
Totuuden jano

Heikki Räisäsen ura on monilla mit-
tareilla mitattuna suomalaisen teologisen
tutkimuksen historian merkittävimpiä.
Vaikka eksegetiikka on ollut Suomessa
kohtalaisen hyvin ajan hermolla jo yli
sadan vuoden ajan, pienestä maasta ei
usein ponnisteta sellaiseen kansain-
väliseen tunnettavuuteen ja arvostukseen
kuin Räisäsellä on.

Toinen mittari voisi olla se innostus
eksegetiikkaan, jota hänen professori-
kaudellaan on Helsingin yliopistossa osoi-
tettu. Kun ennen hänen kauttaan Uuden
testamentin eksegetiikasta väitteli n. 30
vuoden aikana kaksi tutkijaa (Haapa ja
Nikolainen), Räisäsen vastaavana n. 30
vuoden professuurin aikana väitelleitä on
kymmeniä. Monet näistä tutkijoista ja he-
istä muodostuneista tutkijayhteisöistä ovat
saaneet sekä kansallista että kansain-
välistä huomiota ja tunnustusta.

Mutta profeetta ei aina ole suosituim-
millaan kotiseudullaan. Räisänen kertoo
tässä numerossa julkaistavassa jäähyväis-
luennossaan mm., kuinka hänellä on ollut
Suomessa vaikeuksia saada tekstejään jul-
kaistuksi, kuinka hänelle on kuviteltu
sarvet päähän, miten yllättynyt joku on ol-
lut, että kyseessähän onkin ”ihminen”…

Useimmat Räisästä paremmin tun-
tevat (myös heitä on jo onneksi paljon)
voinevat kuitenkin yhtyä käsitykseen, että

Heikin ”salaisuus” on poikkeuksellinen
totuuden jano ja sellainen älykkyys ja ro-
hkeus, jotka eivät tyydy siihen yleisen
mielipiteen huminaan, että alastomalla
keisarilla on vaatteet vaikka monet muut
olisivat niitä sosiaalisen paineen takia ni-
itä näkevinään.

Terho Pursiainen pohtii syvällisessä
artikkelissaan totuuden käsitettä eri
näkökulmista. Vaikka Pursiaisen aihe on
taiteen etiikka ja hän erottaa perustellusti
toisistaan tieteen ”propositionaalisen” ja
taiteen ”eksistentiaalisen” totuuden,
pohdinnalla on paljon yhtymäkohtia myös
tieteen ja yleensä järjen käytön etiikkaan.

”[Taiteen] eksistentiaalisen totuuden
olennaisin piirre onkin sitoutuminen
muuttumaan”, Pursiainen kirjoittaa.

On paljon esimerkkejä myös siitä, että
tieto voi saattaa ihmisen – tai kokonaisen
kulttuurin – syvälliseen, kokonaisval-
taiseen muutosprosessiin. Oikean tieteen
lähtökohtiin tulee kuulua ”sitoutuminen
muuttumaan”. Räisäsen ja eräiden hänen
oppilaidensa osakseen saama vastustus on
varmaan osin luokiteltavissa ns. muutos-
vastaisuudeksi.

Pursiainen kirjoittaa edelleen: ”Totuus
ei sijaitse [taide]teoksissa, vaan teokset
syntyvät tai tapahtuvat totuudessa.”

Myös tätä voisi soveltaa tieteen
tekemiseen. Tutkijalla ei tunnetusti saisi
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olla (tiedostamattomiakaan) en-
nakkokäsityksiä siitä, mitä olisi suotavaa
löytää ja mitä ei. Oikean tieteen tunnus-
merkki on myös,  että se korjaa itse it-
seään. Useimmat tieteen tekijät eivät liene
sitä mieltä, että he lausuvat lopullisen to-
tuuden. Ja viime kädessä tieteen totuuksia
on mahdollista epäillä tieteenfilosofisin
perustein:

”[Tieteellisen] tiedon varmuus liittyy
vain niihin asiantiloihin, jotka ovat ih-
misen itsensä aikaansaamia (esim. käsit-
teiden ja matemaattisten olioiden
maailma). Näillä totuuksilla ei kuitenkaan
ole välttämättä mitään tekemistä meistä
riippumattoman todellisuuden kanssa”,
kuten filosofi Johannes Ojansuu on
asian ilmaissut.

Mutta silti oikea tutkimus ”syntyy tai
tapahtuu totuudessa”, kuten Pursiaisen
luonnostelema taidekin. Andersenin satu-
klassikon pikkupoika teki oikeata tiedettä
todetessaan, että keisarilla ei ole vaatteita.
Repliikki   ”tapahtui   totuudessa”,   koska
pikkupoika ei ymmärtänyt, mikä oli so-
siaalisesti sopivaa ja suotavaa. Todellista
rohkeutta on sanoa samaa aikuisena, joka
ymmärtää sosiaaliset realiteetit. Sellainen
rohkeus kuulunee niin tutkijan kuin
taiteentekijänkin etiikkaan.

Silti tieteen ja taiteen saavutukset kuu-
luvat eri kategoriaan, kuten Pursiainen
kirjoittaa. Tieteen tulokset pitää pystyä
perustelemaan tai parhaimmillaan todis-
tamaan – niillä keinoilla mitä nyt ih-
misellä on. Sävellystä tai maalausta ei voi
todistaa oikeaksi millään keinoilla.

Pursiainen näkeekin varsinaisesti

yhteistä taiteella ja uskonnolla.
”Jos uskonto käsitetään – minun

mielestäni – oikealla tavalla, se on niin
ikään [taiteen tavoin] eksistentiaalinen to-
tuusprosessi.”

Juuri näin  kaikesta päätellen  uskon-
non mieltää myös Jaana-Mirjam Musta-

vuori henkilökohtaisessa mutta kauaskan-
toisia yleisiä merkityksiä sisältävässä til-
ityksessään. Uskonnon tulee olla koke-
muksellisesti minulle totta, olennaista ja
tärkeää juuri tässä ja nyt, hän vaatii. Per-
inteikkyys ja sen mahdollisesti tuoma tur-
vallisuus eivät riitä. Uskonnolta pitää vaa-
tia enemmän.

Mustavuoren ajatuskulkuja seuraillen
voisi uumoilla, että erilaisia uskonnollisia
ja kristillisiäkin alakulttuureja syntyy mo-
niarvoistuvassa Suomessa yhä enemmän.
Luultavasti Nokian herätyksen vakiokävi-
jätkin kokevat oman ryhmän toiminnan
”eksistentiaalisena totuusprosessina”
omista lähtökohdistaan ja taustoistaan
käsin. Monet muut löytävät Mustavuoren
tavoin samaa esimerkiksi uususkonnollis-
esta liikehdinnästä.

Entä nykyisen valtakirkon reaktio?
Perinteisen yleisuskonnollisuuden muok-
kaaminen yhä populistisemmaksi (tai tak-
tisesti ortodokseja mukaillen mystisem-
mäksi)? Mutta missä on pihvi? Maistuuko
siinä enää mikään muu kuin taktisesti
sommiteltu muovi, kaunis päältä mutta il-
man sitä Pursiaisen ja Mustavuoren vaati-
maa oikeasti etsivää eksistentiaalista to-
tuusprosessia?

Martti Mäkisalo
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Heikki Räisänen

Neljä vuosikymmentä eksegetiikkaa1

Helmikuun 15. päivänä 1969 kapusin en-
simmäistä kertaa tälle paikalle – ki-
helmöivän jännityksen vallassa. Ehkä
vielä suurempi huolen aihe kuin väitöskir-
jan puolustus oli edeltävä luento, lectio
praecursoria, jossa otin kantaa ajank-
ohtaiseen ja arkaan aiheeseen ”Syntyi neit-
syt Mariasta?”.

Väitöskirjassa neitseestäsyntyminen
oli sivujuonne. Jeesuksen syntymä oli
kuitenkin juuri ponnahtanut Kotimaa-
lehdessä keskustelun aiheeksi. Legen-
daarinen kirkonmies Voitto Viro oli esit-
tänyt, että se että Jeesus syntyi oli
tärkeämpää kuin miten hän syntyi, ja usk-
ontunnustuksen vähättelystä oli tullut
lunta tupaan.

Neitseestäsyntymisajatuksen käsitte-
lylle oli siis sosiaalinen tilaus, johon oli
tartuttava. Totesin ajatuksen Uudessa tes-
tamentissa marginaaliseksi. Viittasin
”rakentaviksi” tunnettuihin ulkomaisiin
eksegeetteihin ja systemaatikkoihin, jotka
eivät pitäneet sitä historiallisena tai ai-
nakaan teologisesti keskeisenä, ja päät-
telin: oltiinpa historiallisuudesta mitä
mieltä tahansa, tärkeintä olisi, että täl-
laisistakin asioista voitaisiin keskustella
myös kirkossa.  Oli  kysymys kristittyjen

vapaudesta – ajattelun, etsinnän ja

keskustelun vapaudesta. Raamatuntut-
kimuksen kysymykset ansaitsivat kirkos-
sakin avoimempaa keskustelua. Jälkeen-
päin voi todeta, että lectio kiteytti jo
eräänlaisen ohjelman, jota olen seuraavat
vuosikymmenet yrittänyt toteuttaa.

Debatti uskontunnustuksesta jatkui
talven 1969. Se antoi esimakua siitä mitä oli
tulossa. Eksegetiikka oli totisesti mielenki-
intoista!  Itse kiistoissa  ei  tuolloin  – eikä
myöhemminkään – ollut ensisijaisesti
kysymys itse tutkimuksesta, vaan tutkimuk-
sen annin käsittelystä elämänkatsomuksel-
lisella tasolla. Tähän toisen asteen raamat-
tukeskusteluun ei tietenkään olisi   ollut
pakko lähteä. Joku onkin sanonut pysy-
vänsä hiljaa, koska puhumisen henkiset
seuraukset olisivat liian raskaita kantaa,
mikä on täysin kunnioitettava ratkaisu. It-
selleni ehkä kuitenkin vaikeneminen olisi
käynyt liian raskaaksi. Jotenkin näen tässä
värin tunnustamisessa yhteyden koulupoi-
kaan, joka vuosikymmentä aiemmin meni –
silloinkin sydän pamppaillen – kysymään
rehtorilta, saisiko pitää aamuhartauden
(mikä ajan helsinkiläiskoulussa ei ollut
mitenkään normaalia).

Julkisuuteen astumisessa tällä paikalla
kulminoitui kehitysprosessi, jota olin
elänyt läpi koko 60-luvun ja jonka aikana
tapahtui ehkä enemmän kuin seuraavien

1 Jäähyväisluento Helsingin yliopiston pienessä
juhlasalissa 10.5.2006. Väliotsikot toimituk-
sen.
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vuosikymmenien aikana yhteensä. Rinnan
tutkimuksen opettelun kanssa olin etsinyt
raamattunäkemystä – ja samalla varmaan
itseäni. Yksinkertainen raamattu-usko
muuttui vähitellen tutkijan uteliaaksi
asenteeksi. Se ei ollut helppo prosessi.

Olen joskus puhunut fundamentalis-
tisen raamattukäsityksen murenemisesta,
mutta jälkeenpäin olen huomannut käyt-
täneeni väärää termiä. En minä ollut fun-
damentalisti, vaan tavallinen seurakun-
tanuori (no, vähän ehkä tavallista
vakavampi). Raamattu oli ongelmaton
auktoriteetti, mutta ei minulla ollut mitään
dogmaattista erehtymättömyysteoriaa
eikä edes tietoa mistään ”liberaalista” vas-
tapuolesta. ”Viidennen herätysliikkeen”
toiminnassa en ole koskaan ollut mukana,
vaikka äitini kautta olin imenyt sieltä
vaikutteita. Korostan tätä siksi, että
myöhemmät raamattudebatit on välistä
kuitattu sillä, että niissä nyt vain entinen
fundamentalisti tappelee nykyisiä vastaan.
Näin kevyesti ei raamattukysymyksestä
selviä.

Tänään voi olla vaikea kuvitella,
miten erilaista väitöskirjan teko oli
neljäkymmentä  vuotta sitten, tekniikasta
alkaen: sellainen uutuus kuin valokopiok-
one oli minulla käytettävissäni aivan vi-
imeisessä vaiheessa. Kun aloitin jatko-
opinnot, edellinen väittelijä Uuden tes-

tamentin eksegetiikassa oli ollut apulais-
professori Esko Haapa vuonna 1949, jol-
loin kävin alakoulua. Sitä edellinen oli
professori Aimo T. Nikolainen vuonna
1937. Varsinaista ohjausta ei ollut;
väitöskirjanhan piti olla todiste itsenäis-
estä tutkijankyvystä. Tosin meillä ei sen-
tään vallinnut Tanskan systeemi – siellä
kun väitettiin professorin menevän
toiselle puolelle katua, jos doktorandi sat-
tui tulemaan vastaan, ettei olisi syntynyt
epäilyksiä auttamisesta. Lisensiaattisemi-
naari-instituutio oli jo olemassa, mutta
seminaarissa käyty keskustelu ei vält-
tämättä paljon auttanut eteenpäin.

Yhden turhauttavan session jälkeen
syksyllä 67 ryhmä jatko-opiskelijoita ja
opiskelijoita päättikin ryhtyä omatoimis-
esti opiskelemaan eksegetiikkaa. Kokoon-
nuimme kodeissa ja kävimme läpi ka-
tolisen Heinrich Zimmermannin juuri
ilmestynyttä metodioppia. Varjosemi-
naariksi nimettyyn ystäväpiiriin kuuluivat
alusta alkaen mm. Raija Sollamo, Risto

Lauha, Kalevi Silvola, Keijo Nissilä ja
Tapani Harviainen, pian myös Saksasta
palannut Aarne Toivanen.   Vanhan tes-
tamentin professori Ilmari Soisalon-

Soininen kiinnitti huomiomme lupaavaan
opiskelijaansa Timo Veijolaan, ja tämä
kutsuttiin rinkiin mukaan. Jäseniä tuli ja
meni; kaikkiaan mukana ehti olla kym-
meniä hyvinkin erilaisista taustoista tule-
via alasta kiinnostuneita. Kokoontumiset
olivat uskoakseni hyvin tärkeitä sekä
edistymisellemme että identiteetillemme;
tuossa piirissä käytiin myös neitseestäsyn-
tymistä koskeva debatti, joka antoi itsel-
leni sitten rohkeutta tulla asian kanssa
julkisuuteen. Varjoseminaariin osallis-
tuneista on tullut professoreja eksegetii-
kan lisäksi ainakin seemiläiseen filolo-

Raamattudebatit on

välistä kuitattu

sillä, että niissä

nyt vain entinen funda-

mentalisti tappelee

nykyisiä vastaan. Näin

kevyesti ei raamat-

tukysymyksestä selviä.
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giaan, uskonnonfilosofiaan ja kansanmu-
siikkiin. Jälkikäteen siinä voi helposti
nähdä solun, josta oli kasvava 1990- ja
2000-lukujen huippuyksikkö.

Mariasta Koraaniin

Väitöskirjani aihe, jonka olin saanut
suomalaisen ekumenian tienraivaajalta
professori Nikolaiselta, oli Jeesuksen äiti
Uudessa testamentissa. Aihe herätti joskus
ihmetystä. Katolinen keskustelukumppani
saattoi sanoa, että aihe oli aivan liian laaja
yhteen kirjaan ja protestantti, että aihe oli
aivan liian suppea. Näkemykset olivat ym-
märrettäviä. Vanhempi katolinen tutkimus
oli laatinut laveita Marian elämäkertoja,
jossa koko Uuden testamentin aineistoa
traditiolla täydennettynä käsiteltiin fak-
toina. Kriittinen  protestanttinen  tutkimus
taas oli todennut historiallisesti käyt-
tökelpoisen evidenssin niukaksi.
Kysymyksenasetteluni ei kuitenkaan ollut-
kaan historiallinen ”mitä todella tapa-
htui?”, vaan: miten eri kirjoittajat näkevät
Jeesuksen äidin ja millaisiin laajempiin
yhteyksiin erilaiset Maria-kuvat liittyvät?
Kyseessä oli ”redaktiohistoriallinen” tai
”redaktiokriittinen” menetelmä: miten kir-
joittajat ovat käyttäneet lähteitään, mil-
laisia uusia tulkintoja ja kokonaisuuksia he
ovat luoneet? Näkökulma oli tuolloin uusi
ja tuore. Redaktiokritiikki oli syntynyt
Saksassa 1950-luvulla ja sen kukois-
tuskausi jatkui jonnekin 1980-luvulle.
Myös ensimmäiset väitöskirjatyöt, joita
nuorena professorina olin käynnistämässä,
edustivat aiheiltaan ja otteeltaan tätä tut-
kimussuuntaa.

Jeesuksen äiti ei ollut kriittisiä tutki-
joita suuremmin kiinnostanut; tutkimuk-
sessa oli onnekkaasti noviisin mentävä
aukko. Itsekään en kokenut aihetta kovin

keskeiseksi; työ tuntui pikemminkin
hyödylliseltä sormiharjoitukselta. Mutta
Maria-tutkimus tarjosi ekumeenisen
näköalapaikan: siinä sai tuntuman tuloaan
tekevään kriittiseen katoliseen eksegetiik-
kaan, joka veti täysin vertoja pro-
testanttiselle tutkimukselle. Tunnustuksel-
liset erot olivat kuroutumassa umpeen; er-
ilaiset ”koulukuntarajat” kulkivat tunnus-
tuskuntien poikki, eivät niiden välillä.
Toinen merkittävä ”sivutulos” oli
varhaiskristillisten Jeesus-kuvien   moni-
naisuuden tiedostaminen.

Eksegeettisen seura julkisti hiljattain
kokoomateoksen Moving Beyond New

Testament Theology?, jonka kirjoittajat
kirjan alaotsikon mukaisesti keskustelevat
kanssani. Toinen toimittajista,
kanadalainen Todd Penner, on kirjoit-
tanut elämäntyötäni arvioivan johdantoar-
tikkelin. Hän toteaa ensimmäisen kirjani
oireellisesti ”tunnustustenväliseksi” ja jat-
kaa: ”Voi tuskin pitää sattumana sitä, että
... tuota tutkimusta seurasi toinen, joka
käsitteli Koraanin Jeesus-kuvaa.” Penner
näkee kirjojen välillä ”rakenteellisen par-
alleelin”: historiallis-tekstuaalinen tut-
kimus luo pohjaa dialogille ja ym-
märtämykselle (ensimmäisessä kirjassa
tunnustusten, toisessa uskontojen väliselle
dialogille).

Paralleelia en kiistä, ja siinä on
epäilemättä logiikkansa. Mutta mikäli
elämässä ylipäänsä on sattumaa, väliai-
kainen siirtymiseni Koraanin tutkimiseen
oli sitä mitä suurimmassa määrin. Kun ih-
miset ovat kysyneet, mikä sai minut tutki-
maan Koraania aikana jolloin kukaan ei
ollut kiinnostunut islamista, olen vastan-
nut: ”väärä informaatio”. Yleensä kysyjä
on sitten halunnut kuulla pitemmän vas-
tauksen, joka menee suunnilleen näin.
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Väitökseni jälkeen dogmatiikan pro-
fessori Seppo A. Teinonen kysäisi, mitä
seuraavaksi aioin tehdä. Aioin jatkaa
evankeliumitutkimusta. Teinonen
huomautti, että tiedekuntaan oltiin juuri pe-
rustamassa uskontotieteen professuuria,
opetusalana ”suuret maailmanuskonnot”,
eikä maassa ollut ketään joka olisi siihen
pätevä. Teinosen mielestä minun kannatti
ryhtyä pätevöitymään tuota oppituolia
varten kirjoittamalla jotain Koraanista; olin-
han jatko-opintojeni yhteydessä opiskellut
hiukan myös arabiaa. Koska eksegetiikassa
ei ollut vakinaista virkaa näköpiirissä – kun
en tiennyt, että Nikolainen valittaisiin kol-
men vuoden päästä piispaksi – tartuin kouk-
kuun. Hain uskontotieteen professuuria, ja
pätevöitymisajan päättyessä keväällä 1971
kirja Koraanin Jeesus-kuvasta oli oikove-
dosvaiheessa. Lisäksi olin saanut laadituksi
vertailevan tutkimuksen Jumalasta eksyt-
täjänä ja paaduttajana Koraanissa    ja
Raamatussa sekä tutkielman ”Uskontotiede
ja teologia”.

Saamani informaatio oli kuitenkin
osoittautunut virheelliseksi. Professuurin
opetusala määriteltiinkin avarammin niin
että siihen kuului myös ”yleisuskontoti-
eteellinen metodologia”. Tällöin oli
selvää, että oli olemassa hakija, joka oli
alun alkaen pätevöitynyt tähän oppi-
tuoliin. Tulin toiselle ehdokassijalle;
nimityksen sai Juha Pentikäinen.
Jälkeenpäin   olen silti   ollut   kiitollinen
”harharetkestäni”; se on avartanut per-
spektiiviäni ja uskoakseni myös syven-
tänyt ymmärrystäni.

Reilun pelin periaate

Katsaukseni pitäisi käsittää neljä vu-
osikymmentä, ja joku voi jo huolestua,
ehdinkö  edes ensimmäisen loppuun. En

aio kohtuuttomasti ylittää aikaani. Mutta
kun mietin elämää taaksepäin, mieleen
nousee väite, jonka mukaan tutkija tekee
ratkaisevat löytönsä 30. ikävuoteensa
mennessä; jatko on sitten näiden kehitte-
lyä, sovellusta ja varmaan myös markki-
nointia. Oma kokemukseni tuntuu
tukevan tätä ajatusta. Suuri osa siitä mitä
olen myöhemmin esittänyt on idullaan jo
varhaisimmissa töissäni ja esiin-
tymisissäni. Tämä luento painottuu siksi
noihin alkuvaiheisiin – tilaisuuden luon-
netta ehkä vastaavassa nostalgisessa
hengessä – mutta aion silti loppua kohti
tihentää askelia ja hipaista vielä nykyhet-
keäkin.

Koraani osoittautui kiehtovaksi yh-
distelmäksi tuttua ja outoa. Yllättäen kävi
myös ilmi, että sivusta tulleena
amatöörinäkin – tai ehkä juuri sellaisena –
saatoin tuoda koraanintutkimukseen jo-
tain uutta. Länsimainen tutkimus oli ollut
lähinnä kiinnostunut Koraanin Jeesus-ku-
van juurista: mistä mikin yksityiskohta oli
peräisin. Tämä työ säilytti arvonsa, mutta
sen rinnalle saattoi nyt asettaa raamatun-
tutkimuksessa kehitetyn redaktiohistorial-
lisen näkökulman: ottaa mielenkiinnon
kohteeksi sen uuden kokonaisuuden, joka
osasista oli syntynyt. Islamin ja
kristinuskon vertailuun saatoin lisäksi
tuoda näkemyksen varhaisten Kristus-ku-
vien moninaisuudesta. Koraanin Jeesus-
kuvaa oli yleensä verrattu 300-luvulla
lukkoonlyötyihin oppeihin, jolloin erot
olivat suuria. Osoitin, että jos vertailuk-
ohdaksi otetaankin pelkkä Uusi testamen-
tti, sieltä löytyy kirjoittajia ja traditioker-
rostumia, jotka ovat paljon lähempänä
Koraania kuin kirkolliskokousten dogmit.

Kiinnitin huomiota myös siihen, että
Koraanin teologia ja Uuden testamentin
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teologiat näyttivät muovautuneen saman-
tapaisissa prosesseissa: traditiota
(Koraanin tapauksessa arabialaista, juu-
talaista    ja kristillistä perinnettä) oli
tulkittu uusien kokemusten valossa (joita
olivat Muhammedin näky- ja kuu-
loelämykset, myöhemmin vaikkapa se
kokemus että monet kuulijat hylkäsivät
hänen sanomansa). Luonnostelin siten jo
tässä ”tradition, kokemuksen ja tulkin-
nan” selitysmallia, josta oli tuleva kantava
rakenne Beyond New Testament Theology

-kirjaan parikymmentä vuotta myöhem-
min ja jota olen propagoinut hermeneut-
tisena avaimena pyhien (ja muidenkin)
tekstien maailmaan.

Mallia hahmottaessani kuvittelin esit-
täväni yleisesti tunnustettuja asioita,
mielessäni monet jatko-opintoihin liit-
tyneet lukukokemukset. Ehkä kuitenkin
tulin antaneeksi traditio–koke-
mus–tulkinta-mallille vivahteen, jota
monet vieroksuivat, kun tein siitä taval-
laan ”ilmoitusteologian” vaihtoehdon.
Mallini etu oli, että sitä voitiin soveltaa
erilaisissa konteksteissa asettamatta
ilmiöitä eriarvoiseen asemaan tai otta-
matta kantaa empirian tuolle puolen me-
neviin kysymyksiin. Perinteisen kristil-
lisen käsityksen mukaan esimerkiksi Jo-
hanneksen evankeliumissa on kysymys
jumalallisesta ilmoituksesta, Koraanissa
taas ilmoitetun totuuden vääristelystä.
Perinteisen islamilaisen käsityksen
mukaan asia on tietysti täsmälleen päin-
vastoin. Omassa mallissani sekä Koraani
että evankeliumi ovat muotoutuneet er-
ilaisten kokemusten uusina tulkintoina
uusissa  tilanteissa. Tämä arvio ilmentää
periaatetta, josta olen sittemmin käyttänyt
nimitystä fair play: vierasta traditiota ei
pidä kohdella eri tavoin kuin omaa.

Jumalakuvien tutkimus paljasti, miten
tavallista reilun pelin vastainen ”kotiin
päin vetäminen” tutkimuksessa oli. Kun
Allah eksyttää kenet tahtoo, hän on mieli-
valtainen despootti; kun Jahve paaduttaa
kenet tahtoo, kysymys on majesteettisesta
pyhyydestä. Tulin myös ehkä ensi kertaa
vakavammin kiinnittäneeksi huomiota
Raamatun jumalakuvan pimeisiin puoliin,
joista lukemani Vanhan testamentin tut-
kimuskirjallisuus oli ollut hämmästyt-
tävän hiljaa. Varmaankin mielessäni alk-
oivat tuolloin orastaa eettisen raamattukri-
tiikin idut. Paadutustutkimuksen yhtey-
dessä jouduin myös toteamaan, että
Paavali esitti yhden ja saman tekstijakson
sisällä täysin eri suuntiin     käyviä
ajatuskulkuja. Paavalin ristiriitoihin
paneuduin myöhemmin perusteellisesti
tutkiessani hänen käsitystään Raamatun
laista.

Pätevöitymisaikana sain vuonna 1971
laadituksi myös periaatekysymyksiä po-
htivan käsikirjoituksen uskontotieteen ja
teologian suhteista. Monet uskontotieteili-
jät tekivät jyrkän eron tieteellisen uskon-
totieteen ja tunnustuksellis-käytännöllisen
teologian välillä. Teologisen koulutuksen
hankkinutta tällainen jako vuohiin ja lam-
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paisiin harmitti; niinpä lähdin tutkimus-
matkalle uskontotieteen ja teologian histo-
riaan.

Tajusin ehkä kunnolla vasta nyt, että
se mitä olin pitänyt itsestään selvänä fuk-
sivuonna kuuntelemistani Vanhan tes-
tamentin professori Aarre Lauhan luen-
noista lähtien, ei ollutkaan kaikkien
jakama periaate, ei varsinkaan manner-
maisessa teologiassa. Lauha oli painot-
tanut, että ”teologialla ei ole mitään eriva-
pauksia yleisistä  tieteellisistä  menetelm-
istä”. Minulle valkeni,  että  eksegetiikan
selkeä erottaminen tunnustuksellisesta
teologiasta merkitsikin kansainvälisesti
vastavirtaan kulkemista. Lauhalla oli
kyllä takanaan vankka pohjoismainen tra-
ditio, millä taas oli selvä yhteys pohjois-
maisten teologisten tiedekuntien asemaan
valtion yliopistoissa, periaatteessa kaiken
kirkollisen valvonnan ulottumattomissa
(jolloin tilanne oli toinen kuin Saksan tun-
nustuksellisissa tiedekunnissa). Skandi-
naavisten eksegeettien lisäksi tunnustuk-
settoman teologian traditiota olivat
luoneet Lundin systemaatikot, jotka kor-
vasivat normatiivisen dogmatiikan histo-
riallisella motiivianalyysilla.

Skandinaavisella traditiolla oli myös
liittymäkohdat vuosisadan vaihteen sak-
salaiseen raamattukritiikkiin. Nuorena
kuollut William Wrede oli jo 1897 esit-
tänyt periaateohjelman, jonka keskeiset
kohdat minun oli helppo allekirjoittaa.
Wrede korvasi ”Uuden testamentin teolo-
gian” ”varhaiskristillisen uskonnon histo-
rialla”. Hänen kaavailemassaan syn-
teesissä kaanonin rajoilla ei ollut
merkitystä eikä ollut eksegeetin pään-
särky kantaa huolta siitä, miten systemaa-
tikko tulisi toimeen hänen tulostensa
kanssa. Itse katsoin ja katson, että ek-
segeetin olisi hyvä olla mukana sovel-
tamistakin koskevassa keskustelussa.

Toisaalta oli helppo panna merkille,
ettei uskontotiedekään ollut yhtenäinen
kokonaisuus. Sekin oli jakautunut niihin,
jotka kannattivat humanistis-empiiristä
lähestymistapaa ja niihin, joiden mielestä
uskontotieteellisen tutkimuksen tuli jol-
lain  tavalla  itsekin edustaa  uskontoa, ei
kuitenkaan mitään historiallista uskontoa
sellaisenaan. Metodiset rajalinjat eivät
siten kulkeneet oppialojen välillä vaan ni-
iden poikki. Totesin tietyllä ylpeydellä,
että monet eksegeetit kuten Wrede tai
Krister Stendahl, jonka innostavia luen-
toja varhaiskristillisestä hurskaudesta
samaan aikaan Harvardissa kuuntelin, hy-
vin kestivät vertailun uskontotieteilijöiden
kanssa – kuten kestivät myös Lundin sys-
temaatikot Gustaf Aulén ja Anders Ny-

gren.
Käsikirjoitukseni Uskontotiede ja

teologia hyväksyttiin Teologisen Kirjal-
lisuusseuran sarjaan. Se jäi kuitenkin jul-
kaisematta, kun Uuden testamentin pro-
fessuurin äkillinen vapautuminen
keskeytti viimeistelytyöt. Keskeneräisen
työn ajatukset jäivät kuitenkin itämään ja
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muodostivat pohjan parikymmentä vuotta
myöhemmin ilmestyneelle kirjalleni Be-

yond New Testament Theology. Siinä esit-
tämäni Wreden ohjelman päivitys on
herättänyt vilkkaan keskustelun, jota
Moving Beyond ...? -kirja osaltaan
dokumentoi.

Vielä on puututtava yhteen tapahtu-
masarjaan 1970-luvun alusta. Suomen
kirkko lähetti minut edustajanaan (viimeistä
kertaa  ...) anglo-skandinaaviseen kokouk-
seen. Pidin siellä alustuksen, jossa sovelsin
tradition, kokemuksen ja tulkinnan mallia
kuumaan kysymykseen Raamatun aukto-
riteetista. Ystäväni Risto Lauha houkutteli
Eksegeettisen Seuran sihteerinä minut
pitämään saman esityksen seuran kokouk-
sessa marraskuussa 1971, mikä johti koko
kevään 1972 jatkuneeseen kiivaseenkin de-
battiin. Maltillisemmasta   päästä   oli ar-
vostamani piispa Gulinin puheenvuoro,
jossa hän puhui murrosiän kriisistäni.
Mutta jos esitelmäni oli murrosikäisen
uhittelua, en ole koskaan onnistunut
aikuistumaan. Myöhemmän vaelteluni ek-
segetiikan ja teologian rajavyöhykkeillä
voi ymmärtää tuon varhaisen ohjel-
maluonnoksen kehittelyksi. Soveltais-
inkin tilanteeseen Albert Schweitzerin

sanoja eräästä liki kolmikymppisestä tut-
kijasta: tämä oli siinä ratkaisevassa iässä,
jolloin oppilaat tuottavat opettajilleen
yllätyksiä, jolloin ihmiset lakkaavat ole-
masta sitä mitä he ovat oppineet ja heistä
tulee sitä mitä he ovat.

Esitelmäni perusajatukset eivät kyllä
voineet olla suurikaan yllätys opettajil-
leni. Puhuin siitä, miten Raamatussa ku-
vatut keskeiset ”Jumalan suuret teot”
(kuten Israelin vapautuminen Egyptin or-
juudesta) ovat osoittautuneet historiallis-
esti kyseenalaisiksi ja Uusi testamenttikin

sisällöllisesti ristiriitaiseksi; edelleen siitä
miten Uuden testamentin sanoma niveltyy
apokalyptiseen lopunodotukseen, joka ei
toteutunut. Tämän seurauksena ”raama-
tullisinkin” nykyteologia on valikoivaa
uudelleentulkintaa, myönnettiinpä sitä tai
ei. Ainoa vaatimus (tai toivomus), jonka
esitin, oli, että tällaiset ongelmat otet-
taisiin vakavasti sekä yliopistoteologiassa
että kirkossa.

Olisi voinut olla selvempää rajoittua
tähän tilanneanalyysiin ja perustella sitä
paljon laajemmin kuin tein. Varmaan ai-
heutin hämmennystä – ja tuotin opettajil-
leni sen yllätyksen – jatkaessani hahmot-
telemalla oman ratkaisuyrityksen Raama-
tun auktoriteetin ongelmaan. Kun
Raamattu koostuu pitkästä kokemusten ja
tulkintojen sarjasta, me voimme liittyä
osaksi uudelleen tulkitsemisen prosessia.
Loppuponteni oli, että suhteemme raamat-
tuun voisi olla samanlainen kuin ”aikuis-
tuneen lapsen suhde äitiinsä tai isäänsä:
meidän ei tarvitse 'uskoa' sitä, mutta
saamme oppia siitä ja kiitollisina kun-
nioittaa ja rakastaa sitä tietäen, että ilman
sitä emme olisi siinä missä olemme”.

Merkitty mies

Vanhemmat ja viisaammat näkivät ylläni
leijuvan sosiaalisen itsemurhan uhkan.
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Seppo Teinonen huomautti Teologisen Ai-

kakauskirjan päätoimittajana, että jos lehti
julkaisee tekstin (minkä se toki teki), se
leimaa minut loppuiäkseni. Ilmari Soisa-
lon-Soininen yritti saada minut luopu-
maan esitelmän pitämisestä, mutta käytti
itse tilaisuudessa painavan puheenvuoron
siitä että juuri noin hänenkin pitäisi
ajatella, jos hän loppuun asti seuraisi tut-
kimustensa logiikkaa – hän vain ei voi.
Jokin panee vastaan. Unohtamaton lop-
punäytös nähtiin 30 vuotta myöhemmin.
Ilmari ilmestyi vuotta ennen kuolemaansa
pyörätuolissa 60-vuotispäivilleni ja sanoi,
että syksyllä 1971 hän toivoi, etten olisi
esitelmääni pitänyt; jälkeenpäin hän on
ollut iloinen siitä että sen kuitenkin pidin.
Itse olen ollut jollain lailla ylpeä siitä, että
tulin, sinisilmäisesti kylläkin, lyöneeksi
kortit pöytään tilanteessa, jossa minulla ei
vielä ollut turvattua asemaa tiedekunnassa
(eikä missään muuallakaan).

Olin siis merkitty mies; tiedekunnan
kunniaksi on sanottava, ettei asia vaikut-
tanut professorinimitykseeni. Kirkon  pi-
irissä henki oli paljolti toinen. 1980-luvun
taitteessa sekä piispat että Kouluhallituk-
sen ylitarkastaja antoivat kielteisen
lausunnon kirjoittamastani lukion raamat-
tutiedosta, vaikka vihreää valoa näytettiin
useille työtoverieni laatimille kirjoille,
joiden sisältö ei poikennut omastani. Ruo-
honjuuritasolla syntyi värikkäitä
kauhukuvia. Paljon myöhemmin minulle
soitti erään herätysliikkeen vaikutuksen
alainen nuori mies, joka lyhyen
keskustelun jälkeen lausahti vähän
hämillään: ”En ole koskaan osannut
ajatella, että sinä olisit ihminen.” Pari vi-
ikkoa sitten laitoksen tuorein väittelijä
kertoi iloisessa karonkkapuheessaan,
miten hän nuorena opiskelijana yllättyi

tavatessaan minut, kun minulla ei ollut-
kaan sarvia päässä.

Syksyllä 1984 Hufvudstadsbladet jul-
kaisi haastatteluni, lähtökohtana tuore kir-
jani Raamattunäkemystä etsimässä.
Keskeisenä asiasisältönä oli nytkin
toivomus, että kirkossa otettaisiin
vakavasti eksegetiikan esiin nostamat
kysymykset, esimerkiksi Uuden tes-
tamentin monimuotoisuus. Haastattelu ai-
heutti kantelun tuomiokapitulille (koska
olen aikanaan pappisvirkaan vihitty,
vaikka papintyöt viimeisten 40 vuoden ai-
kana ovatkin jääneet vähiin). Kantelu
herätti median, ja Raamatun tulkinta oli
koko vuoden laajan yleisen mielenkiinnon
kohteena. Helsingin Sanomien
mielipidesivulla se oli vuoden 1985
käsitellyin aihe.

Olin juuri aloittanut työn Suomen
Akatemian tutkijaprofessorina. Tutkimus
häiriintyi, mutta sitä pontevammin
jouduin paneutumaan siihen te-
htäväkenttään, jota Akatemia nykyään
painottaa tutkimuksen yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden nimellä. Tuona vuonna
toimin kiertävänä matkasaarnaajana er-
ilaisissa tilaisuuksissa –    usein kan-
salaisopistoissa tai vastaavissa – puhu-
massa raamatuntutkimuksesta. Palaute oli
monenlaista. Oli ahdistuneisuutta ja
polemiikkia, mutta myös niitä, jotka
toivoivat, että tästä alkaisi uusi uskonpuh-
distus. Tuotin monille pettymyksen, kun
minusta ei ollut uudeksi Lutheriksi. En ol-
lut esittämässä uutta oppia, vaan tarjoa-
massa tietoa vaihtoehdosta, rohkaisua
oman tien kulkemiseen niille, joiden ra-
hkeissa siihen oli varaa. Yksi maallikon
kommentti erään tilaisuuden jälkeen on
erityisesti jäänyt mieleen: joku ahdistuu
aina. Yhdet ahdistuvat, jos aroista asioista
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puhutaan; toiset ahdistuvat, jos niistä ei
puhuta.

Tuomiokapituli totesi kantelun aiheet-
tomaksi. Piispa esitti kuitenkin toivomuk-
sen, etten aiheuttaisi tarpeetonta hämmen-
nystä. Olenkin jatkossa tyytynyt aiheut-
tamaan vain tarpeellista hämmennystä.
Tänä päivänä voi kysyä, onko
keskusteluilmapiirissä mikään muuttunut.
Vaikea sanoa – monien mielestä ilmapiiri
on vapaampi. Ainakin vastuunkantajia on
tullut lisää, ja itse olen saanut olla syrjem-
pänä päivänkohtaisista debateista.

Tutkimuksen kritiikkiä

Puhuakseni välillä itse  tutkimuksestakin,
redaktiohistoriallinen työni jatkui 1970-lu-
vulla Markuksen evankeliumia käsit-
televien kirjojen merkeissä, joiden valmis-
tuttua sain professuurini. Jouduin kritikoi-
maan vaikutusvaltaisia tulkintoja, jotka pi-
irsivät evankelista Markuksesta kuvaa
modernina teologina, jonka luomuksessa
keskeistä osaa esitti ns. Messias-
salaisuusteoria. Kun kävin läpi Messias-
salaisuuden osia, en yksinkertaisesti
pystynyt löytämään sellaista suurta pe-
riaatetta, joka olisi pitänyt kuvan salatusta
Messiaasta koossa yhtenäisenä teologisena
rakennelmana. Jokainen kokonaistulkinta
törmäsi siihen, että osa evidenssiä puhui
sitä vastaan. Päädyin siihen, että
ylikuumenneen redaktiokritiikin kuva
Markuksesta suurena teologisena ajatteli-
jana oli liioiteltu; hänen työssään oli sitten-
kin paljolti kysymys erilaisten traditioiden
yhteenliittämisestä, ja saumat näkyivät.
Samansuuntaista kritiikkiä jouduin
myöhemmin esittämään seuraavaa
muotimetodia, narratiivikritiikkiä vastaan,
siltä osin kun se teki Markuksesta häm-
mästyttävän modernin suuren kirjailijan.

Jotain hyvin samantapaista tapahtui,
kun kävin käsiksi Paavali-tutkimukseen.
Työ alkoi puhtaasti ”velvollisuudesta” –
pitäisihän Uuden testamentin professorin
ymmärtää jotain Paavalistakin.   Jostain
syystä tulin aloittaneeksi perehtymisen
juutalaisen Hans-Joachim Schoepsin

Paulus-kirjasta. Schoeps osoitti apostolin
suhteesta juutalaiseen  perintöönsä tukun
ongelmia, jotka eivät jättäneet rauhaan.
Juutuin Paavalin lakiteologian ongelmiin.
1983 ilmestynyt Paul and the Law lienee
edelleenkin se kirja, johon nimeni maail-
malla ensimmäiseksi yhdistetään. Yhden
virkkeen yhteenvedoissa sanotaan, että
olen se joka tekee Paavalista ristiriitaisen
ajattelijan, poleemisempien   kriitikkojen
mukaan täydellisen sekopään. Paavalin
lakiteologia osoittautui silmissäni todel-
lakin ristiriitaiseksi rakennelmaksi.
Jokainen yhtenäisen kokonaistulkinnan
yritys kaatui tässäkin toisensuuntaiseen
evidenssiin. Kyse ei kuitenkaan ole
pelkästä ristiriitojen toteamisesta. Olen
myös yrittänyt tulkita ristiriitaisuuden sy-
itä ja korostanut, että Paavalin ajattelu on
prosessissa. Käymistila johtuu siitä, että
hän yrittää tehdä oikeutta sekä juu-
talaiselle traditiolleen että uudelle koke-
mukselleen pakanakristittyjen parissa.
Yritys pitää samanaikaisesti voimassa
sekä Israel-keskeinen lakihurskaus että
vakaumus, jonka mukaan Kristus merkit-
see lain ja Israelin erityisaseman loppua,
johtaa väistämättä ristiriitoihin. Näihin
kietoutuvat vielä kiusalliset kysymykset
siitä, missä määrin Paavali tekee oikeutta
entiselle  uskolleen  ja  missä määrin  hän
mustaa ja karrikoi menneisyyttään.

Paavali-tutkimukseni tuli minulle
merkitsemään jo vanhentuneeksi leimatun
”liberaalin” tutkimuksen kunnianpalau-
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tusta. Liberaalissa eksegetiikassa oli  ki-
istämättömät puutteensa, mutta sen pysy-
viä ansioita on ongelmia kaihtamaton
suorasukaisuus. Sadan vuoden takaiset
saksalaiset eksegeetit näkivät terävästi
ongelmia Paavalin argumentoinnissa ja
myönsivät ne. Vanhan tutkimuksen sokea
piste oli kuitenkin ollut kykenemättömyys
tehdä oikeutta juutalaisuudelle. Siitä oli
piirretty synkkä kuva muodostamaan
tausta evankeliumin kirkkaalle valolle.
Juutalaisuuden ja UT:n kristinuskon ver-
tailua oli suoritettu samalla tavalla ”kotiin
päin” vetäen kuin Koraanin ja Raamatun
vertailua; reilun pelin edustajia oli  har-
vassa. Viime vuosikymmenien aikana ti-
lanne on radikaalisti muuttunut.

Paavali-tutkimus johdatti laajem-
minkin kysymyksiin kristinuskon
suhteesta taustaansa, mikä taas vei synk-
kiin kysymyksiin tekstien vaikutushistori-
asta.  Paavalia selvästi synkempää lukua
merkitsi tiettyjen evankeliumikohtien
vaikutus kristittyjen ja juutalaisten suhtei-
siin. Alkaa olla mahdotonta kiistää, että
kristittyjen raamatuntulkinnalla ja osaksi
jo joillakin Uuden testamentin teksteillä
on ollut tuhoisa vaikutus juutalaisten
kohtaloihin holokaustia myöten. Nykyek-
segetiikassa eettiset kysymykset – sekä
tutkimuksen etiikka että itse tekstien eetti-
nen arviointi niiden ”hedelmien” valossa

– ovatkin nousseet keskeisiksi. Tämä on
yksi olennainen asia, joka saa eksegetii-
kan tänä päivänä näyttämään selvästi tois-
enlaiselta kuin neljä vuosikymmentä sit-
ten.

Paavali-tutkimuksen jälkeen kirjoitin
jo mainitun Beyond New Testament The-

ology -kirjan. Pohdin disipliinin historian
valossa, millainen olisi asianmukainen
synteesi Uuden testamentin ajatus-
sisällöstä sekulaarin yliopiston kontek-
stissa ja päädyin siis ajantasaistettuun ver-
sioon Wreden ohjemasta, jota yllättäen
kukaan ei vieläkään ollut toteuttanut. Ek-
segetiikassa on nimittäin vallinnut kuilu
”jokapäiväisen työn” ja ”synteesien”
välillä. Monografioissa ja artikkeleissa
uskontotieteellisen eksegetiikan ohjelmaa
on käytännössä toteutettu hyvinkin pit-
kään, mutta siirryttäessä kokonaisesityk-
siin tai kysymyksiin siitä, mistä eksegetii-
kassa syvimmältään on kysymys, sävy ja
ote ovat muuttuneet; terävistä analyytik-
oista on tullut hurskaita saarnaajia.

Lähdin puolustamaan synteesiä, joka
olisi otteeltaan historiallinen, ei-tunnus-
tuksellinen, joka ei    olisi tarkoitettu
palvelemaan kirkon julistustarpeita, vaan
antamaan kuvaa uskontomme ja kult-
tuurimme alkuvaiheista kenelle tahansa
asioista kiinnostuneelle. Todd Penner
puhuu ”kristillisen triumfalismin” vastus-
tamisesta, ja eksegetiikan painopiste
onkin tässä selvästi siirtymässä kirkon-
sisäisestä keskustelusta yleisen kult-

tuurikeskustelun suuntaan. Luonnostele-
massani esityksessä Uuden testamentin
kaanonin rajoilla ei ole merkitystä, vaan
kaikki riittävän vanha materiaali on otet-
tava täysiarvoisena mukaan, käytännössä
ennen muuta Nag Hammadin kirjakokoel-
man keskeiset tekstit kuten Tuomaan
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evankeliumi. Muutama vuosi sitten onkin
ilmestynyt pari Wreden ohjelman toteut-
tamiseen pyrkivää synteesiä.    Uusille
yrityksille on silti runsaasti tilaa, ja ”wre-
deläisen” kokonaisesityksen luomiseen
olen itsekin jo pitkään tähdännyt. Ohjel-
man toteuttaminen on valitettavasti paljon
vaikeampaa kuin ohjelman julistaminen.

Olisin halunnut esittää kokon-
aishahmotelman varhaiskristittyjen
ajatusmaailmasta jo kymmenen vuotta sit-
ten Birminghamissa pitämissäni luen-
noissa. Mutta kun ikuisuusprojekti ei ollut
riittävän pitkällä, palasin vanhaan uskon-
totieteelliseen ekskursiooni, jonka kytkin
ajankohtaiseksi tulleeseen uskontojen
kohtaamisen teemaan. Luentojen pohjalta
syntynyt artikkelikokoelma Marcion, Mu-

hammad and the Mahatma muun muassa
päivittää Koraani-tutkimustani ja pohtii
kysymystä kristittyjen raamatuntutkimuk-
seen verrattavan kriittisen Koraanin-tut-
kimuksen mahdollisuudesta islamin
omassa piirissä. Vähäisiä ituja tällaisesta
on ollut näkyvissä, ja jotkut Birming-
hamin muslimiopiskelijat suhtautuivat eh-
dotuksiini täysin myönteisesti. Valitet-
tavasti nykyinen maailmantilanne ajaa
uskontoaan itsekriittisesti pohtivat
muslimit yhä ahtaammalle; asioiden julki-
nen käsittely ei enää merkitse pelkästään

sosiaalisen itsemurhan vaaraa. ”Syyskuun
11. päivän” jälkeen koraanintulkinnasta
(kytkeytyneenä kysymykseen vastuul-
lisista ja vastuuttomista raamatuntulkin-
noista) on tullut ajankohtainen teema.
Raamatuntutkija Koraanin kimpussa ei
enää ole kuriositeetti. Arvovaltaisten tek-
stien vastuulliseen tulkintaan liittyvät
kysymykset ovat juutalaisuudelle,
kristinuskolle ja islamille yhteisiä, ja vas-
tauksilla voi olla tavattoman kauskan-
toista merkitystä.

Kun nyt katson taaksepäin omaa ke-
hitystäni ja mietin, mitä 60-luvun iduista
on  kasvanut, näen sekä  jatkuvuutta että
avartumista. Jatkuvuus ilmenee ainakin
siinä, että kaiken aikaa on kysymys tut-
kimuksen ja ympäröivän maailman
vuorovaikutuksesta. Mutta avartuminen
on myös ilmeistä – ympäröivä maailma
näyttäytyy toisenlaisena. Alussa oli
kysymys henkilökohtaisen uskonnollisen
identiteetin selvittelystä, tilan löytämis-
estä omalle ajattelulle uskonnollisessa
yhteisössä. Tätä problematiikkaa luonne-
htii iskusana ”neitseestäsyntyminen”; var-
maan akuutti ongelma joillekin vielä
tänäänkin, mutta monille todella etäinen
kysymys. Nyt peilaan identiteettiäni, ja
traditiotani, ennen kaikkea suhteessa mui-
hin uskontoihin ja toisiin traditioihin. To-
tuuskysymyksiä tärkeämmiksi ovat
nousseet  eettiset kysymykset, jotka kär-
jistyvät kysymykseen oman yhteisön
suhteesta kilpaileviin yhteisöihin ja tradi-
tioihin. Asian luonteesta johtuu, että
kysymykset johtavat oman tradition eet-
tiseen ja ideologiseen kritiikkiin, siis it-
sekritiikkiin. Problematiikkaa luonnehti-
maan sopii iskusana ”juutalaisvastaisuus”,
tai laajemmin ”me vastaan muut”.

Olen varmaan puhunut kohtuuttoman

Vuosien kuluessa to-

tuuskysymyksiä tärkeäm-

miksi ovat nousseet

minulle eettiset

kysymykset, jotka kär-

jistyvät kysymykseen

oman yhteisön

suhteesta kilpaileviin

yhteisöihin ja tradi-
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paljon itsestäni ja liian vähän itse ek-
segetiikasta, mutta voin puolustaa rat-
kaisuani sillä, että oma prosessini heijas-
taa mikrotasolla sitä avartumista, mikä ek-
segetiikassa on tapahtunut makrotasolla.
Klassinen historiallis-kriittinen
paradigma, joka huipentui 1970-luvun re-
daktiokritiikkiin, on saanut tehdä tilaa laa-
jalle kirjolle uusia kysymyksenasetteluja.
Tosin vanhemman tutkimuksen suuntau-
tuneisuutta historiaan on liioiteltu. Olen-
naisempaa kuin ”historiallisuus” on sit-
tenkin ollut kriittisyys. Termit ”histori-
allinen” tai ”historiallis-kriittinen” oli
alkuaan tarkoitettu vastakohdaksi termille
”dogmaattinen”; kysymys oli siitä,  ettei
tuloksia saa lyödä ennalta lukkoon eikä
tutkimuksessa voi nojata sellaisiin käsit-
teisiin kuin ilmoitus tai inspiraatio tai
edellyttää Jumalan tai jumalien toimintaa
selitysperusteena; tällaiset pohdinnat kuu-
luivat toiselle tasolle. Näin paalutetulle al-
ueelle mahtuu hyvin monenlaista tut-
kimusta tekstien lingvistisestä analyysistä
niiden sosiaalisten vaikutusten arviointiin
– niin narratiivista, retorista tai sosiolo-
gista analyysiä kuin      feminististä,
postkoloniaalia tai reader response -
näkökulmaa. Filologinen työ säilyy
kaiken perustana, mutta perusta pysyy
usein näkymättömissä huomion kiinnit-
tyessä ylempiin kerroksiin. Mutta jollei
perustaa lainkaan ole, rakennus on
vaarassa romahtaa. Eksegeettisen tut-
kimuksen kenttä on olennaisesti laajen-
tunut ja rikastunut.  Se on  tullut toisen-
näköiseksi, mutta ei se sittenkään ole
muuttunut ratkaisevasti toisenlaiseksi.

Tutkimuksen muutosprosessit

Kuluneet vuosikymmenet ovat merkin-
neet dramaattista muutosta tutkimusym-

päristössä ja -kulttuurissa. Tutkimus pe-
rustui meillä pitkään yksilöiden intoon ja
harrastukseen.    1970-luvun    lopulla ja
1980-luvulla kuvaan tulivat tut-
kimushankkeet. Ilmari Soisalon-Soinisen
lauseopillinen Septuaginta-projekti raivasi
tietä.  Uuden  testamentin puolella syntyi
evankeliumien traditio- ja  redaktiohisto-
rian projekti, joka tuotti neljä väitöskirjaa.
Sitä seurasi laajempi ”Alkukirkko ja juu-
talaisuus” -hanke 1980-luvun lopulla.
Molemmista hankkeista on noussut tutki-
joita, jotka ovat erittäin itsenäisesti laajen-
taneet tutkimusaluetta ja suuresti syven-
täneet ja monipuolistaneet metodiikkaa,
niin että itselleni on langennut ihmet-
televän ja ihailevan kannustajan rooli.
Yksi merkittävä aluevaltaus on ollut Nag
Hammadin koptinkielisten tekstien tut-
kimus (johon on liittynyt laajan teksti-
valikoiman suomentaminen), niin että
meillä on ollut todellisia asiantuntijoita
tuoreeltaan kommentoimassa Da Vinci -
koodia tai ”Juudaksen evankeliumia”. Ja
vaikka esitykseni keskittyy Uuden tes-
tamentin eksegetiikkaan, ei tässä voi olla
mainitsematta Raija Sollamon Qumran-
työryhmää ja sen Kuolleen meren
kääröjen suomennoksia.

1990-luvulla synnytettiinkin sitten jo
laajempia tutkimusyksikköjä. Vuonna
1993 tuli salamana kirkkaalta taivaalta
Suomen Akatemian ilmoitus, että
johtamani tutkimusyksikkö Helsingin
yliopistossa ja Åbo Akademissa oli valittu
yhdeksi upouusista tutkimuksen valtakun-
nallisista huippuyksiköistä. Mitään
hakumenettelyä ei tuolloin vielä ollut.
Asia oli niin uusi, että minun piti aluksi
ratkaista, keitä tähän yksikkööni oikein
kuului – koko tutkimusyksikön käsite oli
outo, ylhäältä päin annettu. Yhteistyö Åbo
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Akademin kanssa oli kyllä ehtinyt alkaa
yhteisten seminaarien merkeissä Karl-

Gustav Sandelinin tultua hoitamaan
Uuden testamentin professuuria Turussa,
ja judaisti Karl-Johan Illman oli jo sitä
ennen osallistunut Alkukirkko ja juu-
talaisuus -projektiin.

Sitten Helsingin yliopisto päätti ni-
metä omia huippuyksikköjä viisi-
vuotiskaudeksi 1994–1999. Eksegetiikan
laitos osallistui hakuun viiden projektin
yhteishankkeella ”Varhainen juutalainen
ja kristillinen kulttuuri ja kirjallisuus” – ja
onnistui. Laitoksella oli nyt kaksi osaksi
päällekkäistä huippuyksikköä; pikku
hiljaa nämä sulatettiin yhteen. Ensim-
mäisessä Akatemian toimeenpanemassa
haussa Helsingin ja Turun yhteinen hanke
”Varhaisen juutalaisen ja kristillisen
ideologian muotoutuminen” sai sitten jat-
koa huippuyksikkötehtävälleen   vuoteen
2005 asti. Rahallisen tuen ohella huip-
puyksikkötoiminta on merkittävästi lisän-
nyt sekä yhteistyötä että yhteisöllistä
yhteenkuuluvuutta. Laaja tutkijajoukko ei
tietenkään ole ideologisesti yhtenäinen,
mutta lienemme oppineet puhaltamaan
yhteen hiileen ja myös kunnioittamaan
toistemme erilaisuutta.

Yksikön yleistavoitteena on ollut tut-
kia eri näkökulmista ja monia metodeja
käyttäen – nimenomaan vanhoja ja uusia
metodeja yhdistellen – kristinuskon taus-
taa, sen syntyä juutalaisena liikkeenä ja
erkanemista uudeksi uskonnoksi.
Tähtäimessä on ollut uusi kokonaiskuva,
joka ottaa erityisesti huomioon muut-
tuneen kuvan antiikin juutalaisuudesta.
Erityistä painoa saa sosiaalisten tilan-
teiden merkitys ajatusmaailman muovau-
tumiseen. Samalla jäljitetään uskonnon

vaikutuksia yhteiskuntaan ja  kulttuuriin;
yksikön työ palvelee todellakin euroop-
palaisen ihmisen identiteetin selvittelyä.
Huippuyksikkökauden  päätyttyä yksikkö
on entisestään laajentanut näkökulmaansa
ja osallistuu uuteen hakuun yleistee-
manaan ”Monoteistiset uskonnot ja kult-
tuurien kohtaaminen”; mukana on nyt siis
ohjelmallisesti myös islam.

Rakkaat työtoverit! Te jäätte kentälle
paradoksaaliseen tilanteeseen. Viime
vuonna toteutetussa Helsingin yliopiston
tutkimuksen arvioinnissa Eksegetiikan
laitos oli yksi niistä lukuisista yliopiston
laitoksista, jotka saivat korkeimman ar-
vosanan. Kansainvälinen raati totesi, että
laitos kuuluu Euroopan johtaviin alallaan
ja että ilmapiiri on entusiastinen ja inspi-
roiva. Eksegeettinen tutkimus voi parem-
min kuin koskaan; sillä on edessään rik-
kaat ja lupaavat näkymät. Samaa voi
sanoa tiedekuntamme tutkimuksesta
yleensä. Samaan aikaan tutkimuksen teki-
jät alkavat nääntyä valtionhallinnon kuris-
tusotteessa. Pysyvät virat ovat huipputut-
kijoillekin kiven alla ja entisiäkin uhataan
lopettaa. Byrokratian paine kasvaa.
Keskittyminen olennaiseen vaikeutuu
koko ajan; työrauha alkaa olla kadonnutta
kansanperinnettä. Anomuksilta ja
raporteilta jäävä aika kuluu yhä uusiin
arviointeihin, vaikka tuloksellisuus yli
kaikkien kohtuullisten odotusten on
moneen kertaan tullut todistetuksi.

Voin vain toivottaa teille jaksamista –
etsimisen ja löytämisen iloa kaiken ulk-
oisen paineen keskelläkin. Säilyköön
iloinen joukkuehenki, säilyköön rohkeus
kulkea myös vastavirtaan. Olen teistä
ylpeä ja väistyn sivummalle luottavaisin
mielin, iloisin ja vapain sydämin.
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Terho Pursiainen

Taide on totuuden tapahtumista1

Näkökulmia taiteen etiikkaan

Taiteen käsitteen määritteleminen ei ole
yksinkertaista. Taiteeseen kuuluu joukko
ilmiöitä, joita yhdistää toisiinsa Ludwig

Wittgensteinin selittämä perheyhtäläi-

syys. Käsite viittaa esimerkiksi saman su-
vun jäsenten ulkonäköön. Suvussa on
jäseniä, jotka ovat keskenään aivan er-
inäköisiä. Jokaisella on kuitenkin suvus-
saan niitä ihmisiä, jotka ainakin jossakin
suhteessa ovat hänen näköisiään.

Taiteeseen kuuluvat ilmiöt ovat ai-
nakin jossakin suhteessa jonkin toisen
taiteen ilmiön kaltaisia. Taiteen ilmiöiden
joukosta löytyy kuitenkin ilmiöitä, joilla
ei ole keskenään yhtään yhteistä piirrettä.
Niiden kuuluminen samaan taiteen
ilmiöiden perheeseen todetaan vain kulke-
malla monien ”välimuotojen” kautta.
Tärkeä johtopäätös perheyhtäläisyydestä
on se, että kaksi teosta voi siis olla kum-
pikin taideteoksia, vaikkei niillä ole
keskenään mitään yhteistä. Yhdestä tai
useastakaan taideteoksesta ei voi päätellä,
millaisia toisten taideteosten tulee olla.
Taiteen ilmiöt ovat avoin joukko. Taide
on raollaan oloa.

Taiteen luonteesta seuraa, että taiteen

tuottaminen    on aina taidekäsityksen,

taiteen määritelmän särkemistä. Jos
mitään ei särkynyt, taideteosta ei syn-
tynyt.

Taiteen etiikan kannalta tärkeä on ero

dekoraation (koristamisen) ja totuuden

käsitteiden välillä. Monet tahtovat torjua
tärkeilemistä taiteen nimissä korostamalla
taiteen arkisuutta: taidetta ovat kaikki ne
elämän asiat, missä tapahtuu esteettisyyden,
kauneuden tai oivalluksen kohtaamista.
Nämä asiat voivat olla kaikissa muissa
suhteissa aivan tavallisia asioita. Kun ves-
sanpönttö pannaan taidenäyttelyyn, tempun
odottamattomuus tekee pytystä taidetta.
Kun orkesteri ei alakaan soittaa, vaikka
kuulijat odottavat kappaleen alkamista yhä
kärsimättömämmin – sävellys on äänetön –,
yleisö oivaltaa jotakin, jolloin hiljaisuudesta
tulee musiikkia.

Tavallisten asioiden määritteleminen
taiteeksi tahtoo nimenomaan madaltaa sitä
kynnystä, jonka ylittämällä asia siirtyy ar-
jen tavanomaisuuden piiristä taiteellisen
erinomaisuuden puolelle. Kynnyksen
madaltamiseen saattaa olla tähdellisiä
kulttuuripoliittisia syitä. Siitä on kuitenkin
tärkeitä seurauksia taiteen etiikalle. Mitä

matalammaksi kynnys määritellään, sitä

vähemmän taiteen etiikka vaatii taide-

teokselta tai taiteen tapahtumalta.

1 Puheenvuoro Taiteen viikolla ”Taiteen
merkitys” -seminaarissa Järvenpäässä 19.3.
2006.
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Kutsun arkisuutta korostavaa
taidekäsitystä arjen dekoraatioksi (arjen
koristamiseksi). Omasta puolestani torjun
ajatuksen, jonka mukaan taide on vain ar-
jen dekoraatiota. Vaativampi taiteen
käsite yhdistyy totuuden käsitteeseen.
Taide on totuuden tavoittelua, ja totuus on
enemmän kuin arkisen ympäristön esteet-
tiset pikku arvot.

En tarkoita tässä totuudella mitään
sellaista, minkä jokin taho voisi saada hal-
tuunsa  ja hallintaansa. Jokainen haltuun
otettu totuus on enää vain totuuden fossi-
ili. Totuus on se ulottuvuus, missä

keskustellaan, tai taiteessa: missä

tehdään ja vastaanotetaan taidetta. To-
tuus ei ole määre, joka kuvaa keskustelun
kuluessa lausuttuja puheenvuoroja. To-

tuus ei sijaitse teoksissa, vaan teokset syn-

tyvät tai tapahtuvat totuudessa.

Taide tapahtuu eksistentiaalisen to-

tuuden ulottuvuudessa. Eksistentiaalinen
totuus on aivan muuta kuin tavanomainen
tieteen totuus. Jokainen väite eli proposi-
tio on tosi tai epätosi. Tieteen totuus on
propositionaalista totuutta eli tosien väit-
teiden järjestelmälle kuuluvaa totuutta.
Eksistentiaalinen totuus on jotakin, mitä
emme – mitä me ihmiset emme – vielä
ole, mutta voisimme olla. Eksisten-
tiaalinen totuus on ihmisyyden toistaiseksi
toteutumattomia mahdollisuuksia. Se ei

ole yksilön kasvua kohti täydellisyyttä,
perfektionismia. Se on uusia syvempiä ta-
poja olla yhdessä toisten ihmisten kanssa
ihminen.

Olen kirjoissani kuvannut taiteeseen
sitoutuneita ihmisiä totuusyhteisöksi. To-

tuusyhteisön muodostavat ne, jotka yh-

dessä sitoutuvat etsimään totuutta. Sen
tähden he altistavat itsensä kollegoidensa
– muiden totuuden etsijöiden – ja etsit-
tävän totuuden kritiikille.

Totuus, jota etsitään, ei ole löydet-
tävissä, koska se tuhoutuu heti löytäjänsä
käsissä. Löytämättä koskaan etsimäänsä

etsijät muuttuvat etsiessään. Eksisten-
tiaalisen totuuden olennaisin piirre onkin
sitoutuminen muuttumaan. Yksilö määrit-
telee kohteen taiteeksi – tapahtumaksi ek-
sistentiaalisen totuuden ulottuvuudessa –,
kun lähestyy sitä alttiina, muuttumisen
valmiudessa. Taidetta ei ole siellä missä ei
ole alttiutta. Kyse ei ole valmiudesta pinnal-
lisiin kannantarkistuksiin. Ihmisenä muuttu-
minen on syvempi tapahtuma kuin vain
mielipiteen tai asenteiden muuttaminen.2

Tiede edistyy. Taide ei edisty. Toisin
kuin tieteen väitelauseiden totuus taiteen
eksistentiaalinen totuus ei kasaannu (ku-
muloidu). Totuutta ei koskaan vielä ole.

Totuus on aina – ei vain tosiasiassa vaan
jopa käsitteellisesti – kynnyksen takana,
toisella puolella (trandskendenttia). Sen
tähden taide ei kasva, vaikka menneen

taiteen muistot täyttävät aina vain uusia
museoita.

Taiteen luonteesta seu-

raa, että taiteen tuot-

taminen on aina

taidekäsityksen,

taiteen määritelmän

särkemistä. Jos mitään

ei särkynyt, taideteo-

sta ei syntynyt.

2 Kirjani Karitsan kiukku (2005) lukeneet
huomaavat, että kohteen kohtaamisella
taiteena ja toisen ihmisen kohtaamisella ihmis-
enä on identtiset määritelmät.
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Universaali moraali, paikalliset

eetokset

Esitykseni otsikko on taiteen etiikka. Olen
monissa moraalifilosofisissa kirjoissani
käsitellyt etiikkaa kaksiosaisena kokon-
aisuutena. Ensimmäinen etiikan pe-
rusosista on moraali.3 Olennaista
moraalin käsitteessä on moraalin univer-
saalisuus eli yleisyys: moraali on vaa-
timuksia, jotka kohdistuvat kaikkiin ih-
misiin kaikissa kuviteltavissa oloissa ai-
van riippumatta siitä, mitä kukin on itse
tehnyt tai mihin ryhtynyt, esimerkiksi
mitä luvannut tai mihin sitoutunut. Voi-
dakseen vaatia pätevästi moraalin ei
tarvitse vedota sitoutumiseen.

Toinen etiikan perusosista ovat eetok-

set, arvomaailmat. Ihmiset muodostavat
arvoyhteisöjä ja liittyvät vapaaehtoisin

valinnoin arvoyhteisöihin. Arvoy-
hteisöissä sitoudutaan yhdessä toisten
kanssa arvomaailmoihin eli eetoksiin. Hy-
vinä esimerkkeinä ovat poliittiset puolueet
ja uskonnolliset yhteisöt kuten kirkot.
Sosialidemokraattien ideologia ja luter-
ilainen kristinusko ovat eetoksia. Taidey-
hteisö – ainakin ihanteensa tasolla – on
arvoyhteisö.

Olennaista eetoksille on se, että ne
kohdistavat velvoituksensa vain niihin,
jotka ovat sitoutuneet vapaaehtoisesti, ja
se, että ne ovat voimassa vain tietyn ar-
voyhteisön piirissä. Eetokset ovat paikal-
lisia etiikoita, toisin kuin moraali, joka on
universaalista. Moraali velvoittaa kaikkia,
mutta taiteen etiikka vain taideyhteisöä
(taiteilijoita ja sitoutuneita taiteen vas-
taanottajia tai taiteeseen osallistujia).

Moraalin ja eetosten vaatimuksilla on
keskinäinen kiireellisyysjärjestyksensä.
Kukaan ei voi vain lupaamalla jotakin va-
pautua velvollisuuksistaan. Mikään eetos

ei vapauta yksilöä moraalin vaatimuk-

sista. Moraali asettaa taiteenkin eetokselle
rajat. Taiteen eetos ei anna lupaa mi-
hinkään, minkä moraali kieltää. Moraali
kieltää kaiken, mikä  vaarantaa ihmisten
keskinäistä luottamusta. Taide ei tapahdu
moraalin tuolla puolen. Ylhäisestä kutsu-
muksestaan juopuneet taitelijat ovat usein
erehtyneet luulemaan niin.

On ilmeistä, että monet ongelmat
taiteen piirissä ovat universaalisen
moraalin ongelmia, eivät erityisiä taiteen
eetoksen ongelmia. Niinpä ylenkatsova ja
julma hyökkäys toisen ihmisen syvimpiä
tunteita vastaan on väärin, vaikka se te-
htäisiin taiteen nimissä. Viittaan tässä tut-
tuun pilapiirroskohuun.

Muhammedin karikatyyrit eivät
kuitenkaan ole aivan yksinkertainen asia.

Tiede edistyy. Taide

ei edisty. Toisin

kuin tieteen

väitelauseiden totuus

taiteen eksisten-

tiaalinen totuus ei

kasaannu. Totuutta ei

koskaan vielä ole. To-

tuus on aina – ei

vain tosiasiassa vaan

jopa käsitteellisesti

– kynnyksen takana,

toisella puolella

(trandskendenttia).

3 Moraali liittyy kaikkien ihmisten yhteiseen pe-
rusetuun, keskinäiseen luottamukseen. Moraali
on yhteisen perusedun valvomista ja puolus-
tamista. Kaikki yhdessä katsovat jokaista erik-
seen ja valvovat, ettei kukaan ryhdy mi-
hinkään, mikä vaarantaisi keskinäistä luotta-
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Vaikka taiteen käyttäminen itsetarkoituk-
sellisen loukkaamisen tekosyynä onkin
moraalitonta,     moraalitonta voi     olla
samanaikaisesti myös taiteen ilmaisun ra-
joittaminen jopa niissä tapauksissa, joissa
sitä käytetään ilmeisen väärin.4

Olen vakuuttunut siitä, ettei Järven-
pään elokuvakerhossakin esitetty
dokumenttielokuva Visa Koiso-Kanttilan

Isältä pojalle kestä moraalisesti kaikin
puolin. Taiteelliset tarkoitusperät eivät
oikeuttaneet dokumentin kuvaajaa houkut-
telemaan isäänsä (tai ketään muutakaan)
julkisesti nöyryytettäväksi. Teos on kuiten-
kin ansiokas työ. Koiso-Kanttilan
dokumentti on yhtä aikaa taiteellisesti eri-

nomainen teos ja moraalisesti väärä teko.
Se on tärkeä dokumentti. Teoksen taiteel-
linen tärkeys ei kuitenkaan poista sen
tekijään kohdistuvaa moraalista moitetta.

Totuus, hyvyys ja kauneus ovat toisis-

taan riippumattomia asioiden ulottuvuuk-

sia. Opetan tässä toisin kuin ne monet
muut asiasta puhuneet ja kirjoittaneet,
joiden mielestä taidetta voi olla vain se,
mikä on moraalisesti hyvää ja oikein.

Koiso-Kanttila rikkoi Immanuel

Kantin kategorisen imperatiivin tarkoit-
tamaa kieltoa. Imperatiivin mukaan ih-
misen on väärin kohdella ihmistä – toista
ihmistä ja itseään – pelkkänä välineenä.
Jokaista ihmistä on kohdeltava myös
päämääränä itsessään.5 Toista ihmistä –
tai itseäänkään – ei saa käyttää edes pelk-

känä taiteen välineenä.

Kategorinen imperatiivi on omasta
mielestäni paras filosofian perinteestä
löytyvä muotoilu itse asiassa kaikelle,
minkä universaalinen moraali kieltää
myös taiteen piirissä.

Periaatetta voisi kutsua ihmisen py-

hyyden periaatteeksi. Ihmisen pyhyys on
tärkeämpi pyhyys kuin taiteen pyhäksi
koettu vapaus.

Kuvaamaani tärkeysjärjestykseen voi-
daan vedota myös väärin. Ihmisen py-
hyyteen vetoaminen taiteen vapautta vas-
taan saattaa joskus olla aitoa. Tavallisesti
se on tekosyy. Taiteen tekijä ja taiteen
yleisö eivät saa taipua tekosyiden edessä.

Niinpä  kaikkien  uskontojen ja  kaik-
kien muidenkin ideologioiden fundamen-
talistiset valheet pitää paljastaa, vaikka
siten loukattaisiin uskovaisia. Heikom-
maksi koetun, vierasta henkistä maailmaa
edustavan tahon itsetarkoituksellinen
loukkaaminen (hänen lyömisensä yläviis-

tosta kuten tanskalaisissa pilakuvissa) on
kuitenkin moraalitonta.

Taiteen etiikka totuusprosessin

aitoutena

Taiteen etiikasta puhuttaessa moraalin
yleiset vaatimukset eivät itse asiassa ole

4 Nämä asiat ovat yhtä aikaa mutta laadullisesti

eri tavoin väärin, samalla tavalla kuin on yhtä
aikaa mutta eri tavoin väärin antaa mafialle
omertà-lupaus ja rikkoa sellainen lupaus. On
eri tavalla oikein paljastaa mafian salaisuuksia
poliisille kuin vaieta niistä vedoten an-
tamaansa lupaukseen.

5 Imperatiivin toinen muotoilu.

Ihmisen pyhyys on

tärkeämpi pyhyys kuin

taiteen pyhäksi koettu

vapaus. Silti kaikkien

uskontojen ja kaikkien

muidenkin ideologioiden

fundamentalistiset val-

heet pitää paljastaa,

vaikka siten loukat-

taisiin uskovaisia.
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erityisen kiinnostavia. Kiinnostavia ovat
taiteen eetoksen erityiset vaatimukset. Ne
ovat taiteen etiikkaa sanan varsinaisessa
merkityksessä.

Taiteen eettisyyttä on sen eksisten-

tiaalisen totuusprosessin aitous, joka

taide on. Taiteen etiikan ydinvaatimuk-
sena on kieltäytyminen valmiista to-
tuudesta ja olemisesta oikeassa. Totuus on
taiteelle jotakin, mikä on – aina, siis
kroonisesti eikä vain toistaiseksi – vasta
tulossa, vasta ovelle koputtamassa.

Tämä periaate torjuu taiteen valjas-
tamisen esimerkiksi poliittisen tai eettisen
(tai jopa esteettisen) ohjelman välineeksi.
Taide on periaatteessa epäluuloinen
jokaista ohjelmaa kohtaan. Askeettinen si-
toutuminen vain siihen, mikä on vasta tu-
lossa – syntymässä –, on käsitteellisesti

irtisanoutumista kaikesta, mikä on jo ole-
massa. Se on periaatteellista uskot-
tomuutta jo olevalle.

Taiteen sitominen tiukkaan
puoluekuriin on helposti havaittavissa ja
torjuttavissa. Vaikeampaa on havaita
taiteen sitoutuneisuus yhteiskunnallisiin
kliseisiin. Monet uskovat, että itsessään

kepeät yhteiskunnalliset mielipiteet muut-
tuvat totuudeksi, jos ne sijoitetaan eloku-
vaan, romaaniin tai runoon. Taiteena
esitetään usein aivan lapsellisia, hupsuja
ja populistisia    poliittisia    ”totuuksia”.
Yhteiskunnallinen populismi näyttää ole-
van joidenkin taitelijoiden suoranainen
tavaramerkki.

Taiteilija ei ole ihminen, joka – toisin
kuin tavalliset ihmiset – näkee todel-
lisuuden sellaisena kuin se oikeasti on.
Taiteen totuus ei ole siinä, millaisia väit-
teitä teokseen sijoitetaan. Se on siinä, että
sekä taiteen tekijä että sen yleisö ovat alt-
tiita muuttumaan tulemaan toisiksi kuin
mitä ovat ja  antavat sen tähden todel-
lisuuden koskettaa itseään.

Salaisuuden vaaliminen – taide ja

uskonto

Taide ei ole ainoa eksistentiaalinen to-
tuusprosessi. Jos uskonto käsitetään –
minun mielestäni – oikealla tavalla, se on
niin ikään eksistentiaalinen to-
tuusprosessi. Taiteen ja uskonnon suh-
detta on välttämätöntä käsitellä taiteen eti-
ikassa, koska kautta aikojen on ollut niitä,
joille taide täyttää elämässä sen paikan,
jossa joillakin toisilla on uskonto.

Uskonnossa on taiteen tavoin kyse si-
itä, että totuuden etsijä altistaa itsensä to-
tuuden ja toisten totuuden etsijöiden ai-
heuttamalle muutokselle. Totuuden ni-
messä on tunnustaminen, että uskonnot
sosiologisina suureina ovat useimmiten
tyypillisesti nimenomaan totuusyhteisön
vastakohtia, jo löydetyn ja haltuun otetun
totuuden fundamentalistisia bunkkereita.

Taide ei elävän elämän ilmiönä ole
aina ihanteensa mukaista. Osa taiteen
yhteiskunnallisesta kentästä on pelkkää
ihanteetonta ahtaiden kliseiden sirottelua.

Taide on periaatteessa

epäluuloinen jokaista

ohjelmaa kohtaan.

Askeettinen sitoutumi-

nen vain siihen, mikä

on vasta tulossa –

syntymässä –, on käsit-

teellisesti irtisanou-

tumista kaikesta, mikä

on jo olemassa. Se on

periaatteellista uskot-

tomuutta jo olevalle.
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Olen jo selittänyt, että minun ihanteeni
mukaisessa taiteessa – eksistentiaalisessa
totuuden etsimisessä – on kyse siitä, mitä
emme vielä ole, mutta miksi voisimme
tulla. Tämän ajatuksen voi ylentää (eks-
trapoloida) toiseen kertaluokkaan: sekä
taide että uskonto ovat olemukseltaan jo-
takin sellaista, mitä ei vielä ole, vaikka
voisi olla. Taide – kuten ihanteeni
mukainen uskontokin – on jotakin perim-
mäisen tärkeää, mikä meiltä vielä puuttuu.

Saksalainen Rudolf Otto pohtii kuu-
luisassa kirjassaan Das Heilige – Pyhä –
uskonnossa koetun ja muilla
elämänaloilla   koetun pyhyyden välistä
eroa. Pyhä on Ottolle mysterium tremen-

dum et fascinans: kauhea mutta samalla
ihana salaisuus. Hän kiinnittää huomiota
siihen mielestään selvään laadulliseen
eroon, mikä on esimerkiksi vihaisen koi-
ran ja yliluonnolliseksi koetun ilmiön –
kuten aaveen kaltaisen mielikuvitusolen-
non – herättämän pelon tai kauhun välillä.
Siitä Otto päättelee, kuinka uskonnossa
tavattava kauheus ja ihanuus ovat laadul-
lisesti erilaisia kuin syvän taiteellisen
kokemuksen tavoittama kauheus ja
ihanuus.

En ole kyennyt määrittelemään
vakuuttavalla tavalla uskonnollisen py-
hyyden kokemusta, joka olisi selkeästi er-
ilainen, aivan eri kategoriaan kuuluva asia
kuin taiteen syvin kosketus. Ehkäpä sit-
tenkin se pyhyys, joka tekee taiteesta
peritärkeän, on olennaisesti uskonnossa
tavattavaan pyhyyteen verrattava ilmiö.
Ainakin toistaiseksi oletan niin.

Uskonnollisen pyhän käsitteen  olen-
nainen momentti on pyhän salaisuus-

luonne (Otto: mysterium). Se, mikä on py-
hää, on salaisuutta ja jää salaisuudeksi su-
ostumatta koskaan kokijansa tavoitet-

tavaksi   tai haltuun otettavaksi. Pyhän
selittäminen profanoi pyhän eli tuo torille,
pyhäkön eteen (latinaksi: pro fano, py-
häkön edessä) sen, mikä kuuluisi pyhäk-
köön. Jumalan palvelijan tehtävänä ai-
dossa uskonnossa on nimenomaan
omaisuuden salaisuuden vaaliminen.

Luullakseni taiteen etiikan tärkein
vaatimus on ilmaistavissa samoilla
sanoilla: taide on olemisen salaisuuden

vaalimista. Voisi sanoa dramaattisesti:
taiteen käsitteellinen vastakohta on
julkeus.

Samaa johtopäätöstä kohden gravitoi
(puoltaa) toinenkin ajatuslinja. Roger

Penroselta
6 saamani virikkeen pohjalta

väitän, että taiteen käsitteellinen vastako-

hta on mielipide. Penrose vertaa ih-
misaivojen tilaa ennen mielipiteen muo-
dostamista jostakin asiasta kvanttimekani-
ikasta tuttuun tilanteeseen, jossa aineen
perus-”hiukkanen” on vielä todennäköi-
syysaallon tilassa. Kun mielipide muo-
dostuu, todennäköisyysaalto romahtaa

6 Emperor’s New Mind, Concerning Computers,

Minds, and the Laws of Physics. Oxford: Ox-
ford University Press, 1989.

Mielipiteen kiteytymi-

nen on totuuden muuttu-

mista totuuden fossi-

iliksi ja totuuden

muistoksi. Taiteen eti-

ikan päävaatimus on:

totuusprosessia on

vaalittava siten, että

mielipiteenmuodostusta

ja kantojen

kiteytymistä ei pääse

tapahtumaan.
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oikeaksi ainehiukkaseksi, atomiksi.
Taiteen totuutta voi verrata tuohon

ajattelun ensimmäiseen, aaltovaiheeseen.
Mielipide puolestaan kuuluu toiseen, ajat-
telun hiukkasvaiheeseen: kun taiteen to-
tuus romahtaa kasaan (kokee konkurssin:
lat. concurro, juosta yhteen), tuloksena on
mielipide. Mielipiteen kiteytyminen on
totuuden muuttumista totuuden fossiiliksi
ja totuuden muistoksi. Taiteen etiikan
päävaatimus on: totuusprosessia on vaalit-
tava siten, että mielipiteenmuodostusta ja
kantojen kiteytymistä ei pääse tapahtu-
maan.

Vuosikymmenten varrelta muistan
monet keskustelut taiteen kantaaotta-
vuudesta. Edellisestä ilmenee, että koro-
stan taiteen pikemminkin särkevän kuin
ottavan kantoja. Taiteellinen ajattelu on

tyypillisesti kantaatorjuvaa, kannanotosta

kieltäytyvää ajattelua. Se on mahdol-
lisuuksien vaalimista. Aktiivisemmin il-
maistuna taide on kiteitten särkemistä, vai
pitääkö puhua kiteitten purkamisesta.
Taiteilija on avointen ovien vartija, vahti-
massa, ettei pääsyä estetä.

Taide ja sielu

Viime syksynä julkaisemassani kirjassa
Karitsan kiukku

7 ja suunnilleen samaan
aikaan ilmestyneessä  artikkelissani  (niin
sanotun Ilkka Niiniluodon ryhmän teok-
sessa Nykyajan etiikka) kuvaan ihmisen
addiktiolle alttiiksi tahoksi. Virikkeen ku-

vaukseeni olen saanut Martin Heideg-

gerilta
8. Ihminen on ihminen ni-

menomaan kohteisiinsa suuntautuvana
olentona. Yhtä auttamattomasti inhimil-
listä on kohteisiinsa hukkuminen. Ihmi-

syksilön perussuhde  kohteisiinsa on ad-

diktio, riippuvuus, kohteiden saaliiksi jou-

tuminen.

Tärkeimmät kohteemme ovat toiset
ihmiset. Toisten ihmisten addiktiivinen
tenho on vielä vastustamattomampi kuin
elottomien kohteiden (esimerkiksi rahan,
ruoan, nautintojen). Sulaudumme yhdessä
das Maniin eli – kuten olen Heideggerin
sanaluoman suomentanut – joukkosieluun
puhumaan niin kuin sitä puhutaan, ajat-
telemaan niin kuin sitä ajatellaan, sanalla
sanoen elämään niin kuin sitä eletään.
Unohdamme itse olla ja annamme kaik-
kien toisten ihmisten muodostaman ni-
mettömän ja hahmottoman kollektiivin
elää puolestamme. Addiktiomme antaa
(kaikille) toisille ihmisille (yhdessä) dik-
tatuurin meihin nähden. Ihmisen perus-
suhde toisiin on addiktatuuri (addiktio +

diktatuuri).

Ihminen on – kuten sanon kirjassani –
sielu sikäli kuin hän muistaa itse olla sen
sijaan että joutuisi toisten saaliiksi
joukkosielussa. Taide niin kuin oikea,
minun ihanteeni mukainen uskontokin,
ovat vapautta addiktatuurista. Addik-
tatuurista ihminen ei vapaudu koskaan.
Hän on sielu niin kauan kuin taistelee siitä
vapautuakseen.

7 Teoksessa Terho Pursiainen: Summa. Kootut

teologiset teokset. Helsinki: Kirjapaja, 2005.
”Arjen fundamentalismi addiktatuurin
anatomia” teoksessa Niiniluoto, Ilkka & Si-

hvola, Juha (toim.): Nykyajan etiikka.

Keskustelua ihmisestä ja yhteisöstä. Helsinki:
Gaudeamus, 2005.

8 Heidegger, Martin: Sein und Zeit.
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Jaana-Mirjam Mustavuori

Uususkonnollisuuden nousu1

Aikani lapsi

Taustallani oikeustieteen kandidaatin tut-
kinto,  erikoistuminen ihmis-  ja perusoi-
keuksiin, noin 20 vuotta kansalaisaktivis-
mia, maailman parantamista ja jär-
jestöelämää ympäristö-, ihmisoikeus- ja
kehitysmaaliikkeessä, myös tutkijan
elämää yliopistolla, pitkiä matkoja Etelä-
Aasiaan ja itäiseen ja eteläiseen Afrik-
kaan, 10 vuotta maalla Tammisaaren
saaristossa vapaana kirjoittajana ja am-
matinharjoittajana kunnes hain nykyistä
työtäni ja tulin valituksi Voi hyvin -lehden
päätoimittajaksi.

Lapsuudenkotini ei ollut uskonnol-
linen, mutta olen käynyt pyhäkoulun (oli
tapana vielä 60-luvulla), kansakoulun
uskovaisen viidesläisen kansakoulun
opettajan johdolla, tullut uskoon 12-
vuotiaana, käynyt Teinilähetyksen rippik-
oulun, toiminut Teinilähetyksen aktiivina
1976– 1980 (mm. Teinisanomien toimit-
tajana ja taittajana, käynyt kouluissa to-
distamassa, vetänyt nuorten leirejä ym).

Innostuin Äiti Teresan saamasta
Nobelin rauhanpalkinnosta vuonna 1978,
luin Taizén pitkäaikaisen priorin veli Ro-

gerin haastattelukirjan vuonna 1979 ja
samoihin aikoihin Emmauksen lum-

punkerääjät plus Amnestyn esitteen, sain
vahvan sosiaalisen herätyksen, olin
mukana Taizé-liikkeessä noin 10 vuotta
1980-luvun loppuun saakka. Minulla on
ekumenian lisäksi kokemuksia myös usk-
ontojen välisestä vuoropuhelusta. Ja sitten
putosin kristillisestä uskosta ulos…

Olin mennyt naimisiin Teinilähetyk-
sessä tutustumani miehen kanssa 20-
vuotiaana, ja ensimmäinen avioero (oma
aloite) vuonna 1989 sammutti elämänilon
kokonaan. Se toi mukanaan keskivakavan
masennuksen. Silloin Jumala kuoli minun
henkilökohtaisessa maailmassani. Jäljelle
jäi tyhjyys, masennus ja nimetön ahdistus.
(Näin jälkeenpäin katsottuna silloin kuoli
lapsenusko, ei Jumala.)

Aloitin alusta. Kuka minä olen? Etsin
itseäni taiteellisen ilmaisuin keinoin jo
1980-luvulla. Opiskelin teatteri-ilmaisua,
tanssia, joogaa, hengitystekniikoita,
luovaa liikemeditaatiota (continuumia),
laulua, kuvan tekemistä, luovaa kirjoit-
tamista. Laulamisesta tuli minulle lähes
sivuammatti yhdessä vaiheessa, olen keik-
kaillut paljon ja yhden taidenäyttelynkin
pidin. Erilaiset psykofyysiset ääritilat tuli-
vat tutuiksi, myös ihmisen mieli ja kehol-
lisuus, vähitellen. Laulaessa, tanssiessa ja
rakastellessa koin olevani kokonainen,
kaikki kehon, mielen ja sielun kerrokset
läsnä  yhtä  aikaa. Ja sitä minä kaipasin,1 Perustuu alustukseen Erkki Niinivaara -seu-

rassa 14.3.2006.
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tunnetta kokonaisena olemisesta. Olin
kovin väsynyt elämään pelkästään
päässäni.

Luin elämäntaito-oppaita, Voi hyvin
-lehteä, Tommy Hellsteniä, Helinä Sii-

kalaa, Anthony de Melloa, muutin
maalle, rakastuin ja  erosin,  rakastuin ja
erosin, ja kävin kuvataideterapiassa. Ja ta-
jusin, etten ollut oikeastaan koskaan
elänyt omaa elämääni, tuntenut omia tun-
teitani, ollut läsnä omassa kehossani enkä
ajatellut omia ajatuksiani. Jotenkin
havahduin, heräsin, pitkästä unesta.

Näkymätön maailma – siis se, mikä ei
näy –, elämän mysteeri ja sen perim-
mäiset kysymykset ovat aina kiin-
nostaneet minua. Kirkosta erosin vasta
vuoden 2000 paikkeilla, kun tajusin, etten
usko kirkon opetukseen ja opinkappalei-
siin. Siinä ei ollut mitään dramaattista.
Muutamissa läheisten hautajaisissa pap-
pien pitämät puheet saivat minut aivan
ymmälleni. Jos ei tunne kirkon dogmeja
tai usko niihin, niin ne puheet olivat pelk-
kää sanahelinää, täynnä tyhjää, merkityk-
setöntä liturgista löpinää. Mieheni
kirkkoon kuulumaton tytär, joka ei ole
saanut perinteistä uskonnollista kas-
vatusta lainkaan (taas yksi aikansa lapsi!),
ei ymmärtänyt sanaakaan pappien puhe-
ista, vaikka on varsin fiksu nuori neiti.

En siis kuulu kirkkoon, mutta minulla
on henkilökohtainen, tietoinen suhde
elämään, olemassaoloon, kenties juuri sii-
hen, mitä eri uskontojen suuret mystikot
ovat jumalaksi kutsuneet. Kokemus on
tie, ja opettajana on elämä itse. Perusluot-
tamus elämään  on palautunut, itsetunte-
mus lisääntynyt. Eläköön ikuinen kesken-
eräisyys ja nykyhetki, elämä tässä ja nyt,
juuri sellaisena kuin se nyt avautuu, het-
kestä hetkeen elettynä aina hieman erilais-
ena. Kaikki muuttuu muuksi, koko ajan.

Näin jälkeenpäin ajateltuna elämä ja
hengellinen kaipaus on ollut jatkumo, eikä
kristinuskosta putoaminen tai kirkosta
eroaminen ole ollut niin merkityksellistä.
Elämän mysteeri on ollut sama koko ajan,
ja henkilökohtaisen suhteen saaminen sii-
hen on ottanut aikansa. Kyse on ollut
omaksi itsekseen tulemisesta, hitaasta
kypsymisestä ja yhteyden saamisesta
omaan sisimpään, sieluun – toivottavasti
myös hengellisestä kasvusta.

Ruokin elämääni hiljaisuudella, ohjel-
moimattomalla ja kiireettömällä vapaa-
ajalla, luonnossa liikkumisella, luovalla li-
ikemeditaatiolla (continuum) ja lempeän
tietoisen läsnäolon harjoittelulla (engl.
mindfulness). Myös musiikki ja kirjal-
lisuus ravitsevat sielua, ja kauneus, hyvät
keskustelut. Olen onnellisesti naimisissa,
mikä sekin on sielunhoitoa. Mieheni on
uskontofilosofi, erikoistunut islamin
teologiaan ja muslimi, suomalainen.

Thomas Mertonin (1915–1968)
päiväkirjakooste Hiljainen elämä (Basam
Books) puhututti minua juuri voimak-
kaasti. Hän oli niin inhimillinen, raadol-
linen ja rehellinen. Ja Thomas Moore on
tällä hetkellä yksi lempikirjailijoitani
(suomeksi Sielun ohjaama elämä ja Sek-

sin sielu). Yksi aikamme tarina sekin.
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Thomas Moore eli katolisessa luostarissa
13 vuotta, jätti luostarin juuri ennen pap-
pisvihkimystään, on väitellyt uskontoti-
eteestä ja psykologiasta, yliopistollinen
loppututkinto myös musiikissa, toiminut
yli 20 vuotta psykoterapeuttina ja kirjaili-
jana. Hän kutsuu itseään zen-katoliseksi.

Aikani tarina

Tarinani, etsintäni ja maailmankuvani
kertoo tästä ajasta. Minun elämässäni
keskeisintä on kauneuden ja hengen
viljely, sielun ohjaama elämä, mielikuvi-
tus. Taide ja uskonnot kiinnostavat minua.
Ruokin tietoisesti sisintäni ja hoidan
sieluani, mutta en kuulu kirkkoon. Olen
ammentanut vaikutteita monista erilaisista
lähteistä – kuten niin moni muukin näinä
aikoina. Taidan olla osa tätä uususkonnol-
lisuuden ilmiötä itsekin. Eikä minulla
melkoisena individualistina ole seurakun-
taa, yhteisöä, ryhmää, johon kuulun.
Maailmankatsomukseni   on kristillisestä
uskosta putoamisen jälkeen rakentunut
kokemus kokemukselta. Koetelkaa kaik-

kea ja pitäkää se, mikä hyvää on.
Olen lukemattomien muiden tavoin

etsinyt eheyttä ja itseäni, käynyt terapi-
assa ja vaihtoehtohoidoissa, lukenut
elämäntaito-oppaita, kaivannut syvem-
mälle enkä ole löytänyt vastauksia omiin
elämänkysymyksiini kirkon perinteisestä
opetuksesta ja opinkappaleista. Tuoreen
kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuksen
Vieraantunut vai pettynyt? mukaan eron
yleisin syy on, ettei kirkon jäsenyydellä
ole mitään merkitystä. Sama täällä.

Nykytilastot kertovat, että suomalais-
ten usko perinteisiin kristinuskon oppei-
hin    on    melko    alhainen.    Kolmasosa
suomalaisista ilmoittaa ottavansa
mielellään ajatteluunsa aineksia eri usk-

onnoista. Noin 15 prosenttia suomalaisista
uskoo sielunvaellukseen. Noin puolet
uskoo yhteen Jumalaan   ja   kolmannes
elämänvoimaan, henkeen.

Kun puhutaan uskonnollisuuden,
uususkonnollisuuden ja henkisyyden
noususta ja uskontobuumista, puhutaan itse
asiassa ikivanhasta ilmiöstä. Ihmisiä on aina
kiinnostanut elämän perimmäiset kysymyk-
set: Kuka minä olen? Mikä on ihminen?
Miten saada kosketus omaan sisimpään,
sieluunsa? Mikä on ihmisen paikka maail-
mankaikkeudessa? Mikä on elämän tarkoi-
tus? Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?
Miten löytää mielenrauha ja tasapaino
omaan elämään? Miten eletään ihmisiksi?

Näihin kysymyksiin Jeesuskin aikoi-
naan pyrki vastaamaan. Ja Buddha, pro-
feetta Muhammed, monet Vanhan tes-
tamentin profeetat. Ja monet muut uskon-
not, viisausperinteet, alkuperäiskansojen
uskomukset ja elämänfilosofiat kautta
aikojen; niin myös nämä uudet uskonnol-
liset liikkeet, uudet gurut, elämäntaito-op-
paiden kirjoittajat ja elämänhallintakurs-
sien vetäjät. Kysymykset ovat vanhoja,
vastaukset uusia, osittain.

Monille meistä nykyajan ihmisistä ei
ole olemassa itsemme ulkopuolista tahoa,
joka määrittelee, mihin saa uskoa ja mihin
ei;   mikä   on   taikauskoa,   huuhaata   tai
muuten vaan pakanallista tai harhaop-
pista. Tarjonta on monipuolista. Yht-
enäiskulttuuri on hajonnut, monikulttuur-
isuus ja moniarvoisuus vallitsevat. Indi-
vidualismi jyllää.

Kirkolla ei enää ole yksinoikeutta an-
taa kollektiivisia vastauksia ihmisen
perimmäisiin kysymyksiin. Tarjonnan
lisääntyessä tieto muista uskonnoista,
filosofioista ja maailmankatsomuksista on
lisääntynyt. Kirkon opetus, sen käyttämä
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kieli ja käsitteistö eivät välttämättä tavoita
nykyajan ihmisiä, kosketa ihmisiä –
varsinkaan nuorempia sukupolvia, jotka
eivät enää ole saaneet perinteistä kristil-
listä kasvatusta.

Uskontobuumi?

Viime vuodet on puhuttu uskontojournal-
ismin noususta. Sanomalehdillä on omat
Henki ja elämä -sivustonsa, naistenlehdet
tekevät kiertokyselyjä tyyliin ”Koska ruk-
oilit viimeksi?” tai ”Mihin uskot?”,
TV:ssä keskustellaan jumalasta, uskon-
noista ja uususkonnoista. Uskonto on
lakannut olemasta yksityisasia.

Teatterintekijätkin ovat tarttuneet ai-
heeseen. Suomen Kuvalehdessä 6/2006
Pirkko Saisio ei puhu hengellisyyden vaan
spirituaalisuuden kaipuusta,    erotukseksi
kristillisestä yhteydestä. ”Se on pyhyyden ja
sisäisen hiljaisuuden kaipuuta, johon nyk-
yaika ei ole kauheasti vastannut tähän men-
nessä.” Hänen tuore näytelmänsä Virhe

menee Kansallisteatterissa. Myös KOM-
teatterin Punahukan kirjoittaja Kari Ho-

takainen on haistanut ”ilmassa leijuvan
elämän tarkoituksen kaipuun”.

Spirituaalisuuden kaipuu, ”halu ym-
märtää elämän tarkoitusta ja lähdettä” ei
ole kadonnut mihinkään sanoo RISC
Monitor-tutkimusohjelman johtaja Ilkka

Halava.  ”Tutkimuksemme mukaan  run-
sas kolmannes suomalaisista haluaisi jol-
lakin tavalla lisää henkisyyttä tai hengelli-
syyttä elämäänsä.”

Uskonnollisen ja filosofisen kirjal-
lisuuden osuus kotimaisen kirjallisuuden
koko kakusta on kuusi prosenttia. Se on
paljon! Elämme uskonnollisesti herkkää
aikaa. Tavalliset ihmiset ovat alkaneet
epäillä todellisuuskuvaansa torsoksi. Ih-
misillä on suurta valmiutta keskustella sy-

vimmistä kysymyksistä.
Koko Eurooppa on uskonnollisessa

murroksessa. Enää ei puhuta maallistumis-
esta vaan uskonnon muodonmuutoksesta.

”Uudet   uskonnolliset liikkeet saat-
tavat olla vain jäävuoren huippu laajem-
masta siirtymästä, joka on käynnissä usk-
onnollisuuden alueella”. (Kimmo Ketola,
Kirkon tutkimuskeskus)

Kun kirkon asema murenee, uskon
uudet uomat syntyvät vasta sukupolvien
mittaan. Kun nykyiset kolmekymppiset
ovat 60-vuotiaita, he ovat eri tavalla usk-
onnollisia kuin nykyiset 60-vuotiaat –
heillä on aivan erilainen uskonnollinen
tausta ja kasvatus. Kriisissä ei ole uskonto
tai uskonnollisuus sinänsä vaan uskonnol-
liset auktoriteetit ja instituutiot.

Henkisyys ei nykyisin saa ihmisiä si-
toutumaan tai liittymään mihinkään, vaikka
he suhtautuisivatkin myönteisesti uskon-
toon ja kirkkoon. Tällainen uskonnollisuus
on yhteiskunnassa näkymätöntä, ja sitä on
vaikea mitata millään gallupeilla.

Eksyksissä kuin lampaat

Raha-, kulutus- ja suorituskeskeinen
yhteiskunta ympärillämme on monille
kova kokemus, ja monenlainen henkinen
pahoinvointi jyllää. Masennus on suurin
yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeelle
jäämisen syy. Ahdistuneisuus ja addiktiot
ovat yleisiä ongelmia, ja psykoterapeu-
teilla ja psykiatreilla riittää työtä. Papin
pakeille kovin moni ei enää hakeudu. Jol-
tain osin psykokulttuuri ja terapiainstituu-
tio virallisine ja vaihtoehtoisine hoitoineen
ovat korvanneet yhden kirkon alku-
peräisistä tehtävistä; sielunhoidon ja ripin.

Monet ihmiset ovat tänä päivänä usk-
omattoman irti omasta itsestään, sisim-
mästään ja sielustaan, usein pelkkiä
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ulkoapäin ohjautuvia puhuvia päitä, jotka
eivät tunne omia tunteitaan, ajattele omia
ajatuksiaan tai ole kontaktissa edes omaan
kehoonsa. Olemme kuin   automaatteja,
jotka on ohjelmoitu hoitamaan tietyt te-
htävät päivästä päivään – työ, perhe, kun-
toilu jne. Harvat ovat todella läsnä omassa
jokapäiväisessä elämässään, arjessaan.

Paljon puhutaan masennuksesta pelk-
känä mielenterveysongelmana, joka täytyy
lääkitä pois, mutta minä ajattelen sen ole-
van terve reaktio. Kyse on elämän mielen
ja merkityksen katoamisesta, yleisestä
elämäntaidottomuudesta, tunnot-
tomuudesta, sieluttomuudesta. Olen tavan-
nut vuosien mittaan erilaisilla kursseilla
lukemattomia itseään   etsiviä, yhteyden
sisimpäänsä, sieluunsa ja sisäiseen
hiljaisuuteensa hukanneita ihmisiä. Mitä
tehdä, kun elämä ei tunnu miltään? Kun
kurssin vetäjä kehottaa kuuntelemaan
omaa   sisintä, joku toteaa, ettei kuule
mitään. Tai mitä tehdä, kun on aina enem-
män tai vähemmän paha olla, kun on aina
väsynyt? Ja kun yksi henkinen opettaja
käskee mennä oikealle, toinen vasemmalle
ja kolmas pysyä paikoillaan?

Hyvin monet ihmiset kaipaavat lisää
iloa, lämpöä ja syvyyttä omaan
elämäänsä, myös hitautta ja hiljaisuutta,
selkeyttä, yhteyttä elämän lähteeseen – ja
tietoista suhdetta olemassaoloon, niin ettei
tarvitse ajelehtia tai elää kuin robotti.
Myös tästä on kysymys uskontobuumissa.
Ihmisyyteen kuuluva syvyyden ja pyhyy-
den kaipaus tulee vaan usein julkisessa
keskustelussa esiin pelkkinä masennusti-
lastoina, psykologisena ja lääketieteellis-
enä diskurssina. Kuitenkaan ihmisyyteen
luonnostaan kuuluvaa syvyyden ja spiritu-
aliteetin kaipuuta ei voi psykologisoida,
medikalisoida tai terapoida loputtomiin.

Monet ihmiset, etsijät ja ne, jotka ovat
eksyksissä tai voivat henkisesti pahoin,
hakevat vastauksia ja apua muualta kuin
kirkon helmasta. Psykoterapeuttien ja
elämäntaitovalmentajien vastaanotoille
jonotetaan, myös vaihtoehtoisten hoitajien
vastaanotoille. Siellä on joku, joka kuun-
telee, eikä kyse ole täydentävien hoitojen
puolella analyyttisestä puheesta vaan hoi-
vasta ja kosketuksesta, hieronnasta ja si-
itä, että joku auttaa avaamaan fyysisiä,
emotionaalisia ja henkisiä jännityksiä, ja
on läsnä juuri sinua varten, hyväksyy
sinut. Vaihtoehtohoidot ovat usein hyvin
kokonaisvaltaisia, ja niissä ihminen tulee
parhaimmillaan kohdatuksi psykofyysis-
enä kokonaisuutena, jolla on myös henki
ja sielu. Tähän ei virallinen lääketiede
eikä psykologia pysty. Eikä kirkko.

Millaisia ongelmia ihmisillä on
amerikkalaisen pitkän linjan psyk-
oterapeutin Thomas Mooren mukaan?
Tyhjyys, merkityksettömyys, masennus,
ihmissuhdeongelmia, arvojen menetys,
henkilökohtaisen täyttymyksen kaipaus,
spiritualiteetin nälkä.

Carl Gustaf Jung, analyyttisen
psykiatrian isä, ymmärsi hyvin, että
monen psyykkisiä ongelmia potevan ih-
misen sielu voi huonosti; että kyse on
hengellisestä kaipauksesta. Hän lähetti
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omat potilaansa oman uskontokuntansa
pariin niin pian kuin mahdollista; katoliset
messuun ja rippituoliin, juutalaiset sy-
nagogaan ja muslimit moskeijaan. En
vaan tiedä, miten tämä lääke toimisi enää
nykypäivän maailmassa, jossa ihmiset
ovat jo niin vieraantuneita kirkon kielestä,
rituaaleista ja symboleista.

Kuitenkin ihmiselle on tärkeää löytää
tie sisäiseen temppeliinsä, joka on jokais-
essa ihmisessä. Ihmiset  kaipaavat saada
pyhyyden kokemuksia maailmasta, joka
on kätkettynä jokaisen psyykeen ja alita-
juntaan, sydämeen.

Monet hakevat apua eksyksissä
olemiseen, elämän tarkoitukseen ja
mielekkyyteen myös parisuhteesta ja
rakastumisesta. Romanttinen rakkaus on
ottanut uskonnon paikan monien länsi-
maisten ihmisten elämässä. Rakastetulta
odotetaan vastausta sisäiseen tyhjyyteen
ja syvään kaipaukseen, hyvää oloa ja hy-
väksyntää. Kun tavallisesta ihmisestä tu-
lee ihailtu ja palvottu ”elämän valo”,
hänestä tulee Jumalan kuva. Ihmisen
pelastetuksi, rakastetuksi ja hyväksytyksi
tulemisen tarve on suuri. (Robert A.

Johnson: Understanding the Psychology

of Romantic Love, 1983)

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Minulle jäi pitkästä kristityn vaelluksestani
syväksi haavaksi jokseenkin autio ja asuma-
ton kroppa, keho, ruumis, siis syvä kuilu
kehon ja hengen välille. Tunteista kirkossa
ei puhuttu juuri mitään, sallittuja olivat vain
ns. positiiviset tunteet. Viha oli tabu, ja sek-
suaalisuus pahasta. Enkä ole  kokemuksi-
neni mitenkään poikkeustapaus.

Siispä hakeuduin kehoterapioihin ja
aloin opiskella teatteri- ja lauluilmaisua
(ruumiin kieltä) ja kehotietoisuutta (joogaa
aluksi, sitten continuumia). Janosin hen-
kilökohtaista emansipaatiota ja eheyttä,
sinuksi tulemista oman kehoni ja tunteiden
kanssa, elävyyden kokemusta.

Sittemmin olen tullut siihen tulok-
seen, että ihminen on jakamaton kokon-
aisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Jokainen ihminen on keho–mieli–sielu,
jossa henki humisee. Monissa uususkon-
nollisuuden ilmentymismuodoissa ja vai-
htoehtohoidoissa suhtautuminen ihmiseen
on kokonaisvaltaista. Henkeä ja sielua
hoidetaan myös, ei pelkästään kehoa. Ja
ihmiset haluavat voida hyvin, fyysisesti,
emotionaalisesti ja henkisesti.

Siksi luontais- ja kosketushoidot,
ravitsemus, itsehoito, aromaterapia,
jooga, ayurveda, perinteinen kiinalainen
lääketiede, homeopatia, meditaatio ja
monet muut ilmiöt kiinnostavat ihmisiä.
Erilaiset tunne-elämään liittyvät hoidot ja
terapiat ovat myös suosittuja: psykologi-
nen vyöhyketerapia, rebirthing, gestalt,
bioenergetiikka – you just name it!.  Ja
joogan lisäksi monenlaiset muut kehotie-
toisuutta kasvattavat lajit kiinnostavat:
taiji, chi kung, alexander-tekniikka, feld-
enkreis, continuum… Kaikkia näitä
ilmiöitä yhdistää aidosti holistinen suhtau-
tuminen ihmiseen ja mahdollisuus itse
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kokea, kokeilla, tuntea, aistia ja proses-
soida. Tätä ei löydä kirkon helmoista, eikä
koululääketieteen tai analyyttisen psyk-
ologian parista.

Uususkonnollisuus ja uskonnollisuus

En ole tähän mennessä yrittänytkään
määritellä uususkonnollisuutta. Se on niin
moninainen ilmiö, jossain teologian, usk-
ontojen, uskomusten, psykologian ja vai-
htoehtolääketieteen välimaastossa siinä
usein liikutaan.

Luterilaiseen kirkkoon kuuluu 83
prosenttia kansasta, mutta se ei kerro
kovinkaan paljoa siitä, mihin ja miten ih-
miset uskovat. Sitä paitsi historiallisesti
myös kristinusko on vieras uskonto. Ajan-
laskumme ensimmäinen vuosituhat oli
pakanallisen kansanuskon aikakautta.

Ortodokseja on yksi prosentti, ka-
tolisia muutamia tuhansia. Juutalainen
seurakunta on tosi pieni, ja islamilaisten
seurakuntien   yhteenlaskettu jäsenmäärä
noin 3000. Suurista uskonnoista nopeim-
min kasvaa islam.

Suomessa on myös mormoneita (3 300)
ja Jehovan todistajia.

Suomen teosofinen seura perustettiin
vuonna 1907. Antroposofia ja ruusuris-
tiläisyys ovat samaa aateperhettä.
Nämäkin ovat jäsenmäärältään pieniä
yhteisöjä.

Itämaiset vaikutteet saapuivat Suomeen
60–70-luvuilta alkaen (yleensä Amerikan
kautta suodatettuna), samoin alkuperäiskan-
sojen opetukset. Suomen joogaliitto pe-
rustettiin kai 1970-luvun alussa. Nykyisin
Suomessa on mm. toistakymmentä erilaista
pientä buddhalaista tai tiibetinbuddhalaista
ryhmää ja zen-keskus.

Uushindulaisuudellakin on kannatta-
jansa. On Krishna-liike, äiti Ammaan usk-

ovien joukko ja muutamiin muihin in-
tialaisiin pyhimyksiin uskovien joukko.
Nämä ovat kaikki pieniä ryhmiä.

Sitten on Minä Olen -, Henkimaailma-
ja Ultra-lehtiä lukeva ryhmä, joita kiin-
nostaa rajatieto, taikausko, henkimaailma,
yliluonnolliset ilmiöt, menneet elämät,
ruumiista  irtaantuminen, kaukoparannus,
okkultit ilmiöt ynnä muu vastaava. Minä

Olen -lehti on 15-vuotias, sen painos on
15 000 kpl ja jokavuotisilla Minä Olen

-messuilla käy 6000–7000 ihmistä.
Samaan ryhmään kuluvat Sammon takojat

ja muinaissuomalaisesta kansanuskosta
ammentavat, ns. Kalevala -uskovaiset.

Kun keskustelin näistä rajatieto- ym.
ilmiöistä Owe Wikströmin kanssa häntä
pari vuotta sitten haastatellessani, hän
puhui new agen sijasta old agesta. Tai-
kauskoa on ollut olemassa aina ja kaik-
kialla. Mutta kaikkea uususkonnollisuutta
ei missään nimessä voi kutsua taikausk-
oksi ja huuhaaksi.

Aikamme suurin epäjumala taitaa
kuitenkin olla raha ja suurin uskonto
taloususko, mistä aiheesta on  pari kiin-
nostavaa teatteriesitystäkin meneillään
Helsingissä: Talousteologiset iltamat

Teatteri Avoimissa Ovissa ja Rahan seu-

rakunta Teatteri Naamiossa ja höy-
henessä.

En usko, että ihmisen hengellisen
kypsyyden ja spiritualiteetin syvyyden ja
aitouden raja kulkee kirkkokuntien, usk-
ontojen tai uusien suuntausten välissä. Se
kulkee ihmisyksilöiden välillä. Mitä ta-
hansa uskontoa ja uskomusta – myös
kristinuskoa – voi käyttää eskapismiin,
valtaan, oikeassa olemiseen, oman itsensä
korottamiseen/alentamiseen, alkuperäisen
itsensä ohittamiseen, elämästä vieraantu-
miseen – välineenä ja projektioina siis.
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Näin ihminen itse tai mikä tahansa oppi
asettuu elämän/olemassaolon ja ihmisen
väliin,    ja ihmisen    sydän kylmenee.
Hedelmistään puu tunnetaan, sanotaan.
Missä on rakkaus, siellä on Jumala.

Kirkon rooli?

Minä tunnen olevani niin kaukana kirk-
osta, että kirkon roolista on suorastaan
vaikea puhua. En ole ollut henkilökohtais-
esti tekemisissä kirkon kanssa noin 16
vuoteen, muutamia häitä, kastetilaisuuk-
sia, hautajaisia ja joulukirkkoja lukuun ot-
tamatta.

Terho Pursiainen pohti tammikuun
HS:n kuukausiliitteen jutussa, että kirkon
ovat monin paikoin varanneet   omaan
käyttöönsä piirit, jotka ovat oikeastaan
katkaisseet siteensä tavallisiin ihmisiin ja
heidän kokemuksiinsa. Sisäpiirit ovat rak-
entaneet itselleen oman elämänpiirinsä,
jota hallitsevat opit ja käsitteet. Niillä pi-
ireillä on tiukat odotukset siitä, millaisia
ihmisten pitäisi olla ja miten heidän tulee
elää, mitä ei saa tehdä ja mitä taas pitää
tehdä.

Ei tämmöinen meininki puhuttele
suurinta osaa nykyajan ihmisistä lainkaan.
Se työntää ihmiset poispäin kirkosta.
Minulla on myös sellainen tytinä, että
kirkko on vienyt ihmiset liian kauas ruu-
miillisuudesta, maasta, luonnosta ja sen
salaisuuksista, erityisesti ihmisen femini-
inisestä puolesta. Pirkko Saisio toteaa em.
Suomen Kuvalehden haastattelussa, että
luterilainen kirkko on kadottanut uskon-
puhdistuksessa substanssinsa: uskonnon
mysteerin.

Terho Pursiainen ennustaa kirkolle
kulttuurishokkeja. Niitä on tulossa ulk-
opuolelta, kun kirkko joutuu taistelemaan
paikastaan monikulttuurisessa yhteiskun-

nassa. Niitä on tulossa sisältä päin, kun
uskonnollinen tietämys laskee ja uususk-
onnollisuus alkaa tunkeutua kirkkoon, en-
nen pitkää myös kirkon teologisen
sivistyneistön ja toimihenkilöiden pariin.

Miten varautua kaikkeen tähän? Eh-
dotan avointa vuoropuhelua eri uskonto-
jen ja    uususkonnollisten    suuntausten
kanssa, yhteisiä tilaisuuksia, ihmisten
välisiä kohtaamisia; tavallisten ihmisten
kuuntelua heidän arkisessa ahdingossaan,
sielunhoitoa. Kuuntelua ja vuoropuhelua,
korkeimpien kirkollisten johtajien ja pai-
kallisseurakuntien tasolla. Kirkon on
luovuttava oikeassa olemisesta. Ei mikään
instituutio voi nyky-Suomessa sanella,
mihin ja miten ihmisen pitää uskoa. Mutta
voiko kirkkoinstituutio auktoriteetteineen
ja hierarkioineen muuttua enää ihmisten
liikkeeksi, avoimeksi eläväksi proses-
siksi? Voiko jähmettynyt instituutio alkaa
elää? Vai onko kirkko ja sen teologia
muuttunut museoksi?

On lähdettävä liikkeelle ihmisten
omista elämänkysymyksistä ja niistä ti-
lanteista, joissa he elävät; ei opeista, dog-
meista ja sen sellaisesta. Onko elämää en-
nen kuolemaa vaan onko tämä yhtä suorit-
tamista kehdosta hautaan? Miten saada
kosketus ja yhteys omaan sisimpään,
ytimeen, sieluunsa? Se on monen ihmisen
ydinkysymys.

Ei kenellekään voi kaataa enää nyky-
isin niskaan kokonaista kristillistä maail-
mankuvaa, jossa on valmis vastaus mihin
tahansa elämän peruskysymykseen. Ih-
misen täytyy saada itse rakentaa maail-
mankuvansa, kokea omat kokemuksensa,
tehdä omat virheensä, löytää oma tiensä.

”Minä  olen  tie, totuus ja  elämä”,  sanoi
Jeesuskin. Kokemus on tie. Onko koskaan
itse asiassa ollut muita teitä?
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Ismeistä ja uskosta: vastaus Terho Pursiaiselle

”Emmekö voisi myöntää, että kaikki vil-
pitön pyrkimys ymmärtää maailmaa on
totuuden teologiaa?”

Terho Pursiainen on lukenut tarkasti kir-
jaani Usko (Kirjapaja 2005). Olen hänen
kanssaan samaa mieltä siitä, että ajatuk-
sissamme uskonnon kielestä on paljon
samankaltaisuutta. Mutta myös eroja.

Muutamissa tärkeissä asioissa
olemme eri mieltä. Keskeisin näistä on
nähdäkseni kysymys maailman perim-
mäisestä hyvyydestä tai pahuudesta.
Minulle maailma on perimmiltään hyvä,
Pursiaiselle mitä ilmeisimmin paha tai ar-
voneutraali tavalla, joka meidän näkökul-
mastamme tulee lähelle pahuutta. Ainakin
myönteinen maailmankuvani tuntuu häntä
kiusaavan.

Pursiaisen kritiikki optimismiani
kohtaan nousee kuitenkin osittain virheel-
lisistä lähtökohdista. Todellisuuden
perimmäinen hyvyys ei tarkoita suinkaan
sitä, että maailma olisi absoluuttisen hyvä,
vailla pahuuden häivääkään, tai että sen
hyvyys vapauttaisi meidät vastuusta tai
velvollisuudesta toimia. Päinvastoin,
”tämän hyvyyden puolesta täytyy toimia
aktiivisesti”, kuten Usko-kirjassani
(s.114– 115) huomautin.

Maailma perimmäinen hyvyys on
tavallaan statistinen ilmiö: hyvyys on lei-

mallista maailmalle, paha poikkeuksel-
lista, ja sen näennäinen menestys johtuu,
toistettakoon se tässä, siitä, että me
helposti kiinnitämme erityistä huomiota
tähän suhteellisen harvinaiseen ilmiöön,
pahuuteen. Pursiainen poimii vas-
taesimerkkinsä Sodan ja rauhan taistelu-
tanterelta – siis sangen poikkeuksellisesta
tilanteesta. Arjessa ihmiset eivät säntää
toistensa kurkkuun. Hyvyys on vallitseva
tila, pahuus poikkeus.

Ajatus todellisuuden perimmäisestä
hyvyydestä ei ole ristiriidassa vastuun
kantamisen kanssa. Totuus on, että var-
masti reilusti yli 99 % ihmisistä ei
koskaan ole kylmäverisesti murhannut
toista ihmistä. Tämä tilanne on aina ollut
vallalla ja sama pätee varmasti myös tule-
vaisuudessa. Tällainen varmuus ihmisen
perimmäisestä murhanhimottomuudesta
ei vapauta ketään murhaamaan toisia sillä
perusteella, että statistisesti ihmiset eivät
kuitenkaan pääsääntöisesti murhaa toi-
siaan, tekeepä yksi yksilö mitä tahansa.
Yksikin murha merkitsee, joten yleisen
asiantilan (murhanhimottomuus) havait-
seminen ei mitenkään merkitse sitä, ettei
meidän tarvitsisi niistä poikkeuksellisista
tapauksista välittää. Murha on pahuutta ja
sitä vastaan meidän on taisteltava, vaikka
tiedämmekin, että se on poikkeuksellinen
pahuuden ilmentymä. Tai sitten juuri

KESKUSTELUA
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siksi, että tiedämme sen.
Pursiaiselle optimismi tuntuu liittyvän

läheisesti siihen ajatukseen, että ihminen
heittää vastuun Jumalalle, joka kyllä pitää
pyörät pyörimässä. Jos maailma kerran on
perimmäiseltä luonteeltaan hyvä, mitäpä
tässä kantamaan vastuuta tai tekemään
hyvää.

Tällainen optimismi olisikin epämiel-
lyttävää, eettisen vastuun pakoilua. Se ei
kuitenkaan onneksi ole ainoa muoto opti-
mismista. Myös se, että tietää todel-
lisuuden perusluonteen hyväksi, on eettis-
esti velvoittavaa ja yksilön hyvinvoinnin
kannalta olennaista. Jos minä teen pahaa,
etäännyn todellisuuden ytimestä ja joudun
sen kanssa riitasointuun. Ja kaiken lisäksi
vähennän ympärilläni olevaa hyvää. Asiat
kyllä sujuvat loppujen lopuksi hyvin
minusta riippumatta yleisellä tasolla,
mutta omassa elämässäni ja lähiym-
päristössäni haluttomuuteni olla sopusoin-
nussa todellisuuden kanssa vähentää hy-
vää.

Entä jos kaikki lakkaisivat tekemästä
hyvää? Eikö pahuus silloin voittaisi? Pe-
riaatteessa näin kai olisi, mutta nyt
olemme siirtyneet todellisesta maailmasta
kuvitteelliseen. Uskon kyllä, että ih-
misellä on vapaa tahto ja siten jokainen
voisi yhtäaikaa päättää heittäytyä pahaksi,
mutta ihmisen psyykkinen rakenne tekee
tällaisen harvinaiseksi vaihtoehdoksi –
terve ihminen tuntee haluttomuutta pa-
huuteen, vaikka siihen kykenisikin. Se
että silmiimme   sattuu   uutisia kansan-
murhista, ei muuta tilannetta: pahimmat-
kin verityöt jäävät kokonaiskuvassa poik-
keuksellisiksi ja lyhytaikaisiksi ilmiöiksi.

Tämä varmuus todellisuuden hyvyy-
destä ei vapauta meitä vastuusta eikä se
saa muuttaa meitä passiivisiksi. Käytän-
nössä ihminen saa voimaa juuri toiveik-
kuudesta, uskosta siihen, että pahuuden
valta on näennäistä ja että normaalitila
pyrkii aina   palautumaan   hyväksi, sitä
nopeammin, mitä aktiivisemmin me au-
tamme. Jos menetämme uskomme todel-

lisuuden perimmäisestä hyvyydestä,
olemme vaarassa ajautua välinpitämät-
tömyyteen. Samoinhan yksilötasollakin
masennus ajaa pois toimimasta asioiden
korjaamiseksi.

Optimismia ei ole syytä samaistaa
eskatologiseen toivoon. Maailma on jo,
tässä ja nyt, perimmiltään hyvä, eikä se
muunlaiseksi muutu tulevaisuudessakaan.
Ei pahaksi, mutta eipä kai myöskään täy-
dellisen hyväksi, vaikka kuinka sitä
toivoisimme. Meidän vastuullamme on
pitää hyvyyttä yllä, olla sopusoinnussa
perimmäisen hyvän todellisuuden kanssa.

Pursiaisen pessimismi noussee sy-
västä vakaumuksesta – saman tosin
myönnän oman optimismini suhteen. Hie-
man minua jää hänen kirjoituksessaan
häiritsemään tämän intuitiivisesti omak-
sutun asenteen nostaminen jalustalle valit-
semalla sopivat termit. Pursiainen asettuu
”totuuden teologiksi”, minä joudun,
kylläkin hyvässä seurassa, ”menestyksen
teologian” koriin. ”Totuuden teologit ki-
tuvat mieluummin totuudessa (…) kuin
kukoistavat haaveissa ja puolitotuuksissa”
(s. 68).

Retoriikan kannalta oivallisesti valittu
termi. Ilman muuta lukija asettuu to-
tuuden puolelle, pinnallista menestymisen
teologiaa vastaan. Mutta onko Pursiaisen
teologia sitten jotenkin eri tavalla to-
tuudellista kuin muiden teologia? Pur-
siainen myöntää, että totuutta on mahdo-
tonta köyttää, mutta samassa  hengenve-
dossa tulee retorisesti omineeksi totuuden
pessimismille. Koska maailma on kurja ja
paha paikka, jossa totuuden teologit kitu-
vat, optimismi on tietysti haaveellista me-
nestyksen teologiaa. Jos näin ajattelisin,
en varmasti optimisti olisikaan. Minun
näkökulmastani vain näyttää kovasti siltä,
että pahuuden kurjuudessa vellominen on
silmien ummistamista ympärillä vallit-
sevalta hyvyydeltä. Me totuuden teologit,
voisin sanoa termeistä Pursiaisen kanssa
taistellen, näemme maailman olevan
perimmiltään hyvä ja rakennamme ajat-
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teluamme tämän havainnon väliin. Te
kurjuuden teologit katselette maailmaa
sensaatiolehdistön kauhu-uutisten kautta.

Tällainen retorinen sanankäyttö on ti-
etysti tarpeetonta. Emmekö me molemmat
voisi myöntää, että kaikki vilpitön
pyrkimys ymmärtää maailmaa on to-
tuuden teologiaa?

Toinen termi, jota Pursiainen käyt-
telee köykäisesti, on fundamentalismi.
Hän sentään myöntää, että sidostani me-
nestyksen teologiaan ja fundamentalis-
miin on vaikea havaita. Mutta siellä ne,
hänen mukaansa, kuitenkin ovat (s. 68).
En ole aivan varma, mitä Pursiainen fun-
damentalismilla tässä yhteydessä oikeas-
taan tarkoittaa. Kiusallisesti minusta jää
tuntumaan, että termi on valittu ennen
muuta kielteisten vivahteittensa takia –
niin kristillinen kuin islamilainenkin fun-
damentalismi ovat epämiellyttäviä ajatus-
suuntauksia, joihin harva Vartijan luki-
joista samaistuisi. Enkä ainakaan minä
löydä niistä kummastakaan omia ajatuk-
siani.

Fundamentti, perusta, minulla tietysti
on, kuten Pursiaisella itselläänkin.
Minulla luottamus maailman perim-
mäiseen hyvyyteen, Pursiaisella mitä il-
meisimmin sen pahuuteen. Jokainen jou-
tunee perustamaan ajattelunsa jollekin
fundamentille, olipa se sitten vaikka
epäilys ja epävarmuus.

Pursiaisen mukaan ”varmoja totuuk-
sia sijaitsee vain fundamentalistin
mielessä”. Enpä tiedä. Minä itse annan ar-
voa intuitiiviselle tiedolle, enkä osaa
oikein lukea jotakuta fundamentalistiksi
vain siksi, että hän uskoo, että 1+1=2 tai
että ”cogito, ergo sum”. (Descartes'n
päättely menee nopeasti hakoteille, mutta
tuo lähtökohta on aivan hyvä intuitiivista
tiedonvarmuutta kuvaava lause.)
Lauseiden tarkan merkityksen selvittely
on äärimmäisen vaikeaa, eivätkä ym-
märtääkseni matemaatikot vieläkään
pysty todistamaan matemaattisen jär-
jestelmän sisällä, että 1+1=2. Mutta juuri

siitä nousee intuitiivisen tiedon ja var-
muuden merkitys: me voimme olla asiasta
varmoja, vaikkemme kykenisikään ana-
lyyttisesti todistamaan sitä. Minä ainakin
olen varma olemassaolostani, ja kai Pur-
siaisenkin täytyy olla varma omasta ole-
massaolostaan. Kukapa jaksaisi lähteä
käymään keskustelua Vartijan palstoilla,
ellei olisi olemassa.

Olemme siis molemmat tavallamme
fundamentalisteja, mutta silti on ehkä
syytä rajoittaa termi koskemaan niitä,
jotka uskovat järkähtämättömästi ja kir-
jaimellisesti tiettyihin  uskonnollisiin pe-
rusteksteihin ja kieltäytyvät kyseenalais-
tamasta niitä. Minun järkähtämätön var-
muuteni ei kohdistu kielellisesti muotoil-
tavissa oleviin uskonkäsityksiin, eikä op-
timisminikaan nouse jostakin auktoritati-
ivisesta lähteestä vaan maailman tark-
kailemisesta avoimin silmin.

Samanlaista ad hominem -argumen-
taatiota Pursiainen tuntuu muutenkin
viljelevän. Hän kirjoittaa käsityksistäni
mm. näin (s. 65): ”Olemassaoloa hallitsee
jokin, mikä pitää huolta siitä, että asiat
sujuvat – ihmisen kannalta! – loppujen
lopuksi hyvin.” Tuo ajatusviivojen väliin
jäävä huudahdus on turhanaikainen re-
torinen temppu. Taidan olla optimismis-
sani niin vahva, että uskon hyvyyteen
myös siilien tai saniaisten näkökulmasta.

Vakavammin Pursiainen menee
harhaan kirjoittaessaan lopuksi (s. 68),
että ”Fundamentalistien tapaanhan
Hämeen-Anttila tahtoo minun uskovan jo-
honkin sellaiseen, mitä hän ei kykene pe-
rustelemaan minulle.” Koetin kyllä tehdä
kirjassani selväksi sen, että intuitiivisen
varmuuden luonteeseen kuuluu ni-
menomaan todistamattomuus: sitä ei voi
todistaa oikeaksi eikä niin muodoin toista
ihmistä voi kuvitella vakuuttavansa
millään  argumentoinnilla: ”uskoa  ei  voi
myöskään todistaa toiselle oikeaksi”
(Usko, s. 121). Toki tahtoisin Pursiaisen-
kin avaavan silmänsä todellisuuden
perimmäiselle hyvyydelle, mutta en minä

113



sitä varten kirjaani kirjoittanut, enemmän
vain ääneen ajatteluna.

Todellisuuden perimmäisestä luon-
teesta ja maailman hyvyydestä on mukava
keskustella. Tärkeätä on pyrkiä irrottautu-
maan piintyneistä ajattelutavoista ja het-
kessä elävän uutisvirran pyörteistä,
tarkastelemaan    tilannetta rauhassa ja
ikään kuin hieman etäämpää. Pursiaisen

puheenvuoro tarjosi minulle tilaisuuden
mietiskellä uudelleen asiaa, varsinkin kun
Vartijan toimitus ystävällisesti tarjosi
mahdollisuuden jatkaa keskustelua.
Toivottavasti keskustelu jatkuu.

Jaakko Hämeen-Anttila
Helsinki

Viihteellistyvä uskonto

Sata grammaa uskontoa, kiitos! Nykyai-
kainen ihminen ei mene kirkkoon
tulikivenkatkuisen saarnan toivossa.
Elämyksellisyys ja viihteellisyys ovat
tämän hetken muotisanoja myös uskon-
nossa. Mutta voidaanko uskontoa kaupata
ja elämänkatsomusta myydä toreilla?

Ilmeistä on, että kysyntä  ja tarjonta
kohtaavat toisensa suurilla uskonnon
markkinoilla, jotka toimivat yhtälailla niin
luterilaisen kirkkomme sisällä kuin
muiden enemmän tai vähemmän va-
paiden, karismaattisten uskonnollisten yh-
dyskuntien piirissä. Joku meistä etsii niin
kutsuttua voimakasta ryhmää, toinen kai-
paa henkilökohtaista hengellistä ohjausta
ja kolmas taas on hetkellistä hurmostilaa
vailla. Jokainen meistä haluaa kirkon tai
uskonnollisen yhdyskunnan kohtaavan
juuri minut, elämäntilanteineni, ongelmi-
neni ja kysymyksineni. Mitä kirkko
onkaan valmis tekemään minun hyväk-
seni?

Erilaisia festivaaleja ja erityisjumalan-
palveluksia on  järjestetty viime vuosina
yhä enemmän ja useimmiten nämä tapa-
htumat ovat syntyneet tarjoamaan ihmis-
ille vaihtoehdon, mahdollisuuden kokea
jotain uskonnollista tässä pitkälle kaupal-
listuneessa yhteiskunnassa. Tällaisista ti-
laisuuksista voidaan mainita esimerkkinä
mm. tuomasmessut. Tämän alun perin
kokeellisen erityisehtoollisjumalan-
palveluksen nimi viestii, että tilaisuuteen
ovat tervetulleita kaikki etsijät ja epäilijät.

Nimi on peräisin apostoli Tuomaalta, joka
epäili Jeesuksen ylösnousemusta. Vaikka
tuomasmessun ydin onkin ehtoollinen, on
jumalanpalveluksen kulku melko vapaa-
muotoinen ja asiakaslähtöinen. Erityis-
osion aikana kirkossa voi vaeltaa vapaasti
ja niin halutessaan keskustella pappien
kanssa. Tarkoituksena on tukea yksityistä
ihmistä, auttaa häntä löytämään henkiset
ja hengelliset voimavaransa.

Maata Näkyvissä -nuorisotapahtu-
massa keskeisessä roolissa on gospel-mu-
siikin siivittämän kristillisen viestin levit-
täminen nuorison keskuuteen. Mielestäni
tällaisissa tilaisuuksissa piilee kuitenkin
eräänlaisen nurkkakuntaistumisen ja
lahkoutumisen vaara. Hengellisten koke-
musten varjolla nuorille pyritään välit-
tämään järjestäjätahon maailmankat-
somus. Maata Näkyvissä -tapahtuman jär-
jestäjä, Suomen Luterilainen  Evankeliu-
miyhdistys (SLEY) on tehnyt hyvin
selväksi kielteisen kantansa mm. naispap-
peuteen.

Uskonnon kaupallistumista ja tavoit-
teita sen takana sopiikin pohtia. Onko
kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien
perimmäisenä tavoitteena houkutella
pysyviä jäseniä vai saavuttaa taloudellista
hyötyä? Kirkko ja uskonto eivät ti-
etenkään voi elää tämänhetkisen
yhteiskuntajärjestelmän ja aikakauden
ulkopuolella, mutta onko massojen
kosiskelu sen arvojen mukaista? Millä
tavalla tilaisuudet vaikuttavat ihmisiin
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hetken hurmoksen sijaan syvällisemmässä
mielessä? Onko vaikutus järjestäjän kan-
nalta toivottu, vai innostavatko nämä ti-
laisuudet ihmisiä etsimään itseään ja ex-
treme-elämyksiä yhä innokkaammin
myös kirkon ulkopuolelta? Jos tapahtu-
mien tavoitteena on lujittaa jäsenten ja
seurakunnan välistä suhdetta, niin tuot-
teistaminen aiheuttaa sille kyllä suurta
hallaa ja vahinkoa.

Erityisen voimakkaana markkina-
henkisyyden voi nähdä Hengen ja Tiedon
messujen toiminnassa. Tapahtuma esittää
poikkileikkauksen koko rajatiedon ken-
tästä. Tarjolla on kaikkea mahdollista
maan ja taivaan väliltä. Tapahtuman hy-
väksi voidaan lukea kiinalaisen Falun
Gongin nostaminen maailman ja Suomen
tietoisuuteen ja Kiinan hallituksen tätä
elämänkatsomuksellista liikettä vastaan
toteuttaman vainokampanjan alas ajami-
nen. Varjopuolena voi nähdä messujen
kaupallisuuden aiheuttavan yleistä uskon-
tokielteisyyttä ja hämärtävän perinteistä
uskonoppia entisestään. Kohta olemme ti-
lanteessa, missä kukaan ei tiedä mihin
uskoa – Jeesukseen vai joogaan,
teosofiaan vai teologiaan. Toisaalta
voimme kysyä, onko perinteisten kirkko-
jen  ja  uskonoppien aseman heikentymi-
nen sittenkään paha asia, jos se, filosofian
tohtori Tuomas Martikaisen sanoja

mukaillen, ”tukee yksilöllisyyttä ja valin-
nan vapautta ja sekoittaa maallisen ja
hengellisen välistä rajaa”. Onko mahdol-
lista, että yhä useampi löytää uskonnon tai
elämänkatsomuksen juuri erilaisten tapa-
htumien kautta?

Lopulta voimmekin kysyä, onko usk-
onnon kaupallistuminen välttämättä ai-
noastaan negatiivinen asia, puhumat-
takaan järjestäjätahojen perimmäisistä
pyrkimyksistä. Maata Näkyvissä -tapa-
htuma järjestettiin alun perin kesken kou-
lupäivää sydänkohtaukseen kuolleen po-
jan muistolle. Tapahtumien järjestäjät ta-
htovat antaa itsestään kuvan suurina hy-
väntekijöinä. Saako hengellistä viihdettä
tarjota voiton takomisen varjolla? Ihmiset
kulkevat elämänkatsomusmarkkinoilla
uskonnon laarien välissä poimien hiukan
täältä ja vähän tuolta, silti kuitenkaan si-
toutumatta mihinkään katsantokantaan
sen kummemmin.

Jään muistelemaan Raamatun ker-
tomusta siitä, mitä Jeesus teki rahan-
vaihtajien ja kyyhkystenmyyjien pöydille
Jumalan temppelissä. Mitä mahtaakaan
maksaa hattara ja popcorn Hengen ja Tie-
don messuilla – maltaita, kenties?

Jani-Petteri Leppänen, Lahti
jani.leppanen@pp3.inet.fi
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NÄKÖALOJA

Ehdottoman totuuden markkinarako

Uskonto on Yhdysvalloissa käymistilassa.
Tästä kertoo ainakin Dave Shiflettin kirja
Exodus: Why Americans Are Fleeing Lib-

eral Churches for Conservative Christi-

anity? (Sentinel, Penguin Group 2005).
Kirjan tuhannen taalan kysymyksenä on,
miksi ”vesittynyt kaikki käy -kristinusko
on laukaissut raamatulliset mittasuhteet
saaneen eksoduksen”, joukkopaon van-
hoista liberalisoituneista kirkoista. Shiflett
paljastaa jo teoksensa johdannon ensim-
mäisellä sivulla tutkimuksensa lähtök-
ohdan. Uskonnossa on kysymys uskon-
non myymisestä, tuotteen markkinoin-
nista. Liberaali kristinusko, joka ei usko
Jumalaan perinteisen kristinuskon opet-
tamalla tavalla, ei pysty myymään tuotet-
taan, vaan asiakkaat pakenevat markki-
noilta perinteisempiin kirkkoihin. Johdan-
non toisella sivulla kävelee vastaan
Suomessakin vieraillut John Sheby

Spong, jonka hahmo saa havainnollistaa
älykästä, mutta markkina-arvonsa menet-
tänyttä kristinuskoa. Spongin ja muiden
liberaaleja mielipiteitä homosek-
suaaleista, sodasta ja rauhasta sekä ta-
loudellisesta oikeudenmukaisuudesta ei
kiinnosta kuunnella kirkossa, koska niistä
saa kyllikseen jo istuessaan kotisohvalla

ja katsellessaan televisiota.
Shiflett todistaa teesinsä tilastojen

avulla. Kuluneen kymmenen vuoden ai-
kana USA:n presbyteerinen kirkko on me-
nettänyt 11,6 % jäsenistään, yhdistynyt
metodistikirkko 6,7 % sekä episk-
opaalinen kirkko 5,3 %. Sen sijaan kon-
servatiiviset yhteisöt ovat samassa ajassa
kasvattaneet jäsenmääräänsä, etelän bap-
tistit 5 %, traditionaalinen presby-
teerikirkko 42,4 % ja evankelikaalinen va-
paakirkko jopa 57,2 %. Myös hellun-
tailaiset yhteisöt ovat kasvaneet samaan
tapaan. Tällainen kehitys on itse asiassa
ollut käynnissä jo 1960-luvulla, jolloin
”sekularisaatiosta” alettiin keskustella.

Kirjassaan Shiflett haastattelee lib-
eraaleja kirkonmiehiä ja -naisia yksinker-
taisesta kysymyksenasettelusta käsin. Jos
Raamattu ja kristillinen oppi ovat ilmoi-
tettu  jumalallinen kokonaisuus; jos siitä
hylkää jotakin, on samalla hylännyt
kaiken. Erityisen kiinnostunut Shiflett on
pappien suhteesta homoseksuaaleihin.
Hän kuvaa liberaalin raamatunselityksen
logiikan, jonka mukaan homoseksuaal-
isuutta ei tule tuomita, koska Raamatussa
annetaan muitakin määräyksiä, joita voi
pitää käsittämättömän julmina –
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esimerkiksi määräys vanhempiaan
lyöneen tappamisesta (2. Moos. 21:15).
Shiflett ei kuitenkaan pysähdy pohtimaan,
mitä tässä logiikassa mättää, vaan tyytyy
kertomaan kuulleensa sellaisesta ennen-
kin.

Toisaalta Shiflett problematisoi ongel-
maa tavallista syvemmin. Hän esittelee
gallup-tutkimuksia, joiden mukaan uudes-
tisyntyneiksi itseään kutsuvat kristityt
eivät keskimääräisesti poikkea lainkaan
niin paljon  liberaaleista kristityistä  kuin
ehkä odottaisi. Heistä 35 % ei usko Jee-
suksen ruumiilliseen ylösnousemukseen,
ja yli puolet (52 %) heistä ajattelee, että
Pyhä Henki on vain symboli Jumalan läs-
näololle eikä itsenäinen elollinen olento.
Kristittyjen  moraalista kiinnostunut  Shi-
flett tietää myös kertoa, että uudestisyn-
tyneille kristityille on     saatu jopa
korkeampi avioeroprosentti kuin niille,
jotka eivät pidä itseään kristittyinä. Sen
sijaan he ovat paremmin koulutettuja kuin
Yhdysvalloissa tavallisesti      luullaan;
korkeakoulutodistus on heistä lähes joka
kolmannella. Shiflett kiinnittää huomiota
myös siihen, että amerikkalaisten
keskimääräinen johdonmukaisuus uskon
asioissa on koko lailla kateissa. Raamatun
paikkansapitävyyteen kaikissa sen
opetuksissa uskoo 60 % amerikkalaisista,
ja 70 % pitää Jumalaa kaikkivaltiaana ja
kaikkitietävänä. Shiflett valittaa tämän
kertovan siitä, että monet eivät tiedä, mitä
Raamatussa todella opetetaan. Stimuluk-
sen mielestä voisi pikemminkin pohtia
sitä, mitä tuollaiset lauseet ylipäänsä tark-
oittavat siinä todellisuudessa, jota ihmiset
elävät päivästä toiseen, päästipä niitä
suustaan fundamentalisti tai sitten aivan

tavallinen maailmankansalainen.
Yhden poliittisen päätelmän rapakon-

takaisesta maailmasta voisi tehdä: Yhdys-
valtojen poliittisen ja taloudellisen
mahdin rapautuminen, terrori-iskut, luon-
nonkatastrofit ja tavallisten kansalaisten
velkaantuminen panevat etsimään toivoa
perinteiseen tyyliin mielletystä tuon-
puoleisesta totuudesta, joka avaa itselle
kuolemanjälkeisen elämän ja oman maail-
man vihollisille helvetin tulen.

Suomeen Shiflettin analyysi ei aivan
sovi, vaikka joitakin piirteitä siitä voi
helposti siirtää tännekin. On varsin taval-
lista, että kristillistä uskoa punnitaan
meilläkin polarisaatioiden kautta.
Kristinusko on joko absoluuttinen totuus
tai petosta ja valhetta; se on joko ilmoi-
tettu oppi, johon sitoudutaan, tai sitten
subjektiivista uskoa, jolla ei ole minkään-
laisia objektiivisia kriteerejä; sitä pitää
markkinoida kuin kännykkää siinä usk-
ossa, että se on markkinoiden paras.

Stimulus ihmettelee näin kaksijakoista
kuvaa uskonnosta, koska se takana on
huoli itsestä: joko oma usko on ainoa to-
tuus tai sitten koko elämä on mieltä vailla.
Kuitenkin jokainen uskonto on ensi si-
jassa kulttuuria  –  ei  totta eikä  valhetta.
Kulttuuri on aina suhteessa siihen todel-
lisuuteen, jota eletään päivästä toiseen ja
jossa myös kaikkea kulttuuria pohjimmil-
taan testataan. Kun todellisuuden testissä
ehdottomat totuudet riisutaan niihin liitty-
vistä valtapyyteistä, voi vain hartaasti
toivoa, että jäljelle jää jotakin inhimillis-
esti kestävää ja älyllisesti rehellistä.

Stimulus
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ARVIOT
Leo Näreaho

PIDOT (NORSUNLUU)TORNISSA?

Nykyajan etiikka: keskusteluja ihmisestä ja yhteisöstä. Toim. Ilkka Niiniluoto ja Juha

Sihvola. Gaudeamus, 2005.

Ilkka Niiniluodon ja Juha Sihvolan toimit-
tama kirja Nykyajan etiikka jatkaa intellek-
tuellipuheenvuorojen sarjaa, jonka lähtök-
ohtana oli lamasyksy 1993 ja Niiniluodon
johdolla seuraavana vuonna julkaistu teos
Suomen henkinen tila ja tulevaisuus.
Käsillä oleva kirja (jo neljäs samassa ”sar-
jassa”) ei tarkastele eettisiä ja yhteisöllisiä
kysymyksiä   erityisesti Suomen näkökul-
masta, vaan perspektiivi on globalisoituvan
maailman henkeen sopivasti lähinnä
yleislänsimainen. Kirjassa käsitellään tai si-
vutaan uskontoa kolmessa artikkelissa (Jari
Ehrnrooth, Terho Pursiainen, Juha Si-
hvola); osansa saavat myös yritysetiikka
(Ilkka Niiniluoto), maaseudun sosiologia
(Juha Kuisma), kansalaiset kuluttajina
(Liisa Uusitalo) ja valistuksen yleinen
problematiikka (Paavo Löppönen).

Itse asiassa juuri aiheiden hyvin eri-
lainen kirjo tekee kirjasta kovin hajanaisen.
Yhteinen teema voisi olla selvemmin esillä.
Tässä suhteessa on liioiteltua puhua (kirjan
nimessä) ”keskusteluista”. Kirjoittajat eivät
keskustele ainakaan keskenään (Sihvola
lievänä poikkeuksena). Toki asialla ovat tai-
tavat kirjoittajat, mutta kovinkaan uude-
noloisia analyysejä kirjassa ei ole; samoin
tekstit liikkuvat aika abstraktilla ja
akateemisellakin tasolla. Eikö yli kymme-
nen vuoden jälkeen ensimmäisen puheen-
vuoron ilmestymisestä olisi voinut tutkia,
kuinka Suomi on aineellisesta ja henkisestä
lamasta selvinnyt? Missä ovat huomiot yhä
ajankohtaisesta työttömyydestä tai Kiina-
ilmiöstä? Ainoastaan Liisa Uusitalo viittaa
nykytilanteeseen esittämällä, että Suomessa
henkinen lama yhä jatkuu. Hänen pe-
rusteluistaan en tosin täysin pääse selville.

Muunkinlaista ajankohtaisuutta ja roh-

keutta toivoisi puheenvuoroihin lisää.
Uskonnon roolia kulttuurissa kyllä sivu-
taan artikkeleissa, mutta esimerkiksi jat-
kuvasti terävöityvää islamin modernisaa-
tio-ongelmaa ei käsitellä. Paavo Löp-
pönen on rakentanut artikkelinsa
keskustelun muotoon (siis keskusteluakin
on); osapuolina ovat markkinaliberaali
uusoikeistolainen, vihreä kommunitaristi
ja eurooppalaisen valistuksen kannattaja.
Keskustelussa Löppönen kyllä tuo oival-
tavia huomioita esiin. Kuitenkin valistuk-
sen perintöä tarkastellaan erityisesti
eurooppalaisuuden ja amerikkalaisuuden
kontrastin näkökulmasta. Kyllä suurin
haaste valistuksen luovuttamattomalle
perinnölle näyttää tänä päivänä tulevan is-
lamilaisesta maailmasta. Islamin  alueella-
han ei esim. ole hyväksytty yksilön
oikeutta luopua uskonnostaan tai kääntyä
toiseen uskontoon (siis uskonnonva-
pautta) eikä tieteellis-kriittistä Koraanin
tutkimusta. On hämmästyttävää, ettei yk-
sikään kirjoittaja käsittele aihetta tarkem-
min. Huomiota  kiinnittää  myös, että  kir-
jan kaikki kirjoittajat edustavat ”vanhem-
pia” ikäluokkia; 70-luvulla syntyneitä ei
joukossa ole.  Internet-sukupolven  ääni ei
kirjassa kuulu. Kuitenkin it-teknologia
(kännyköineen) on jo muokannut
käsitystämme yhteisöllisyydestä – er-
ilaisia verkkoyhteisöjä on internetissä
lukemattomia. Samalla on noussut esiin
uusia eettisiäkin kysymyksiä (mitä on
esim. luvallista julkaista ja kopioida ver-
kossa).

Jonkinlainen oma kokonaisuutensa
kirjassa ovat uskontoa ja nykyihmisen
spiritualiteettia käsittelevät luvut. Jari
Ehrnrooth kirjoittaa persoonallisessa artik-
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kelissaan ”yksilöllisen elämän arvok-
kuudesta” ja nykyihmisen identiteetistä.
Ehrnroothin mukaan ”[…] kaikkivaltias
monoteistinen Jumala, joka ei siedä muita
jumalia […] jättää vaikutelman suu-
ruudenhullun narsismin unelmista.”   (s.
175). Ehrnroothin mukaan uskontoa ei
tarvita mihinkään. Opillisesti määritelty
uskonto tekee aina väkivaltaa ihmisen
sisäiselle vapaudelle, mikä johtaa myös
ulkoiseen väkivaltaan. Niin; ehkä Ehrn-
rooth ei ole aivan väärässä. Maailmalta ei
ole vaikea hakea nykypäivänä esimerk-
kejä uskonnollisesta tai ainakin uskonnon
nimissä tehdystä väkivallasta. On muistet-
tava, että Euroopassakin käytiin yksilön
oikeuksien nimissä satojen vuosien
kamppailu uskonnon ja valtion erot-
tamiseksi toisistaan. Mutta kuinka va-
hvalla välttämättömyydellä opillisesti
määritelty uskonto johtaa sisäisen ja ulk-
oiseen väkivaltaan, on tietysti vaikeampi
kysymys. Olisiko kyseessä varsinkin
monoteististen uskontojen ongelma?

Terho Pursiaisen teemana on erityis-
esti arjen fundamentalismi. Myös hän ar-
vostelee uskonnon yhdenmukaistavaa,
fundamentalistista ajattelua ja sitä kautta
syntyvää joukkosieluisuutta, ”addik-
tatuuria”. Mutta Pursiainen ei toki sivuuta
uskontoa tarpeettomana tai mahdotto-

mana. Fundamentalismi voidaan torjua,
kun ymmärretään, että uskonnollinen kieli
ei viittaa kohteeseensa suoraan, vaan
vihjailevasti, rivien välistä. Jumalaa
koskevat väitteet eivät ole kirjaimellisesti
tosia, mutta ne kuitenkin viittaavat jo-
honkin todelliseen. Tämä ajatus edustaa
yhtä suuntausta uskonnollisen kielen
luonteesta käydyssä keskustelussa. Siksi
tässä kohden toivoisi enemmän
keskustelua muiden filosofien kanssa.
Uskonnollisen kielen luonteesta on toki
olemassa huomattava määrä tutkimuksia
(viittaan  vaikkapa  suomenkieliseen  Usk-
onnonfilosofia-teokseen [2003]).

Pursiaisen edustamaa käsitystä voisi ar-
vostella esimerkiksi siitä, että se helposti
leikkaa transsendentaalisen Jumalan todel-
lisuuden ja ihmisen maailman toisistaan li-
ian erillisiksi. Pursiainen kirjoittaakin, että
”Uskonto ei ole samaa todellisuutta kuin
muu todellisuus” (s. 222). Mutta mikä sitten
on Jumalan/jumaluuden ja ihmisen maail-
man välinen suhde? Eikö Jumala kuitenkin
vaikuta jotenkin näkyvässä maailmassa?
On tietysti huomioitava Nykyajan etiikka -
kirjan esseenomainen luonne, joka ei kovin
pitkiä akateemisia analyyseja salli. Ja onhan
Pursiainen värikäs sanankäyttäjä, mutta
lopulta osuvakaan retoriikka ei voi korvata
filosofista selkeyttä.

Maaria Pätsi

ESPOOLAISTA KONTEKSTUAALITEOLOGIAA

Susanna Hyväri & Kari Latvus: Paikallisia teologioita Espoossa. Diakonia-ammattik-
orkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia 11. Helsinki 2005. 94 sivua.

Diakonia-ammattikorkeakoulun jul-
kaisema tutkimus avaa lukijalle näkökul-
man sekä kontekstuaaliseen teologiaan
että siihen liittyneen koulutuksen toteut-
tamiseen espoolaisten seurakuntien työn-
tekijöiden parissa. Paikallinen teologia tai
kontekstuaalinen teologia, jota tutkimus
käytännössä käsittelee, kiinnostanee ai-
nakin vapautuksen teologiasta innos-
tuneita seurakunnan työntekijöitä ja seu-

rakuntalaisia. Tutkimus antaa myös kou-
lutusta järjestäville tahoille tietoa siitä,
miten   uusi koulutus otetaan työnteki-
jöiden parissa vastaan.

Koulutusprosessin kuvaus herättää
lukijassa, ainakin  jos  tämä on  itse seu-
rakunnan työntekijä, monia ajatuksia
omastakin työstä. Valottumisme-
netelmällä  (exposure)  suoritetussa etäte-
htävässä on tarkoitus ”altistua” ym-
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päristölle oleskelemalla kaduilla, kaup-
pakeskuksissa, liikennevälineissä ja an-
tamalla tilan ja tapahtumien ”valottaa”
omaa mieltä pyrkien välttämään tapahtu-
mien ja ilmiöiden välitöntä kate-
gorisoimista. Kuten tutkimuksen ana-
lyysiosuudessa todetaan, osallistujien
suuri työpaine vaikutti heidän mahdol-
lisuuteensa tehdä väliajan tehtäviä (tuttua
lienee useimmille kouluttajille). Merkit-
tävä näkökulma on kuitenkin myös se,
että vaikka seurakunnan työntekijöiden
jalkautumista ja ihmisten kohtaamista
pidetään tärkeänä, siitä huolimatta aito ar-
vostus tällaiselta työskentelytavalta tuntuu
puuttuvan. Tästä osoituksena on huono
omatunto ja sen kyseenalaistaminen,
tekeekö riittävästi ”oikeaa työtä”.

Kirkon ja seurakuntien työntekijöille
on tarjolla paljon monenlaista koulutusta.
Koulutus voi olla suoraan käytännön tai-
toihin liittyvää tai ajattelua, pohdintaa ja
oman työn reflektointia herättävää.
Espoossa   toteutettu ”Kohti espoolaista
teologiaa” -koulutus vaikuttaa olleen näitä
molempia, joskin jälkimmäinen ehkä
kuitenkin lopulta painottui enemmän.
Oman työn tekemisen tapojen reflektointi
on tärkeää esimerkiksi kutsumuksen ja
työmotivaation vahvistamisessa. Se on
merkittävää myös siksi, että seurakuntien
työntekijöiden yksi tärkeimpiä
työvälineitä on oma persoona.

Yksi paikallisen teologian tekemisen
olennaisimmista kysymyksistä tekijöiden
mukaan on se, kuka paikallista teologiaa
tekee.  Kysymys on tuttu  muustakin  seu-
rakuntatyöstä: tuottavatko seurakuntien
työntekijät paikallisesta teologiasta valmiin
tuotteen tarjoiltavaksi kuluttajille eli seu-
rakuntalaisille vai osallistuvatko seurakun-
talaiset itse paikallisen teologian
tekemiseen? Kysyä sopii, onko kyse edes
enää kontekstuaalisesta teologiasta, jos seu-
rakuntalaiset eivät osallistu sen tekemiseen.
Entä mikä rooli on seurakuntien luotta-
mushenkilöillä, jotka istuvat seurakun-
taneuvostoissa ja aluetyötä suunnittelevissa

piireissä? Heitä ei tutkimuksessa mainita.
Mieleen jää myös kysymys siitä, keiden
tarpeesta koko tarve tehdä paikallista
teologiaa nousee? Miksi sitä tehdään ja
mikä sen perimmäinen tavoite on?

Kirjan johtopäätösosiossa esitetään
paikallisen teologian menetelmä tai malli,
jonka osa-alueet ovat biografia, exposure-
valottumistyöskentely, uskon kertomukset
sekä ryhmän prosessi. Näistä exposure-
menetelmää kuvattiin  jo  edellä. Biogra-
fiassa työskennellään oman itsen kanssa
pääasiassa kirjoittamalla, toiminnallisin
menetelmin ja ryhmässä omasta itsestä
jakamalla.   Uskon kertomuksien avulla
pyritään varmistamaan, että kristinuskon
sisältöä kuvaavat kertomukset voivat tulla
aidosti osaksi ajassa ja paikassa tapahtu-
vaa tulkintaa. Ryhmän prosessi sisältää
vuorovaikutuksen kaikkien käytettyjen
menetelmien välillä. Avoimeksi jää,
kenelle tämä paikallisen teologian me-
netelmä on tarkoitettu. Tässä tutkimuk-
sessa siihen osallistuivat pääasiassa seu-
rakuntien työntekijät vaikka tavoitteena
oli ottaa mukaan myös seurakuntalaisia,
espoolaisia. Osallistuipa prosessiin työn-
tekijöitä tai seurakuntalaisia, mikä on sen
tavoite ja lopputulos?

Kaiken kaikkiaan paikallinen tai kon-
tekstuaalinen teologia avaa monia mielen-
kiintoisia ovia seurakunnan peruste-
htävään ja rakenteeseen. Kyse on lopulta
siitä, mikä seurakunta on, keiden seu-
rakunta on, mitä varten seurakunta on.
Tässä mielessä näkökulma on aidon teolo-
ginen. Kyse on myös siitä, millaisissa ti-
lanteissa ja miten seurakuntalaiset voi-
daan tavoittaa. Jos jalkautumisella ihmis-
ten pariin ”valottumaan” tavoitetaan
kohtaamista kaipaava, itsemurhan tehneen
pojan isä, joka nähdessään kauppakeskuk-
sessa pantapaitaisen työntekijän tulee
kysymään, voiko hän puhua, miksi
kuitenkin tällainen työmenetelmä jää
muiden ”tärkeämpien” töiden varjoon?
Mikä on tärkeämpää? Mitä ja keitä varten
kirkko tai seurakunta on?
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