
VARTIJAN YKSITYISTILAAJIEN LASKUTUS VUONNA 2007

Viime vuoden tilaajalaskutuksen viivästymisen vuoksi toimitamme tämän vuoden lasku-
tuksen vasta nyt. Tässä annetut ohjeet koskevat kotimaan yksityistilaajia; yhteisöt (kuten
seurakunnat ja kirjastot) ja ulkomaan tilaajat saavat laskunsa erikseen.

Vartija-lehteä julkaisee Vartija-lehden kannatusyhdistys ry., jonka jäseneksi voi liittyä
yksinkertaisesti tilaamalla lehden. Kuuluminen kannatusyhdistykseen ei sido jäseniään
mihinkään muuhun kuin tilaajana olemiseen. Jäsenille lehden hinta on hieman halvempi,
mutta lehden voivat tilata myös ne, jotka eivät halua kuulua yhdistykseen.

Pyydämme tilaajiamme maksamaan vuoden 2007 vuosikerran Vartijan tilille alla
olevilla tiedoilla; viitekenttään tulee merkitä vastaava viitenumero.

Huom! Koska viitteet eivät yksilöi tilaajia, pyydämme merkitsemään viestikenttään tilaa-
jan nimen siinä tapauksessa, että maksaja on joku toinen kuin lehden saaja.

jäsenet 30 _ viitenumero 1300
muut tilaajat 35 _ viitenumero 1313
opiskelijajäsenet 15 _ viitenumero 1326
muut opiskelijatilaajat 17 _ viitenumero 1339

Lasku maksetaan Vartijan tilille 800010-64635.

Laskutuksen eräpäivä on 25.5.2007.

Tämän jälkeen lähetetään maksamattomille tilaajille uusi erillinen lasku. Jotkut tilaajat
ovat jo maksaneet tästä vuodesta; laskutus ei luonnollisestikaan koske heitä.
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Karkeat keinot

Filosofi Eero Ojanen ruoti viime vuosi-
tuhannen päättyessä kirjassaan Hyvyyden

yhteiskunta (Kirjapaja 1999) markkinata-
loutta kenties kriittisemmin kuin kukaan
pitkiin aikoihin. Ojasen mukaan markki-
natalouden mekanismeihin kuuluu, että se
manipuloi, määrää ja holhoaa ihmistä mo-
ninkertaisesti paljon parjattuun valtioval-
lan holhoukseen verrattuna. Markkinata-
lous kaventaa tosiasiassa juuri sitä, mitä
sen sanotaan puolustavan: ihmisen (valin-
nan)vapautta.

Ojasen visiot ovat saaneet vajaassa
kymmenessä vuodessa vain lisää pontta.
Meillä ei esimerkiksi ole mitään mahdol-
lisuuksia kontrolloida, mitä kaikkea sel-
laista TV-mainosten, elokuvien, jopa ”har-
mittomien” perheohjelmien välissä sekun-
nin sadas-  tai kymmenesosissa  vilahtaa,
mistä emme ehdi tehdä tietoista havaintoa
mutta mikä vaikuttaa valintoihimme ja ar-
voihimme. Puhumattakaan havaittavista
manipulaatioyrityksistä, enemmän tai vä-
hemmän suggestiivisista ”käskyistä” joita
arkiympäristömme on tulvillaan.

Yksi pelko on että, meistä muokkau-
tuu eräänlaisia robotteja, jotka puolitah-
dottomina sätkynukkeina syöksemme tä-
män maapallon tuhoon kuluttamalla sen
resursseja ja kestokykyä yli sietorajan.

Tässä ”tiedon” ja vaikuttamisen yltä-
kylläisyydessä parhaiten menestyvät ne,

joiden sanoma shokeeraa ja pysäyttää te-
hokkaimmin ja erottuu siten muusta
markkinahälinästä. Tähän sarjaan ”tiedo-
tusta” on luettava myös Simcha Jacobo-
vicin tuore filmi The Lost Tomb of Jesus

eli Jeesuksen kadonnut hauta, joka esitet-
tiin pääsiäisen aikaan TV 4:lla suomalai-
sillekin ja jonka ”ruumiinavauksen” Tuo-
mas Rasimus ja Matti Myllykoski teke-
vät tämän numeron artikkelissaan.

Elokuvan viesti (Jeesuksen luut ovat
löytyneet!) oli riittävän dramaattinen nous-
takseen yleisen informaatiohälinän ylä-
puolelle. Löydön perustelut olivatkin sit-
ten kuin kirjasta ”Pseudotieteen alkeet”.
Erilaisin silmän- ja korvankääntötempuin
puhtaasti oletuksenvaraiset arvelut saatiin
näyttämään ”lähes” tai ”täysin” varmoilta,
kuten Rasimus ja Myllykoski artikkelis-
saan havainnollistavat.

Jeesuksen luiden löytyminen oikeasti
olisi tietysti maailmanluokan uutinen mo-
nestakin  syystä.  Silloin esimerkiksi Uu-
den testamentin kertomus tyhjästä haudas-
ta joutuisi uuteen valoon (naiset tosiaankin
erehtyivät haudasta?). Toisaalta löytö
saattaisi tehdä ylösnousemususkon jopa
hieman ”helpommaksi”: puhe   ruumiin
ylösnousemuksesta on paitsi ehkä tarpee-
tonta, niin ainakin täysin kestämätöntä.
Ne hiukkaset, joista ihmisruumis muodos-
tuu, eivät ole kenenkään ikiomia vaan tie-
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tenkin kierrätystavaraa. Miten niitä sitten
ylösnousemuksessa jaettaisiin, kun yhden
ja saman hiilimolekyyliryppään oikeaksi
omistajaksi osoittautuu miljoona eri ylös-
nousijaa? Ainakin näiltä kysymyksiltä
vältyttäisiin jos uskottaisiin ”vain” jonkin-
laisen hengen tai sielun ylösnousemuk-
seen.

Valitettavasti Jacobovicin filmi ei tuo
heikkouskoisille tällaista helpotusta, vaan
se jää uutiseksi itse uutisointimenetelmäs-
tään.

Myös uskonnolliset tahot kokevat tar-
vetta osallistua taisteluun  ihmisten huo-
miosta (ja sitä myöten valinnoista sekä ra-
hasta). Petri Järveläinen ja Urpo Karja-
lainen puhuvat tässä yhteydessä ”kam-
panjakristillisyydestä” mainiossa herän-
näisyyden aatehistoriallisessa analyysis-
saan Täällä lounatuulen alla (Herättäjä-
Yhdistys 2006). Kirjoittajat siteeraavat
Jaakko Eleniusta, jonka mukaan sekula-
risaatiokehitys ei ole yhtä vaarallinen kuin
”kristillinen paniikki” joka ottaa käyttöön
”entistä karkeampia keinoja”. Eleniuksen
mukaan kampanjoiden järjestäjät tuskin
tulevat itse ajatelleeksi, kuinka merkillistä
kirkkokäsitystä he edustavat:

”Kampanjakristillisyyden  kirkkokäsi-
tys on käyttäytymistieteellinen – psykolo-
ginen ja sosiologinen. Siinä tarkkaillaan
kirkon jäsenten asenteita ja pannaan toivo
ihmisten uskoon, osallistumiseen ja tou-

huamiseen.”
Siis kun markkinatalous käyttää yhä

karkeampia keinoja saadakseen meidät
kuluttamaan ja saamaan siitä myönteisiä
tunnesäpinöitä, uskonnolliset tahot käyttä-
vät vastaavia keinoja, että kokisimmekin
säpinätarpeemme tyydytyksen niiden tar-
joamissa puitteissa?

Kilpailu on kovaa. Nokian herätys tai-
taa olla joukkueiden säpinäsarjan johdos-
sa parantamis- ja muine ihmetapahtumi-
neen; Markku Suokonautio taas henki-
lökohtaisen kisan kärjessä. Helsingin Siu-
naus- ja Armokampanjat sekä vuosittaiset
ristisaatot menestyvät nekin joukkueiden
sarjassa ihan hyvin.

Mutta paljon on vielä hyödyntämättä-
kin. Missä viipyy vaikkapa Vuorisaarna
-tapahtuma esimerkiksi Malminkartanon
tekomäellä tai Ruokkimisihme -esitys
Töölönlahden rannalla?

Oma vakava kysymyksensä on, pys-
tyykö ihminen biologisena olentona so-
peutumaan stressaantumatta ja ylipäätään
terveenä nykyisenkaltaiseen runsauteensa
tukehtuvaan informaatioympäristöön,
joka poikkeaa niin totaalisesti siitä ympä-
ristöstä, jossa ihmisen biologiset ja psyko-
logiset valmiudet vuosimiljoonien aikana
ovat kehittyneet.

Martti Mäkisalo
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Tuomas Rasimus & Matti Myllykoski

”Jeesuksen kadonnut hauta”:

perättömän sensaation ruumiinavaus

Simcha Jacobovicin tuore filmi The Lost

Tomb of Jesus eli Jeesuksen kadonnut

hauta esitettiin ensi kertaa maaliskuun 4.
päivänä amerikkalaisella Discovery
Channelilla. Filmintekijät1 väittävät että
vuonna 1980 jerusalemilaiselta Talpiotin
rakennustyömaalta löytynyt hauta ja sen
kymmenen luuarkkua eli ossuaaria kuu-
luivat Jeesus Nasaretilaiselle, neitsyt Ma-
rialle, Magdalan Marialle, Jeesuksen vel-
jelle Jooseelle, Jeesuksen ja Magdalan
Marian pojalle(!) Juudalle sekä tarkem-
min määrittelemättömille Jeesuksen suku-
laisille, joista yhden nimi oli Matteus.
Valtaosa arkeologeista ja raamatuntutki-
joista on jo tuominnut filmin ja sen esittä-
män teorian sensaatiohakuiseksi, epätie-
teelliseksi, faktoja vääristeleväksi ja Da
Vinci koodin innoittamaksi rahasammok-
si. Jos Jeesuksen luut (tai ossuaari) todella

löytyisivät, löytö asettaisi kyseenalaiseksi
perinteisen kristillisen käsityksen Jeesuk-
sen ruumiillisesta ylösnousemuksesta.

Teoria Jeesuksen sukuhaudasta
(Tuomas Rasimus)

Haudan kymmenestä ossuaarista kuuteen
on kaiverrettu nimi: (1) Jeesus Joosefin
poika (Jeshua bar Jehosef), (2) Juuda Jee-
suksen poika (Jehuda bar Jeshua), (3)
Matia, (4) Joose (Jose), (5) Maria, ja
kreikkalaisin kirjaimin kaiverrettu (6)
Maria ja Martta (Mariame kai Mara)2.
Vaikka kaikki nimet ovat tavallisia ajan-
laskun alun Palestiinan juutalaisväestön
keskuudessa,3 filmintekijät väittävät että
kyseessä on juuri Jeesus Nasaretilainen
sekä hänen sukulaisiaan, koska nimet täs-
määvät Uuden testamentin kuvausten
kanssa. Kuitenkaan kuudesta nimestä kak-

1 Ohjaaja, tuottaja & käsikirjoittaja Jacobovici, tuottajat Felix Golubev, Ric Esther Bienstock, James
Cameron, sekä konsultit James Tabor ja Charles Pellegrino.

2 Aiempi tulkinta ko. ossuaarin kaiverruksesta oli: Mariamne Mestari (Mariamne Mara). Uudesta Ste-
phen Pfannin tulkinnasta, ks. http://www.sbl-site.org/Article.aspx?Articl eId=653, 18.3.2007.

3 Ajanlaskun alun Palestiinan juutalaisväestön kymmenen suosituinta miehen nimeä olivat: 1. Simeon
(10,2% nimistä), 2. Joosef (9,2%), 3. Juuda (7,1%), 4. Eleazar (7,1%), 5. Johannes (5,1%), 6. Jeesus
(4,1%), 7. Hanania (3,4%), 8. Joonatan (3%), 9. Mattatias (2,5%) ja 10. Menahem (1,8%). Kymmenen
suosituinta naisten nimeä olivat: 1. Maria (25,2%), 2. Salome (19,9%), 3. Shelamsion (7,9%), 4. Martta
(6,3%), 5. Joanna (3,8%), 6. Sifra (3,8%), 7. Berenike (3,2%), 8. Saara (2,8%), 9. Imma (2,2%), ja 10.
Mara (2,2%). Ilan, Tal, Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity: Part I: Palestine 330 BCE 200 CE,

Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, erityisesti ss. 1-4, 54-58. Prosentit on laskettu Ilanin ilmoittamien
esiintymien suhteesta nimien kokonaismääriin: 2509 miestä ja 317 naista.
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si ei täsmää: Jeesuksella ei sanota min-
kään lähteen mukaan olleen poikaa.
Myöskään Matia ei esiinny Jeesuksen lä-
hisukulaisten joukossa tunnettujen lähtei-
den mukaan. Filmintekijät selittävät että
koska Luukkaan evankeliumin sukuluet-
telon (3:23–38) mukaan Jeesuksen äidin
Marian suvussa oli muinoin ollut useita
miehiä, joiden nimi oli Matia tai jokin sen
derivaatioista (vrt. Matteus, Mattias), Ma-
tian on täytynyt olla Jeesuksen suvussa ta-
vallinen nimi. Huomionarvoista kuitenkin
on, että  Luukkaan esittämä sukuluettelo
on Matteuksen luettelolle (1:1–17) vaihto-
ehtoinen versio Joosefin eikä siis Marian
sukulinjasta – edes filmintekijät eivät eh-
dota että evankelista Matteus olisi haudas-
sa. Lisäksi se on teologinen konstruktio,
joka johtaa kuningas Daavidin kautta aina
Aadamiin ja itse Jumalaan. Joka tapauk-
sessa tämänkin luettelon mukaan Jeesuk-
sen läheisin Matia-sukulainen oli hänen
iso-isoisänsä. Uusi testamentti ei mainitse
Jeesuksen sukuun kuulunutta aikalais-
Matiasta. Mutta jopa itse Jeesuksen nimi
ossuaarissa  on kiistanalainen. Useimmat
kaiverretuista nimistä ovat hankalasti
luettavia, ja vaikka filmissä haastateltu
Frank Moore Cross uskoo että kyseinen
kaiverrus tulisi lukea ”Jeshua”, siis Jee-
sus, niin Stephen Pfannin mielestä nimi
tulisi ennemminkin lukea ”Hanun”.4

Joose puolestaan on Joosef-nimen ly-
hennetty muoto, siis lempinimi. Se tava-
taan jakeessa Mark. 6:3 Jeesuksen veljen
nimenä.5 Jae Matt. 13:55 antaa kyseisen
veljen varsinaisen nimen: Joosef. Vaikka
filmissä  haastateltu James Tabor antaa

ymmärtää ettei Joose-kirjoitusasua tavata
Markuksen evankeliumin lisäksi muualta,
lempinimi Joose löytyy kuitenkin eräistä
ossuaareista (näin sanotaan jopa itse fil-
missä, kun nimen kerrotaan esiintyvän
viidessä prosentissa tutkitusta nimiaineis-
tosta!) sekä joistakin Matteuksen evanke-
liumin käsikirjoituksista. Tässä ei sinänsä
ole mitään outoa. Joosef oli toiseksi ylei-
sin miehen nimi Jeesuksen ajan Palestii-
nan juutalaisväestössä (Jeesus kuuden-
neksi yleisin), ja useita heistä on arkielä-
mässä varmasti   kutsuttu lempinimellä.
Osa näistä lempinimistä jäikin historiaan
ossuaareihin kaiverrettuina ja evankeliu-
meiden käsikirjoituksiin talletettuina. Mi-
kään ei todista että kyseinen Joose Talpiot
-haudassa olisi juuri Jeesuksen, Joosefin
pojan veli. Itse asiassahan hän voisi olla
vaikka kyseinen Joosef itse!

Filmintekijöiden mukaan eräs ossuaa-
reista kuului Magdalan Marialle. Kysei-
sen ossuaarin kaiverruksesta ei ole täyttä
selvyyttä, mutta aiemman ”Mariamne
Mestari”-tulkinnan sijaan todennäköisem-
pi lukutapa on Maria ja Martta (Mariame

kai Mara). Todisteena Magdaleena-tul-
kinnalleen filmintekijät esittävät noin 300
vuotta myöhäisemmän, Raamatun ulko-
puolelle jätetyn legendaarista aineistoa si-
sältävän tekstin Filippuksen teot, jonka
mukaan apostoli Filippuksella  oli Mari-

4 http://www.winnipegfreepress.com/world/story/3894198p-4503665c.html, 13.3.2007.
5 Markus 15:40,47 mainitsee Jeesusta seuranneen Marian, joka oli Joosen ja Jaakob nuoremman äiti.

Kyseessä saattaa olla eri Joose.

Vaikka kaikki ossuaariin kaiverretut nimet ovat
tavallisia, filmintekijät väittävät että kyseessä on
juuri Jeesus Nasaretilainen sekä hänen sukulai-
siaan.
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amne-niminen sisko; saarnattuaan veljen-
sä kanssa kreikkaa puhuvassa maailmassa
ja tultuaan kristilliseksi auktoriteetiksi,
Mariamne palasi lopulta Jerusalemiin. Fil-
missä haastateltu François Bovon uskoo
että teoksen Mariamnella tarkoitetaan juu-
ri Magdalan Mariaa, mutta tutkijoiden
keskuudessa tästä ei vallitse yksimieli-
syyttä.6 Minkään muun lähteen  mukaan
Magdalan Maria ei ollut Filippuksen sis-
ko. Lisäksi filmintekijät väittävät että kos-
ka Magdalan Maria oli kotoisin kauppa-
kaupunki Migdalista, hänen täytyi osata
kreikkaa. Tämä väite yhdessä Filippuksen

tekojen kreikaksi saarnaavan Marian
kanssa selittäisi ossuaarissa esiintyvän ni-
men kreikkalaisen kirjoitusasun, Mari-
amne. Marian auktoriteettiasema puoles-
taan selittäisi kunnioittavan aramealaispe-
räisen epiteetin (”Mara” eli ”opettaja” tai
”mestari”). Mutta Stephen Pfann on äs-
kettäin kyseenalaistanut kirjoituksen tul-
kinnan ja esittänyt että nimen kaksi osaa
eivät ainoastaan ole peräisin kahden eri
kaivertajan kädestä, vaan viittaavat itse
asiassa kahteen eri naiseen, Mariameen
(ei siis Mariamneen) ja Maraan, joiden
luut olisi laitettu samaan ossuaariin.7 Tal
Ilanin tilastojen mukaan Mara (Martta-ni-
men lyhempi muoto) oli ajan kymmenen-
neksi suosituin naisen nimi. Täten Mari-
amne ei olisikaan ollut minkäänlainen
auktoriteetti eli ”Mara”. Ja missään ta-
pauksessa Filippuksen teot ei sisällä mate-

riaalia jota voitaisiin käyttää historiallisen
Magdalan  Marian vaiheiden  tai kielitai-
don rekonstruoimiseen. Luki ossuaarissa
sitten Mariamne tai Mariame, kyseessä
voisi periaatteessa olla kuka tahansa Ma-
ria. Mariamne kyllä esiintyy usein Mag-
dalan Marian nimenä varhaiskristillisissä
teksteissä, mutta kirjoitusasua käytetään
myös neitsyt Mariasta (toisin kuin filmis-
sä virheellisesti väitetään).8 Itse asiassa
kyseessä on luonteva kreikannos juutalai-
sesta Miriam-nimestä: koska kreikkalaiset
sanat ja nimet eivät voi päättyä muihin
konsonantteihin kuin n, r tai s, kuulostaa
m-loppuinen Miriam kreikkalaisen kor-
vaan oudolta. Siispä varhaiskristillisten
tekstien kirjoittajat, kirjoittaessaan maail-
mankielellä kreikaksi, muokkasivat jos-
kus Miriam-nimen oikeammalta kuulosta-
vaan, vokaaliloppuiseen Maria, Mariam-
me- tai Mariamne-asuun.9 Huomionar-
voista on, että Maria (siis Miriam eri kir-
joitusasuineen) oli joka neljännen Palestii-
nan alueella 2000 vuotta sitten eläneen
juutalaisnaisen nimi.

Mikään ei myöskään todista että vii-
meisen kaiverretun ossuaarin ”Maria” oli-
si juuri Jeesus Joosefin pojan äiti. Marian
sukulaisuussuhde Jeesus Joosefin poikaan
olisi periaatteessa ollut mahdollista selvit-
tää dna-testein. Filmintekijät kyllä ottivat
luuaines-näytteitä Jeesuksen ja Mari-
am(n)en ossuaareista ja teetättivät mito-
kondrio-dna-testin kanadalaisessa labora-

6 Stephen Shoemaker, ”A Case of Mistaken Identity? Naming the Gnostic Mary”, Which Mary? The

Marys of Early Christian Tradition, F. Stanley Jones, toim., Atlanta: Society of Biblical Literature, 2002,
3–30, tässä s. 14.

7 Ks. yllämainittu Stephen Pfannin tulkinta.
8 Antti Marjanen, ”The Mother of Jesus or the Magdalene? The Identity of Mary in the So-Called Gnostic

Christian Texts”, Which  Mary, 31–41,  erityisesti ss. 33–34. Vrt. myös  yllä mainittu Shoemakerin
artikkeli samassa kirjassa.

9 François Bovon, ”Mary Magdalene in the Acts of Philip”, Which Mary, 75–89, erityisesti s. 78.
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toriossa. Testituloksen mukaan Jeesus ja
Mariam(n)e eivät olleet sukua äidin puo-
lelta. Tästä filmintekijät päättelivät että
koska he olivat samassa sukuhaudassa,
heidän täytyi olla aviopuolisoita. Päätel-
mä on vähintäänkin outo. Mariam(n)e oli-
si periaatteessa voinut olla kenen tahansa
muun haudassa olleen miehen vaimo. Jos
filmintekijät olisivat halunneet varmistua
teoriastaan, olisivat he voineet verrata
Marian dna:ta Jeesuksen ja Jooseen
dna:han. Kun Jacobovicilta haastattelussa
kysyttiin, että miksi näin ei tehty, hän vas-
tasi: ”Emme ole tiedemiehiä. Meillä ei ole
aikaa odotella kaikkien dna-testien tulok-
sia.”10 Vastaus ja muiden testien jättämät-
tä tekeminen puhuu sen puolesta, etteivät
filmintekijät uskaltaneet tehdä muita tes-
tejä, koska ne olisivat negatiivisina romut-
taneet koko teorian. Voidaan myös todeta
että kyseisen Marian nimi on kirjoitettu
ossuaariin aramealaisilla kirjaimilla ei-
aramealaisessa muodossa. Filmintekijät
uskovat että kyseessä on latinalainen (eikä
kreikkalaistettu) muoto Miriam-nimestä,
ja että tämä heijastaisi neitsyt Marian
merkittävää roolia pakanakristillisessä
kirkossa. Kuitenkaan Marian elinaikana
latinankielisellä kristillisyydellä ei vielä
ollut käytännössä lainkaan vaikutusvaltaa
varhaiskristillisyydessä, jonka painopiste
oli kreikkaa ja arameaa puhuvassa idässä.
On siis epätodennäköistä että Jeesuksen
äidin nimi olisi kaiverrettu hänen omaan
ossuaariinsa latinalaistetussa muodossa.

Latinalaistettu versio Miriam-nimestä so-
pisi paremminkin yläluokkaiselle rooma-
laisten miehittäjien myötäilijälle, jollainen
oli esimerkiksi samanaikainen historioit-
sija Josefus – joka omaksuikin latinalai-
sen nimen Flavius. Mutta muoto ”Maria”
voi olla myös kreikkalaistettu vokaalilop-
puinen muoto, kuten yllä todettiin. Mis-
sään tapauksessa nimen kirjoitusasu ei to-
dista tämän Marian olleen Jeesus Nasare-
tilaisen äiti.

Filmin esittämän teorian avainroolissa
on Toronton yliopiston matematiikan ja
tilastotieteen professori Andrey Feuer-
vergerin laskema tilastollinen todennä-
köisyys 30 000:1, että hauta on juuri Jee-
sus Nasaretilaisen sukuhauta.11 Tämä pe-
rustuu siihen, että vaikka kaikki haudan
nimet ovat itsessään hyvin tavallisia, nii-
den löytyminen yhdessä samasta suku-
haudasta on äärimmäisen harvinaista. Jos
lasketaan mikä on todennäköisyys, että
ajanlaskun alun Jerusalemissa vaikutti toi-
nen Jeesus, jolla oli Joosef-niminen isä,
Joose-niminen veli, Maria-niminen äiti, ja
Mariam(n)e-niminen kumppani, todennä-
köisyys on Feuervergerin mukaan 1:600.
Kun mukaan lisätään vielä muutama vuo-
si sitten esiin ilmaantunut Jeesuksen vel-

DNA-testien jättämättä tekeminen puhuu sen
puolesta, etteivät filmintekijät uskaltaneet tehdä
niitä, koska ne olisivat negatiivisina romuttaneet
koko teorian.

10 ”We’re not scientists. At the end of the day we can’t wait till every ossuary is tested for DNA. We took
the story that far. At some point you have to say, ’I’ve done my job as a journalist.’” http://www.
heraldtribune.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070227/ZNYT02/702270730/-1/ZNYT, 13.3.2007.

11 Feuerverger käytti laskelmissaan kahta päälähdettä: Rahmanin teosta Catalogue of Jewish Ossuaries in

the Collections of the State of Israel, IAA/Israel Academy of Sciences and Humanities, 1994; sekä yllä
mainittua Ilanin teosta Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity. Tieto peräisin Toronton yliopiston
sivulta, http://fisher.utstat.toronto.edu/andrey/OfficeHrs.txt, 13.3.2007.
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jen ja Joosefin pojan Jaakobin ossuaari,
joka filmintekijöiden mukaan on peräisin
samasta haudasta, päästään todennäköi-
syyteen 30 000:1, että Talpiot-hauta  on
juuri Jeesus Nasaretilaisen sukuhauta.

Jaakobin ossuaari, jonka maininta Jee-
suksesta lienee joka tapauksessa väären-
nös, ei kuitenkaan voi olla peräisin samas-
ta haudasta. Ensinnäkin vuodelta 1980 pe-
räisin olevan arkeologisen raportin mu-
kaan, joka tehtiin heti Talpiot-haudan löy-
tymisen jälkeen, haudassa oli 10 ossuaa-
ria, joista kuudessa oli kirjoitusta. Nyt-
temmin yksi kymmenestä on tosin kadon-
nut, mutta Talpiot-haudasta tunnetaan jo
kuusi nimellä varustettua ossuaaria. Toi-
seksi, kadonneen ossuaarin mitat (60 cm
× 26 cm × 30 cm) eivät täsmää Jaakobin
ossuaarin (50,5 cm × 25 cm × 30.5 cm)
kanssa,12 vaikka James Tabor filmissä
niin väittääkin. Kolmanneksi, Jaakobin
ossuaarin omistaja Oded Golan on sano-
nut ostaneensa ossuaarin ennen vuotta
1980, ja kyseisestä ossuaarista on myös
olemassa valokuvia jotka on väitetysti
ajoitettu 1970-luvulle.13 Neljänneksi, Jaa-
kobin ossuaarista löytyi maa-ainesta joka
ei täsmää Talpiotin alueen kanssa, vaan
Silwanin alueen kanssa, josta ossuaarin
omistaja Oded Golan sanoo sen olleen
peräisin.14 Viidenneksi, Jaakobin ossuaa-
rin ja Talpiot-haudan Mariam(n)e-ossuaa-
rien ns. patinakäyrät eivät filmissä esite-
tyistä väitteistä huolimatta ole identtisiä.15

Kun Jaakobin ossuaari pudotetaan
pois laskelmista, palataan todennäköisyy-

teen 600:1. Mutta tämäkin tulos on pätevä
vain ja ainoastaan jos Joose on Jeesuksen
veli, jos Maria on Jeesuksen äiti ja jos

Mariam(n)e on Magdalan Maria. Koska
lisäksi ajanlaskun alun Palestiinan juuta-
laisväestössä joka neljäs nainen ja siis
joka kahdeksas henkilö oli nimeltään
Maria, on tilastojen valossa varmaa että
ajan juutalaisesta kymmenen hengen hau-
dasta löytyy yksi Maria. Huomatkaamme
myös että hieman yli 4 prosentilla tuon
ajan juutalaismiehistä oli nimi Jeesus. Jos
esimerkiksi Jerusalemin väkiluvun arvioi-
daan konservatiivisesti olleen 80 000, hei-
dän joukossaan oli noin 3280 Jeesusta.
Kun vielä muistetaan, ettei kaksi haudan
kuudesta nimestä edes täsmää Uuden tes-
tamentin kuvausten kanssa, Talpiot-hauta
on kaiken todennäköisyyden mukaan jon-
kin toisen Jeesuksen (tai Hanonin!) hauta.
Koska lisäksi Jeesus Nasaretilainen per-
heineen oli kotoisin Galileasta, on epäto-
dennäköistä että heidän sukuhautansa oli-
si ollut Jerusalemissa ennen alkukirkon
juurtumista   kaupunkiin. Talpiot-haudan
ossuaarit on ajoitettu ensimmäisen vuosi-
sadan lopun eKr. ja vuoden 70 jKr. väli-
selle ajalle.16 On siis mahdollista että os-
suaarit ovat peräisin jo ajalta ennen vuotta
30 jKr., eivätkä ne  tällöin voisi kuulua
Jeesuksen suvulle.

Todelliset historialliset ongelmat
(Matti Myllykoski)

Jerusalemin pyhän haudan kirkkoa pide-
tään yleisesti luotettavana Jeesuksen hau-

12 http://www.jerusalemperspective.com/Default.aspx?tabid=27&ArticleID=1924#foot3, 13.3.2007.
13 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_ of_Jesus, 13.3.2007.
14 http://benwitherington.blogspot.com/2007/02 /jesus-tomb-titanic-talpiot-tomb-theory.html, 13.3.2007.
15 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_ of_Jesus, 13.3.2007.
16 http://www.sbl-site.org/Article.aspx?Articl eId=649, 18.3.2007.
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dan paikkana. Hauta sijaitsee Jerusalemin
sopivan matkan päässä vanhan kaupun-
ginmuurin länsipuolella, ja 300-luvulta al-
kaen kirkkoisät ovat kertoneet, että Roo-
man keisari Hadrianus – joka hallitsi
117–138 – rakennutti paikalle Afrodi-
ten/Venuksen temppelin tuhotakseen Jee-
suksen ylösnousemuksen muiston. Pyhän
haudan autenttisuutta vastaan puhuu kui-
tenkin se, että paikan löysivät keisari
Konstantinuksen voiton jälkeen kristityt
pyhiinvaeltajat, jotka nimenomaan pyrki-
vät jäljittämään oman uskonsa pyhiä paik-
koja. Ensin etsittiin uskottavaa paikkaa
Jeesuksen ristiinnaulitsemiselle, ja kun
Golgatana tunnetulta laajahkolta alueelta
löytyi sellaisen oloinen paikka, sopivan
näköinen hauta löydettiin – ”vastoin kaik-
kia odotuksia”, kertoo kirkkohistorioitsija
Eusebios – samasta kohdasta. Mitään
aiempaa tietoa näistä paikannuksista ei
ole. Sen sijaan toisen vuosisadan jälkipuo-
liskolla vaikuttanut Sardeksen piispa Me-
liton kertoo, että Jeesus ristiinnaulittiin
keskellä kaupunkia, pylvästetyn kadun
varrella. Kaikkien näiden seikkojen valos-
sa kuuluisa pyhä hauta tuskin on alkupe-
räinen Jeesuksen leposija, ja muut esitetyt
hautapaikat perustuvat vielä myöhäisem-
pään spekulaatioon.

Ajatus Jeesuksen suvun joidenkin jä-
senten yhteishaudasta ei sinänsä ole mah-
doton. Periaatteellista ristiriitaa ei välttä-
mättä ole myöskään siinä, että Talpiot-
hauta vaikuttaa kalliilta. Evankelista Mat-
teus korostaa Jeesuksen haudanneen Joo-
sef Arimatialaisen  varakkuutta  ja hänen
kuulumistaan Jeesuksen oppilasjoukkoon
(Matt. 27:57–60 parr.) sekä antaa ymmär-
tää, että Joosef hautasi Jeesuksen mahdol-
lisesti jopa omaan hautaansa. Vaikka Jee-
suksen veljen Jaakobin johtama Jerusale-

min yhteisö tunnettiin köyhyydestään, se
saattoi saada toisinaan tuntuvaakin rahal-
lista avustusta rikkailta uskovilta ja eten-
kin Paavalin perustamilta seurakunnilta (1
Kor. 16:14; Gal. 2:9–10; Room.  15:25;
Ap.t. 24:17). Siten ei ole periaatteessa

mahdoton ajatus, että Jeesuksen suvulle
olisi kustannettu kallis hauta Jerusalemiin.
Monenlaiset muut havainnot teksteistä ja
historialliset päätelmät ensimmäisten kris-
tittyjen tilanteesta sotivat kuitenkin uutta
sensaatioteoriaa vastaan.

Jo yksinkertaiset havainnot Jeesuksen
hautauksen kuvauksista evankeliumeissa
paljastavat, että myöhemmissä selonteois-
sa – etenkin Matteuksen ja Johanneksen
laatimissa – hautaus ja hauta tulevat ko-
meammiksi. Historiallisesti uskottavana
lähtökohtana on pidetty yleisesti evanke-
lista Markuksen kuvausta, joka on kirjoi-
tettu noin 40 vuotta tapahtuneen jälkeen
(Mark. 15:43–47). Paavali sen sijaan ai-
noastaan mainitsee, että Jeesus haudattiin
(1. Kor. 15:4), ja hänen tallentamansa var-
haiset traditiot todistavat ennen muuta sii-
tä, että Jeesus ilmestyi kuolemansa jäl-
keen oppilailleen. Meille ei ole säilynyt
viitteitä siitä, että Jeesuksen hautaa olisi
käytetty varhaisimpina aikoina todisteena
hänen ylösnousemuksestaan tai sitä vas-
taan. Ensimmäinen tällainen teksti on
muille evankelistoille tuntematon Mat-
teuksen kertomus vartijoista haudalla
(Matt. 27:62–66; 28:2–4), ja se on synty-
nyt  selvästi kaukana Juudeasta ja myö-
hempänä laajennuksena Markuksen evan-
keliumin tallentamaan kuvaukseen. Luon-

Kuuluisa pyhä hauta tuskin on alkuperäinen Jee-
suksen leposija, ja muut esitetyt hautapaikat pe-
rustuvat vielä myöhäisempään spekulaatioon.
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nollisin johtopäätös tästä on se, että Jee-
suksen ylösnousemuksen julistus ei var-
haisimpina aikoina vaatinut tuekseen tie-
toa hänen hautansa paikasta; olennaisia
olivat kokemukset ylösnousseen Jeesuk-
sen ilmestyksistä omilleen. Ylipapit ja
muut ensimmäisten  uskovien vastustajat
eivät olleet kiinnostuneet Jeesuksen ruu-
miin kohtalosta.

Markuksen evankeliumin kuvaukset
Jeesuksen hautauksesta ja tyhjästä hau-
dasta haluavat todistaa ihmeen todeksi:
Magdalan Maria ja kaksi muuta naista
löysivät Jeesuksen haudan tyhjänä. Koska
tuon ajan juutalaisuudessa naisia pidettiin
kelvottomina todistajiksi, tyhjän haudan
traditio vaikuttaa erityisen uskottavalta.
Jos Jeesuksen seuraajat olisivat keksineet
koko jutun, he olisivat panneet miehet to-
distamaan tapauksesta. Koska Jeesuksen
miespuoliset oppilaat pakenivat Getsema-
nesta (Mark. 14:50), oli luonnollista, että
juuri naiset joiden ryhmistä meille on säi-
lynyt erilaisia ja keskenään ristiriitaisia
tietoja (Mark. 15:40–41; 15:47; 16:1
parr.) uskalsivat etsiä Jeesuksen hautaa.
Evankelista Markuksen selonteko on risti-
riitainen: naiset näkevät, mihin Jeesuksen
ruumis perjantai-iltana auringon laskettua
pannaan, mutta kun he lähtevät varhain
sunnuntai-aamuna voitelemaan jo vahvas-
sa mätänemistilassa olevaa Jeesuksen ruu-
mista, he unohtavat pyytää miesväkeä
siirtämään suuren kiven haudan suulta.
Markuksen kertomuksen kirjallisten vai-
keuksien vuoksi osa tutkijoista on päätel-
lyt, että kertomus Jeesuksen hautauksesta

ja tyhjästä haudasta ovat syntyneet alun
perin erillisinä. On joka tapauksessa vai-
kea selittää, miten kertomusten välille oli-
si syntynyt erilaisia jännitteitä ja ristiriito-
ja, jos ne olisivat jo alun alkaen kuuluneet
luontevasti yhteen. Tyhjästä haudasta ja
enkelin ilmestyksestä kertovan tradition
(Mark. 16:1–8) syntyä on selitetty sillä,
että naiset ovat etsineet Jeesuksen hautaa
eivätkä ole löytäneet sitä. On myös mah-
dollista, että heillä on ollut Jeesuksen ruu-
miin löytymättä jäämiseen tai katoami-
seen liittyneitä yliluonnollisia kokemuk-
sia, jotka on tulkittu enkelin ilmestyksiksi
ja todistuksiksi siitä, että Jeesuksen hauta
oli tyhjä. Joka tapauksessa heidän retken-
sä on pantu todistamaan sen puolesta, että
Jeesus on noussut kuolleista ja ilmestynyt
oppilailleen.

Jeesusta eivät haudanneet hänen oppi-
laansa, sukulaisensa eivätkä ystävänsä,
vaan hänen vihollisensa. Markuksen
evankeliumin todistuksen mukaan Joosef
Arimatialainen, joka päävastuullisena
huolehti Jeesuksen hautauksesta, oli hurs-
kas mies, joka ”odotti Jumalan valtakun-
taa” (15:43). Vasta Matteus tekee hänestä
Jeesuksen oppilaan. Ei kuitenkaan ole us-
kottavaa olettaa, että Joosef olisi haudan-
nut Jeesuksen siksi, että suhtautui myötä-
mielisesti hänen asiaansa; tällaista jouk-
koa ylipappien ja rikkaiden maanomista-
jien hallitsemassa neuvostossa tuskin oli.
Sen sijaan on uskottavaa ajatella, että Joo-
sef oli hurskas neuvoston jäsen, joka huo-
lehti virkansa puolesta teloitettujen rikol-
listen kunniallisesta hautaamisesta. Vaik-
ka John Dominic Crossan onkin oletta-
nut, että ristiinnaulitut – Jeesus mukaan
lukien – joutuivat koirien ruoaksi, juuta-
laisen kirjallisuuden todistukset hautauk-
sen ehdottomasta tärkeydestä viittaavat

Jos Jeesuksen seuraajat olisivat keksineet koko
jutun ylösnousemuksesta, he olisivat panneet
miehet todistamaan tapauksesta.
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pikemminkin siihen, että roomalaiset sal-
livat ja juutalaiset johtomiehet toteuttivat
rikollisina teloitettujen miesten yksinker-
taisen ja rutiininomaisen hautauksen mie-
luiten vähin äänin ja mahdollisimman
huomaamatta. Tällainen toiminta takasi
sen, että teloitukset eivät aiheuttaneet tar-
peetonta katkeruutta ja vihaa uskonnolli-
sessa kansassa.

Koska Jerusalemin alueen kalkkikiveä
oli suhteellisen helppo hakata, on oletettu,
että yksinkertaisia kalliohautoja voitiin
hakata myös rikollisten ruumiita varten.
Kun liha oli mädäntynyt luiden ympäriltä
noin 11 kuukauden kuluessa, luut voitiin
koota ossuaariin ja sijoittaa hautaan. Meil-
le on kuitenkin säilynyt Jerusalemista
näiltä ajoilta vain yhden ristiinnaulitun
miehen luut, ja näyttää siltä, että tässä ta-
pauksessa omaiset ovat onnistuneet lahjo-
maan sotilaat tai varastamaan ruumiin.
Mielestäni on uskottavampaa olettaa, että
teloitettujen ruumiit haudattiin rutiinin-
omaisesti tarkoitukseen varatuille pelloil-
le. Tällaisista rikollisina tapettujen hauta-
pelloista puhutaan 200-luvun alussa koo-
tussa Mišnassa. Lisäksi kulkutautien uhre-
ja haudattiin peltoihin, ja köyhille oli
omia joukkohautojaan kuten jo evanke-
lista Matteus tietää kertoa (Matt. 27:78).

Jeesuksen hautauksesta on esitetty eri-
laisia näkemyksiä. Joosefin on katsottu
toimineen virkansa puolesta ja haudan-
neen Jeesuksen evankeliumeissa kuvat-
tuun kalliohautaan. Toiset ajattelevat, että
Joosef oli Jeesuksen salainen kannattaja,
joka pani tämän ruumiin sukuhautaansa.
Nämä ovat tavallisimmat perusteoriat, ja
niiden esittäjät olettavat, että Jerusalemin
ensimmäiset kristityt tunsivat Jeesuksen
haudan paikan. Toinen mahdollisuus, jon-
ka puolelle tässä luvussa  on kallistuttu,

päätyy pikemminkin siihen, että haudan
paikkaa  ei ole välttämättä tunnettu eikä
siitä ole myöskään kiistelty.

Teoria Jeesuksen sukuhaudan olemas-
saolosta ei  sovi lainkaan siihen tietoon,
joka meillä on Jeesuksen kuolemasta,
hautauksesta ja varhaisten kristittyjen elä-
mästä. Ensimmäisille uskoville Jeesus oli
ylösnoussut Messias, kulttihahmo, jolla ei
ollut samanlaista asemaa kuin muilla ih-
misillä.   Ensimmäiset kristityt uskoivat
Jeesuksen ruumiilliseen ylösnousemuk-
seen eivätkä siksi voineet ajatella, että
Jeesuksen ruumis mätäni hautaansa – pu-
humattakaan, että olisivat itse haudanneet
Jeesuksen ruumiin, odottaneet sen mätä-
nemistä ja koonneet lopulta hänen luunsa
ossuaariin. Sen sijaan he odottivat Jeesuk-
sen ilmestyvän taivaasta, kun Jumalan
valtakunta viimein tulee.

Faktoina markkinoitua fiktiota
(Tuomas Rasimus)

Filmin esittämä teoria Jeesus Nasaretilai-
sen sukuhaudan löytymisestä ei yllä esi-
tettyjen näkökohtien valossa vakuuta. Ar-
keologien ja raamatuntutkijoiden enem-
mistö onkin jo tuominnut sen älyllisesti ja
tieteellisesti epärehellisenä ja epäpätevänä
rahasampona. Myös Jacobovicin toimin-
tatavat ovat herättäneet kummastusta. Fil-
missä haastateltujen asiantuntijoiden lau-
sumia vääristellään. Esimerkiksi tästä käy
François Bovonin kommentti Filippuksen

tekojen lopusta. Bovon sanoo että tekstin
mukaan Mariamne palasi lopulta harha-

Teoria Jeesuksen sukuhaudan olemassaolosta ei
sovi lainkaan siihen tietoon, joka meillä on Jee-
suksen kuolemasta, hautauksesta ja varhaisten
kristittyjen elämästä.
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retkiltään Jerusalemiin, ja että kirjoittaja
lopuksi vihjaa hänen kuolleen ja tulleen
haudatuksi siellä. Välittömästi Bovonin
kommentin jälkeen filmin kertojaääni sa-
noo Filippuksen tekojen selvästi sanovan
että Magdalan Maria haudattiin Jerusale-
miin. Vähintäänkin outo on myös filmin
loppukohtaus sisällä Talpiot-haudassa. Ja-
cobovici riemastuu löydettyään haudasta
pyhiä kirjoja, joita ilmeisesti läheinen
rabbiinikoulu oli haudannut rakennustyö-
maalla paljastuneeseen hautaan vuonna
1980. (Juutalaisen tavan mukaan pyhiä
kirjoja, siis Vanhan testamentin painok-
sia, ei saa hävittää vaan ne tulee haudata.)
Jacobovici havaitsee että niiden joukossa
on myös profeetta Joonan kirja, ja innos-
tuu muistaessaan Jeesuksen itsensä lai-
nanneen joskus Joonaa, ja siten käyttä-
neen ”salaista koodikieltä”. Vaikka kysei-
set pyhät kirjat ovat moderneja, vuonna
1980 hautaan laitettuja huonokuntoisia
painoksia, Jacobovici pyrkii kytkemään
ne historialliseen Jeesukseen.

Jacobovicin filmi on selvästi myös
viimeaikaisen raamattupohjaisen fiktion
inspiroima. Selkeimmät yhtymäkohdat
löytyvät Da Vinci -koodiin ja viimevuoti-
seen National Geographicin tuottamaan
Juudaksen evankeliumi-projektiin. Sano-
mattakin on selvää että molemmat yllä
mainitut produktiot ovat tuottaneet valta-
vat määrät rahaa tekijöilleen. Jacobovicin

filmi esittää erityisesti Da Vinci -koodista
tutun teorian jonka mukaan Jeesus ja
Magdalan Maria olivat naimisissa ja heil-
lä oli lapsi. Jacobovicin filmin lopussa pu-
hutaan myös ”koodista” sekä ”salaisuuk-
sista” joita viranomaisten epäreilusti sul-
kema hauta saattaa vielä sisältää. Vertailu
Juudaksen evankeliumiin on vähintään
yhtä valaiseva. Samoin kuin National
Geographic, nyt myös Discovery Channel
julkaisi filmin, nettisivuston17 ja kirjan ai-
heesta – The Jesus Family Tomb nousi vä-
littömästi New York Timesin bestseller-
listalle. Juuri filmi on tehty samaan muot-
tiin kuin Juudaksen evankeliumista kerto-
va dokumentti. Molemmissa on dramati-
soituja pätkiä Jeesuksen elämästä, labora-
toriotestejä, maineikkaiden asiantuntijoi-
den haastatteluja sekä ehdotus jonka mu-
kaan Uuden testamentin ja kirkon käsitys-
tä Jeesuksesta tulisi ehkä tarkistaa. On
kuitenkin syytä huomauttaa että National
Geographicin dokumentti Juudaksen
evankeliumista oli asiallisesti tehty eikä
sisältänyt karkeita virheitä.

On olemassa vielä kolmas filmatisoin-
ti, joka lienee inspiroinut Jacobovicia.
Kyseessä on vuonna 2001 eurooppalais-
amerikkalaisena yhteistuotantona valmis-
tunut, Jonas McCordin ohjaama ja An-
tonio Banderasin tähdittämä The Body.
Elokuvassa Vatikaani lähettää papin
(Banderas) tutkimaan huolestuttavaa ar-
keologista löytöä. Jerusalemilaiselta ra-
kennustyömaalta on löytynyt varakas hau-
ta, jossa on ristiinnaulitun miehen luut ja
Pontius Pilatuksen lyöttämä kolikko. Tar-
kemmat tutkimukset johtavat yhä lähem-
mäs Jeesusta. Haudan esineistö ja seinästä

Jacobovicin filmi on selvästi myös viimeaikaisen
raamattupohjaisen fiktion inspiroima. Selkeim-
mät yhtymäkohdat löytyvät esimerkiksi Da Vinci

-koodiin.

17 http://dsc.discovery.com/convergence/tomb/tomb.html, 13.3.2007.
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löytyneet siemenet voidaan ajoittaa juuri
Jeesuksen aikaan, ja patologi havaitsee
haudatun miehen kylkiluissa jäljen kei-
häänpistosta, sekä kallossa koko joukon
pieniä pistojälkiä. Löytö johtaa yhden us-
konsa menettävän papin itsemurhaan, or-
todoksijuutalaisten vihaiseen reaktioon
haudan häpäisystä ja kaiken lisäksi syven-
tää taustalla vellovaa Israelin ja palestii-
nalaisten välistä konfliktia. En paljasta
elokuvan loppuratkaisua tässä, mutta pa-
ralleelit Jacobovicin filmiin ovat selviä.

Jos filmistä Jeesuksen kadonnut hauta

hakee positiivisia puolia, niin yhtenä sel-
laisena voisi  ehkä pitää sen kuulumista
laajempaan viimeaikaiseen trendiin esit-
tää Jeesus juutalaisena. Tämä on selvä pa-
rannus aiempiin valkokankaan arjalaisiin
Jeesuksiin. On tosiasia että Jeesus ja en-
simmäiset kristityt olivat juutalaisia. Ky-
seinen viimeaikainen trendi, jota edusta-
vat omalla tavallaan Mel Gibsonin The

Passion of the Christ, National Geo-
graphicin Juudas-produktion dramatisoi-
dut pätkät, Da Vinci -koodi, ja nyt myös
Jacobovicin filmi, esittää tumman ara-
meaa puhuvan Jeesuksen, joka mahdolli-
sesti myös nai ja haudattiin tavalliseen
juutalaiseen tapaan. Mutta koska jälkim-
mäiset tulkinnat eivät ole sopusoinnussa
Uuden testamentin kuvausten kanssa, ovat
salaliittoteoriat tulleet moderniin raamat-
tupohjaiseen fiktioon jäädäkseen: opetus-
lapset, Uuden testamentin tekstien kirjoit-

tajat ja kirkko (erityisesti Vatikaani) ovat
alusta asti salanneet totuuden Jeesuksen
elämästä, kuolemasta ja merkityksestä.
Niin kauan kuin asia pysyy fiktiona, siinä
ei ole suurempaa ongelmaa. Mutta kun
ensin Dan Brown ja nyttemmin Jacobovi-
ci esittävät multimiljardimedian välityk-
sellä teoriansa faktoina joihin he itsekin
uskovat, on moni valmis uskomaan epä-
tieteellisiin ja epä-älyllisiin salaliittoteo-
rioihin.

Jacobovicin teoria on kuitenkin poten-
tiaalisesti jopa vaarallinen. Muutama vuo-
si sitten Mel Gibsonin Jeesus-elokuvaa
syytettiin antisemitismin lisäämisestä. Sii-
hen elokuva loppujen lopuksi tuskin johti,
mutta Jacobovicin teos saattaa sisältää
sellaiseen tarvittavat ainekset. Kristillinen
antisemitismi on vuosisatojen varrella
ammentanut stereotyyppisestä ahneesta,
epärehellisestä ja anti-kristillisestä juuta-
laisesta. Jacobovici on avoimesti juutalai-
nen filmintekijä, joka markkinoi kristinus-
kon keskeisimmän opinkappaleen vastais-
ta teoriaansa jättimedian välityksellä, ja
tienaa sivussa suuria summia. Pelättävissä
on että miljoonista kristityistä jotka näke-
vät filmin, osa tekee stereotyyppisiä joh-
topäätöksiä. Onkin syytä pitää mielessä
että kyseessä on vain yhden miehen (tai
pienen ryhmän) teos, jonka valtaosa niin
juutalaisista kuin kristityistä asiantunti-
joista on tuominnut epäpätevänä huuhaa-
na.
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Martti Mäkisalo

Kirja ja kristillinen kirja1

”Kaikki taiteellinen luomistyö on loputon-
ta henkistä taistelua, voimia vaativaa
kamppailua ilmaisun totuudesta.”

Näin Erkki Niinivaara siteerasi Var-

tija-lehden Socius-nimimerkillään kirjaili-
ja Arvi Kivimaata runsaat 40 vuotta sit-
ten. Sen jälkeen seurasi sovellus:

”Ajatuksella on yleispätevyytensä
kaikkialla. Mutta elinhermoon se kosket-
taa kirkossa… Onko siellä tämä kamppai-
lu ilmaisun totuudesta käynnissä?”

Tätä luonnehdintaa voi pitää jonkin-
laisena mottona myös silloin kun arvioi-
daan kristillistä kirjallisuutta – tai kirjalli-
suutta yleensä.

Kun itse aloitin kirjallista harrastusta-
ni, kustannusvirkailija sanoi tekstiäni luet-
tuaan, että hyvää tässä on se, että se tun-
tuu todelta. En silloin ymmärtänyt, noin
30-vuotiaana, että sehän oli mairitteleva
lausunto.

Ajattelin, että kyllä kai jokainen päi-
väkirjanikkarikin osaa sen sanoa, mikä on
totta eikä tuloksena silti ole kirjallisuutta.
Kirjallisuutta teksti on vasta, kun siinä on
jotakin ylimääräistä viisautta, monia ulot-
tuvuuksia ja tasoja.

Iän karttuessa käsitykset ovat hieman
muuttuneet tai täsmentyneet.

Todellisuudessa sinänsä on monia ta-
soja ja ulottuvuuksia. Jos jokin teksti
”tuntuu todelta”, se sisältää jo lausunnon,
että siinä on paljon erilaisia tasoja ja ulot-
tuvuuksia. Totuus ei ole koskaan yksita-
soinen, litteä. Päiväkirjamerkinnät ja muut
pöytälaatikkotekstit voivat sitä olla, ”lit-
teää totta”.

Mutta kun puhutaan kirjallisuuden tai
yleensä taiteen ”totuudesta”, sanalla on
silloin hieman eri merkitys kuin arkikie-
lessä. Arkikielen totuus on suunnilleen sa-
maa kuin yhdenmukainen tositapahtu-
mien kanssa. Kirjallisuuden tai taiteen to-
tuus on syvällisempi käsite ja samalla
myös subjektiivisempi. Moni katsoja ko-
kee esimerkiksi Chaplinin Sirkus-eloku-
van syvästi totuudenmukaisena: juuri
tuollainen kömpelö kompastelija minäkin
rakastuneena olen, onnistun väärissä pai-
koissa ja epäonnistun  oikeissa.  Elokuva
näyttää totuudenmukaisesti minua inhi-
millisessä ja koomisessa valossa ja antaa
mahdollisuuden nauraa itselleni.

Totuus, prosessi
Martin Heideggerin mukaan taideteok-
sen totuudessa on kyse ”totuuden tapahtu-
misesta”, siitä, että aikaisemmin kätkeyty-

1 Kriitikon näkökulma. Perustuu puheenvuoroon Kristillisten kustantajien yhdistyksen koulutuspäivässä
22.03.07.
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nyt astuu ”avoimeen”; ts. teoksessa pal-
jastuu jotakin. Heideggerkin korostaa, et-
tei tämä tarkoita sitä, että teos vastaisi to-
dellisuutta tai että se esittäisi kohteensa
jotenkin ”oikein”. Hänen mielestään esi-
merkiksi van   Goghin kenkäaiheisessa
maalauksessa ”paljastuu” kenkien olemi-
sen tapa tarvikkeena, niiden olemista
luonnehtiva ”luotettavuus”, joka sitoo
kenkien käyttäjän, maalaisnaisen, omaan
”maahansa ja ”maailmaansa”.

”Jalkineessa värähtelee maan vaitelias

kutsu, sen hiljaa lahjoittama kypsä vilja

ja sen selittämätön itsensä kieltäminen

talvisen autiolla kesantopellolla. Tämän

tarvikkeen täyttää valittamaton pelko

leivän varmuudesta, sanaton ilo kun on

selvitty jälleen ahdingosta, liikutus syn-

tymän edessä ja vavistus kaikkialta uh-

kaavan kuoleman vuoksi.”

Heidegger jatkaa: totuuden näyttäyty-
minen tapahtuu vasta teoksessa, sillä to-
tuutta ei ole olemassa ”ennalta jossakin
tähtiin kirjoitettuna”.

Mutta koska luova ihminen Heidegge-
rin sanoin ”ei kuitenkaan kykene taltutta-
maan ylitsevallitsevaa” kokonaisuudes-
saan, luominen on kamppailuna aina uh-
kayritys ja olennaisesti asettumista häviön
vaaraan. Olevan paljastuminen syntyy
vasta kamppailussa, ja tapahtuu vain ”py-
syvänä ristiriitaisuutena” joka on ”kiista

kätkeytymistä ja peittymistä vastaan, kiis-
ta lumetta vastaan”.

”Totuus”, uhkayritys
Perinteisesti ilmaistuna teoksen tekijä
Heideggerin  mukaan  ”luo  uutta” ja  sitä
tehdessään hän ei voi nojata mihinkään
vaan päinvastoin seisoo tyhjän päällä, an-
tautuu jopa konfliktiin jo löydettyjen to-
tuuksien ja käytännössä myös niitä ylläpi-
tävän ympäristön, yhteisön kanssa. Loh-
dutuksena ei ole tietoisuus oman luomuk-
sen oikeellisuudesta, vaan kyseessä on
”uhkayritys”, asettuminen ”häviön vaa-
raan”.

Niinivaaran luonnehdinta uskonnolli-
sesta uudistumisprosessista  ei  ole kovin
kaukana Heideggerin käsityksestä luomis-
prosessista.

”Tottakai se [herätys] on aina myrs-
kyä, ristiriitaa olevan kanssa, kirkkaan
peilipinnan särkymistä. Siinä jokin elää ja
liikkuu ja muuttuu… Se tuo mukanaan
rauhattomuuden myös tähän saakka tun-
nettuihin herätysliikkeisiin”, Niinivaara
kirjoitti Vartijassa v. 1953.

Niinivaaran mukaan perinteiset herä-
tysliikkeet olivat joskus tällaisia rauhatto-
muuden aiheuttajia, mutta ajan mittaan
niistä oli tullut tarkoitus sinänsä, säilyttä-
misen kohteita ja säilymisen välineitä, jol-
loin ne olivat muuttuneet myös itse säilyt-
täviksi sekä todelliselta herätykseltä ja uu-
distumiselta varjeleviksi.

Entä Heidegger vastaavasti taideteok-
sesta?

”Taideharrastus teosten ympärillä al-
kaa heti kun sysäys ei-tuttuun vangitaan
sujuvaan asiantuntemukseen. Silloin ei
edes teosten huolellinen säilyttäminen su-
kupolvelta toiselle tavoita enää itse teok-
sena olemista vaan pelkän muiston siitä.”

”Taideharrastus teosten ympärillä alkaa heti kun
sysäys ei-tuttuun vangitaan sujuvaan asiantunte-
mukseen. Silloin ei edes teosten huolellinen säi-
lyttäminen sukupolvelta toiselle tavoita enää itse
teoksena olemista vaan pelkän muiston siitä.”
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Ajatuksen arka kettu
Lauri Viita kirjoitti 1947 esikoiskokoel-
massaan Betonimylläri muutaman säkeen
otsikolla Arvostelijalle:

Tuulen alta vastahankaan

saarrostettiin kirjainlankaan

ajatuksen arka kettu.

Tuli pappa aseistettu. –

Onkos tuttu lopputulos:

Pappa kehään, kettu ulos.

Toisin sanoen runoilijan oivallus,
”ajatuksen arka kettu” häviää näyttämöltä
kun Heideggerin sanoin ”sysäys ei-tut-
tuun vangitaan  sujuvaan  asiantuntemuk-
seen…”

Viidan runon kolme ensimmäistä
säettä tuovat mieleen myös Niinivaaran
käyttämän Kivimaa-sitaatin  ilmaisun to-
tuudellisuuden kamppailusta. Viidan sä-
keitten kuva ajatuksen aran ketun jahtaa-
misesta lienee tuttu tuskailun aihe jokai-
selle: ”mitä minä oikeasti ajattelen ja tun-
nen, miten löydän sanat/ilmaisun sille?”

Totuudellisuutta, runoilijan löytöä, ei
tässäkään yhteydessä voida pitää sy-
nonyymeinä termeille ”oikein” tai ”todel-
lisuutta vastaavasti”. Pikemminkin on
kyse subjektiivisesta totuudesta. Taiteelli-
sen itseilmaisun onkin sanottu olevan lä-
heistä sukua itseprosessoinnille yleensä,
omien todellisten tunteiden, omaehtoisten
mielipiteiden, tarpeiden, arvojen ja ajatus-
ten penkoutumiselle esiin.

Kirjoittajaseminaareissa puhutaan täs-
sä yhteydessä ”oman äänen löytymisestä”.

Kaikkein yksinkertaisimmalta tuntuva
asia voi osoittautua kaikkein kivuliaim-
maksi ja vaikeimmaksi, Kivimaan sanoin
”loputtomaksi henkiseksi taisteluksi, voi-

mia vaativaksi kamppailuksi”. Oman ää-
nen tavoittaminen, yksilöityminen, mer-
kitsee helpoista, opituista ja turvallisista
ratkaisuista luopumista, mikä taas johtaa
tietynlaiseen yksinäisyyteen: ihmissuhtei-
den, ympäristön, kulttuurin, perinteiden ja
turvallisuusmekanismien  lastaamien mo-
ninkertaisten verkostojen, omaksuttujen
valta- ja alistumiskaavioiden sekä -tarpei-
den kyseenalaistumiseen.

Näköisuskosta turvallisuususkontoon
Suunnilleen samaan tahtiin kuin ns. nä-
köistaide – kuvaus kohteesta mahdolli-
simman tarkasti mallin kaltaisena – on
harvinaistunut ja osin joutunut naurun-
alaiseksikin, on harvinaistunut myös ns.
näköisusko, usko Raamattuun ja opinkap-
paleisiin ikään kuin ne olisivat tarkkoja
historiallisia tai laadullisia kuvauksia Ju-
malan toiminnasta tai ns. tuonpuoleisesta.
Näköisuskosta on edetty kohti vertausku-
vallisempia ja abstraktisempia tulkintoja.
Uskonnolliset näkemykset ovat individua-
lisoituneet, kuten monista tutkimuksista
on käynyt ilmi. Samaan aikaan turvalli-
suuden tuottamisesta on tullut ns. valta-
uoman kristillisyydelle entistä tietoisempi
strategia. Turvallisuuden ehdot sijoitetaan
nyt vain painotetummin yksilön omiin
lähtökohtiin ja edellytyksiin kuin ylhäältä-
tai ulkoapäin asetettuihin malleihin tai
raameihin.

Mutta ilman raameja ei tietysti nyky-
suomalaisessakaan uskossa tulla toimeen.
Tietyt kehykset kuuluvat lähtökohtaisesti
uskontoon, jolla on tarkoin kirjatut opit ja
pitkät perinteet sekä ennen kaikkea lähtö-
kohtana ihmistä korkeamman, kaikkitietä-
vän olion ilmoitus. Kirkon raameihin kuu-
luu, että ainakin tietty minimimäärä ”to-
tuutta” on olemassa ”ennalta jossakin täh-
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tiin kirjoitettuna”. Ilmoitukseen perustu-
vassa uskonnossa ihmisen tehtävä on vain
ymmärtää ja välittää totuutta entistä pa-
remmin – ei itse ”heideggerilaisittain”
luoda sitä.

Jos ihminen onnistuu tavoittamaan
omaa autenttisuuttaan ja kamppailemaan
onnistuneesti ”ilmaisunsa totuudellisuu-
den” puolesta, hän voi helpostikin löytää
itsensä kristinuskoksi tai luterilaisuudeksi
määriteltyjen kehysten ulkopuolelta.

Edellisestä johtuen ilmaisun totuudel-
lisuus yksilön velvollisuutena ja oikeute-
na työstää oma laatunsa, tapansa nähdä ja
sanoa mahdollisimman riippumattomasti
ja konflikteihin antautuen voi tuskin kos-
kaan toteutua institutionalisoituneen ja va-
kiintuneen kristinuskon tulkinnan piirissä
yleisenä ja yhteisöä leimaavana ominai-
suutena. Poikkeuksina sitä voi esiintyä,
kuten joskus on nähty.

Kristillisen valtauoman brändi epä-
varmassa ja turvattomassa maailmassa on
”tuttu ja turvallinen”, ei esimerkiksi ”risti-
riitainen, luova ja ennakoimaton”.

”Uskolla” voidaan tämän brändin alla
tarkoittaa todellisuudessa henkistä muka-
vuudenhalua ja turvallisuuden tarpeen
tyydyttämistä.

Karsinat
Kristillisestä kirjallisuudesta puhuessani
tarkoitan tässä tekstejä, joiden aihepiiri on
tavalla tai toisella selkeästi ja tietoisesti
kristillinen. Määritelmä on monella taval-
la kyseenalainen, mutta ainakin se on sel-
keärajainen.

Ymmärtääkseni hyvin yleinen – eikä
välttämättä väärä – käsitys näin määritel-
lystä kristillisestä kirjallisuudesta on, että
se on enimmäkseen sovinnaista, yllä mää-
ritellyllä tavalla ”turvallista” ja että se

operoi niin totuuskäsityksensä kuin koh-
deryhmänsäkin osalta tietyssä karsinassa.
Karsinan koko voi vaihdella, mutta olen-
naista ei ole koko vaan se että karsina on.
Itse asiassa, jo tuodessaan esille kristilli-
syytensä kirja samalla astuu karsinan si-
sään. Sisältö, ellei nyt ole suorastaan en-
nalta arvattavaa, niin ei aina myöskään
tuoreudellaan veret seisauttavaa.

Mikäli olen tehnyt oikeita havaintoja,
aika suuri osa nykyisestä kristillisestä kir-
jallisuudesta on elämäntaito-oppaiden ta-
paisia psykologisointeja, mielen ja ruu-
miin terapointioppaita sekä lahjakirjoiksi
– ei niinkään luettavaksi – tarkoitettuja
kauniskantisia, sanoisiko piperryksiä. Sit-
ten on tietysti tieto- ja ammattikirjallisuut-
ta kristillisyyden piirissä toimiville työn-
tekijöille ja muille kysymyksistä kiinnos-
tuneille.

Mutta kaiken kaikkiaan leimaa-anta-
vinta kristillisen kirjallisuuden ylivoimai-
selle valtaosalle ei ole heideggerilainen
totuuskamppailu, uhkayritys ja asettumi-
nen tyhjän päälle ja häviön vaaraan, jossa
altistutaan pysyvään ristiriitaan ja käy-
dään kiistaa kätkeytymistä ja peittymistä,
lumetta vastaan.

En tiedä millaista on kustantajille tule-
va tarjonta, arvattavasti samantapaista
kuin tuotantokin. Voisi kuvitella, että kris-
tilliset kustantajat ovat leimautuneet, kar-
sinoituneet myös tekstintarjoajien silmis-
sä; samoin kritiikki-instituution silmissä.
Keskenään aika samantapaisesta ja näköi-
sestä tavarasta ei ole kovin usein poimit-

Ilmaisun totuudellisuus voi tuskin koskaan toteu-
tua institutionalisoituneen ja vakiintuneen kristin-
uskon tulkinnan piirissä yleisenä ja yhteisöä lei-
maavana ominaisuutena.
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tavissa jotakin erityistä käsiteltäväksi ylei-
sillä foorumeilla, karsinoidensa ulkopuo-
lella. Yleisen, ei-kristillisen median näkö-
kulmasta näyttää, että kristilliseen karsi-
naan sijoittuva kirjallisuus tulee luonte-
vimmin arvioiduksi omassa karsinassa,
kristillisessä mediassa.

Yleiseen mediaan valikoituva kristilli-
nen kirja on useimmiten tietokirja, jossa
tuntuisi olevan jotain ei ennen tai yleisesti
tiedettyä ja joka siten täyttää ainakin osit-
tain Heideggerin luonnehtimaa kriteeriä.
Tällaisia kirjoja tulee myös yleiskustanta-
jilta ja niillä on eräällä tavalla etunaan se,
etteivät ne ole jo lähtökohtaisesti leimau-
tuneet jonkin intressiryhmän tuotokseksi.
Sellaisiksikin ne voivat tarkemman pereh-
tymisen jälkeen osoittautua, mutta tätä
ikään kuin kristillisen kustantamon lataa-
maa ennakkotaakkaa niillä ei ole. Ei liene
mahdotonta, etteikö kristillisen kustanta-
mon ennakkotaakka  aiheuttaisi sen, että
kriteerit täyttävä teos jää joskus yleisessä
mediassa huomiotta.

Ihminen vai uskovainen?
Voisi kuvitella, että tämä karsinoituminen
on käytännöllinen ja taloudellinen reali-
teetti, ikään kuin työnjakokysymys. Kil-
pailu kustannusalalla on kovaa, ja kristil-
linen aihepiiri on se, jossa pienehköille
erityiskustantajille jää tilaa, jota muut ei-
vät täyttäisi.

Mutta jos ei ymmärrä käytännöllisiä
ja taloudellisia realiteetteja laskelmia, voi
vastuuttomasti ja todellisuudentajuttomas-
ti miettiä perusteluja myös muunlaiselle

kustannuspolitiikalle, vaihtoehtoa ns. kar-
sinan sisällä kustantamiselle.

Yksi miettimisen lähtökohta voisi olla
jo mainitulle Erkki Niinivaaralle tyypilli-
nen tapa pohtia kristittynä elämistä. Pohti-
minen kulminoituu kysymykseen: onko
ihminen ensisijaisesti kutsuttu täyteen ih-
misyyteen vai täyteen uskovaisuuteen?

Kysymys on aiheellinen silloin, jos
nämä kaksi näyttävät poikkeavan toisis-
taan, kun uskovaisuus on muusta ihmisyy-
destä erillinen saareke, niin kuin Niinivaa-
ra omassa ympäristössään epäilemättä tul-
kitsi asian olevan.

Kysymystä voisi soveltaa ja pelkistää
vanhaan muotoon: Onko tiettyjen reuna-
ehtojen – tietyn karsinan – sisällä operoi-
va totuudenetsintä kristinuskon Jumalan
silmissä jotenkin kannatettavampaa kuin
mitään reunaehtoja tunnustamaton, vapaa
etsintä, joka kyllä voi sitten löytää itsensä
mistä tahansa katsomuksesta tai ei mis-
tään? Toisin sanoen, onko tietty tiedosta-
mattomasti tai tiedostaen mutta vapaaeh-
toisesti rajoitettu totuudellisuus uskonnol-
lisesti ansiokkaampaa kuin rajoittamaton,
yleinen ja inhimillinen? Toivooko kristin-
uskon Jumala ettei ihminen kyseenalais-
taisi tiettyjä asioita, ei varsinkaan hänen
”asiaansa” ajava virkailija tai kustantaja?

Jos kysymyksiin vastataan kyllä, näy-
tettäisiin törmättävän pieneen, yksisilmäi-
seen puolue- tai karsina-Jumalaan – ja
karsinoituneeseen kristillisyyteen ja kris-
tilliseen kustantamiseen. Jos taas vasta-
taan kielteisesti, näköala on hyvin toisen-
lainen.

”Vain sydämellä näkee hyvin”
Edellinen kysymys johtaa välttämättä seu-
raavaan, yhtä ajatusleikkimäiseen kysy-
mykseen: Onko karsinoitunut ja sovinnai-

Toivooko kristinuskon Jumala ettei ihminen ky-
seenalaistaisi tiettyjä asioita, ei varsinkaan hä-
nen ”asiaansa” ajava virkailija tai kustantaja?

58



nen kristillisyys/kirjallisuus kristinuskon
Jumalan näkökulmasta suorastaan ei-toi-
vottavaa? Eikö nimenomaan voisi ajatel-
la, että luovuus, uuden näyttäminen ja nä-
keminen, dynaamisuus olisi sitä missä ih-
misen voisi kuvitella olevan suuren luo-
jan, kaikkien karsinoiden yläpuolella ole-
van Jumalan työtoveri tai hänen antaman-
sa tehtävän toteuttaja?

Eugen Drewerman analysoi Pikku

Prinssin kirjoittajaa Antoine de Saint-
Exupérya syvyyspsykologisessa kirjas-
saan Vain sydämellä näkee hyvin: ”Hän...
ilmoittaa historian dynamiikan vastauk-
seksi kaikkiin kysymyksiin, mutta samas-
sa hänet valtaa kaipaus pysyvään ja kestä-
vään”.

de Saint-Exupéry itse filosofoi: ”Esi-
neiden mieli ei ole jo kootussa varastossa,
jota paikalle asettuneet kuluttavat, vaan
muutoksen, etenemisen   tai kaipauksen
hehkussa”.

Itse asiassa monet uskonnolliset uu-
distusliikkeet – Jeesus-liike ja siitä muo-
toutunut kristinusko itse sekä luterilaisuus
mukaan lukien – ovat toteuttaneet histo-
rian dynamiikkaa omalla tavallaan ja
omassa ympäristössään ”muutoksen, ete-
nemisen ja kaipauksen hehkussa”. Sitten
ne ovat löytäneet itsensä Jumalan ilmoi-
tukseksi tulkitun totuuden karsinan ulko-
puolelta. Mutta sen jälkeen kun, jälleen
Heideggeria lainaten, ”sysäys ei-tuttuun
vangitaan sujuvaan asiantuntemukseen
[kirkon oppiin?], ei edes teosten huolelli-
nen säilyttäminen sukupolvelta toiselle ta-
voita enää itse teoksena olemista vaan
pelkän muiston siitä.”

Varmaan pitää suostua siihenkin, että
”historian dynamiikkaan” kuuluu myös
”kaipaus pysyvään ja kestävään” sekä sen
saamat institutionaaliset konkretisoitumat,

kuten kirkko. Mutta elämän dynamiikan –
ainakaan taiteen ja kirjallisuuden – koko
kuva se ei voine olla, ellemme sitten –
Uuden testamentin sanoin – ole kadotta-
neet elämäämme   yrittäessämme säilöä
sitä.

Totuuteen säilötty elämä
Ruotsalaisen kirjailija Göran Tunströ-
min Erämaakirje-nimisessä romaanissa
Jeesus katselee isänsä hautajaisissa ystä-
viään ja omaisiaan kuin elämänsä kadotta-
neina:

”Minulla on hyvin vähän yhteistä näi-
den jurojen, lempeiden nasaretilaisten
kanssa… heidän elämässään ei koskaan
tapahtunut mullistuksia, ei vaikeita ratkai-
suja… He seurasivat lakia, he tottelivat
vanhempia, olosuhteiden vankila ei kos-
kaan näyttänyt tekevän heitä epätoivoi-
seksi.”

Katolinen toisinajattelija Anthony de
Mello saarnaa Havahtuminen-kirjassaan
uskovaisille amerikkalaisille kuulijoilleen
vähän kuin olisi lukenut Tunströmiä: ”Is-
tutte pelästyneinä pikku vankilassanne ja
pelkäätte, että menetätte Jumalanne, us-
kontonne, ystävänne.”

Lauri Viita puolestaan jo riimitteli
iloisen ironian pelokkaasta mielen vanki-
lassa istumisesta jo vuosikymmeniä ennen
kumpaakin edellä mainittua:

@SITA1 = Tiedon puussa asuu kyy,
kuka sitä lähestyy,

Ikuisesti onneton,

epäilyksen uhri on.

Autuas ken omin päin,

elää kuolee lailla täin.

Onkohan muuten tahatonta vai tarkoi-

59



tuksellista ironiaa, että sanat sopivat täy-
dellisesti lauluun: Lammas oon mä Jee-
suksen?

Tiedon puu ja sen liepeillä lymyilevä
käärme ovat kristillistä kuvastoa. Tekeekö
tämä muuten Viidasta kristillisen kirjaili-
jan?

Maailmallistettu kristinusko
Mikä lopulta tekee tekstistä kristillisen sa-
nan syvemmässä kuin vain näkyvää aihe-
piiriä koskevassa merkityksessä? Entä
onko Viidan runossa kristillisempää se,
että hän käyttää kristillistä käsitteistöä vai
se, että hän kristityn de Mellon tavoin
pilkkaa oman pienuuteensa vankilaan kä-
pertyneitä?

Toinen tamperelainen työläiskirjailija
Väinö Linna julkaisi esikoisteoksenaan
Päämäärä-nimisen kirjan. Sen päähenkilö
Valte kamppailee avoimesti ja vereslihai-
sesti uskonnollisten kysymysten kanssa.

Valte kokee että elämässä, tässä suun-
nattomassa tapahtumisen vyöryssä ”ihmi-
sen kärsimys on Jumalan kärsimystä.”
Prosessissaan Valte kokee siirtyvänsä
”pessimismistä traagiseen optimismiin”.
Messiaaninen ehdottomuuden vaatija löy-
tää totuutensa kristusmaisesti tuhoutumi-
sesta ja unelmien romahtamisesta.

Tämä tuo mieleen Bonhoefferin van-
kilakirjeistä episodin, jossa leiriläiset on
määrätty katsomaan toverinsa hirttämistä.
Jumala, missä sinä olet nyt? joku katsojis-
ta kuiskaa epätoivoisena.

Hän on tuolla meidän edessämme, toi-

nen kuiskaa.
On varmaa, ettei Linna ollut lukenut

Bonhoefferin vankilakirjeitä. Ne eivät ol-
leet ilmestyneet Päämäärän aikoihin suo-
meksi, eikä Linna osannut ulkomaan kie-
liä.

Tuntemattoman sotilaan ja varsinkin
sen alkuperäiskäsikirjoituksen Sotaro-

maanin tekstin ja tapahtumien asettelu on
sopusoinnussa Päämäärän Valten koke-
musten ja löytöjen kanssa.

Sotaromaanin ihmiset elävät livenä
sitä, mitä kirkkokin etäisenä oppina esit-
tää: uhrautumisen ja kärsimyksen toisten
puolesta, taakkojen kantamisen. Mikään
osapuoli ei vain ymmärrä, että kaiken kes-
kellä kärsimyshistoriaa eletään yhä uudes-
taan todeksi, koska tapahtumia ei ole ke-
hystetty kirkollisilla fraaseilla  ja  uskon-
nollisilla tulkinnoilla.

Kirjan monien Kristus-hahmojen jou-
kossa keskeisin on Koskela, joka pyydys-
tää rottia, mutta pitää niille lyhyen puheen
kuin Fransiskus Assisilainen ja päästää
sitten menemään. Hänellä on myös
”omansa”, joihin hän samaistuu ja jotka
häntä palvovat. Vain kerran hän hakeutuu
oma-alotteisesti upseerien, ”kansan van-
hinten” seuraan ja silloinkin vain rähjää-
mään ja tappelemaan, kuin Jeesus Jerusa-
lemin temppeliin.

Onko tämä kristillistä kirjallisuutta,
vaikka siinä ei ole kristillistä termistöä?

Koko kysymys kristillisestä kirjalli-
suudesta lienee lopultakin väärä kysymys.
Kristinuskohan ymmärtää olevansa tul-
kinta koko elämästä, ei jokin omalakinen,
-kielinen tai omakirjainen saareke elämän
keskellä tai laitamilla. Jokainen pyrkimys
totuuteen, jokainen elämästä uusia näkö-
kulmia tai todellisuustasoja näyttävä teksti
on tavallaan kristillistä, jos sitä sanaa vält-

Onko Viidan runossa kristillisempää se, että hän
käyttää kristillistä käsitteistöä vai se, että hän
kristityn de Mellon tavoin pilkkaa oman pienuu-
teensa vankilaan käpertyneitä?
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tämättä halutaan käyttää.
Kun kaikkein perinteisin kristillinen

kirjallisuus ja julistus ylipäätään yrittää
kristillistää, maailman, jokin sotaromaa-
nin tapainen kirjallisuus – ja sitä on paljon
– tavallaan maailmallistaa kristinuskon.

Se toisin sanoen näyttää, että kristinuskon
teemat ovat läsnä maailmassa vaikkei –
tai koska – niitä ei kristillisellä fraseolo-
gialla kehystetä. Vai pitäisikö sittenkin sa-
noa: se näyttää, että maailman teemat ovat
läsnä kristinuskossa?
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Ville Päivänsalo

Kansojen oikeus

Monitasoisen oikeudenmukaisuuden perusmalli

Yhdysvaltalaisen filosofin John Rawlsin
(19212002) vuonna 1999 julkaistu The

Law of Peoples on jo osoittautunut huo-
mattavan vaikutusvaltaiseksi puheenvuo-
roksi kansainvälisestä oikeudenmukaisuu-
desta. Leo Näreahon käännös Kansojen

oikeus (Gaudeamus 2007) tarjoaa sen nyt
suomeksi oivallisen luettavassa muodos-
sa.1 Suomennokseen on liitetty Juha Sih-
volan jälkikirjoitus Kansojen oikeuden fi-
losofisesta taustasta.

Rawlsin varsinaiset tiiliskivikirjat Oi-

keudenmukaisuusteoria (1971, suom.
1988) ja Political Liberalism (1993) kes-
kittyivät kansallisen tason oikeudenmu-
kaisuuskysymyksiin. Kansojen oikeus ei
yllä näiden klassikkojen veroiseen perin-
pohjaisuuteen. Yhdistettynä Rawlsin kan-
sallisen tason oikeudenmukaisuuskäsityk-
sen pääkohtiin Kansojen oikeus tarjoaa
kuitenkin varteenotettavan perusmallin
nykyajan monitasoiselle oikeudenmukai-
suusajattelulle.

Rawls esitti Kansojen oikeuden pää-
ajatukset jo Oxford Amnesty -luennollaan
vuonna 1993. Vanhoilla päivillään hän ei
enää kyennyt, osin sairautensa vuoksi, ke-

hittämään teoriaansa kovin yksityiskoh-
taiseksi. Rex Martinin ja David A. Rei-
dyn toimittama Rawls’s Law of Peoples.

A Realistic Utopia? (2006) vahvistaa kui-
tenkin vaikutelmaa, että kysymys Rawlsin
keskeisten ratkaisujen kestävyydestä on
edelleen täysin ajankohtainen.

Kolme oikeuttamisen tasoa
Rawls rakensi kansallisen tason oikeuden-
mukaisuuskäsityksensä valistuksen – ja
erityisesti Yhdysvaltain perustuslaillisen
tradition – keskeisille ideoille. Pyrkiessään
hahmottelemaan vapauden, tasa-arvon, de-
mokratian, reiluuden ja järkevyyden mu-
kaista yhteiskunnan perusrakennetta hän
hyödynsi kuuluisaa alkuasetelman käsitet-
tään. Kuvitteellisen alkuasetelman keskus-
teluosapuolet eivät tietäisi omaa asemaan-
sa tulevassa, suunnitteilla olevassa yhteis-
kunnassa. Siten kukaan heistä ei voisi suo-
sia erityisesti omaa asiaansa.2

Kansojen oikeudessa Rawls laajentaa
teoriaansa ensin tasolle, jossa kansojen oi-
keuden periaatteet konstruoidaan useiden
liberaalien demokratioiden näkökulmasta.
Näiden periaatteiden tulisi olla ikään kuin

1 Näreaho on ilahduttavasti suomentanut myös alkuperäisteokseen (Rawls 1999) oheistetun Rawlsin artik-
kelin Julkisen järjen puolustus.

2 Esim. Rawls 1971, 1122; Rawls 1996, xxxxx, 2228.
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toisesta alkuasetelmasta käsin hyväksyttä-
vissä. Siinä ajatellaan kansojen edustajien
perustelevan kantojaan ikään kuin he ei-
vät tietäisi, mitä liberaalia demokratiaa he
tosiasiassa edustavat. He eivät esimerkiksi
tietäisi edustamansa kansakunnan väestö-
määrää eivätkä sen asuttaman alueen ko-
koa ja luonnonvaroja.3

Rawls konstruoi tällaisesta liberaalide-
mokraattisesta (tai lyhyemmin: liberaalis-
ta) näkökulmasta käsin kahdeksan periaa-
tetta, joita hän ei enää muuntele siirtyes-
sään huomioimaan kelvollisia ei-liberaale-
ja kansoja. Omista liberaaleista syistään,
erityisesti reiluuden tähden, liberaalien kan-
sojen edustajat kuitenkin laativat periaatteet
sellaisiksi, etteivät ne olisi kohtuuttoman
vaativia kelvollisia ei-liberaaleja kansoja
kohtaan.4 Vaikka Rawls on siis tällä me-

netelmällisellä tasolla jopa radikaalin li-
beraali ja suvaitsevainen, kansojen oikeu-
den kahdeksan periaatetta muodostuvat
sisällöltään vain maltillisen liberaaleiksi.

Kansojen oikeuden kolmannella tasol-
la oikeuttamismenetelmän kuvitteellisina
osapuolina ovat myös kelvollisten ei-libe-
raalien kansakuntien edustajat. Rawls eh-
dottaa, että nämä voisivat reiluuteen ja
kohtuulliseen järkevyyteen nojautuen hy-
väksyä hänen  hahmottelemansa  kahdek-
san periaatetta.5 Periaatteethan eivät ole
kelvollisille kansakunnille kovin vaativia,
koska ne tarjoavat jo ennakoivasti tiettyjä
myönnytyksiä. Siten Rawls kunnioittaa
kelvollisten kansakuntien itsemääräämis-
oikeutta melko  pitkälle  niiden  sisäisissä

asioissa, mutta odottaa niiden edustajilta
kohtuullista reiluutta ja vastavuoroisuutta
kansojen oikeuden tasolla.

Rawlsin tulkitsijat eivät ole olleet yk-
simielisiä siitä, missä mielessä Rawlsin
ehdotusta voisi kenties sanoa kompromis-
siksi liberaalien ja kelvollisten ei-liberaa-
lien kansojen kesken. Itse olen kallistu-
massa esimerkiksi Reidyn edustaman tul-
kinnan kannalle, jonka mukaan Rawlsin
kansojen oikeus olisi parhaiten ymmärret-
tävissä eräänlaisena liberaalien kansojen
liiton ulkopolitiikan moraalin johdonmu-
kaisena ohjenuorana. Maailmassa, jossa
on realistista olettaa olevan myös ei-libe-
raaleja kansakuntia, sisällöltään radikaalin
liberaalit periaatteet kääntyisivät liberalis-
mia itseään vastaan.6 Ei-liberaalit kansat
vaikuttavat siten kansojen oikeuden sisäl-
töön välillisesti. Vaikka Rawls ehdottaa-
kin kompromissiratkaisua tässä mielessä,
hän ehdottaa sitä haastavan moniarvoises-
sa tilanteessa aidoista liberaaleista syistä.

Kansojen oikeuden periaatteet
Kansojen oikeuden kahdeksasta periaat-
teista neljä ensimmäistä julistavat lähinnä
kansojen itsemääräämisoikeuden ja niiden
velvollisuuden pitää kiinni tekemistään so-
pimuksista. Viidennen  mukaan  kansoilla
on oikeus puolustaa itseään. Kansojen on
myös kunnioitettava ihmisoikeuksia (6.
periaate) ja tiettyjä sodankäyntiin kuuluvia
rajoituksia (7. periaate). Lopulta kansoilla
on velvollisuus auttaa toisia, epäsuotuisis-
sa oloissa eläviä kansoja (8. periaate).7

3 Rawls 2007, 46–47.
4 Rawls 2007, 50–52, 52–57.
5 Rawls 2007, 78–83, 91–94.
6 Reidy 2006, 174, 178–179; Rawls 2007, 20–21.
7 Rawls 2007, 51–52.
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Esimerkiksi Thomas Pogge on pitä-
nyt epäjohdonmukaisena sitä, että oikeus
tehdä sopimuksia (ja velvollisuus pitää
ne) on Rawlsin kansainvälisessä teoriassa
huomattavasti keskeisempi kuin hänen
kansallisen tason teoriassaan. Kun Rawls
aikanaan laati alkuasetelman käsitettä
kansallisen tason teoriaansa, hänellä oli
kirkkaana mielessä epäsymmetrisissä tin-
kimisolosuhteissa    tehtyjen sopimusten
taipumus suosia ennalta vahvempaa osa-
puolta. Rawls ei sentään pyrkinyt romut-
tamaan tosiasiallisten sopimusten päte-
vyyttä. Silti hän nosti keskeiseksi oikeu-
denmukaisuusvaatimukseksi juuri sen,
että yhteiskuntarakenteet tasoittaisivat
epäsymmetristen sopimusten vaikutuk-
sia.8

Kansainvälisellä tasolla tulisi Poggen
mukaan samassa hengessä rajoittaa erityi-
sesti korruptoituneiden valtionjohtajien
oikeutta tehdä sopimuksia koko kansansa
edustajina. Laajojen sopimusoikeuksiensa
turvin he ovat yhä uudestaan onnistuneet
kahmimaan itselleen ja sisäpiirilleen etuja
yhteistyöstä länsimaisten valtioiden, yri-
tysten ja avustusjärjestöjen kanssa. Taval-
linen kansa on samalla jäänyt köyhyy-
teen.9

Rawlsin kuudes periaate vaatii ihmis-
oikeuksien kunnioittamista. Hän ei kui-
tenkaan sisällytä niihin YK:n yleismaail-
mallista ihmisoikeusjulistusta (1948) ko-
konaisuudessaan. Yksi tärkeimpiä eroja
on juuri se, ettei Rawls edellytä kelvollis-
ten yhteiskuntien olevan demokraattisia.
YK:n julistukseen demokraattiset poliitti-
set oikeudet sisältyvät.10

Reidy toteaa, ettei kyseinen YK:n ju-
listus ollut alun perinkään oikeudellisesti
täysin sitova, vaan jossain määrin tavoit-
teellinen. Hän kehottaa katsomaan asiaa
kansakuntien itsemääräämisoikeuden
loukkaamattomuuden kannalta. Pitäisikö
kansakunnan menettää oikeudellinen su-
vereniteettinsa ja samalla suojansa ulko-
puolisten sotilaallista väliintuloa vastaan,
jos sen sisäinen päätöksenteko ei ole de-
mokraattista?11 Monet suoraviivaiset libe-
raalit näyttävät vastanneen tähän kysy-
mykseen myöntävästi ja siten käytännössä
tukeneet Yhdysvaltain sotilaallisia toimia
eri puolilla maailmaa.12 Reidyn edusta-
masta  näkökulmasta rawlsilainen libera-
lismi, joka kansojen oikeuden tasolla tu-
keutuu sisällöltään verrattain ohueen ih-
misoikeuksien käsitteeseen, tukisi rauhan-
omaisempaa ulkopolitiikkaa. Toki Reidy,
Rawlsin tavoin, kannattaa pyrkimyksiä
suostutella kelvollisia kansakuntia demo-
kratisoimaan poliittisia käytäntöjään kui-
tenkin ilman sotilaallista tai edes taloudel-
lista pakottamista.13

8 Pogge 2006, 207–210.
9 Pogge 2006, 219–221.
10 Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 21. artikla.
11 Reidy 2006, 172, 179–180.
12 Olen itse (Päivänsalo 2005, 173–174) kiinnittänyt tähän ongelmaan huomiota esimerkiksi Allen Bucha-

nanin (2000, 75–79, 86–88) Afganistania koskevassa argumentaatiossa.
13 Reidy 2006, 184; Rawls 2007, 110–111.

Pitäisikö kansakunnan menettää oikeudellinen
suvereniteettinsa ja samalla suojansa ulkopuolis-
ten sotilaallista väliintuloa vastaan, jos sen sisäi-
nen päätöksenteko ei ole demokraattista?
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Kelvolliset kansat, lainsuojattomat
valtiot ja ongelmaiset yhteiskunnat
Rawls luonnostelee kelvollisen kansan
käsitteen yhtäältä tietyin abstraktein kri-
teerein ja toisaalta kuvitteellisen esimer-
kin avulla. Hänen esimerkkikansansa on
”Kazanistan”. Sen hallinto perustuu neu-
vontahierarkiaan, jonka johtotehtäviin
ovat etuoikeutettuja vain islaminuskoiset.
Kaikilla kazanistanilaisilla on silti mah-
dollisuus osallistua päätöksentekoon neu-
vontahierarkiassa mielekkäällä tavalla.
Neuvontahierarkian johtajilla ja virkaili-
joilla on puolestaan velvollisuus tarjota
vilpittömät perusteet kansalaisia koskevil-
le ratkaisuille. Ratkaisujen on perustutta-
va kelvollisen kansan julkiseen käsityk-
seen yhteisestä hyvästä, mutta ne eivät saa
olla kohtuuttomia toisinajattelijoitakaan
kohtaan.14

Rawls pitää liberaaleja ja kelvollisia
kansakuntia hyvin järjestäytyneinä. Tä-
män ryhmän ulkopuolelle jäävät lainsuo-
jattomat valtiot sekä epäsuotuisten olo-
suhteiden rasittamat (eli ongelmaiset) yh-
teiskunnat ja hyväntahoiset absoluuttiset
yhteiskunnat.15 Lainsuojattoman kansa-
kunnan käsite edellyttäisi, että kansa olisi
vastuussa lainsuojattoman valtion teoista.
Pääsääntöisesti niistä on kuitenkin vas-
tuussa valtiota hallitseva korruptoitunut ja
diktatorinen eliitti,  joka ei jätä kansalle
mahdollisuuksia vaikuttaa valtion tekoi-
hin.16

Esimerkiksi ongelmaisten  yhteiskun-

tien tapauksissa Rawls ei näytä yrittäneen
tehdä johdonmukaista eroa kansakunnan,
valtion ja yhteiskunnan käsitteiden välillä.
Aina hän ei ole tehnyt sitä johdonmukai-
sesti edes liberaalien kansojen kohdalla.
Valittu termi riippuu asiayhteydestä. Yh-
täältä tämä kertoo Rawlsin teorian luon-
nosmaisuudesta, mutta toisaalta se rohkai-
see kehittelemään teoriasta joustavia so-
velluksia erilaisten kansakuntien (tai ly-
hyemmin: kansojen) tapauksissa.

Kansojen lain kahdeksas periaate vaa-
tii avustamaan ongelmaisia yhteiskuntia
kehittymään hyvin järjestäytyneiksi yh-
teiskunniksi, joko kelvollisiksi tai liberaa-
leiksi. Hyvin järjestäytyneen yhteiskun-
nan ei tarvitse olla Rawlsin mukaan kovin
vauras.17 Pogge on kritisoinut Rawlsia
tässä kohden ensinnäkin siitä, että Rawls
jättää ongelmaisten kansojen yksittäisten
jäsenten aseman parantamisen liiaksi kan-
sakunnan kokonaiskehityksen varaan. Oi-
keudenmukaisempaa olisi pyrkiä takaa-
maan kaikille ihmisille vähintään mini-
mielintaso kansakuntarajoista riippumat-
ta.18 Toiseksi Rawlsilla on taipumus selit-
tää vähävaraisten hyvin järjestäytyneiden
kansojen vähävaraisuutta liian suoravii-
vaisesti kulttuurisista ja vapaavalinnaista
tekijöistä käsin. Ikään kuin useimmat ke-
hitysmaat voisivat vaurastua olennaisesti
vain vähentämällä laiskottelua. Pogge ko-
rostaa tällaisen ”eksplanatorisen nationa-
lismin” jättävän huomiotta sen, että tosi-
asiassa monien kansojen vähävaraisuutta

14 Rawls 2007, 85–91, 94–102.
15 Rawls 2007, 14. Valitettavasti Rawls ei sano hyväntahtoisesta absolutismista paljoakaan, vaikka tämä

hallitusmuoto olisi epäilemättä kiinnostava ainakin historiallisesti. Onhan viisaan ja hyväntahtoisen
hallitsijan käsite aikanaan ollut suosittu.

16 Rawls 2007, 123.
17 Rawls 2007, 136–137, 141–142.
18 Pogge 2006, 210–213.
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selittävät huomattavassa määrin globaalit,
huikeita taloudellisia eriarvoisuuksia tu-
kevat rakenteet.19

Realistinen kosmopoliittisuus ja
valtioiden rakentaminen
Kansojen oikeuden suomennoksen jälki-
kirjoituksessa Juha Sihvola esittelee
Rawlsin tuotantoa ja siitä käytyä keskus-
telua. Hän toteaa Rawlsin puolustaneen
omaa kantaansa verrattain realistisena
Poggen edustamaan kosmopoliittiseen li-
beralismiin nähden. Tähän Sihvola huo-
mauttaa edelleen – nobelisti Amartya Se-
niä seuraten – ettei nykymaailmassa ole
realistista jättää huomiotta valtioiden rajo-
ja ylittäviä lojaalisuussiteitä siinä määrin
kuin mitä Rawls tekee.20

Kosmopoliittisen kritiikin näkökul-
masta valtiot näyttäytyvät paljolti kansal-
lisen itsekkyyden toteuttamisen välineinä.
Esimerkiksi Francis Fukuyaman (State-

Building 2004) mukaan valtioita kuitenkin
tosiasiassa tarvitaan monien tärkeiden
asioiden, ei vähiten ihmisoikeuksien,
edistämiseksi ja takaamiseksi. Erityisesti
kehitysmaissa sekä paikalliset vihamieli-
syydet että globaalin hallinnan trendit
ovat heikentäneet valtioita siinä määrin,
ettei valtioista ole ollut oikeudenmukai-
suuden toteuttajiksi edes silloin, kun tah-
toa olisi ollut.21 Vaikka Fukuyama ei kan-
natakaan kovin laaja-alaisia hyvinvointi-
valtioita, hän puolustaa vankkoja valtioita.
Nämä tarvitsevat muiden resurssien ohel-
la kulttuurista pääomaa. Sitä on puoles-
taan vaikeaa tuoda heikkoihin valtioihin

ulkopuolelta.22

Fukuyaman huomiot resonoivat
Rawlsin monitasoisen oikeudenmukai-
suusajattelun kanssa. Valtioiden on tulta-
va toimeen niiden kansallisten perinteiden
kanssa, joiden vaikutuspiirissä ne ovat
kullakin alueella muotoutuneet ja jotka
vaikuttavat sen kansalaisten elämässä
edelleen. Lisäksi paikallisesti kehittynyt
kulttuurinen pääoma voi tukea globaalien
rakenteiden kehittymistä tasa-arvoiseen
suuntaan. Sen enempää Rawlsin, Poggen
kuin Fukuyamankaan teoriat eivät erityi-
sesti tätä mahdollisuutta huomioi. Jos
Rawlsin Kansojen oikeutta ei kuitenkaan
lueta liian kirjaimellisesti, vaan sitä ollaan
valmiit kehittelemään dynaamisesti eri-
näisiä moraalisia ja realistisia argumentte-
ja huomioiden, se näyttäisi edelleen toimi-
van yhtenä varteenotettavimmista kan-
sainvälisen oikeudenmukaisuuden perus-
malleista.
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Mikä on Raamatun pysyvä ydin?

Mielestäni uskonto ja Raamattu on nähtä-
vä ilmiöinä ja asioina, jotka eivät ole irral-
laan muusta kulttuurista. Uskonto ja us-
konnollinen ajattelu kaikkialla maailmas-
sa muodostavat ihmiskulttuurin perustan.
Eksistentiaalinen raamattunäkemys edel-
lyttää Raamatun keskeisen sanoman kai-
vamista esiin sen mytologisen kielen alta,
johon tekstien kirjoittajat ovat sen puke-
neet, ja sen kirjojen ymmärtämistä konk-
reettisesti tässä ja nyt. Tämä on kuitenkin
helpommin sanottu kuin tehty. Turhaan ei
Raamattua ole tituleerattu maailman kiis-
tanalaisimmaksi kirjaksi. Vilpitönsydä-
mistä totuudennälkäistä raamatunlukijaa
saattaa suuresti hämmentää se, kuinka
paljon enemmän sen teksteistä kumpuaa
esille kysymyksiä, niin konkreettisia kuin
retorisiakin, kuin vastauksia.

Uskonto on suuressa määrin ei-tieteel-
listä eikä se kilpaile tieteen kanssa samal-
la foorumilla. Kuinka Raamattua sitten
voitaisiin tulkita oikeista lähtökohdista,
eksegeettisesti, ehkä jopa tieteellisestikin?
Mikä on Raamatun ns. punainen lanka?
Tällaisina voidaan perustellusti pitää rak-
kauden kaksoiskäskyä (tai kolmoiskäs-
kyä), vuorisaarnaa ja kultaista sääntöä,
jotka kaikki löytyvät Raamatusta. Voitai-
siinko  Raamattua siis tulkita humanisti-
sesta näkökulmasta?

Raamattu ja sen opillisen sisällön ”oi-

kea tulkinta” ovat yhtä aikaa sekä kirkko-
ja erottava että yhdistävä tekijä. Jos otam-
me esimerkiksi    naispappeuden, huo-
maamme heti, kuinka helposti sekä nais-
pappeuden vastustajat että puolustajat
voivat tukeutua näkemyksissään Raamat-
tuun, ”Jumalan Pyhään Sanaan.” Huomat-
tava on kuitenkin se, ettei mikään UT:n
teksteistä varsinaisesti tunne pappeutta
sellaisena kuin se nykyään  kristikunnan
eri kirkkokunnissa ymmärretään. Raamat-
tu mainitsee myös kaikkien kristittyjen
yhteisen pappeuden. Täytyykö meidän
ymmärtää tämä ristiriitaisuus niin, että on
oman aikamme ihmisten tehtävä pukea
esimerkiksi naispappeus ja homoseksuaa-
linen identiteetti tämän päivän asusteisiin
ja ymmärtää ne tämän päivän kielellä?
Kun pohditaan naisen subjektiivista oi-
keutta toimia pappina kristillisessä kirkos-
sa, on huomattava, kuinka paljon toisen-
lainen naisten asema nyky-yhteiskunnassa
on kuin se esimerkiksi antiikin maailmas-
sa oli. Miksi meidän tulisi asettaa nainen
ja mies, musta ja valkoinen, homo ja hete-
ro jne. eriarvoiseen asemaan Raamatun
sanan kirjaimelliseen noudattamiseen ve-
doten kun emme kerran ole vaatimassa or-
juuden palauttamistakaan?

Vaikka reformaation seurauksena
syntyneet protestanttiset kirkot korosta-
vatkin Raamattua ainutlaatuisena Juma-

KESKUSTELUA
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lallisen ilmoituksen lähteenä, ei Raamattu
kuitenkaan ole kaikilta osiltaan samalla
tavalla absoluuttisen ohjeellinen. Itse Lut-
her totesi tämän sanoessaan, että Raama-
tun kirjojen arvoa on tarkasteltava sen pe-
rusteella, missä määrin sanoma Kristuk-
sesta ja siis pelastuksesta tulee niissä esil-
le. Calvin halusi Lutherista poiketen so-
veltaa Raamattua kaikilla elämänalueilla.
Reformaattori Calvinin ihanne oli sellai-
nen valtio, jonka lainsäädäntö perustuisi
täysin Raamattuun. Katolinen ja ortodok-
sinen kirkko katsovat kumpikin Raamatun
olevan kirkon kirja, joten myös sen tulkin-
ta on ensisijaisesti kirkon tehtävä. Uskon-
puhdistajien, erityisesti Lutherin kanta oli,
että Raamattu on periaatteessa sellaise-
naan jokaisen ymmärrettävissä ja selitet-
tävissä. Tämä johti myöhemmin mm.
Raamatun kansankielille kääntämiseen.

Tunnustuskirjat taas laadittiin määrittele-
mään  oikean  Raamatun tulkinnan suun-
nat. Ilman Pyhää Henkeä ei Raamattua
tietenkään voinut kukaan kuvitella ym-
märtävänsä.

Fundamentalistisen raamattunäke-
myksen juuret ovat 1600-luvulla kehitty-
neessä sana-inspiraatio-opissa, jonka mu-
kaan Raamattu on täysin virheetön ja ris-
tiriidaton. Pyhä Henki itse on varjellut
kääntäjiä erehdyksiltä alkuperäisistä kir-
joittajista   puhumattakaan. Tästä opista
seuraa väistämättä myös se, että jos Raa-
matusta löydetään yksikin virhe, sen arvo-
vallalla ei ole enää mitään perusteita.

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

Väistämisvelvollisuuksia

Viime aikoina on noussut uudestaan ja en-
tistä selvempänä esille kirkollinen ongel-
ma, joka haudattiin silloin, kun naispap-
peus hyväksyttiin ja tuli osaksi kirkollista
arkipäivää. Raamattuun ja kirkon tunnus-
tukseen vetoavat miespapit, jotka eivät
hyväksy naispappeutta, haluavat sekä py-
syä kirkon pappisviroissa että kieltäytyä
yhteistyöstä naispappien kanssa. Heidän
mielestään naispappien tulisi tällaisissa ti-
lanteissa suoda hurskaille miehille oman-
tunnon vapaus ja väistää heidän papillisen
toimintansa tieltä, etenkin jumalanpalve-
lusten yhteydessä. Osa kirkon papistosta,
mukana myös naispappeja sekä naispap-
peuden hyväksyviä, kannattaa tätä vaati-
musta ja sen toteuttamista niin hyvin kuin
mahdollista. Kiistatonta työnsä tunnusta-
mista ja toimintansa vapautta vaativat
naispapit puolestaan ovat saaneet tarpeek-
seen. Heidän mielestään väistämisvelvol-
lisuutta vaativilla miespapeilla ei ole muu-
ta kestävää mahdollisuutta kuin lähteä
portto Baabelista ja perustaa oma kirkko-
kuntansa.

Piispoille, kirkkoherroille ja muille
kirkon päättäjille yhtälö on mahdoton.
Kenelläkään heistä ei ole helppoa tilai-
suutta puhua viisaita ja poimia sulkaa hat-

tuunsa kirkon työntekijöiden keskinäisen
kunnioituksen rakentamisesta ja erilaisuu-
den suvaitsemisesta. Yhteen suuntaan ku-
martavan on  pakko pyllistää toiseen,  ja
itse kunkin täytyy valita, kenelle haluaa
olla suvaitsevainen ja kenelle suvaitsema-
ton. Keskustelua hallitsevat evankeliumin
sijaan lakipykälät, jotka ovat jo 20 vuotta
olleet vanhoillisia vastaan. Täytyykö nais-
pappeutta aikanaan ajaneiden liberaalien,
suvaitsevaisten ihmisten nyt edustaa itsel-
leen vierasta pykäläintoista suvaitsemat-
tomuutta ja syödä omat periaatteensa? Jos
ja kun naispappeuden ehdottomia vastus-
tajia uhataan pakkokeinoilla, heistä tulee
marttyyreja – ainakin omiensa parissa. Sa-
malla kuitenkin naispappien hiljainen ja
vähän äänekkäämpikin syrjintä saa väis-
tyä. Historian pyörää on vaikea – lue:
mahdoton – kääntää taaksepäin ja palata
naispappeutta edeltävään aikaan.

Kaikki julkisuudessa esiintyneet nais-
pappeuden vastustajat vakuuttavat, että
heillä ei ole mitään naisia vastaan. Kysy-
mys on heille yksinomaan Jumalan sanan
mukaisesta opista – vaikka apostoli Paa-
vali ja muut Uuden testamentin kirjoittajat
eivät tunteneet lähimainkaan samanlaista
pappeutta kuin me 2000-luvun luterilaiset.
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(Deutero-)Paavalille ja muille naisten syr-
jinnässä kysymys oli enemmästä kuin jos-
takin sellaisesta, mitä me kutsumme ”vi-
raksi”. Heille kysymys oli naisen kuuliai-
suudesta ja vaikenemisesta (1. Kor. 14:34
–35; 1. Tim. 2:11–12), koska mies on se,
joka käskee ja puhuu – olipa tällainen aja-
tus ”Herran käsky” tai ei. Jos joku haluaa
Paavalin pykälien ja momenttien pohjalta
olla mahdollisimman ”raamatullinen”, hä-
nen tulisi pyrkiä estämään kaikki naisten
itsenäinen toiminta kirkossa.

Ehtoollisjumalanpalveluksissa, jotka
nyt ovat kiistan ytimessä, tällaista raama-
tullisuutta edustava voisi omaatuntoaan
loukkaamatta jakaa naispapin kanssa eh-
toollista, koska messukirjaa pidellessään
naispappi ei opeta itse, vaan toistaa me-
kaanisesti miesten kirjoittamia tekstejä.
Huumorintajuinen naispappi pääsisi tosi-
raamatullisen miespapin kanssa saarnaa-
misestakin kuin koira veräjästä: mies voi-
si kirjoittaa saarnan ja nainen saisi lukea
sen, kunhan ei vain lisäisi joukkoon omia
ajatuksiaan ja yrittäisi opettaa muita. Mut-
ta jos naispappi on jääräpäinen ja aivan
välttämättä haluaa livetä raamatullisesta
kuuliaisuudesta ja sen sijaan ajatella ja

opettaa itsenäisesti, naispappeutta vastus-
tavat miespapit voisivat puolestaan väis-
tää tilanteen tukkimalla korvansa kuin
Stefanoksen kivittäjät. Niin he eivät kuu-
lisi sanaakaan, kun kuuliaisuuteen ja vai-
kenemiseen luotu olento yrittää saada ää-
nensä kuuluviin. (Deutero-)Paavali ei sal-
linut, että nainen opettaa, mutta modernia
parisuhdekulttuuria tuntemattomana hän
ei ymmärtänyt, että miehellä on muitakin
vaihtoehtoja kuin tyrannia: hän voi antaa
naisten puheiden mennä toisesta korvasta
sisään ja toisesta ulos.

Väistämisongelmaan on siten halpa
ratkaisu: hiippakunnat lähettävät ison pos-
tipaketillisen korvatulppia jokaiseen seu-
rakuntaan. Niitä voisivat lisäksi käyttää
muutkin papit, jotka eivät halua kuunnella
kollegojensa puheita. Ylijäävät tulpat voi-
si jakaa maallikoille, vaikka suurin osa
heistä jää joka tapauksessa jumalanpalve-
luksen ajaksi kotiin – paitsi silloin, kun
saadaan seurata herkullista yhteentör-
mäys- ja väistämistilannetta ihan omassa
seurakunnassa.

Stimulus

71



ARVIOT
Heikki Räisänen
MISTÄ OIKEIN PUHUMME, KUN PUHUMME JUMALASTA?

Erik Wahlström: Jumala. Suom. Leena Vallisaari. Schildts 2006. 282 s.
Jonas Gardell: Jumalasta. Suom. Otto Lappalainen. Johnny Kniga 2006. 364 s.
Petri Merenlahti: Ihmisen näköinen Jumala ja muita Raamatun henkilöitä. Otava 2007.
174 s.

Syksyllä 2006 suomalaisia lukijoita hem-
moteltiin tai piinattiin, lukijasta riippuen
kahdella vahvalla kirjalla, joiden aiheena
oli (juutalaisten ja kristittyjen) Jumala.
Pinnalta katsoen erilaisissa kirjoissa on
pohjimmiltaan hyvin paljon samaa. Kum-
pikin ravistelee railakkaasti tavallisen sa-
nankuulijan perinnäisiä käsityksiä. Kum-
pikin tekee sen niin taidokkaasti ja asian-
tuntevasti, että kirjat olisi katsottava pa-
kolliseksi lukemistoksi jokaiselle, joka ai-
koo julkisesti sanoa jotain Jumalasta tai
”Jumalan sanasta”. Alkutalvesta saatiin
joukkoon kolmaskin oivaltava kirja, joka
kohtelee lukijaa pinnalta katsoen lem-
peämmin, mutta lopulta tuskin päästää
häntä juuri sen vähemmällä.

Wahlström on kirjailija ja lehtimies –
Hufvudtadsbladetin tiedetoimittaja ja enti-
nen päätoimittaja – jonka edellinen ro-
maani Tanssiva pappi ylsi Finlandia-eh-
dokkaaksi. Jumala on pinnalta ilkikuri-
nen, mutta pohjimmaltaan vakava ja haas-
tava romaani, joka on jo ollut melkoisesti
esillä julkisuudessakin. Wahlström on
kertonut lukeneensa kirjaa työstäessään
Raamatun lävitse – eikä suosittele samaa
kenellekään. Kirkko on hänestä toiminut
aivan oikein poimiessaan Raamatusta
käyttöönsä lähinnä vain tietyt ”helmet” ja
antaessaan suuren osan kirjan sisällöstä
vaipua unhoon.

Wahlström ottaa lähtökohdakseen
Raamatun, ennen muuta Vanhan testa-
mentin, sellaisena kuin se on kirjoitettu ja
alkaa tältä pohjalta kirjoittaa Jumalan

”historiaa”, aukkokohtia toki mielikuvi-
tuksella ja (humoristisen) kirjailijan va-
paudella täyttäen. Vapaus ilmenee näyttä-
västi heti kirjan alussa, joka kuvaa maail-
man syntyä kiimaisen Jumalan orgasmina.
Sukupolvi sitten tämä – niinkuin varmaan
koko kirjakin – olisi epäilemättä koettu
jumalanpilkaksi, joka olisi todennäköises-
ti vienyt lakitupaan. Ainakin Hannu Sa-
lama joutui sinne vähemmästä. On ilah-
duttava ajan merkki, ettei oikeusprosesse-
ja nyt liene näköpiirissä.

Wahlström  kuvaa kieli poskessa Ju-
malan kehityshistoriaa mielivaltaisesta ty-
rannista (tunnuslause ”minä olen se joka
minä olen”) monien vaiheiden kautta vä-
syneeksi vanhukseksi, joka ei tosin suostu
kuolemaan, mutta vetäytyy ”puolikuollee-
na” syrjään ja jättää asioiden hoidon po-
jalleen. Hän pitää kiinni tunnuslausees-
taan, mutta esittää sen lopussa enää kuis-
kaamalla. Jumalan historia heijastelee tie-
tenkin uskonnollista kehitystä eurooppa-
laisessa kulttuurissa. Kertomuksen suola-
na ovat kolme arkkienkeliä, joiden kes-
kustelut pitkin matkaa kommentoivat ke-
hitystä ja jotka tavallaan edustavat erilai-
sia uskonnollisen ihmisen tyyppejä. Ag-
gressiivinen Mikael ei kyseenalaista mi-
tään, vaan on innokas sokeasti täyttämään
Jumalan käskyt ja oikut, mieluusti voima-
keinoin. Kulturellille Gabrielille taiteelli-
nen vaikutelma on tärkein. Rafael ihmet-
telee, kyselee ja kyseenalaistaakin.

Wahlströmin kirja on nautittavaa teks-
tiä sellaisenaan, väliin farssin piirteitä saa-
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vana komediana. Mutta kyllä sen voi ottaa
myös aivan vakavana haasteena teologi-
seen keskusteluun. Kirja nostaa tajuntaan
normaalisti tukahdutettuja puolia Raama-
tusta ja sen Jumalasta (lue tietysti: juma-
lakuvista). Kuinka moni Jumalan sanan
nimiin vannova lukija muistaa, että Raa-
matun mukaan Jumala tappoi ns. Koora-
hin kapinan yhteydessä 14700 israelilaista
siksi että he olivat tukeneet henkilöitä, jot-
ka kyseenalaistivat Mooseksen ja Aaronin
auktoriteetin? (Wahlströmin Mikael on
innoissaan, kun pääsee tositoimissa kokei-
lemaan vasta keksimäänsä liekinheitintä.)
Arkkienkelit pohtivatkin, eikö olisi pa-
rempi jos Jumalan toimia ohjaisi jokin
suuri periaate, vaikkapa oikeudenmukai-
suus, mutta päätyvät sitten siihen, että to-
dellinen valta voi olla vain mielivaltaa.

Kovaa kritiikkiä saavat kirjassa myös
sellaiset teologien useimmiten syvällisinä
hehkuttamat  kertomukset kuin Aabraha-
min suostuminen poikansa uhraamiseen
tai Jumalan tapa kohdella Jobia. Wahl-
strömin mielestä Jumala kirkkaasti häviää
Saatanan kanssa lyömänsä vedon eikä tä-
män Jobin tapauksen jälkeen enää ole
ihan entisensä.

Wahlström tarkastelee Raamatun
tekstejä ulkopuolisena. Vaikka hän on nii-
tä  kohtaan säälimättömän kriittinen, hä-
neltä ei puutu sympatiaa sellaisia perusar-
voja kohtaan kuin rakkaus. Jeesus oli
saarnannut rakkautta, katumusta ja paran-
nusta. Tuhansista oli tullut uusia ihmisiä
”vain Jeesuksen sanojen ja hänen elämäs-
sään ja olemuksessaan ilmenevän rakkau-
den voimasta. Mutta sehän todisti, että
rakkaus oli tarpeeksi. Se on sellaisenaan
vastustamaton. Se on itsetarkoitus ... Se ei
kaipaa tuekseen ammoiseen taikauskoon
perustuvia verisiä näytelmiä. Risti on tar-
peeton.”

*
Toisin kuin Wahlström, ruotsalainen kir-
jailija Jonas Gardell kirjoittaa Jumalasta
sisäpuolisen näkökulmasta. ”Minä olen
uskovainen”, hän ilmoittaa jo kirjansa

alussa. Gardell on maallikko, jolla ei ole
akateemista koulutusta, ja hän nimen-
omaan kiistää olevansa tutkija. Hän on
kuitenkin lukenut ja sulattanut kunnioitet-
tavan määrän tutkijoiden teoksia, ja hänen
omasta tekstistään kuultaa aito tutkijan
asenne, kyselevä ja ihmettelevä. Jumalas-
ta-kirjaa voisikin luonnehtia yleistajuisek-
si esseeksi, joka välittää kirjoittajan oman
persoonan läpi kulkenutta tutkimustietoa
ruohonjuuritasolle. Tavanomaisesta tutki-
muksen popularisoinnista kirja poikkeaa
lähinnä siinä, että se on myös intohimoi-
sen persoonallinen. Gardell on kirjoittanut
siihen mukaan oman henkilökohtaisen
prosessinsa, jossa keskeisenä kysymykse-
nä on se, hyväksytäänkö hänet. Kirjoitta-
jaa ahdistaa ristiriita äidin opetuksen (Ju-
mala rakastaa sinua sellaisena kuin olet)
ja joidenkin kristittyjen asenteen (Jumala
vihaa sinua ja kiroaa sinut!) välillä; jotkut
kristityt ovat aivan fyysisesti asettuneet
Gardellin tielle hänen pyrkiessään ehtool-
lispöytään. (Lukijalle ei kerrota sitä, mikä
Ruotsissa tiedetään: kirjoittaja kuuluu
seksuaalivähemmistöön.)

Tarve selvittää, miten kristityt voivat
suhtautua noin vihamielisesti lähimmäi-
seen, joka myös tunnustautuu kristityksi,
ajaa Gardellin käymään perusteellisesti
läpi Vanhan testamentin puhetta Jumalas-
ta. Lopputulos on, että kuva on toivotto-
man ristiriitainen ja että meidän on väistä-
mättä valittava puolemme: millaiseen Ju-
malaan itse uskomme? Gardell kuvaa
eloisasti sitä, miten varhainen heimojuma-
la uusissa tilanteissa ikäänkuin sulattaa it-
seensä kilpailevien jumalien tehtäviä, jol-
loin hänen omasta kuvastaan väistämättä
muodostuu hyvinkin ristiriitainen. Erityi-
sen kohtalokasta on ollut sodanjumalan
tehtävien omaksuminen ja tämän piirteen
nouseminen keskeiseksi Raamatun juma-
lakuvassa. Kun Wahlström tietoisesti si-
vuuttaa uskonnonhistoriallisen lähesty-
mistavan ja rakentaa romaaninsa juonen
Raamatun lopulliselle tekstiasulle, Gar-
dell menettelee päinvastoin; hän korostaa,
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ettei Raamattumme kertomusten nykyi-
nen järjestys millään tavoin vastaa ”histo-
riallista” kronologiaa. Hän esittelee Israe-
lin Jumalan syntyä ja kehitystä nimen-
omaan uskonnohistoriallisesti ja on tar-
kastuttanut tekstinsä Vanhan testamentin
eksegetiikan professorilla.

Paradoksaalisesti Gardell, uskovai-
nen, tuo lukijan tajuntaan ulkopuolista
Wahlströmiäkin väkevämmin Vanhan tes-
tamentin jumalakuvan hurjuuden ja jul-
muuden, minkä pitäisi tehdä mahdotto-
maksi tunnustautua tähän olentoon ilman
kriittisiä varauksia. Abrahamin alistumi-
nen poikansa uhraamisvaatimukseen saa
Gardelliltakin hylkäystuomion, samoin
Jumalan uho Jobin edessä. Jumala ei Raa-
matussa ole vain hyvä, vaan yksiselittei-
sesti myös paha. Mutta teurastuksen ju-
malan rinnalle nousee aikojen kuluessa
profeettojen julistuksessa ”aivan toisen-
lainen jumala, joka haluaa ihmisten osoit-
tavan myötätuntoaan veljeään kohtaan”.
”Tuhoamisten ja kansanmurhien Jumala”
kehottaa Jesajan kirjan loppuosassa ”is-
raelilaisia kutsumaan luokseen kansan-
ryhmiä, jotka ovat heille tuntemattomia,
sillä hänen rukoushuoneeseensa ovat nyt
kaikki tervetulleita”.

Niinpä Gardell toteaa, että Raamatun
läpi kulkee kaksi rinnakkaista linjaa, vi-
han ja rakkauden linja, joita ei saa sovite-
tuiksi yhteen ja jotka ovat peräisin ”ihmi-
sen Jumala-käsityksen aivan eri kehitys-
vaiheista”. Meidän on valittava: ”on pää-
tettävä, kumpaa linjaa seuraamme, kumpi
tie vie Jumalan luo”.

Jeesus teki valinnan ottaessaan pro-
feettojen tapaan kantaa laupeuden puoles-
ta uhrimenoja vastaan, toteaa Gardell. Sil-
ti hän ei täysin idealisoi Jeesustakaan. Me
haluaisimme Jeesuksen  olevan moderni,
mutta aikalaiset näkivät hänet tietäjänä ja
henkienmanaajana, ”joka käytti suuren
osan tarmostaan demonien karkottami-
seen, joka heristi nyrkkiä myrskylle us-
koessaan sen olevan pahan hengen ai-
kaansaannosta, joka torui Pietarin anoppia

vaivaavaa kuumetta, koska kuume oli
olento, jota piti kurittaa”. Gardell viittaa
Jeesukseen vain lyhyesti, mutta pitää sel-
vänä, ”että kun kyseessä ovat Jeesuksen
odotukset pian koittavasta aikojen lopus-
ta, hän on aikansa lapsi ja häntä voidaan
pitää kovana, taipumattomana ja pikku-
maisena”. On ilmeistä, vaikka kirjoittaja
ei sitä suoraan sano, että myös Jeesuksen
opetuksesta on valittava se minkä uskom-
me vievän meidät Jumalan luo.

Gardell käsittelee Raamatun aineistoa
niin suorasukaisesti, että mieleen tulee
Markku Envallin aforismi siitä, miten tä-
män päivän kristitty ja ateisti ovat toisiaan
paljon lähempänä kuin kristitty nyt ja
kristitty tuhat vuotta sitten. Mutta Gardell
ei luovu uskostaan, päinvastoin. Vaikutel-
maksi jää, että hän uskoo rakastavaan Ju-
malaan, joka hyväksyy hänet sellaisena
kuin hän on, pikemmin Raamatusta huoli-
matta kuin Raamatun perusteella. Raa-
mattu sinänsä antaa yllin kyllin aseita
myös niille, jotka kiroavat hänet. Mihin
Gardellin horjumaton perusluottamus
pohjautuu, tulee kauniisti ilmi kirjan alus-
sa ja lopussa. Iltarukouksen ja laulun jäl-
keen äiti hyväilee pojan poskea ja kuis-
kaa: ”Pikku Jonas-rakas, sinä maan mato-
nen: Jumala on aina luonasi. Hän rakastaa
sinua, mitä ikinä tapahtuukin. Mitä ikinä
teetkään – hän ei hylkää sinua koskaan.”
”Ja se varma tieto mukanani laskeuduin
yön lepoon.”

*
Teologian tohtori Petri Merenlahden Ih-
misen näköinen Jumala on tutkijan pu-
heenvuoro, popularisointia sanan parhaas-
sa merkityksessä. Merenlahti kirjoittaa
yksinkertaisesti ja eloisasti. Kirja havain-
nollistaa raamatuntutkimuksessa viime
vuosikymmeninä tapahtunutta   näkökul-
man avartumista. Joku puhuisi paradig-
man muutoksesta ja siitä, että klassinen
”historiallis-kriittinen” tutkimusote on ai-
nakin osaksi menettänyt valta-asemansa.
Totta onkin, ettei tutkimuksen tarvitse olla
nimenomaan historiallisesti suuntautunut-
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ta ollakseen silti  kriittistä. Merenlahden
esseet lähestyvät tekstejä lähinnä kirjalli-
suustieteellisestä ja psykologisesta näkö-
kulmasta. Tuloksena on tuoreita kysy-
myksenasetteluja: miten Jumalan ”henki-
löhahmo” kehittyy Raamatun muodosta-
massa kertomuksessa? Viittavatko jotkut
tekstit keskushenkilön tai kertojan mie-
lenterveydellisiin ongelmiin? Missä mää-
rin Raamatun sanomassa on kyse unel-
moivasta toiveajattelusta, missä määrin
elämän realiteettien hyväksymisestä? Me-
renlahti korostaa, että pyhien kirjoitusten
(muidenkin kuin Raamatun) näkeminen
todellisuudentajuisesti on ehdottoman
välttämätöntä.

Tutkija tekee samoja kysymyksiä kuin
kuka tahansa ajatteleva lukija; lukija pää-
see sisään tutkimuksen kysymyksiin il-
man että hänellä täytyy heti alkuun olla
runsaasti historiallisia taustatietoja. Mutta
toisin kuin jotkut nykytutkijat Merenlahti
ei rakenna kontrastia historiallisesti suun-
tautuneen ja toisin suuntautuneen tutki-
muksen välille, vaan osoittaa, että myös
taju tekstien historiallisesta taustasta on
niiden tulkinnan kannalta tärkeää. On tär-
keä tiedostaa, että Raamatun kirjat ovat
syntyneet aivan toisenlaisissa oloissa ja ti-
lanteissa kuin omamme.

Kuten Wahlström ja Gardell, myös
Merenlahti puhuu Jumalasta tarinan hen-
kilönä, jonka kehitys muistuttaa tavallisen
kuolevaisen elinkaarta. ”Hurjassa nuoruu-
dessaan”  Vanhan  testamentin alkuosissa
Jumala antaa vihollistensa maistaa tulta ja
miekkaa, mutta aikaa myöten hänen kärsi-
vällisyytensä kasvaa, kunnes hänen tuo-
miostaan tulee kokonaan tuonpuoleinen
asia. Jumalan kehitys, eli oikeasti siis ju-
malakuvan kehitys, kertoo kasvaneesta to-
dellisuuden sietokyvystä. ”Jumala lakkaa
olemasta ihmisen fantasioita palveleva su-
persankari, jonka turvatakuut tekevät
omista halun ja kiukun tunteista oikeutet-
tuja. Sen sijaan hänestä tulee ikään kuin
vanhempi, joka totuttaa lastaan elämän
koviin todiasioihin – painottaen samalla,

että usko hyvyyteen ja oikeudenmukai-
suuteen on silti vaalimisen arvoista. Ta-
vallaan Raamatun Jumala vähitellen löy-
tää itsensä, sen kuka hän on ja mitä mer-
kitsee olla Jumala ihmisille.”

Yksityiskohdissa Merenlahti päästää
Raamatun Jumalan (ja aran lukijan) vä-
hemmällä kuin Wahlström tai Gardell. Jo-
bin kirja korostaa, etteivät ihmisen vas-
toinkäymiset ole merkkejä Jumalan vihas-
ta; Abraham ja Iisak (jonka isä on juuri
aikonut Jumalan käskystä uhrata) ovat
arkkityypiset isä ja lapsi ”toisilleen rak-
kaina ja todellisuuden armoilla”. Mutta
jos lukija johtuu tästä päättelemään (vaik-
ka vastoin kirjoittajan intentioitakin), että
Jumala on yhtä kuin se mielivaltainen to-
dellisuus, jonka armoilla ihminen elämäs-
sään on (ja joka voi saada isät tekemään
pojilleen asioita, joiden jälkeen tuskin
voidaan olla toisilleen rakkaita samalla ta-
voin kuin ennen), kaikkien kolmen kirjan
lukijat ovat aivan samojen kysymysten
äärellä.

Merenlahti kysyy lopuksi, mikä on Ju-
malan oman äänen ja inhimillisen tekstin
suhde ja valaisee kysymystä juutalaisten
rabbien pohdiskeluilla. Kymmenen käs-
kyn laissa (2. Moos 20) vain ensimmäinen
käsky on esitetty Jumalan omana puheena
(”Minä olen...”); sen jälkeen Jumalasta
aletaan puhua kolmannessa persoonassa
(”Älä  käytä väärin Herran, jumalasi ni-
meä...”). Aina nokkelat rabbit päättelivät,
että vain muiden jumalien palvonnan kiel-
tävä käsky oli Jumalan omaa puhetta. Sen
kuultuaan kansa kuitenkin pelästyi ja pyy-
sivät (kuten kertomuksessa  myöhemmin
todetaan) Moosesta puhumaan heille, kos-
ka Jumalan suoran puheen kuunteleminen
olisi kuolemaksi. Rabbiinisen tulkinnan
mukaan Mooses esittikin loput käskyt Ju-
malan puolesta.

Eräs 1800-luvun mystikko jatkoi tästä
päätyen kuvaamaan ”pyhän tekstin ilmen-
tämää ikuisen ja ajallisen rajapintaa taval-
la, jonka oivaltavuutta ja huumorintajua
voi vain ihailla”: Jumala ehti lausua vain
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ensimmäisen käskyn ensimmäisen kirjai-
men. Jo se oli kansalle liikaa, ja Moosek-
sen oli tultava väliin. Ensimmäinen käsky
alkaa kuitenkin kurkkuäänteellä, joka vaa-
tii seurakseen vokaalin; yksin esiintyes-
sään se jää ääntymättä. ”Toisin sanoen

Raamatun taustalla on kyllä alkuperäinen,
ihmiskielen tahraamaton Jumalan ääni –
mutta se  käsittää vain yhden kirjaimen,
eikä sitäkään voi lausua ääneen.”

Leo Näreaho
VARO SUGGESTIOITA!

Hannu Lauerma: Usko, toivo ja huijaus. Rohkaisusta johdattelun kautta psykoterroriin.
Duodecim, 2006. 288 s.

Turun vankimielisairaalan ylilääkäri ja
psykiatrian dosentti Hannu Lauerma on
julkaissut kirjan erilaisista suggestion ja
huijauksen muodoista. Lauerma tuntee
erityisesti hypnoosin teoriaa ja käytäntöä;
hän on yhdessä Sakari Kallion kanssa
kirjoittanut aiheesta laajan suomenkieli-
sen yleisesityksen. Käsillä olevaa Lauer-
man kirjaa voi pitää eräänlaisena järjen-
käytön puolustuksena.  Kirjoittaja  haluaa
muistuttaa, kuinka nykypäivänä kansalai-
sen ja kuluttajan on alati oltava kriittinen
erityisesti harkitessaan turvautumista kou-
lulääketieteen ulkopuolisiin terveyspalve-
luihin. Avointen, piilotettujen tai ei-tie-
toisten suggestioiden vaikutus on suuri.

Lauerman kriittisessä myllytyksessä
osansa saavat mm. ternimaito, fasilitointi,
naisnäkökulman ylikorostus, grafologia,
yrttihoidot, korvakynttilät ja joogalentäjät.
Ajoittain kirjaa voikin lukea kuin Skepsis
ry:n pitkitettyä listaa erilaisista pseudotie-
teen ja -uskomusten muodoista. Tietenkin
Lauerma on tärkeällä asialla. Erityyppisiä
tahattomasti ja tahallisesti toimivia huija-
reita esiintyy kaikilla kulttuurin alueilla.
Suggestion vaikutukset on otettava huo-
mioon vaikkapa keskusteltaessa lapsuu-
den muistikuvista. Erityisesti amerikkalai-
seen insestikeskusteluun viitatessaan
Lauerma muistuttaa tutkimustuloksista,
jotka  osoittavat, kuinka  helppoa lapsille
on synnyttää valemuistoja olemattomista

tapahtumista.
Itse asiassa ”kovia” tutkimustuloksia

soisi kirjassa olevan  enemmän.  Esimer-
kiksi hypnoosista kirjoittaessaan Lauerma
haluaa tehdä selvän eron hypnoosin tie-
teellisen käytön ja ”lavahypnoosin” välil-
le. Näin lääketieteellisen hypnoosin edus-
taja korostaa oman käytäntönsä tieteelli-
syyttä suhteessa muihin hypnoosin käyttä-
jiin. Samoin hän aiheellisesti varoittaa eri-
laisista suggestion väärinkäytön muodois-
ta. Väärinkäytölle luo pohjaa mm. ”post-
modernin totuusrelativismin sekoittumi-
nen ryhmäregression käyttöön ja New
Age -mytologiaan” (mitä tämä muuten
tarkoittaa?). Lauerma kyllä mainitsee
hypnoosin tuloksellisesta käytöstä lääke-
tieteessä (mm. unettomuuden ja ihosai-
rauksien hoidossa), mutta vain viittaa vii-
me vuosien hypnoosia koskeviin aivoku-
vantamistutkimuksiin. Missä määrin hyp-
noosi on neurofysiologisesti määritelty,
erillinen tietoisuudentilansa? Tekeekö
vasta neurofysiologisen ”määritelmän”
löytyminen hypnoosista ja sen käytöstä
todella tieteellistä?

Lauerman teksti (välillä turhan kouke-
roisine lauseineen) liukuu pitkälle pamfle-
tin suuntaan, mikä on tietysti sallittua ja
usein toivottavaakin. Mutta tämän seu-
rauksena Lauerma syyllistyy ajoittain itse
eräänlaiseen piilovaikuttamiseen. Tieteen
ja järjenkäytön puolustajana (asiantuntija-

76



na) hän esittää vahvoja ja epäselviäkin
väitteitä asioista, joista on olemassa erilai-
sia käsityksiä. Lauerma kirjoittaa mm.
psykopaattien poikkeavaa aivotoimintaa
koskevista löydöksistä. Hänen mukaansa
on havaittu, että psykopaattien aivoissa on
(erityisesti otsalohkojen) alueella tavallis-
ta vähemmän harmaata ainetta, mutta ai-
vosolujen yhteyksistä vastaavaa valkeaa
ainetta on enemmän. Mutta samanlainen
havainto on tehty miesten ja naisten aivo-
jen välillä. Sukupuolten aivojen suhteita
verrattaessa on huomattu, että miesten ai-
voissa on enemmän harmaata ainetta ja
naisten aivoissa enemmän valkeaa ainetta.
Mitä tästä pitäisi päätellä? Ihmisten men-
taalisia ominaisuuksia koskevien johto-
päätösten tekeminen aivotutkimuksen
pohjalta on riskaabelia puuhaa. Näitä ky-
symyksiä Lauerman soisi pohtivan enem-
män.

Muitakin esimerkkejä Lauerman kir-
jan kiistanalaisista ja epäselvistä väitteistä
(pikemminkin heitoista) voisi esittää. Psy-
kologian alueen pseudotieteilijöitä kriti-
soidessaan Lauerma  huomauttaa, että ei
tunneta ainuttakaan mielenilmiötä, joka
vaatisi kvanttiteoriaa selityksekseen. Ky-
seessä on mm. ”filosofiassa ajoittain pää-
tään nostava” pikemminkin historiallinen
spekulaatio. Ilmeisesti Lauerma ei tunne
kovin hyvin ”filosofista spekulaatiota”.
Kvanttifysiikan ei-determinismistä on jo
pitkää haettu fysikaalista pohjaa ihmisen
tahdonvapaudelle – ja tätä spekulaatiota
ovat harjoittaneet niin fyysikot kuin filo-
sofitkin. Suosittelenkin Lauermalle äsket-
täin ilmestynyttä B. Rosenblumin ja F.
Kuttnerin kirjaa Quantum Enigma: Phy-
sics Encounters Consciousness (Oxford
University Press, 2006).

Myöhemmin Lauerma havainnoi, että
nykyihmisen hämmennystä alati muuttu-
vassa yhteiskunnassa lievittävät monen-
moiset terveydenhuollon ulkopuolella toi-
mivat terapeutit ja konsultit. Lauerman
mukaan ”[k]asvatustieteilijät, joiden kou-
lutus on esimerkiksi psykologeihin verrat-

tuna huomattavasti vähemmän luonnon-
tieteellisen tiedonihanteen värittämää ja
joillain tahoilla jopa puhtaasti ideologi-
seksi tai epätieteelliseksi katsottua, näyt-
tävät tässä joukossa olevan melko vahvas-
ti edustettuina”. Jaa-a, tästä väitteestä
saattavat monet kasvatustieteilijät olla eri
mieltä! Lauerma myös kirjoittaa, että mo-
nissa opistoissa koulutus on viihteellisty-
nyt ja niissä ”opetetaan niin astrologiaa
kuin korteista ennustamistakin”. Esimerk-
kejä hän ei näistä opistoista anna.

Lauerman sinänsä kiinnostavaa kirjaa
vaivaa eräänlainen skeptinen ylimielisyys.
Kuvaavasti hän käyttää monista ilmiöistä
sanaa ”koominen”. Lauerma korostaa jär-
jenkäytön tärkeyttä nykyihmisen joutues-
sa suunnistamaan monenlaisen pseudotie-
tämyksen ja tee-se-itse-asiantuntijoiden
keskellä. Mutta mitä oikeastaan on tuo
”järki”, johon Lauerma haluaa tukeutua?
Millainen on ”normaali” tietoisuuden tila?
Eivätkö monet ihmiset käytä omaa maa-
laisjärkeään hakiessaan apua esimerkiksi
vaihtoehtolääketieteen harjoittajalta? Eikö
ihmisen ole joskus rationaalista sitoutua
vaikkapa oman mystisen tai uskonnollisen
kokemuksensa todistukseen? Tuollainen
kokemus on usein voimakas arvokoke-
mus, joka muuttaa ihmisen elämän suun-
taa – eikä arvokysymyksiin löydy ratkai-
sua luonnontieteen laboratorioista eikä
Skepsiksen pseudotieteen luetteloista.
Tietämiseen ja tietoon liittyvien kysymys-
ten problematisointi toisi Lauerman kir-
jaan lisää syvyyttä.

Lauerma kirjoittaa myös uskonnosta.
Erittäin kiinnostava luku kirjassa käsit-
telee suomalaista unissasaarnaajaa Maria
Åkerblomia (1898–1981), josta kirjoitti
jo 1920-luvun alussa käytännöllisen teo-
logian professori Aarni Voipio. Åker-
blom sai lopulta kuritushuonetuomion.
Hän oli yllyttänyt seuraajiaan väärään va-
laan ja jopa murhaan. Lauerma epäilee, että
Åkerblomilla on saattanut olla ns. dissosia-
tiivinen identiteettihäiriö, jota aiemmin
kutsuttiin sivupersoonailmiöksi. Åker-
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blom kykeni itsesuggestiivisten hurmosti-
lojen avulla  häikäilemättömästi  manipu-
loimaan seuraajiaan. Unissasaarnaamises-
ta ei yllättävää kyllä löydy yhtään Helsin-
gin teologisessa tiedekunnassa viime vuo-
sikymmeninä tehtyä tutkielmaa; (Anna
Rogelista, 1700-luvulla eläneestä unis-
saarnaajasta, on ennen 50-lukua tehty
kaksikin gradua – ilmeisesti Aarni Voi-
pion vaikutuksesta). On muuten sinänsä
kiinnostavaa, että Voipion kirjan (1922)
mukaan kaikkein tunnetuin unissasaar-
naaja Helena Konttinen (1871–1916) il-
moitti aikoinaan, että antikristus on synty-
nyt kesällä 1906; hän on ”lihava ja pulska
mies”. Uskonnon psykologisissa ulottu-
vuuksissa riittää pohdittavaa.

Uskonnollisuuden ohella myös politii-
kassa ja poliittisessa vaikuttamisessa hyö-
dynnetään suggestion keinoja. Lauerma ei
kirjassaan kommentoi nykypäivän suoma-

laista politiikkaa, vaikka aihe olisi lisän-
nyt kirjan ajankohtaisuutta. Onko suoma-
laisessa nykypolitiikassa karismaattisia tai
suorastaan suggestiivisia persoonallisuuk-
sia? Itse en ole heitä juurikaan havainnut.
Maailmanhistoriasta  karismaattisia  polii-
tikkoja toki löytyy. Yksi tunnetuimmista
on tietysti Adolf Hitler. Hänen uraansa
Lauermakin kommentoi, mutta ei niin-
kään politiikan kuin hypnoosin näkökul-
masta. Lauerma kertoo todisteista, joiden
mukaan Hitler sai ensimmäisen maail-
mansodan loppuvaiheessa – siis ennen po-
liitikon uraansa – hypnoosihoitoa kärsies-
sään psyykkisperäisestä sokeutumisesta.
Aiheesta on muuten englantilainen toimit-
taja ja psykologi David Lewis kirjoittanut
kokonaisen kirjan, johon asiasta kiinnos-
tuneen kannattaa myös tutustua Lauer-
man kommenttien ohella.
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Vartija – 120 vuotta ajan hermolla

Vartija on aikojen saatossa kantanut huolta Suomen nuorisosta ja evankelis-luterilaisen

kansankirkkomme nuorisotyöstä. Tarkkaavainen lukija pohtikoon, onko ajan hammas

kuluttanut näitä aikanaan ajan hermolla olleita puheenvuoroja.

Ne ilmiöt, jotka ovat seurakunnissamme
viime aikoina olleet havaittavissa, eivät
kuitenkaan ennusta hyvää seurakuntanuo-
risotyölle. Kummallinen ”hyödyn aika-
kausi” tai ”kukkaropolitiikka” näyttää
vallanneen nuorempien seurakuntiemme
taloudelliseen johtoon joutuvien henkilöi-
den mielet. Nämä henkilöt eivät ole vielä
ennättäneet itse olla kristillisen nuoriso-
työn vaikutuksen alaisina ja saada siitä
vaikutteita. Monessa seurakunnassa, eikä
suinkaan köyhissä, vaan varakkaissa, ale-
taan vähentää työvoimia. Missä suinkin
vain vähänkin on mahdollisuutta yritetään
lakkauttaa seurakunnassa jo satoja vuosia
ollut  kappalaisvirka ja  jättää  seurakunta
yhden papin hoidettavaksi. Aluksi noste-
taan kirkkoherran palkka jonkun  verran
suuremmaksi, mutta muutaman ajan ku-
luttua pyydetään hallitukselta lupaa saada
uudelleen järjestää papiston palkka, jotta
viranhaltian vaihtuessa uusi palkkaus voi-
daan ottaa noudatettavaksi. Useimmissa
tapauksissa järjestetään palkka entisestään
pienemmäksi. Hallituskaan, joka palkka-
uksen vahvistaa, ei läheskään aina voi sitä
pienuuden vuoksi hyväksyä.

K. V. Hurmerinta,
Omistavatko Suomen seurakunnat

kristillisen nuorisotyön omakseen?

Vartija 49 (1936) s. 154–155.

Nuoriso tarvitsee ja haluaa keskuudessaan
hyvää t o v e r i k u r i a. Varsinkin mur-
rosvuosien alussa, laumaiässä, merkitsee
”sakin sana” ja ”sakin henki” uskomatto-
man paljon. Myöhemminkin on toveri-
henki parhaita nuorison sivukasvuttajia.
Toverikuri ja toverihenki voivat syntyä it-
sestään. Mutta ne ovat myös taitavan nuo-
risojohtajan synnytettävissä ja hoidetta-
vissa. Hyvä toverihenki on yksi parhaita
nuorison koossapitäjiä.

Margit Borg,
Kristillinen nuorisotyö ajan vaatimusten

keskellä Vartija 58 (1945) s. 61

Monet sosiologiset tutkimukset, joissa on
selvitetty nuorten vapaa-ajan viettoa, pal-
jastavat niinikään edellä selostetun irtoa-
misen. Erityisen selvästi tämä näkyy asu-
tuskeskusten kohdalla. Oltakoon tanssista
mitä mieltä tahansa, se tosiasia, että
eräänkin perusteellisen tutkimuksen mu-
kaan yli 71 % 15–16-vuotiaista käy verra-
ten säännöllisesti yleisissä tansseissa (työ-
läisnuoriso hieman enemmän kuin koulu-
nuoriso), puhuu omaa kieltään. Se osoit-
taa sen yleisesti tunnetun tosiasian, että
suuri osa nuorisoa käyttää huomattavan
osan vapaa-ajastaan kevyimmän luokan
huvituksiin niin rippikoulussa ollessaan
kuin jo ennen sitä. Eikä tästä voitane juuri
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muuta johtopäätöstä tehdä, kuin että sa-
manaikaisesti tapahtuu ainakin sisäinen
irtoaminen seurakunnan yhteydestä. Sa-
maa todistaa erään toisen tutkimuksen ha-
vainto, jonka mukaan 79,0 % haastatel-
luista 15–16-vuotiaista pojista ja 72,3 %
samanikäisistä tytöistä ei ollut edellisen
kuukauden aikana käynyt yhtään kertaa
jumalanpalveluksessa tai muussa uskon-
nollisessa tilaisuudessa.

Pentti Lempiäinen,
Nuorisotyön linjat

Vartija 71 (1958) s. 41.

Jos todella ”Hurjat”-filmi esittää meille
tulevaisuudenkuvan, niin mitä silloin te-
kevät vartijat, etsijät ja viestinkantajat?
Kulkevat edelleen keräämässä vain niitä,
jotka eivät uskalla ajaa sataa kaarteessa?
Järjestetään takkailtoja, soitetaan nokka-
huilua, punotaan koreja…

Voimakkain ”Hurjat”-filmin herättä-

mistä ajatuksista on kysymys siitä, eikö
todellakaan ole mahdollisuutta kouluttaa
sellaisia nuorisotyöntekijöitä, joilla olisi
ote myös hurjimpaan nuorisoon. Eikö ole
ketään, joka voisi kaartaa eteen ja pysäh-
dyttää mielettömän menon, ennen kuin
edessä on tuho. Varmaa on, että kovapin-
taisimmalle nahkatakkijoukolle ei kelpaa
kuka tahansa johtaja: joukko vaatii lujuut-
ta, kenties kovuuttakin siltä, joka tottelee.
Mutta eikö nuorisotyön reserveissä sitten
ole ainesta, joka kelpaisi? Onko nahkatak-
kiudessa loppujen lopulta kysymys muus-
ta kuin sellaisen johtajuuden seuraamises-
ta, jolla on väärät ihanteet? Eikö palvot-
tuun kovanaamaisuuteen voitaisi yhdistää
uutta sisältöä? Eikö voitaisi ainakin yrit-
tää, ennen kuin ollaan ”niin pitkällä kuin
muualla”?

Anna-Liisa Mäenpää,
Hurjat”-filmi ja nuorisotyö

Vartija 73 (1960) s. 270-271.
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