsimyönteisyydellään. Näiden vuoksi
hänet erotettiin yliopistolla julkaistun
Carnival Times -lehden toimituste-
htävistä. Opinnotkaan eivät edistyneet, ja
Irving joutui jättämään yliopiston. Hän
pyrki suorittamaan asepalvelustaan Kun-
inkaallisiin ilmavoimiin mutta hänet
julistettiin terveydellisin perustein sopi-
mattomaksi kaikkeen sotilaspalvelukseen.
Irving kertoo asiasta omilla nettisivuil-
laan, mutta ei paljasta terveydellistä syytä,
johon päätös perustui. Hän ihmettelee
päätöstä, mutta toisaalta väittää olleensa
siitä onnellinen, koska se vapautti hänet
kolmen vuoden pakollisesta palveluk-
sesta. Mahtoikohan poliittisilla
mielipiteillä olla vaikutusta asiaan?

Saksalainen teräsmies

Irving ei kuitenkaan halunnut päästää it-
seään helpolla Armeijaura ei ottanut tulta,
mutta hän päätti hakeutua muihin koviin
hommiin (”I decided to find some other
tough employment”): hän lähti töihin Sak-
saan terästehtaalle. Tällä komennuksella
hän hankki itselleen sujuvan saksankielen
taidon sekä kuuli paljon kertomuksia siitä,
millaista tuhoa liittoutuneiden ilmahyök-
käykset olivat saaneet aikaan Saksan kau-

pungeissa.
Saksassa ollessaan Irving päätti vielä

uudestaan yrittää yliopistouraa. Hän on-
nistuikin pääsemään Lontoon University
Collegeen ja aloitti opinnot uudelleen
vuonna 1961. Koska Irvingillä ei ollut
apurahaa, hän rahoitti opintojaan työsken-
telemällä vartijana. Tähän aikaan Irving
alkoi myös kirjoitella artikkeleita lehtiin
kokemuksistaan Saksassa sekä työstää en-
simmäistä kirjaansa, joka kertoi liittou-
tuneiden ilmapommituksista Dresdeniin.
Irvingin kirjalliset työt alkoivat pikkuhiljaa
tuottaa niin hyvin, että kahden vuoden opin-
tojen jälkeen – joiden sujumisesta Irvingin
nettisivuilla tosin ei mainita mitään – Irving
päättää ryhtyä päätoimiseksi kirjoittajaksi.
Irvingin ensimmäinen kirja The Destruct-
ion of Dresden julkaistiin 1963.

Populaari sotahistorioitsija

Ensimmäinen kirja  sai  ristiriitaisen  vas-
taanoton mutta ei täydellistä tuomiota
edes akateemisilta historioitsijoilta tai
sotilailta. Kirja myi hyvin ja Irving jatkoi
uraansa: The Mare’s Nest (1964), Acci-
dent. The Death of General Sikorski
(1967), The Destruction of Convoy PQ.17
(1967), The Virus House (1967); Breach
of Security (yhdessä prof. D.C. Wattin

kanssa) (1968); The Rise and Fall of the
Luftwaffe (1973); jne., Kirjoja on tullut
ulos – käännökset ja uusitut editiot mukaan
lukien – useita vuodessa aina 1990 alku-
puolelle saakka, jolloin Irvingin maine ei
enää miellyttänyt kaupallisia kustantajia.
Julkaisujen määrästä ja käännöksistä moni
akateeminen kirjoittaja olisi kateellinen.

Erityistä huomiota herätti vuonna
1977 ilmestynyt Irvingin Hitler’s War,
kirja, jota hän kantoi mukanaan myös vi-
imeisimmässä oikeudenkäynnissään.

Mikä saa varhaiskris-

tillisyyden tutkijana

arvostetun professorin

luonnehtimaan Irvingiä

”erittäin hyväksi

tiedemieheksi”?
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Kirja herätti poikkeuksellisen paljon
huomiota, koska Irving kuvasi siinä tapa-
htumia Hitlerin näkökulmasta sekä väitti,
että Hitler itse olisi ollut hyvin pitkään
tietämätön juutalaisten tuhoamiseksi
tehdyistä suunnitelmista. Irving perusteli
väitettään sillä, että arkistoista, joita hän
oli kolunnut läpi ahkerasti, ei löydy
yhtään selkeää dokumenttia,  joka  osoit-
taisi Hitlerin määränneen joukkotuhosta.
Akateemiset historioitsijat kyseenalaisti-
vat kirjan johtopäätökset, ja kirja vedettiin
myynnistä Saksassa. Tällä ja muilla jul-
kaisuillaan Irving kuitenkin onnistui
hankkimaan itselleen mainetta alkuperäis-
ten arkistolähteiden tuntijana ja tutkijana.
Kriitikkojen mielestä (esim. Robert Har-

ris), Irving onnistui kirjaa kirjoittaessaan
identifioitumaan Hitlerin kanssa todella
hyvin, niin hyvin,  että se alkoi selvästi
näkyä myös hänen henkilökohtaisessa
elämässään:

”In 1981, at the age of forty-three, he

had founded his own right-wing politi-

cal group, build around his own belief

in his ’destiny’ as a future British leader.

With his black hair slanting across his

forehead, and a dark cleft, shadowed

like a moustache between the bottom of

his nose and the top of his upper lip,

there were times, in the right light,

when Irving looked alarmingly like the

subject of his notorious biography.”

(Harris, Selling Hitler. New York: Pan-

theon Books, 1986, 187 –189)”
1

Stern-kuvaelma

1980-luvun alussa Irvingillä oli myös vas-
toinkäymisiä. Avioero ensimmäisestä vai-
mosta, jonka kanssa hänellä oli neljä
tytärtä, oli syöstä hänet vararikkoon.
Lisäksi hän oli ajautumassa julkisuudessa
paitsioon populistisen äärioikeistolaisen
maineensa vuoksi. Irvingin kannalta on-
nekkaasti saksalainen lehti Stern päätti
sensaatiomaisesti julkaista Hitlerin
päiväkirjat huhtikuussa 1983. Irving oli
saanut käsiinsä otteita päiväkirjoista jo
edellisenä vuonna ja oli havainnut ne
väärennöksiksi.  Niinpä Sternin kilpailija
Bild oli kustantanut Irvingin paikalle
Sternin järjestämään julkistamisti-
laisuuteen. Irving onnistuikin varas-
tamaan koko shown. Kun kysymysten
aika tuli, Irving otti ensimmäisenä
puheenvuoron sanoen: ”Torpedo run-
ning!” ja esitti kriittiset huomautuksensa,
jotka kyseenalaistivat ”löydön” aitouden.

Tämä oli epäilemättä yksi Irvingin
uran huippukohtia. Hänen hieman
epämääräinen maineensa oikeis-
topopulistina unohtui hetkeksi, kun tiedo-
tusvälineet yksi toisensa jälkeen haastat-

1 Lainaus sivulta: http://www.nizkor.org/
hweb/people/i/irving-david/reviews/harris-on-
irving-01.html.
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telivat häntä ja pyysivät mukaan Hitlerin
päiväkirjoista käytyihin keskusteluihin.
Suurin kohu oli kuitenkin laantunut muu-
taman päivä kuluttua. Silloin Irving teki
uuden yllättävän käänteen ja alkoi väittää
päiväkirjoja aidoiksi. Oletettavasti
kyseessä oli julkisuustemppu, jonka tark-
oituksena oli lypsää lisää rahaa tiedotus-
välineiltä. Valitettavasti päiväkirjat osoit-
tautuivat niin selvästi väärennöksiksi, että
Irving joutui vaivihkaa luopumaan
jälkimmäisestä aitousväitteestään.

Äkkinäisten U-käännösten strategia
oli siis Irvingille tuttu jo ennen tämän
vuoden oikeudenkäyntiä, jossa hän ensin
myönsi olleensa väärässä vuonna 1989,
mutta tultuaan vangituksi alkoi uudestaan
vähätellä Auschwitzin tuhoja.

Deutsche Volksunion ja Institute

for Historical Review

Irving alkoi 1980 alkupuolella ajautua yhä
selvemmin     oikeistoradikaalien     leiriin
myös kansainvälisesti. Hän esiintyi sään-
nöllisesti Deutsche Volksunionin (DVU)
kokouksissa vuodesta 1982 vuoteen 1993.
Tällöin Irvingin holokaustin kieltäminen
oli muuttunut niin radikaaliksi, että se il-
meisesti kävi DVU:n laillisen aseman
kannalta ongelmalliseksi ja Irvingiä ei
enää pyydetty mukaan.

Irving oli kuitenkin löytänyt 1980-lu-
vun alussa viiteryhmän myös USA:sta ja
tälle ryhmälle kelpaavat myös kaikkein
radikaaleimmat mielipiteet. Itse asiassa
vaikuttaa siltä, että Irvingin kypsyminen
todella radikaaliksi holokaustin kieltäjäksi
tapahtui juuri hänen pohjoisamerikkalais-
ten kontaktiensa ansiosta. Vuonna 1983
Irving osallistui ensimmäisen kerran Los
Angelesissa päämajaansa pitävän ”revi-
sionistisen” seuran, Institute for Histori-
cal Review (IHR) järjestämään konferens-
sin. Irving esitteli siinä Hitler’s War -kir-
jassaan esittämiään näkemyksiä, joita
konferenssin osallistujat, ennen kaikkea
ranskalainen Robert Faurisson, pitivät
puolivillaisina. Faurissonin mukaan oli
selvää, että Hitler ei tiennyt
joukkomurhista, koska sellaisia ei
koskaan tapahtunutkaan.

Institut for Historical Review on erik-
oistunut holokaustin yksityiskohtia käsit-
televien konferenssien järjestämiseen.
Näissä pidetään usein luonnontieteisiin
pohjautuvia esitelmiä, joissa tarkastellaan
erilaisia holokaustin yksityiskohtia,
esimerkiksi fysikaalisia laskelmia siitä,
voidaanko dieselmoottorien avulla
”kaasuttaa” ihmisiä kuoliaaksi, miltä tällä
tavoin kuolleiden ihmisten tulisi näyttää ja
vastaako tämä silminnäkijälausuntoja.
Esitelmien arviointi vaatii perusteellista
luonnontieteellistä koulutusta. Näiden
avulla – ja kiistämällä historiatieteiden tu-
lokset subjektiivisina ja tendenssimäisinä
– revisionistit pyrkivät saamaan ”kovaa”
luonnontieteellistä näyttöä Holokaustin
kieltämiselle. IHR:n toiminta on
epäilemättä ollut innoittamassa myös
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2 http://www.holocaust-history.org/
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nykyistä Iranin presidenttiä vaatimaan
tarkempia tutkimuksia Auschwitzissa.
IHR:n väitteitä on kriittisesti arvioinut ja
kumonnut esimerkiksi The Holocaust
History Project.2

Ernst Zündel ja Leuchterin

evankeliumi

Mitä ilmeisimmin Irvingin lopullinen
kääntyminen – jos unohdetaan Wienissä
tänä vuonna ilmennyt hetkellinen epäilys
– holokaustin kieltäjäksi tapahtui
vuonna  1988 Kanadassa käydyn Ernst

Zündel -oikeudenkäynnin yhteydessä.
Irving kutsuttiin ”toisen maailman sodan
historian asiantuntijana” todistajaksi
oikeudenkäyntiin, jossa Zündeliä, sak-
salaissyntyistä uusnatsia, syytettiin
Kanadan lain vastaisesta ”tietoisesta
väärien uutisten levittämisestä”.
Oikeudenkäynnin yhteydessä Irving tu-
tustui Zündelin tilaamaan tutkimukseen,
jota varten oli käyty pihistämässä  näyt-
teitä Auschwitzin raunioilta. Tutkimuksen
oli laatinut Fred A. Leuchter, minkä
vuoksi sitä kutsutaan Leuchter-raportiksi.
Holokaustin kieltäjät pitävät tätä raporttia
– jota on kutsuttu myös heidän evankeliu-
mikseen – erittäin kovana evidenssinä si-
itä, että Auschwitzissa ei käytetty Zyklon
B-kaasua ihmisten surmaamiseen vaan
pelkästään vaatteiden desinfioimiseen.
Raportin mukaan kaasukammioiksi väite-
tyistä tiloista ei löytynyt jäämiä Zyklon
B:stä.

Leuchter oli toiminut Yhdysvalloissa
teloitusvälineiden suunnittelijana ja hän
esiintyi   insinöörinä. Koska hänellä ei
kuitenkaan ollut tämän alan tutkintoa,
raporttia ei voitu hyväksyä todistusaineis-
toksi. Myös näytteiden hankintatapa oli

epäselvä. Irving oli kuitenkin ilmeisen
vakuuttunut Leuchterin raportin tuloksista
– tai ainakin mahdollisuudesta tehdä sillä
rahaa – ja julkaisi raportin seuraavana
vuonna (1989) Englannissa varustettuna
omalla johdannollaan. Samana vuonna
hän piti nyttemmin kohtalokkaaksi osoit-
tautuneen puheensa Itävallassa, jossa hän
kielsi, että Auschwitzissa olisi käytetty
kaasua ihmisten surmaamiseen.

Leuchter-raportin valossa Irvingin
vuonna 1989 esittämät lausunnot eivät siis
ole täysin järjettömiä sikäli kun puhutaan
pelkästään Zyklon B:n käyttämisestä
Auschwitzissa. Myös sille, että Irving
”katui” vuoden 1989 lausuntojaan tämän
vuoden oikeudenkäynnissä löytyisi
järkevä syy myöhemmistä tutkimustulok-
sista. Vaikka Leuchter-raportti ei ollut-
kaan muodollisesti ja teknisesti täysin
moitteeton, asiasta on tehty uusia tut-
kimuksia Leuchterin jälkeen. Krak-
ovalainen rikostutkimuslaboratorio
selvitti asiaa vuonna 1994 ja osoitti mm.
huuhtelukokeiden avulla, että Zyklon B:n
puuttuminen tietyistä  Auschwitzin  raun-
ioiden osista johtui siitä, että nämä olivat
olleet säiden armoilla; jäämiä löytyi vain
suojassa olleilta paikoilta.3

David Irving vs. Deborah

Lipstadt

Irvingin siirtyminen selkeästi holokaustin
kieltäjäksi vaikeutti kuitenkin hänen kir-
jallista toimintaansa, koska kaupalliset
kustantajat eivät enää halunneet julkaista
hänen teoksiaan. 1990-luvun alkupuolella

3 Raportti löytyy osoitteesta: http://www.nizkor.
org/hweb/orgs/polish/institute-for-forensic-
research/
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kustantajat yksi toisensa jälkeen kieltäyty-
ivät julkaisemasta Irvingin teoksia, minkä
vuoksi hän on siitä lähtien joutunut toimi-
maan pelkästään oman kustannusyhtiönsä
kautta. Erityisen hankala Irvingin toimin-
nan kannalta oli Yhdysvaltalaisen Emory-
yliopiston professorin Deborah Lip-

stadtin 1993 julkaisema kirja Denying the
Holocaust: The Growing Assault on Truth
and Memory (Free Press, 1993), jossa Irv-
ing kuvattiin selvästi holokaustin
kieltäjäksi.

Irvingillä on uransa aikana ollut useita
kunnianloukkausoikeudenkäyntejä, joista
hän on osan onnistunut sopimaan ennen
varsinaista oikeudenkäyntiä – omaksi
edukseen. Toisin kuin Yhdysvalloissa,
jossa haastaja joutuu todistamaan väitteen
loukkaavuuden, Britannian kunnianlouk-
kausoikeudenkäynneissä todistusvelvol-
lisuus on henkilöllä, joka on esittänyt ki-
istanalaisen, loukkaavana pidetyn väit-
teen. Irving oli onnistunut muutaman ker-
ran tienaamaan haastamalla henkilöitä,
joiden hän katsoi loukanneen hänen kun-
niaansa. Oikeudenkäynnit välttääkseen
kustantajat olivat mielellään sopineet jut-
tuja salin ulkopuolella.

Kun Lipstadtin kirja julkaisiin Britan-
niassa Irving näki tilaisuutensa koittaneen
ja haastoi Lipstadtin ja  hänen kustanta-
jansa Penguinin oikeuteen Lontoossa.
Oikeudenkäynti, jota oli valmistelu useita
vuosia, tapahtui vuonna 2000.4

Keskeisenä todistajana oli Cam-
bridgen yliopiston historian professori
Richard Evans, joka assistenttiensa
kanssa oli käynyt läpi Irvingin keskeisim-

mät teokset verraten niitä alku-
peräislähteisiin. Akateeminen tuomio oli
murskaava: Irvingin tuotanto ei täytä his-
toriankirjoituksen kriteerejä. Evans myös
osoitti, että vuonna 1993, jolloin Lipstadt
julkaisi kirjansa, oli perustelua kutsua Irv-
ingiä holokaustin kieltäjäksi. Irving hävisi
jutun. Hänet tuomittiin 150.000£ kor-
vauksiin, jotka ajoivat hänet konkurssiin.

Irvingin sota

Irvingin tie holokaustin täydelliseksi
kieltäjäksi ei ole ollut aivan suoravii-
vainen. Tuotantonsa alusta saakka hän on
herättänyt huomiota kritisoimalla liittou-
tuneiden toimintaa toisen maailman sodan
aikana ja esittämällä natsien toimet myön-
teisessä valossa. Holokaustin selkeä
kieltäminen tuli kuitenkin mukaan vasta
1980-luvulla, kun hän liittyi kiinteämmin
IHR:n toimintaan. Irving onnistui pitkään
pitämään yllä mainetta populistisena ja
kärjekkäänä historioitsijana, jonka jo-
htopäätöksiä akateeminen yhteisö ei hy-
väksynyt, mutta jonka lähteiden tunte-
mukseen jossakin määrin luotettiin. Tämä
oli mahdollista, koska hän ei missään vai-
heessa toiminut akateemisen yhteisön
jäsenenä eikä hänen lähteiden käyttöään
näin ollen missään vaiheessa tutkittu
tarkemmin. Kun tutkintaan viimein
ryhdyttiin Lipstadtin oikeudenkäynnin
yhteydessä, tuomio oli murskaava. Arvai-
lujen varaan jää, olisiko Irvingistä kouliu-
tunut pelisääntöjä paremmin noudattava
tutkija, jos hän ei olisi yrittänyt hankkia
akateemista tutkintoaan teknisellä alalla
vaan historioitsijana. Luultavasti
akateemisen historioitsijan rooli olisi
kuitenkin ollut liian väritön Irvingin per-
soonalle.

4 Yksityiskohtainen selvitys oikeudenkäynnistä
ja siinä esitetyistä todisteista löytyy osoit-
teesta: http://www.hdot.org/ieindex.html.
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Oliko vain huonoa tuuria, että Irving
jäi marraskuussa 2005 kiinni yrittäessään
tulla puhumaan Itävallan äärikonservati-
iveille? Ehkäpä, mutta en pidä mahdotto-
mana, että Irving ei ollut täysin yllättynyt
pidätyksestä. Joka tapauksessa Irving
kokeneena opportunistina varmasti näki
Wienin oikeudenkäynnissä uuden
mahdollisuuden kohottaa profiiliaan,
edistää kirjojensa myyntiä ja esiintyä ai-
nakin omille äärioikeistolaisille kannatta-
jilleen sananvapauden puolustajana. Jos
operaatio oli alusta saakka suunniteltu,
vankilatuomio oli työtapaturma. Lehtitie-
tojen mukaan Irving oli aidosti tyr-
mistynyt ehdottomasta tuomiosta.
Epäilemättä    hän    ajatteli, että todis-
tusaineiston valossa hänen katumuksensa
näyttäisi aidolta.

Ehkäpä Irving vielä pystyy muutaman
punnan tai dollarin tienaamaan Wienin
vankilavuosillaan. Ainakin Irvingillä on
nyt hyvää aikaa kirjoittaa omia muistel-
miaan, jotka hän suunnittelee jul-
kaisevansa nimellä Irving’s War. Ostajia
teokselle löytyy varmaan ainakin niiden
noin 4000 taloudellisen tukijan joukosta,
jotka The Observerin mukaan olivat Irv-
ingin listoilla vielä 2000 luvun alussa.
Brittejä joukosta on  varmasti  pudonnut,
koska sikäläisen lainsäädännön mukaan
he saattaisivat joutua osaltaan vastuuseen
Irvingille määrätyistä korvauksista. Yli
puolet tukijoista on kuitenkin USA:ssa ja
Kanadassa, jossa tällaiset säädökset eivät
ole esteenä. Joukkoon mahtunee jokunen
amerikkalainen professorikin.

Mitä on sanottava vanhasta herrasta,
joka innoitti tämän jutun kirjoittamiseen?

Selvästi professorin arvostelukyky on
täysin pettänyt. Irving ei ole hyvä histo-
rioitsija. Perusteellisen akateemisen
arvioinnin mukaan, hän ei edes ansaitse
tulla kutsutuksi historioitsijaksi. Profes-
sorin omia – ilmeisesti jo lapsuudessa
omaksuttuja – stereotypioita ja antipa-
tioita Irvingin kirjoitukset ovat kuitenkin
ruokkineet niin maukkaasti, että järjen
käytön on voinut unohtaa.

Kirjoituksen lähteinä on käytetty seu-

raavia sivustoja (7.4.2006):

Akateemiset, holokaustia esittelevät sekä
uutissivustot:
http://lipstadt.blogspot.com
http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/

0,6903,660934,00.html
http://www.adl.org/holocaust/irving.asp
http://www.hdot.org/ieindex.html
http://www.holocaust-history.org
http://www.nizkor.org/hweb/orgs/polish/

institute-for-forensic-research
http://www.nizkor.org/hweb/people/i/irving-

david/reviews/harris-on-irving-01.html

David Irvingin ja ”revisionistien” sivus-
tot:
http://www.fpp.co.uk
http://www.ihr.org
http://www.zundelsite.org

Lehtitietojen mukaan

Irving oli aidosti tyr-

mistynyt ehdottomasta

tuomiosta.
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Terho Pursiainen

Optimismi, fundamentalismi
Keskustelua Jaakko Hämeen-Anttilan teoksesta Usko

1

Kun uskonnosta keskustellaan, on tär-
keää, että puhutaan samaa kieltä. Olen
selittänyt uskonnon äidinkielen kielioppia
monissa kirjoituksissani Sokea Äiti (1984)
-nimisestä teoksesta lähtien (Syvyys sy-
vyydelle 1994, Jumala 2004 ja Karitsan
kiukku 20052). Uskonnon äidinkielisellä
väitteellä ei tarkoiteta sitä, mitä sanotaan,
vaan jotakin muuta, mikä itse ei antaudu
sanottavaksi. Jaakko Hämeen-Anttilan
selonteko uskonnon kielestä teoksessa
Usko on samanlainen, jopa niin tarkasti,
että osa hänen virkkeistään voisi olla
lähtöisin omasta kynästäni. Meillä on siis
vankka yhteinen pohja keskusteluumme
uskomisen asioista.

Hämeen-Anttila tekee tärkeän eron
kahden uskomisen käsitteen välillä. Usko
on ensinnäkin uskoa, jolla uskotaan.
Toiseksi se on uskoa, johon uskotaan (siis
uskonkäsityksiä). Omana lähtökohtanaan
hän pitää uskoa, jolla uskotaan. Usko,
jolla uskotaan, on riippumaton dogmeista
– uskonkäsityksistä – ja jopa uskonnoista.
Kirjoittaja selittää, kuinka se on suuressa
määrin kulttuurista riippumatonta ja kaik-

issa uskonnoissa perimmältään sangen
samanlaista.

Ajatus, jonka mukaan eri uskonnot
ovat vain eksoteerisesti, eivät esoteeris-
esti3, on vanha. Kirjailija Aldous  Hux-

leyltä
4 teesi on omaksuttu New Age -

hokemaksi. Minä en usko hokemaan. En
ainakaan suoralta kädeltä näe mitään,
mikä edes perimmältään olisi samaa tai
edes samanlaista zen-buddhalaisen ja
evankelisen fundamentalistin uskossa. Eri
uskonnoissa on minusta tärkeää ja kiin-
nostavaa nimenomaan se, mikä niissä on
erilaista kuin muissa uskonnoissa.

On tietysti osittain empiirinen
kysymys, osittain määrittelykysymys,
kuinka paljon yhteistä uskonnoissa on ja
miten tärkeää tai perimmäistä se on ver-
rattuna siihen, mikä niissä on erilaista.
Samaa kysymystä voi arvioida myös eet-
tiseltä kannalta. Voimme suhtautua
monella tavalla siihen, että vieras uskonto
(kulttuuri,  ihminen)  selittää meille,  mil-

1 Hämeen-Anttila, Jaakko: Usko. Henki ja
elämä. Helsinki: Kirjapaja, 2005.

2 Kaikki mainitut teokset ovat kokoelmassa
Pursiainen, Terho: Summa. Kootut teologiset
teokset. Helsinki: Kirjapaja, 2005.

3 Valistunut sisäpiiri ymmärtää kaikkien uskon-
tojen yhteisen henkisen ytimen, mutta suuret
arkiuskovaisten joukot ymmärtävät eri uskon-
tojen vertauskuvat karkean aistillisesti ja kir-
jaimellisesti, jolloin uskonnot näyttävät erilais-
ilta ja jopa vastakkaisilta.

4 Huxley, Aldous: The Perennial Philosophy.
Oxford: Oxford University Press, 1946.
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lainen se – tai hän – on. Jos emme suoras-
taan torju tahoa, voimme valita kahdesta
asenteesta. Voimme kiinnostua siitä, mitä
taho selittää – muotisanalla: ottaa tahon
”toiseus” vastaan –, tai voimme pyy-
hkäistä pois tahon toiseuden julistamalla,
että perimmältään olemme samanlaisia
(toisen näennäinen toiseus on yhden
tekevää). Yleistynyt aate, jonka mukaan
uskonnot ovat perimmältään samanlaisia
tai jopa identtisiä, on yksi tapa eliminoida
tai neutraloida maailmassa vallitsevaa
hämmentävää erilaisuutta.

Sama pinnallisen edistyksellinen ilmiö
esiintyy eettisen keskustelun piirissä kult-
tuureille (uskonnoille) yhteisen universaal-
isen etiikan esiin tislaamisen ideana.

Hämeen-Anttila siirtyy pian selit-
tämään uskon sisältöä kuitenkaan
huomauttamatta lukijalle, että hänen
esityksensä siirtyy kategoriasta toiseen.
Uskominen on sitä, että uskoo maailman
asioiden olevan perimmältään hyvin. Ole-
massaoloa hallitsee jokin, mikä pitää
huolta siitä, että asiat sujuvat – ihmisen
kannalta! – loppujen lopuksi hyvin. Usk-
omisessa on olennaista luottamus siihen,
että jumala (tai Jumala) pitää asiat hallin-
nassaan.

Väite, jonka mukaan todellisuus on
perimmältään hyvä ja hyvät asiat – sekä
ihminen – siellä turvassa, on tosiaan jo-
takin, mihin uskotaan, ei vain jotakin,
millä uskotaan.

Kaksi kategoriaa

Siirtymisen uskomisen tavasta uskomisen
sisältöön voi todeta siitä tosiasiasta, että
maailman hyvyyttä on mahdollista
mielekkäästi epäillä. Epäilijän mielestä
todellisuus ei perimmältään ehkä olekaan

hyvä. Hyvät asiat – ihminenkin – ovat
siellä todellisessa vaarassa. Jompikumpi,
Hämeen-Anttila tai tämä epäilijä, on
väärässä. Siitä, miten tai millä uskolla
Hämeen-Anttila uskoo, tai miten epäilijä
puolestaan on uskomatta, ei mitenkään jo-
hdu, kumpi heistä on oikeassa.

Ajatus, jonka mukaan usko, jolla usk-
otaan, määrää  käsitteellisesti sitä uskoa,
mitä uskotaan, on      todennäköisen
näköinen (plausiibeli). Voihan uskon jolla
uskotaan määritellä jonkinlaiseksi opti-
mismiksi. Optimismiin (siihen, millainen
asia uskominen on) ”sisältyy” jossakin
merkityksessä käsitys, jonka mukaan asiat
ovat perimmältään hyvin ja kaikki hyvä
turvassa maailmassa (se, mitä uskotaan).
Todellisuuden hyvyys voitaisiin tässä
merkityksessä johtaa   jotenkin uskosta,
jolla uskotaan.

Määräämissuhde on kuitenkin vain
näennäinen. Jos johonkin sielulliseen
prosessiin tai asenteeseen näyttää analyyt-
tisesti sisältyvän tiettyjä käsityksiä tosi-
asioista, näiden käsitysten arvostelija siirtyy
arvostelemaan sielullisen asenteen tai
prosessin järkevyyttä – mielekkyyttä tai re-
alistisuutta – sellaisessa maailmassa jonka
tosiasiat ovat sellaisia kuin ovat. Asenteet,
esimerkiksi uskominen, jotka sisältävät
vääriä käsityksiä todellisuudesta,    ovat
huonoja (tai esimerkiksi vaarallisia) asen-
teita.

Sivun 110 jopa naiiviin päin kallellaan
olevat empiiriset argumentit, joilla
Hämeen-Anttila perustelee optimismiaan,
osoittavat, ettei  hän ymmärrä maailman

Jompikumpi, Hämeen-

Anttila tai tämä

epäilijä, on väärässä.
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hyvyyden olevan johdettavissa uskovais-
ten asenteista ainakaan ihan yksinkertais-
esti. Jos maailman hyvyys suorastaan jo-
htuisi siitä uskosta millä uskotaan, se ei
kaipaisi muita argumentteja tuekseen.

Ei tarvitsisi selittää esimerkiksi
sitäkään, että maailman näennäinen pa-
huus on väärä havainto. Tosiasioiden
tarkka tarkastelu osoittaa Hämeen-Antti-
lan mielestä, kuinka pahuus on niin paljon
hyvyyttä harvinaisempi ilmiö, että sillä on
suurempi uutisarvo. Näin se pääsee ikään
kuin ”kokemuksemme otsikoihin” ja siten
määrää kokonaisuuden sävyn  virheellis-
esti (samoin kuin median keskittyminen
ikäviin asioihin saa itsessään hyvän
yhteiskuntamme näyttämään ikävältä,
Hämeen-Anttila tarkoittanee)!

Putkiuskoperustelu

Uskova tietää (”intuitiivinen tieto” s. 69)
todellisuudesta jotakin, mikä riippuu tosi-
asioista, ei pelkästä uskovan omasta asen-
teesta. Kirjoittaja näyttää ajattelevan, että
intuitiivinen tieto voitaisiin periaatteessa
todentaa kokeellisesti, jos kokeita osat-
taisiin järjestää. Siinä miten joku uskoo,
on intuitiivista tietoa siitä, miten hänestä
(myös hänen uskostaan) riippumattomat
asiat ovat.

Voimme kutsua argumentin tyyppiä
putkiuskoperusteluksi. Toinen esimerkki
samasta perustelusta: fundamentalistit
selittävät, että Raamattu on Jumalan
sanaa, koska Raamatussa sanotaan niin.

Olkoon niin, että uskoon, jolla usko-

taan, voi jossakin mielessä ”sisältyä”
usko, joka uskotaan, mutta se ei pelasta
”luottamusta todellisuuden perimmäiseen
hyvyyteen” (s. 110). Löydän puhuttelevan
esimerkin kaunokirjallisuudesta. Leo

Tolstoi kertoo kirjassaan Sota ja rauha
Rostovista, joka taistellessaan
Napoleonin joukkoja vastaan jää kuole-
van hevosensa alle. Loukkaantunut mies
näkee ranskalaisten sotilaiden lähestyvän.

”Keitä he  ovat? Miksi he  juoksevat?

Eiväthän minun luokseni? Ja miksi?

Tappamaanko minua? M i n u a, jota

kaikki rakastavat?” Hänen mieleensä

muistui, kuinka hellästi äiti häntä

rakastaa, kuinka omaiset, kuinka

ystävät, ja hänestä tuntui mahdot-

tomalta, että viholliset aikoivat hänet

surmata… (I, s. 216–217, harv. TP).

Rostov elää uskossa. Hän on opti-
misti. Kuten kai moni, jota äiti on rakas-
tanut, hän uskoo luontaisesti, että todel-
lisuus on perimmältään hyvä (hänelle).
Tästä optimismista ei ole pääteltävissä
(loogisesti tai intuitiivisesti), miten
esimerkiksi ranskalaiset kohtelisivat
häntä, jos osuisivat sotakentällä ta-
paamaan hänet. Usko ei pelasta häntä
käytännön elämän ranskalaisten käsistä.
Ranskalaisten lähestyessä Rostov on
vaarassa. Jos hän on luullut olevansa tur-
vassa, hän on erehtynyt. Hän on antanut
uskonsa (luontaisen optimisminsa) vietellä
itsensä virheellisiin kuvitelmiin todel-
lisuuden perimmäisestä luonteesta.

Vaikka usko, jolla maailman uskon-
noissa uskotaan, olisi yhteinen kaikissa
uskonnoissa – mitä en usko – ja vaikka
sen ydin olisi optimismi – mikä lienee

Monta miljardia usk-

ovaista voi olla

samalla tavalla

väärässä
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yksinkertaistus –, tämä optimismi voi olla
perusteetonta. Monta miljardia uskovaista
voi olla samalla tavalla väärässä.

Omissa    kirjoissani    olen    päätynyt
ajatukseen, ettei perimmäistä takuutahoa
ole. Sateenkaaren symbolinen merkitys ei
enää ole voimassa. Jumala ei vastaa siitä,
tuleeko uusi vedenpaisumus. Maailman
asiat ovat siirtyneet ihmisen omalle vas-
tuulle. Lopun ajan avaintenvalta on
käsissämme.5

Nämä ovat uskonnon äidinkielisiä
lauseita. En tietenkään tarkoita kirjaimel-
lisesti, että Jumala eräänä päivänä –
esimerkiksi sinä päivänä kun USA:n
pommi putosi Hiroshimaan (näin ajoitin
tämän hallinnollisen siirron Sokeassa Ä
idissä Jim Garrisonia mukaillen) –, olisi
delegoinut vastuunsa ihmiskunnalle. Ih-
miskunnan kehitys on luonut tilanteen,
missä  havaitsemme avaintenvallan ajau-
tuneen meidän käsiimme, missä ih-
miskunnan havaitaan joutuneen vas-
tuuseen siitä miten käy.

Vaikken puhumalla avaintenvallan si-
irtymisestä Jumalalta ihmiselle tarkoi-
takaan sitä mitä sanon, tarkoitan sillä
kuitenkin jotakin. Eettisiä implikaatioita
eli seuraamuksia on.

Usein ajatellaan, että toivo motivoi
eettisyyteen eli antaa syyn oikein
tekemiselle. Ajatus on mielestäni virheel-
linen. Toivo ei anna eettisesti kestävää pe-
rustetta toiminnalle. Se, että toivon lotto-
voittoa, ei oikeuta minua – rationaalisesti
tai eettisestikään – väljentämään ra-
hankäyttöäni. Toivon toki, että hyvä voit-
taisi    maailmassa (vaikka minun on
vaikeaa määritellä, mitä se käytännössä
tarkoittaisi, jos ”hyvä” voittaisi maail-

massa). Toivoni ei ole perusteena vaa-
timukselle, jonka mukaan minun on te-
htävä oikein. Jos niin väitettäisiin, ajatuk-
sena olisi, että ellen toivoisi, minulla ei
olisi (ainakaan tätä) perustetta tehdä
oikein (vaikka toki voisi olla toisia pe-
rusteita niin tehdä).

Se, ettei hyvä ehkä voitakaan maail-
massa, ei vapauta minua oikein tekemisen
velvollisuudesta. Eettisyyshän ei var-
maankaan ole voittajan puolelle ryhmit-
tymistä. Päinvastoin, se lienee jokseenkin
usein häviölle joutuvan rinnalla sitkeilem-
istä. Itse asiassa ihminen tuskin suhtautuu
tarpeeksi vakavasti elonpiirin ongelmiin,
ennen kuin tajuaa jäisen selkeästi itsensä
(yksilönä ja ihmiskuntana) vastuulliseksi
niiden ratkaisemisesta. Jumalaa (uskon-
toa) ei tarvitse eikä saa selittää ”eettisyy-
den motiiviksi”, vaikka niin tuon tu-
ostakin tehdäänkin hyvää tarkoittaen.

Menestyksen ja totuuden

teologiat

Hämeen-Anttila selittää uskonvarmuutta
hyvin samaan tapaan kuin piispa Eero

Huovinen omassa kirjassaan6 taannoin.
On muka olemassa varmoja uskontotuuk-
sia (joihin kuuluu Hämeen-Anttilan
mielestä esimerkiksi todellisuuden perim-
mäinen hyvyys). En toista tässä sitä kriti-
ikkiä, jonka olen esittänyt varmoja uskon-
totuuksia vastaan ns. Niiniluodon
työryhmän  viime syksynä julkaisemassa

5 Sokea Äiti, 1. painos 1984.

6 Huovinen, Eero: Pappi? Helsinki: WSOY,
2001.

7 Pursiainen, Terho: ”Arjen fundamentalismi –
addiktatuurin anatomia” teoksessa Niiniluoto,

Ilkka & Sihvola, Juha (toim.): Nykyajan eti-
ikka. Keskustelua ihmisestä ja yhteisöstä. Hel-
sinki: Gaudeamus, 2005.
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kirjassa7. Ymmärtääkseni varmoja totuuk-
sia sijaitsee vain fundamentalistin
mielessä. Minun hartainkaan uskoni,
toivoni tai edes rakkauteni ei kerro, miten
asiat maailmassa varmasti ovat. En tiedä
mistään lähteestä, mikä on asioiden
”perimmäinen” laita. Minun on uskottava,
toivottava, rakastettava ja tehtävä oikein
tuntemattoman todellisuuden keskellä.

Yleisesti ottaen teologiat näkyvät
paljolti jakautuvan kahteen koriin. On me-
nestyksen teologioita, niin kuin kai loppu-
jen lopuksi on tämä Hämeen-Anttilankin
teologia, ja ”totuuden” teologioita.

Menestyksen teologiat selittävät asiat
niin, että selitykset tavalla tai toisella
tukevat inhimillistä kukoistusta tai torju-
vat inhimillistä surkeutta (esimerkiksi
lohduttavat)8.

Totuuden teologialla en tarkoita sitä,
että joku on löytänyt tai pitää hallussaan
totuutta. Totuutta on mahdotonta köyttää.
Totuus on se ulottuvuus, missä keskustel-
laan. Sanotaan, ettei totuutta olekaan.
Vaikkei totuutta ei olisi, valheita kyllä
olisi. Totuuden teologiat koettavat tunnis-
taa erilaisia valheita ja puolitotuuksia. Ni-

iden harjoittajat, totuuden teologit kituvat
mieluummin totuudessa (eli totuudel-
lisuudessa) kuin kukoistavat haaveissa ja
puolitotuuksissa. Paavo Ruotsalaisen

sanoja toistaakseni: totuuden teologi ottaa
mieluummin palkkapiian – tylyn todel-
lisuuden – halosta selkäänsä kuin antau-
tuu voitelemaan paikkojansa lähimmän
evankeliumin hunajalla.9

Jaakko Hämeen-Anttilan puheen-
vuoro Usko on monella tavalla kiin-
nostava ja tärkeä kaikesta kritiikistäni
huolimatta. Vierastan sen kahta erilaista
sitoutuneisuutta: ensinnäkin sidosta me-
nestyksen teologiaan ja toiseksi funda-
mentalistista sidosta. Kumpaakin on
vaikea havaita. Jos kuitenkin rakennet-
taisiin aita fundamentalistisen ja ei-funda-
mentalistisen uskonnon väliin, teos Usko
jäisi fundamentalismin puolelle, joskin ai-
dan viereen. Fundamentalistien tapaanhan
Hämeen-Anttila tahtoo minun uskovan jo-
honkin sellaiseen, mitä hän ei kykene pe-
rustelemaan minulle. Uskottelun tukena
on vain hänen intuitionsa, joka on
kuulemma varmaa. Intuitiota ei saa edes
yrittää tiedollisesti arvioida. Se kuuluu
olevan tieteellistä tietoa korkeampaa tie-
toa.

Uskomisen etiikka vaatii minua ole-
maan uskomatta toisten ihmisten intuitioi-
hin. Olen havainnut, etteivät omatkaan in-
tuitioni tuota mitään, mikä olisi varmaa.
Kaikki on epävarmaa. Jollei epävar-
muuden keskellä voi uskoa, ei voi uskoa.

8 Menestyksen teologioihin on luettava Uskoon
verrattuna  niinkin erilainen kirja kuin viime
vuona Vartijaan arvostelemani Johannes

Ojansuun Pyhyys rajalla oleva ihminen (Hel-
sinki: WSOY, 2004) sen pragmatismin perus-
teella: ”Uskonnoissa on perimmmältään
kysymys ihmisen itsesuojeluvaiston ja itseym-
märryksen säilyttämisestä”, s. 142.

9 Paavo Ruotsalaisen Kirjeet. Herättäjä-Yh-
distys ry. 1986, s. 34.

Totuus on se ulottu-

vuus, missä keskustel-

laan. Vaikkei totuutta

ei olisi, valheita

kyllä olisi.
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Kirkon kriisi on jumalakuvan kriisi

Koska viime aikoina jälleen monet Timo
Eskolan tavoin (Ateistit alttarilla: Miksi
papit kiistävät uskonoppeja?, 2005) ja
hänen selkään taputtelijoidensa
vanavedessä näyttävät olevan huolissaan
ja höpisevät kirkon kriisistä, on aika antaa
miehinen kommentti aiheesta. Eräidenkin
mukaan syypää tilanteeseen on jälleen
akateeminen teologikoulutus ja he ehdot-
tavat halukkaille oikein uskoville uutta
(hohhoijaa) rinnakkaista opetusta, ”jonka
lähtökohtana on Raamatun arvovalta.”
Näitä ”raamatullisia” opinahjoja on jo
lähes jokaisella herätysliikkeellä ja va-
paalla suunnalla, joissa vahvistetaan omaa
ja toisten oikeaa uskoa porukalla, mutta
maailma vain menee menojaan aivan
”cool”, kirkon ja hurskaiden touhuilusta ja
taivastelusta huolimatta.

Kirkko oli ”kriisissä” jo vuonna 1962,
jolloin dogmatiikan professori ja ark-
kiprotestantti Osmo Tiililä (1904–1972)
julkaisi kirjan Kirkon kriisi ja erosi kirk-
osta 10.11. samana vuonna kohahduttaen
Suomen siionia ja  mediaa.  Ymmärtääk-
seni tuon kunnon pietistin eron taustalla
oli mm. maallisen ja hengellisen regi-
mentin sekoittuminen keskenään hengel-
lisen ja etenkin yksilön pelastuskysymyk-
sen kustannuksella. Tiililän tunnetun
teesin mukaan ”Kirkko on olemassa sitä

varten, että täällä kuollaan”. Arvostelles-
saan Erkki Niinivaaran kirjan Maallinen
ja hengellinen 1950-luvulla hän kirjoitti:
”Tämä maailma on langennut ja siitä
syystä kokonaan tuomittu, kirottu ja
kuoleman alainen maailma, kokonaan pa-
han vallassa. Kun kaikki tämän maailman
ihmiset ovat syntisiä ihmisiä, on aivan
turhaa ja samalla raamatunvastaista puhua
positiivisesti tämän maailman ja sen
maallisen elämänpiirin arvosta.” Näin
laukoi mies, joka vapaahetkinään poltteli
piippua, Työmiestupakkaa, katsoi
maanantaisin Virginialaisen ja luki Zorro-
lehtiä. Tällaista puhetta enää harvemmin
kuulee kirkon miehen tai naisen suusta.
Miksi?

Oma teesini on, että kirkon kriisi on
jumalakuvan kriisi. Mihin kykenee se
tätimäinen ja setämäinen pikkuporvar-
illinen olento, josta voi ja jolle voi kuka
tahansa pelle lörpötellä mitä tahansa; ei
ainakaan herättämään kunnioitusta,
palvontaa ja pelkoa, puhumattakaan vi-
isaasta vaelluksesta. Jos ”Herran pelko on
viisauden alku”, tästä maailmasta ei
monta viisasta löydy. Filosofi
Kierkegaard (1813– 1855) kirjoitti: ”Ei
tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa, kun tutki-
essaan pakanuutta näkee, minkälaisia
naurettavia, omituisia ja mielettömiä ku-

KESKUSTELUA
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vitelmia ihmiset voivat luoda Jumalasta –
mutta kristikunta pitää kuitenkin varmaan,
pessimistisesti arvioiden, hallussaan kek-
simisen ensimmäistä palkintoa.
Pakanoiden jumalissa  on aina kuitenkin
jotain suolan makua, mutta mitään maut-
tomampaa, pinnallisempaa, mitään-
sanomattomampaa voi tuskin kuvitella
kuin, että tehdään (sillä sellainen kuin ih-
minen, on hänen jumalansa, hän luo ju-
malan omaksi kuvakseen) Jumalasta sy-
dämellinen höppänä, pikkusielu, jolle
kuka tahansa pappi voi lässyttää mitä
mieleen juolahtaa. Tällainen Jumala-
käsite latistaa ihmisen siinä määrin, että
en osaa kuvata sellaista latteutta muutoin
kuin sanomalla sitä niin latteaksi, että se
on säädytöntä. Jumalan  tekeminen tuol-
laiseksi latteudeksi  on paljon  pahempaa
kuin se, että pakanat tekevät hänestä härän
tai muun sen tapaisen. Jumalan latistami-
nen niin, että ihmisenkin on melkein latis-
tuttava hänen nimissään, on luonnollisesti
paljon pahempaa kuin mikään uskonnon-
pilkka.”

Asiaan on kyllä puututtu viime vuos-
ina. Syksyllä 2000 Helsingin Sanomata-
lon aulassa pidettiin paneelikeskustelu
uudesta Katekismuksesta. Mukana ollut
dramaturgi Outi Nyytäjä kritikoi
suomalaista luterilaisuutta siitä, että
meillä on paljon lässytystä ”minun hen-
kilökohtaisesta jumalankuvastani”, mutta
Jumalasta itsestään juuri kukaan ei uskalla
puhua.  Pastori Kai Sadinmaa kirjoittaa
Vihreässä langassa (15–16/04). ”Vas-
takulttuuria! Undergroundia! Kirkosta –
ja koko yhteiskunnasta – puuttuu dialogi!
Kirkon Jumala-kuvakin on korrekti ja
etäinen. Jumala on kuin Matti Vanhanen:
otetaan rauhallisesti ja rationaalisesti
nämä hommat, ei tulla iholle.”

Miksi kirkon ja lukuisten eri kristillis-
ten piirien jumalakuva on sellainen kuin
on? Vastaan: siksi, että suurista ja hur-
skaista raamatullisista sanoistaan huoli-

matta, ihmiset eivät lue Raamattuaan tar-
peeksi ennakkoluulottomasti, tarpeeksi
kirjaimellisesti, tarpeeksi rohkeasti, tar-
peeksi valikoimatta. He tarvitsevat tuek-
seen pehmentävää ja hurskasta, valmiiksi
tulkittua dogmaattista unihiekkaa,
maukasta pilttimössöä, papillista tuttipul-
loa, ettei todellisuuden karkea miehinen
koura löisi liian kovaa siloisiin kasvoihin
myös Raamatun lehdiltä. Muuten valtaa
ahdistunut, turvaton ja epävarma olo, jol-
loin kysytään todellista uskoa.

Kalevan seurakunnan entinen kirkko-
herra, rovasti Voitto Voipio kirjoitti Koti-
maahan (28.10.2004) mm. seuraavaa:
”Ammennamme myönteisen, toteamme
kielteisen. Näin kirkko käyttää Raamattua
… Vaikeudet jäävät ja pysyvät … Se ei
estä meitä näkemästä, mitä aarteita
Vanhaan testamenttiin sisältyy.” Katso-
taanpa lähemmin näitä VT:n aarteita ja ju-
malakuvia hiukan toiselta kannalta, sieltä
pimeän porstuan puolelta.

”Meillä on tapana hylätä koko Vanha
testamentti siksi, ettei Jehova tai Jahve
ajattele tai käyttäydy sosiaalityöntekijän
tavoin. H. G. Wells on sanonut, että kun
ihminen pienellä äänellään mankuu Ju-
malalta anna, anna, anna, on kuin jänik-
senpoika yrittäisi yön pimeydessä
käpertyä leijonan kainaloon nukkumaan.”
Näin kirjoittaa Doris Lessing Shikasta-
romaanissaan (1982). Vanhan testamentin
kuvaama oikullinen, arvaamaton, mus-
tasukkainen, lakia, oikeutta ja uhrikulttia
vaativa verenhimoinen heimojumala Ja-
hve ei joutunut kriittisen tarkastelun ko-
hteeksi vasta valistusajan uskontokritiik-
issä ja humanismissa. Israelin juu-
talaiskansallinen jumala joutui arvostelun
kohteeksi heti apostolisen ajan jälkeen,
ellei kätketysti jo aiemminkin. Ja tämä
kritiikki ei suinkaan tullut pelkästään juu-
talaisten ja kristittyjen piirien ulkopuolelta
pakanamaailmasta, vaan ratkaisevalla ja
traagisella tavalla heidän omista piireistä.
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Mutta se on jo toinen juttu.
Kukaan ei pääse pakoon. Turha on

kenenkään potkia tutkainta vastaan. Jos
joku luulee karistaneensa Hänet seuras-
taan ja päässeensä irti, katso, Hän
seisookin jo edessä. There is no escape!
Raamatun henkilöistä varsinkin Jahven
lähettämät profeetat saivat tämän usein
karvaasti ja kivuliaasti kokea.

Karmea shokkiesimerkki Mooseksen
elämästä, hänen profeetan uransa alku-
ajoilta: ”Matkan varrella Herra tuli
Moosesta vastaan paikassa, johon hän oli
perheineen yöpynyt, ja aikoi surmata
hänet. Silloin Sippora otti terävän pi-
ikiven, leikkasi poikansa esinahan ja
kosketti sillä Moosesta jalkojen väliin
sanoen: Sinä olet minun veriylkäni. Niin
Herra jätti Mooseksen rauhaan.” (2 Moos.
4:24–25) Yllätyshyökkäys erämaassa: Ja-
hve on lähellä murhata itse kutsumansa
palvelijan, mutta vaimo ehtii juuri ja juuri
hätiin. Mitä Jahvella oli mielessä? Milloin
tästä kohdasta on saarnattu kirkoissa? Vai
onko nostettu kohteliaasti hattua ja
kuljettu tuon kauhujen telttamajan ohitse
turvallisen etäältä?

Toinen traaginen ja perverssi tapaus
on profeetta Jeremian kohtalo 500 luvulta
eKr. Juudan vasallivaltion viime hetkiltä
Babylonin maailmanvallan sotajoukkojen
kolkuttaessa Jerusalemin porteilla. Jahve
ei antanut mitään valinnan mahdollisuuk-
sia jo nuorena kutsumalleen profeetalle,
jolla oli tarjottavanaan kansalleen lähinnä
aivan pian koittavan lopullisen tappion
sanoja ja näkyjä. Jeremian kohtalo hänen
majesteettinsa palveluksessa ei ollut
mikään toiveammatti, ura oli niin
sosiaalinen kuin henkilökohtainen
tragedia, suhde työnantajaan morbidi.
Ympäristön vihan, pilkan ja väkivallan
kohteena, sisäisesti jakautuneena, rik-
kilyötynä ja yksin hän kiroaa Jobin tavoin
syntymänsä päivän. Eikä syyttä, itse Ja-
hve käytti väkivaltaa profeettaansa

kohtaan. Kirjallisuuskriitikko Harold
Bloom artikkelissaan Murskaa pyhät to-
tuudet: tutkielma uskosta ja runoudesta
(1987) kääntää ja tulkitsee Jeremian kir-
jan tunnetun jakeen 20:7 seuraavasti: ”Ja-
hve, sinä viettelit minut ilman lupaa, ja
minä annoin itseni vieteltäväksi; sinä otit
minut väkisin, ja olit liian vahva ja voitit
vastarintani. Kaiken päivää minulle
nauretaan, kaikki pilkkaavat minua.”
Bloomin mukaan Jeremia syyttää Jahvea
seksuaalisen väkivallan käytöstä itseään
kohtaan. Tämä syytös on liian vakava ja
liian aitoperäinen, jotta se voitaisiin
helposti sivuuttaa, kuten monet toivovat.
Koska Israel, Jahven morsian ja uskol-
linen vaimo on ollut uskoton ja luopunut
Herrasta (Jer. 2), tulee Jeremiasta Jahvelle
uusi morsian, joka tekee herransa tahdon.
Bloom: ”Tämä on niin epätavallinen ta-
paus, ja niin uskomatonta jumalanpilkkaa,
että aina ihmettelen, miksi ei ole olemassa
kuin pinnallisia kommentaareja siitä.
Shokkiretoriikkana on se samaa tyyliä
kuin Jahven motivoimaton yritys murhata
Mooses.”

Tässäpä hurskaille pureksittavaa. No
pain, no gain! Joka haluaa Herran kelk-
kaan, katsokoon ettei ole liian innokas,
miksi tuhota itsensä ennen aikojaan; joka
ei halua, hänet kiskotaan sinne vaikka
väkisin, jos niin on tarkoitus. Hän voi
odottamatta panna jalan tai käden poikki,
repiä pään irti jos niin parhaaksi näkee tai
sattuu olemaan sillä päällä. Kantaisä
Jaakob painiskeli läpi yön Herran kasvo-
jenenkelin kanssa ja aamun sarastaessa
vaati hädissään tältä siunausta, oman
henkensä ja perheensä pelastusta hui-
jaamansa veljensä Eesaun vihalta. Sai
mitä anoi, mutta ontuen lähti paikalta ko-
hti uusia seikkailuja: painikaveri oli käyt-
tänyt likaista temppua ja iskenyt Jaakobia
nivustaipeeseen niin, että lonkka nyrjähti.
Henki sentään säilyi, mitä Jaakobkin
jälkeenpäin ihmetteli: ”Minä olen nähnyt
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Jumalan kasvoista kasvoihin, ja silti olen
elossa.” (1 Moos. 32:23–33)

Jumala, henkien isä, ihmislasten kas-
vattaja, opettaja ja kurittaja; hänen ar-
monsa ja rakkautensa ei ole ihmistekoista,
ei halpaa, hempeää eikä kevyttä. Sen sai
myös Nasaretin puuseppä kokea kir-
jaimellisesti selkänahassaan: ”Ih-
miselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien
rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla on
valta pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen
uhrirukouksensa kuultiin, koska hän
taipui Jumalan tahtoon. Vaikka hän oli
Poika, hän   joutui kärsimyksistä oppi-
maan, mitä on kuuliaisuus.” (Hepr. 5:7–8)
”On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa
Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa
meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka
eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliu-
mia? Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten
käykään jumalattoman ja syntisen! Sen
tähden ne, jotka joutuvat kärsimään, jos
niin on Jumalan tahto, antakoon elämänsä
uskollisen Luojan haltuun ja tehkööt
edelleen sitä, mikä on hyvää.” (1 Pt.
4:17–19)

Mielenkiintoisia kohtia jumalakuva-
pohdinnoille, yksityisiin hartaushetkiin,
raamattupiireihin ja saarnan aiheeksi
nuorille ja varttuneille. Karuja, vaikutta-
via tarinoita – vain ja ainoastaan Raama-
tusta. Mitä uusilla raamattukouluilla on
virkaa, jos  asioita ei tutkita rehellisesti,
paljasteta pohjia myöten ja kerrota niistä
niin kuin ne ovat! Mitä niissä oikein
opetetaan ja puuhastellaan? Tietokilpai-
luja tyyliin  kuka on  kukin  Raamatussa,
Ison kirjan eri perinteiden ja teologioiden
systematisointia oman oppisuunnan
mukaiseksi, yhteislaulua, askarrellaan
munakennoilla, leivotaan pikkuleipiä ja
juodaan mehua vai? Elämä ja todellisuus

ovat aivan muualla. Turha vinkua kirkon
kriisistä, jos ei itse osaa ja uskalla lukea
uskonsa perusteosta avoimesti ja rehellis-
esti. Turha hymistä hurskaasti Jumalasta,
jos ei uskalla sitoutua jumalakuvan niihin
puoliin, joista liian usein vaietaan ja
vaiennetaan. Turha arvostella veljeään ja
saarnata muille, jos ei itse ole tutustunut
omaan pimeyteensä, siihen puoleen it-
sestä, josta mieluummin vaikenee ja joka
silti on lähtemätön osa omaa identiteettiä.
Raamatun kertomuksissa ja   jumalaku-
vissa on vahvasti eletyn ja koetun elämän
maku hyvässä ja pahassa. Ottakaamme
opiksi.

”On kauheaa joutua elävän Jumalan
käsiin”(Hepr. 10:31). Ei mikään ihme,
että Lutherin (1483–1546), Paavo Ruot-
salaisen (1777–1852) ja monen muun
vakavan ja vilpittömän jumalanetsijän
housut ovat tutisseet todellisen tai kuvitel-
lun Jumalan vihan alla. Oloa ei varmasti
ole helpottanut ainakaan Vanhan   tes-
tamentin tutkiminen eikä Majesteetti
uudellakaan puolella aina niin lempeältä
vaikuta – lepertelee kiva seurakuntapappi
sitten mitä tahansa lohduttavaa ja
mukavaa. Hirvittävät ovat monen Jumalan
lapsen synnytystuskat olleet aina totaal-
iseen hulluuteen asti. ”Armonkerjäläisen”
paikka on monelle ollut kirvelevintä ja
totisinta totta. He ovat ymmärtäneet
hädässään, ettei mikään luonnollinen
voima voi heitä nostaa ja vapauttaa. Her-
ran siunauksessa (4 Moos. 6:22–27) ei
turhaan pyydetä Jumalaa ”kirkastamaan ja
kääntämään kasvonsa sinun puoleesi ja
olemaan armollinen”.

Timo A. Laine, FM, Tampere
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Kuluttajaksi, kalastajaksi vai terroristiksi?

Kulttuurihistoriasta tiedetään,  että kaikki
kulttuurit ennen pitkää rapistuvat ja kuole-
vat samalla välttämättömyydellä kuin
luonnossa eliöyksilöt ja kokonaiset lajit-
kin. ”Vääjäämätön kuolema odottaa myös
meidän niin sanottua länsimaista kult-
tuuriamme” Helsingin yliopiston arkeolo-
gian professori Ari Siiriäinen on vakuut-
tanut.

Ennustetta ei ole vaikea uskoa vaikkei
kulttuurihistoriaa tuntisikaan, päinvastoin.
Elämäntapamme tuo mieleen kollekti-
ivisen itsetuhoisuuden. ”Koko maapallo
on luovutettu  markkinavoimien  peliken-
täksi”, arkkitehti Eila Louhenkilpi ku-
vailee HS:n mielipidesivuilla 11.4. ”Meno
jatkuu, kunnes jätteisiin hukkuu, vettä ei
voi juoda eikä ilmaa hengittää.”

Englantilainen pappi ja poliittisen
taloustieteen professori Thomas Malthus

näki tilanteen selväjärkisesti jo teollistu-
misen alkutaipaleella yli 200 vuotta sitten.
Luonnonvarojen rajallisuus ja
väestönkasvu ovat sovittamattomassa ris-
tiriidassa.

Malthusin laatimat matemaattiset pe-
rustelut ja ennusteet tilanteen kehittymis-
nopeudesta ja osin suunnastakin ovat
osoittautuneet vääriksi, mutta alkuyhtälön

ristiriita on yhä voimassa.
Ongelmat täsmentyivät ja nousivat

yleiseen tietoisuuteen runsaat 30 vuotta
sitten Rooman klubiksi nimetyn tutkija- ja
keskustelufoorumin toimesta. Senkin en-
nusteet ovat osoittautuneet monissa yk-
sityiskohdissa vääriksi (toki niitä kor-
jataan ja täsmennetään koko ajan), mutta
itse    perusongelmat    huutavat olemas-
saolostaan entistä kirkuvammin. Raaka-
aine varamme ovat joka tapauksessa hy-
vin rajallisia ja jatkuva, laajeneva kasvu
syö niitä entistä ahneemmin.

Kuvaavaa on, että monia ongelmia
vähättelevissä puheenvuoroissa kersku-
taan vahingoniloisesti, että öljyä riittääkin
vielä sadaksi vuodeksi,  terästä ja  muita
elintasomme ja -muotomme kannalta
keskeisiä raaka-aineita ehkä jopa yhtä pit-
käksi aikaa (esim. HS:n sunnuntaisivut
pari kuukautta sitten).

Onko todella oleellista, törmätäänkö
kasvun rajoihin 40 vai 100 vuoden kulut-
tua? Sadan vuoden kuluttua oma aikamme
on lähihistoriaa. Silloin elää ihmisiä,
joiden isovanhemmat olivat päättämässä
vuosituhannen alun ratkaisuista.

Vaikka energiaongelma ratkeaisi hal-
valla ja raaka-aineita säästävällä tavalla,
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se voisi vain pahentaa tilannetta. Jatkuvan
kasvun pyrkimys ja järjetön tuhlaaminen
mahdollistuisivat vain entistä pidemmäksi
aikaa.

Joillakin on yhä toivoa. Louhenkil-
pikin esittää reseptinsä: Kertakäyttökult-
tuurin sijaan tavaroilta pitäisi ”vaatia kym-
menien vuosien takuutakuuaikoja, korjata,
kierrättää ja uusiokäyttää. Käydä kaura-
moottorilla, suosia käsityötä, palveluja.
Nostaa henkistä elämänlaatua, taiteita, ti-
eteitä, osallistua, ajatella, ideoida.”

Reseptiä voisi jatkaa ajatusleikillä,
jossa sitä alettaisiin toteuttaa koko
Suomessa oikeasti.

Ensinnäkin se kai edellyttäisi eroa
EU:sta. Unionin mukana Suomi on sitou-
tunut siihen yhteisön intressiin, että
maanosamme täytyy pärjätä kilpailussa
Yhdysvaltojen ja Aasian kasvavien ta-
louksien kanssa.

Erotaan siis EU:sta ja luodaan täysin
omaehtoista talous- ja elinkeinopolitiikkaa
hevosineen ja luomuviljelmineen, sep-
pineen, räätäleineen ja suutareineen. Kan-
sainvälisille suuryrityksille Suomi olisi
painajaisuni. Ihmistyövoiman lisääminen
teollisen sarjatuotannon kustannuksella
nostaisi hintoja ja laskisi palkkoja.

Voisi arvata, että suurin osa meistä
katsoisi kaihoten ulkomaille, missä paljon
vähemmällä työllä saisi paljon enemmän.
Kaikki myös ymmärtäisivät, että omalla
ekologisella ohjelmallamme ei olisi
mitään maailmanlaajuista  merkitystä jos
miljardit muunmaalaiset huohottavat jat-
kuvan kasvun     perässä. Yleismaail-
mallinen ekokatastrofi ulottuisi Suomeen
yhtä julmasti kuin Kiinaankin.

Monet kysyisivät: eikö olisi fiksum-
paa olla mukana kansainvälisessä
yhteisössä ja vaikuttaa siihen kuin perus-

taa oma pieni lintukoto, jonne yleismaail-
malliset ongelmat vyöryvät kuitenkin?

*
Pitääkö ihmisen tehdä itse oikein vaikka
siitä olisi ehkä enemmän vahinkoa kuin
hyötyä ja vaikka kaikki muut tekisivät
väärin? Ts. pitäisikö siirtyä kalastajaksi
Vanajaveden rannalle vai jatkaa ih-
miskunnan suureen kriisiin vievää kulut-
tajaelämää ja samalla osaltaan hyödyttää
Suomen pysymistä kansainvälisen kilpai-
lun ja taloudellisen päätöksenteon
mukana?

Ihmiskunnan uhkanäkymiin tuskin on
käytännössä muuta ratkaisua kuin se kas-
vun rajoihin törmääminen ja siitä seu-
raava taloudellinen, sosiaalinen ja poliitti-
nen (todennäköisesti myös  sotilaallinen)
kriisi, jossa, jos siitä selvitään, palikoiden
on pakko asettua uuteen järjestykseen ja
huvenneen ihmiskunnan pakko miettiä
elämisensä ehtoja uusista näkökulmista.

”Te tiesitte, miksi ette tehneet
mitään?” -syyttäville lastenlapsillemme
tuskin voimme muuta kuin kohauttaa ol-
kiamme. Mutta vakuuttavampaa olisi te-
hdä se tietysti tervatusta kalastajaveneestä
kuin kolmetonnisen katumaasturin sivuik-
kunasta.

Katumaastureista puheenollen, vaikka
yksittäinen sellainen ei maailman menoa
muuta, näiden öykkärimäisten ja juntti-
maisten ekohirviöiden yleistyminen ker-
too jotakin hyvin räikeää ajastamme ja ar-
voistamme. Jos Stimulus joskus päätyy si-
ihen, että paras ja eettisin ratkaisu ih-
miskunnan uhkanäkymiin olisi jonkin-
lainen  maltillinen terrorismi, räjäytyslis-
tan alkupäähän kuuluisivat juuri katu-
maasturit, ihan vain periaatteen vuoksi.

Stimulus
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ARVIOT
Martti Mäkisalo
USKONNOLLISTA TOIMINTARYMINÄÄ

Dan Brown: Enkelit ja demonit. Suom.
Pirkko Biström. WSOY 2005. 442 s.

Da Vinci -koodilla Suomessakin kohaut-
tanut Dan Brown jatkaa menestyskirjojen
tekemistä. Huhu kertoo, että Enkelit ja de-
monit on ”vielä parempi” kuin Da Vinci
-koodi.

No, mikä on hyvää? Uutuuden ihmiset
ovat yhtä yksitasoisia ja latteita kuin TV:n
tusinasarjan   sankarit.   Kirjan   tapahtumat
ovat psykologisesti ja fyysisesti täysin
epäuskottavia, kömpelön tieteissarjakuvan
tasoa. Kirjan uskonnonfilosofinen sanoma
ja viisaus akselilla tiede vastaan usko on
suunnilleen yhtä tuore kuin kappale
suomalaisen yläasteen uskonnon oppikir-
jasta, tosin paljon säihkyvämmin muotoiltu.

Jos kaiken tämän nielaisee, kirjassa on
vetävää jännityksen imua. Tosin nieltävää
jää siihenkin. Sivutolkulla jatkuvat ja tois-
tuvat tappelujen yksityiskohtien kuvauk-
set – kumpi yrittää lyödä tai ampua toista
milloinkin ja miten toinen sai väistettyä…
– eivät pitkän päälle jaksa ylläpitää jän-
nitystä. Entä murhattujen (kardinaalien!)
murhaamisen ja sittemmin karmeakun-
toisten ruumiiden yksityiskohtaiset ku-
vaukset? Tuntuu kuin Brown haluaisi niit-
tää laakereita myös kauhukirjailijana.

Tai ehkä on kyse yleisemmästä il-
miöstä? Kirjan pitää edetä hektistä tahtia,
siinä pitää olla tapahtumaa, säpinää ja
kauhua tolkuttomasti että kirja ylipäätään
saisi (tosi) suuren yleisön suosion maail-
massa, jossa ihmisten ajasta kilpaillaan
nykytavalla ja jossa on tarjolla lähes rajat-

tomasti paljon vähemmän pitkäjäntei-
syyttä vaativaa viihdettä kuin kokonaisen
kirjan lukeminen.

Kirjan     ”traditionaalinen” amerik-
kalainen tausta näkyy muutenkin kuin jat-
kuvana toimintaryminänä, tappeluna ja
tappamisena. Esimerkiksi symbologian
opiskelijalle tulee tyrmistyttävänä
järkytyksenä professorin antama tieto, että
oikeasti Jeesus ei syntynytkään jouluna,
vaan joulu on alkuaan ”pakanallinen”
juhla! Professori jatkaa opetustaan:
oikeasti ”Raamatun mukaan Jeesus syntyi
maaliskuussa.”(!?)

Ryminä alkaa siitä kun Galilein ai-
kainen Illuminati-järjestö näyttäisi herän-
neen eloon. Nyt järjestö haluaa kostaa
monin kerroin sen vainon ja syrjinnän, jota
katolinen kirkko on harjoittanut tieteellistä
tutkimusta ja tutkijoita kohtaan. Edellä
mainittu amerikkalainen symbologian pro-
fessori ajautuu tapahtumien polt-
topisteeseen seuralaisenaan – kuinkas
muuten – niukasti pukeutunut nuori ja
kaunis eurooppalainen huipputiedenainen.
Siinä sitten ratkotaan vanhojen tekstien ja
symbolien antamia vihjeitä, etsitään hirviön
näköistä murhaajaa, tapellaan ja törmätään
ruumiisiin, hypätään helikopterista ilman
laskuvarjoa, yritetään pelastaa Vatikaani
täystuholta ja paljastaa pääkonna. Viimeksi
mainitussa suhteessa yllätyksiä riittääkin
kunnon dekkarin tavoin viime sivuille asti.
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Rauni Turkia
EMMAUKSEN PERUSTAJAN VILPITTÖMÄT KYSYMYKSET

Abbé Pierre avec Frédéric Lenoir: Mon
Dieu...pourquoi? 111 s. Plon.

Ranskan myydyin tietokirja viime vuoden
lopulla oli maan rakastetuimman ja tun-
netuimman katolisen papin, Emmauksen
perustajan Abbé Pierren pieni mietekirja
Mon Dieu... pourquoi? (Jumalani...
miksi?).

Siinä tämä yli 90-vuotias Jumalan kap-
inallinen käsittelee mitään tabuja tuntematta
kirkon ja kristityn elämän erilaisia
ongelmia. Hän sanoo yksinkertaisesti, että
usko on enää pelkkiä kysymyksiä. Eräs
keskeisistä on kärsimyksen ongelma. Miksi
suurin osa ihmisistä on elänyt ja yhä elää
puutteessa ja kurjuudessa? Elämän tarkoitus
on oppia rakastamaan ja se merkitsee myös
tämän kärsimyksen jakamista.

Kirja on herättänyt huomiota lähinnä
siitä syystä, että Abbé Pierre kirjoittaa
niin vapaasti ja luonnollisesti katolisen
kirkon kipupisteistä. Hän käsittelee lyhy-
issä luvuissa mm. pappien selibaattia,
naispappeutta, mariologiaa ja seksuaal-
isuutta. Hän sanoo olevan välttämätöntä,
että kirkossa on myös naimisissa olevia
pappeja, ja vetää todisteeksi sen, että
myös Jeesuksen opetuslapsissa oli
naimisissa olevia miehiä. Kirkon on
päästävä eroon selibaatista. Hän varoittaa
Neitsyt Marian palvonnan voivan johtaa
idolatriaan. Kiinnostavasti hän huomaut-
taa, että yksikään kirkolliskokous ei ole
koskaan  lausunut mitään helvetistä. Itse
hän ei usko helvettiin.

Ehtoollisesta puhuessaan hän liukuu
niin katolisen transsubstantiaation kuin
protestanttisen symboliopin ylitse ja
sanoo yksinkertaisesti, että ehtoollinen on
Jeesuksen läsnäoloa.

Varsinaisesti Abbe Pierren kirja on
järkyttänyt avoimuudellaan ja myön-
teisellä suhtautumisellaan seksuaal-
isuuteen. Mihinkään perisyntiin kirjoittaja
ei usko. Hän sanoo, että katolisen kirkon
on selvitettävä naisen asema kirkossa sekä
suhteensa seksuaalisuuteen, mukaanluet-
tuna homoseksuaalisuus. Hän kannattaa
naispappeutta. Hän ei ymmärrä da Vinci
-koodin aiheuttamaa hälinää Jos kerran
Jeesus tuli ihmiseksi, olisi luonnollista,
että hänellä olisi ollut myös lihallisia
kokemuksia ja suhde Magdalan Mariaan:
Ei se muuttaisi mitään kenenkään kristil-
lisessä uskossa. Seksi on luonnollista ja
kuuluu ihmiselämään. Abbé Pierre kertoo
tuntevansa niin avoliitossa eläviä kuin ho-
moseksuaaleja pappeja. Kun muistaa ka-
tolisen kirkon lukuisat viimeaikaiset
seksiskandaalit, ymmärtää hyvin vanhan,
kokeneen, ihmisten kurjuuden keskellä
eläneen papin huolestumisen samalla kun
iloitsee hänen omasta avoimuudestaan ja
vapaudestaan. Tämän mietekirjan on kir-
joittanut hyvin nöyrä ja vapaa ihminen.

Abbé Pierre sanoo myös, että kaikissa
uskonnoissa elää Jumalan yleinen ilmoi-
tus, mutta historiallinen ilmoitus vain
kristinuskossa. Vaikka uskosta vuosian
mittaan tuleekin uskoa ”kaikesta huoli-
matta”, se on vapauttanut ihmisen
myötäelämiseen ja iloon. Mon Dieu...
pourquoi? -kirjan suuri ansio on siinä, että
se johdattaa avoimeen keskusteluun
kaikesta ja osoittaa, että se on mahdol-
lista. Mitään kätkettävää tai salattavaa ei
enää ole.
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Tommi Lehtonen
TIETEEN JA USKONNON RAJALLA

Tapio Puolimatka: Usko, tieto ja myytit.
Tammi 2005, 376 s.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen pro-
fessori tarkastelee  uudessa kirjassaan (si-
vua) tieteen, uskonnon ja kasvatuksen
kysymyksiä. Kirja puolustaa kristinuskoa ja
Jumalaan vetoamista tieteellisessä selit-
tämisessä. Arvostelun kohteita ovat
puolestaan ateismi ja vallitseva tiedekäsitys.

Puolimatkan keskeinen väite on, että
kaikkivoipa, kaikkitietävä ja täydellisen
hyvä Jumala tarjoaa uskottavamman
selityksen maailman synnylle ja moraalin
pätevyydelle kuin ateistiset teoriat. Jumala-
oletus on yksinkertaisempi ja jättää vähem-
män avoimia kysymyksiä kuin muut
selitykset. Puolimatkan näkemys on kuiten-
kin epäilyttävä ja voisi väittää, että Jumala-
oletus on selitysvoimaltaan heikko, koska
se on niin yleisluonteinen ja erittelemätön.

Puolimatka ei ole kreationisti. Hän
hyväksyy evoluutioteorian, mutta lisää,
että lajien kehitys tapahtuu Jumalan oh-
jauksessa. Toisekseen hän katsoo, että vi-
imeaikaiset luonnontieteelliset teoriat
maailman synnystä sopivat yhteen
luomisajatuksen kanssa. Näkemys on
sukua niin sanotulle älykkään suunnit-
telun teorialle, jonka mukaan biologinen
elämä ja varsinkin ihminen ovat niin
nerokkaita mekanismeja, että niiden syn-
nyn selittämiseksi on oltava olemassa tie-
toinen luova äly. Teorian taustalla on
luomisoppi ja pyrkimys kristinuskon
puolustamiseen. Älykkään suunnittelun
teoriaa esitetään puhtaasti tieteellisenä op-
pina, mikä kätkee sen kannattajien uskon-
nolliset vaikuttimet. Puolimatka sen sijaan
puhuu   avoimesti   kristinuskosta   ja   Ju-
malasta. Hänen mukaansa Jumala  takaa
sen, että sanamme ja lauseemme tavoit-
tavat todellisuuden. Puolimatka katsoo

kielemme kyvyn viitata maailmaan jäävän
selittämättömäksi, jos ei ole olemassa
kaikkivoipaa ja -tietävää persoonaa, joka
asettaa kielen ja todellisuuden merkityk-
selliseen suhteeseen.

Tämäntapaisia Jumalan olemassaolon
perusteluja voi arvostella ensiksikin siitä,
että Jumalaan vedotaan, kun jokin tieteen
ongelma on vailla luonnollista selitystä. Ju-
malasta tulee luonnollisten selitysten paik-
kaaja, ”aukkojen Jumala”. Samalla Jumala-
usko käy riippuvaiseksi tieteen tuloksista,
sillä Jumala-oletus voidaan hylätä, jos luon-
nollinen selitys löytyy. Toiseksi Jumala-
oletusta voi arvostella siitä, että se yrittää
selittää maailmaa vieläkin selittämät-
tömämmällä. Jumalaan vetoavat selitykset
viittaavat hänen tekojensa motiiveihin ja
tarkoitusperiin. Niitä ei voi kuitenkaan ti-
eteen keinoin selvittää, eivätkä moti-
iviselitykset kuulu matemaattiseen, fysi-
kaaliseen tai kemialliseen tutkimukseen.

Kysymys uskonnollisen  uskon luon-
teesta on mutkikas. On esitetty, että ih-
miset uskovat Jumalaan todistuksista ja ti-
eteen tuloksista riippumatta, ja että mo-
nien mielestä tiede ja uskonto koskevat eri
asioita. Toisaalta kristinuskoa on kuiten-
kin alusta alkaen puolustettu järkisyin, ja
jo apostoli Paavali vakuutti, että Jumalaa
koskeva tieto on kenen tahansa ulottu-
villa. Tapio Puolimatka väittää, että Ju-
malaa koskeva tieto on ihmiselle luon-
taista. Se on kokemusperäistä, intuitiivista
ja välitöntä tietoa. Lukemattomat ihmiset
kuitenkin sanovat, että heiltä puuttuvat ju-
malakokemukset. Puolimatka esittää syn-
tioppia mukaillen, että syynä on torjunta:
ihminen     torjuu Jumalan     pois tie-
toisuudestaan, koska hän kokee Jumalan
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läsnäolon uhkaksi omalle elämän-
tavalleen, itseriittoisuudelleen ja mieli-
haluilleen.

Jumalaa koskeva tieto on Puolimatkan
mukaan puettavissa väitteiksi ja pe-
rusteluiksi, jotka kiteyttävät järkisyyt
uskoa Jumalaan. Jumalan olemassaolon
puolesta voidaan siis esittää sanallisia pe-
rusteluja, mutta ensisijaisesti usko nojaa
välittömään kokemukseen. Tällaista näke-
mystä kutsutaan eksperientalismiksi.
Puolimatka tukeutuu ajattelussaan
amerikkalaisiin tietoteoreetikoihin Alvin
Plantingaan ja William Alstoniin.
Plantingan mukaan Jumala-usko on pe-
rususkomus, joka on kulttuurisidonnainen
mutta jota ei tarvitse perustella. Plantinga
esittää, että vakaumuksellisia ateisteja tu-
lee aina olemaan pieni vähemmistö, ja että
useimmilla ateisteilla lienee myös ollut
uskonnollisia kokemuksia tai tuntemuk-
sia. Ei siis ole syytä, miksei Jumalaa voisi
ottaa perususkomukseksi.

Vaikka Puolimatka pitää Jumala-
uskoa perususkomuksena, hän esittelee
varmuuden vakuudeksi tunnettuja jumala-
todistuksia, mutta pohtii myös keskeisiä
ateismin perusteluja. Niistä tunnetuin
lienee kärsimyksen ongelma: miten voi
olla olemassa kaikkivoipa, kaikkitietävä
ja täydellisen hyvä Jumala, kun maail-
massa on niin paljon kärsimystä? Puoli-
matka sanoo, että Jumalan näkökulmasta
on tuskin mielekästä antaa ihmisille
tyhjentävää selitystä kärsimyksen tarkoi-
tukselle, koska tällainen selitys olisi
omiaan passivoimaan ihmisen pyrkimyk-
siä lievittää kärsimystä. Ihminen ei tunne
kaikkia Jumalan tarkoituksia eikä hänellä
ole kaikkitietävän olennon käsitystä todel-
lisuudesta. Kätkeytymällä Jumala opettaa
ihmistä etsimään Jumalaa ja estää ihmistä
pitämästä Jumalan läsnäoloa halpana.
Puolimatka siis katsoo, että yhtäältä kär-
simyksen tarkoitus on salaisuus, mutta
toisaalta kärsimyksellä voi olla kasvattava

ja hengellinen merkitys.
Puolimatka arvostelee vallitsevaa

tiedekäsitystä. Tulilinjalla ovat yliopisto-
opetuksessa paljon käytetyt Ilkka Niini-
luodon kirjoitukset. Puolimatka suosittaa
tieteellisessä tutkimuksessa avointa tut-
kimusohjelmien välistä kilpailua siitä,
mikä niistä onnistuu antamaan parhaim-
man selityksen todellisuudelle. Niiniluoto
torjuu yliluonnolliset selitykset ja katsoo,
että kaikki maailmassa tapahtuu luonnol-
listen syiden perusteella. Puolimatka
moittii tätä tieteisuskosta ja perusteet-
tomasta tiedon lähteiden rajauksesta. Ju-
malan torjuminen maailman selitysten
joukosta on Puolimatkan mielestä ideolo-
ginen ratkaisu, joka on vastoin tieteen
omia periaatteita. Tätä näkemystä voi ar-
vostella puolestaan siitä, etteivät yliluon-
nolliset selitykset ole tieteen keinoin
todennettavissa tai kumottavissa.

Tieteellistä tutkimusta voi tehdä ai-
nakin kolmen erilaisen tutkimusohjelman
pohjalta, sanoo Puolimatka. Naturalismin,
intuitionismin ja supranaturalismin
pohjalta tieteellinen maailmankäsitys saa
erilaisen sisällön. Jaottelu nojaa Michael
Rean kirjaan World Without Design
(2002), jossa tämä puolustaa Jumalaan
vetoamista tieteellisessä selittämisessä.

Naturalismi on käsitys, jonka mukaan
kaikki tapahtumat on selitettävä luonnol-
listen syiden perusteella ja kaikki ole-
vainen koostuu pelkästään luonnollisista
ainesosista. Mitään yliluonnollista ei ole.
Intuitionismin mukaan kokemuksen
käsite pitää ymmärtää laajemmin kuin
naturalismissa. Kokemukseen ei kuulu
pelkästään aistihavaintoja vaan myös ar-
vointuitioita. Intuitionismi lähtee siitä,
että järjen ja moraalin periaatteet perustu-
vat ihmisen sisäiseen ymmärrykseen. Ne
ovat vaistonvaraisia ja varmoja ilman
lisätodisteita. Supranaturalismin mukaan
Jumala pitää yllä maailman luonnollista
järjestystä ja hallitsee historian kulkua. Su-
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pranaturalismi hyväksyy Jumalan ilmoi-
tuksen yhdeksi tiedon lähteeksi. Näke-
mykseen liittyy useita ongelmia kuten ai-
don ilmoituksen kriteerit, uskontojen
moneus sekä tieteen ja epätieteen välinen
rajanveto.

Puolimatka puolustaa näkemystä, että
Raamattu on Jumalan sanallinen ilmoitus.
Tässäkin hän luottaa välittömään koke-
mukseen: Raamattu itse todistaa luki-
jalleen olevansa Jumalan puhetta. Näin
voivat toki väittää muutkin uskonnot
omista pyhistä kirjoituksistaan ja sen
vuoksi Raamatun puolustaminen tarvitsee
tutkimuksen lisätukea. Viimeaikainen
Raamatun tutkimus on kuitenkin Puoli-
matkan mielestä yksipuolisesti nojannut
naturalistisiin oletuksiin, mikä on rajoit-

tanut tutkimuksen näköpiiriä.
Kirjansa lopussa Tapio Puolimatka

moittii koulun uskonnon opetusta arvojen
kieltämisestä ja älyllisestä velttoudesta,
jos se luopuu uskon perusteiden
järkiperäisestä selvittelystä. Tähän voi
huomauttaa, että kristinusko on myös
opettanut Jumalan olevan salattu ja lausu-
maton. Puolimatka sanoo näkemykseen li-
ittyvän ongelmia: jos Jumalan sanotaan
olevan lausumaton, sanoja itse asiassa ku-
moaa väitteensä. Silti voi kysyä, ovatko
Jumalan olemassaoloa ja tarkoitusperiä
koskevat järjen päätelmät  uskon ydintä.
Keskeiset uskonnolliset käytännöt, rukous
ja palvonta, kun suuntautuvat muuhun
kuin väitteiden perustelemiseen.

Niko Huttunen
RETORIIKKAA RETORISESTI

Juhana Torkki: Puhevalta. Kuinka kuuli-
jat vakuutetaan. Otava 2006. 288 s.

Retoriikasta en aiemmin tiennyt  mitään.
Minua kohtasi kuitenkin onni lukea
Juhana Torkin kirja Puhevalta, jonka mo-
tossa seisoo: ”saatte nyt kaiken tarvitse-
manne tiedon. Ette tarvitse muita kirjoja
ollenkaan.” Moton teksti kuuluu alunperin
1700-lukulaisen keittokirjan esipuheeseen,
mutta Torkki soveltanee sitä omaan kir-
jaansa. Moton valinta on kai vitsi, mutta
mitä siitä pitäisi päätellä?

Torkki väitteli tohtoriksi Areiopagi-
puheesta (Ap.t. 17) ja sen näkee heti al-
usta: kirja on omistettu professori Lars
Aejmelaeukselle, väitöskirjan ohjaajalle.
Väitöstyön sisällöllinen vaikutuskaan ei
ole vähäinen, sillä puhetta analysoides-
saan Torkki tutustui antiikin retoriikkaan.

Quintilianus, Cicero, Aristoteles ja
muut klassisen retoriikan auktoriteetit
vilahtavat Puhevalta-teoksen sivuilla tuon
tuostakin. Torkki on lukenut lähteensä ja

laatii tarvittaessa omia suomennoksia
klassikkojen teksteistä. Hän ei kuitenkaan
ole tehnyt historiallista esitystä antiikin
puhetaidosta, vaan kirjan tavoite on nor-
matiivinen:  löytää hyvän puheen teoria,
joka kelpaisi myös nykypäivään.

Kirjassaan Torkki tukeutuu vahvasti
antiikin teoreetikkoihin, sillä ”antiikin
vanhat mestarit hioivat puhetaidon teorian
kirkkaaksi ja teräväksi kuin timantti”.
Keskeisenä avaimena on antiikin kolmi-
jako: ethos, logos, pathos. Ethos (pitäisi
kai olla eethos) tarkoittaa sitä, miten
puhuja luo omaa uskottavuuttaan. Aris-
totelesta lainaten Torkki painottaa, että
ethos on puheen merkittävin elementti:
kaikki kuuntelevat mielellään henkilöä,
joka on kunnollinen.

Logos tarkoittaa vetoamista kuulijan
järkeen. Tässä kohtaa on keskeistä argu-
mentaatio sekä sen loogisuus ja painok-
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kuus. Kolmantena puheen osatekijänä on
pathos eli kuulijan tunteisiin vetoaminen,
sillä ”antiikin aikana oivallettiin, miten
suurta osaa tunteet näyttelevät ihmisen
ajattelussa”.

Retorinen arviointi sopinee myös tek-
steihin, sillä antiikin puhe-esimerkit ovat
kauttaaltaan   kirjallista laatua. Paavalin
kirjeetkin ovat Torkin mielestä ”retoris-
esti hyvin tehokkaita” – väite voisi johtaa
pitkiinkin keskusteluihin Paavalin logok-
sesta, mutta antaa olla. Keskityn nyt
Torkin opukseen ja rohkenen arvioida sitä
ethos–logos–pathos-jaottelun valossa.

Ethosta aletaan rakentaa takakannesta:
kirjoittaja on ”nuori humanistitohtori”,
jolla on myös muita opillisia ansioita. Itse
tekstissä Torkki ei yleensä viittaa itseensä,
sillä sellainen ei rakenna ethosta, ”mutta
vaivihkaa, rivien välissä, voi tehdä yhtä ja
toista...” Ainakin lukuisat kreikan- ja lati-
nankieliset käsitteet kertovat, että kirjoit-
taja tuntee asiansa.

Aloitteleva tietokirjailija ei voi luottaa
siihen, että pelkkä ethos myy. Torkin usk-
ottavuuden suurin lähde onkin asiasisältö
eli logos. Tässä suhteessa hänellä on kiis-
tattomia ansioita. Torkki vyöryttää kohta
kohdalta antiikin retorisia käsitteitä ja
havainnollistaa niitä esimerkein eri aiko-
jen puheista. Nykypoliitikoista Erkki
Tuomioja saa suurimmat haukut, Tony
Halme kehut.

Torkin puheanalyysit ovat pääsääntöis-
esti onnistuneita ja valaisevat teoreettisia
käsitteitä hyvin. Lopussa on asia- ja hen-
kilöhakemisto, joten lukija voi sujuvasti
palata haluamiinsa kirjan kohtiin. Erityisesti
asiahakemisto on mainio, sillä siinä on sivu-
viitteen lisäksi lyhyet määritelmät kaikille
keskeisille retoriikan termeille.

Suuremmat ongelmat ovat kirjan kok-
onaisdispositiossa. Retoriikka välittyy ir-
rallisten yksityiskohtien koskena, jossa
lukija ajelehtii tajuamatta missä mennään

ja mihin – jatkaakseni Torkin  runsaasti
viljelemiä kielikuvia. Dispositiota tarkas-
tellessa ei voi välttyä vaikutelmalta, että
kirjan työstäminen on jäänyt kesken.

Otan esimerkin. Kirja on jaettu kol-
meen päälukuun: ”Mitä puhe on”, ”Miten
hyvä puhe rakennetaan” ja ”Puhetai-
dosta”. Kysymys kahden viimeisen päälu-
vun suhteesta tuottaa vaikeuksia
Torkillekin. Hän sanoo, että kahdessa vi-
imeisessä luvussa ”katsotaan askel
askeleelta, kuinka hyvä puhe rakenne-
taan”. Mutta eikö tämä otsikon mukaan
ole vain toisen pääluvun aihe?

Mitä jos kahden viimeisen luvun mate-
riaali olisikin jäsennetty viiteen osaan
noudattaen antiikin puheenvalmistamisen
kaavaa? Ensimmäisenä tulee inventio, jossa
kootaan puheen ainekset. Seuraavaksi
laaditaan puheen dispositio, ja kolmanneksi
elokuutio eli etsitään oikeita sanoja. Tämän
jälkeen seuraa memoria, jossa puhe opetel-
laan ja sen esittämistä harjoitellaan. Vi-
imeiseksi seuraa aktio, esittäminen. Nyt
Torkki kuittaa tämän kaavan parilla sivulla.

Sitten pathos. Erityisesti esityksen
lopussa olisi hyvä siirtyä kohti tunteellista
hehkutusta, jossa aiheen tulisi olla locus
communis, jokin yhteisesti jaettu periaate.
Torkilla se on moraali. Jo alusta alkaen
hän huomauttelee retoriikan moraalisista
ongelmista, paraatiesimerkkinä Hitler,
”joka sanojen voimalla suggeroi kokon-
aisen kansan kannattamaan mitä eriskum-
mallisimpia oppeja”.

On yllättävää, että Torkki ei missään
tartu retoriikan moraaliin oikein kunnolla.
Siksi loppusanojen hehkutus vilpittömästä
puheesta tuntuu lähinnä siltä mitä se on –
retoriikalta. Puhujalle retoriikka on valtaa,
mutta kuulijaa se auttaa näkemään vaikut-
tavienkin sanojen taakse: ”Mestaripuhuja
on laajalti tunnettu, mutta järkimies
huomaa puheen lipsahdukset.” (Sir. 21:7.)
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