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Paha

Ei ole mitään inhimillistä ilman pahan
ongelmaa – ei politiikkaa, ei oikeutta, ei
uskontoa, ei filosofiaa, ei taidetta. Tässä
Vartijan numerossa  poraudutaan pahaan
useista näkökulmista.

Elokuvatutkija Henry Bacon, joka on
tänä vuonna saanut tiedonjulkistamisen
valtionpalkinnon teoksellaan Seitsemäs

taide – elokuva ja muut taiteet (SKS), ku-
vaa pahan tematiikka elokuvassa Paul Ri-
coeurin ajattelun avulla. Ihmisellä on jat-
kuvia vaikeuksia asemoida pahaa, jonka
läsnäoloa hän ei voi kiistää. Paha ei voi
eikä saa olla osa ihmistä itseään, ja siksi
se täytyy aina ulkoistaa. Paha on aina
toinen: voima, joka vaikuttaa ihmisessä,
tunkeutuu hänen maailmaansa ulkoapäin
tai    viettelee hänet valtaansa. Pahaa
käsitellään kertomusten kautta, jotta sitä
voitaisiin edes jotenkin hallita. Ran-
skalaisen protestantti Ricoeurin avulla
Bacon tulee teologisten kysymysten al-
ueelle ja osoittaa, miten pahan kohtaami-
nen johtaa ihmisen pohjimmiltaan rat-
kaisemattomien ongelmien eteen. Missä
vaiheessa ihminen kadottaa viat-
tomuutensa ja miten hänen aikaan-
saamansa paha asemoidaan, kun paha hi-
ipii hänen sisimpäänsä lapsuudenkoke-
musten, sosiaalisen ympäristön ja hyvää
tarkoittavien mutta kohtalokkaiksi osoit-
tautuvien valintojen kautta?

Miten elokuvateollisuus kohtaa ja
esittää pahan? Huomaammeko, kun
elokuva manipuloi meitä asemoimaan pa-
han samastuessamme vaistomaisesti sii-
hen hyvään, jota elokuvan käsikirjoitus ja
toteutus meille viestittävät? Tähän jälkim-
mäiseen ongelmaan liittyy oma artikkelini
amerikkalaisesta sankarista ja kristillis-
estä viattomuuden myytistä.

Jari Kauppinen esittelee Hannah
Arendtin teesiä pahan banaalisuudesta.
Arendt seurasi Jerusalemissa vuonna
1961 Adolf Eichmannin oikeudenkäyn-
tiä – miehen, joka kantoi erityisen raskaan
vastuun natsien kuolemanleireillä
murhaamien juutalaisten kuolemasta. Yh-
dysvalloissa julkaistussa reportaasissaan
Arendt problematisoi koko
oikeudenkäynnin ja siihen liittyvän juu-
talaisen erityistematiikan: hänen
mielestään Eichmann olisi pitänyt ottaa
kiinni ja tuomita kansainvälisen oikeuden
edessä. Enemmän huomiota herätti
kuitenkin Arendtin näkemys Eichman-
nista itsestään, joka puolustuksessaan ve-
tosi jatkuvasti siihen, että hän vain totteli
hänelle annettuja käskyjä. Kirjoi-
tuspöytämurhaajana Eichmann edusti
Arendtille pahan banaalisuutta – latteaa
byrokraattista pahaa, jonka demonisoimi-
nen ja yksilöpsykologinen tulkitseminen
ei osu asian ytimeen. Totalitarismissa pa-
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hasta tulee kylmää rutiinia, jota vastaan ei
auta kuin päättäväinen fyysinen vas-
tarinta. Kauppinen osoittaa, että Arendtin
teesit on nähtävä oman aikansa kehyk-
sissä ennen kuin niitä ryhtyy omaksumaan
tai kritisoimaan. Arendtin teoriassa on
mielestäni monia kiinnostavia ulottuvuuk-
sia, mutta mainittakoon tässä niistä yksi.
Banaalia, rutinoitunutta pahaa voi tarkas-
tella juovuttavana ja turruttavana pahana
aivan kuten päihteiden vaikutuksesta tai
vihan vallassa tehtyä pahaa. Myös ba-
naalilla pahalla on psykologiansa, vaikka
se on piilossa mekaanisen julkisivunsa
takana.

Per Lindbladin tiukka analyysi nais-
pappeuden vastustamisesta tuo esiin pa-
han banaalisuuden kirkollisessa toimin-
nassa. Naispappeuden vastustajien joukko
on pieni, mutta he edustavat kirkon perin-
teistä oppia, jonka mukaan naisen tulee
vaieta seurakunnassa. Koska oppi on Ju-
malan tahdon mukainen ja hyvä, nais-
pappeus oikean opin vastaisena johtaa
kannattajansa helvetin tuleen. Lindblad
kysyy aiheellisesti, olisiko oikean opin ra-
jojen väljyyden tai tiukkuuden sijaan ky-
syttävä sitä, osataanko kirkossa rakastaa.

Kari Kuula puolestaan esittelee tut-
kimusmatkaansa varhaiskristillisten

helvettikäsitysten maailmaan. Helvetin li-
eskat leiskuvat vahvoina Matteuksen
evankeliumissa ja Ilmestyskirjassa sekä
riittävässä määrin myös Luukkaan kak-
soisteoksessa, mutta Paavali ja Johannek-
sen evankeliumin kirjoittaja eivät tun-
teneet tuonpuoleisen rangaistuksen
ajatusta. Heidän mukaansa uskosta osatto-
mat yksinkertaisesti tuhoutuvat lopullis-
esti, kun uskovat pääsevät taivaan iloon ja
saavat olla ikuisesti Kristuksen kanssa.
Mitähän tapahtuisi, jos Suomen evanke-
lis-luterilaisessa kirkossa ryhdyttäisiin
määrätietoisesti opettamaan helvettiopin
rinnalla ajatusta uskosta osattomien ka-
toamisesta olemattomiin? Tästä avautuisi
ainakin skenaario, jossa ikuisen piinan ja
rangaistuksen pelolla ei olisi mitään sijaa
henkilökohtaisen uskon syntymisessä. Sil-
loin pohjimmainen syy uskoa evankeli-
umi on siinä hyvässä, jonka usko ih-
miselle antaa. Mitä usko voi antaa, jos se
luopuu kuolemanjälkeisistä sanktioista?
Mitä uskova ihminen silloin haluaa?
Miksi hän siinä tapauksessa haluaisi olla
enemmän kuin osaansa tyytyvä,
tyhjyyteen ja unohdukseen katoava
olento?

Matti Myllykoski
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Henry Bacon

Pahuuden symboliikka elokuvassa1

”Voisi sanoa, että pahuuden ongelma tarjoaa

yhtä aikaa huomattavan haasteen ajatella ja

pettävän kutsun puhua pötyä, ikään kuin paha

olisi alati varhaiskypsä ongelma, jonka

kohdalla järjen päämäärät aina ylittävät

käytettävissä olevan keinot.” Paul Ricoeur,
Symbolism of Evil.

Hyvän ja pahan vastakkainasettelu virittää
moraalisen universumin. Hyvä ja paha
ovat peruskäsitteitä, jonka perusidean
kaikki intuitiivisesti ymmärtävät ja jota ei
voi määritellä minkään perustavampaa
laatua olevien käsitteiden kautta. Erään-
laisena työhypoteesina voimme kuitenkin
käyttää Kantin kategorisen imperatiivin
toista muotoilua: ”Toimi niin, että ko-
htelet aina ihmisyyttä, sekä itsessäsi että
toisessa, ei vain välineenä vaan aina ar-
vona.” Toista ihmistä on aina kohdeltava
subjektina; toisen hyväksikäyttö vain
omia päämääriä silmälläpitäen on pahaa.
Lukas Moodyssonin Lilja 4-ever (2002),
jossa teinityttö redusoidaan pelkäksi nau-
tinnon välineeksi, tarjoaa karmean
esimerkin siitä mitä tämä tarkoittaa.

Pahuuden symboliikkaan    kuuluvat
kaikki ne filosofiset, teologiset ja taiteel-
liset esitykset, joiden avulla pahuutta

koskevia intuitioita artikuloidaan niin, että
pahuuden ongelmaa, sen osuutta maail-
massa ja meissä itsessämme voitaisiin
käsitellä. Pahuuden symboliikka jakautuu
kahteen kysymykseen, pahuuden

asemointiin ja pahuuden retoriikkaan.
Asemoinnissa on kyse siitä, miten paha
mielletään suhteessa minuuteen ja toiseu-
teen. Pahan retoriikka taas on sitä, miten
vakuutetaan toiset tietystä moraalisesta
maailmanjärjestyksestä ja ennen kaikkea
siitä, mikä tuossa järjestyksessä on pahaa.
Pahasta puhuminen ja ennen kaikkea pa-
haksi leimaaminen toimivat myös val-
lankäytön ja manipuloinnin välineenä.

Jonkin asian nimeäminen pahaksi on
päällisin puolin pahan asemointia, mutta
perimmiltään siinä on usein kyse retorii-
kasta. Pahaksi nimettyä ilmiötä    ni-
menomaan ei pyritä ymmärtämään vaan
ainoastaan osoittamaan sille paikka maail-
manjärjestyksessä ja yhteisöllisessä hier-
arkiassa. Asemoidaan siis pikemminkin
henkilöitä kuin pahuutta. Elokuvassa Pa-

huus (2003) koulun rehtori sanoo heti
alussa elokuvan päähenkilöstä, että hänen
käyttäytymistään voidaan selittää vain
nimittämällä sitä pahuudeksi. Tämä on ti-
etysti hyvin opettavaista. Ymmärrämme
heti, että nimeämällä jokin asia ”pa-
huudeksi” ei selitetä yhtään mitään. Se
saattaa kyllä tarjota    vallankäyttäjälle

1 Artikkeli perustuu Paha saa paikkansa eloku-

vassa -seminaarissa Helsingin yliopistolla
13.10.2006 pidettyyn esitelmään.
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mieluisan toimintamallin, mutta ongelmia
sillä ei selvitetä. Toisaalta pahuus on kyllä
esillä Pahuus-elokuvassa hyvin voimak-
kaasti. Mitä muuta sanaa voisimme käyt-
tää siitä tarinan sisäoppilaitosta hallitsev-
asta ilmapiiristä ja käytännöistä? Mutta
vaikka ylimielisten koulukiusaajien
toiminta on helppo mieltää yksiselitteis-
esti pahaksi, elokuvan johdanto muistut-
taa siitä, että pahuudellakin on syntyhisto-
riansa: pojan isäpuoli rankaisee poikaa
täysin mielivaltaisesti. Kiusaajienkin
käyttäytymisellä on syynsä, ja niiden
luonnetta voidaan tarkastella pere-
htymällä paha asemoinnin problematiik-
kaan..

Pahan skeemat
Paul Ricoeurin filosofiassa paha on aina
jotakin toissijaista. Se ottaa haltuunsa ih-
misen, joka ei itsessään ole paha. Tässä
mielessä pahuudessa on kyse viat-
tomuuden vääristymisestä, viattomuuden
valon himmenemisestä mutta ei sammu-
misesta. Ricoeur tutkii symbolisia tradi-
tioita, joissa pahaan lankeaminen on ikään
kuin vangiksi joutumista. Hän vertaa tätä
kansan joutumisesta miehitetyksi: elämä
jatkuu mutta vieraantuneisuuden
merkeissä, kansa on menettänyt kykynsä
hallita itseään. Pahuus ikään kuin vangit-

see tai tartuttaa ihmisen. Ihminen on kyllä
vapaa, mutta hän valitsee orjuuden – Ri-
coeurin pahan filosofialle on hyvin
keskeistä orjamaisen tahdon käsite. Para-
doksi  tulee ilmi kaikissa Ricoeurin  läpi
käymissä symbolissa järjestelmissä al-
kaen babylonialaisista kirjoituksista,
joissa rukoilija saattaa anoa: ”Poistukoon
nyt ruumiissani, lihaksissani ja jänteissäni
oleva pahuus … vapauta minut kirouk-
sesta päälläni… sillä paha loitsu ja

epäpuhdas sairaus ja harhautuminen ja
vääryys ja synti ovat ruumiissani, ja ilkeä
aave on kiinnittynyt minuun.” Kuten Ri-
coeur huomauttaa, sairaus, synti ja vielä
todellisena pidetyn demonisen voiman
suorittama fyysinen haltuunotto sekoittu-
vat. Kuitenkin rukoilija tuntuu
epämääräisesti tiedostavan, että hänen ti-
lansa on jollakin tapaa hänen omaa tek-
oaan. Hän nimittäin lisää vielä: ”Tee
tekemättömäksi tekemäni monet synnit,
joita olen tehnyt nuoruudestani lähtien.”

Kristinuskossa ruumiin ja sielun ka-
htiajako mahdollisti Paavalille pahuuden
paikallistamisen ruumiiseen. Hänen
mukaansa synti hallitsee hänen kuole-
vaisen ruumiinsa jäseniä. Ruumiista tulee
näin tahdon vapaudesta luopumisen sym-
boli. Ricoeur näkee tässä yhtymäkohdan
Platonin filosofiaan Faidros-dialogissa,
jossa myös ”ruumiin vankeus ja jopa
sielun vankeus ruumiissa ovat sen pahan
symboleja, jonka sielu kutsuu päälleen;
vapauden itsensä vaikuttamisen symboli.
Tältä pohjalta Ricoeur tekee jaon kolmeen
intentioon, joille perustuu orjamaisen
tahdon kolminkertainen skemaattisuus.

Ensimmäisen skeeman mukaan pa-
huus on entiteetti. Se on voima, joka voi
ottaa ihmisen valtansa mutta joka voidaan
myös poistaa – niin kuin Kristus lupaa ot-
taa pois maailman synnit. Keskeinen sym-
boli tässä on saastuminen: paha saastuttaa
ihmisen

Toisen skeeman mukaan paha tulee
ihmiseen jonakin, joka on Ricoeurin
sanoin vapauden ulkopuoli. Kyse on pa-
hasta toiseutena, joka vangitsee vapauden.
Tämä on viettelyn skeema. Siihen kuuluu
oleellisesti se, että paha on jotakin toista
kuin ihminen itse, että ihminen on paha
vain koska hänet on vietelty pahaan.
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Kolmas orjamaisen vapauden skeema

on tartunnan skeema. Se mikä edellisessä
skeemassa oli ulkoapäin tapahtuva viet-
tely, näyttäytyy nyt mekanismina, jolla
minuus vaikuttaa itse itseensä. Kyse on
itsetartuttamisesta, jonka kautta itsensä si-
tominen muuntuu sidottuna olemisen  ti-
laksi.

Ricoeurin analyysin mukaan kaikki
nämä kolme skeemaa ovat tyypillisesti
läsnä          pahuuden symboliikassa:
”mieltämällä orjaksi alistumiseni ja pa-
huuden minusta saaman vallan samaksi
asiaksi ymmärrän vapauden tahraantu-
misen syvän merkityksen.” Ihmisen
moraalinen velvollisuus on ottaa
elämänsä haltuunsa, ottaa vastuu teoistaan
sen sijaan että vyöryttäisi vastuun muiden,
pahojen vaikutteiden, ympäristöteki-
jöiden, geenien, aivotoimintojen tai vul-
gaaridarwinilaisittain miellettyjen
yhteiskunnallisten mekanismien niskoille.

Pahan asemoinnissa paha siis suhteu-
tetaan minuuteen määrittelemällä se
enemmän tai vähemmän – tai pikem-
minkin: tavalla tai toisella – vieraaksi ele-
mentiksi. Perimmiltään on kysymys siitä
kuka on vastuussa? Taiteen piirissä voi-
daan Paul Ricoeuria mukaillen määritellä
kolme peruspositiota:

– Paha ihmisen  tai ihmisyhteisön  ulk-
opuolelta tulevana uhkana

– Paha ihmisessä itsessään olevana teki-
jänä, joka käy kamppailua hänen hy-
vän puolensa kanssa

– Ihminen moraalisesti hauraana ja
läpikotaisin ristiriitaisena olentona,
joka joutuu kaiken aikaa punnitse-
maan eettisiä kysymyksiä usein
kykenemättä tekemään selkeää rat-
kaisua hyvän ja pahan välillä.
Yksi tärkeimmistä keinoista, joilla

näitä  kysymyksiä  hahmotetaan, ovat er-
ilaiset narratiivit, niin fiktiiviset ker-
tomukset kuin faktuaaliset selostukset ta-
pahtumien kulusta. Tarinoilla on keske-
inen tehtävä ihmisen toiminnan pe-
rusteiden, motivaatioiden, vaikutusten ja
merkitysten esittämisessä ja arvioimis-
essa. Tarinat ottavat vähintäänkin implisi-
ittisesti kantaa näiden tekojen eettiseen
ulottuvuuteen osallistuen paitsi moraalis-
ten tuntojemme määrittelemiseen myös
niiden reunaehtojen kartoittamiseen,
joiden puitteissa ihminen toimii oikein tai
väärin. Näin tarinat ottavat osaa koko
moraalisen universumimme määrit-
telemiseen. Tarinat ovat tapa käsitellä
symbolisesti tätä ihmisen eksistentialis-
tisen tilan keskeistä ulottuvuutta.

Paha ulkopuolelta tulevana uhkana
On kuin symbolisessa universumissa tarvit-
taisiin välttämättä tarinoita ilmentämään
pelkistettyä hyvän ja pahan polarisaatiota.
Populaarifiktiossa sankariin ja hänen
pyrkimyksiinsä liittyy kutakuinkin
automaattisesti positiivinen arvolataus: hän
voi olla sankari vain jos hänen pyrkimyk-
sensä ovat moraalisesti hyväksyttäviä.
Usein hänen päämääränsä onkin ni-
menomaan oikeudenmukaisen tilanteen
palauttaminen ja pahan ihmisille asettaman
uhan voittaminen. Näin maksimoidaan tari-
nan lukijan ja tai katsojan  samastumisen
mahdollisuus. Haluamme kokea fantasian
oikeudenmukaisesta maailmasta, jossa paha
saa rangaistuksensa ja hyvät palkitaan.
Pelkistetyillä tarinarakenteella on taipumus
polarisoida  hyvä ja  paha asemoimalla  se
keskeisiin henkilöihin, jotka ovat selvästi
assosioitavasti jompaankumpaan. Välissä
voi toki olla sivuhenkilöitä, joiden asema on
epämääräinen tai vaihtelee. Usein he edus-
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tavat päähenkilöitä paremmin ihmisen
heikkoutta ja moraalista haurautta. Tästä
on  olemassa  mielenkiintoisia variantteja.
Taru Sormusten Herrasta -tarinan Frodon
hyvyyttä kalvaa se, että hän kantaa sor-
muksen muodossa pahaa mukanaan ja on
siksi sille alttiimpi pahalle kuin lukuisat
avustajansa. Juuri näin toteutuu puhtaim-
millaan ajatus pahuudesta minän ulk-
opuolisena uhkana.

Populaarikulttuurin piirissä hyvä ja
paha esitetään yleensä polarisoituneina
sekä tuttu/muukalainen, me/he -asetelmiin
ankkuroituneena. Tämä on yksinkertaisin
ja samalla vaarallisin tapa mieltää asiat.
Moraalinen vastuu sysätään syrjään pro-
jisoimalla me/he -vastakkainasettelu
ongelmattomasti hyvä/paha -akselille.
Tällaista moraalisten kysymysten trivial-
isoimista voisi oikeastaan pitää itsessään
pahana, sillä sitä käytetään oikeuttamaan
väkivallan käyttö toisia kohtaan. Se, miten
nuo toiset kulloinkin määritellään, ei ole
niin tärkeää: me vastaan muukalaiset -
asetelma on sujuvasti siirrettävissä alati
uusiin konteksteihin. Howard  Hawksin
elokuvassa Punainen virta (1948) John
Waynen esittämä cowboy ampuu tyynesti
meksikolaisen, joka on tullut ilmoit-
tamaan isäntänsä omistusoikeudesta maa-
han, jonka sankari on juuri ehtinyt todeta
omakseen. Eurooppalainen nykykatsoja
voi nähdä tässä illuusiottoman esityksen
Yhdysvaltain ulkopolitiikan taustalla ole-
vista asenteista, mutta elokuva ei kannusta
tällaiseen lukutapaan. Katsojan sympa-
tioita ohjataan voimakkaasti samastumaan
päähenkilön tavoitteisiin. Katsojan nau-
tinto syntyy siitä, että sankarin nähdään
voittavan esteet tiellään ja yltävän
päämääriinsä. Valtavirta-elokuvan voi-
maa kuvastaa hyvin se, että katsojat

pystyvät hämmästyttävässä määrin kyt-
kemään pois päältä oman arvomaailmansa
elokuvaa katsellessaan.

Kaikkein konkreettisemmin ajatus pa-
huudesta ulkopuolelta tulevana  voimana
ilmenee elokuvissa kuten Ruumiin-

ryöstäjät (1956) jossa avaruuden
muukalaiset alistavat ihmiset valtaansa ja
totaalisesti tuhoavat heidän minuutensa.
Kylmän sodan aikaisissa kauhuelokuvissa
avaruudesta tuleva uhka assosioitui
helposti kommunismin oletettuun uhkaan.
Tällaiset moraalisen universumin hahmo-
tukset ovat  oireita  ongelmista  toiseuden
kohtaamisessa, mikä     samalla kielii
tiedostamattomista ongelmista itseyden
hahmottamisen suhteen. On psykologis-
esti riskaabelia tunnistaa paha itsessään.
Hämmentävintä on, että vaikka tämä saat-
taa yksilöiden tasolla tuntua liian
triviaalilta ollakseen totta, kollektiivisella
taholla satumaiset hyvä–paha-polarisoin-
nit ovat osa kansainvälisen politiikan
todellisuutta. Koominen versio löytyy
Woody Allenin elokuvasta Kaikki sano-

vat I Love You (1996), jossa newy-
orkilaisen älymystöperheen nuoresta po-
jasta on tullut kiihkorepublikaani.
Lopussa paljastuu, että tämä on johtunut
vain aivoverenkierron häiriöstä ja että hän
tulee todennäköisesti paranemaan.

Kylmän sodan aikaisissa kauhuelokuvissa
avaruudesta tuleva uhka assosioitui helposti kom-
munismin oletettuun uhkaan. Tällaiset moraal-
isen universumin hahmotukset ovat oireita
ongelmista toiseuden kohtaamisessa, mikä
samalla kielii tiedostamattomista ongelmista it-
seyden hahmottamisen suhteen.
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Pahuus ihmisen hyvän minän uhkana
Monissa tarinoissa pahuus valtaa ihmisen,
jonka pyrkimykset sokaisevat hänen
moraalitajuntansa. Himosta sikiävä pa-
huus oli yksi romantiikan vakioaiheita.
Mary Shelleyn Frankensteinissa pa-
huudeksi asemoituu ihmisen yritys hallita
luontoa, tulla suorastaan elämän ja kuole-
man herraksi. Sille toimii lieventävänä
asianhaarana vain se, että päähenkilön
syyntakeellisuus on jossakin määrin
kyseenalainen. Shelleyn luoma hahmo en-
nakoi erästä 1900-luvun populaarikult-
tuurin keskeistä hahmoa, hullua professo-
ria, joka unohtaa kaikki inhimilliset arvot
tietoa ja siihen liittyvää valtaa tavoitelles-
saan. Kaikki tämä ilmentää tietysti pelko-
jamme siitä, että ihmisen yritys ottaa hal-
tuun luonnonvoimat saattaa johtaa näiden
voimien kaoottiseen purkautumiseen tai
niiden ottamiseen pahan palvelukseen
– varsinkaan jälkimmäinen ei tunnetusti
ole pelkästään myyttinen vaan hyvinkin
todellisuuspohjainen pelko.

Sen tunnustaminen, että pahuus on
tavalla tai toisella ihmisessä itsessään,
edustaa kykyä symbolisella tasolla
prosessoida  moraalisia kysymyksiä edes
hieman monisyisemmällä tavalla, kuin jos
paha mielletään pelkästään ulkopuoliseksi
voimaksi. Eräänlaisena välittävänä myyt-
tisenä rakenteena toimii saksalaisen ro-
mantiikan myötä esiin noussut kaksoiso-
lennon  aihe: henkilö jakautuu kahdeksi,
joista toinen, vieraaksi miellettävä, toteut-
taa henkilön kaikki pahat aikeet. Eloku-

vassa sen tunnetuin varhainen muoto oli
Prahan ylioppilas ja eri muodoissa ideaan
on silloin tällöin palattu. Erityisen suosit-
tuja ovat olleet Tri Jekyll ja Mr Hyde -ver-
siot tästä teemasta, saatiinhan mukaan
ympättyä taas nuo hullut tohtorit. Yksi
tuoreimpia versioita on Brian de Palman
Kahdet kasvot (1992), jossa ilmiölle anne-
taan jopa psykologinen selitys (Multiple

Personality Disorder). Näissäkin tapauk-
sissa hyvä puoli edustaa ydinminuutta,
joka pyrkii ulkoistamaan pahuuden
kakkospersoonallisuuteen säilyttääkseen
sielunsa puhtauden.

Natsi-Saksa on tämä pahan kategorian
suhteen saavuttanut myyttiset mit-
tasuhteet. Se on ongelmitta asemoitu
lähestulkoon absoluuttiseksi pahaksi, joka
on ilmestynyt maailmaan kuin riivaaja.
Fritz Lang 30-luvun alussa mainosti en-
nakkoon elokuvaansa M (M – kaupunki
etsii murhaajaa, 1931) julistamalla, että se
kertoisi kauheimmasta mahdollisesta rik-
oksesta – ja kertoman mukaan natsipuo-
lueessa alettiin epäillä, että elokuva liitty-
isi jollakin tavalla heihin. Tämä tarina on
saattanut olla vain anti-natsistista propa-
gandaa, mutta ainakin jälkiviisaudella on
nähtävissä selviä paralleeleja elokuvan
kuvitteellisen maailman ja Saksan 30-lu-
vun todellisuuden välillä. Elokuva kertoo
tilanteesta, jossa kaupungin poli-
isivoimilla ja järjestäytyneellä rikol-
lisuudella on yllättäen yhteinen projekti:
ottaa kiinni lapsenmurhaaja. Rikolliset
ovat tehokkaampia, ja kun mies on saatu
kiinni, he järjestävät tälle oikeudenkäyn-
nin. Peter Lorren esittämän syytetyn
puolustuspuhe on  elokuvahistorian  klas-
sisia kohtauksia. Hänen raastava
huutonsa: ”En voinut toimia toisin!” oli
profetaalinen. Syytetyn puolustusasiana-

Voiko ihmistä tuomita, jos hän on toiminut
pakon alaisena? Päteekö tämä myös psykolo-
giseen pakkoon?
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jaja ottaa esille kysymyksen syyntakeel-
lisuudesta: voiko ihmistä tuomita, jos hän
on toiminut pakon alaisena? Päteekö tämä
myös psykologiseen pakkoon? Voiko
todella ajatella, että ihmisessä on viaton
ydinminä, jota jokin paha, vieras osa
psyykeä uhkaa, ja ehkä suorastaan
säätelee? Kognitiivinen psykologia on
avannut kysymykseen jälleen uusia
näkökulmia. Tietoinen minuutemme on
vain osa monia ja monimutkaisia
psyykkisiä prosesseja, joista useimmat
ovat tietoisuutemme tuolla puolen.

Pahan ongelma ei kuitenkaan tällä rat-
kea. Missä määrin esimerkiksi silmien
sulkeminen keskitysleirien todellisuudelta
oli itsepetosta? Oliko niin onnistunutta
silmien sulkemista todellisuudelta, että
kaikki siihen osallistuneet ovat syyn-
takeettomia? Entä ne kaikki, jotka ottivat
osaa hirmutöiden toimeenpanemiseen?
Dokumenttielokuvat kuten Alain Res-
naisin Yö ja Usva (1955) sekä Claude
Lanzmannin Shoah (1985) osoittavat,
että ihmisellä on hämmästyttävä kyky
selittää, miksi hän nyt ainakaan ei ole vas-
tuussa mistään hirmutöistä. ”Minähän
vain tottelin” on viime vuosisadan kolk-
oin puolustus joillekin ihmiskunnan histo-
rian hirveimmistä rikoksista. Shoahin yksi
hämmentävimpiä kohtauksia on elokuvan
lopun jakso, jossa Lanzmann haastattelee
herttaista vanhaa pappaa, joka on toiminut
Varsovan gheton   kommendantin   adju-
tanttina. Hän kertoo, kuinka yksi hänen
joukoilleen muodollisesti määrätyistä te-
htävistä oli ylläpitää terveydellisiä olo-
suhteita ghetossa. Se oli tietysti tyystin
mahdotonta ja ihmisiä kuoli kuin kär-
päsiä. Mies vain pohdiskelee tätä para-
doksia, on vaivautunut, mutta ei tunnu ot-
tavan ainakaan tietoisella tasolla vastuuta.

Ehkä meidän ei pitäisi suhtautua
turhan moralisoivasti tällaiseen. Kuka voi
sanoa varmasti, että toimisi paremmin
toden tullen? Ja emmekö me kaikki sulje
nytkin silmämme kolmannen maailman
hädältä? Hans Jürgen Syberberg tarttui
aiheeseen toden teolla elokuvassaan
Hitler – ein Film aus Deutschland (Hitler

– elokuva Saksasta, 1978). Ohjaaja halusi
osoittaa kuinka Hitler oikeastaan vain
vastasi ihmisten syvimpiin tarpeisiin
– saksalaisten, mutta myös ihmisten
yleensä.  Syberberg  riemastui  kun kuuli,
että Yhdysvalloissa elokuvalle oli annettu
nimi Our Hitler (Meidän Hitlerimme).
Hitler olisi ollut pelkkä naurettava pelle,
jollei ihmisissä olisi ollut suuri valmius
intoutua hänen suuruuden, mahdin ja
yltäkylläisyyden visioistaan. Pitkään
näytti siltä, että hänen lupauksensa eivät
olleet mitenkään katteettomia. Mutta
mistä onkaan kyse kyvyssä unohtaa
kaikki  moraaliset  kysymykset kun tulee
vedetyksi mukaan tuhon ja hävityksen
kierteeseen? Onko se kuin joutuisi jonkin
voiman valtaan, kuin ei voisi tehdä toisin?
Syberberg on lavastanut elokuvaansa pas-
tissin M-elokuvan oikeudenkäyntik-
ohtauksesta. Syytettynä on natsien ruskea-
paita.

Langenneisuus ihmisen olotilana
Kreikkalaisessa tragediassa  onnettomuus
on sisäänrakennettu siihen, mitä on in-
himillinen elämä. Sankari on lähtök-
ohtaisesti tilanteessa, jossa valittavana ei
ole kuin kaksi vaihtoehtoa, jotka molem-
mat ovat vääriä – pitäisikö Antigoneen
haudata veljensä, kuten tapa ja kunnioitus
vaativat, vai alistua kaupunkivaltion
lakiin, joka sen kieltää? Tragedian ydin on
siis siinä, että elämä asettaa ihmisen rat-
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kaisemattomien moraalisten ristiriitojen
eteen. Eikä kyse ole vain siitä, että keino-
varamme, järkemme, ymmärryksemme,
oikeudentajumme ovat riittämättömiä.
Vaikka pyrkisimmekin hyvään, jotkin
voimat, miellettiin ne sitten demoneiksi,
ilkeämieliseksi jumalaksi, sokeaksi kohta-
loksi, yhteiskunnan rakenteista johtuvaksi
välttämättömyydeksi tai oman itsemme
eläimelliseksi puoleksi, väijyvät meitä ja
pilkkaavat korkeita pyrkimyksiämme.
Kirjassaan The Symbolism of Evil Paul Ri-
coeur korostaa, että tämä kohta-
lonomaisuuden  ulottuvuus  on sisäänrak-
ennettu vapauden käsitteeseen siihen erot-
tamattomasti kuuluvana puutteena:

Kehittäessäni olemassaoloani nostan esiin
kysymyksen vastaansanomattomasta itsessäni
ja itseni ulkopuolella. Tässä ei ole enää
kysymys epätäydellisyydestä moraalisen lain
rikkomisen mielessä, vaan eksistentialistisessa
merkityksessä: itseksi tuleminen on kokon-
aiseksi tulemisessa epäonnistumista; se säilyy
päämääränä, unena, horisonttina, sinä jota ko-
hti onnellisuuden tavoite osoittaa. Koska
kohtalo kuuluu vapauteen kaikkien valinto-
jemme valitsemattomana osana, se koetaan
välttämättä puutteena.

Tragedian ydin on juuri tässä. Harhau-
tuneen ja sokeutuneen sankarin hahmossa
tragedia ilmaisee syyllisyyden väistämät-
tömän roolin elämässämme. Paha on aina
jo paikalla, ikään kuin luonnostaan, osana
pahaa, joka puhkeaa kukkaan jossakin yk-
sittäisessä tilanteessa. Se voidaan esittää
vain dramaattisesti ”kohtalona”, vapau-
teen kuuluvana poimuna. Tahdon va-

pauden paradoksia ei ehkä voi edes
ajatella loppuun saakka, mutta sen voi
dramatisoida. Näin kannattaa tehdä, sillä
ongelma  ei lakkaa  koskettamasta meitä.
Ricoeurin mukaan pahan asemointiin
väistämättä liittyvä asemoinnin ulottumat-
tomiin jäävä ulottuvuus ei voi olla herät-
tämättä kauhistusta  ja  myötätuntoa  joka
on kaikkinaisen tuomitsemisen tuolla
puolen. Kyse on kuitenkin armollisesta vi-
siosta, koska se rajoittaa syyllisyyttä ja
pelastaa tuomarin vihalta. Aristoteleelle
sääli ja kauhistuminen ovat valaistuksen
lähteitä, sillä ne lisäävät ihmisen itseym-
märrystä arvoista ja asioiden merkityk-
sestä. Ihmisen ainoa arvokkuus on siinä,
että katastrofin hetkellä hän Oidipuksen
lailla ymmärtää tilanteensa ja jatkaa
eteenpäin syyllisyydestä ja elämän katker-
ista nöyryytyksistä huolimatta. Tämä on
symbolisessa      merkityksessä      osittain
samaa kuin  kristinuskon  ajatus perisyn-
nistä: ihminen ei maan päällä voi olla
elämättä synnissä. Erona on se, että ih-
misen mielletään olevan langenneisuuden
tilassa, josta hän on tietyin ehdoin vapau-
tettavissa. Kristillisellä kosmisella tari-
nalla, päinvastoin kuin kreikkalaisella
tragedialla, on onnellinen loppu. Tämä ee-
tos eli hyvinkin voimakkaana 1800-luvun
kulttuurissa, niinkin sekulaareissa teok-
sissa kuin Goethen Faust ja Wagnerin
Nibelungin sormus.

Meidän aikanamme onnellinen loppu
tuntuu kuuluvan pelkästään populaarikult-
tuurin puolelle. Ihmekö tuo, 1900-luku oli
monessa suhteessa synkkä vuosisata. So-
dankäynti sai pitkälti teknisstrategisista
syistä totaalisen luonteen, mikä mahdol-
listi aikaisempaa vielä suuremmassa mit-
takaavassa moraalisen turtumuksen joh-
taen usein entistäkin voimakkaampaan vi-

Tragedian ydin on siinä, että elämä asettaa ih-
misen ratkaisemattomien moraalisten ristiriitojen
eteen.
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han ja koston kierteeseen – tosin kuten
esimerkiksi Balkanin tilanteesta
tiedämme, nämä kierteet saattavat olla vu-
osisatoja vanhoja. Ja elokuvissa sodan
tuhoista tehtiin mahtavaa spektaakkelia.
Joskus sota esitettiin suoranaisena
metafyysisenä pahan irtipääsynä, il-
meisemmin hyvin traditiotietoisissa
elokuvissa kuten Minnellin hieman na-
ivissa teoksessa Neljä ratsastajaa (1962).
Paljon ankarammin pahan problematiik-
kaan porauduttiin elokuvissa, joissa ver-
raten hyvät tai ainakin normaalit moraal-
iset standardit omaavat  ihmiset  sortuvat
pahaan tilanteessa, jossa sota tai muut
vastaavat olosuhteet ovat liudentaneet
yhteisön ja yksilön moraalin olemat-
tomiin. Kyse ei ole elokuvista, joissa joku
varastaa nälkäänsä tai lapsensa ruokkiak-
seen, vaan elokuvista, joissa   tilaisuus
käyttää hyväkseen toisten hätää muodos-
tuu kiusaukseksi, jota joku ei enää pysty
vastustamaan.

Agnieszka Hollandin elokuvassa Bit-

tere Ernte (Katkera sato, 1984) puo-
lalainen mies sodan aikana aluksi hankkii
itselleen halvalla juutalaisilta pakkol-
unastettua maata. Myöhemmin hän ryhtyy
suojelemaan saksalaisia pakoilevaa naista,
jonka miehen pitäisi tulla hakemaan
häntä. Päähenkilö alkaa kuitenkin himoita
naista ja  antaa  tämän  lopulta ymmärtää
miehen kuolleen saadakseen hänet antau-
tumaan halulleen. Kaiken aikaa miehen
toiminta on kaikessa halveksittavuudes-
saankin jollakin tapaa ymmärrettävää.
Lieventävänä asianhaarana toimii vielä
sekin, että hän tuntuu olevan itse tietoinen
alennustilastaan ja häpeävän sitä.

Holland on joissakin muissakin eloku-
vissaan käsitellyt ihmisen hyvyyden
haurautta. Elokuvassa Europa, Europa

(1991) hän kertoo erään puolanjuutalaisen
miehen omaelämäkerran perustalta tari-
nan juutalaisesta nuorukaisesta, joka so-
dan aikana aluksi joutuu neuvostoliitto-
laisten puolelle. Siellä hänestä tehdään
pioneeri. Sitten hän joutuu saksalaisten
puolelle, ja loistavan kielitaitonsa ja
sopeutumiskykyjensä ansiosta hän onnis-
tuu esiintymään vangiksi joutuneena sak-
salaisena. Tämä kameleontti on kaunis ja
miellyttäväkäytöksinen ja hänet adoptoi-
daan hienoon arjalaiseen perheeseen. Hän
päätyy Hitlerjugendiin ja kaikki menee
hyvin, hän voisi jopa saada ihanan nat-
sitytön rakkauden ellei olisi ympärilei-
kattu. Sodankylän festivaaleilla vierailles-
saan Holland kertoi  todenneensa eloku-
vansa innoittajalle: ”Tavallaan penis siis
pelasti sinun sielusi.” Mies myönsi tämän
todeksi.

Paitsi pahaan sortuminen myös hy-
vänä säilyminen voi olla sattumankaup-
paa. Mutta paljon on silti kiinni ihmisen
kyvystä selittää asiat itselleen tilanteen ja
tarpeiden mukaan. Woody Allenin eloku-
vassa Rikoksia ja rikkomuksia (1989)
toinen päähenkilöistä haluaa välttämättä
päästä eroon hankalaksi heittäytyneestä
rakastajastaan. Kaikki tämän päällisin
puolin hyvän ihmisen miellyttävä ja
sovinnainen elämä näyttää olevan uhat-
tuna. Murha näyttäisi olevan ainoa keino,
mutta hyvänä ihmisenä hän ei voi tunnus-
taa itselleen haluavansa tätä. Hän lavas-
taan ihan vain itseään varten tilanteen,
jossa antaa elämän laitapoluille ajau-
tuneen veljensä ikään kuin johdatella it-
sensä jo valitsemaansa ratkaisuun. Allen
tasapainottelee virtuoosisesti koomisten ja
traagisten ainesten, hulvattoman satiirin ja
tuskaisan sentimentaalisuuden, kyynisyy-
den ja elämänuskon välillä. Hänen itsensä
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esittämä luuseri Cliff on ollut tekemässä
dokumenttielokuvaa huippumenestyvästä
komediatuottajalangostaan, joka eräässä
kohtauksessa määrittelee komedian ole-
muksen siten, että se on tragedia + aika.
Tätä hän perustelee sillä, että kun
traagisista tapahtumista on kulunut aikaa,
niistä voidaan lopulta tehdä pilaa. Eloku-
vansa lopussa Allen esittää karmean vai-
htoehdon sille, mitä tragedia + aika saat-
taa tarkoittaa. Murhan toimeksi pannut
mies tulee tunnustamaan tekonsa Cliffille
sillä verukkeella, että kyseessä olisi idea
elokuvaan. Aikaa on kulunut hänen rikok-
sestaan, hän ei ole jäänyt kiinni ja on
saanut jatkaa onnellista perhe-elämäänsä

– kaikki on siis kunnossa? Viime kädessä
kyse  on siitä, ottaako ihminen kantaak-
seen vastuun vai hylkää hän moraalin
kokonaan vai selittääkö hän toimineensa
niin tai näin koska ei vain voinut vastustaa
ulkoisia tai sisäisiä paineitaan.
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Matti Myllykoski

Viaton ja väkivaltainen hyvä
Kristillinen myytti amerikkalaisessa elokuvassa1

Viihdyttäessään ihmisiä elokuvat myös
ottavat kantaa hyvään ja pahaan. Eivätkä
ne ainoastaan ota kantaa, kuten filosofit ja
saarnaajat, vaan kertoessaan tarinan ne
prosessoivat hyvää ja pahaa. Kaikki hy-
västä kerrottu kertoo myös pahasta ja
päinvastoin.

Elokuvalla on aina ja väistämättä
moraalinen ulottuvuus. Hyvää ja pahaa vi-
estittäessään elokuva voi huutaa tai
kuiskata, julistaa tai antaa hienovaraisesti
ymmärtää. Elokuva voi myös – paremmin
kuin moni muu taiteen laji – temmata ku-
luttajan  mukaansa ja  manipuloida häntä
omaksumaan toivotunlaisia arvoja.
Tämän tajusi erinomaisesti kansallis-
sosialistisen  Saksan  propagandaministeri
Joseph Goebbels, joka ihaili Walt Dis-
neyn piirrettyjä elokuvia. Viattomien
koko perheen elokuvien takana pyöri hy-
vin rasvattu koneisto, joka myi menestyk-
sellisesti oikeita arvoja – sellaisia joita
yhteiskunta halusi kansalaistensa omaksu-
van. Eikä tämä ole menneisyyttä.

Goebbelsin ihanteiden mukaisissa
elokuvissa ihmiset omaksuvat mielellään

ja vaistomaisesti sen, mihin heitä ylhäältä
halutaan johdattaa – he jopa maksavat si-
itä. Elokuva on erinomainen kanava sen
kertomiseen, että paha on jossakin tuolla
ulkona toisissa ihmisissä ja toisissa kult-
tuureissa, jotka eivät ole sellaisia kuin me.

Elokuvien myyttinen maailma
Elokuvat eivät luo juonenkehittelyään
eivätkä käsikirjoituksiaan tässä ja nyt. Ne
kertovat tarinoita, joita on kerrottu aina.
Kaikessa inhimillisessä ja kulttuurisessa
monenkirjavuudessaan elokuvat viestittävät
vanhojen myyttien asetelmia erilaisina
variaatioina. Toistuvasti torjutun ja
harhaanjohtavan yleistyksen mukaan
myytit ovat tarua ja lorua, jotakin mikä ei
ole totta. Myyttien merkitys on syvem-
mällä. Yhden, mielestäni osuvan
määritelmän mukaan myytit ovat toistuvien
mallien ja teemojen verkostoja, joiden
avulla ihmiset selittävät maailmaansa.

Länsimainen elokuvateollisuus ammen-
taa syvimmät myyttinsä – tietoisesti tai
tiedostamatta – antiikin tarustosta ja
kristinuskosta. Kreikkalaisen antiikin
sankarimyytit elävät ja voivat hyvin
amerikkalaisessa ja eurooppalaisessa eloku-
vassa. Näistä haluan tässä yhteydessä ottaa

1 Artikkeli perustuu 13.10. Pahan represen-

taatiot elokuvassa -seminaarissa pidettyyn
esitelmään.
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esille kolme keskeistä, yhteen tai useam-
paan sankariin keskittynyttä myyttiä.

1) Perimysmyytti

Noin 700 vuotta ennen ajanlaskumme
alkua vaikuttaneen runoilija Hesiodoksen
Theogonia kertoo maailman ja jumalten
synnystä, heidän sukuhistoriastaan, valta-
taisteluistaan ja naisseikkailuistaan. He-
siodoksen teos on luonut perustan länsi-
maiselle perimysmyytille, joka toimii hy-
vin myös elokuvassa. Erinomaisena ja
usein käytettynä esimerkkinä tästä on
Ford Francis Coppolan Kummisetä (The

Godfather I–III, 1972, 1974, 1990), joka
perustuu Mario Puzon samannimiseen
romaaniin.

2) Matka

Homeroksen nimissä kulkeva ja samoihin
aikoihin Hesiodoksen tuotannon   kanssa
syntynyt runoelma Odysseia kertoo
Odysseuksen harharetkistä, joille hän jou-
tuu palatessaan Troijan sodasta. Elokuvassa
odysseia on usein käytetty tarina, jonka
Coenin veljekset ovat esittäneet siirtämällä
homeerisen eepoksen 1930-luvun lama-
ajan Yhdysvaltoihin elokuvassaan Voi

veljet missä lienet (O Brother Where Art

Thou, 2000). Tavallisista tavallisin aihe
elokuvassa on nuoren miehen odysseia,
kipeä kasvu aikuiseksi harharetkien,
erehdysten ja traagisten valintojen kautta.

3) Oidipus-myytti

Kreikan kukoistuskaudella 400-luvulla
eKr. eläneen Sofokleen tunnetuin tragedia
on kertomus Oidipuksesta (”Paksujalasta”),
Theban kuninkaan Laioksen ja hänen
puolisonsa Iokasteen pojasta, joka jätetään
lapsena heitteille, koska hänen on en-
nustettu kerran tappavan isänsä ja naivan
äitinsä. Kasvatusvanhempia      ominaan
pitänyt Oidipus tiesi ennustuksesta, mutta
uskoi sen koskevan heitä. Ennustus toteu-
tuu, kun Oidipus tappaa matkalla
kohtaamansa kuningas Laioksen ja
vapautettuaan Theban sfinksin vallasta saa
palkinnoksi äitinsä, kuningatar Iokasteen.

Oidipus-myytti on mielestäni tärkein ja
syvimmin ihmisyyttä luotaava myytti an-
tiikin myyttien joukossa. Siihen kietoutu-
vat primaalit tunnesiteet, salaisuudet ja
valheet, viha ja halu; epätoivoisesti it-
seään etsiessään ihminen löytää osan to-
tuudesta, mutta jää osin myös arvoituk-
seksi itselleen. Tähän lajiin kuuluvat
monet elokuvasuosikeistani, etenkin tan-
skalaisista dogmaelokuvista ensim-
mäinen, Thomas Vinterbergin fantasti-
nen Juhlat (Festen, 1998), joka kertoo
kuinka lapsuuden traumaattiset perhe-
suhteet sekä salattu ja vaiettu lasten sek-
suaalinen hyväksikäyttö paljastuvat isän
syntymäpäivillä. Toinen mahtava oidi-
paalinen elokuva on Ingmar Bergmanin
Saraband (2003), joka kuvaa pojan vihaa
halveksivaa ja nujertavaa isäänsä kohtaan.

Näiden kolmen antiikin perusmyytin
käyttö elokuvassa paljastaa niiden tarttu-
mapinnan eurooppalaisessa ja osin myös
amerikkalaisessa elokuvassa, mutta
samalla ne paljastavat myös niiden pois-
saolon amerikkalaisesta toimintaeloku-
vasta ja osin myös muista amerikkalaisen

Kenties antiikin tärkeimpään, Oidipus myyttiin,
kietoutuvat primaalit tunnesiteet, salaisuudet ja
valheet, viha ja halu; epätoivoisesti itseään et-
siessään ihminen löytää osan totuudesta, mutta
jää osin myös arvoitukseksi itselleen.
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elokuvan lajeista. Terminaattoreissa ja
muissa sen kaltaisissa elokuvissa ei proble-
matisoida valtaa, joka periytyy ja josta
taistellaan. Niissä sankari ei tee matkaa,
joka tuo hänen voimansa ohella esiin myös
hänen heikkoutensa ja kasvunsa ihmisenä.
Amerikkalaisen toimintaelokuvan sankari
ei ole traaginen hahmo, joka taistelee li-
hansa sisään hiipineiden identiteet-
tiongelmien, salaisuuksien ja valheiden
kanssa. Amerikkalainen sankari on periaat-
teessa muuttumaton hahmo, hyvä ihminen,
joka puolustaa, pelastaa ja varjelee heikkoja
hyviä ihmisiä, kun nämä joutuvat pahojen
ihmisten uhkaamiksi. Tällainen
sankarimyytti ei ammenna ensi sijassa anti-
ikin myyteistä, vaan kristillisestä myytistä.

Eurooppalaisessa elokuvassa kris-
tillinen myytti ei näyttele mielestäni
mitenkään niin tärkeää osaa kuin amerik-
kalaisessa toimintaelokuvassa. Varsinkin
toisen maailmansodan jälkeen puhe kan-
sallisista myyteistä on  haluttu  mitätöidä
karkeana ja toimimattomana kate-
gorisointina, mutta mielestäni euroop-
palaisissa elokuvissa  kansallisella  perin-
teellä on tärkeä rooli. Suomalaisissa
elokuvissa kuvataan hyvin usein altavas-
taajan selviytymistä; klassisena esimerk-
kinä tästä ovat Väinö Linnan romaaniin
(1954)     pohjautuva Edvin Laineen
elokuva Tuntematon sotilas (1955). Aki
Kaurismäen elokuvat kuvaavat
yhteiskunnallista epäoikeuden-
mukaisuutta ja altavastaajan selvi-
ytymistä. Suomalaisella elokuvantekijällä
on toisinaan myös halu kehittää tätä tee-
maa siihen suuntaan, että altavastaaja ei
selviydy (Tapio Suomisen Täältä tullaan

elämä (1979), Aku Louhimiehen Paha

maa (2005)).
Saksalaisessa elokuvassa toistuu usk-

ollisuuden ja oikeudenmukaisuuden tema-
tiikka. Klassinen esimerkki löytyy Sak-
sastakin toisen maailmansodan jälkipyyk-
istä. Hans Hellmut Kirstin romaanitrilo-
gia 08/15 oli bestseller 1950-luvun Sak-
sassa ja siihen pohjautuva Paul Mayn
elokuva oli   vuosikymmenen kassamag-
neetti. Kirja ja elokuva saivat nimensä
toimimattomasta asetyypistä, joka esitetään
metaforana natsi-Saksan armeijan johdolle.
Elokuvassa kuvataan maataan uskollisesti
palvelevaa saksalaista sotilasta, joka joutuu
epäinhimillisten ja epäoikeudenmukaisten
esimiestensä       pettämäksi. Oikeuden-
mukaisuuden ja sitoutumisen teema kertau-
tuu myös myöhemmissä saksalaisissa
elokuvissa; Rainer Werner Fassbinder
sijoittaa elokuviensa henkilöt nerokkaasti
yhteiskunnalliseen ja historialliseen kon-
tekstiinsa, jossa he yrittävät selviytyä eh-
jin  nahoin.  Ei ole  myöskään ihme,  että
Saksassa pidetään Kaurismäen elokuvista.
Toisenlaisen näkökulman saksalaiseen
moraalitematiikkaan tarjoavat meilläkin
viikoittain nähtävät poliisisarjat (Kahden

keikka, Siska ynnä muut sellaiset), joissa
ihmiset sätkivät omaisuutensa, avioliit-
tonsa ja libidonsa mahdottomassa
yhtälössä.

Ranskalaisen elokuvan suuri teema on
puolestaan kohtalo, nemesis. Kohtalon
teemaan sekoittuvat usein sattuman ja
väistämättömyyden leikki, rajojen ylit-
täminen, inhimillisten tekojen ja valinto-
jen seuraukset sekä salaisuuksien ja val-
heiden psykologia. Kiinnostavia esimerk-
kejä ranskalaisen elokuvan keskeisestä
tematiikasta ovat Emmanuel Carrère’in
kirjojen L’Adversaire (Valhe) sekä Le

Moustache (Viikset) filmatisoinnit. Edel-
lisessä, tositapaukseen perustuvassa film-
issä perheenisä on lähes 20 vuotta
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valehdellut olevansa asiantuntijalääkärinä
WHO:ssa Genevessä. Kun valhe kulkee
kohti vääjäämätöntä paljastumistaan, mies
tappaa vaimonsa ja lapsensa. Jälkimmäis-
essä elokuvassa pariisilaismies ajaa salaa
viiksensä ja odottaa, että vaimo ja ystävät
kommentoisivat asiaa, mutta kaikki ovat
kuin hänellä ei olisi viiksiä koskaan ollut-
kaan. Tämä suistaa miehen elämän raiteil-
taan ja hän pakenee hetken mielijohteesta
lennolle Hong Kongiin, jossa hän kulkee
veneellä saaren ja mantereen väliä pitääk-
seen elämänsä koossa.

Näiden yleistysten  ja  havainnollista-
vien esimerkkien tarkoituksena on viitata
siihen, että kansalliset mytologiat vaikut-
tavat elokuvassa. Eurooppalaisissa eloku-
vissa antiikin perintö, etenkin Oidipus-
myytti, elää vahvana. Sama koskee
eurooppalaistyyppistä amerikkalaista
elokuvaa, mutta varsinkin toimintaeloku-
vien osalta amerikkalaisen elokuvan
sankarimyytti poikkeaa räikeästi euroop-
palaisten elokuvien sankarimyyteistä.
Kuten olen edellä jo väittänyt, amerik-
kalainen sankari saa hyvin usein piir-
teensä kristillisestä myytistä.

Jeesus ja kristillinen myytti
Kristillisen uskontunnustuksen ja mytolo-
gian Jeesus on neitseestä syntynyt Ju-
malan Poika, ihminen ja Jumala samalla
kertaa. Vaikka evankeliumit ovat jossakin
mielessä rinnastettavissa antiikin biogra-
fioihin, niissä kuvattu Jeesus on varsin lit-
teä ja yksiulotteinen hahmo, jolla ei julk-
isen toimintansa aikana ole perhettä, vaan
ainoastaan selvästi hänen alapuolellaan
olevia seuraajia. Hänellä ei myöskään ole
jälkeläisiä     eikä     siten minkäänlaista
kosketusta perimyksen, isänmurhan ja in-
sestin teemoihin. Jumalallinen Jeesus

kulkee julkisen toimintansa läpi tietoisena
edessä olevista vaiheistaan, kuolemastaan
ja ylösnousemuksestaan. Jeesuksella ei
ole kohtaloa eikä siten varsinaista inhimil-
listä elämää. Niin synoptisissa evankeli-
umeissa kuin yliluonnollisuutta allevii-
vaavassa Johanneksen evankeliumissakin
Jeesus on ympäristössään ylivoimainen ja
erehtymätön hahmo, pelastushistorian
toteuttaja, kulttiheeros, jonka matka ei ole
tragedia eikä odysseia. Uskontunnus-
tusten Jeesuksella ei ole inhimillistä ke-
hityskaarta. Uta Ranke-Heinemannia
lainaten voidaan sanoa, että niissä hänellä
on neitsyt äitinä ja pyöveli isänä. Evanke-
liumien kuvaamana ihannehahmona täl-
lainen Jeesus siirtää seksuaalisuuden ja
väkivallan seuraajiensa ongelmaksi.

Evankeliumin Jeesus liittyy laajem-
paan ilmiöön, jota amerikkalainen raama-
tuntutkija Burton L. Mack on kutsunut
viattomuuden myytiksi (A Myth of Inno-

cence: Mark and Christian Origins, For-
tress Press 1988). Evankeliumeissa Jeesus
esitetään viattomaksi sankariksi, jolla on
jumalallinen status ja valta, joita hän ei
kuitenkaan käytä vastustajiensa lopul-
liseen voittamiseen – siis sen Jumalan
valtakunnan toteuttamiseen, jonka pi-
kainen tuleminen oli hänen julistuksensa
varsinainen ydin. Jeesus surmataan väki-
valtaisesti, mutta nousee kuolleista ja saa
Jumalalta kaiken vallan. Evankeliumeihin
on sisäistetty apokalyptis-dualistinen lop-
punäytös, johon kuuluvat kosmiset ka-
tastrofit, uskovien pelastus ja uskon vihol-
listen tuhoaminen (Mark. 13 parr.). Jo
evankeliumeissa Jeesus toteuttaa kauan
sitten ennustettua suunnitelmaa, joka
avataan juutalaisten kirjoitusten ver-
tauskuvallisella tulkinnalla. Varhaisten
kristittyjen käsissä Jeesus-ennustukset
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syrjäyttivät tekstit, jotka alun perin liitty-
ivät juutalaisten historiaan ja uskonnol-
liseen elämään.

Jeesuksen tarinassa risti ja ylösnouse-
mus luovat universaalin, toistettavan,
konkreettisesti vaikuttavan parin:
kuolema kääntyy ihmeellisellä tavalla
elämäksi. Kristillisen myytin ytimessä on
viattoman uhrin palvonta, joka kutsuu
nöyriä ja valittuja kuuliaisuuteen. Heille,
maailmassa vainotuille uskoville on lu-
vattu viimeisenä aikana valta, jonka
tämänpuoleisena tunnuksena on ristin
väkivaltainen symboli. Kirkon voittois-
assa     historiassa apokalyptinen lop-
pumyytti tämänpuoleistuu Konstan-
tinuksen käänteen jälkeen, vaikka ei me-
netäkään apokalyptista    ulottuvuuttaan.
Tämänpuoleistetussa hyvän ja pahan
jyrkässä jaossa ristiinnaulitun ja ylös-
nousseen Kristuksen kultti vetää terävän
rajan sisäpuolisten ja ulkopuolisten väliin.

Amerikkalainen variaatio
viattomuuden myytistä
Amerikkalaisen teologi Reinhold Nieb-
uhrin mukaan Yhdysvallat on viattomin
kansakunta maan päällä. Sille on kahden
maailmansodan jälkeen kehittynyt mes-
siaaninen visio toimia hyvän lähettiläänä
pahaa vastaan kaikkialla maailmassa.

Varsinkin evankelikaalisen kristilli-
syyden vaikutuksesta tähän on viime vu-
osikymmeninä liittynyt dualistinen maail-
mankuva. Amerikkalaiset arvot, niin poli-
ittiset kuin uskonnollisetkin, auttavat
helposti ja luonnollisesti jakamaan muun
maailman kansat ja ihmiset hyviin ja pa-
hoihin. Kutsumustietoisuutta vahvistaa
ristin symboliikka: omat uhrit ja vas-
toinkäymiset palvelevat hyvän asian
lopullista voittoa. Viattomuuden myytti

oikeuttaa väkivallan, eikä ole harvinaista,
että yksioikoinen poliittinen retoriikka ja
sentimentaalinen uskonnollinen julistus
sumentavat amerikkalaisen yleisön silmät
viattomien ihmisten kärsimykseltä Irak-
issa ja muualla.

Myös amerikkalaisessa elokuvassa
usein käytetty sankarimyytti perustuu ensi
sijassa kristilliseen viattomuuden myyt-
tiin, jossa paha representoituu toiseutena.
Varsinkin toimintaelokuvissa amerik-
kalaisen sankarin henkilökuva on jeesus-
maisen litteä. Sitä ympäröi viattomuuden
ja arvojen puhtauden aura, jota henkilök-
ohtainen stigma vain vahvistaa. Stigmaan,
jos sellainen halutaan esittää, liittyy
stereotyyppinen tausta: vaivalla voitettu
alkoholiongelma, väkivaltainen nuoruus,
riipaiseva ero perheestä/lapsista tai muu
sellainen. Sankari, hänen perheensä tai
yhteisönsä joutuu inhimillisesti katsoen
käsittämättömän, perkeleellisen väkival-
lan kohteeksi. Sankari vastaa pahuuteen
äärimmäisen pakon edessä oikeutetulla
väkivallalla. Mainioita esimerkkejä täl-
laisesta skenaariosta ovat Mel Gibsonin
näyttelemät, ohjaamat tai tuottamat eloku-
vat (Ransom, Braveheart, Patriot), joissa
perinteisen kristillisen myytin mukaisesta
jyrkän   dualistisesta asetelmasta seuraa
vääjäämättä tämänpuoleisuuteen tuotu
apokalyptinen kosto. Tappamalla massoit-
tain läpeensä pahoiksi kuvattuja vastusta-
jiaan amerikkalainen sankari suojelee per-
hettään ja muita lähiyhteisön hyviä ih-
misiä – ja lopulta koko Yhdysvaltoja.
Sankari on samalla kertaa apokalyptinen
tuomari ja yliluonnollista voimaa
säteilevä jumalolento, die hard (”vain
kuolleen ruumiini yli”), jota vastustajat
eivät saa hengiltä. Jeesuksen jumalalliset
piirteet elävät amerikkalaisen sankarin it-
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senäisyydessä, ihmeellisissä voimissa ja
neuvokkaassa selviytymisessä. Sankarin
kuolemattomuus, johon katsoja pannaan
samastumaan, on kalpea kristillisen
kuolemattomuustoivon korvike.

Jotta sankari ei näyttäisi persoonat-
tomalta tappokoneelta, hänen täytyy olla
rakastava puoliso ja huolehtiva perheenisä.
Tällaista alleviivataan erilaisin kömpelön
läpinäkyvin keinoin – esimerkiksi siten, että
supersankari on konekivääriä rätistellessään
itse asiassa viemässä nallekarhua tyttärensä
syntymäpäiville. Evankeliumien Jeesus on
isätön ja perheetön mies, joka ei tältä osin
kitkatta sovi amerikkalaisen sankarin esiku-
vaksi. Evankeliumeissa Jeesuksella on
kuitenkin suojeltavanaan hänen omiensa
yhteisö, jonka puolesta hän antaa henkensä
ja saavuttaa voiton (Mark. 10:45 parr.; Joh.
10:11; 15.13). Amerikkalainen sankari ei
kuitenkaan voi antaa Jeesuksen tavoin
henkeään omiensa puolesta, koska katsoja
samastuu häneen ja haluaa päästä hänen
kanssaan todistamaan oikeuden ja hyvyy-
den voittoa vääryydestä ja pahasta. Siksi
sankarilla pitää olla sijaiskärsijöitä, auttajia,
jotka kuolemallaan osoittavat, kuinka
korkea hinta hyvän lopullisesta voitosta
joudutaan   maksamaan.   Erityisen   sopiva
uhri on vähemmän komea auttaja, johon
sankarilla on lämmin ja toverillinen suhde.
Kun tällainen (mielellään  kaljuuntunut ja
pyylevä) kanssataistelija kuolee, sankari
pääsee osoittamaan yleviä tunteitaan, sure-
maan häntä ja lohduttamaan vainajan

leskeä. Itkihän Jeesuskin Lasarusta ennen
kuin herätti hänet kuolleista (Joh. 11:35).

Osana viattomuuden myyttiä amerik-
kalaisen sankarin ominaisuuksiin kuuluu
myös yksinkertainen sydämen viisaus, joka
ammentaa aineksensa vuorisaarnan pro-
testanttisen tulkinnan lisäksi 1800-luvun
amerikkalaisesta idealismista. Elokuvateol-
lisuuden heijastaman ideologian tasolla
sankari    edustaa arvojen    puhtautta    ja
taistelee eurooppalaisesta elokuvista tuttua
henkilöhahmojen kompleksisuutta ja ambi-
valenttisuutta vastaan. Katsojalle halutaan
viestittää,  että  puhdasta hyvyyttä  on  ole-
massa ja katsoja voi liittyä sitä kantavien
ihmisten joukkoon. Ei ole sattuma, että puh-
dassydäminen ja viaton sankari saa usein
vastapelurikseen kieroutunutta älykkyyttä ja
elitismiä edustavan ihmishahmoisen
perkeleen, joka toisinaan puhuu englantia
brittiläisellä aksentilla. Malliesimerkkinä
tällaisesta ratkaisusta on Walt Disney -tuo-
tannon koko perheen elokuva Leijonakun-

ingas (Lion King, 1994).
Amerikkalainen viattomuuden myytti

tekee läpitunkemissaan elokuvissa
manikealaisen jyrkän eron hyvän ja pahan
välille. Elokuvan katsoja ohjataan
kaavamaisen yksinkertaisin keinoin
samastumaan hyvään ja tuntemaan totaal-
isesti kanavoitunutta vihaa paljaana
toiseutena esitettyä pahaa kohtaan. Kos-
ton juonne ja sentimentaalinen lataus hu-
malluttavat katsojan ja tuottavat halvan,
valheellinen katharsiksen. Tässä onkin
massaelokuvissa viljellyn viattomuuden
myytin suosion salaisuus: katsoja saa vi-
hata ja tuntea olevansa hyvä ihminen,
jonka ei tarvitse kohdata omaa elämäänsä,
sen kipuja, salaisuuksia ja valheita – kaik-
kea sitä itsessä olevaa pahaa, jolle omat
silmät eivät helposti avaudu.

Ideologian tasolla amerikkalainen sankari edus-
taa arvojen puhtautta ja taistelee eurooppalais-
esta elokuvista tuttua henkilöhahmojen komplek-
sisuutta ja ambivalenttisuutta vastaan.
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Jari Kauppinen

Hannah Arendt ja väite pahan

banaliteetista

Saksalais-amerikkalainen Hannah Arendt,
jonka syntymästä on juuri kulunut 100
vuotta, on ollut hyvin kiistelty filosofi.
Filosofin sijaan Arendt näkee itsensä
pikemmin poliittisena ajattelijana kuin am-
mattifilosofina, joka ei osallistu toimintaan
maailmassa. Arendtista on tehty useita
elämäkertoja, kuten Elisabeth Young-
Bruehlin klassinen teos Hannah Arendt.

For Love of the World (1982) ja Sylvie
Courtine-Denamyn ranskankielinen
elämäkerta. Arendt oli ensimmäinen nais-
puolinen filosofian professori Yhdysval-
loissa. Kyseenalaisin maine Arendtilla on
filosofi Martin Heideggerin rakastajat-
tarena 1920-luvulla, jolloin Heidegger oli
Saksan ”salainen filosofikuningas”. Arendt
joutuu vieläkin maksamaan Heideggerin
vaikutuksesta,  esimerkiksi Elizabeth Et-
tingerin kohuteoksessa heidän suhteestaan.

Yleensä mainitaan, että Arendt asetti
toisen maailmansodan jälkeen pahan keskei-
simmäksi tutkimusaiheeksi filosofialle ja että
Arendt oli eräs harvoja aiheeseen keskit-
tyneitä1. Arendt tarkasteli asioita historial-

lisesti ja poliittisesti, ei puhtaan filosofis-
esti. Useimmiten viitataan pahan ai-
heeseen liittyen kahteen Arendtin teok-
seen, Origins of Totalitarism (1951) sekä
Eichmann in Jerusalem. A Report on the

Banality of Evil (1961). Lisäksi pahaa
tarkastellaan suhteessa Kantin teoriaan
kategorisesta imperatiivista (”kukaan ei
aseta pahaa maksiimikseen”) sekä Arendtin
tulkintaan Kantin filosofiasta.

Painoa näkemyksille tuo Arendtin on-
tologinen kanta pahasta. Augustinus-tut-
kijana hän on sillä kannalla, että paha on
maailmassa (objektiivinen paha), joten
meidän on turha puhua pahantekijöiden
tarkoituksista (subjektiivinen paha). Näin
Arendt torjuu mm. Theodor Adornon
psykologisen teorian pahan heijastamis-
esta, subjektiivisen mallin, jossa sisäinen
pahuus projisoidaan ulkopuolelle, kuten
naisiin, eläimiin ja juutalaisiin (luonto).
Oleellisinta on se, että Arendt puhui pa-
hasta eri nimillä uransa aikana, ja
kysymys on siitä millainen siirtymä tapa-
htuu puhuttaessa radikaalista pahasta ja
sittemmin banaalista pahasta: onko kyse
vain terminologiasta vai myös sisällöstä?

Totalitarismin ongelma ja radikaali paha
Teoksessaan The Origins of Totalitarism

Hannah Arendt asettaa kysymyksen radi-

1 Esimerkkeinä R. J. Bernstein teoksessa Radi-

cal Evil. A Philosophical Interrogation (2002)
tai Susanna Snell ”Radikaalista banaaliin pa-
haan”, teoksessa Immanuel Kant: Radikaali

paha. Paha eurooppalaisessa perinteessä,
toim. Hirvonen-Kotkas, 2004.
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kaalista pahasta tai absoluuttisesta pa-
hasta. Tapansa mukaan Arendt on tässä
epäselvä ja ristiriitainen, kuten Susanna
Snell toteaa kirjoituksessaan Arendtista ja
pahasta2. Ongelma on siinä, millaisessa
mielessä olemme kohdanneet radikaalin
pahan, ja toisaalta, onko mahdollista olet-
taa absoluuttinen paha siinä mielessä, ettei
mitään pahempaa enää voisi tapahtua?
Kysymys on viimein myös siitä, merkit-
seekö Auschwitz jotain palautumatonta,
vai onko sille olemassa rinnakkaisia tapa-
htumia? Esimerkiksi Suomessa vieraillut
ranskalainen filosofi Jacob Rogozinski
näkee taitekohdan juuri Auschwitzin
kohdalla, vaikka hän ei hyväksykään
teesiä pahan banaliteetista arendtlaisessa
mielessä. Arendt tavallaan olettaa teok-
sessaan eräänlaisen jatkumon, vaikka hän
puhuu kokonaan uudesta tilanteesta histo-
riassa.

Amerikkalainen Arendt-tutkija Richard
J. Bernstein esittää teoksessa Radical

Evil. A philosophical Interrogation (2002)
Arendtin etiikkaa  kahden muun heideg-
gerilaisen ajattelijan rinnalla. Ensim-
mäinen heistä on Emmanuel Levinas,
joka näkee, ettei Heideggerin ontologialla
voi olla mitään moraalia esilläolevan on-
tologian mielessä. Siksi hän sijoittaa eet-
tisen suhteen Toiseen transsendenssin ja
ennen ontologiaa olevalle tasolle – tämän
Bernstein näkee myös teodikean loppuna.

Toinen      ajattelija      on Arendtin
opiskelutoveri ja kollega Hans Jonas,

joka laajentaa kysymyksen etiikasta myös
kaikkea elävää koskevaan globaaliin vas-
tuuseen, vaikka viime kädessä hän edus-
taa gnostilaista teodikea-ajattelua.
Jonasilla poisvetäytynyt Jumala on voi-
maton ja meidän täytyy äärellisyydessä
auttaa häntä viimein lunastuksen saavut-
tamiseen luomisen, ilmestyksen ja lunas-
tuksen ”dialektiikassa”. Arendt on näistä
ajattelijoista käytännöllisin ja Bernstein
johtaa suuren osan teeseistään radikaalista
pahasta Arendtilta väittäen mm. että radi-
kaali ja banaali paha ovat toisilleen kään-
teisiä, emmekä voi paeta henkilökohtais-
esti vastuusta, emmekä ajatella, että paha
on jotain jonka olemassaolo tulee vain op-
pia hyväksymään. Paha on jotain, mikä
meidän täytyy yrittää  ymmärtää, vaikka
ihmisen pahuus ja kykeneväisyys pahoi-
hin tekoihin (tai pahuus ”yleensä”) on
vaikea ymmärtää. Pahan kysyminen ja
sen eri muotojen tarkasteleminen on si-
dottu Arendtin väitteeseen siitä, että to-
talitarismin myötä – ihminen on ihmiso-
lentona ylimääräinen (superfluous)
– olemme joutuneet kohtaamaan uuden-
tyyppisen pahan. Arendtilla ei ole heideg-
gerilaisesti ilmaistuna pysyvää ja siksi
muuttumatonta ihmisluontoa (esse), vaan
kysymys on sen muuttumisen mahdol-
lisuudesta myös ihmisen maailmassa
olemisen tasolla ja siksi mahdollisuuden
(existentia) tasolla hyvään. Arendtilla,
päinvastoin kuin Heideggerilla, ajallisuus
tulee augustinolaisesti menneisyydestä,
jolloin ihmisen olemassaoloa määrittelee
menneisyys, eivätkä pelkästään tulevat
mahdollisuudet. Kysymys on syvemmästä
ontologisesta valitsemisesta kuin vallit-
sevan moraalin antamasta käskyistä, eikä
privatio boni toimi heideggerilaisessa on-
tologiassa.

2 Snell, mas. ”[Arendt] on, hieman huolimat-
tomasti, ehtinyt kutsua samaa pahaa radi-
kaaliksi ja absoluuttiseksi.” (s.157) ”Yhden si-
vun aikana, mutta useampien editointien
jälkeen, Arendt käyttää kolmea ilmaisua ab-
soluuttisesta, radikaalista, ja ”radikaalista” pa-
hasta (s. 160)
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Yleisemmin ajatus pahan muuttumis-
esta johtaa kysymykseen, onko olemassa
”vanhaa pahaa” joka tulee uudessa muo-
dossa, kuten esimerkiksi nykyteknologian
avulla – vai mahdollistaako tekniikka
kokonaan uudentyyppisen pahan, koska
Auschwitzin ”vanhasta pahasta” erot-
tavana piirteenä nähdään juuri ihmisten
teollinen tuhoaminen ja vieläpä erityisten
rotupiirteiden avulla. Kommunismin

musta kirja näkee kommunismin natsien
hirmutekoihin verrattavana, ja myös
Arendt näkee tietyn  totalitarismin logii-
kan, jossa ”ylimääräisyys” tarkoittaa sitä,
että totalitarismin ominaisuus on jonkin-
lainen poissulkeminen tai tuhoaminen.
Arendt toistaa jatkuvasti, että juutalaisten
loputtua oli edessä myös saksalaisten puh-
distus alkaen sydänvikaisten ja keuhk-
osairaitten perheistä. Tämä eroaa myös si-
itä väitteestä, että taloudellisesti totalita-
rismi pystyy toimimaan vain orjatyön
varassa – tärkeämpää on ajatus
ylimääräisestä ja samalla poissuljetusta.
Taustalla lienee äärimmäinen käsitys
teodikean perustavasta uhrin logiikasta.
Totalitaarinen systeemi pystyy perustele-
maan itsensä vain uhrin avulla.

Heideggerilaisena Arendtille aito ajat-
teleminen alkaa henkilökohtaisesta
kokemisesta, ja tämä merkitsee juuri
kokemusta pahasta. Bernsteinin mukaan
meidän täytyy ymmärtää myös Arendtin
ajattelutapa (Nachdenken) ymmärtääk-
semme hänen teesejään, jotka eivät ole
kategorioita vaan yrityksiä jäsentää in-
himillistä kokemusta tietyllä hetkellä.
Tämän ymmärtämisen voi sanoa viit-
taavan kokemukseen, jossa ”Jumalan
kuoltua” ihminen on  noussut kaikkivoi-
paisena hänen tilalleen tehden samalla
kanssaihmisensä ”ylimääräisiksi”.

Bernstein siteeraa Arendtin kirjettä
saksalaiselle filosofille Karl Jaspersille,
jossa Arendt pohtii, onko Jahve kadonnut
liian kauas näkökyvyltämme. Bernstein
esittää viisi erilaista ajatusrataa, joilla
Arendt jäsentää pahaa Totalitarismi-teok-
sessaan. Ensinnäkin radikaali paha on ym-
märrettävissä siten, että nyky-yhteiskun-
nassa ihminen on ylimääräinen tai tarpee-
ton; toiseksi tämä edellyttää kaiken in-
himillisen spontaaniuden (vapaus) elimi-
nointia, kolmanneksi ihmisellä on harha
kaikkivoipaisuudestaan, jossa yksittäinen
ihminen ei ole verrattavissa ihmisten ole-
massaoloon yhteisönä, neljänneksi tästä
seuraa se, etteivät perinteiset moraaliset
lait (kymmenen käskyä) päde enää nyky-
maailmassa ja viidenneksi radikaali paha
ei aiheudu ihmisen paheellisuudesta tai it-
sekkyydestä. Radikaalin pahan taustalla ei
ole perinteiseksi katsottavia synnillisiä
tarkoitusperiä. Nämä tarkoitusperät ovat
nähtävissä suhteessa sekä Kantin näke-
myksiin itsekkäistä motiiveista että
Arendtin teoriaan syntymisen ja alkuperän
merkityksestä ihmiselle ja samalla ihmisen
singulaarisuudella suhteessa ihmisten tai
(levinaslaisesti) toisten moninaisuuteen.

Sinänsä Arendtin teorian suuria lin-
joja voi vetää ensimmäisen maailmanso-
dan tilanteeseen, jolloin Euroopassa oli
miljoonittain kodittomia, maattomia ja
varattomia, ylimääräisiä, kuten nykyajan
pakolaiset. Ylimääräisyyden lopullinen
integraatio toteutui toisen maailmansodan
keskitysleireissä.

Arendt toistaa jatkuvasti, että juutalaisten loput-
tua oli edessä myös saksalaisten puhdistus al-
kaen sydänvikaisten ja keuhkosairaitten perheistä.
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Italialainen filosofi Giorgio Agam-
ben yleistää Homo Sacer -teossarjassaan
Arendtin, Walter Benjaminin ja oikeus-
filosofi Carl Schmittin perusteella nyky-
maailman tilanteeksi pysyvän poikkeusti-
lan, joka rakentuu maailman
”leirimäistymisestä”, olipa kyseessä sota
terrorismia vastaan tai EU:n rajojen ulk-
opuolelle perustetut leirit yhteisöön
pyrkiviä varten3. Arendtin voi sanoa ym-
märtävän inhimillisen vapauden kykynä
johonkin uuteen, minkä termi ”leiri” tai
”konsentraatio” estävät. Kyse ei ole
pelkästään vapaudesta mahdollisuutena
valintaan, vaikka nimenomaan etiikan ta-
solla valinta tulee mukaan kuvioon.
Arendtin ylimääräisyyden rajana voisi
väittää olevan musulmaanin, Muselmann,
joka kuvaa leirillä elämänhalunsa menet-
täneitä, jotka eivät ole enää ihmisiä
arendtlaisessa mielessä, vaan eräänlaisen
ihmiskokeen tuloksia. Arendt käyttääkin
totalitarismin uhrista ilmaisua ”perverssi
eläin”, joka menettää ihmisyytensä ja in-
himillisyytensä leirillä, minkä voi nimetä
myös  leirin päämääräksi. Biopoliittisesti
puhutaan myös eläimeksi tulemisesta.
Italianjuutalaisen Primo Levin keskitys-
leirikuvauksessa Tällainenko on ihminen

esitetään klassinen määritelmä musul-
maaneista: ”Heidän elämänsä oli lyhyt ja
heidän numeronsa pyyhittiin pois. Heitä ei
kutsuttu eläviksi, eikä heidän poistumis-
taan nimitetty kuolemaksi, eivätkä he
pelänneet poistumistaan, koska he olivat
liian tyhjiä käsittääkseen sitä. … He kan-

soittavat muistini vailla yksilöllisiä pi-
irteitä ja heidän kasvoihinsa oli iskeytynyt
koko aikakautemme pahuus”.4

Pahan banaliteetti ja Eichmann
oikeudenkäynnissä
Amerikkalaisen Arendt-tutkijan Dana
Villan mukaan Arendtin teesi pahan
muuttumisesta banaaliksi on  hänen  tuo-
tantonsa tunnetuin ja samalla väärinym-
märretyin väite. Banaalius ei Villan
mukaan merkitse David Goldhagenin
esittämää periamerikkalaista väitettä, että
kaikki saksalaiset ovat natseja ja natsit
ovat pahoja.

Yksinkertaisimmillaan Arendtin teesi
on sellainen, että Eichmann tai natsit
eivät edusta ns. demonista pahaa, ts. he
eivät tee mitään ”pahaa pahan vuoksi”, tai
kantilaisesti ilmaisten he eivät aseta mak-
simikseen toimia kategorista imperatiivia
vastaan. Käytännössä Arendt selvittää ti-
lannetta siten, että hänestä Eichmann ei
esitä suurta pahaa kuten Shakespearen
Richard III tai kirjallisuuden pahantekijät.
Eri asia tietysti on, että voiko Hitlerin de-
monisoida, ja jos voi, niin millä tavoin.
Ajattelen viime aikojen menestyseloku-
vaa Perikato, joka perustuu Hitlerin vi-
imeisen tahdon kirjanneen sihteerin
Traudl Jungen muistelmiin. Muistelmien
pääväite oli se, että Hitler oli nor-
maalioloissa hyvin ystävällinen mies,
koska hänen ei tarvinnut tyrannisoida
läheisiään5. Tämä kuvaus on mielenkiin-
toista verrattuna siihen, kuinka Hans-Jür-

3 Ks. Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Ausch-

witz. L’archive et le témoin. Homo Sacer III.
Käänt. Pierre Alferi. Rivages 2003. Homo

sacer tarkoittaa Agambenille sekä kirottua että
pyhää, lainsuojatonta ihmistä, joka on oikeus
tappaa yhteisön ulkopuolisena.

4 Primo Levi, Tällainenko on ihminen. Suom.
Tapio Hiisivaara, Gummerus 1982, toinen pai-
nos (s. 110).

5 Vrt. Traudl Junge, Until the Final Hour.

Hitler’s last Secretary. Toim. Melissa Miller,
käänt. Andrea Bell, Arcade, 2004.
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gen Syberbergin neliosaisessa suure-
lokuvassa Hitler, elokuva Saksasta Hitler
esitetään nukkena tai marionettina, jonka
Saksan kansa tarvitsi. Bernstein itse asi-
assa osoittaa, että Arendt otti
Shakespearen tragedioitten hahmot, kuten
Richard III:n sekä banaliteetti-termin
filosofi Karl Jaspersilta. Kirjeessään
Arendtille Jaspers esittää Hitlerin ja natsit
banaaleina ja vertaa heitä bakteereihin,
joita Shakespeare ei koskaan olisi
pystynyt kuvaamaan.6

Arendtin teorian mukaan ihmiset ovat
modernissa totalitaarisessa yhteiskun-
nassa tarpeettomia (superfluous). Tästä
kumpuaa kiista rattaasta koneessa (cog in

the machine), mitä kuvaa Arendt ei täysin
hyväksy. Pienen rattaan totalitaarisessa
koneessa oletetaan sanovan: seurasin vain
käskyjä, en siis ollut vastuussa vaan ylem-
päni. Eichmann ei ollut yksinkertaisesti
vain pelkkä ratas, mutta toisaalta totalitaris-
mia ei voi esittää vain koneiston osien
kautta. Eichmannin oma käsitys oli se, että
hän pyrki seuraamaan kantilaista imperati-
ivia ns. Führerprinzip-muunnoksella: toimi
kuten Johtaja ajattelisi   sinun   toimivan.
Mielenkiintoista tässä näkemyksessä on se,
että Johtajan tahdon ajatellaan ylittävän ma-
htikäskyllään valtakunnan kirjoitetun lain.
Ei siis ole sattumaa, että Eichmannilla oli

varsin vaatimaton asema RSHA IV B-
4:ssä eikä hän pystynyt käskytyksen
pyramidirakenteen takia tekemään it-
senäisesti  suuria päätöksiä. Eichmann oli
Wannseen kokouksessa tammikuussa
1942 sihteerinä; yleensä Heydrichin koko
RSHA:n päällikkönä ajatellaan olleen vas-
tuullisena päätöksestä tuhoamisen
toimeenpanosta. Arendtin mukaan Eich-
mann oli kokouksessa alin sekä SS-arvol-
taan että sosiaaliselta statukseltaan.

Arendtin asenne on Eichmanniin seu-
raava: Eichmann oli ajattelematon
(thoughtless), siinä mielessä ettei hän
ajatellut itsenäisesti. Eichmann ei pyrk-
inyt ajattelemaan omilla aivoillaan, mikä
liittyy pikemmin siihen, että häneltä puut-
tuu kyky ajatella itsenäisesti (totalitaristis-
essa yhteiskunnassa) kuin se, ettei hän
todella haluaisi ajatella oma-aloitteisesti.
Näkemys liittyy Arendtin teoksessa Vita

Activa. Ihmisenä olemisen ehdot (2002)
esittämään teoriaan toiminnasta ja ajat-
telusta, jossa viimeisenä vita contempla-

tiva nousee korkeammalle kuin arendt-
lainen vita activa – tämä näkökanta perus-
tuu jo Heideggerin 20-luvun luentoihin
Aristoteleen filosofiasta ja siinä ilme-
nevistä olemisen tavoista. Arendt vaatii
siis omakohtaista vastuunottoa Eichman-
nilta, omaa päätöstä hyvästä ja pahasta,
siitä miten ne ovat. Arendtin postuumisti
julkaistu filosofinen pääteos The Life of

the Mind (Harcourt 1978) lähtee esipuhees-
saan Eichmannin tapauksesta ja pahan per-
inteisestä historiasta; Arendtin päämääränä
oli luoda teoria ajattelemisesta, tahtomis-
esta ja arvostelukyvystä. Kuuluisassa ar-
tikkelissaan Thinking and Moral Consid-

erations Arendt käyttää Eichmannista
myös termiä kyvyttömyys ajatteluun (in-

ability to think).

6 Berstein, emt. s. 214–215, sit Hannah Arendt/
Karl Jaspers, Correspondence 1926–1969, s.
62.

Eichmannin oma käsitys oli se, että hän pyrki
seuraamaan kantilaista imperatiivia ns. Führer-
prinzip-muunnoksella: toimi kuten Johtaja ajat-
telisi sinun toimivan.
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Villan mukaan kyseessä on Eichman-
nin erityinen kyvyttömyys tai sitten usein
mainittu normaalisuus aina epänormaali-
uteen saakka. Kuvaavaa sivistyneistöön
kuuluneen Arendtin näkemyksessä on se,
että saksalainen filosofi Peter Sloterdijk
innostui filosofiasta nähtyään Arendtin
Günther Gaussin kuuluisassa TV-haastat-
telussa 1960-luvulla. Haastattelussa
Arendt kuvasi Eichmannin ”mitätöntä” tai
”kliseillä toimivaa” persoonallisuutta.
Eichmann ei siis pelkästään edusta ”kir-
joituspöytäpahaa”, vaan on esimerkki
myös sen tehokkuudesta kun toimijat ovat
kritiikittömiä ns. systeemiä kohtaan.

Arendtin väite on yksinkertaisimmil-
laan se, että kiihkoton paha toimii tehok-
kaammin kuin ns. fanaattinen paha,
nietzscheläinen kaunaisuus. Tätä ku-
vataan kirjallisuudessa ruskeapaitojen
(SA) antisemitismin, kiihkoilun ja kaunan
ja SS:n järjestelmällisyyden erona. Todel-
lisen pahan sanotaan usein alkaneen vasta
sitten, kun SS otti leirit hallintaansa.

Tutkimuksessaan Arendt edustaa ns.
funktionalistista näkemystä, joka ei ole ki-
innostunut tekijöiden intentiosta vaan siitä
kuinka he toimivat: tämä sulkee myös tut-
kimuksesta pois todistajan roolin.
Arendtin näkemys perustuu pääosin Raul
Hilbergin teokseen The Destruction of

the European Jews (1961), joka tutkii
vain natsien ja heidän käsikassaroittensa
tekoja. Hilberg tunnetaan epäluottamuk-
sestaan todistajien ja uhrien kuvauksiin;
hänen mukaansa täytyy tutkia kuinka juu-
talaisten tuhoaminen toteutettiin. Arendtin
eniten suututtanut väite oli se, että siellä
missä juutalaiset tai miehitettyjen maiden
väestö nousivat vastarintaan (esimerkkinä
Tanska, josta juutalaiset evakuoitiin
veneillä Ruotsiin), he pelastuivat lähes

kokonaan. Tämä johtaa kiistoihin sak-
salaisten luomien Judenratien (saksalais-
ten luoma keinotekoinen ”Juutalaisten
vanhimpien neuvosto”) yhteistoimin-
nasta: kuinka pitkälle kannattaa tehdä
yhteistyötä? Eli kuinka monta voimme
laskea uhrattavaksi, että jotkut pelastuvat?
Arendtin sanotaan myös väheksyneen
juutalaisten vastarintaa. Kiistoissa Arendt
jopa totesi, että Siionin viisaat miehet tun-
tuvat viimeinkin löytyneen
oikeudenkäynnin  aikana Israelista. Villa
esittää väitteen, että Arendtin Eichmann
-teoksen suurinta ärtymystä herättänyt
aihe ei ollutkaan teoksen sisältö, vaan
Arendtin ironinen ja voitonriemuinen
tyyli. Näkisin tämän siinä mielenä pe-
rusteltuna, sillä Hilbergin tyylinä on kuiva
ironia, jonka Arendt muokkaa paljon poli-
ittisemmaksi. Arendtia luonnehdittiin yk-
sipuoliseksi, mustavalkoiseksi ja jopa
rasistiseksi, tyypilliseksi ”itseään vi-
haavaksi juutalaiseksi”.

Arendt-tutkimuksessa joudutaan myös
ottamaan huomioon Young-Bruehlin
esittämä Cura posterior -tulkinta: Arendt
tuli Saksaan liian myöhään osallistuak-
seen Nürnburgin sotasyylli-
syysoikeudenkäyntien seuraamiseen,
joten hänen täytyi ehtiä johonkin natsien
tuomitsemisoikeudenkäyntiin. Jerusale-
min oikeudenkäynnissä hän oli amerik-
kalaisen lehden The New Yorkerin toimit-
tajana ja taustalla oli monimutkainen Is-
raelin, sionismin ja sosialismin välinen
suhde. Young-Bruehl esittää Arendtin kir-
joittaneen miehelleen Heinrich Blücher-
ille, että Eichmann oli ”eigentlich dumm”,
mutta toisaalta ei ollut. Hän tuo esiin
myös Arendtin alentuvan asenteen
oikeudenkäynnin pääsyyttäjään Gideon
Hausneriin.
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Sinänsä termi ”banaali paha” kuvaa
jokapäiväistä pahaa, ja esimerkiksi
eteläamerikkalaisessa tutkimuksessa on
luokiteltu sotilasdiktatuurien pahan eri la-
jeja. Arendt katsoi Eichmannin kuuluvan
ryhmään rikokset   ihmiskuntaa   vastaan
eikä ryhmään   rikokset erityisesti juu-
talaisia tai juutalaisvaltiota vastaan.
Arendtille oikeudenkäynti edusti poliit-
tista näytelmää, ja myös didaktista
näytelmää, kuten Villa toteaa. Arendtin
tunnetuin kriitikko Eichmannin
oikeudenkäynnin jälkeen oli Gershom
Scholem, joka ei ollut vakuuttunut termin
banaali sisällöstä ja piti sitä tyhjänä ver-
rattuna radikaaliin pahaan. Arendt selvitti
kirjeessään Scholemille asiaa siten, että
hän on muuttanut mieltään: hänen
mukaansa paha ei olekaan radikaalia vaan
jotain äärimmäistä (extreme). Esimerkiksi
Auschwitz on Trial -kirjoituksessaan
Arendt muistuttaa, että Auschwitzissa
kyseessä oli hallinnollinen (administra-

tive) murha.
Mikä sitten on radikaalin ja banaalin

pahan suhde? Bernstein näkee asian siten,
että banaalin pahan ymmärtää, jos tarkas-
telee Arendtin tapaa antaa sisältö erityis-
esti intentionaalisuuden ja arvostelukyvyn
käsitteille. Villa puolestaan toteaa, että
Bernstein pystyy todistamaan radikaalin
pahan ja banaalin pahan samaksi pahaksi.
Bernstein näkee radikaalin pahan banaalin
pahan taustalla: radikaali tai absoluuttinen
paha nähdään filosofisena käsitteenä ja
banaali paha kuvauksena pahan toimin-
nasta. Villan mukaan Arendtin ajattelussa
on aito jännite näiden kahden eri termin
välillä. Susan Neiman asettaa teokses-
saan Evil in Modern Thought Arendtin ai-
van oikein luomista pohtivien filosofien
joukkoon, mutta Neimanin pelkistys on

se, että Arendt ei myynyt sieluaan pahalle,
kuten Eichmann aivan selvästi teki.
Arendtin taustalla on Augustinuksen väite
ihmisen pyrkimyksestä hyvään pahan si-
jasta, rakkauteen ja Jumalan rakkauteen.
Näin Arendt toteaa esimerkiksi teokses-
saan On Revolution (1963), esimerkiksi
tutkiessaan ajatusten etenemistä Rous-
seausta Robespierreen, Arendt näyttää
olevan hieman epäileväinen äärimmäisen
hyvän saavuttamisesta äärimmäisin kei-
noin.

Pahan representaation rajasta
ja vapaudesta
Claude Lanzmannin Shoah -elokuvan
tarkoitus oli Hilbergin teoksen pohjalta
kuvata suurta juutalaisten tuhoamisen
kierrosta (Puola, Valkovenäjä, Tanska,
Hollanti, Belgia, Ranska, Kreikka, Roma-
nia ja viimein Unkari) todistajien, sak-
salaisten ja yhteistoimintamiesten avulla.
Taustalla on myös Jean Paul Sartren ja
etenkin Simone de Beauvoirin filosofia,
jossa korostetaan subjektia, tämän päätök-
siä ja vastuuta. Kysymys lienee edelleen
sama: voiko jo kertaalleen tapahtunut ta-
pahtua uudelleen, tai eikö se pikemminkin
tapahdu uudelleen, kuten Euroopan tapa-
htumat 1990-luvulla ovat osoittaneet.

Erään toisen vastauksen, tosin miltei
saman kuin Arendt, on kirjoittanut espan-
jalainen ”punavanki” Jorge Semprún
teoksessaan Kirjoittaminen tai elämä

(Like 2000). Siinä hän kertoo filosofian
opiskelijana, kuinka oli lukenut Kantin
esseetä ”radikaalista pahasta” ennen jou-
tumistaan Buchenwaldin keskitysleirille,
jossa hän perehtyi myös Schellingin tut-
kimukseen inhimillisestä vapaudesta.
Radikaalia pahaa Semprún nimittää
keskitysleiristä puhuessaan ”perim-
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mäiseksi Pahaksi”, mutta hän jatkaa myös
Schellingin suuntaan puhuessaan va-
paudesta  amerikanjuutalaiselle sotilaalle,
joka on tullut takaisin synnynmaahansa
vapauttajana.

”Tärkeintä on Pahan kokeminen,
sanon luutnantti Rosenfeldille. – Sen voi
varmasti kokea missä tahansa. Oppiak-
seen tuntemaan Pahan ihminen ei tarvitse
keskitysleiriä. Mutta täällä paha on ollut
kertakaikkinen ja voimallinen. Se on
tunkeutunut kaikkialle, se on ahminut
kaiken… On  koettu  perimmäinen  Paha.

[…] Ei paha ole yhtä kuin epäinhimilli-
syys, ei tietenkään… Tai sitten se on ih-
misessä oleva epäinhimillisyys… Ihmisen
epäinhimillisyys elämän mahdollisuutena,
henkilökohtaisena suunnitelmana… Va-
pautena… Sen tähden on naurettavaa
nousta vastustamaan Pahaa,  irtisanoutua
siitä vain viittaamalla inhimillisyyteen ja
ihmislajiin… Paha on ihmisen perusva-
pauden yksi suunnitelma… Vapauden,
jossa ovat yhtä aikaa ihmisolennon in-
himillisyyden      ja epäinhimillisyyden
juuret.” (s. 101–102)
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Kari Kuula

Kadotettujen kaupungin nousu ja tuho1

Luennoidessaan synodaalikokouksessa
Kuopion papistolle Heikki Räisänen po-
hti traditionaalisen helvettiuskon kan-
natusta ja arveli, ettei kirkoissa enää usk-
ota uskota klassiseen helvettiin2. Valitet-
tavasti tätä perinteestä irtisanoutumista ei
ole tehty riittävän selvästi ja rohkeasti.
Pelkkä helvettipuheesta pidättäytyminen
ei vielä käy kannanotosta.

Räisäsen pohdinnat ovat aina inspi-
roivia, tällä kertaa helvetin inspiroivia. Ne
nimittäin innoittivat minua tutkimaan
helvettiuskon syntyä, historiaa ja
nykypäivää. Esitän seuraavassa puolivar-
talokuvan helvettiuskon historiasta. Se
tehdään niin kuin Danten matka helvet-
tiin. Joihinkin seutuihin ja ajanjaksoihin
luodaan vain pikainen silmäys, toisia tut-
kitaan tarkemmin. Lopuksi hahmotan
erään modernista teologiasta nousevan
vastauksen kysymykseen mitä voisi
ajatella kadotuksesta.

Kristillisen helvettiuskon historialliset
juuret ovat kahtalaiset. Toinen juuri tulee
yleisitämaisesta ajattelusta, joka versoo

Vanhan testamentin ja juutalaisuuden
kautta nuoreen kristinuskoon. Toinen on
kreikkalais-roomalaisen filosofian ajattelu
ja ihmiskuva.

Vanhan testamentin kirjallisessa
maailmassa ei vielä uskottu tuon-
puoleiseen vaivaan, niin kuin ei taiva-
siloonkaan. Vanhan testamentin tärkein
anti helvettiuskolle on ajatus siitä, että Ju-
mala vaatii    palvelijoiltaan oikeuden-
mukaisuutta ja rankaisee syntisiä erilaisin
vastoinkäymisin tai ennenaikaisella
kuolemalla. Profeettakirjallisuudessa kas-
voi vähitellen usko siihen, että kerran Ju-
mala tulee toteuttamaan suuren tuomion,
jolloin kaikki Israelin viholliset saavat
mitä heille kuuluu. Silloin Herra tuomit-
see myös Israelin kansan syntiset. Kun Is-
raelin uskoon kehkeytyi vähitellen toivo
tuonpuoleisesta elämästä, profeettojen lu-
paamasta tuomiosta syntyi mielikuva vi-
imeisestä tuomiosta  tämän ajan jälkeen.
Ihmisen osan uskottiin riippuvan siitä,
missä määrin he olivat eläneet Jumalan
oikeudenmukaisen vaatimuksen mukaan.

Kristillisen helvetin kreikkalaiset
juuret  tulevat platonistisesta filosofiasta,
jonka mukaan ihminen jakautuu kuole-
vaiseen ruumiiseen ja katoamattoman
sieluun. Sielu on ihmisen jaloin ja korkein
osa. Se on peräisin tuonpuoleisesta
ideoiden maailmasta ja sinne se pyrkii

1 Artikkeli perustuu esitelmään Erkki Niini-
vaara-seurassa 1.11.06. Kirjoittajalta on tänä
syksynä ilmestynyt kirja Helvetin historia.
Pohjalta pohjalle Homeroksesta Manaajaan

(Kirjapaja 2006).
2 Esitelmä löytyy tuoreesta kirjasta Heikki

Räisänen, Rosoinen Raamattu. WSOY 2006.
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palaamaan. Päästäkseen takaisin todel-
liseen kotiinsa sielua on puhdistettava ki-
vuliaasti kuoleman jälkeen, kunnes kaikki
vääryys on juurittu siitä pois. Jotkut sielut
puhdistuvat, toiset syntyvät uudestaan
elämään palatakseen sen jälkeen haadeen
puhdistavaan kuritukseen. Tästä kuole-
mattoman sielun haadestuskasta kasvoi
vähitellen kristillinen helvetti.

Uuden testamentin helvettiversiot
Uuden testamentin tekstimaailmassa
helvetistä puhui eniten Jeesus Nasareti-
lainen, ja nimenomaan synoptisten (Mat-
teus, Markus ja Luukas) evankeliumien
Jeesus. Olemme tottuneet liittämään Jee-
suksen nimeen kristinuskon humaan-
isuuden ja kauneuden. Paradoksaalisesti
hän on samalla Raamatun raivokkain
helvetinprofeetta. Jeesus uhkasi katumat-
tomia itkulla ja hammasten kiristyksellä.
Hänen tärkeimpiä helvettisaarnojaan ovat
puhe viimeisestä tuomiosta, jolloin
kadotetut lähetetään ”ikuiseen tuleen, joka
on varattu Saatanalle ja hänen
enkeleilleen”. Toinen yhtä tunnettu on
opetus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta,
jonka mukaan kadotettu kärsii hirmuisia
tuskia vailla mitään mahdollisuutta saada
helpotusta oloonsa.

Synoptisten evankeliumien Jeesus
näyttää kannattavan ikuisen piinahelvetin
mallia. Toisenlaista linjaa edustaa Paavali
ja paavalilainen traditio. Pelastumatto-
mien osa on iankaikkisen elämän vastak-

ohta, täydellinen tuhoutuminen, olemat-
tomuus. Heitä kyllä rangaistaan, mutta
sen jälkeen he tuhoutuvat lopullisesti.
Niputan myös evankelista Johanneksen
annihilaatiolinjan kannattajaksi. Pelastu-
vat saavat elämän, kadotetut tuhoutuvat.
Pienoisevankeliumissa näemme tämän
selvästi, kunhan emme käytä nykyisen
kirkkoraamattumme siloittelevaa kään-
nösta: Jumala lähetti Poikansa, ettei yk-
sikään häneen uskova ”hukkuisi” tai
”tuhoutuisi” (kr. apollymi), vaan saisi
iankaikkisen elämän (Joh. 3:16).

Vanhalla kirkolla oli käytössään sekä
Jeesuksen ikuisen piinahelvetin malli että
paavalilainen annihilaatiokäsitys. Ensim-
mäisten vuosisatojen aikana molemmilla
linjoilla oli kannattajansa. Linjaerimieli-
syydet eivät johtuneet niinkään siitä, mitä
kukin piti kohtuullisena helvetinrangais-
tuksena, vaan siitä, minkälaiseksi ihmisen
sielu miellettiin. Tiukimmin vanhates-
tamentillista  linjaa seuranneet Tatianos,
Theofilus Antiokialainen ja Arnobios
katsoivat, että sielu on yhtä kuolevainen
kuin ruumiimmekin. Siksi helvetin ran-
gaistukset eivät välttämättä ole ikuisia,
vaan ne tuhoavat lopulta sielun olemat-
tomiin.

Vähitellen yhä suurempi joukko kal-
listui sille kannalle, että sielu on kuolema-
ton ja ikuinen. Tämän ajatuslinjan johtava
infernologi oli Augustinus.   Erityisesti
hänen ansiostaan kristikuntaan vakiintui
ajatus helvetin ikuisuudesta. Jos sielu on
kuolematon, se ei tuhoudu helvetissäkään.
Syntisten loppumatonta rangaistusta ei
pidetty kohtuuttomana. Me ehkä ajat-
telemme, että rajallinen ihminen voi tehdä
vain rajallisesti syntiä, joten ikuinen ran-
gaistus on kohtuutonta. Augustinuksen
mielestä ihminen ei kuitenkaan ole ra-

Olemme tottuneet liittämään Jeesuksen nimeen
kristinuskon humaanisuuden ja kauneuden. Para-
doksaalisesti hän on samalla Raamatun raivok-
kain helvetinprofeetta.
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jallinen, koska hänen sielunsa on ikuinen.
Kun kuolematon sielu tekee syntiä
iankaikkista Jumalaa vastaan, sen seu-
raukset voivat hyvinkin olla ikuisia.

Voisiko helvetti parantaa sieluja?
Mutta missä tarkoituksessa sieluja ran-
gaistaan helvetissä? Ainakin me ihmiset
rankaisemme lapsiamme kurittaaksemme
heitä oikeaan suuntaan. Eikö helvetinkin
pitäisi olla tällainen tila? Ei loputonta kos-
toa, vaan kurittamista, jonka tarkoitus on
kasvattaa ihmisistä parempia.

Tällaista näkemystä tapailivat Cle-
mens Aleksandrialainen ja Origenes.
Clemens tosin ei vienyt näkemyksestään
seuraavia johtopäätöksiä aivan loppuun
saakka. Origenes sen sijaan esitti, että
kurittaminen ja puhdistaminen johtaa
lopulta kaikkien sielujen parantumiseen
(ns apokatastasis-oppi). Sielut ovat läht-
eneet Jumalan sylistä ja sinne ne kerran
palaavat. Kristittyjen kohdalla
paluuprosessi ja siihen kuuluva puhdistu-
minen on alkanut jo tämän elämän aikana.
Ei-kristittyjen kotiinpaluu alkaa toden
teolla vasta rajan takana. Helvettiä ei siis
ole tarkoitettu ikuiseksi vankilaksi, vaan
se on pikemminkin sairaala, jonka tarkoi-
tus on parantaa kaikki sinne joutuvat.
Kuuluisin Origeneen seuraaja tässä oli
Gregorios Nyssalainen, yksi kolmesta
suuresta kappadokialaisesta kirkkoisästä.

Augustinus esitti tulisen vastalauseen
opille kaikkien pelastumisesta. Raamatun
mukaan Kristus lähettää toiset ikuiseen
kadotukseen eivätkä kadotetut voi kään-
tyä Jumalan puoleen enää helvetissä.
Augustinus vasaroi pohjaan sen näkemyk-
sen, että ihmiset eivät voi muuttaa perus-
suuntaansa kuolemansa jälkeen. Vain
tämä elämä on armon aikaa. Kuolemassa

ihmisen tahto lukkiutuu siihen asemaan,
johon se on tässä ajassa asettunut. Siksi
helvetti ei voi parantaa niitä, jotka torjuvat
Jumalan luotaan.

Perimmäinen syy tälle näkemykselle
kytkeytyy Augustinuksen oppiin armosta
ja predestinaatiosta. Pelastumisemme jo-
htuu vain siitä, että Jumala antaa meille
armonsa, ei siitä, että me omasta aloittees-
tamme valitsisimme hänet. Tästä seuraa,
että kenet Jumala tahtoo pelastaa, sille hän
voi antaa kääntymisen armon jo tämän
elämän aikana. Jumala ei tarvitse pitkäl-
listä helvettiä, jossa hän väsytystaktiikalla
taivuttelisi jokaisen sielun puolelleen.
Jonka Jumala tahtoo kääntyvän, se kään-
tyy ja saa uskossa pysymisen armon
vaikka kaksikuisena kastehetkellään.

Oppi kaikkien pelastumisesta torjut-
tiin virallisesti Konstantinopolin kirkol-
liskokouksessa vuonna 553 yhdessä
eräiden muiden Origeneen harhojen
kanssa. Kirkko ei voi luvata etukäteen
kaikkien pelastumista, koska sellaista lu-
pausta ei ole Raamatussa annettu.

Helvetin tuhatvuotinen valtakunta
Keskiaikaa (400–1500-luvut) voidaan
nimittää helvetin tuhatvuotiseksi val-
takunnaksi. Silloin Augustinuksen
vanavedessä opetettiin, että ihmiskunta
tulee jakautumaan pelastuviin ja kadotet-
tuihin.

Kadotetut joutuvat heti kuoltuaan
helvetin kauhuihin. Kuoleman hetkellä
kullekin langetetaan hänen viimeinen
tuomionsa. Tämä jätti historian lopussa
tapahtuvan viimeisen tuomion ohuen-
laiseksi, sillä kadotettujen asema ei muut-
tunut millään tavalla tuomiopäivänä. Hie-
man ennen tuomiopäivää kadotetut saavat
ylösnousemuksessa ruumiinsa takaisin.
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Tämä lisää heidän tuskaansa, sillä sitten
heitä voidaan rangaista myös ruumiillis-
esti.

Helvetin rangaistukset eriteltiin ka-
hteen lajiin. Helvetin olosuhteet aiheut-
tavat kadotetuille kärsimystä. Vaiva ikään
kuin kaatuu heidän päälleen heidän ulk-
opuoleltaan (poena sensus, helvetin akti-
ivinen ja positiivinen aspekti). Tähän viit-
taa Raamatun puhe helvetin liekeistä,
jonne kadotetut heitetään.

Lisäksi kadotettuja piinaa sielun
sisältä nouseva tietoisuus siitä, että he
ovat menettäneet lopullisesti mahdol-
lisuuden pelastukseen. Heillä ei ole enää
mitään   toivoa päästä   katselemaan Ju-
malaa. Kadotus on siis myös privaatiota,
Jumalan läsnäolon puutetta (poena damni,
helvetin passiivinen ja negatiivinen as-
pekti). Oppineet teologit pitivät helvetin
kauheimpana rangaistuksena lopullisen
pelastuksen ja Jumalan läsnäolon menet-
tämistä. Saarnaajat taas maalailivat
mieluummin kuvia helvetin ruumiillisista
rangaistuksista.

Raamatussa kadotetuille luvattiin vain
tulta, matoja ja pimeyttä. Keskiajalla hy-
vin suositut helvettinäkykirjat rikastivat
ihmisten mielikuvia kadotettujen kau-
pungista. Ne laajensivat helvetin piinaus-
keinoja antiikin ja keskiajan kidutuskam-
mioiden instrumenteilla. Lisäksi paikalle
marssitettiin kammottavia petoja, inhotta-
via pikkueläimiä ja tietenkin demoneita ja
pahoja enkeleitä. Kadotuksessa nähtiin er-
ityisesti koiria ja niiden kaltaisia eläimiä,
koska Ilmestyskirjan mukaan koirat eivät
pääse taivaaseen.

Näkyjen ansiosta helvetin maantiede
tarkentui. Siellä oli erilaisia alueita, jokia,
järviä, laaksoja, mäkiä, vuoria, kuoppia ja
kuiluja. Tuli oli edelleen peruselementti.

Mutta sen rinnalle ilmestyi tulen vastako-
hta, äärimmäisen kylmä paikka.
Suomalainen sauna sijoitettiin Siperiaan,
voisi sanoa.

Konsensus murtuu
1500-luvun reformaattoreilla    ei    ollut
erimielisyyksiä helvettiopista. Katoliset ja
protestantit tunnustautuivat klassiseen
helvettioppiin. Protestanttinen reformaa-
tio antoi kuitenkin eräille liikkeille virik-
keitä helvettiuskon
uudelleenarvioimiseen. Reformaattorit
esittivät kaksi iskulausetta: “traditio on
voinut erehtyä” ja “on palattava takaisin
Raamattuun”. Näiden rohkaisemana eräät
liikkeet ryhtyivät pohtimaan uudelleen
kaikkien pelastumista ja tyhjiin-
raukeamista. Seuraavan kolmen vu-
osisadan aikana, 1600-luvulta 1800-luvun
loppuun, kristikunnan piirissä esitettiin
useita erilaisia tulkintoja kadotettujen
kohtalosta.

Valtauoma tunnustautui traditionaal-
iseen piinahelvettiin. Sen rinnalle palasi-
vat tyhjiinraukeamisen suuntaan kallistu-
vat tulkinnat. Joidenkin mielestä kadotetut
häviävät olemattomiin, toiset katsoivat
heidän taantuvan jonkinlaisiksi ihmisten
jäännöksiksi.

Erään uuden näkemyksen mukaan
kadotettujen tila ei ole staattinen, vaan he
voivat vähitellen siirtyä helvetin pimeäm-
mältä puolelta lähemmäksi taivasta.
Helvetti siis parantaa sieluja. Jotkut veivät
tämän päättelyn loppuun saakka ja esit-
tivät Origeneen ja Gregorios Nyssalaisen
hengessä, että lopulta kaikki sielut tulevat
pelastumaan. Ne, jotka eivät antaudu Ju-
malalle tässä  ajassa, parannetaan ja tai-
vutellaan Jumalan puoleen tuonpuolei-
suudessa.
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Sama moniäänisyys elää nykyajan
teologiassakin, joskin hieman erilaisin
painotuksin. Helvettigallup osoittaisi, että
klassista piinahelvettiä kannattava val-
tauoma lieventää tulkintaansa helvetin
kauheudesta. Tyhjiinraukeamisen suosio
kasvaa jatkuvasti. Samoin kaikkien pelas-
tumisen erilaiset muodot saavat uusia
kannattajia myös mahtavien teologien
riveistä.

Mitä modernissa teologiassa ajatel-
laan kadotuksesta? Vastaus riippuu tieten-
kin siitä, keitä pidetään moderneina teolo-
geina. Vastauksen etsimistä vielä mutkis-
taa se, että teologian monitaiturit näyt-
tävät kiertävän kadotusaihetta ja pohtivan
mielummin muita kysymyksiä. Seu-
raavassa kudon kokoon yhden tulkintalin-
jan, joka arvioni mukaan vastaa
akateemisen teologian keskiuoman näke-
myksiä.

Kadotettu tuomitsee itse itsensä
helvettiin
Miksi joku ylipäätään joutuisi kadotuk-
seen? Yleisin helvetin puolustus nojaa ih-
misten vapaaseen tahtoon. Jumala loi ih-
miset siinä tarkoituksessa, että he liitty-
isivät vapaina persoonina     rakkaus-
suhteeseen Luojansa kanssa. Jos joku
sanoo Jumalalle ”ei”, Jumala ei vedä
häntä väkisin yhteyteensä.

Tästä ”ei”-sanasta seuraa kadotuksen
tila. Tässä ajassa Jumala vielä vyöryttää
siunauksiaan yllemme väkisin. Ilman niitä
raukeaisimme hetkessä tyhjiin. Armon
ajan päätyttyä tilanne muuttuu. Jos joku
sielu torjuu Jumalan luotaan, Jumala kun-
nioittaa tätä ja vetäytyy etäämmälle
hänestä. Silloin Jumalan hyvyyttä
ylläpitävä läsnäolo ohenee ja sielu jää
oman tyhjyyteensä.

Tähän voidaan liittää ikivanha ajatus
synnistä hyvän puutteena.  Kadotuksessa
kaikki jää synnin valtaan, eli hyvän puute
ympäröi kadotetun. Tämä tekee hänen ti-
lastaan helvetillisen. Kun Jumalan valo ei
saa valaista, kaikki on pimeyttä. Jumala
siis ei lähetä ketään helvettiin, vaan kukin
tuomitsee itse itsensä sinne. Eikä Jumala
piinaa ketään, vaan kukin ikään kuin itse
sytyttää helvetintulensa torjuessaan
kaiken hyvyyden luotaan.

Jos sielu torjuu Jumalan, se saattaa
lopulta torjua myös Jumalan olemas-
saoloa ylläpitävän vaikutuksen. Silloin
kadotettu katoaa eli raukeaa tyhjiin.
Kirkkokunnista anglikaaninen kirkko on
antanut kannattajilleen luvan tulkita kado-
tus tämänsuuntaisesti. Tämä tehdään opil-
lisen komission raportissa The Mystery of

Salvation (1996). Sen mukaan ”helvetti ei
ole ikuista kärsimystä, vaan sen lopullista
ja peruuttamatonta valitsemista, joka on
niin täydellisesti ja ehdottomasti Jumalan
vastaista, että sen ainoa kohtalo on täydel-
linen olemattomuus (total non-being).”
Raportti hylkää klassisen piinahelvetin ja
esittää, että hylätessään Jumalan ihminen
torjuu elämän lähteen ja häviää tyhjiin.
Tämä on looginen seuraus ihmisen va-
paudesta. Jumalalle selkänsä kääntävä tor-
juu helvetissäkin Jumalan, jolloin mikään
ei enää pidä häntä olemassa. Tästä syystä
helvetti ei ole ikuista kärsimystä vaan ole-
mattomuuteen johtavan tien valitsemista.

Myös kansainvälisen evankelikalis-
min eli herätyskristillisyyden piirissä on

Kirkkokunnista anglikaaninen kirkko on antanut
kannattajilleen luvan tulkita kadotus tyhjiin-
raukeamiseksi, katoamiseksi.
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keskusteltu tyhjiinraukeamisesta. Se on
vuosituhannen taitteessa hyväksytty yh-
deksi      mahdolliseksi tulkintalinjaksi,
joskaan se ei ole evankelikalismin enem-
mistönäkemys (Raportissa The Nature of

Hell 2000).
Mielestäni myös arvostetut systemaa-

tikot Wolfgang Pannenberg ja Robert
Jenson tulevat teologian yleisesityk-
sissään lähemmäksi tyhjiinraukeamista
kuin klassista ikuisen piinahelvetin mal-
lia, vaikka eivät sanokaan asiaa aivan
suoraan.

Kaikkien pelastumisen mahdollisuus
Tahdon vapaudesta seuraa toinenkin
mahdollisuus. Jos kukin tuomitsee itse it-
sensä eroon Jumalasta ja pitää itsensä
tässä tilassa, helvetissäkin on mahdol-
lisuus kääntyä. Jos Jumala haluaa kutsua
eläviä pelastukseen, sama tahto hänellä on
kuolleitakin kohtaan. Siksi hän ei hylkää
ketään helvettiin, vaan piirittää sielläkin
sieluja ja joka helvetinpäivä kutsuu heitä
pelastukseen. Tätä tarkoittaa Kristuksen
astuminen alas tuonelaan. Kristus meni ja
jäi sinne missä kaikki vainajat ovat aut-
taakseen heitä.

Eikö tästä seuraa se toivo, että kerran
kaikki sielut tulevat pelastumaan? Jonakin
päivänä viimeinenkin kadotettu avautuu
Jumalalle ja aloittaa taivaan eheyteen
johtavan parantumis- tai kasvuprosessin.
Moderni kirkkkokristitty voi toivoa tätä,
muistuttaa katolinen Hans Urs von
Balthasar. Historian loppuratkaisua ei ole
vielä tapahtunut, joten sekin mahdollisuus
on edelleen olemassa,  että kaikki  sielut
pelastuvat.

Tähän yhteyteen liittyy viimeinen
tuomio. Sitä pidetään tilanteena, jossa Ju-
mala saattaa asiat sellaiseen tilaan, jossa

hän haluaa niiden olevan.   Tuomarina
toimii Kristus, joka tuli maailmaan pelas-
tamaan sitä, ei tuomitsemaan. Tämä antaa
luvan toivoa, että näin Kristus toimii
jatkossakin. Kun hän tulee viimeisenä
päivänä tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,
ehkä hän ei jaa ihmisiä kahteen joukkoon
vaan keskittyy auttamaan niitä, joille
pelastuksen vastaanottaminen     tuottaa
edelleen vaikeuksia.

Tämä kuulostaa nyt saarnatuotteen
vaihtamiselta. Sen tarkoitus on näyttää,
millä tavalla kaikkien pelastumisen toivo
kuuluu moderniin valistuneeseen
kristinuskoon. Kaikkien pelastumista voi-
daan toivoa ja sen puolesta puhuva argu-
mentteja voidaan esitellä. Mutta siitä ei
voi tehdä oppia, jolla varmasti luvattaisiin
etukäteen, että kukaan ei jää kadotukseen.
Tätä asiaa ei voida tietää, koska sitä ei ole
vielä tapahtunut.

Pelastus on Jumalan, ei ihmisen
kädessä
Olen tässä esitellyt tulkintalinjaa, jonka
mukaan helvettikysymyksessä ratkaisevaa
on ihmisen oma tahto. Kaikki teologit –
vanhat ja nykyiset – eivät ole samaa
mieltä tahdon roolista tässä asiassa.
Augustinus–Luther–Calvin–Beza-linjan
ajattelijat katsovat, että ihmisen tahdon-
valinta ei pelasta ketään, vaan Jumala itse
vetää pelastukseen kenet tahtoo. Tällöin
myös helvettiin joutuminen palautuu vi-
imekädessä Jumalan itsensä tahtoon.
Esimerkiksi Luther ajattelee, että sala-
tussa tahdossaan Jumala tahtoo joidenkin
joutuvan kadotukseen, niin käsittämätöntä
kuin se onkin.

Moderneista teologeista Jürgen
Moltmann on samaa mieltä näiden herro-
jen kanssa ihmisen tahdon merkitykset-

192



tömyydestä. Mutta Moltmann tekee tästä
päinvastaisen johtopäätöksen. Ihminen ei
päätä osaansa, vaan Jumala. Ja koska
tiedämme kaikkivaltiaan tahtovan kaik-
kien ihmisen pelastumista, voimme
päätellä, ettei kukaan tule jäämään lopul-
lisesti helvettiin, vaan kaikki tulevat
pelastumaan. Moltmann siis kannattaa
Origeneen ajatusta kaikkien pelastumis-
esta.

Ehkä voisimme Moltmannin perässä
uudelleentulkita Lutheria. Luther oli
oikeassa siinä, että Jumalan salattu tahto
määrää sielujen kohtalon. Tämähän on
luterilaisen uskon perusajatus: emme
pelastu omien tekojemme ja valinto-
jemme vaan Jumalan armon varassa.
Luther erehtyi tässä vain siinä, että hän
oletti, ettei Jumala pohjimmiltaan tahtoisi
kaikkien pelastumista. Jospa katsoisim-
mekin Kristuksen sovitustyön universaal-
isuuden merkitsevän päinvastaista: Ju-
malan suunnitelmiin on alusta alkaen kuu-
lunut jokaisen ihmisen pelastaminen.
Siksi pelastushistoria tulee kerran päät-
tymään kaikkien sielujen palaamiseen tai-
vaalliseen kotiinsa. Näitä ajatuslinjoja ta-
pailee varovasti muun muassa luterilainen

systemaatikko Ted Peters kirjassaan God

– The World’s Future. Systematic Theol-

ogy for a New Era (2000).
Heikki Räisänen on oikeassa siinä,

että moderni kristinusko ei enää usko tra-
ditionaaliseen helvettiin. Tästä syystä
helvetistä ei puhuta kirkoissa. Tosin sitä
vastaankaan ei saarnata, ilmeisestä syystä:
pastoriparat eivät oikein tiedä, miten
teologisesti perustella toisenlaisia vaihtoe-
htoja. Pelkkä subjektiivinen vastenmieli-
syys klassista helvettioppia kohtaan ei
vielä anna rohkeutta ottaa siihen
avoimesti kriittistä kantaa. Helvetin tulien
annetaan mielummin sammua itsestään.
Kun niitä ei ruokita, liekit hiipuvat
vähitellen.

Helvetin   historia näyttää   siis seu-
raavan samanlaista kaavaa kuin minkä ta-
hansa valtakunnan historia. Ensin on
synty, sitten kulta-aika ja lopulta tuhoon
päättyvä rappiokausi.

Ehkä helvettiä vastaan ei saarnata siksi, että pas-
toriparat eivät oikein tiedä, miten teologisesti pe-
rustella toisenlaisia vaihtoehtoja.
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Per Lindblad

Paha naispappeus

Naisille avautui tasan kaksikymmentä
vuotta sitten mahdollisuus toimia papinvi-
rassa Suomen ev.lut. kirkossa. Vuonna
2004 seurakuntapastoreista yksi kolma-
sosa oli naisia, sairaalapastoreista ja per-
heneuvojista kaksi kolmasosaa. Samoin
teologisiin tiedekuntiin hyväksytyistä
naiset ovat muodostaneet jo kauan kahden
kolmasosan enemmistön. Näyttää siis
siltä, että kirkko naisistuu. Yhä useampi
seurakuntalainen tulee tulevaisuudessa
kohtaamaan naispapin ja asioimaan
kasteita, häitä ja hautajaisia järjestäessään
naispapin kanssa.

Muutos patristisesta organisaatiosta
matristiseen ei ole ollut kitkaton, vaikka
jo yli puoli vuosisataa sitten, vuonna
1952, kansan enemmistö tuki
mielipidemittauksen mukaan naispap-
peutta. Naisten osuus uskonnollisista
johtajista on edelleen marginaalinen. Si-
irtymävaiheeseen liittyvän luontaisen
muutosvastarinnan laannuttua ovat asen-
teet puolin ja toisin koventuneet ja ristiri-
idat kärjistyneet huolimatta siitä, että nais-
pappeuden vastustajia oli muutama vuosi
sitten tehdyn tutkimuksen mukaan kirk-
ossa enää vain 5 % työntekijöistä ja ai-
noastaan 1 % kieltäytyi toimimasta
yhteistyössä naispappien kanssa.

Naispappeudesta luopuminen on
täysin mahdotonta; onhan Suomen ev.lut.

kirkko julkisoikeudellinen yhteisö, jonka
työntekijöitä koskevat samat perustavaa
laatua olevat oikeudet kuin muitakin kan-
salaisia. Naispappeuden vastustajat ti-
etävät tämän. Miksi naispappeuden vas-
tustajat silti jatkavat jo etukäteen
hävityksi tietämäänsä taistelua?

Draaman syvetessä ja otteiden
kovetessa saattaa olla hyvin vaikeaa
löytää sitä käyttäytymisen taustalla olevaa
alkuperäistä kokemusta, johon myöhempi
oppi ja sen mukainen toiminta perustuu.

Raamattu kieltää
Puheenvuoroissa naispappeutta vas-
tustetaan yleisimmin Paavalin
naiskäsitykseen  ja Raamatun luomisker-
tomukseen vedoten. Siteeratuimpia kohtia
ovat olleet 1. Kor. 14:33–35 ja 1. Tim.
2:12. Ensimmäisessä lainauksessa
Paavali, vedoten juutalaisten lainsäädän-
töön, neuvoo korinttilaisia järjestyksenpi-
dosta seurakunnan kokouksissa, sillä ”Ju-
mala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan
Jumala”, ja päätyy ohjeeseen: ”naisten tu-
lee olla vaiti seurakunnan kokouksissa.
Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on
oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo.
Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on
kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään,
sillä naisen on sopimatonta puhua seu-
rakunnan kokouksessa.”
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Ennen toista tekstikatkelmaa Paavali
ensin kehottaa miehiä kohottamaan
kätensä juutalaiseen tapaan ”puhtain
mielin” rukoillessaan, ja jatkaa antamalla
naisille ohjeita siitä, miten he näyttäisivät
kauniilta. Luku huipentuu tähän: ”Sitä en
salli,  että nainen opettaa enkä sitä, että
hän hallitsee miestä; hänen on elettävä
hiljaisesti.”, sillä ”Ensinhän luotiin
Aadam ja sitten Eeva, eikä petetyksi jou-
tunut Aadam, vaan nainen antoi pettää it-
sensä ja rikkoi käskyn. Lasten synnyt-
täjänä hän on kuitenkin pelastuva, …”

Rakkauden kaksoiskäsky
Jeesuksen mukaan Vanhan testamentin
lain tärkeimmät käskyt ovat käsky rakas-
taa Jumalaa ja käsky rakastaa lähim-
mäistä. Tämä näkyy erityisesti johan-
neslaisessa teologiassa, kuten myös
Paavalilla, huipentumana 1. Kor. 13. Rak-
kauden kaksoiskäskyä voidaan perustel-
lusti pitää luterilaisen uskonnon
yleissääntönä, jonka mukaan Raamatun
sanomaa arvioidaan.

Ongelmana on, ettei rakkauden kak-
soiskäsky kerro meille, miten käytännön
tilanteessa tulisi toimia. Se kertoo ainoas-
taan sen kokemustodellisuuden, jossa tek-
omme teemme. Voimme etsiä  ratkaisua
omalta kohdaltamme esimerkiksi Raamat-
tua tutkimalla, hiljentymällä ja pohtimalla
mitä Jumala tai me itse missäkin rat-
kaisuissa todella tahdomme. Vahvastakin
tahdosta, kutsumuksesta tai johdatuksesta
huolimatta tekomme eivät välttämättä jo-
hda toivomaamme lopputulokseen; eivät
edes silloin, kun asia koskettaa meitä it-
seämme.

Syynä on olosuhteiden lisäksi oma ra-
jallisuutemme. Järjestyksen ja hallinnan
kaipuussa miellämme elämämme kausaal-

isuhteiden ketjuksi: jos haluan saada X,
minun pitää tehdä A joka johtaa tekoon
B… ja lopulta päämäärään X. Tärkeintä
tällöin on, että tietää mitä haluaa ja miten
siihen päästään. Näin oppi sivuuttaa
vähitellen alkuperäisen kokemustilan ja
opin mukaisia rakkauden tekoja voi
suorittaa mekaanisesti oikein ilman rak-
kauden tunnetta. Muodot ovat tärkeämpiä
kuin sisältö.

Saatamme toivoa elämämme olevan
täynnä suuria, merkityksellisiä asioita.
Arjessamme  joudumme kuitenkin jatku-
vasti tekemään valintoja, joista emme voi
sanoa mitä ne eettisesti katsoen ovat; tai
sitä, mihin ne johtavat. Tällaisia ovat
oikeastaan       kaikki       arkeamme       ja
elämäämme koskevat valinnat. Jokainen
meistä voi banaaneja ostaessaan tietämät-
tään aiheuttaa lapsen hyväksikäytön
tuhannen kilometrin päässä, tai olla
osasyyllinen tulevaan ydinonnet-
tomuuteen laittamalla saunan päälle per-
jantai-iltana. Emme voi seurata kausaal-
isuhteiden ketjua eteen, emmekä useim-
miten taaksepäinkään. Helpointa tällöin
on kieltäytyä kokonaan hyvän/pahan ar-
vottamisesta, vastuun ottamisesta omasta
elämästä; ja toimia viisaampien esimerkin
mukaisesti, toisin sanoen pitäytyä isien
perinnössä.

Vaikeutena tällöin on, että se mikä
sopi isillemme, saattaa olla pahaa meille.
Sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa
on lukuisia esimerkkejä elämäntavoista ja

Vaikeutena on, että se mikä sopi isillemme, saat-
taa olla pahaa meille. Raamatussa on lukuisia
esimerkkejä elämäntavoista ja kielloista, joita
pidämme aikansa eläneinä.
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kielloista, joita pidämme aikansa eläneinä.
Emme pidä selvyytenä, että pappimme
ovat arameaa puhuvia pitkäpartaisia
kalastajia, miehet eivät välttämättä nosta
käsiään kohti taivasta rukoillakseen
oikeaoppisesti, emme edellytä että naisten
pitäisi epäpuhtaina sulkeutua piiloon
muilta ihmisiltä viikoksi pojan syntymän
jälkeen ja kahdeksi viikoksi tytön syn-
tymän jälkeen, emmekä usko että sielu
asuu veressä. On lisäksi olemassa luke-
maton määrä valintoja, joita esi-isämme
eivät olisi pystyneet edes kuvittelemaan:
geenimanipulaatio tai avaruuden valloitus
yksinkertaisina esimerkkeinä.

Isien perintöä kritiikittömästi seu-
raavalle saattaa elämästä tulla ahdistavaa:
tulevaisuus näyttäytyy peilinä, jossa men-
neisyyden virheet kohtalonomaisesti ker-
tautuvat.

Yksin armosta
Roomalaiskirjettä lukiessaan Luther koki
kuuluisan vavistuksensa, ilmestyksen
omaisen vuorenhuipputilan, jonka myötä
hän ymmärsi armon mahdottomuuden
kristityn omien voimien varassa, tekojen
perusteella. Vanhurskauttamisemme pe-
rusta on Jumalan armossa. Vanhurskaut-
taminen merkitsee siis pelastumista, ar-
mahtamista, synnin pois pyyhkimistä, Ju-
malan ihmistä kohtaan tuntemaa
pyyteetöntä rakkautta, joka vuodatetaan
ihmiseen ilman tämän omia ansioita.
Usko Kristuksen uhrikuolemaan tuo
pelastusvarmuuden. Uhrauksellaan Kris-
tus on pelastanut kaikki ihmiset, ja tämän
jälkeen ”Jumalan lapsena kristityn tulee
aina riemuita, aina laulaa, mitään
pelkäämättä, olla aina varma ja ylistää Ju-
malaa”.

Lutherin teologia ei kuitenkaan muo-

dostunut aukottomaksi, rakkauden ar-
mossa ja ihanuudessa elämiseksi. Luther
pyrki teologina Paavalin tavoin, vanhates-
tamentillisen ajattelun hapattamana, sisäl-
lyttämään teologiaansa kaiken Raama-
tusta, myös sen ristiriitaisuudet; ei
pelkästään Jeesuksen kuoleman syntisten
tähden ja Pyhän hengen vuodatuksen
uhrikuoleman jälkeen, vaan myös
luomiskertomuksen perisynnin ja vihas-
saan leppymättömälle Jumalalle annet-
tavat eläin- ja ihmisuhrit.

Lutherin armokokemukselle vertai-
lukohdan antanut ja armokokemuksen
myötä jo menneeksi teoretisoitu usko
Vanhan testamentin kostavaan, vihaavaan
ja tuomitsevaan Jumalaan löytyy Lutherin
armokokemusta myöhemmästä tuotan-
nosta, vaikkapa Lutherin kyltymättömästä
raivosta vastustajiaan  kohtaan  tai  hänen
regimenttiopistaan: ohjeet ruhtinaille
tuhota elämänolojaan vastaan kapivoivat
talonpojat, ”nuo murhaajien ja varkaiden
joukkiot”.

Tai miten muuten olisi selitettävissä
Lutherin usko taivaaseen, helvettiin ja
kostavaan Jumalaan, tuohon Tertil-
lianuksen ja Augustinuksen
”rankaisevan tulen Herraan, esimerkil-
liseen lämmittäjään, katumattomaan
tuhopolttajaan… Ei rauhaa kuninkaille, ei
lopullista vapahdusta”? Lutherhan ilmoitti
opissaan ymmärtäneensä, ettei Jumala
palkitse tai rankaise ansioidemme
mukaan. Jumalan edessä kukaan ihminen
ei ole minkään arvoinen, kukaan ei voi
vedota mihinkään, ei edes uskoonsa. Usk-
okin on lahjaa Jumalalta. Kristuksen
uhrikuoleman synneistä ja kuolemasta va-
pauttava armo koskee kaikkia, niin van-
hurskaita kuin syntisiäkin. Avoimeksi jää
kysymys, mihin Luther tarvitsi helvettiä.
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Paavalilais/luterilaisessa teologiassa
armon ja tekojen suhde jää alttiiksi tulkin-
noille. Epäselvyys siitä, mitä Jumala
meiltä todella tahtoo, toistuu myös hyvin
vahvana Matteuksen evankeliumissa.
Evankeliumissa korostetaan jatkuvasti,
että Jeesuksen seuraajien on elettävä Ju-
malan tahdon eli Mooseksen lain mukaan.
Yhtään käskyä ei Matteuksen mukaan saa
hylätä, vaan niitä on noudatettava jopa
paljon jyrkemmin kuin sen ajan uskonnol-
linen eliitti teki.

Avoimeen konfliktiin
Osasyynä naispappeuden vastustajien ja
sen sallijien  kärjistyneeseen tilanteeseen
on ollut naispappeuden hyväksyneen kirk-
olliskokouksen halu turvata myös nais-
pappeuden vastustajien vapaus toimia
kirkossa ja estää näkyvä konflikti vastak-
kaisten mielipiteiden välillä. Kansankirk-
ossa tähän on ollut luontevat perusteet,
pyrkiihän kirkko olemaan nimensä
mukaisesti koko kansa kirkko. Olisi
lisäksi ollut kirkon hallinnolle erittäin ki-
usallista joutua kyseenalaistamaan piispa
Rimpiläisen toimet suhteessa naisteologei-
hin, kuten se olisi joutunut tekemään valit-
semalla jyrkemmän kannan naispappeuden
vastustajiin. Kieltäytyihän Rimpiläinen
vielä 2001 yhteistyöstä naispappien kanssa.

Piispat toimivat kirkon lainsäädännön
mukaan seurakuntien ja pappien ylimpinä
kaitsijoina. Ainoastaan heillä on kurinpi-
tovalta suhteessa papistoon. Piispat eivät
ole halunneet aktiivisesti käyttää kurinpi-
tovaltaansa, kuten Nurmirannan tut-
kimus1 osoittaa. Hyväksyessään kirkol-

liskokouksen ponnen ja kumartaessaan
naispappeuden vastustajille piispat tulivat
samalla kääntäneeksi – leikillisesti sanoen
– tutumman puolensa kirkon naisiin päin.
Piispat käytännössä antoivat suostumuk-
sensa alaisinaan toimivien naisten syrjin-
nälle, jota oikeutta naisten pappeuden vas-
tustajat ovat parikymmentä vuotta myös
käyttäneet.

Koska työpaikkasyrjintä sukupuolen
perusteella tuli vuonna 2003 myös ev.lut.
kirkossa kielletyksi työturvallisuuslakiin
perustuen, piispat ovat joutuneet vaikeaan
tilanteeseen: sallimalla naispappien syr-
jinnän he syyllistyvät työturvallisuusrik-
okseen. Asiasta oli aikaisemmin päästy
selittämällä tämän isiemme tavan, naisten
sukupuolisen syrjinnän kuuluvan osana
rikkaaseen uskonnolliseen perinteeseen.
Perustuslakihan antaa kirkolle itselleen
oikeuden määritellä sen, mikä uskontoon
kuuluu. Vaikka naisten syrjintä olikin
moraalisesti väärin, se ei ehkä ollutkaan
tuomittavaa lain mukaan. Enää tulkinta ei
uuden työturvallisuuslain aikaan onnis-
tunut, tai selitykset olisivat olleet jo liian
naurettavia, olihan kirkko kirkolliskok-
ouksen päätöksellä avannut naisille
oikeuden toimia pappeina kirkossa.

Edellä mainitut kirkon hallintovira-
nomaisten pyrkimykset selviytyä kirkko-
lain mukaisista virkavelvollisuuksistaan
ovat vain osa jumalaista näytelmää, usk-
onnollista vallankäyttöä. Sen lisäksi, että
naisten syrjiminen on ollut osa uskonnol-
lista perinnettä, heijastuu naispappeuden

1 Pappi tuomiolla: julkisoikeudellinen tutkimus

papin opin, virkatoiminnan ja elämän valvon-

nasta vuosina 1940–1989 Vammala 1998.

Kumartaessaan naispappeuden vastustajille piis-
pat tulivat samalla kääntäneeksi – leikillisesti
sanoen – tutumman puolensa kirkon naisiin
päin.
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vastustajien ja puoltajien käyttäytymisestä
koko kirkkomme perintö: vallanalaisuusa-
jattelu, kahden regimentin oppi, Raama-
tun tulkintaerimielisyydet, ja ennen kaik-
kea ilmiö, jota kansankielellä kutsutaan
dynaamiseksi venaamiseksi.

Sen sijaan että kirkon hallinto olisi ot-
tanut vastuun päätöksensä seurauksista, se
jätti ikävät asiat, kuten päätöksen käytän-
nön toimeenpanon, yksittäisten pappien
harteille, ja jäi tyynesti odottamaan. Oli
odotettua, että tilanne riistäytyisi kaaok-
seen yksittäisissä seurakunnissa, onhan ai-
noastaan piispoilla kirkkolain mukaan
oikeus puuttua papin työpaikkakäyt-
täytymiseen. Dynaaminen venaaminen
päättyi vasta naispappeutta vastustavan
Luther-säätiöön kuuluvan pastorin
kieltäytyessä antamasta ehtoollista piispa
Huoviselle.

Vasta 20 vuotta naispappeuden toteu-
tumisen jälkeen piispat ilmoittivat yhteis-
enä rintamana ryhtyvänsä hoitamaan
kirkkolain mukaisia tehtäviään. Siis niitä,
joista heille viranhaltijana palkka mak-
setaan.

Helvetin pelko ja pahat naispapit
Tarkastelemalla nykyisiä, julkisuudessa
esiintyneitä naispappeuden vastustuksen
perusteita päädytään ajatusketjuun:
raamattu on Jumalan sanaa; Jumalan sana
ilmoittaa Jumalan tahdon; kieltämällä Ju-
malan tahdon ihminen kapinoi Jumalaa
vastaan, osoittaa epäuskonsa; epäusko,
Jumalan kieltäminen, johtaa ikuiseen
kadotukseen. Naispappeuden vastustajien
mielipiteiden taustalla on siten aito,
vakavasti otettava   helvetin pelko. Jos
naisten toimiminen palkattuina pappeina
on vastustajien mielestä vastoin Jumalan
tahtoa, toisin sanoen syntiä, pahaa, ovatko

myös naispapit pahoja? Hehän syyllisty-
vät tietoisesti Jumalan tahdon vastaiseen
tekoon.

Naispappeuden vastustajat toteavat,
että ensinnäkin ainoastaan Jumalalla on
tuomiovalta näissä asioissa ja toisaalta
etteivät naiset jotka tekevät työtä pappeina
ole ihmisinä pahempia kuin muut.
Suomen Ev.Lut. Kansanlähetyksen
näkökulman naispappeuteen omaksunut
Jussi-Heikki Mäenpää toteaa nettikirjoi-
tuksessaan (Onko naispappeus kapinaa
vai edistystä? (www.kaitatie.net/
priest.htm) ”En vihaa ketään naispappia
ihmisenä. Monet heistä ovat todella
mukavia ihmisiä ja varmasti todella hyviä
ja siunauksellisia työntekijöitä muissa
hengellisissä tehtävissä, sellaisissa jotka
Jumala on tarkoittanut myös naisille.
Minulle ei ole ongelmia tervehtiä heitä
esim. ruokakaupoissa ja jos he ovat siviili-
henkilöinä jossain tilaisuudessa kuunteli-
jan paikalla, ei se minua haittaa.”

Tällainen tekojen irrottaminen ihmis-
estä itsestään on täysin dualistisen
kristinuskon mukaista. Luterilaisuuteen
jopa kuuluu oppi kahdesta regimentistä,
maallisesta ja hengellisestä, jotka toteutu-
vat virkojen kautta. Näin ollen se, mitä
ihminen on ja se, mitä ihminen tekee, voi-
daan suhteellisen vaivattomasti erottaa
toisistaan. Irrottaessaan naisten teot
heidän muusta olemisestaan vastustajat
saavat naiset näyttämään toisaalta lib-
eraaleilta, toisaalta liberaalien harhaan-
nuttamilta, syyntakeettomilta.

Syyntakeettomuudessaan naispapit
ovat uskossaan vähemmän vakavasti otet-
tavia, liberaalien, miespuolisten uskonnol-
lista valtaa pitävien hairahduttamia,
heikkoja astioita. Vastuuttomia olentoja,
jotka eivät ole ensin kysyneet asiaa ”ko-
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tona omalta mieheltään”. Vaikka liberaalit
joutuvatkin kadotukseen, saattavat pappe-
ina toimivat naiset olla liian tyhmiä edes
helvettiin.

Vielä Mäenpäätä siteeraten: ”Koska
naispappeus on yksi osa liberaaliteologiaa,
voi naisen harjoittamaa kaitsijuutta pitää
täysin rinnastettavissa siihen että annetaan
jonkun liberaalin puhua Kansanlähetyk-
sen ja jonkun paikallisseurakunnan yhtei-
sissä tilaisuuksissa. Siitäkin huolimatta
vaikka kyseinen naispappi ei esim. ki-
istäisikään Neitseestä syntymistä tai
helvetin olemassaoloa yms. Tästä
pääsemmekin erääseen aiheeseen, joka
sinänsä ei liity varsinaiseen aiheeseen
mutta mikä olisi tässä tapauksessa väärin
jättää käsittelemättä, eli kysymykseen
voivatko liberaalit pelastua. – Mutta mitä
enemmän toimimme tietoisesti Jumalan
sanan vastaisesti emmekä tee siitä paran-
nusta, niin sen kauemmas Hänestä
ajaudumme joten tässä suhteessa nais-
papit ja liberaalit ovatkin  hyvin vaaral-
lisella vyöhykkeellä.”

Joudunko helvettiin?
Jos naispappeuden vastustajien
päämääränä on helvetin välttäminen ja pa-
ratiisiin pääsy, ovatko ne keinot rele-
vantteja, joilla he päämääräänsä pyrkivät?
Kausaalisuhteisiin uskovan toiminnan
lopullisena päämääränähän ei voi olla
epätoivotun saaminen.

Lutherilaisittain ajatellen ratkaisu
helvettiin joutumisen suhteen on selvä.
Jumalan vuodattaman uskon avulla
päämäärä, helvetin välttäminen, on jo saa-
vutettu, mitään kausaalisuhteita ei tarvita.
Itse asiassa usko omien tekojen palkit-
sevaan voimaan voidaan tulkita epäusk-
oksi Jumalaa kohtaan, vaikka teot olisi-

vatkin esi-isiemme mielen mukaisia. Sillä
huolimatta näennäisestä vapaudestaan te-
hdä vanhurskauttamisensa jälkeen pahaa,
ihminen toimii uskoonsa sisältyen rak-
kauden kaksoiskäskyn mukaisesti ”en
enää minä, vaan Kristus minussa”.

Jos uskoo totuutena omaksumaansa
kausaalisuhteiden ketjuun nojautuen, että
päätyy helvettiin jonkin tekemänsä  teon
seurauksena, kyseessä on tosiasia-ar-
vostelma. Se voi olla tosi tai epätosi aivan
samalla tavoin kuin uskottaessa joihinkin
muuttumattomana pidettyihin fysiikan
lakeihin. Tosiasia ei jätä sijaa ere-
htymiselle. Tämä siis todella, jos uskoo
helvetin olevan olemassa, ja että Jumala
tuomitsee ihmiset sinne kieltämiensä tek-
ojen mukaisesti.

Asia muuttuu monimutkaisemmaksi
toisen ollessa  kyseessä. Toista koskevat
päätelmät ovat arvostelmia arvottamisesta
koskien juuri tätä ihmistä. Mikäli uskova
uskoo, että hänen pelastuksensa on kiinni
hänen   omista   teoistaan, helvetin vält-
tämistä koskevana tekona naispap-
peudesta luopuminen Jumalan tahdon
vastaisena tuntuu loogiselta. Näin tietysti
jos luopujana on pappina toimiva nainen.
Päämäärä sanelee keinot ja luopuja uskoo
pelastuneensa tekonsa seurauksena.

Jos taas uskova uskoo Jumalan tahdon
olevan kaikkia ihmisiä koskevana, etteivät
naiset toimi kirkossa pappina, ainoa keino
Jumalan tahdon toteuttamiseksi ja nais-
puolisen papin pelastusvarmuuden
takaamiseksi on estää naisia toimimasta
pappina, vaikka väkivaltaa käyttäen. On-
han vaikkapa rajallisesta elämästä luopu-
minen pienempi paha kuin iankaikkinen
kidutus. Kyse on myös välillisesti nais-
pappeuden sallijien sielunpelastuksesta.
Sallimalla kaikkia käytettävissään olevia
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keinoja käyttämättä kadotukseen johtavan
käyttäytymisen näin uskova kokee itse
olevansa osallisena pahaan ja joutuvansa
siitä vastuuseen, helvettiin.

Mikäli taas ei itse halua tehdä mitään
moraalisaarnojen lisäksi, ainoana keinona
helvetin välttämiseksi näyttäisi olevan
kieltää sen kirkon oikeaoppisuus, joka sal-
lii Jumalan tahdon vastaisen käyt-
täytymisen, ja perustaa oma kirkko.
Ongelma poistuu tällöin syntisten poistu-
misen myötä.

Naispappeuden vastustajien kiivaus
saattaa vaikuttaa käsittämättömältä, fa-
naattisuus hätkähdyttää. Periksiantamat-
tomuutta seuratessa muistuu mieleen Um-
berto Econ romaani Ruusun nimi, jossa
useasti lainatussa katkelmassa inkvisiittori
Bernard syyttää kellarinvartija Remigiota
kerettiläisyydestä. Remigio puolustautuu
sanomalla, että he olivat toimineet kirkon
oppien vastaisesti, koska kirkon opit oli-
vat olleet moraalisesti tuomittavia: vaikka
onkin totta, että Jumala määrää mikä on
moraalisesti oikein, ei virallinen kirkko
tiedä mitä Jumala todella tahtoo.
Remington selitti tekojaan: ”Poltimme ja
ryöstimme, koska olimme valinneet köy-
hyyden koko maailman laiksi ja meillä oli
oikeus ottaa muilta heidän laiton
omaisuutensa, ja me tahdoimme antaa
kuoliniskun sille ahneuden verkolle, joka
levisi seurakunnasta seurakuntaan, mutta
emme koskaan ryöstäneet omistaak-
semme emmekä tappaneet ryöstääk-

semme, vaan tapoimme rangaistaksemme,
pestäksemme verellä epäpuhtaat. – Me
tahdoimme paremman maailman, rauhan
ja ystävällisyyden maailman, joka tekisi
kaikki onnellisiksi. Me tahdoimme tappaa
sodan, jonka teidän ahneutenne synnytti.”

Lopullinen tuomio
Pyrittäessä tukahduttamaan omien
mielipiteitten tai elämäntavan vastaisesta
käyttäytymisestä syntyvä narsistinen viha,
aggressiivisuus saatetaan verhota passi-
iviseksi uhrina olemiseksi. Naispap-
peuden vastustajatkin saattavat näyttäytyä
mediassa vainottuina oikean uskon
puolustajina, jotka joutuvat uhraamaan
kutsumusammattinsa uskonsa vuoksi.
Mitä enemmän näitä vainottuja ah-
distetaan, sitä vahvemmin he joutuvat lin-
noittautumaan oikeaoppisuuden suojiin.

Osaltaan näytelmän jatkuminen on
myös naispappien   syytä. Rivinaispapit
ovat olleet     todella     hiljaa muiden
kyseenalaistaessa heidän työntekonsa.
Mediassa ovat naisista esiintyneet ainoas-
taan ne, jotka ovat kieltäytyneet pap-
peudesta. Mutta reaalisesti ajatellen, mitä
naispappi voisi virkaansa puolustaakseen
sanoa? Ja miksi naispappi olemistaan edes
kyseenalaistaisi? Onhan kirkolliskokous
jo naispappeudesta päättäessään perustel-
lut naispappeuden kuuluvan uskon-
toomme.

On mahdollista, että naispappeuden
julkinen vastustaminen toimii itseään vas-
taan. Jyrkät mielipiteet saattavat pikem-
minkin käännyttää kuin etäännyttää seu-
raajia liberaalien ajatussuuntien poluille.
Näin ollen, mikäli naispappeuden vastus-
tajien julkinen esiintyminen harhauttaa
oikein uskovia liberaalimman teologian
seuraajiksi, naispappeuden vastustajien

Naispappeuden vastustajatkin saattavat näyt-
täytyä mediassa vainottuina oikean uskon puolus-
tajina, jotka joutuvat uhraamaan kutsumusam-
mattinsa uskonsa vuoksi.
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voidaan todeta heidän oman uskonsa
mukaisesti päätyvän helvettiin.

Entä sitten naispapit? Kuumenne-
taanko heitä kuoleman jälkeen? Helvettiin
joutuminen/taivaaseen pääseminen voi ta-
pahtua naispappeuden kyseessä ollen ai-
noastaan sille, joka uskoo Jumalan todel-
lisen ja lopullisen tahdon olevan, etteivät
naiset toimi missään olosuhteissa pappina.
Kuten aikaisemmin todettiin, se mikä on
hyvää/pahaa minulle, ei välttämättä ole
hyvää/pahaa jollekin toiselle.

Saattaahan olla, että nainen pappina
toimiessaan estää vaikkapa jonkun itse-
murhan. Näin tekemällä Jumalan tahdon
vastaisen teon (hankkimalla elantonsa

pappina) nainen tekee Jumalan tahdon
mukaisen teon (estää ihmistä tuhoamasta
Jumalan luomusta).

Eikö nainen tietäessään tekonsa syn-
nillisyyden ja silti pelastaessaan toisen ih-
misen kuulu pikemminkin taivaaseen kuin
helvettiin altruistisen tekonsa seurauk-
sena? Kun rakkaus irrotetaan teoista ja
teot dogmatisoidaan, ollaan siirrytty rak-
kaudesta velvollisuuteen, velvollisuudesta
pakkoon. Kristillisen kirkon historiasta tai
ihmisen tarpeesta hallita ympäristöään,
vallanhalusta, rakkautta ei löydä. Vallan-
halu on se syöpä, joka tuhoaa rakkauden.
Rakkautta   löytääkseen on käännyttävä
oman sydämensä puoleen.
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Matti Taneli

Optimistisesta jumalakäsityksestä ja

totuuden teologiasta

Terho Pursiainen kommentoi sinänsä
sofistikoituneessa ja inspiroivassa artikke-
lissaan (Vartija 2/2006) Jaakko Hämeen-
Anttilan kirjaa Usko (2005), joka on
mielestäni varsin oppinut ja innostava
sekä maltillinenkin puheenvuoro uskosta
ja uskonnosta. Sen sijaan Pursiaisen
mielestä kirjassa on fundamentalismiin ja
menestyksen teologiaan viittaavia sävyjä.
Eikö olisi sopivampaa puhua konservati-
ivisesta ja/tai optimistisesta ju-
malakäsityksestä? Nimittäin fundamental-
ismiin suhtaudutaan usein kielteisesti,
jopa pejoratiivisesti. ”Totuuden” teologia
taasen mielletään positiiviseksi. Näin
myös Pursiainen    näyttää ajattelevan.
Lukeutuvatko hänen mukaansa myös
esimerkiksi Tuomas Akvinolainen ja
Martti Luther fundamentalismin ja/tai
menestyksen teologian kannattajiin?

Kuka tietää ja millä argumentilla to-
tuuden siitä, mikä on ”totuuden” teologiaa
ja      fundamentalistista (menestyksen)
teologiaa? ”Totuuden” teologi voi kai ot-
taa edes mahdollisuutena huomioon sen,
että menestys (mitä sillä tarkalleen ottaen
tarkoitetaankin) saattaa olla totuuden Ju-
malan, jonka ominaisuudet ovat täydel-
liset, aikaansaamaa. On mahdollista
täysin ristiriidattomasti ajatella niin, että
menestyksen teologia optimistisine ju-

malakäsityksineen on ”totuuden” teolo-
giaa ja myös, että toivon Jumala on todel-
linen ja hänen täydellisestä hyvyydestään
voi saada ensi makua jo täällä maanpäällä
pääasiassa uskon avulla. Jumala ja hänen
hyvyytensä ei olekaan pelkän (teoreet-
tisen) järjen avulla tavoittavissa ja hänen
olemassaolonsa rationaalisesti todistet-
tavissa. Tähän liittyen Immanuel  Kant
toteaakin filosofisen pääteoksensa, niin
sanotun ensimmäisen suuren kritiikkinsä
Kritik der reinen Vernunft (Puhtaan jär-

jen kritiikki) toisen painoksen (1787)
esipuheessaan, että ”olen pitänyt vält-
tämättömänä kieltää tiedon tehdäkseni ti-
laa uskolle”. Kantin mukaan Jumalan ole-
massaolo, samoin sielun kuolemattomuus
ovat käytännöllisen, eivät teoreettisen jär-
jen, postulaatteja.

Koska kenelläkään ei ole esitet-
tävänään sellaista argumenttia, jolla Ju-
malan olemassaolo voitaisiin todistaa
vakuuttavasti, eikä sellaistakaan, mikä on
”totuuden” teologiaa, niin voisimme tie-
tyin varauksin hyväksyä Hämeen-Anttilan
näkemyksen, so. ”emmekö voisi myöntää,
että kaikki vilpitön pyrkimys ymmärtää
maailmaa on totuuden teologiaa?”
(Hämeen-Anttilan vastaus Pursiaiselle,
Vartija 3/06). Tämä näkemys lievästä
epätäsmällisyydestään huolimatta antaa
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tilaa   erilaisille näkemyksille enemmän
kuin valmiit lukkoonlyödyt käsitykset ”to-
tuuden” teologiasta. Tämä näkemys on
kyllä siinä mielessä hieman hämmentävä,
että se antaa viitteitä siihen, että myös ti-
eteellinen tutkimus olisi ”totuuden” teolo-
giaa. Tämä ei kuitenkaan ole relevanttia.
Vai onko sitten niin, että tieteessäkin on
Hämeen-Anttilan mukaan viime kädessä
kysymys uskonvaraisista asioista ja siinä
mielessä tiede, luonnontiede mukaan
lukien, on myös ”totuuden teologiaa”?

Toivo (Jumalan olemassaolosta)
ja moraalinen toiminta
Pursiainen väittää artikkelissaan, että
toivo ei voi motivoida moraalisiin tekoi-
hin. Hänen esimerkkinsä liittyy lottovoi-
ton toivomiseen. Se, että henkilö toivoo
lottovoittoa, ei oikeuta häntä rationaalis-
esti eikä eettisesti rahankäytön väljen-
tämiseen. Tämä saattaa pitää paikkansa
mutta Jumala on, jos hän ylipäätään on
olemassa, eri ”kertaluvun” olio kuin lotto-
voitto. Jumala voi toimia moraalisen
toiminnan motivaattorina, vaikka häntä ei
olisi olemassakaan. Pelkästään se, että
meillä on toivo Jumalan olemassaolosta,
voi aikaansaada motivaation toimia
moraalisesti oikein.

Myös Kant ajattelee Jumalan olemas-
saolon olevan korkeimman hyvän (sum-
mum bonum) toteuttamisen ehtona. Hän
toteaa tärkeimmän uskonnonfilosofisen
kirjansa Die Religion innerhalb der Gren-

zen der blossen Vernunft (Uskonto pelkän

järjen rajoissa) ensimmäisessä tutkiel-
massaan ”… hän voi toivoa, että sen mi-
hin hänen   kykynsä ei riitä täydentää
korkeampi myötävaikutus”.

Kant on myös sitä mieltä, että ateistit,
ainakin dogmaattiset ateistit, ovat

väärässä kieltäessään Jumalan olemas-
saolon tai sen mahdollisuuden. Hänen
mukaansa ateismi saattaa johtaa kannatta-
jansa moraaliseen epätoivoon, koska
ateisti ei usko, että Jumala palkitsee,
rankaisee ja on korkeimman hyvän toteut-
tamisen  ehtona. Ateistilta  puuttuu myös
usko sielun kuolemattomuuteen. Näin
ollen hän voi turvautua toiminnassaan
vain moraaliseen motiiviin.

Pursiainen sanoo päätyneensä myös
ajatukseen ”… ettei perimmäistä takuuta-
hoa ole. Sateenkaaren symbolinen
merkitys ei enää ole voimassa. Jumala ei
vastaa siitä, tuleeko uusi vedenpaisumus.
Maailman asiat ovat siirtyneet ihmisten
omalle vastuulle. Lopun ajan avainten-
valta on käsissämme”. Vaikka hän ei tark-
oita avaintenvallan siirtymisestä Jumalalta
ihmiselle kuitenkaan kirjaimellisesti sitä,
mitä sanoo, hän tarkoittaa sillä kuitenkin
jotakin. Pursiainen toteaa, että ”eettisiä
implikaatioita eli seuraamuksia on”. On
hieman vaikea ymmärtää sitä, mitä kirjoit-
taja tarkoittaa. Onko hän sitä mieltä, että
Jumala on jonkinlainen deues otiosus,
lepäävä, jouten oleva Jumala, joka on
luonut maailman, mutta ei puutu sen
kulkuun. Tällainen ”eläkeläisjumala”  on
enemmänkin impotentti kuin omnipotentti
moraalinen agentti. Onko Ludwig Feur-
bach teesissään sittenkin oikeassa sanoes-
saan ”homo homini deus”, ihminen on it-
selleen jumala, jonka osana on kynsin
hampain ”pelastaa” maailma. Jos näin on,

Onko Hämeen-Anttilan mukaan tieteessäkin vi-
ime kädessä kysymys uskonvaraisista asioista ja
siinä mielessä tiede, luonnontiede mukaan lu-
kien, on myös ”totuuden teologiaa”?
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niin ihminen on joutunut kovin raskaan
ristin kantajaksi. Hän vaeltaa autiomaassa
ehkä vain kangastus kilpenään.

Hämeen-Anttila taasen sanoo kirjoi-
tuksessaan seuraavasti: ”Optimismia ei
ole syytä samaistaa eskatologiseen
toivoon. Maailma on jo, tässä ja nyt,
perimmältään hyvä, eikä se muunlaiseksi
muutu tulevaisuudessakaan”. Optimismia
ei ole ehkä syytä samaistaa eskatologiseen
toivoon, mutta eskatologinen toivo voi
auttaa näkemään ”pimeässä maailmas-
sakin” vähän valoa, toivoa, jota ilman
tuota eskatologista toivoa ei ehkä voisi
nähdä. Muuten, miten Hämeen-Anttila
voi tietää sen, että maailma pysyy tule-
vaisuudessakin samanlaisena kuin nyt eli
perimmältään hyvänä? Viittaako hän tällä
lausumallaan siihen, että kaikkihyvä Ju-
mala on pohjimmiltaan muuttumaton
– sama eilen, tänään ja huomenna?

Jumalan olemassaolo ja siihen liittyvä
toivo ei avaudu pelkästään rationaalisesti,
vaan uskonnollisessa uskossa ja toivos-
sakin on keskeistä ihmisen ja hänen koke-
mansa Pyhän dialogi. Kun Martin
Buberilta kysyttiin, miksi hän uskoo Ju-
malaan, hän vastasi: ”Jos olisi Jumala,
josta voitaisiin puhua, en minäkään usk-
oisi. Mutta koska on Jumala, jolle voidaan
puhua, sen vuoksi uskon häneen.”

Valtakunnassa (melkein) kaikki hyvin
Hämeen-Anttilan mukaan hyvyys on
maailmassa vallitsevaa. Hän toteaa seu-
raavasti: ”Maailman perimmäinen hyvyys
on tavallaan statistinen ilmiö: hyvyys on

leimallista maailmalle, paha poikkeuksel-
lista ja sen näennäinen menestys johtuu,
toistettakoon se tässä, siitä, että me
helposti kiinnitämme erityistä huomiota
tähän suhteellisen harvinaiseen ilmiöön,
pahuuteen”.

Pahuus näkyy maailmassa, koska sitä
korostetaan medioissa. Sillä on on niissä
siis näkyvyyttä ja näyttävyyttä toisin kuin
hyvyydellä.     Emme     esimerkiksi lue
lehdistä, ettei taaskaan syttynyt sotaa tai
ettei julkisuuden henkilö jäänyt kiinni
salasuhteistaan. Voidaankin uskottavasti
argumentoida sen puolesta, että
arkielämämme rakentuu pääasiassa hy-
vyyden ja luottamuksen varaan. Uskon-
nollinen usko on myös sen oivaltamista,
että pahuus on poikkeuksellista, ja juuri
siksi se kiinnittää huomiotamme. Lopulta
elämäämme ja maailmaamme kannat-
televa perusvoima on siis hyvyys, joka on
täydellisen Jumalan aikaansaannos. Tämä
näyttää olevan Hämeen-Anttilan ajatus
todellisuuden (maailman) perusluon-
teesta.

Voimmehan myös ajatella, että
eläisimme toisenlaisessa mahdollisessa
maailmassa. Sen maailman kaikissa kolk-
issa sodittaisiin, tapettaisiin ihmisiä
kaduilla ja kujilla tai ainakin tapeltaisiin
jokaisessa kadunkulmassa, kapakoista ja
kirkoista puhumattakaan. Maailma, jossa
kiusattaisiin ihmisiä koko ajan ja
ystävyyttä ja rakkautta saisi etsiä vuosi-
kausia niitä löytämättä. Kun katsomme
tähän autenttiseen maailmaamme verraten
sitä tuohon mahdolliseen maailmaan, niin
eikö tässä nykyisessä maailmassamme
olekin toden totta rauhallista ja ihmiset
vallan ystävällisiä. Mikä tässä argumen-
toinnissa menee vikaan ja on naiiviin päin
kallellaan?

Uskonnollinen usko on myös sen oivaltamista,
että pahuus on poikkeuksellista, ja juuri siksi se
kiinnittää huomiotamme.
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Onko todellakin niin, että pessimisti-
nen jumalakäsitys, impotentteine ju-
malineen on enemmän ”totuuden” teolo-
giaa kuin optimistinen jumalakäsitys, joka
luottaa Jumalan hyvyyteen ja mahdol-
lisuuteen vaikuttaa tapahtumien kulkuun?
Näyttää siltä, jos Pursiaiseen on uskomi-
nen, että sateenkaaren symbolistakaan
merkitystä ei voi enää pitää tärkeänä tule-
matta määritellyksi fundamentalistiksi ja
menestyksen teologian kannattajaksi.

Liian optimistinen käsitys
maailman hyvyydestä?
Pursiaisen kritiikki osuu kohteeseensa si-
inä, että ehkä Hämeen-Anttilan    ju-
malakäsitys tai ainakin käsitys maailman
hyvyydestä on jopa liian optimistinen.
Nimittäin hänen esittämänsä empiirinen,
statistinen todistus maailman hyvyydestä
on osittain vain pintaa. Ajatelkaamme
esimerkiksi sitä, kuinka paljon maail-
massa on ongelmia, jopa pahuutta, onnel-
lisuuden ja hyvyyden ulkokuoren alla.
Kristillistä armo-oppiakaan ei voine
oikeastaan ymmärtää, jos ihminen ei koe
maailmaa jollain tavoin myös lohdutto-
mana paikkana ja Jumalaa samalla kertaa
kiehtovana ja pelottavana sekä itseään tie-
tyin tavoin ”kadotettuna sieluna”, joka
turhaan etsii selkeitä ja lopullisia vastauk-
sia omiin sekä maailman ongelmiin.

Mutta toisaalta on syytä varoa
tekemästä Jumalasta liian ihmiskasvoista,

vaikka puhuessamme Jumalasta meidän
pitää puhua myös ihmisestä ja hänen ole-
massaolostaan ja siitä miten hän (usk-
ovana) ihmisenä kokee Jumalan. Näin
ollen Jumalan hyvyydestä ja maailman
hyvyydestä puhuminen on ensiarvoisen
tärkeää. Jumala on kuitenkin, ainakin py-
hän Tuomaan mukaan, meiltä salattu. Ju-
malan näkeminen, visio Dei, tapahtuu
vasta kuolemanjälkeisessä elämässä.
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NÄKÖALOJA

Inttämistä ja epäselvää muminaa

Usein näyttää, ettei uskonnon ja luonnon-
tieteen välinen keskustelu ole edennyt mi-
hinkään sitten Charles Darwinin päivien.
Näyttöä tästä on saatu jälleen kuluneena
syksynä HS:n mielipidesivujen
keskustelusta, joka sai alkunsa 30.10.
Jarmo Kokkosen Vieraskynä-kirjoituk-
sesta.

Keskustelussa huidotaan ilmaan ja so-
hitaan vastustajaa, jota ei ole mailla hal-
meillakaan.

Esimerkiksi Osmo Tammisalon vas-
tauksesta Kokkoselle voisi päätellä, että
uskonnon edustajat yrittävät yksissä tuu-
min jotenkin rationaalisesti perustella Ju-
malaa, joka loi maailman 6000 vuotta sit-
ten ja ajelee nykyään taivaankannella
tulisilla vaunuillaan.

Samantapaisia 1700-1800-luvun
mörköjä jahtaa myös tämän hetken ehkä
tunnetuin aktiiviateisti Richard Dawkins,
joka käyttää paljon energiaa kirjassaan
Sokea kelloseppä (1989) englantilaisen
arkkidiakoni William Paleyn Natural

Theology -kirjan (1802) kumoamiseen.
Paley soveltaa kirjassaan newtonilaista
taivaanmekaniikkaa elolliseen luontoon.
Paleyn mukaan luonnossa ilmenee sel-
lainen suunnitelmallisuus, kauneus ja jär-

jestelmällisyys, että sen on pakko kertoa
Jumalasta ja sulkea pois kaikki sattuman
mahdollisuudet.

Keskeiset englantilaiset kirkonmiehet
sanoutuivat kuitenkin irti Paleyn kirjasta
1800-luvulla, jo ennen Darwinia, sen
jälkeisestä kehityksestä puhumattakaan.
Tätä nykyä kaikki suuret kristilliset
kirkkokunnat torjuvat sekä perinteisen
fundamentalistisen luomisopin että sen
”modernimman” version, ns. älykkään
suunnittelun, Suomen ev.lut. kirkko
muiden mukana.

Miksi käyttää energiaa sen todis-
tamiseen, minkä ylivoimainen enemmistö
vastapuolesta uskoo ja ymmärtää muuten-
kin?

Ehkä ensinnäkin siksi, että luonnonti-
eteistä ammentava ateismi (osaa) käyttää
”vain” rationaalisia ja tieteellisiä pe-
rusteluja. Jos keskustelukumppani vastaa
jollakin muulla tasolla tai kielellä, ateisti
kokee, ettei ole tullut kuulluksi tai ym-
märretyksi, ja rumba alkaa alusta.

Toiseksi, edellä mainitusta syystä
ateistin ohjelmajulistuksen kohteeksi ja
keskustelukumppaniksi valikoituu juuri
fundamentalisti tai älykkään suunnittelun
kannattaja, eli hän, joka myös käyttää ”ra-
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tionaalisia” tai ”tieteellisiä” argumentteja.
Käsittääkseni nimittäin fundamental-
istinkin usko on järkeisuskoa siinä
mielessä että uskontoon liitetyt väitteet ja
opit menettävät uskottavuutensa elleivät
ne ole totta sekä historiallisessa että
muutenkin jotenkin faktisessa mielessä,
esimerkiksi moraalisina ohjelmina (tosin
Raamattua ajatellen vain valikoiden).

Lopputulos on, että luonnontieteilijä/
ateistirationalisti ja uskonnollinen funda-
mentalistirationalisti puhuvat pohjimmil-
taan ”samaa” järkeisuskon/epäuskon
kieltä – aivan kuten Darwinin päivinä,
keskenään inttäen.

Mutta ihan näin yksiulotteinen tämä
keskusteluilmiö tuskin kuitenkaan on.
Myöskään uskontojen ”viralliset”, enem-
mistöä edustavat tahot eivät ole syyt-
tömiä. Rationalistiateisti ei luultavasti voi
ymmärtää epämääräistä yleisnäkemystä,
jonka mukaan kehitysteoria ja jumalausko
eivät ole ristiriidassa (esim. Jarmo
Kokkosen Vieraskynä).

Kokkosen ja muidenkin pitäisi ehkä
sanoa selvemmin, ettei Jumalalla ei ole
mitään tekemistä rationaalisten ja tieteel-
listen puolesta tai vastaan -todistelujen
kanssa. Puhumme Jumalasta

(esimerkiksi) syvyysulottuvuutena, jonka
olemassaoloa ei voi ylipäätään mitata ti-
eteellisin tai rationaalisin keinoin.

Tätä kai useimmiten oikeasti tarkoi-
tetaan. Mutta ei sanota selvästi. Miksi?

Luultavasti muun muassa siksi, että
Raamattu ja myös ns. virallinen kris-
tillinen dogmisto ja perinne kantavat
mukanaan niin paljon sellaista tunnustuk-
sen kannalta keskeistäkin aineistoa, joka
oikeasti tai ainakin uskottavan selkeästi
esittää myös historiallisia tai
(meta)fyysisiä totuusväitteitä, joiden
kanssa kristikunta ei ole selvittänyt väle-
jään. Esimerkiksi helvetin hiilet hehkuvat
tai teistinen olio-Jumala pilkistelee var-
maankin jokaisen messun tekstien
lomasta, vaikka messun toimittajat itse ni-
itä vieroksuisivatkin.

Kaapeissa kolisevat luurangot panevat
mumisemaan epäselvästi? luonnonti-
eteilijä/rationalistiateistit ovat ehkä sitten-
kin oikealla asialla kritisoidessaan myös
niitä uskonnollisia tahoja, jotka ”hyväksy-
vät” kehitysteorian, tähtäin vain olisi
tarkennettava?

Stimulus
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ARVIOT
Sakari Häkkinen
KADONNEEN USKON METSÄSTÄJÄT

Jukka Pakkanen: Tinasotamiehen poika. Like 2006. 214 s

Jukka Pakkasen kymmenes romaani jat-
kaa samalla linjalla kuin edellinenkin,
Muuan Jeesus. Myös tässä kirjassa liiku-
taan uskon reunalla, kysytään ”kuka olet
Jeesus?” ja liikutaan Pakkaselle niin rak-
kaassa Italiassa.

Tinasotamiehen poika kertoo uskonsa
menettäneestä suomalaisesta papista, Vik-
torista ja tämän pojasta, Kristosta. Isä
Viktor käy uskonkamppailuaan oikeas-
taan vasta sen jälkeen, kun hänet on nuo-
rena vihitty papiksi. Viktorin elämää käy-
dään läpi hänen päiväkirjojensa, Kriston
lapsuusmuistojen ja hänen Italian mat-
kaan liittyvien kokemustensa avulla. Isän
etsintä, oman identiteetin etsintä ja aidon
uskon etsintä limittyvät kirjassa toisiinsa.

Pakkanen kysyy kirjassaan monia sel-
laisia kysymyksiä, joita kuvittelen tämän
päivän suomalaisten kysyvän, kun pohdi-
taan uskontoa ja uskon merkitystä ih-
miselle. Joskus näyttää siltä, että teologien
kysymykset ovat niin eri tasolla ja toisesta
maailmasta, että niillä ei ole paljon annet-
tavaa  tavalliselle seurakuntalaiselle saati
heille, jotka eivät ole minkään kirkon
jäseniä. Onko niin, että papit eivät uskalla
tai osaa kysyä? Vai onko meillä enemmän
vastauksia kuin kysymyksiä?

Viktor-papista tehtiin kantelu
tuomiokapituliin, kun hän oli saarnassaan
todennut: ”Vasta uskonsa menetettyään
pappi voi ymmärtää Jeesuksen
salaisuuden, koska ristillä Jeesus oli me-
nettänyt oman uskonsa.”  Pakkanen liik-
kuu kirjassaan koko ajan tällä raja-al-
ueella. Jotain uskosta ja sen varmuudesta
on menetettävä, että uutta voi tulla tilalle.
Mutta mitä on tuo uusi? Onko olemassa
muita vaihtoehtoa kuin turhautuminen,

katkeruus tai kieltäminen? Onko Kristuk-
sella tai Jumalalla sittenkin jotain annet-
tavaa? Viime kädessä kysymys on siitä,
mikä tai kuka on Jumala. Mitä tarkoi-
tamme  puhuessamme  Jumalasta? Viktor
kirjoittaa baarissa mietteensä lapulle: ”Ju-
malaa ei ole, koska maailma selittyy il-
man häntä. Jumala on, koska minä sanon
hänen nimensä.” Sitten hän repii paperin.

Pappi käy uskonnollista taisteluaan,
mutta samaan aikaan hän on kuuntelija ja
lohduttaja niille ihmisille, joita hän
kohtaa. Asetelma muistuttaa kovasti
Miguel de Unamunon klassikoksi muo-
dostunutta romaania Pyhän miehen uhri.
Tosin Pakkasen kirjassa pappi joutuu Una-
munon pappia selvemmin kohtaamaan
oman avuttomuutensa ja kyvyttömyytensä
auttaa. Hän ei pystykään loppuun saakka
kohtaamaan ihmisten hätää, hän kokee it-
sensä taitamattomaksi papiksi. Tyhjyyteen
ja ymmärtämättömyyteen pudonnut pappi
on toisaalta säälittävä kaikessa kurjuudes-
saan, toisaalta hän paljastuu aidoksi etsi-
jäksi, joka käy kamppailuaan Kristuksen
kanssa. Kristus ei jätä rauhaan Viktor-pap-
pia, eikä näköjään kirjailija Pakkastakaan,
joka hienolla tavalla tuo esiin kristinuskon
mysteerin. Jumalaa ei voi ymmärtää, saati
selittää. Jeesus Nasaretilaisessa hän tuli
keskellemme, mutta hänestäkin ihmiset
ovat tehneet kauppatavaraa.

En minä kirkossa ole, siellä on kuva minusta.

Minä olen muualla, siellä missä kuljetaan re-

unalla. Mene sinne, pastori! Niinhän sinun

joskus piti. Kuuntele epätoivoa, suutele vis-

vaisia haavoja!  Niin minäkin tein, loppuun

asti.
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Martti Mäkisalo
MATKA JUNGILAISISSA TULKINTAMAISEMISSA

Tapani Tukiainen: Kivipallo. Matkalla pyhiin. Porvoon julmapaino. 308 s.

Matkakirja on nykymaailmassa vaikea
laji. Yhä useammat suomalaiset mat-
kustelevat maailmalla ja yhä eksoottisem-
missa paikoissa. Loput nähdään televi-
siosta. Enää ei riitä se mikä vielä 50
vuotta sitten oli rautaa: kaukaisten maiden
olojen ja ihmeiden kuvailu.

Tarvitaan erityisasiantuntemusta tai
muuta persoonallista näkökulmaa. Lahden
seurakuntayhtymän johtava sairaalapastori
Tapani Tukiaisen persoonallinen
näkökulma Espanjan ikivanhalta pyhiin-
vaellusreitiltä on limittää kertomukseen
unia, joiden taustalla tulkitsijana häilyy C.
G. Jung.

Tulos on taatusti omaperäinen ja -

ehtoinenkin. Mutta onko liiankin? Kirja
on varsin minä- ja oma kokemuskeske-
inen. Ei siinä mitään, mutta kasvaako yk-
sityisistä merkityksistä tässä tapauksessa
yleisiä?

En tiedä, avautuisiko teksti paremmin
jos tuntisi Jungin tuotantoa tarkemmin.
Ehkä Jungin tuntijoiden kannattaa yrittää.
Kunnianhimoinen Tukiaisen kirja joka ta-
pauksessa on. Se ei kosiskele suurta yleisöä,
mutta pyrkii kaikesta päätellen sanomaan
pienelle paljon. Lajityypiltäänkään kirja ei
ole tavanomainen: se kuuluu jonnekin mat-
kakuvauksen, kaunokirjallisuuden ja psyk-
ologisen syväporaus-kokeilun välimaille.

Arto Antturi
WHAT WOULD JESUS DO?

De Mello: Lähteillä. Hengellisten harjoitusten kirja. Suom. Mikko Peura. Kirjapaja 2006.

Lähteillä koostuu lyhyehköistä harjoituk-
sista yksityiseen tai yhteiseen käyttöön:
”Kuvittelen olevani autiossa paikassa...”
Lukija houkutellaan eläytymään mennei-
syyden tilanteisiin, kohtaamisiin, paikkoi-
hin, ihmisiin. Näistä mielen raken-
nusaineista etsitään avaimia nykyhetkeen.
Mikä mielikuvissani tuottaa rauhaa, tasapai-
noa, levollisuutta? Vastaavasti joissain har-
joituksissa luodaan positiivisia projektioita,
siis tietoisesti istutetaan myönteisiä arvoja
hankaliin tilanteisiin. Mieli pakotetaan näin
havaitsemaan jokaisen hetken arvokkuus.

Harjoitus voi toimia kuten puhutteleva
virsi: ”Kiitos päivänpaistehesta niin kuin
pimeydestä.” Se asettaa arkipäiväisen
kokemuksen suurempaan asiayhteyteen ja
antaa sille sitä kautta mielekkyyden. Tapa-
htuu havahtuminen (eräs kirjan harjoituk-
sista ja toisen de Mellon kirjan nimi).

Joissakin harjoituksissa operoidaan
tutulla sanalla ja annetaan sille uusi, yllät-
täväkin sisältö. Niinpä harjoitus nimeltä
Raamattu opettaa lukemaan luontoa, ih-
miskohtaloita, historiaa kuten Jumalan
sanaa minulle. Uudestisyntyminen alkaa
merkitä avautumista    uusille mahdol-
lisuuksille. Harjoitus nimeltä Messias eh-
dottaa lopulta, että on annettava Jumalan
voidella minut messiaaksi toteuttamaan
hänen tahtoaan.

Tietysti juuri tällä kohtaa jesuiitta de
Mello poikkeaa voimakkaimmin eksklusi-
ivisesta kristinuskosta. Messias ei vält-
tämättä olekaan Jeesus, se voi olla kuka
vain. Sinä voit olla oman elämäsi messias.

Tällaisen hengellisen harjoituksen
(voiko nykyään sanoa hartaudenharjoituk-
sen?) hyödyllisyys on nähdäkseni kiista-
ton sille, joka siihen ryhtyy. Mutta ensin

209



pitäisi päättää ryhtyä. Eikä de Melloon ry-
htyminen lopulta ole paljon helpompaa
kuin Sarasvuohon tai mihinkään
muuhunkaan, jos sattuu olemaan turhan-
tärkeä.

Otetaan esimerkki. Protestantti joutuu
uusille ulapoille harjoituksessa, joka on ot-
sikoitu ”Meren tähti”. Se vie lukijan, siis
potentiaalisen mietiskelijän, Maria-kultin
keskelle. ”Menen hengessäni Lourdesiin ja
hengitän sen rukouksentäyteistä ilmapi-
iriä.” Se voi olla hankalaa, jos mielikuvat
Lourdesista ovat olemattomat. Tiedän sen-
tään, että se on  paikkakunta  Ranskassa,
olen sen joskus etsinyt kartalta.

Protestanttia helpottaa, että harjoitus
lähtee liikkeelle evankeliumin Kaanaan
häistä, missä Marialla on vain sivurooli.
Mutta Lourdesista laskeudutaan heti sy-
välle. ”Sitten päätän ryhtyä heidän laillaan
uskovaiseksi ja pyhiinvaeltajaksi.” On siis
samastuttava näihin paavillista taikauskoa
(antakaa anteeksi, rakkaat katolilaiset
ystävät, tahallinen karikatyyri!) harjoitta-
viin massoihin.

Mutta tämäkin harjoitus on hyödyl-
linen. Protestantille myös, erityisesti
hänelle. Joudun astumaan korkeuksistani
ja kulkemaan pätkän matkaa taikausk-

oisen (niin luulen) rahvaan kanssa. Jos
Jeesus olisi ihmisenä maan päällä, hän
kulkisi myös siellä. Ja niin hän kulkeekin,
pyhiinvaeltajien kanssa kaikkialla.

Kirjan lopussa on 30 sivun verran
”siemeniä”, harjoituksista poimittuja
ajatelmia kylvettäväksi meditaation möy-
hentämän mielen maaperään, muisto-
lauseeksi. ”Mikään ei ole muuttunut paitsi
asenteeni – siis kaikki on muuttunut”
(Valaistuminen). Mitä muuta de Mellosta
ja mystiikasta pitäisi sanoa? Ota tai jätä?
Ja: Jos otat, et aja. Olet kyydissä.

Kirjan sujuvasta suomennoksesta vas-
taa Hiljaisuuden Ystävien toiminnan-
johtaja Mikko Peura. Arvattavasti nämä
siemenet löytävät tiensä monen retriitin-
ohjaajan virikepuheisiin, kuten aiemmin
suomennetut de Mellon kokoelmat. Kirja-
pajan Minerva-sarjaan kuuluva kirja on
käteen sopiva, esteettisesti tyydyttävä,
helppokäyttöinen    (kuka jaksaa lukea
kaikki Owe Wikströmin kirjat?) vält-
tämättömyyshyödyke. Eräänlainen
hengellinen Evian-pullo. Kun löytää
lähteen tai kraanan, josta tulee hyvää
järvivettä, sitä ei enää tarvita.

Martti Mäkisalo
KATOLISEN KIRKON ”VIRALLISTA” KRITIIKKIÄ

Liisa Mirjam Helimäki: Avainten valta. Roomalaiskatolinen kirkko ja uuden vuosi-

tuhannen haasteet. J P Pavas Oy. 154 s.

Liisa Mirjam Helimäki on teologi ja usk-
onnon opettaja,  joka opiskelijana liikkui
YKY:ssä, oli mukana Vanhan valtauk-
sessa ja erosi sitten kirkosta, koska kirkko
ei hänen mielestään ollut riittävästi heik-
oimpien puolella eikä kantanut sosiaalista
vastuutaan. 1970–80-lukujen vaihteessa
Helimäki liittyi Suomen katoliseen
kirkkoon.

Tausta antaisi ounastella suoraa ja
räväkkääkin tekstiä. Ja kyllä kirjasta sel-

laista löytyykin. Napakimmillaan kirja on
arvioidessaan katolista seksuaalimoraalia
ja erityisesti sitä, miksi seksillä on
ylipäätään katolisessa etiikassa niin
ylivertaisen kohtuuton asema muihin
kymmeneen käskyyn verrattuna. Myös
Suomen katolisen kirkon kohua herät-
täneet virkajärjestelyt saavat osansa.

Kirjan yleisilme on kuitenkin raken-
tava ja maltillinen, tietyllä tapaa jopa
”sovinnainen”. Kirjasta on vaikea löytää
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mielipidettä, johon ei olisi jo jossakin
muussa yhteydessä törmännyt, olkoonkin,
etteivät mielipiteet useimmiten edusta
kirkon virallista linjaa vaan pikemmin ka-
tolisen kirkon kritiikin ”virallista linjaa”.

Avainten valta onkin hieman kuin iso
ja persoonallinen äänestyslippu: minä
kuulun  niihin jotka  kannattavat näitä  ja

näitä asioita siitä ja siitä syystä. Perustelu-
jen faktapohja on tosin melko ohut.
Avainten valta on     sananmukaisesti
mielipidekirja. Se on sujuvaa asiaproosaa
ja sitä on helppo lukea. Jos katoliseen
kirkkoon liittyvää kriittistä keskustelua ei
ole yhtään seurannut, kirja on varmasti oi-
vallinen ensiaskel siihen maailmaan.

Vesa Nissinen
MORAALIN JÄÄHYVÄISET USKONNOLLE

Richard Holloway: Katse kaukaisuuteen. Elämän tarkoitusta etsimässä. Suom. Einari
Aaltonen. Like, 2006.

Kirjassaan Katse  kaukaisuuteen Richard
Holloway kertoo istuvansa tuolissaan aa-
muyön tunteina. Hän ei saa unta. Niinpä
hän keittää pannullisen kahvia ja katselee
kaukaisuuteen. ”…minut on vallannut
ylittämätön merkityksettömyyden tunne.
Olen suistunut pimeyteen ja edessäni
avautuu tyhjyyden kuilu, jonka ylle elämä
on  pingotettu.” Holloway tuntuu olevan
jollakin lailla hämmentyneessä mielenti-
lassa. Hän on suuresti vaikuttunut siitä
kokemuksesta, että ”poissaolo” on läsnä.
Hän   miettii elämän tarkoitusta, mutta
hänellä ei ole selvää vastausta. Kysymys
pitää hänet kuitenkin tiukasti otteessaan ja
hän keittää lisää kahvia.

Näyttää siltä, että Holloway tahtoo
kirjassaan ilmaista sellaisten ihmisten
kokemuksia, jotka eivät luota perinteisiin
uskontojen antamiin selitysmalleihin ih-
miselämän tarkoituksesta. Kyse on ih-
misistä, jotka kyllä aktiivisesti miettivät
ihmisen sielunelämän arvoitusta     ja
elämän suuria kysymyksiä. He seuraavat
maailman ilmiöitä ja tieteen saavutuksia.
He haluavat ymmärtää maailmankaik-
keutta, mutta he eivät luota  niihin vas-
tauksiin, joita uskonnot tarjoavat. Täl-
laiset ihmiset ovat Hollowayn
määritelmän mukaan ”hengellisiä”, mutta
hieman eri tavalla kuin tuo sana on perin-
teisesti ymmärretty.

Holloway samaistuu tähän joukkoon
ihmisiä, joka hänen mukaansa on melko
suuri. Holloway on entinen teologian pro-
fessori ja Edinburghin piispa. Nykyään
72-vuotiaana   hän on aktiivisesti   julk-
isuudessa kirjojensa, luentojensa ja televi-
sion välityksellä. Kirjassa Katse
kaukaisuuteen hän ei selkeästi kerro,
miten tähän on päädytty. Hän kyllä kertoo
joistakin ontoiksi kokemistaan tilanteista
suorittaessaan aikanaan kirkollista te-
htäväänsä. Mutta oliko hän salaisesti
epäuskoinen jo silloin ja heittäytyikö hän
vapaaksi ajatustaiteilijaksi vasta
eläköidyttyään?  Tämä jää arvoitukseksi.
”Minusta tuli pappi ja piispa, sitten ark-
kipiispa. Nyt neljäkymmentä vuotta ja
monta taistelua myöhemmin… istun kat-
selemassa kaukaisuuteen.”

Holloway on hyvin kiinnostunut
nykymaailman menosta, sen arvoista ja
moraalista. Kirjan voi nähdä sillä tavalla,
että hän pitkien maailmankatsomuksellis-
ten johdantolukujen jälkeen pääsee puhu-
maan itse pääasiasta, nimittäin moraalista.
Alkuluvut tarvitaan siksi, että ymmärret-
täisiin, miksi moraalista pitää puhua ir-
rallaan uskonnosta.  Tätä aihetta hän on
aiemminkin käsitellyt kirjassaan Godless
Morality. Ihmiskunta on tullut täysi-
ikäiseksi. Se ei tarvitse enää menneiden
aikojen suuria tarinoita elämän selitys-
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tekijöiksi. ”Me olemme hylänneet Ju-
malan ja Jumala on hylännyt meidät.” Nyt
me sitten olemme tilanteessa, jossa ih-
misen on itse otettava vastuu itsestään ja
tekemisistään.    On helppo ymmärtää,
miksi Nietzschen nimi vilahtaa aika usein
teoksen sivuilla.

Ihmiskunta on Hollowayn mukaan
uuden paradigman kynnyksellä. Hän lai-
naa tuon käsitteen suuresti arvostamaltaan
Thomas Kuhnilta. Hollowayn mukaan
on tultu siihen vaiheeseen, jossa perinte-
inen kristillinen (ja myös muiden uskon-
tojen) tapa selittää maailmaa on jäämässä
menneisyyteen, ihmiskunnan lapsuuteen.
Nyt on uusi – tieteellinen – selitysmalli
astumassa tilalle. Ei olekaan enää sitä
suurta auktoriteettia, joka viime kädessä
vastaa kaikesta ja jonka nimissä valtaa on
monella epäterveellä tavalla käytetty
maailmassa. Ei  ole  enää ikuisina  pidet-
täviä uskonnollisia oppeja ja moraalisia
sääntöjä. Vapautunut ihminen tuntee nyt
tiettyä levottomuutta ja hämmennystä,
mutta hänen on hyväksyttävä se, että hän
itse tästedes vastaa omasta moraalistaan.

Hollowayn perusnäkemys on ilmeis-
esti materialistinen,    siis filosofisessa
mielessä. Hän kyllä ihmettelee sitä, että
tällainen olento kuin ihminen on syntynyt
kysymään kysymyksiään. Mutta uskonto
ja ”Jumala” tarjoavat vain symboleja ih-
mismielen ja ihmiskunnan lapsuuden ym-
märtämiseksi ja ihmismielikin on
parhaiten neurotieteiden selitettävissä.
Holloway näkee epätoivoisina yritykset
yhdistää uskonnolliset ja tieteelliset
selitysmallit maailman ja elämän syn-
nystä. Jotakin arvoituksellista elämässä
on, mutta sille ei Hollowayn mukaan
pitäisi antaa mitään selvää nimeä. Runous
on hyvä keino yrittää hahmottaa sitä. Kir-
jassa onkin runsaasti runolainauksia.

Jos tuonpuoleiset auktoriteetit
poistetaan, meille jää vain toisemme.
Tämä on moraalin peruslähtökohta.
Mitään uusia moraalikoodeja Holloway ei
vyörytä lukijan niskaan. Sen hän kuiten-

kin toteaa, että jazz-musiikin tavoin
moraalissa on keskeistä improvisointi.
Jatkuvasti muuttuvassa elämässä ei ole
sääntöjä joka tilanteeseen. Miksi sitten
pitäisi olla moraalinen, jos kukaan ei rajan
takana palkitse tai rankaise? Holloway
pitää perinteistä ”keppiä ja porkkanaa -ju-
malakuvaa” ristiriitaisena ja epäonnis-
tuneena. Silti hän antaa arvoa myös usk-
onnon moraaliopetuksille: ”…ehkä
olemme oikeasti oppineet jotakin tari-
noista, joita meille kerrottiin lajimme lap-
suudessa. Ehkä tärkein opetus, se että
meidän pitäisi yrittää pitää huolta toisis-
tamme, on mennyt perille.”

Ihmisillä on vaatimuksia siitä, miten
heitä on kohdeltava. Ihmisten kärsimys on
aitoa ja se on kohdattava. Mutta enää ei
tule odottaa moraalisia käskyjä jostakin
ylhäältä. On kuunneltava pikemminkin
kuin käskettävä. On luotettava ihmisten
moraaliseen autonomiaan. Eri kulttuurien
ja eri ryhmien moraalisia käytäntöjä on
kuunneltava ja kunnioitettava. On vältet-
tävä toisaalta fundamentalismin ja
toisaalta äärimmäisen skeptisyyden ja re-
lativismin sudenkuopat moraalin alueella.
Vaikka uskonto sinänsä ei kelpaa Hol-
lowaylle, kultaista sääntöä hän pitää hy-
vänä yleisohjeena. Jeesus näyttäytyy
hänelle ennen kaikkea inhimillisenä pro-
feettana, joka tuimasti hyökkäsi kaikkea
epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Kirkko
sitten teki hänestä jumalallisen krusifiksin
korkealle kirkon kuoriin. Myös Rawlsin
oikeudenmukaisuusteoriaa Holloway ar-
vostaa.

Kaikkia kohtaa lopulta kuolema. Ih-
minen ei joudu kadotukseen, mutta taivas-
takaan ei näytä olevan. Siksi kuolemaa ei
pidä pelätä. Holloway ei säästele sano-
jaan, kun hän osoittaa kirkon valtaraken-
teiden perustuneen ristiriitaiselle ju-
malakuvalle ja siihen liittyvälle viimeisen
tuomion julistukselle. Samanlaista huutia
saa kysymys vapaasta tahdosta ja pre-
destinaatiosta. Kuollessaan ihminen
palautuu elämän kiertokulkuun. Maail-
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mankaikkeus ei enää kaipaa häntä. Ih-
misen elämä ei kuitenkaan ole ollut vailla
merkitystä. Kirja loppuu näin: ”Lyhyt ole-
massaolomme on vain kaunis välähdys
avaruuden suunnattomassa pimeydessä.
Meidän pitäisi elää ohi kiitävä päivä täysi-
painoisesti ja yön tullen poistua arvok-
kaasti.”

Hollowayn kirja herättää monenlaisia
ajatuksia. Se on kirjoitettu pohdiskelevaan
tyyliin, missä asiat etenevät soljuen.
Välillä hypätään asiasta toiseen, mutta pe-
russanomaa kuljetetaan koko ajan
mukana. Lukuisia konkreettisia esimerk-
kejä ja runoja otetaan selventämään
käsiteltäviä asioita. Sanoma on melko
häkellyttävä. Uskonto hylätään, mutta
moraali (seksuaalisuus, abortti, eutanasia
ja sota) otetaan sangen vakavasti. Kirja on
Hollowayn mukaan hyvin henkilök-
ohtainen. ”Niin hyvässä kuin pahassa se
on yhden ihmisen tilitys siitä, mitä hän on
nähnyt katsottuaan ihmisiän
kaukaisuuteen.” Silti hän katsoo edus-
tavansa suurta ihmisjoukkoa. Sana ”me”
tulee usein vastaan sivuilla.: ”Ja me
olemme nyt poissa kotoa… Olemme läht-
eneet omille teillemme, tehneet
pesäeron.” Itse en ainakaan pystynyt aina
samaistumaan tuohon me-joukkoon.

Holloway varmaan löytää vastakaikua
nykyajan sekularisoituneesta yhteiskun-
nasta. Lisäjulkisuutta varmasti tulee siitä,
että hän entisenä piispana rohkenee esittää
aika rajuja mielipiteitä. Entäpä sitten
hänen uskontoa koskeva sanomansa? On
syytä kysyä, onko hänen tulkintansa usk-
onnon roolista liian kapea ja pessimisti-

nen. Eurooppalaisessa ajattelussa on en-
nenkin povattu uskonnon häviävän ai-
kanaan itsestään (mm. Comte ja Marx).
Silti uskonto elää ja voi ainakin kohtuul-
lisen hyvin. Näyttää siltä, että uskonto on
sillä tavalla osa ihmistä, että se ei lähde
kulumallakaan. Se näyttää olevan osa ih-
mismielen rakenteita. Toisaalta myös
Holloway näyttää ajattelevan sillä tavalla,
että uskonnolliset käsitykset ovat ihmis-
mielen konstruktioita. Hän näkee ne
kuitenkin ilmeisesti muuttuvina ilmiöinä.

On huomattava, että Holloway myön-
tää myös uskonnon myönteisen roolin
elämän tulkkina. Jokaisen on tunnettava
oma lapsuutensa. Uskonto kertoo jotakin
olennaista ihmiskunnan lapsuudesta. Usk-
onnon selitysmallit vain ovat hänen
mukaansa vanhentuneita ja instituutioiden
vääristämiä. Holloway ei vastusta hengel-
lisyyttä ja uskonnollisuutta, vaan uskon-
toa konkreettisena valtaa käyttävänä or-
ganisaationa. Entäpä sitten hänen
moraalinen sanomansa? Sinänsä ei ole
mitään uutta siinä, että moraali nähdään
ihmisjärjen alaisuuteen kuuluvana
ilmiönä. Näinhän filosofinen etiikka on
asian aina nähnyt. Moraalilla on kuitenkin
historiallisesti ollut vahvat siteet uskontoi-
hin. Moraalin irrottaminen täysin uskon-
nosta tuntuu ylivoimaiselta. Mutta Hol-
loway ansaitsee kiitosta siitä, että hän yrit-
tää hahmottaa yhteisymmärryksen
polkuja nykyajan vaikeissa moraalisissa
ratkaisuissa. Toisen ihmisen aito
kohtaaminen on avain hedelmälliseen
moraaliin, olipa sitten uskovainen tai ei.

Sakari Häkkinen
POLUNPÄITÄ ETSIVILLE

Heikki Räisänen, Rosoinen Raamattu. WSOY. 239 s.

Rosoinen Raamattu sisältää hiljattain
eläkkeelle siirtyneen Uuden Testamentin
professorin Heikki Räisäsen viime vuos-

ina kirjoittamia  yleistajuisia  artikkeleita.
Osa näistä artikkeleista on tuttuja myös
Vartijan sivuilta.
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Ensimmäisessä luvussa Räisänen
selvittää ansiokkaasti Raamatun asemaa
kristinuskossa. Tavallisen seurakuntaväen
mielikuvissa asia lienee juuri Räisäsen
hahmottelemalla tavalla: Raamatusta on
tullut ”kristittyjen koraani” – aito ja alku-
peräinen Jumalan sana. Tätä piirrettä va-
hvistaa myös jumalanpalvelusuudistuk-
sessa joissakin seurakunnissa käyttöön
otettu tapa, että lukija lausuu Raamatun
luvun jälkeen: ”Tämä on Jumalan sana”,
johon seurakunta vastaa: ”Jumalalle kii-
tos.” Papiston koulutuksessa olen myös
huomannut, miten itsestään selvästi monet
papit puhuvat Raamatusta Jumalan
Sanana, ajattelematta lainkaan, mihin täl-
lainen kielenkäyttö johtaa.

Puhumalla Raamatusta Jumalan
sanana olemme tehneet paljon hallaa
Raamatulle itselleen, puhumattakaan ni-
istä vääryyksistä, joita Jumalan sanaan ve-
doten on kautta vuosisatojen tehty sor-
tamalla tai alistamalla joitakin ihmisiä
heidän sukupuolensa, sukupuolisen suun-
tautumisensa, ihonvärinsä tai sosiaalisen
asemansa tähden. Papiston odottaisi
tekevän ensimmäisenä parannusta siitä,
että Jumalan Sana ja Raamattu identifioi-
daan vastuuttomalla tavalla. Raamattu on
alusta loppuun ihmisten kirjoittama, ih-
missanaa. Kristillisessä teologiassa Ju-
malan Sana on varsinaisesti Kristus.
Hänessä tuli ilmeiseksi se, mitä Jumala
haluaa ihmiselle sanoa, jos teologian
kielellä haluamme puhua Jumalan
Sanasta.

Toisessa luvussa Räisänen selvittää
sitä, mitä tutkimuksella on sanottavaa Jee-
suksesta. Karkein vedoin piirretyssä tut-
kimushistoriassa Räisänen osoittaa,
kuinka näkemys historian Jeesuksesta on
aina sidoksissa siihen ajankohtaan, jolloin
tutkimusta tehdään – sen ajan trendeihin
ja ideologisiin perusolettamuksiin. Jeesus
on haluttu nähdä tutkijan näköisenä.
Toisaalta tietoisuus tästä vaarasta auttaa
pääsemään asiassa eteenpäin, ainakin
siten, että ehdotonta varmuutta siitä, mil-

lainen henkilö historian Jeesus oli,
nykypäivän vastuullinen tutkija ei voi
koskaan sanoa omaavansa. Näin Räisänen
itsekin esittelee oman näkemyksensä aika
varovasti, toisenlaisiakin Jeesus-kuvia
kunnioittaen.

Jeesus-tutkimuksen ongelmana on
joskus   pidetty sitä,   että   meidän   tosi-
asiallinen tietomme tästä historian merk-
kihenkilöstä on niin olemattoman
vähäistä, että hänestä ei voi sanoa juuri
mitään varmaa. Tästä epävarmuudesta on
kuitenkin päästy eteenpäin. Tietomme
Jeesuksen ajan Galileasta ja Välimeren
kulttuuripiiristä yleensä on lisääntynyt
niin huimasti, että ainakin sitä kontekstia,
jossa Jeesus on elänyt, on mahdollista pi-
irtää hieman selvempänä. Juuri tämä kon-
tekstin tuntemus auttaa näkemään Jeesuk-
sen osana galilealaista juutalaisuutta,
samojen elinehtojen alaisena kuin muut-
kin alueen asukkaat.

Paljon vaikeampaa on sitten sen
hahmottaminen, miten Jeesus nousee esiin
kontekstistaan. Mikä hänen elämässään,
kuolemassaan ja julistuksessaan oli  sel-
laista, mikä sai ihmiset pitämään häntä Ju-
malan lähettiläänä ja jopa Jumalana?

Räisänen pitää Jeesusta apokalyp-
tikkona, tosin artikkeleissa hän ei käytä
tätä ilmausta, vaan puhuu Jeesuksesta
eskatologisena saarnaajana. Perusteluina
tälle hän esittää ennen kaikkea kaksi
”kontekstiin liittyvää argumenttia”, jotka
tutkijan on kyettävä selittämään. Nämä ar-
gumentit ihmetyttävät. Ensiksi Räisänen
edellyttää, että tutkijan on kyettävä selit-
tämään Jeesuksen kuolemantuomio uskot-
tavalla tavalla. Vanha selitys, jonka
mukaan Jeesus nousi vastustamaan
Vanhan testamentin lakia, ei ole enää usk-
ottava, sillä se perustui väärään  kuvaan
juutalaisuudesta. Vielä epäuskottavampi
on selitys, että Jeesus piti tappaa, koska
hän puhui Jumalan rakkaudesta tai seu-
rusteli huonomaineisten ihmisten kanssa.
Näitä uskottavampana selityksenä
Räisänen tarjoaa näkemyksen, jonka
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mukaan syy Jeesuksen kuolemaan on, että
hän puhui Jumalan valtakunnasta lähellä
olevana suurena käänteenä. Itse pidän
kaikkein vakuuttavimpana syynä Jeesuk-
sen kuolemaan sitä oikeastaan aika
yksinkertaista syytä, että hän julisti Ju-
malan valtakuntaa vastakohtana Rooman
valtakunnalle. En jaksa uskoa, että puhe
tulevasta apokalyptisesta valtakunnasta
olisi ollut roomalaisille niin suuri uhka,
että Jeesus piti vangita ja tuomita kuole-
maan. Mutta jos hän julisti ja toimi sillä
tavoin,  että hän ei hyväksynyt  Rooman
auktoriteettia, vaan kokosi kannattajia Ju-
malan valtakunta -liikkeeksi, hän oli tur-
vallisuusuhka valtaapitäville.

Toinen Räisäsen argumenteista on
oikeastaan vielä yllättävämpi – eksegetii-
kan professorilta. Hänen mukaansa uskot-
tavan tulkinnan on kyettävä sijoittamaan
Jeesus samalle jatkumolle Johannes Kas-
tajan ja Paavalin kanssa, joita molempia
hän pitää apokalyptikkoina. Johannes
Kastajan ja Paavalin rinnastaminen on
kuitenkin varsin rohkea rinnastus.
Räisäsen mukaan ”Jeesuksen varhainen
oppi-isä Johannes Kastaja julisti historian
loppuselvittelyn olevan lähellä”. Tämä
näkemys vastannee kyllä perinteistä kris-
tillistä tulkintaa, mutta ei näytä
kuitenkaan perustuvan Johannes Kasta-
jasta kertoviin lähteisiin. Johannes julisti
kyllä tuomiota Israelille ja kehotti kansaa
kääntymään, mutta hänen julistuksensa on
huomattavasti lähempänä Vanhan tes-
tamentin profeettojen julistusta siitä,
miten kansan on käännyttävä Jumalan
puoleen, kuin  Paavalin odottamaa Kris-
tuksen paluuta  ja siihen  liittyvää  suurta
eskatologista käännettä. Johanneksen
julistama Israelia kohtaava tuomio ei vält-
tämättä ole apokalyptinen maailmanaiko-
jen käänne, vaan Jumalan omaisuuskan-
saa kohtaava rangaistus siitä, ettei se ole
ollut uskollinen Jumalan tahdolle. Jeesuk-
sen julistaman Jumalan valtakunnan idea
on mahdollisesti peräisin Johannes Kasta-
jan julistuksesta, mutta kummankaan

julistajan kohdalla sitä ei tarvitse nähdä
eskatologisena ilmiönä. Paavali sitä vas-
toin oli selvästi apokalyptikko, joka odotti
Jeesuksen     paluuta     taivaan pilvissä.
Paavalin ajattelun juuret eivät kuitenkaan
näytä olleen Jeesuksen julistamassa Ju-
malan valtakunnassa – jota termiä Paavali
ei edes käytä – vaan juutalaisessa apoka-
lyptisessa ajan kirjallisuudessa. Johannes
Kastajan ja Paavalin konteksti on ollut
niin erilainen, ettei ole mitään syytä sijoit-
taa heitä samalle loogiselle jatkumolle.

Hyväksyessään Jeesuksen apokalyp-
tikkona Räisänen näyttää ainakin tässä ar-
tikkelikokoelmassa sivuuttavan yllättävän
kevyesti kaiken sen todistusaineiston,
joka tutkimuksessa on ollut esillä koro-
stamassa nimenomaan Jeesuksen toimin-
nan ja julistuksen tämänpuoleista luon-
netta. Varhaisimpien lähteiden, Q-lähteen
varhaisimpina pidettyjen jaksojen ja
Tuomaan evankeliumin osalta hän tyytyy
viittaamaan lähteiden ongelmiin ja
varsinkin Tuomaan evankeliumin osalta
siihen, että kaikki tutkijat (esim. Sanders),
eivät käytä Tuomaan evankeliumia
lainkaan. Hyvällä syyllä voi kuitenkin
kysyä, miksi nämä lähteet olisivat sen
ongelmallisempia tutkimukselle kuin kan-
oniset evankeliumitkaan?

Totta on, että kokonaistulkinta Jee-
suksesta vaikuttaa paljolti sekä hänen
sanojensa ymmärtämiseen, että myös itse
tutkimukseen siltä osin, mitä Jeesuksen
sanoja voidaan pitää historiallisesti ”ai-
toina” ja mitä on pidettävä myöhemmin
syntyneinä. Esitellessään Westar Insti-
tuten Jeesus-seminaarin toimintaa
Räisänen ottaa esille ehkä eniten kohua
aikanaan herättäneen seminaarin jul-
kaisun, jossa Jeesuksen sanojen historial-
lisuuden todennäköisyyttä ilmaistaan
äänestystuloksena neljällä eri värillä.
Räisäsen  mielestä  tällaiseen tarkkuuteen
ei tule pyrkiäkään, vaan kaksikin väriä ri-
ittäisi: toinen ilmaisemaan sitä ainesta,
”jonka joukosta Jeesuksen sanoman tee-
mat ja korostukset ovat löydettävissä mil-
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loin selkeämmin, milloin hämärämmin”,
ja toinen ilmaisemaan ainesta, jota on il-
man muuta pidettävä myöhäsyntyisenä.
Tällainen arviointi olikin aluksi Jeesus-
seminaarin lähtökohtana. Hyvin pian
kuitenkin ilmeni, ettei tieteen ”tuloksia”
voi julkistaa tällä tavoin ”joko–tai”-ak-
selilla. Näinhän konservatiivikristityt
Amerikassa olivat tehneet oman Raamat-
tunsa, johon Jeesuksen sanat oli painettu
punaisella. Tutkijoiden julkaisussa tarvit-
tiin enemmän vaihtoehtoja ilmaisemaan
todennäköisyyttä. Äänestämällä saatu tu-
los ei muutenkaan edes pyri olemaan
lopullinen totuus siitä, mitkä Jeesuksen
sanat ovat ”aitoja”, mitkä Jeesusta
myöhäisempiä. Väreillä ilmaistava
äänestystulos kertoo tutkijoiden näke-
myksestä – ja konsensuksen määrästä –
siitä, miten suurella todennäköisyydellä
Jeesus sanoi tai teki sellaista, mitä
evankelistat ovat hänestä kertoneet.

Artikkelikokoelman kolmannessa
osassa Räisänen kirjoittaa varhaisista kris-
tityistä, mutta esitys ei jää yhdenkään ar-
tikkelin kohdalla pelkästään historial-
liseksi selvitykseksi, vaan Räisänen ottaa
usein kantaa tämän päivän kristittyjen
näkemyksiin, joiden uskotaan olevan ai-
noa johdonmukainen kehitystulos
varhaisen kristikunnan alkuperäisistä
opeista ja näkemyksistä. Räisänen osoit-
taa, miten meillä olisi oppimista vaikkapa
Markionilta, jota kirkko on jo hänen
omasta ajastaan lähtien, toiselta vu-
osisadalta, vieroksunut harhaoppisena.
Kriittiset kannanotot Paavalista esitettyi-
hin tulkintoihin, Ilmestyskirjaan ja sovi-

tusoppiin ovat Räisästä parhaimmillaan.
Hänen esityksensä ei päästä lukijaa tai
kuulijaa koskaan helpolla, vaan johtaa
usein ajatteluprosessiin kristinuskon
keskeisimpien opinkohtien – ja ennen
muuta niistä tehtyjen omien tulkintojen
– kanssa.

Tästä prosessista omalla kohdallaan ja
omista kokemuksistaan Räisänen kertoo
kirjansa viimeisessä artikkelissa. Kirjan
viimeinen luku on otsikoitu ”Tulkinnoista
ja tutkimuksesta”. Siinä hän pohtii yhtä
lailla pappien käsityksiä kuin monen ei-
teologin, ns. ”tavallisen ihmisen” uskoa,
johon liittyy yllättävän samantapaista kri-
ittisyyttä Raamattua ja siitä tehtyjä tulkin-
toja kohtaan, kuin ansioituneella Raama-
tun tutkijalla on itsellään. Toisten tie
Raamatun äärellä koetusta hämmennyk-
sestä jonkinlaiseen ”heikkoon uskoon” tai
haluun pitäytyä kristillisessä vakaumuk-
sessa näyttää kulkeneen elämässä kohdat-
tujen vaikeuksien ja oman perinteisestä
poikkeavan ajattelun kautta, toiset ovat
tarvinneet tähän prosessiin tavanomaista
syvemmälle porautuvaa Raamatun tieteel-
listä ja ongelmia kaihtamatonta tut-
kimusta. Yllättävän paljon on kuitenkin,
myös papistossa, niitä, jotka eivät ole
uskaltautuneet tähän prosessiin lainkaan.
Heidän varsinkin  olisi terveellistä  lukea
Räisäsen artikkelikokoelma Rosoinen
Raamattu. Ehdotonta varmuutta usk-
onelämän ongelmista Räisänen ei pysty
tarjoamaan, mutta hyviä polunpäitä
– Raamatusta – sille etsinnälle, joka suun-
tautuu kohti totuutta.
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