
KUTSU
Aikakauslehti Vartijan kannatusyhdistys ry:n vuosi-

kokous pidetään tiistaina 19.02.2008 klo 16.30

tieteiden talon tiedekahvilassa, Kirkkokatu 6, Hel-

sinki 00170. Esillä ovat normaalit vuosikokous-

asiat, kuten yhdistyksen tilinpäätös, tulo- ja

menoarvio, toimintakertomus ja -suunnitelma.

Lisäksi on mahdollisuus keskustella lehden sisäl-

löstä ja linjasta.

Kokoukseen ovat tervetulleita toimitusneuvoston

jäsenten ohella kaikki jäsen- ja kannatusjäsen-

tilaajat. Olisi tärkeää, että mahdollisimman moni

pääsisi mukaan. Vuosikokoukset on hoidettu usein

kovin pienellä osallistujamäärällä yhdistyksen

kokoon nähden.

Osallistujille kahvitarjoilu, kahvilasta on os-

tettavissa myös muuta juotavaa ja pientä suolais-

ta tai makeaa purtavaa.

Ilmoittautuminen miel. 12.2.2008 mennessä Heidi

Haahtela, p. 050-354 81 86,

email vartija@kolumbus.fi
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Erkki Niinivaaran syntymästä

sata vuotta

Syyskuun lopussa pidettiin Helsingissä
Erkki Niinivaaran syntymän 100- ja Erkki
Niinivaara-seuran 20 vuotisjuhlaseminaa-
ri. Osa seminaarin puheenvuoroista on
saatu tämän Vartijan alkuun.

Erkki Niinivaarahan oli, kuten Juhani

Veikkolan artikkelista käy ilmi, lähihisto-
rian merkittävimpiä suomalaisia kirkolli-
sia ajattelijoita ja vaikuttajia, joka toimi
reilut pari vuosikymmentä myös Vartijan

päätoimittajana. Lehti saa kiittää Niini-
vaaraa osin jopa olemassaolostaan, Varti-
jan luotsaamisesta jääräpäisesti erityisesti
yli 1970-luvun hankalien loppuvuosien
ennen kuin Opetusministeriön mielipide-
ja kulttuurilehtitukijärjestelmä perustet-
tiin. Mutta samalla Niinivaara loi lehdelle
linjan ja profiilin jota kaikki  toimittajat
hänen jälkeensä ovat yrittäneet jatkaa:
avara, sitoutumaton, keskusteleva, asian-
tunteva.

Monen mielestä ehkä kauneimman
kiitoksen Vartija sai Niinivaaran kaudella
Ylioppilaslehden arviossa Kari Rydma-

nilta 5.2.1960.
”Vartija on meillä harvinaislaatuinen

osoitus kirkollisesta valveutuneisuudes-
ta… Erityisen antoisia ovat olleet nimi-
merkki Sociuksen [Niinivaara] pakinat,
joissa terävän kritiikin rinnalla on ollut

suuri määrä hyviä ja syviä ajatuksia.”
Ylivoimaisesti tunnetuimman puheen-

vuoronsa Niinivaara käytti synodaaliväi-
töskirjassaan Maallinen ja hengellinen

(1952). Kirja herätti sen ajan oloissa
omassa lajissaan ennen näkemättömän
mediamylläkän. Kirjaa ja siitä syntynyttä
hälyä kommentoitiin mm. Tanskan, Sak-
san ja Yhdysvaltain lehdistössä. Suomen
korkeimman tason kannanotto oli presi-
dentti Paasikiven tervehdys kirjoittajalle
vuoden 1952 lopussa.

Kirkollisten vastustajien jyrkimpiä sa-
nakäänteitä käyttivät varmaankin – yllätys
yllätys – Urho Muroma ja Osmo Tiililä.

Niinivaaran perikunta oli huomioinut
100-vuotissyntymäpäivän mm. painatta-
malla Erkki Niinivaaran 1960-luvulla kir-
joitetun Joonan laivaloma -nimisen teks-
tin kirjaksi. Kirjaa painettiin muutaman
kymmenen kappaleen numeroitu sarja.

Niinivaaraa tunteville kirja ei tuota yl-
lätystä, se on aivan yhtä huolellista, terä-
vää ja moniulotteisesti ilmaisevaa tekstiä
kuin tekijän yleensäkin. Tyyli on kirjoitta-
jalle tyypillistä kyselevää, pelkistettyä,
jopa hauraan läpikuultavaa esseetyyliä
nautittavimmillaan.

Joka kolmas virke kelpaisi aforismik-
si. Muutama esimerkki:
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”Usko erityiseen kristittyjen Jumalaan
on syvää harhaa.”

”Kristittynä olemisessa ei tule mitään
lisää ihmisenä olemiseen.”

”Niin kuin Jumala luo maailman tyh-
jästä, ex nihilo, samoin inhimillinen mie-
likuvitus loihtii esiin ennen olematonta.”

”Ei ole olemassa mitään pientä yksi-
tyistä autuutta. On vain koko maailman
autuus” ... sillä ”Niin  kauan kuin  koko
maailma ei ole vapaa, ei kukaan meistä
ole todella vapaa.”

Niinivaaran ajattelua on luonnehdittu
avaraksi kansankirkollisuudeksi. Esimer-
kiksi viimeksi mainitun aforismin valossa
määritelmä on hieman vaisu ja suppea.

Niinivaaran omaleimaisuus perustui
paljolti siihen, että hän koki ammentavan-
sa perustelut näkemyksilleen Raamatusta
ja luterilaisuudesta. Joonan laivalomassa-

kin hän päätyy uskottavasti sisäänpäin

lämpiävän ja itsekeskeisen yksilöhurskau-
den kriitikoksi sekä koko ihmiskunnan Ju-
malan hahmottelijaksi lyhyen Vanhan
Testamentin kertomuksen perusteella.

Luterilaisuuteen ja Raamattuun pitäy-
tymiseen ei useinkaan ole totuttu liittä-
mään mielikuvia avarasta ajattelusta, hu-
manismista, kyselevästä tietämättömyy-
destä ja etsimisestä. Niinivaaran kohdalla
nämä käytännössä tuiki harvinaiset käsite-
parit kohtasivat. Hänen ajattelustaan on
vaikea löytää mitään luotaantyöntävää ja
poissulkevaa, tieteellisesti tai filosofisesti
tunkkaista. Silti hän oli oikea ”uskovai-
nen” jonka visio kristinuskon merkityk-
sestä ja mahdollisuuksista oli aivan toista
tuhatkertaluokkaa kuin perinteinen, oman
sielun autuutta varjeleva hurskaus.

Martti Mäkisalo
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Markku Heikkinen

Missä on radikaali rakkauden

ilosanoma?1

Elämä on. Se on nerokas lause, jonka eräs
mobilaattori, joka tarjoaa yhteyksiä ihmis-
ten välille, on ottanut mainontaansa. Kirk-
kojen katollakin voisi komeilla iso neon-
valo ELÄMÄ ON.

Facebookissani on lentävä lause: elä-

mä sattuu kerran kohdalle – älä kulje siltä

ohi. Nyt on tämä hetki kohdalla ja minulla
on lupa sanoa. Toisaalta hirvittää se jee-
sustelun vaara mikä tässä on käsillä. Mikä
minä olen mitään sanomaan. Olenhan täl-
lainen on ja off-kristitty. Herkästi innostu-
va ja palava mutta hallinnoivien, rationaa-
listen insinöörikristittyjen kanssa liian
helposti hiipuva.

Annettuun teemaan vastaan että se on
sekä että. Kirkossa sekä sen toiminnalli-
nen että ideologinen taso ovat yhteydessä
toisiinsa, dialogissa. Toinen toistansa kor-
jaten. Molemmat tulisi päivittää, tulkita
ihan luterilaiseen identiteettiin vedoten tä-
män ajan ihmisiä puhutteleviksi. Minulle
luterilaisuus on yhteiskunnallinen, kristil-
lisyyttä päivittävä muutosliike.

Ihminen on sosiaalinen olento, kas-
vamme kulttuurissa, tulemme yksilöiksi
yhteydessä toisiin, yhteisössä. Se on para-
doksaalista. Yksilöksi ei tulla shoppaa-

malla yksilöllisesti vaan olemalla yhtey-
dessä toisiin ihmisiin. Minua ei ole ilman
sinua. Tulkitsen niin, että kristinuskon pe-
rustava voima on myös tässä, olemme
olemassa toisiamme varten tullaksemme
itseksemme, jotta Jumalan luomistyö to-
teutuisi meidän kauttamme ja meissä. Hy-
vin sattuessa näin käy seurakunnassakin,
jossa saan ihmisen kasvot pienen pienenä
osana muuta ihmiskuntaa, monien eri
kirkkojen laajaa yhteisöä, kansainvälistä
networkkia. Ja osa ihmisistä, kristityistä
on ja pysyy kirkkojen, seurakuntien ulko-
puolella – osa kirkon politiikan takia ja
osa omasta tahdostaan  koska ei kykene
olemaan jäsenenä. Tässä on huimaava,
kutsuva näköala jokapäiväiseen, arkipäi-
väiseen kommunikaatioon ja vallankäyt-
töön. Miten aidosti olen mukana? Kuinka
palava olen? Mitä jätän sanomatta, mitä
panttaan ja pihtaan; millä vähennän sinun
kasvuasi ja millä riistän loistoasi? millä
estän luomistyön ja uskon itseltäni ja toi-
silta?

Henkilökohtainen on poliittista. Näin
korostivat feministit aikoinaan. Kristityksi
tunnustautuminen on monen suomalaisen
elämänpiirissä henkilökohtainen valinta.

1 Perustuu alustukseen Erkki Niinivaara-seuran seminaarissa aiheesta ”Kirkon haaste – ideologinen vai
toiminnallinen?” 30.09.2007 hotelli Rantapuistossa Helsingissä.
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Suurin osa tuttavistani,  ystävistäni eivät
kuulu enää kirkkoon ja heillä on siihen
painavat syynsä. Itsekin olen eronnut jo
kaksi kertaa.

Minut on aikoinaan kastettu taas lute-
rilaiseen kirkkoon. Isäni on luterilainen.
Äitini oli ortodoksi ja evakko. Patriarkaa-
linen marssijärjestys oli määräävä, ei mi-
nun tahtoni, jonka määrittäminen lapsu-
kaisen jokeltelulta ja suoralta huudolta
olisi ollut haaste. Kun tapaan ihmisiä,
saan selittää, miksi kuuluun kirkkoon,
miksi halusin seurakuntaneuvostoon, mik-
si käyn messussa. Ehkä hyvä niin. Se ei
ole itsestäänselvyys minullekaan.

Tulta ja tappuraa

Seuraavaksi muutamia henkilökohtaisia ja
poliittisia kuvia. Kuten monet lapset, itse-
kin olen ollut sinisilmäisenä pellavapäänä
kiinnostunut tuonpuoleisesta, Jumalasta,
jonka luo kaikki sukulaiset lensivät asu-
maan kuten Hectorin laulussa tehtiin. Kai-
nuustahan lähdettiin myös sankoin jou-
koin Ruotsiin tuolloin, jolloin oli paljon
lunta ja teimme lumienkeleitä metrin ki-
nokseen. Rukoilin  joka päivä ja lähetin
näin kuulumisia, terveisiä varhain kuol-
leelle äidilleni ja muille tuntemattomiksi
jääneille läheisiksi luettaville ihmisille.
Uskontotunneilla keskustelin aktiivisesti
hyvän ja pahan kysymyksistä. Mutta Jee-
sus oli minulle pitkään joku harmaan har-
miton, kaukainen, eteerinen mies, joka
syntyi talliin ja sitten ratsasti kulahtaneen
aasin selässä. Yo-kirjoitusten jälkeen olin
2 kuukautta interraililla ja kiertelin Espan-
jan ja Italian kirkkoja ja luostareita matka-
lukemisena Hesseä ja Waltaria. Varsin
sentimentaalinen tapaus siis.

Kahden kuukauden romanttisen köy-
häilyn jälkeen saavuin Sveitsin Alpeille,

kostean kylmään hosteliin, joka oli pilvien
korkeudella: siellä ei ollut ristinsielua. Il-
lalla paikkaan ilmestyi kaksi suomalaista
tyttöä kuin jostain Adams Family -eloku-
vasta. He kävelivät minua kohti, antoivat
uuden testamentin ja sanoivat: lue tämä.
Sinä yönä luin ahmien evankeliumit,
apostolien teot ja kirjeet. Miksi kukaan ei
ollut kertonut minulle tästä Jeesuksesta?
Jeesushan oli mahtava tyyppi, ihmisoi-
keustaistelija, oikeudenmukaisuuden saar-
naaja, rakkauden esikuva, sankari – ei mi-
kään lässy, munaton kaveri, joka muistutti
etäisesti epävarmaa rippipastoria. Kristuk-
sessa oli rakastavaa tulta ja tappuraa.

”Ensimmäiset tulisivat viimeiseksi…
autuaita olivat köyhät… jollen tulisi lap-
sen kaltaiseksi  en  pääsisi  taivaan  valta-
kuntaan… kaiken minkä olen jättänyt te-
kemättä yhdelle vähimmistä olin jättänyt
tekemättä Hänelle. Antakaa niin teille an-
netaan... antakaa anteeksi… kuka olisi
syytön heittäisi ensimmäisen kiven…”

Halusin seurata tätä Jeesusta, jonka
tunsin haastavan kirkon ja valtion publi-
kaanit ja fariseukset, luutuneet organisaa-
tiot, jähmettyneen, omahyväisen vallan-
täyteyden. Koin jotain erityistä: se oli
syvä helpotus ja huokaus kuin joku paina-
va historiallinen taakka olisi alkanut su-
laa. Olin vapaa. Tunsin tarvetta antaa an-
teeksi ja saada anteeksi. Tunsin rakastava-
ni ihmisiä. Sain alkaa alusta 18 v. abitu-
rienttina, joka sai L:n paperit.

Kajaanissa menin helluntaiseurakun-
taan, koska siellä oli meininkiä. Kävin

Yksilöksi ei tulla shoppaamalla yksilöllisesti vaan
olemalla yhteydessä toisiin ihmisiin. Minua ei ole
ilman sinua.

165



helluntaikasteella, liityin helluntaikuo-
roon ja lähetin kaikille marginaalisille ys-
täville tuomiohenkisen kirjeen ja hehän
peljästyivät vallan: Markku on tulossa
hulluksi. Niin juuri, hullutuksestahan täs-
sä oli kyse. Noh, puolen vuoden hellari-
jakson jälkeen minun oli mentävä. Eivät-
hän kunnon uskovaiset olleetkaan vapaita.
He pelkäsivät elämää maailmassa, joka oli
heille liian maallinen ja uhkasi oikean us-
kovaisen tiellä pysymistä. Jollakin oli
ikuinen kilvoittelu käynnissä tupakan
kanssa joku nuorukainen punasteli mur-
rosikäisen haluissa. Mutta rahan- ja mam-
monan himosta, vallantäyteydestä  ei to-
distanut kukaan. Halusin  löytää Jeesuk-
sen.

Lähdin Israeliin, jossa ollessani
Tshernobyl räjähti ja lehdessä oli Suomen
yllä sankka saastepilviverho. Rukoilin Je-
rusalemissa    Vanhankaupungin muurin
laitamilla pimeässä puistossa. Jeesusta en
kohdannut mutta sen sijaan yksinään har-
hailevia miehiä, jotka etsivät jotakin.
Myöhemmin ymmärsin että eivät he Jee-
susta etsineet vaan toisia miehiä.

Hallinnollista kaavailua

Seurakuntaneuvostossa on kuluneen vuo-
den aikana puhuttu paljon, kyllästymiseen
asti seurakuntien yhdistymisestä. Olemme
tavanneet selvitysmiehiä ja katsoneet kal-
voja.  Kirkko  tähyää ajan bisnesmantran
mukaan suurempia yksiköitä ja olettaa sen
tuovan mukanaan kustannussäästöjä.

Mutta mitä hyvää se tuo työn eturintamal-
le, ihmisten kohtaamiseen? Hallinnollista
kaavailua on kirkossa hurjasti paljon
enemmän kuin tulenpalavaa puhetta työn,
uskon merkityksestä. Miksi uskoa tarvi-
taan?

Kerran olin seurakuntayhtymän kirk-
kovaltuustossa varajäsenenä. Sielläkin
olivat hallinnollis-taloudelliset rakenne-
uudistukset keskiössä. Yhteiskunnassa
asemansa vakiinnuttaneet ekonomit ja va-
ratuomarit, yrittäjät olivat äänessä (sanon
tämän kaikella rakkaudella). Olin siellä
varajäsenenä virttynyt villapaita päälläni:
kenenkähän joukoissa seisoin: Oliko tääl-
lä muita köyhiä, pätkätyöläisiä, eronneita
ja karanneita, lapsena säikähtäneitä, ojan
pientareille pudonneita? Oli siellä.

Ehkä hellaritaustan vuoksi olen ollut
pitkään allerginen seurakuntia kohtaan ja
erityisesti sitä henkistä vallankäyttöä koh-
taan, joka on puettu hengellisen termino-
logian kaapuun. Miten voi olla, että hel-
luntaiseurakunnassa ihmisten suurin huo-
lenaihe oli se pääsevätkö he tupakkatötte-
röstä irti: Mitä Kristuksen vapautta siinä
on? Menestyksen teologia on salakavalaa.

Dostojevskin Karamazovin veljeksis-

sä itse Messias saapuu takaisin maan
päälle keskiajalle ja kohtaa kirkon pään,
suurinkvisiittorin. Suurinkvisiittori pidät-
tää Herran ja heittää tämän vankityrmään:
Hän on vihainen ja pettynyt Kristukseen,
joka jätti maailmaan niin vaativan rakkau-
den ja vapauden opin. Suurinkvisiittorin
mukaan ihmiset, kansa, massa ei halua
seurata Kristusta, koska he eivät kestä hä-
nen rakkauden aatteen tuomaa velvoitta-
vaa vapautta. Ihmiset haluavat takaisin or-
jiksi, alamaisiksi kirkon helmaan ja kirk-
ko on sen armossaan täyttänyt. Kirkon
helmassa ihmisten  ei  tarvitse  ajatella  ja

Kajaanissa menin helluntaiseurakuntaan, koska
siellä oli meininkiä. Kävin helluntaikasteella, lii-
tyin helluntaikuoroon ja lähetin kaikille margi-
naalisille ystäville tuomiohenkisen kirjeen.
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taistella, tulla itsekseen. Kristus saa luvan
mennä, häntä ei enää tarvita. Mikä on
Kristuksen asema tämän päivän kulutus-
markkinoilla kiihtyvän ilmastonmuutok-
sen maailmassa? Kuinka kristitty voi elää
tyytyväisenä rauhassa?

Miesystäväni, exäni kautta pääsin lä-
hemmäksi seurakuntaan. Opin tuntemaan
Kallion srk:n työntekijöitä ja srk:n sisäisiä
mittelöitä ja kähmintöjä. Ja mitä parem-
min opin tuntemaan papiston hienoina
työntekijöinä, jotka jakavat omastaan
mutta säilyvät kuitenkin vajavaisina ihmi-
senä, sitä suurempi tila tuli Jumalalle ja
Jumalan ikävälle. Sain  katsella Jumalaa
kirkon korkean, korskean kuoren ohi ja
läpi. Katseeni ei nauliintunut näytelmän
kulisseihin. Mitä vähemmän kirkkoa ja
korskeita kuoria, maallisia esikuvia, hen-
gen jättiläisiä, sitä enemmän tilaa jää pie-
nelle ihmiselle, kirkon palvelijalle, kysy-
myksille ja etsimiselle, jossa Jumala voi
toimia. Siinä on jälleen yksi paradoksaali-
nen kuva, vallankuva, joita majailee kris-
tinuskon liepeillä. Jumalahan syntyi huo-
noihin oloihin talliin, Kuningas ratsasti
vaatimattomasti aasilla ja hänet häväistiin
verisesti ristillä. Sellainen on Jumalamme
– miten se tuntuu kirkossa?

Toimiiko salattu tuntematon Jumala,
Pyhä henki? Onko aivan naiivia kirkko-
valtuustossa tai neuvostossa, että otetaan
taloudellisia riskejä, laitetaan seurakun-
tien  toiminta,  ns.  etulinja, jossa ihmisiä
kohdataan, priimakuntoon – maksoi mitä
maksoi. Miksi emme usko, että kyllä Ju-
mala pitää huolen omistaan kuten kedon
kukista. Ehkä rahatkin tulisivat takaisin
korkoineen kun väki palaisi elävään seu-
rakuntaan, joka taistelee välittämisen, lä-
himmäisyyden, ihmisarvoisemman maail-
man, hyvän elämän puolesta. Se on jaka-

mista, osalliseksi tulemista, dialogia. Mitä
me panttaamme? Kivet huutavat jos ei
muut. Tai sitten ei.

Mitä me panttaamme?

Nuoret aikuiset todistavat gallup-tutki-
muksissaan, että he eroavat, koska kirkol-
la ei ole heille mitään annettavaa. Kirkos-
ta eroaminen on tärkeä viesti, jonka mikä
tahansa yritys ottaisi hätähuutona ja vaka-
vasti. Bisnestermein: tuote ei mene kau-
paksi. Kuluttaja sanoo: ei kiinnosta. Olisi
syytä kysyä miksi ei kiinnosta? Mitä se
tarkoittaa? Ehkä sanoma ei kuulu? Me-
diassa kirkko puhuu kuin monipäinen kot-
ka. On piispoja, on kirkkohallitusta, kir-
kolliskokousta, mediapastoreita, ekse-
geettejä ja huomenna tulee uusi mietintö.
Kirkko on hukassa, sanotaan jossain ja
avuksi ostetaan kaiken maailman poppa-
miehet ja konsultit. ”Kuinka paljon ihmi-
nen tarvitsee maata”, kysytään kauniissa
Caetano Veloson laulussa. Siis kyse on
hautapaikan koosta. Kuinka paljon multaa
riittää sinun luillesi? Missä on ajastamme
Kristuksen radikaali rakkauden ilosano-
ma, rauhan ja vapauden vaativa lupaus.
Te olette yhtä arvokkaita – joka ikinen –
rakastakaa toisianne. Pitäkää huoli ympä-
ristöstä. Kristuksen salaisuus on jakami-
sessa ja antamisessa. Miten tästä hullutuk-
sesta muka tehtäisiin kaupallisesti houkut-
televa trendi tai brändi?

Ystäväpiirissäni Kirkon isien, tämän
monipäisen kotkan argumentointi medias-
sa koetaan sekavana: kuka voi puhua Ju-
malan nimissä, he kysyvät, ja millä arvo-
vallalla? Itseäni tämä moniäänisyys vie-
hättää, monenlaiset tulkinnat kiinnostavat.
Olen sen verran mustan huumorin ystävä.
Näin pienessä maassa on jo yhden kirkon
sisällä niin monin tavoin sanomaa tulkit-
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sevia luterilaisia kristittyjä. Puhumatta-
kaan sadoista muista kristillisistä kirkoista
ja muista uskonnoista. Globaalissa maail-
massa on toimeen tultava, yhdessä toimit-
tava, jotta viha ja väkivalta, tyhmyys ei
aja meitä turmioon. Ehkä me onnen pos-

sut täällä ns.  hyvinvointiyhteiskunnassa,
jossa on paljon henkistä pahoinvointia,
yksinäisyyttä, henkistä köyhyyttäkin, piit-
taamattomuutta, emme näe metsää puilta.

Yksi mainosvinkki: Kirkko voisi mai-
nostaa toimintaansa valmentautumiskurs-
sina globaalin ajan haasteisiin: kuinka sel-
vitä moniarvoistuvassa maailmassa. Liity
luterilaiseen kirkkoon! Tule ja tutustu mo-
niääniseen, monimieliseen kotiseurakun-
taan. Jos selviät kirjavan kotiseurakuntasi
lahkolaisten, fundamentalistien kanssa
selviät missä maailman kolkassa tahansa.

Yksi mainosvinkki: ”Liity luterilaiseen kirkkoon!
Jos selviät kirjavan kotiseurakuntasi lahkolaisten,
fundamentalistien kanssa selviät missä maail-
man kolkassa tahansa!”
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Elina Huhta

Kirkon muutos ei ole sama kuin

kirkon kriisi1

Olen ymmärtääkseni tullut pyydetyksi
mukaan tähän keskusteluun eräänlaisena
nuori aikuinen -kiintiön edustajana. En
ole varma, mitä sillä tarkoitetaan. Tuntuu,
että aina vähän mitä milloinkin tilanteesta
riippuen. Nuoria aikuisia ovat tilanteesta
riippuen ketkä tahansa rippikoulun jälkei-
sistä myöhäisteineistä jopa nelikymppi-
siin. Joka tapauksessa nuoria aikuisia tun-
tuu yhdistävän se, että he loistavat poissa-
olollaan kirkossa ja juuri heidän toivottai-
siin sankoin joukoin valtaavan kirkon
penkit. Muista ei niin väliä. Vai milloin
viimeksi olette kuulleet huolestuneen pu-
heenvuoron siitä,  että  keski-ikäiset, nuo
elämästään nautiskelevat, eläköityvät kan-
salaiset viihtyvät Teneriffalla tai kesämö-
killä paljon paremmin kuin kirkon penkis-
sä?

Minua pyydettiin pohtimaan, onko
kirkon haaste ideologinen vai toiminnalli-
nen. On totta, että kirkko on muutoksen
tilassa. Keskustelu velloo niin kirkon va-
rojen kutistumisesta, homoliittojen siu-
naamisesta kuin kirkon yhteiskunnalli-
sesta roolista. Kirkostaeroamisprosentti
on kasvanut vuosi vuodelta. Lisäksi kirk-
ko on joutunut kilpailutilanteeseen. Yhä

useammat suomalaiset eivät näe mitään
ongelmaa siinä, että he käyvät jouluisin
kirkossa ja keväisin Hengen ja tiedon
messuilla, hoitavat itseään aromaterapias-
sa, lukevat New Age -ajattelijoiden henki-
sen kasvun oppaita ja uskovat sielunvael-
lukseen. Hengellisyys on globalisoitunut
ja ihmiset hakevat elämisen ja olemassa-
olon  vaikeisiin  ja  monimutkaisiin  kysy-
myksiin vastauksia yhä kauempaa ja mo-
nipuolisemmista lähteistä. Kirkko on toti-
sesti muutoksen tilassa.

Muuttunut maailma pakottaa kirkon-
kin muuttumaan. Onko siis kirkon muu-
toksen tila yhtä kuin kriisi? Kriisi on mi-
nusta jollain tavalla kielteinen käsite. Se
tuo mieleen sanoja kuten ongelma, onnet-
tomuus, umpikuja ja katastrofi. Haluaisin
ajatella,  että muutos ei  tarkoita kirkolle
kriisiä. Olisi masentavaa ajatella kirkkoa
toimijana, jolle jämähtänyt, staattinen ti-
lanne on tavoitetila. Muutos voi olla hy-
västä, kun siihen suhtaudutaan ja vasta-
taan luovasti ja ennakkoluulottomasti.

Kirkon haasteet

Kirkon haasteet ovat mielestäni sekä ideo-
logisia että toiminnallisia. Nuori aikuinen

1 Perustuu alustukseen Erkki Niinivaara-seuran seminaarissa aiheesta ”Kirkon haaste – ideologinen vai
toiminnallinen?” 30.09.2007 hotelli Rantapuistossa Helsingissä.
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kun ilmeisesti määritelmällisesti olen,
hahmottelen muutamia kirkon keskeisiä
haasteita omasta sosiaalisesta kontekstis-
tani lähtien.

Minä ja lähin ystäväpiirini olemme kol-
mekymppisiä kaupunkilaisia. Elämäämme
luonnehtii sirpaleisuus, hektisyys ja kiire.
Toimimme    monissa    eri    konteksteissa,
olemme aktiivisia, harrastamme monenlai-
sia asioita. Olemme niitä kuuluisia pätkä-
työläisnaisia, joille puolentoista vuoden
mittainen pätkätyösuhde ja sitä myöten var-
muus omasta tulevaisuudesta on pitkä aika.
Valtaosa ystävistäni suhtautuu kirkkoon
myönteisesti, mutta on joko jo kauan sitten
etääntynyt siitä tai ei ole ylipäänsä koskaan
ollut kirkon kanssa läheisissä tekemisissä,
vaikka kuuluisikin kirkkoon. Kirkkoon
kuuluvat kuitenkin kokevat sen tärkeäksi tai
ainakin perustelluksi usein sen vuoksi, että
kirkko tekee hyvää työtä ja tukee haavoittu-
vassa asemassa olevia. Ystäväni eivät ole
kovin kiinnostuneita teologisista kysymyk-
sistä, eivätkä he ”usko niin kuin kirkko
opettaa”. Eivät he välttämättä ole edes ko-
vin syvällisesti selvilläkään siitä, mitä
kirkko opettaa. Tämä ei kuitenkaan tar-
koita sitä, etteivätkö he olisi millään taval-
la uskonnollisia. Kaiken kaikkiaan ym-
märtääkseni suurin osa uskoo ainakin jon-
kinlaiseen Jumalaan ja ehkä tämä on
myös osittain syy pysyä kirkon yhteydes-
sä. Kirkon kriisin tai uuden haasteen syy
ei siis välttämättä ole se, että ihmiset ovat
lakanneet uskomasta tai vieroittuneet hen-
gellisyydestä sinänsä.

Onko muutoksessa sitten kysymys sii-
tä, että ihmiset ovat lakanneet uskomasta
kirkkoon itseensä? Takana ovat ne yhte-
näiskulttuurin ajat, jolloin kirkko määrit-
teli moraalin ja tapakulttuurin ja oli hie-
rarkkisessa valta-asemassa suhteessa jäse-
niinsä. Sen sijaan kirkosta on tullut mieli-
pidevaikuttaja ja tuntuu itse asiassa siltä,
että tämän myötä monet ihmiset ovat al-
kaneet uskoa kirkkoon instituutiona
enemmän kuin aikaisemmin.

Tasa-arvo ja moniarvoisuus

Monet maallistuneet tasa-arvoiseen ja
moniarvoiseen yhteiskuntaan   kasvaneet
nuoret aikuiset ystäväpiirissäni seuraavat
tarkasti kirkon ympärillä käytäviä keskus-
teluja ja reagoivat niihin voimakkaasti.
Naispappeuden ja homoliittojen siunaa-
misen kaltaiset kysymykset herättävät
heissä voimakkaita tunteita. He hämmäs-
televät sitä, että tasa-arvolain oltua voi-
massa jo kaksi vuosikymmentä kirkossa
voidaan vielä katsoa hyväksyttäväksi
naisten vaivihkainen syrjintä. He eivät voi
käsittää sitä, että kristinuskon ytimessä on
armon ja rakkauden sanoma, joka kuiten-
kin halutaan rajata kuuluvaksi vain hete-
roseksuaalisille pariskunnille. He toivoisi-
vat, että kirkko olisi yhteiskunnallisen oi-
keudenmukaisuuden puolestapuhuja, joka
ottaisi myös omassa toiminnassaan kantaa
syrjittyjen ja päähän potkittujen puolesta.
Tuttavapiiriini kuuluvat nuoret aikuiset
ovat yhä useammin valmiita eroamaan
kirkosta siksi, että virallinen kirkko toimii
heidän mielestään epäeettisesti tai konser-
vatiivisesti tai arastelee ottaa kantaa nais-
pappeuskysymyksen kaltaisissa oikeuden-
mukaisuuskysymyksissä. Toisaalta he
myös asennoituvat erittäin myönteisesti
silloin kun kirkossa otetaan kantaa heille

Hengellisyys on globalisoitunut ja ihmiset hake-
vat elämisen vaikeisiin ja monimutkaisiin kysy-
myksiin vastauksia yhä kauempaa ja monipuoli-
semmista lähteistä.
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tärkeiden asioiden puolesta. Monet heistä
ovat vieraantuneet kirkosta osittain siksi,
että kokevat sen puuhastelevan omien si-
säisten, ideologisten kysymysten parissa
näkemättä sitä, millainen ihmisten todelli-
suus on tässä ja nyt ja mitkä ovat laajem-
min yhteiskuntaa koskettavia ideologisia
kysymyksiä. Nykyisillä eväillä kirkko saa
odottaa jatkoa kirkosta vieraantuneiden ja
eroavien pakotrendille. Jos kirkko haluaa
pitää joukossaan nuoret aikuiset, sen on
myös uskallettava uudistua ja muuttua.
Tämä on yksi tärkeimmistä haasteista,
joka kirkolla on käsissään.

Kuten sanottua, kirkon haasteet ovat
myös toiminnallisia. Myös kirkon toimin-
nassa pitäisi nykyistä enemmän suosia va-
riaatiota ja monimuotoisuutta. Toki ihmi-
set tulevat kirkkoon edelleen kasteelle, vi-
hittäviksi ja hautaan siunattaviksi, mutta
muuten perinteiset toimintamuodot kuten
piirit, kerhot tai sunnuntaiaamun messu
eivät houkuttele ainakaan nuoria aikuisia.
Minä tai ystäväni emme tahdo vääntäytyä
mahdollisesti viikon ainoana vapaapäivä-
nä kello kymmenen kovaselkäiseen penk-
kiin istumaan. Osittain kyse on kulttuurin
muutoksesta. Ihmiset ovat yksilöllisiä ja
suunnittelevat aikataulunsa ja olemisensa
kukin tavallaan. Ihmisillä on kiire. Aika
on kallista. Säännöllinen, viikoittainen li-
säohjelmanumero omaan aikatauluun ei
tunnu houkuttelevalta. Osittain ongelma
on vapaa-ajankäytöllinen  ja aikataululli-
nen, mutta myös sisällöllinen. Perinteiset
toimintamuodot ovat epäkiinnostavia eikä
sisältö houkuta. Miksi siis osallistua?

Työpaikoille ja baareihin

Sen sijaan että kirkko yrittää houkutella
ihmisiä kirkkoon tai seurakuntataloon pe-
rinteisiin tapahtumiin, eikö se voisi tulla

sinne, missä ihmiset ovat? Työpaikoille,
kahviloihin, baareihin. Oli mukavaa lu-
kea vähän aikaa sitten Kirkko ja kaupunki

-lehdestä ilmoitus muistaakseni Meilah-
den seurakunnassa tiistai-iltana puistossa
järjestettävästä arkimessusta. Myös graa-
fisen alan Vuoden huiput -palkinnon saa-
nut Armo-kampanja ja erityisesti sen net-
tisivut tekivät moniin ystäviinikin vaiku-
tuksen. Mieleen on myös jäänyt parin
vuoden takaa juttu käpyläläisestä papista,
joka päivysti säännöllisesti tiettyinä iltoi-
na paikallisessa baarissa, keskusteli ih-
misten kanssa ja kuunteli heidän murhei-
taan. Muistaakseni hän saattoi pitää baa-
rissa myös pienimuotoisia raamattupiire-
jä. Jopa kauppakeskuskappelit, jotka ehkä
sinänsä tukevat ei-toivottavan kulutus-
kulttuurin pönkittämistä, ovat hyvä esi-
merkki uusista ennakkoluulottomista toi-
mintamuodoista, joita nyt tarvitaan ihmis-
ten kohtaamiseksi.

Tuttavapiiriini kuuluvat tavalliset
nuoret ihmiset, joiden kosketus kirkkoon
on usein nykyisin kovin ohut, eivät ole
kiinnostuneita teologisesta kädenväännös-
tä. He kuuntelevat hämmästyneinä pää
kallellaan keskustelua siitä, pitäisikö kir-
kon itsensä tekemä seksuaaliopas kieltää,
koska siinä kiltein sanankääntein maini-
taan esiaviollisen seksin vaihtoehto. Heil-
le on täysin epäoleellista, mihin kohtaan
karttaa seurakuntarajat on piirretty. He
ovat kiinnostuneempia siitä, vastaako
kirkko heille tärkeisiin kysymyksiin tai
kohtaako kirkko tämän päivän ihmiset ja
heidän elämänsä. He toivoisivat kirkon

Nykyisillä eväillä kirkko saa odottaa jatkoa kir-
kosta vieraantuneiden ja eroavien pakotrendille.
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olevan matalakynnyksinen yhteisö, johon
kaikki hauraat ja rikkinäiset ja rakkautta
kaipaavat ihmiset toivotetaan tervetulleik-
si. Mikäli nuoret aikuiset koetaan tärkeänä
tässä ”ideologisessa ja toiminnallisessa
kriisissä” nämä ovat asioita, joihin pitäisi
kiinnittää huomioita.

Tuttavapiirini kuuntelee hämmästyneinä pää kal-
lellaan keskustelua siitä, pitäisikö kirkon itsensä
tekemä seksuaaliopas kieltää, koska siinä kiltein
sanankääntein mainitaan esiaviollisen seksin
vaihtoehto.
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Juhani Veikkola

Erkki Niinivaara, yhä ajankohtainen

haaste teologialle ja kirkolle1

On syytä todeta, etten ole mikään Niini-
vaara-tutkija. Lupauduin kokoamaan Erk-
ki Niinivaaran 100-vuotismuistoseminaa-
riin hänen ajatuksiaan lähinnä siksi, että
Niinivaara on ollut merkittävä omalle us-
kontulkinnalleni. Nyt kun olen käynyt uu-
delleen läpi hänen teoksiaan, huomaan en-
tistä selvemmin, miten suuressa määrin
todella saan olla kiitollinen hänen anta-
mistaan virikkeistä.

Henkilökohtaisen kosketuksen Erkki
Niinivaaraan sain kahdessa yhteydessä.
Ensinnäkin asuin opiskeluaikani lopulla
vuoden verran Meilahdessa Niinivaaran
ollessa siellä kirkkoherrana. Muistan Erk-
ki Niinivaaran saarnatyylin, joka oli hiu-
kan kuivakka, mutta avasi usein tuoreita
näkökulmia tekstiin ja pani kuulijat ajatte-
lemaan. Kuulijakunnan koostumus olikin
pääasiassa akateemista väkeä, kulttuurivä-
keä ja etsijöitä. Toisena pappina oli silloin
Veikko Vanha-Perttula, jonka saarnates-
sa kirkko oli usein täynnä, mutta täysin eri
väkeä.

Toinen kohtaaminen oli  silloin,  kun
vuoden 1971 alusta tulin Kirkon yhteis-
kunnallisen toimikunnan sihteeriksi ja
Toivo Palon työtoveriksi. Erkki Niinivaa-

ra oli toimikunnan puheenjohtaja. Niini-
vaara ja  Palo sopivat hyvin yhteen. He
olivat luonteeltaan hyvin samanlaisia,
kuuntelevia, elämän reunaan kysymys-
merkkejä asettavia ja harkiten, mutta roh-
keasti kantaa ottavia persoonia.

Erkki Niinivaaraa voisi   luonnehtia
hiljaiseksi elämän tarkkailijaksi, kuunteli-
jaksi, älyköksi, kulttuurikriitikoksi, aforis-
tikoksi. Hänen kuivakan huumorinsa sar-
kastinen sävy on hyvin hienovaraista.
Saarnaajana hän oli tuoreiden näkökul-
mien esiin nostaja ja totuttujen tulkintojen
kyseenalaistaja.

Pyrin seuraavassa tarkastelemaan Nii-
nivaaran ajattelua siinä kontekstissa, joka
siihen vaikutti ja jäsentämään sitä kol-
meen kategoriaan, jotka koskevat todelli-
suuskäsitystä, ihmiskäsitystä ja kirkkokä-
sitystä. Annan Niinivaaran omien tekstien
puhua mahdollisimman paljon. Suorat si-
taatit on kursivoitu. Rajoitun vain Niini-
vaaran julkaistuihin teoksiin. Vartija -leh-
den kirjoituksia ja pakinoita en ole käynyt
systemaattisesti lävitse.

Eräs vaikeus Niinivaaran ajattelua eri-
tellessä ovat lukuisat sitaatit. Moniin hen-
kilöihin hän viittaa nimeltä mainiten, mut-

1 Perustuu alustukseen Erkki Niinivaara-seuran seminaarissa aiheesta ”Mitä Niinivaara sanoi? Mitä hän
sanoisi nyt?” 30.09.2007 hotelli Rantapuistossa Helsingissä.
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ta kirjoissa on myös lukuisia kohtia, jotka
alkavat: ”on sanottu, että…” ilman mai-
nintaa, kuka ja missä on näin sanonut.
Paikoin on ilman tarkempaa tutkimusta
vaikea sanoa, mikä on Niinivaaran omaa,
mikä toisten ajattelua. Niinivaaran omaa
on kuitenkin epäilemättä synteesi, jolla
hän luo siteeraamistaan ajatuksista oman
katsomuksellisen kokonaisuutensa.

Uuskansankirkollisuus

Sodan jälkeen muodostunut asevelipap-
pien ryhmä oli vastavoima anglosaksisel-
le, yksilöhurskautta korostavalle suun-
taukselle. Ryhmä painotti kirkon yhteisöl-
listä tehtävää ja vaati sen avartumista.
Kirkon ajattelutapaa ja toimintatapoja oli
muutettava, jotta siitä tulisi eri väestöpii-
rejä palveleva kansankirkko. Oli etsittävä
yhteyttä aktiivisen seurakuntayhteyden
ulkopuolella eläviin jäseniin ja oltava mu-
kana ajan yhteiskunnallisten, taloudellis-
ten ja  kulttuuristen  kysymysten pohdin-
nassa.

Niinivaara oli yksi tämän ryhmän kes-
keisimpiä vaikuttajia. Sotakauden jälkei-
sestä murroksesta hän kirjoitti itse näin:

Oltiin yhtäkkiä tekemisissä saman to-

dellisuuden kanssa kuin kaikki  muutkin.

Seurakunta ei ollut enää valikoitunut, kir-

kossakävijäin pari prosenttia, se oli vali-

koimaton suomalaisten miesten jyhkeä, ki-

roileva maailma. Todellisuus oli aluksi

heidän kaikkien läsnäolonsa ja sitten pel-

kistynyt toveruus sodan karmeitten kasvo-

jen edessä. Oli pakko ruveta ajattele-

maan. – Kuvatun taitekohdan jälkeen ei

ihmisen kärsimyksen äärellä kuitenkaan

ole teologista alibia, ei perusteluja sille

ajatukselle, että todellisuus olisi vain pai-

koitellen otettava vakavalta kannalta. (Ih-

misen ääni 121)

”Lundilaisuus”

Ruotsin kautta tuli vaikutteita uudesta
Luther-tutkimuksesta ja Luther-renes-
sanssista, jossa luominen ja lunastus liitet-
tiin tiiviisti yhteen. Vastustajat nimesivät
sen ”lundilaisuudeksi”, jolla  pietistisissä
piireissä oli pelottava kaiku. Niinivaara si-
teerasi usein Regin Prenteriä, Ragnar

Bringiä ja erityisesti Gustav Wingreniä.
Hän korosti, että nimenomaan luomisusko
on otettava vakavasti.

Lutherin raamatuntulkinta nousee

luomisajatuksen pohjalta. Jumala on toi-

miva ja vaikuttava, Kristuksessa itsensä

ilmoittanut Jumala. Hänen kätensä on to-

dellisena tämän maailman keskellä. Sama

Jumala toimii myös Golgatalla.  Jumala

luo silloinkin kun hän vanhurskauttaa. –

Luomisen ja pelastuksen Jumala on sama.

(Maallinen ja hengellinen 57–58)
Kirjassaan Maallinen ja hengellinen

hän ottaa lähtökohdakseen Lutherin kol-
me keskeistä painotusta: kutsumus-aja-
tuksen, kaksiregimenttiopin ja predesti-
naatioajatuksen, joskin viimeksi mainittu
jää myöhemmässä kehittelyssä vähem-
mälle huomiolle. Hän toteaa, että luteri-
laista oppia kahdesta hallitusvallasta on
usein tulkittu siten, että se on johtamassa
kaikkien elämänalueitten omalakisuuteen.
Aito luterilainen perinne ei kuitenkaan
johda minkään elämänalueen omalakisuu-
teen. Myös maallinen regimentti on tiu-
kasti Jumalan rakkauden käsissä. Luteri-
lainen käsitys näkee Jumalan toimivan
koko luomassaan maailmassa, sekä evan-
keliumin että lain piirissä. Se, että Jumala
toimii ja luo joka hetki uutta, merkitsee
tähän yhteyteen sovitettuna, että hän pa-
nee myös meidät joka hetki etsimään uut-
ta, vanhurskaampaa järjestelmää. Ratkai-
suja ei löydetä valmiina mistään ideolo-
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giasta. Ne määrää tilanne, lähimmäisen
paras.

Reformaation perintö merkitsee Niini-
vaaralle siis jatkuvaa kyselyä ja keskuste-
lua, tradition herkeämätöntä tarkistusta:

Luterilaisen käsityksen mukaan kaikki

opit, myös tunnustukset, on Jumalan Sa-

nan valossa tarkistettava. Tämä merkitsee

pysyvää henkistä liikettä. Tarkistusta on

suoritettava alati, ei ainoastaan joinakin

poikkeuksellisina historian hetkinä. Aina

on mahdollisuus, että on syntynyt itses-

tään selviä olettamuksia, jotka ovat huo-

maamatta muuttaneet alkuperäistä sano-

maa. Tradition seulonta on kirkon elä-

mänkysymys. (Maallinen ja hengellinen

16–19)

Bonhoeffer

Dietrich Bonhoefferin vaikutus Niinivaa-
ran ajatteluun on ilmeinen, joskaan sitä ei
ole kunnolla tutkittu. Tähänastisessa Nii-
nivaara-tutkimuksessa siihen viitataan
vain ohimennen. Niinivaara viittaa itse
myöhemmissä kirjoissaan, mutta myös
varhaisemmissa   kirjoissa   on lausumia,
joissa on aidosti bonhoefferilaisia sävyjä,
puhetta uskonnottomasta uskosta. Bon-
hoefferin vankilakirjeet ilmestyivät suo-
meksi Niinivaaran kääntäminä vuonna
1963. Saiko Niinivaara virikkeitä Bon-
hoefferin ajatuksista jo ennen sitä vai in-
nostuiko hän Bonhoefferista siksi, että täl-
lä oli samanlaisia ajatuksia kuin hänellä?
Tässä olisi jollekin tutkijalle pienen selvi-
tyksen aihe.

Kirjassaan Maallinen ja hengellinen

(1952) Niinivaara toteaa:
Aito luterilainen käsitys johtaa sekin

maallistumiseen. Sen mukaisesti ihminen

ei vain ”saa” elää maailmassa, vaan Ju-

mala itse vie uskosta vanhurskautetun ih-

misen keskelle maailmaa, jumalattomien

pariin, kutsumukseen. Lutherin lähtökoh-

dista koko maailma nähdään Jumalan

työmaaksi. Hän ei toimi vain hengellisellä

alueella, vaan kaikkialla. Tämä on evan-

kelisen maallistumisen linja. (Maallinen

ja hengellinen)
Toisaalta Niinivaara puhuu todellises-

ta sekularismista, joka on kirkon vaara.
Juuri ”uskonto” sekularisoituu. Siitä

tulee silloin jotakin, joka on ”ihmistä var-

ten”. Tämän saeculumin aikana sen on

annettava hänelle turvallisuus ja rauha.

Kirkko kylvää itse maallistumista, milloin

se suostuu erottelemaan elämässä uskon-

nollisen provinssin ja tekemään Jumalas-

ta uskonnollisen käsitteen. Näin tehdes-

sään kirkko on kääntynyt epäjumalanpal-

velukseen, koska se on siten ilmaissut, että

Jumalalla on tekemistä vain uskonnollis-

ten asiain kanssa. Se on hylännyt oman

tunnustuksensa, uskonsa jatkuvasti luo-

vaan ja toimivaan Jumalaan sekä tulevan

aioonin jatkuvaan läsnäoloon tämän

aioonin keskellä. (Maallinen ja hengelli-

nen 63–67))
On olemassa Kristus-palvontaa, joka

on järkyttävän epäkristillistä. Kristus

pannaan edustamaan olevaa ja liikkumat-

tomuutta. (Ihmisen tuleminen 114)

60-lukulaisuus

Niinivaara kuunteli tarkasti 60-luvun yh-
teiskunnallisen ja uskonnollisen protestin
ääntä, vaikka se osittain asetti kyseenalai-

Saiko Niinivaara virikkeitä Bonhoefferin ajatuksis-
ta jo ennen sitä vai innostuiko hän Bonhoefferis-
ta siksi, että tällä oli samanlaisia ajatuksia kuin
hänellä?
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seksi myös niitä arvoja, joihin hän rinta-
mamiehenä ja asevelipappina oli sitoutu-
nut. Merkittävää 60-luvun aatemaailmas-
sa oli globaalisuuden avautuminen:

Parhaillaan on käymässä ilmiselväk-

si, että ihmiskunta voi elää vain jos se

suostuu elämään samasta leivästä, vielä

tallella olevista maan antimista, samasta

sateesta ja auringosta, kaikille yhtäläises-

tä oikeudesta, kaikille ansiotta tulevasta

elämän lahjasta ja anteeksiantamuksesta,

sovinnosta eikä kostosta.

Mitä Niinivaara siis sanoi?

Motto

Ei kirkko eikä kristillinen usko ole te-

kemisissä minkään toisen todellisuuden

kanssa kuin sen, minkä jokainen ihminen

kohtaa.

On tyypillistä, että tämä lause, jota
Niinivaara toistaa moton tavoin kirjassaan
Ihmisen ääni (1980) tarkastellessaan elä-
mänsä linjoja, on sekin sitaatti Mikko Ju-

van puheesta.

Todellisuuden jakautumista vastaan

Tämä on läpikäyvä teema Niinivaaran
tuotannossa, erityisesti kirjassa Maallinen

ja hengellinen, mutta myös myöhemmäs-
sä tuotannossa.

Nykyisen ajankohdan luonteenomai-

simpia piirteitä on tunto Jumalan maail-

man ja maallisen, inhimillisen elämän vä-

lisestä kuilusta. ( Maallinen ja hengelli-

nen 8)
Kaksijakoisuuden uskomus ulottuu

välttämättömästi myös Jumala-kuvaan.

Jumalasta tulee eräiden raja-alueiden

valtias. Täystyöllinen yhteiskunta, ihmisen

tietäminen ja rakentaminen, voimien jän-

nittämisen vauhti ja hurma on varsinaista

elämää. Jumalalle kuuluu tuntematto-

muus, sairaus, kuolema ja mitä sen jäl-

keen tulee, jos mitään tulee. Jumalasta it-

sestään tulee uskonnollinen käsite. Hänet

syöstään vallasta ja siirretään omalle

vyöhykkeelleen. Näin ihminen hallitsee ti-

lanteen, koska nyt tiedetään, mikä kulle-

kin kuuluu: elämä ihmiselle ja uskonto Ju-

malalle. (Kirkko ihmistä varten 58)
Todellisuuden kahtiajakautuminen on

Niinivaaran mukaan seurausta siitä, että
luomisusko on menettänyt asemansa us-
konkäsityksissä.

Sen katsomuksen tilalle, jossa Juma-

lan [uskotaan] ylläpitävän ja ohjaavan

kädellään kaikkea tapahtumista muodos-

tuu käsitys ”luonnollisesta” elämänkulus-

ta ja ”yliluonnollisesta” tapahtumisesta.

Edellinen on aina jossakin mielessä yleis-

tä, uskonnolliselta kannalta mitäänsano-

matonta, neutraalia tapahtumien kulkua.

Se, mikä on ”yliluonnollista”, on taas Ju-

malan ”omaa” vaikutusta, Hänen puuttu-

mistaan asioiden kulkuun… näin hahmot-

tuva uskonkäsitys on luonteeltaan spiritu-

alistista. Sen mukaan on Jumalan näky-

mätön, henkinen maailma tämän maail-

man takana. Yhteys Jumalaan on ihmisel-

le mahdollinen vain siten, että päästään

kaiken maallisen ja näkyväisen ”ohi” te-

kemisiin näkymättömän, yliluonnollisen

maailman kanssa. Tästä on luonnollisena

seurauksena kaiken näkyväisen ja käsin-

kosketeltavan vähäksyminen (kutsumus,

lähimmäinen, ”ulkonainen sana”, sakra-

mentit). Jumalalle kuuluminen tässä hen-

kisyyden mielessä pyrkii valtaamaan alaa

Kirkko on kääntynyt epäjumalanpalvelukseen,
koska se on siten ilmaissut, että Jumalalla on te-
kemistä vain uskonnollisten asiain kanssa.
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ja turhentamaan kaikkia näkyväisiä elä-

mänsuhteita. (Maallinen ja Hengellinen

75–76)
Tämän vastakohdaksi Niinivaara aset-

taa luterilaisen uskontulkinnan, jonka
Ydinajatuksia on Jumalan läsnäolo

siellä, missä kaikki on aivan luonnollis-

ta… Kristilliselle uskolle on yliluonnolli-

sen ja luonnollisen raja kasvanut umpeen.

Kaikessa luonnollisessa tapahtumisessa

näkee usko Jumalan toimintaa. Kaikki

olevainen on ihmettä. Kaikessa on yhäti

luomisen henkäys. Ihmeellisyyttä ei ole ai-

noastaan siellä, missä ilmiöiden ”luon-

nollisia” syitä ei voida esittää. (Maallinen

ja hengellinen 77; vrt. Bonhoeffer)
Kaksijakoisen todellisuudenkäsityk-

sen ongelmaksi tulee kysymys näiden kah-

den maailman kohtaamisesta. Ajallinen

tapahtuminen ei sinänsä ole sille Jumalan

toimintakenttä. Vain eräissä kohdissa

”iäisyys leikkaa aikaa”. Tätä kohtaamista

luonnehtii sattuvasti sanonta ”Jumalan

asioihinpuuttuminen”. (Tässä N. viittaa
nimenomaan Tiililään) Historia kulkee

omaa kulkuaan. Tapahtumat kutoutuvat

toisiinsa luonnollisen elämän syiden ja

seurausten liittäminä. On puhe profaanis-

ta elämästä. Mutta erityisissä kohdissa

voidaan seurata Jumalan maailman esiin-

purkautumista. Hän on silloin liikkeellä.

Hänen läsnäolonsa murtaa tavalliset ra-

joitukset…

Lutheriin viitaten Niinivaara toteaa,
että

Usko sen sijaan uskaltaa väittää, että

kaikki historia on Jumalan historiaa. Sitä

ovat myös ”sivistykselliset, valtiolliset ja

yhteiskunnalliset” liikkeet. Jumala kät-

keytyy niidenkin taakse, ne ovat hänen

naamareitaan. (Maallinen ja hengellinen

77–79)

Tästä seuraa, että Niinivaara suhtau-
tuu epäilevästi kaikkeen toimintaan, jonka
eteen pannaan attribuutti ”kristillinen”, ts.
pyrkimyksiin aikaansaada inhimillisen
viljelyksen piiriin erityisiä kristillisiä loh-
koja. Niiden hahmottelu nousee teologi-
sesti luomisen ja lunastuksen toisistaan ir-
rottamisesta. Luominen on taistelua Juma-
lan ja ihmisen vihollisia vastaan ja lunas-
tuksessakin toimii sama Jumala.

Valheen sitomat vangit päästetään va-

pauteen, jälleen elämään Jumalan yhtey-

dessä, so. tosi elämään. Olla pelastettu on

olla ihminen. Näin ajatellen kristillinen

merkitsee samaa kuin jälleen luomistar-

koitusta täyttävä.

Toisaalta N sanoo, että
Kristillistä on vain evankeliumi Jee-

suksesta Kristuksesta, maailman pelasta-

jasta. Meidän tekomme sitä vastoin eivät

ole kristillisiä, ne ovat    tai oikeammin,

niiden pitää olla – inhimillisiä. (Maalli-

nen ja hengellinen 80–87)

Vapautettu ihmisyyteen

Tässä tullaan Niinivaaran ihmiskäsityk-
seen, jossa hän myös torjuu kaksijakoi-
suutta. Antti Alhonsaari on todennut,
että Niinivaaran ihminen on ”tavallinen
arki-ihminen”. Hän torjuu sen, että ihmi-
sessä olisi mitään erityistä uskonnollista
aluetta, mitään pelastettavaa ”sielua”. Ih-
misyyteen kuuluvat normit, arvot ja ihan-
teet ovat samoja kaikille. Ei ole uskonnol-
lisen elämän omia arvoja. Jumalan tahto

Niinivaara suhtautuu epäilevästi kaikkeen toimin-
taan, jonka eteen pannaan attribuutti ”kristilli-
nen”, ts. pyrkimyksiin aikaansaada inhimillisen
viljelyksen piiriin erityisiä kristillisiä lohkoja.
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on luomistahto: että maailma olisi sellai-
nen, jollaiseksi hän on sen tarkoittanut.

Maailma on Jumalan. Ja ihminen,

jonka Hän on tehnyt, asetettiin sen keskel-

le. Taistelu käy ihmisestä, hänen vapaut-

tamisestaan  aitoon ihmisyyteen  kaikkien

vieraitten valtojen orjuudesta. (Kirkko ih-

mistä varten 92)
Syntiinlankeemus oli oikeastaan, ku-

ten on lausuttu, syntiin nousemista. Ihmi-

selle ei kelvannut elää vastaanottajana

Luojan edessä. Hän nousi Luojan rinnal-

le, kuvitteli itsensä hyvän ja pahan, so.

kaiken tietäväksi. Tämän tehdessään hän

luonnollisesti erottautui lähimmäisestään,

kaikesta yhteisestä syyllisyydestä ja taa-

kankantamisesta. (Kirkko ihmistä varten

88)
Joko ihminen on totuuden herra ja

hallitsija tai hän on sen opetuslapsi. Joko

hänellä on valmiit asemat, mitä hänen

ympärillään tapahtuneekin, tai hän on

valmis mielen uudistukseen ja parannuk-

seen. (Kirkko ihmistä varten 45)
Tähän  ihmisen  vapautumiseen  ihmi-

seksi kuuluu myös sosiaalisuus:
Kun ihminen vapautuu ja uskaltautuu

olemaan oma itsensä, silloin hän myös

kääntyy lähimmäiseensä päin, maailmaan

päin. Tämä ei ole maallistumista, se on

Jumalan oma suunta, koska Jumala on

kääntynyt maailmaan päin, ei siitä pois-

päin. (Ihmisen tuleminen 108)

Kirkko ihmistä varten

Niinivaaran kirkkokäsitys on hyvin dy-
naaminen. Elävälle kirkolle on ominaista
muuttuvuus. Kirkko on hänen mukaansa
koko ihmiskuntaa koskevan sanoman liik-
keellä olemista. Sen ainoa tarkoitus on
olla ihmisiä ja elämää varten.

Kirkko on osa sitä Jumalan toimintaa,

joka ulottuu luomisen aamusta täyttymyk-

seen. Kirkko on uusi Israel, uusi ihmissu-

ku maan päällä. Uuden luomisen sana on

liikkeellä ja synnyttää kirkon. (Maallinen

ja hengellinen 88)
Kirkon uskollisuus juuri sen omalle

tehtävälle on näin ollen sen muuttuvuu-

dessa. Oikeaan kirkkoon kuuluu mieli

edetä tuntemattomaan maastoon, tietä-

mättä mitä vastaan tulee. Usein on kirkko

kuitenkin ollut varustamassa asemia siel-

lä, missä taistelu ei enää ollenkaan liiku.

– Ei voi ajatella, että kirkko eläisi linnoit-

tautumisen tunnelmissa ja valmistautuisi

nostamaan laskusillat ylös ympärillään,

kun koko ihmissuku on ahdinkoisella ka-

ravaanimatkalla meiltä nyt salattuja uusia

olosuhteita kohti. (Kirkko ihmistä varten

18)
Eristäytyvä, rajoja vetävä, itseään

varjeleva kirkko ei siis ole uskon kirkko,

vaan epäuskon. Kun kirkko ajatellaan

pyhäksi, hengelliseksi elämänalueeksi,

luovutaan samalla siitä ajatuksesta, että

Jumalan ja saatanan taistelu on kaikkial-

la käynnissä. Kuvitellaan, että on eräitä

tältä taistelulta sen vuoksi suojattuja elä-

mäntoimintoja, että ne ovat uskonnollisia.

(Maallinen ja hengellinen 89)
Kirkko on todellisuuteen saapumista,

aukenemista totuudelle siellä missä kukin

on. Siitä syystä se ei suinkaan taistele elä-

mää vastaan, vaan elämää vääristävää

epäuskoa vastaan, missä ikinä se ihmistä

Niinivaara torjuu sen, että ihmisessä olisi mitään
erityistä uskonnollista aluetta, mitään pelastetta-
vaa ”sielua”. Ihmisyyteen kuuluvat normit, arvot
ja ihanteet ovat samoja kaikille.

178



uhkaa. (Kirkko ihmistä varten 55)
Sen vuoksi, missä kirkko on olemassa,

siellä se luo kansan keskelle elämän pe-

rusteita tutkivan ja vapaan keskustelun il-

mapiiriä. Kritiikki ei ole missään niin tar-

peen kuin kirkossa. – Kirkko voi ruveta

tavoittelemaan valtaa ja pyrkiä henkisesti

holhoten hallitsemaan ihmisiä heidän pal-

velemisensa sijasta. Siitä tulee ”kirkko it-

seään varten” eikä ”kirkko ihmistä var-

ten” (Kirkko ihmistä varten 18, 22)
Kirkon ääni ajan kysymyksissä muo-

dostuu etsien ja tutkistellen. Tähän henki-

seen työhön, joka on varsinaisesti kuuliai-

suutta Jumalan tahdolle, ovat kaikki kut-

sutut osallistumaan. Kirkko on siinä mie-

lessä elimistö, ei joukko yksilöitä. Jos joku

kysyy ”miksi kirkko vaikenee”, hän oi-

keastaan vain tuo esiin kysymyksen ”mik-

si minä vaikenen”. (Kirkko ihmistä varten

47)
Kirjassaan Katselen huonettani Niini-

vaara kirjoittaa kirkosta:
Kirkkokeskeinen ajatussuunta edustaa

perusteetonta triumfalismia, voitonhur-

maa. Kun Kristusta kuvataan uudessa tes-

tamentissa siten, että hän ei katsonut saa-

liikseen olla Jumalan kaltainen (Fil2:4),

kristillinen perinne taas on nimenomaan

halunnut  nousta Jumalan  omistamiseen,

hengelliseen kapitalismiin. On sanottu,

että suurin osa kristilliseen uskon tänään

kohdistuvasta vihasta on hedelmää näin

ylläpidetystä henkisestä tyranniasta ih-

misten kesken. – Kirkonaita on väkivallan

malli kun on kysymyksessä ihmisen suhde

Jumalaan. (Katselen huonettani 79)
Kirkon julistama sanoma ei nykyisin

ole ilosanoma ihmisille heidän elämänti-

lanteessaan. – Ihmisille tarjotaan uskon-

toa uskon asemesta. (Kirkko ihmistä var-

ten 61)

Kuitenkin uskonto ja usko ovat tietys-

sä mielessä toisensa poissulkevia vasta-

kohtia. Juuri niiden välillä käy taistelu

läpi inhimillisen historian. – Ihminen luo-

tiin uskomaan, ottamaan elämä ja kaikki

sen antimet lahjana. Usko on tässä todel-

lisuudessa pysymistä. Se ei ole mikään ih-

misenä olemiseen liitettävä ylimääräinen

lisä, vaan se on juuri ihmisyyden toteutta-

mista. – Nykyajan sitkeimpiä uskomuksia

on, että olisi olemassa jotakin ”uskonnol-

lista” tapahtumista kaiken muun tapahtu-

misen rinnalla. Kun sanontaa laajalti vil-

jellään, sillä tarkoitettaneen joko sitä

asennetta, jossa kaiken hallitsemiseen

noussut ihminen tosiasiallisesti pakenee

Jumalaa uskonnoksi nimittämänsä järjes-

telmän varjossa, tai sitten termillä halu-

taankin päinvastoin viitata uskoon, todel-

lisuuden  tunnustamiseen  ja siinä elämi-

seen. (Kirkko ihmistä varten 88–89)
Kirkkona  oleminen  merkitsee sitä,…

että on avarrettava katsetta ja harjottau-

duttava ajattelemaan ihmiskunnallisesti…

Mitä on siis kirkkona olo tässä ajassa?

Eikö yksinkertaisimmin sitä, että ihmis-

kunnan ja ihmisen perusongelmia katso-

taan silmästä silmään? Kirkko ei silloin

ole itseään varten, vaan sitä varten, että

ihminen voisi olla ihminen, kadottamatta

itseään Jumalan luomassa maailmassa.

(Kirkko ihmistä varten 61–62)
Heimojumalan palveleminen  on kui-

tenkin  epäjumalanpalvelusta…  Kirkkona

oleminen on rakenteellisesti, olemuksel-

Oikeaan kirkkoon kuuluu mieli edetä tuntematto-
maan maastoon, tietämättä mitä vastaan tulee.
Usein on kirkko kuitenkin ollut varustamassa
asemia siellä, missä taistelu ei enää ollenkaan
liiku.
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taan juuri olemista kristikunnassa. (Kirk-

ko ihmistä varten 79)

Mitä Niinivaara sanoisi tänään?

Monet ovat tehneet samana havainnon
kuin minäkin: Niinivaaran vuosikymmen-
ten takaiset tekstit ovat edelleen yllättävän
ajankohtaisia, vaikkakin on selvää, ettei
niiltä voi odottaa kantaa tämän päivän tee-
moihin. Hän puhuttelee sanottavallaan
kuitenkin edelleen tämän päivän ihmistä.

Niinivaaran sanottava nousi siitä, että
hän kuunteli tarkasti, mitä ajassa liikkui,
haistoi herkällä vaistolla uusia virtauksia.
Mahdollisesti hän sanoisi nytkin kuiva-
kalla, sarkastisella huumorilla sävytettynä
jotakin, joka nousee tästä ajasta. Viimei-

simmissä teoksissa tämän sarkastisen,
mutta ymmärtävän huumorin osuus li-
sääntyi: Ohimennen ja Elämän kirpputo-

rilla.
Olen ajatellut, että hän saattaisi innos-

tua  esimerkiksi Mika Ojakankaan kir-
jasta Kenen tahansa politiikka, jossa Paa-
vali otetaan uskonnottomasti filosofiseksi
lähtökohdaksi, kun etsitään ulossulkemat-
toman poliittisen yhteisön mahdollisuutta.

Niinivaara oli modernin ajan ihminen,
mutta hänessä oli jo jotakin postmodernia:
usko ei ole staattista omistamista vaan
liikkeelläoloa, kirkko ei ole niinkään yh-
teisö kuin evankeliumin liikkeelläoloa,
uskon päämäärä on ihmiseksi tuleminen.
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Petri Järveläinen

Humpuukissa ja potaskassa läsnä

oleva kirkko?

Princetonin yliopiston moraalifilosofian
emeritusprofessori Harry G. Frankfurt

julkaisi jokin aika sitten kirjasen, jonka
hän oli otsikoinut ironisesti On Bullshit.
Teos on äsken suomennettu raflavammal-
la nimellä1, mutta koska asia on vakava,
oikaisen hieman, ja suomennan teoksen
aiheen vähemmän tunteita tai ainakin toi-
senlaisia tunteita nostattavalla nimellä Po-
taskasta.

Frankfurt väittää, että potaskan pal-
jous on yksi kulttuurimme näkyvimmistä
piirteistä. Kaikki tietävät tämän ja tekevät
osansa. Ei ole kuitenkaan maltillista ja
valveutunutta analyysia siitä, mistä asias-
sa on kysymys. Frankfurt ilmoittaa tehtä-
väkseen tällaisen teorian luonnostelemi-
sen, vaikka toteaakin, että välttämättö-
mien ja riittävien ominaispiirteiden luette-
loiminen käsillä olevalle ilmiölle olisi
liian kovakouraista.

Frankfurt ottaa lähtökohdakseen po-
taskan tarkastelemisen suhteessa sen su-
kulaisilmiöihin, joita ovat valehteleminen,
humbuuki eli hölynpöly  ja turpakäräjät.
Hän viittaa Max Blackin teokseen The

Prevanlence of Humbug, jossa humpuuki
eli esityksessäni tästä eteenpäin hölynpöly

määritellään näin: ”erityisesti rehentele-
vien sanojen tai tekojen avulla tapahtuvaa
harhauttavaa väärän kuvan antamista toi-
mijan omista ajatuksista, tunteesta tai nä-
kemyksistä tavalla, joka ei suoranaisesti
ole valehtelua.”

Frankfurtin mielestä hölynpölylle ja
potaskalle on yhteistä se, että potaskakaan
ei ole suoranaisesti valehtelua ja lisäksi
sen harjoittaja antaa väärän kuvan itses-
tään. Hän valottaa tätä Longfellown sä-
keellä: ”Taiteessa ennen muinoin, käsi-
työläiset hioivat huolellisesti, pienimmän-
kin näkymättömän piirteen, sillä Jumalan
silmät näkevät kaikkialle.”

Ennen käsityöläiset eivät tinkineet
laadusta eli, kuten Frankfurt toteaa, potas-
kaa ei harrastettu. Huolimattomasti val-
mistetut ja heikkolaatuiset tavarat ovatkin
hänen mielestään potaskan vastineita teol-
lisessa kulttuurissa. Ne ovat jätettä, jota ei
sitäkään suunnitella eikä työstetä, vaan pi-
kemminkin vain pudotetaan pois. Jäte ei
missään merkityksessä ole hiottua. Potas-
kan harjoittaja muistuttaakin hutiloivaa
käsityöläistä siten, että hänen toimintansa
on leväperäistä. Frankfurt lausuu: ”Mai-
nonta ja markkinointi sekä politiikka, joka

1 Paskapuheesta, Suom. Antti Nylèn, Johnny Kniga 2006 Lainaukset tuonnempana suomennoksesta,
muutokset hakasulkein.
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tätä nykyä läheisesti muistuttaa niitä, ovat
tupaten täynnä niin kertakaikkista [potas-
kaa], että sitä voisi useinkin käyttää eittä-
mättömänä ja klassisena tyyppiesimerkki-
nä itse käsitteen sisällöstä.”

Erityisen keskeistä potaskalle on sen
välinpitämätön suhde siihen, kuvaako se
todellisuutta vai ei. Se ei ole suoranaista
valehtelua, koska valehtelu pelaa totuuden
ja valheen pelissä kun taas potaska liikkuu
kokonaan tämän pelin ulkopuolella.

Valehtelija uskottelee eli antaa väärän
kuvan itsestään sikäli, että kuulija kuvitte-
lee hänen puhuvan totta. Potaskan tuottaja
antaa saman väärän kuvan, mutta eroaa
valehtelijasta siten, että hänelle totuudella
ja valheella ei ole mitään merkitystä. Kor-
keintaan potaska muistuttaa Augustinuk-

sen tutkielmassaan Valehtelemisesta se-
lostamaa valheiden kahdeksatta luokkaa:
”ne valheet, jotka kerrotaan ainoastaan
valehtelemisen ja erehdyttämisen ilosta,
eli todelliset valheet.”

Näin potaska on valehteluakin suu-
rempi totuuden vihollinen. Sen lähisuku-
lainen totuuteen sitoutuneen puheen ja
teon kannalta on yhtäältä hölynpöly ja toi-
saalta se, mitä englanniksi kutsutaan ni-
mellä bull session eli turpakäräjät.

Tyypilliset turpakäräjien aiheet liitty-
vät uskontoon, politiikkaan ja seksiin.
Turpakäräjien osanottajat luottavat siihen,
ettei heidän puhettaan oteta viimeisenä to-
tuutena.

Potaska eroaa turpakäräjistä kuitenkin
siten, että siinä puhuja antaa itsestään vir-
heellisen kuvan uskotellessaan, että hänen
puheillaan olisi jokin yhteys tosiasioihin
vaikka niillä itse asiassa ei ole minkään-
laista yhteyttä niihin. Potaska on höyryä-
mistä (hot air), tyhjää puhetta, joka on
tyhjennetty informaatiosta samalla tavoin
kuin jäte on tyhjentynyt ravintosisällöstä.

Frankfurt pohtii myös syitä potaskan
paljouteen. Näitä on erityisesti kaksi. En-
sinnäkin joudumme puhumaan paljon
asioista, joista emme tiedä mitään. Toi-
seksi, ja mikä tärkeämpää, on syvempiä
lähteitä, jotka liittyvät skeptisismiin.
Emme tunne todellisuutta. Tässä tilantees-
sa vaihtoehdoksi jää yrittää olla sisäisesti
vilpitön eli oleminen itselleen uskollinen.
Tällainen vilpittömyys on kuitenkin itses-
sään potaskaa, koska olemuksemme on
hauraampi ja paljon huonommin tunnettu,
kuin olemme kuvitelleet. Itse asiassa tun-
nemme sen huonommin kuin minkään
muun asian maailmassa.

Todellisuuden vaikeaselkoisuuden ja
katoavaisuuden pakeneminen siihen, että
pyrkii olemaan rehellinen edes itselleen,
onkin potaskan varsinainen juuri ja syy,
ohdakepelto, johon kylvetty siemen ka-
toaa. Frankfurt kirjoittaa: ”Itse asiassa
olemuksemme on hauras ja tavoittamaton
– tunnetusti vähemmän vakaa ja vähem-
män kiinteä kuin muiden asioiden. Ja si-
käli kuin asia on näin, on vilpittömyys it-
sessään potaskaa.”

Lasten leipä – humpuuki ja philosophia

– potaska

Frankfurtin analyysi on mielestäni osuva
modernin kulttuurimme kannalta. Sitä voi
kuitenkin käyttää apuvälineenä myös sen
analysoimiseksi, mistä Paavo Ruotsalai-

Mainonta ja markkinointi sekä politiikka ovat tu-
paten täynnä niin kertakaikkista potaskaa, että
sitä voisi useinkin käyttää eittämättömänä ja
klassisena tyyppiesimerkkinä itse käsitteen sisäl-
löstä.
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sen suhtautumisessa eräisiin uskonnolli-
sen kokemisen  kysymyksiin  saattoi  olla
kysymys.2

Paavo Ruotsalainen tunnetusti ei ko-
tiutunut kotiseudullaan vaikuttaneeseen
uskonnolliseen herätykseen vaan eli sen
suhteen hengellisen arosuden elämää. Us-
konnollisista kysymyksistä herkistyneen
nuorukaisen näkökulmasta 1700-luvun lo-
pun paikallinen uskonnollisuus vastasi
suurin piirtein sitä, mitä Max Black kut-
suu hölynpölyksi, siis erityisesti rehente-
levien sanojen tai tekojen avulla tapahtu-
vaa harhauttavaa väärän kuvan antamista
toimijan omista ajatuksista, tunteesta tai
näkemyksistä tavalla, joka ei suoranaisesti
ole valehtelua. Ajan uskonnollinen julis-
tus ei suoranaisesti ollut valehtelua, mutta
se oli Paavon kokemusmaailman näkökul-
masta rehentelevää harhauttamista, sillä
se ei antanut vastausta hänessä poikavuo-
sina syntyneeseen tuomiontuntoon. Lisäk-
si vastaukseksi tuomiontuntoon tarjottuun
hölynpölyyn liittyi aitoa potaskaa, joka ei
ollut millään muotoa kiinnostunut totuu-
den  ja  valheen välisestä  suhteesta. Tätä
vastasivat uskonnollisissa tilaisuuksissa
esiintyneet viulunsoitto- ja tanssitilanteet,
joiden avulla koetettiin yhtäältä väistää
Paavon kaltaisten ihmisten kokemien ek-
sistentiaalisten kysymysten käsittelyä
sekä toisaalta kanavoida karismaattisia
kokemuksia epäuskonnolliseen asiayhtey-
teen siten, että karismaattiset kokemukset
vähitellen menettäisivät dominanssinsa ja
korvautuisivat uskovien yhdessäolossa
syntyneillä sosiaalisilla tunteilla.

Myöhemmin Paavo viittasi niihin tun-

teisiin ja kokemuksiin, joita tällaiseen he-
rätykseen liittyy, sanalla ”lasten leipä”.
Lasten leipä oli hänelle uskonnollisten ky-
symysten piiriin äkillisesti havahtuneiden
ihmisten kokemusta, joka on ensivaihees-
sa hyvän ja ravitsevan tuntuista, mutta
joka sulaa nopeasti pois ja jättää jälkeensä
hengellisen nälän. Lasten leipä on siis ko-
kemuksen ja tunteen hötöä ja puppua, jon-
ka ravintoarvo niin sanotussa pitkässä
juoksussa tai loppupeleissä on mitätön.
Sen ravintoarvon vähäisyys johtuu siitä,
että sillä ei ole merkittävää informaatiosi-
sältöä henkilön syvempien ja läpi elämän
vaivaavien hengellisten kysymysten kan-
nalta. Tämä on uskonnollisten tunteiden
näkökulmasta kiinnostavaa, sillä kaikki
merkittävät tunneteoriat olettavat, että sy-
vät ja merkittävät tunteet ovat miellyttäviä
tai epämiellyttäviä tai näitä sekoittavia tie-
toisuuden havaintoja informaatioarvol-
taan painavista sisällöistä ja kohteista.

Lasten leipä liittyy siihen, mitä Paavo
hieman harhaanjohtavasti kutsuu tunte-
muksiksi.  Tuntemukset ovat hengellisen
sanoman vaikuttamia ruumiillisia aisti-
muksia, joiden intensiteetti on verraten
korkea, mutta joihin ei liity pidempikes-
toista tai informaatioarvoltaan merkittä-
vämpää uskonnollista tunnetta. Näin voi-
makas tuntemusten eli ruumiillisten aisti-
musten kokeminen on Paavon näkökul-
masta emotionaalisesti pinnallista ja itse
asiassa heikkoa tunnetta, vaikka se hetkel-
lisesti tuntuukin intensiteetiltään suurelta.
Näin kokeva henkilö on, kuten äsken in-
ternetin keskustelupalstalta luin, ”ihan fii-
lareissa”. Hän pakenee sekä itseään että

2 Päälähteet ovat Paavo Ruotsalaisen kirjanen Muuan sana heränneille talonpojan säädystä sekä Gustaf

Dahlbergin tekemät muistiinpanot keskusteluista Paavon kanssa. Olen esitellyt niitä laajemmin Urpo

Karjalaisen kanssa julkaisemassani teoksessa Täällä lounatuulen alla. (Herättäjä 2006).
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kokemuksen kohdetta jonkinlaiseen hen-
gelliseen hurmioon tai humalaan, jossa
hänen ei tarvitse kohdata totuuden ja val-
heen kysymystä, vaan jossa hän on vaipu-
nut jonkinlaiseen symbioottiseen ja infan-
tiiliin tilaan.

Paavo ei myöhemmässä elämässään
katsonut, että tällaisia tuntemuksia ei voisi
tai saisi olla vaan sen sijaan hän suhtautui
niihin suhteellisen ymmärtäväisesti. Hän
tunnetusti seurusteli kielilläpuhujien kans-
sa ja osoitti mielenkiintoa karismaattiseen
uskonnolliseen kokemukseen. Itse asiassa
hänen suhteensa näihin ilmiöihin vaikut-
taa hieman kaksijakoiselta: yhtäältä hän
provosoi ja karnevalisoi karismaattista
käyttäytymistä, toisaalta hän suhtautui
näitä kokemuksia omaaviin ihmisiin myös
sellaisella tavalla, että he eivät tulleet no-
latuiksi vaan saattoivat kokea hengellisen
kokemuksensa valaisua ja syventymistä
Paavon seurassa. Paavon korostusten kan-
nalta on kuitenkin selvää, että tämäntyyp-
piset kokemukset eivät ole hengelliselle
elämälle keskeisiä ja että niihin liittyy
runsaasti seikkoja, jotka ovat vieraita hä-
nen edustamalleen uskonnollisen tunteen
ajatukselle.

Jos siis lasten leipä ei ruokkinut pit-
källe siksi, että sen ravintoarvo oli niin
vähäinen ja se liittyi lähinnä humpuukiin
ja jopa potaskaan, mikä sitten oli Paavolle
ominainen uskonnollisen tunteen luonne?
Perinnäisen herännäislegendan mukaisesti
vastaus kysymykseen ovat seppä Högma-

nin sanat Paavolle: yksi sinulta puuttuu ja
sen mukana kaikki, Kristuksen sisällinen
tunto.

Tämän tarinan mukaisesti ainoa infor-
maatiosisällöltään ladattu kohde, joka voi
synnyttää lasten leivän potaskaista hötöä
kestävämmän uskonnollisen tunteen, on
siis Kristus itse ja hänen kohtaamisensa.

Paavon mukaan Kristus ei kuitenkaan
ole veli, joka ottaisi arosutta kädestä ja
silittelisi joka hetki uskonnollisen var-
muuden kokemuksia herättäen. Kristus
sen sijaan tulee ihmisen elämään ristinsä
kautta, niin sanotussa ristin koulussa. Us-
konnollisen  ihmisen  elämä  kulkee  ristiä
kantaen via Dolorosaa pitkin pilkan, epä-
varmuuden ja häpeän, pimeän, väsymyk-
sen ja epätoivon alla. Ristin koulussa syn-
tyvää uskonnollisen eksistenssin tilaa
Paavo nimittää vanhatestamentillisella ni-
mellä murhehuone. Murhehuoneessa hen-
kilö menettää mahdollisuutensa humpuu-
kiin eli rehenteleviin sanoihin ja tekoihin,
jotka eivät ole suoranaisesti valhetta. Toi-
sin sanoen hän menettää mahdollisuuten-
sa selittää uskonnolliset sisällöt  jollakin
kokonaisvaltaisella tavalla, jota Paavo
humpuukin sijasta nimittää philosophiak-
si. Philosophia on hänelle uskonnollisten
käsitysten kokonaisuus, joilla henkilö
suorittaa uskonnollisen todellisuuden hal-
tuunoton ja muodostaa teoriatyyppisen se-
litysmallin siitä, kuka on Jumala ja millai-
nen on Hänen ja henkilön itsensä välinen
suhde. Murhehuoneessa Jumala siis ka-
toaa ja henkilö menettää jopa kykynsä ru-
koilla. Kaikki sellainen, jota sanoisimme
osaamiseksi, osoittautuu potaskaksi. Hen-
gellisen osaamisen sijasta henkilö voi sai-
rastaa, odottaa, ikävöidä ja kaivata sitä,
että Jumala paljastuisi hänelle.

Informaatioarvoltaan painavien us-
konnollisten kokemusten yhteydessä Paa-
vo puhuu armon vilahduksista. Kun hänen
ajatuksiaan on joskus selitetty jatkuvaan

Paavon ajattelussa kaikki sellainen, jota sanoi-
simme osaamiseksi, osoittautuu potaskaksi.
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kaipaukseen tai ikävään tyhjentyvänä ka-
tumuspietisminä, hänen uskonnollista tun-
netta koskeva ajatteluskaalansa on näin
ollen monisyisempi. Vaikka Paavo pitää-
kin monia kokemuksia vain lasten leipänä
ja hötönä ja vaikka hän korostaakin ikä-
vöimisen merkitystä, hän ei kiellä, että
valo vilahtaisi. Valon vilahtaminen on
sitä, että henkilössä syntyy uskonnollinen
tunne, jonka sisältö on henkilö itse välit-
tömässä suhteessa Kristukseen. Paavo kir-
joittaa tästä tunteesta, että henkilö uskal-
taa omata Kristuksen vapahtajakseen. Ar-
mon vilaus eli välitön uskonnollinen tun-
ne on Paavolle siis kokemus siitä, että lau-
se Jeesus Kristus on vapahtajani pätee
henkilöön itseensä. Kyseessä on kuitenkin
valon vilahdus, joka ei ole pysyvä var-
muuden tila. Pysyvä varmuus saavutetaan
vasta kuolemassa.

Lyhyt turpakäräjä

Yllä selostettu näkemys liittyi tunnetusti
eroihin, joita 1800-luvun puolivälissä al-
koi syntyä keskeisimpien herännäisvai-
kuttajien välille. Niin sanotut hedbergiläi-
set arvostelivat Paavon subjektiivista ko-
rostusta ja omaksuivat kannan, jonka mu-
kaisesti uskonto on objektiivisempi, hen-
kilön kokemuksen suhteen ulkopuolisiin
asioihin liittyvä.

Teema on perinnäinen ja palautuu
keskiajan keskusteluun siitä, millainen
merkitys uskonnollisella kokemuksella
on. 1100-luvulta alkaen kehkeytyi keskus-
telu, jonka mukaisesti subjektiiviset koke-
mukset  eivät  kelpaa  kriteereiksi  sen ar-
vioimiseen, ovatko henkilön uskonnolliset
kokemukset  aitoja pelastavia hengellisiä
kokemuksia vai eivätkö ole. Keskiajan
kirkko omaksui näkemyksen, jonka mu-
kaisesti tarvitaan objektiivinen kriteeristö.

Tämä objektiivinen kriteeristö on kirkon
hallussa, ei yksilön. Kun myöhemmin eri-
tyisesti Fredrik Gabriel Hedberg kehitti
omaperäisen sakramenttimystiikan,   hän
tuli yhdistäneeksi pietistisessä perinteessä
korostuneen subjektiivisen tunteen objek-
tiiviseen viitekehykseen, jossa aito ja väli-
tön Kristuksen kohtaaminen on mahdolli-
nen sakramenttien välittämänä asiana. Pi-
tää paikkansa, että Paavo Ruotsalaisen ku-
vaama subjektiivinen kokemus ei ole kris-
tillisen dogmatiikan näkökulmasta riittävä
esitys ihmisen ja Jumalan kohtaamisen
kuvaukseksi. Paavolla ei kuitenkaan toi-
saalta ollut mainittavasti dogmaattista
kunnianhimoa ja tämän puolen hänen
ajattelunsa kehittämisessä omaksui pi-
kemminkin Jonas Lagus, jonka ajattelus-
ta tuli vaikutusvaltaisin herännäisyyden
muoto Kalajokilaaksossa ja myös 1800-
luvun loppupuolen Kuopiossa. Hedbergi-
läiset kulkivat toiseen suuntaan, ja Paavon
läheisistä henkilöistä lähinnä N. K.

Malmbergin ja Wilhelmi Niskasen

edustama näkemys oli heitä paremmin
ymmärtävä. Lagus edusti sisäänpäin kään-
tynyttä ikävöivän uskon dogmatiikkaa,
kun taas Malmbergin näkemys oli ulos-
päin suuntautuneempi ja myös uskonnon
objektiiviseen ulottuvuuteen auliimmin
tarttuva.

Vaikka Paavo Ruotsalaisen edusta-
maan uskonnolliseen subjektivismiin si-
sältyvät omat rajoituksensa, joihin esimer-
kiksi Hedberg ja Malmberg koettivat vas-
tata omalla tavallaan, siihen sisältyy kiin-
nostavia autenttisen uskonnollisen koke-
muksen teemoja, jotka ovat edelleen ajan-
kohtaisia. Potaskan, humpuukin ja val-
heen käsitteet valaisevat sitä. Niin sanotut
turpakäräjät liittyvät lähinnä siihen insti-
tuutioon, jota herännäisyyden piirissä on
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kuvattu kamarikeskusteluiksi. Turpakärä-
jille osallistujat puhuvat vapaasti, mutta
kuitenkin sitoutuen totuuden ja valheen
kategoriaan sikäli, että myöntävät puheen-
vuoronsa olevan pikemminkin sinnepäin
ja niin sanotusti kyselevää kuin maaliin
osuvaa.

Turpakäräjien hengessä esitänkin, että
potaska, humpuuki ja valhe ovat valaiseva

analyysikaavio myös nykyiselle hengel-
listä elämää ja kirkkoa koskevalle keskus-
telulle. Paljon siitä, mitä julkisuudessa
esitetään keinoina kirkon elävöittämisek-
si, muuntuu helposti potaskaksi tai hum-
puukiksi. Ja jos pitää paikkansa se mitä
ihmiset ilmaisevat, että he eivät löydä kir-
kosta sisältöä elämäänsä, tämä merkitsee
sitä, että niin sanottu läsnäolon kirkko on
ainakin joidenkin ihmisten kokemus-
maailmassa läsnä potaskassa ja humpuu-
kissa, mutta ei sellaisissa informaatio-
sisällöissä, jotka olisivat ravitsevia.

Paljon siitä, mitä julkisuudessa esitetään keinoi-
na kirkon elävöittämiseksi, muuntuu helposti po-
taskaksi tai humpuukiksi.
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Ilkka Pyysiäinen

Uskonto, totuus ja kulttuuri

Paavi kummittelee Euroopassa

Vatikaani uutisoi ihmeestä juuri kun
Richard Dawkinsin aloittama ateismi-
keskustelu velloo kuumimmillaan. Muun
muassa Daily Mail julkaisi 18.10.2007
Vatikaanin välittämän kuvan palavasta
nuotiosta, jonka liekit muistuttivat epä-
määräisesti seisovaa ihmishahmoa. Koska
kokkoa poltettiin paavi Johannes Paavali

II:n kuoleman muistojuhlassa Puolassa,
arveltiin hahmon olevan kukapa muu kuin
paavi-vainaa. Väitetään, että kuva on otet-
tu 2. huhtikuuta kello 21.37 eli minuutil-
leen kaksi vuotta paavin kuoleman jäl-
keen. Kuvan napannut Gregorz Lukasik

näytti otostaan paikalliselle piispalle, joka
totesi paavin näemmä jatkavan pyhiin-
vaellustaan vielä kuoltuaankin. Puolalai-
nen pappi ja paavin läheinen ystävä Jarek

Cielecki matkusti paikkakunnalle tutki-
maan valokuvaa ja vakuuttui hänkin. Pian
kuva levisi Vatikaanin ja Italian televi-
siossa ja internetissä. Ihmeeseen uskotaan.

Samaan aikaan Dawkinsin, Dan Den-

nettin, Sam Harrisin ja Christopher

Hitchensin uskontokritiikki torjutaan
usein väittämällä, että aitoon kristinus-
koon ei kuulu tieteen kanssa ristiriidassa
olevia todellisuutta koskevia uskomuksia.
”Uskonnon” sanotaan puhuvan jostakin
sellaisesta todellisuuden ulottuvuudesta,
jota tiede ei tavoita (mitä ikinä se sitten

onkaan). Vartijassakin on juuri keskustel-
tu siitä, onko uskonto kulttuuria vai to-
tuutta ikään kuin nämä kaksi olisivat toi-
sensa poissulkevia vaihtoehtoja. Esitän
seuraavassa vaihtoehtoisen mallin.

”Uusateismi”

Mielestäni niin sanotut ”uudet ateistit”
ovat nostaneet esiin ongelmia, joita ei ole
käsitelty riittävällä vakavuudella. Jotkin
ateistien väitteet ovat kyllä ongelmallisia,
mutta monet kristinuskon puolustajien ar-
gumentit vielä ongelmallisempia. ”Uusien
ateistien” ongelmana on ”uskonnon” kä-
sitteleminen yhtenä pakettina, jolla on
ikään kuin jokin ydinolemus, joka selittää
uskonnon vaihtelevat  piirteet. Erityisesti
Hitchens esittää kirjassaan God is Not

Great (2007) väitteitä tyyliin ”uskonto ha-
luaa” ja ”uskonto kieltäytyy”. Tällaisille
yleistyksille ei voida rakentaa mitään jär-
jellistä analyysia. Ainoastaan ihmiset ha-
luavat, kieltäytyvät ja niin edelleen. ”Us-
konto” on tästä tehty valtava abstraktio.

Dawkins on yksinkertaisesti väärässä
väittäessään, että uskonto elää ja leviää,
koska lapset uskovat kaiken, mitä van-
hemmat heille sanovat. Vaikka jokainen
sukupolvi aina aloittaisi kulttuurin suh-
teen nollatilanteesta, niin tietyt (uskonnol-
liset) uskomukset ilmaantuisivat silti yhä
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uudestaan, koska ne ovat luonteeltaan sel-
laisia, että ne istuvat ihmismieleen. Ihmi-
set eivät usko mitä tahansa, mitä heille
kerrotaan tai mitä ei ole todistettu järjen-
vastaiseksi vaan asioita, joilla on heille jo-
takin merkitystä.

Kristinuskon puolustajat välttävät
mielestäni rehellistä keskustelua uskon-
nollisista totuusväitteistä, jotka eivät ole
yhdentekeviä uskonnon kulttuurisen roo-
lin arvioimisen kannalta. On harhaanjoh-
tavaa väittää, että uskontokritiikki on tur-
haa jos kerran Jumalaa ei ole olemassa.
Uskonto on olemassa. Toisaalta uskon-
nossa ei silti ole kyse vain uskomuslausei-
den totuudesta. Nähdäkseni ateistien us-
konnollisten väitteiden kritiikki osuu kyllä
maaliinsa, mutta samaan aikaan uskon-
puolustajien käsitys tai tunne siitä, että
tämä ei silti riitä kumoamaan uskontoa on
oikeutettu. Ensimmäinen väite vaatii pe-
rustelua ja jälkimmäinen selvennystä.

Uskonto ja arkiajattelu

Eräät teologit ja filosofit ovat esittäneet,
että uskonto ei väitä yhtään mitään todel-
lisuudessa olevista olennoista. Uskonnol-
liset väitteet ovat ennemminkin vain jon-
kinlaisia sisäisen elämämme kuvia. Ajatus
on teologille houkutteleva, koska sen
avulla päästään kertaheitolla eroon kaikis-
ta vastaväitteistä. Vaikka tiede osoittaisi
mitä tahansa, sillä ei ole merkitystä us-
konnon kannalta, koska uskonnolliset
väitteet vain näyttävät väittävän jotakin
todellisuudesta; tosiasiassa ne ovat kui-

tenkin vain sisäisen elämämme kuvia.
Mikäli tämä pitäisi paikkansa, ei Ga-

lileoa olisi koskaan tuomittu arestiin, evo-
luutioteorian ja luomisuskon välillä ei oli-
si mitään konfliktia ja uskovat eivät kiis-
täisi raamatuntutkijoiden historiallista kri-
tiikkiä. Ja liekeissä ei myöskään nähtäisi
paavia (vaan korkeintaan ikään kuin paa-
vi). Samaan aikaan tuntuisi melko oudol-
ta, että ihmisiä tuomitaan vankilaan siitä,
että he herjaavat ja häpäisevät tiettyä si-
säisen elämän kuvaa. Outoa olisi myös se,
että vain jotkin sisäisen elämän kuvat ovat
oikeutettuja, kun taas toiset ”kirotaan har-
haoppisina”. Lyhyesti sanottuna: usko-
vien ehdoton enemmistö on aina ajatellut,
että heidän uskonnolliset käsitteensä ja
uskomuksensa viittaavat todellisuuteen ja
ovat tosia siinä mielessä, että ne vastaavat
todellisuutta.

Voitaisiin tietysti sanoa, että he ovat
käsittäneet uskonnon väärin, mutta tällöin
uskonpuolustaja jo hyväksyy ateistin yh-
den perusteesin: uskonnolliset väitteet
ovat kuin ovatkin virheellisiä.  Ateistille
ne ovat yksinkertaisesti erehdyksiä tai
jopa valheita, kun taas uskonpuolustajalle
ne ovat sisäisen elämän kuvia vaikka ih-
miset eivät itse sitä tajua. Ero näiden kah-
den välillä on siinä, että uskonpuolustajal-
la ei ole mitään selitystä sille, miksi ihmi-
set ymmärtävät oman uskontonsa järjes-
telmällisesti väärin ja että puolustaja käyt-
tää uskonnollisten totuusväitteiden kritiik-
kiä keinona pelastaa uskonto. Tässä on
kyseessä reaktio tieteelliseen edistykseen,
jonka edessä uskontoa rukataan, kun on
pakko. Tiede asettaa uskonnolle rajat,
mutta näiden rajojen sisällä julistetaan us-
konnon itsenäisyyttä suhteessa tieteeseen.

Voidaan myös kysyä, onko väite ”us-
konnollinen kieli on vain sisäisen elämän

Ihmiset eivät usko mitä tahansa, mitä heille ker-
rotaan tai mitä ei ole todistettu järjenvastaiseksi
vaan asioita, joilla on heille jotakin merkitystä.
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kuvia” itse aito totuusväite vain onko se-
kin  vain ”kuva”.  Lisäksi kognitiivisessa
neurotieteessä puhe sisäisen elämän ku-
vista voidaan muuntaa täsmällisempään
muotoon, joka mahdollistaa uskonnollis-
ten mielikuvien ja totuusväittämien suh-
teen empiirisen tutkimuksen. Nähdäkseni
on perusteltua sanoa, että uskonnollisiin
uskomuksiin sisältyy todellisuutta koske-
via oletuksia ja väitteitä, jotka ovat ristirii-
dassa tieteellisen tiedon kanssa. Olisi itse
asiassa ihme, ellei näin olisi, koska uskon-
to on vanhempaa kuin tiede ja tiede on
edennyt nimenomaan korjaamalla aiem-
pia kansanomaisia käsityksiä. Jokseenkin
kaikki arkiajattelu on ristiriidassa tieteen
kanssa, ja koska uskonto on osa arkiajat-
telua, ei ole yllättävää, että se on ristirii-
dassa tieteen kanssa.

On eri asia, että jotkut teologit ja filo-
sofit  pyrkivät  muovaamaan sellaista  us-
kontoa, joka  ei  olisi ristiriidassa  tieteen
kanssa. Sisäisten kuvien malli on yksi rat-
kaisuyritys, mutta asiassa voidaan edetä
myös  hyväksymällä  uskonnollisten  väit-
teiden viittaussuhde todellisuuteen ja
muokkaamalla sitten näitä väitteitä niin,
että ristiriitaa tieteen kanssa ei synny.
Lopputulos on kuitenkin yleensä arkisen
elämän kannalta jokseenkin epäkiinnosta-
va. Tieteellinen kuva fysikaalisesta todel-
lisuudesta on jo niin tarkka, että Jumalan
mahduttaminen siihen kutistaa Jumalan
todella laihaksi.

Jumalan voidaan esimerkiksi sanoa
olevan ”kaiken takana”. Mutta mitä esi-
merkiksi Jumalan toiminta alkuräjähdyk-
sen ”takana” voisi tarkoittaa? Mikäli maa-
ilma olisi luotu, universumissa olisi täyty-
nyt olla jonkinasteista järjestystä jo alun
alkaen. Näin ei kuitenkaan ole. Universu-
min ensi hetkillä sen entropia (”epäjärjes-

tys”) oli niin suuri kuin sen kokoisessa
järjestelmässä on mahdollista. Sen jälkeen
suurimman mahdollisen entropian määrä
on kasvanut. Maailmankaikeudessa vallit-
see nyt suurempi entropia kuin aiemmin,
mutta se ei vielä ole maksimaalinen, kos-
ka suurimman mahdollisen entropian arvo
on kasvanut. Siksi universumissa on ollut
ja on tilapäistä järjestystä, joka on organi-
soitumisen tulosta eikä voi olla peräisin
mistään alkuperäisestä ”luomisesta”. Luo-
jajumalan ymppääminen tähän kosmolo-
gian malliin ei mielestäni onnistu, ei edes
fyysikko-teologi John Polkinghornelta.

Lisäksi yritysten teologiset seuraa-
mukset ovat kohtalokkaita, koska tieteelli-
sen  kritiikin kestävä realistinen teologia
on arjen uskonnon kannalta jokseenkin
hyödytöntä. Ihmiset rukoilevat Taivaani-
sää eivätkä esimerkiksi   olemista-itses-
sään. Kuten Pascal Boyer huomauttaa
kirjassaan Ja ihminen loi jumalat, menes-
tyksekäs saarnaaja on se, joka luo kuuli-
joilleen tilaisuuksia tehdä käytännöllisiä
johtopäätöksiä uskonnollisista käsitteistä,
ei se, joka vakuuttelee, että kyllä tämä
usko kestää tieteellisen kritiikin.

Tiede ja arki

Oma ratkaisuni nousee juuri tällaisten
huomioiden pohjalta. Teologit ja muut us-
konnon puolustamisesta kiinnostuneet
voisivat vallan hyvin myöntää, että a) us-
kontoon kuuluu todellisuutta koskevia to-
tuusväitteitä ja, että b) ne ovat usein risti-

On perusteltua sanoa, että uskonnollisiin usko-
muksiin sisältyy todellisuutta koskevia oletuksia
ja väitteitä, jotka ovat ristiriidassa tieteellisen
tiedon kanssa.
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riidassa tieteen kanssa. Ei tarvitse tukeu-
tua mihinkään sisäisen elämän kuvien teo-
riaan voidakseen  sanoa kohtaan b: entä
sitten?   Emmehän me muillakaan elä-
mänalueilla ajattele, että ihmisten tulisi
hylätä kaikki tieteellisesti kestämättömät
uskomuksensa. Pelkän tieteen varassa
emme pääsisi edes aamulla vuoteesta.
Elämää on yksinkertaisesti täysin mahdo-
tonta elää pelkkien tieteellisten uskomus-
ten varassa.

En tarkoita sitä, että tiede on ”kyl-
mää” ja ihmiset kaipaavat lämpöä ja loh-
tua vaan sitä, että ihmislajin on ollut mah-
dollista suoriutua elämästään kymmeniä
tuhansia vuosia ilman tieteen häivääkään.
Ravinnon löytäminen ja suvun jatkaminen
ovat välttämättömyyksiä, oikeassa olemi-
nen ei. Ihmiselle riittää, että kykenee teke-
mään tietyistä asioista johtopäätöksiä tie-

tyllä tarkkuustasolla. Ruokaa ja partnerin
voi löytää vaikka ei olisi koskaan kuullut-
kaan kvarkeista tai galakseista. Tai aina-
kin ennen voi.

Nykymaailma on kuitenkin kovin eri-
lainen kuin se, missä homo sapiens kehit-
tyi. Yksi asia, joka esi-isiemme maailmas-
ta puuttui, on juuri tiede. Vaikka tiede ei
sinänsä ole ihmiselle välttämätöntä, siitä
voi tulla enemmän tai vähemmän tarpeel-
lista kulttuurievoluution myötä. Me ihmi-
set rakennamme paljolti itse sen ekoloke-
romme, johon sitten lajina sopeudumme.
Kun tieteellinen tieto leviää hyvin laajalti
ihmisten keskuuteen, siitä tulee eräänlai-
nen normi: tietämättömien alkaa olla vai-

kea saada muiden luottamusta ja jopa löy-
tää sukupuolikumppania. Tieto ja osaami-
nen voivat esimerkiksi olla osa sitä reper-
tuaaria, jolla mies yritää tehdä vaikutuk-
sen naiseen.

Toistaiseksi  ihmismieli  on kuitenkin
paljon paremmin sopeutunut uskontoon
kuin tieteeseen. On helpompi nähdä nuo-
tion liekeissä kuollut paavi kuin ymmär-
tää termodynamiikan lakien toimintaa al-
kuräjähdyksessä. On helpompi uskoa ih-
meisiin  kuin  suhtautua  kriittisesti omiin
uskomuksiinsa. Siksi ”uusien ateistien”
sanoma puhuttelee vielä vain pientä vä-
hemmistöä.

Tieteen merkitys

”Uusateistien” kirjat kertonevat jonkinlai-
sesta kulttuurimuutoksesta nimenomaan
Yhdysvalloisssa. Ne tarjoavat myös teolo-
geille mahdollisuuden aidosti merkittä-
vien kysymysten kriittiseen pohdintaan.
Näyttää kuitenkin siltä, että useimmat tyy-
tyvät mieluummin hyssyttelemään.
”Uusateistit” voisivat puolestaan ottaa hy-
väksymänsä evoluutioteorian vakavasti ja
kysyä, millainen geenien ja kulttuurin yh-
teisevoluutio on tuottanut uskonnollisen
käyttäytymisen. Ari Savuojakin aloittaa
äskettäisen uskonnonfilofian väitöskirjan-
sa Mikä on on ihme ja mitä ihmeistä voi-

daan tietää? tällaisen kognitiivisen us-
kontotieteen ideoiden esittelyllä, jotka sit-
ten hylätään saman tien ilman mitään seli-
tystä siitä, miksi ne piti ottaa alussa esiin.

Kriitikoista Dennett tuntee kognitiivi-
sen uskontotieteen parhaiten, ja hänen kir-
jansa onkin joukon positiivisin. Kun riittä-
vän suuri määrä ihmisiä ei enää halua rat-
kaista kysymyksiä abortista, ehkäisystä,
kantasolututkimuksesta tai homojen oi-
keuksista sen mukaan, miten mikin kanta

Pelkän tieteen varassa emme pääsisi edes aamul-
la vuoteesta. Elämää on yksinkertaisesti täysin
mahdotonta elää pelkkien tieteellisten uskomus-
ten varassa.
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sopii yhteen Raamatun tai kirkon perin-
teen kanssa, on aika etsiä uusia vaihtoeh-
toja. Aika tulee ja on jo, jolloin eettisiin
kysymyksiin ei enää automaattisesti kysy-
tä neuvoa juuri teologeilta. Toisaalta teo-
logit muuntautuvat usein sujuvasti etiikan
asiantuntijoiksi, jotka eivät enää vetoa
kristinuskoon.

Uskonnon kriitikot yliarvioivat tieteen
kyvyn antaa arkielämän kannalta tyydyt-
täviä vastauksia, mutta syy tähän lienee
se, että muut vaihtoehdot näyttävät olevan
vielä huonompia. Arkiuskomuksia onkin
voitava arvioida kriittisesti vaikka niitä ei
voida yksinkertaisesti korvata tieteellä.
Uskonto on sikäli mielenkiintoinen elä-
mänalue, että sen piirissä voidaan käyttää
reflektiivistä ajattelua puolustamaan joita-
kin arkiajattelun käsityksiä. Popperin

malli totuuden lähestymisestä hylkäämäl-
lä testattuja hypoteeseja yksi kerrallaan ei
oikein sovi teologiaan. Mutta sikäli kuin
teologia reagoi jatkuvasti luonnontietei-

siin, se on tosiasiassa kuin Otto Neurat-

hin vertauskuvan laiva, joka on purettava
ja rakennettava uudelleen merellä, mat-
kanteon katkeamatta kertaakaan missään
satamassa. Uskonnollisia uskomuksia on
arvioitava kriittisesti siitä huolimatta, että
ne nähdään osana kulttuuria, koska to-
tuusväitteillä on yleensä monenlaisia käy-
tännön seurauksia. Kritiikki käy vaikeak-
si, mikäli väitteiden totuudella ei ajatella
olevan mitään merkitystä. Mutta koska
tiede ei kuitenkaan voi korvata arkiajatte-
lua, syntyy tieteellisen kritiikin ja arkisten
uskomusten välille jännite, jota ei voida
mitenkään lopullisesti ja yleispätevästi
ratkaista.

* * *

”Tässä tietokonesimulaatiossa on joku häiriö. Joku

jumalakoululainen viritti tähän multiversumiin huumori-featuren.”

Jumala on perimmäinen ikiliikkuja. Ollaan tultu

tähän asti olemassaolossa ja elämässä. Se todistaa

sen puolesta, että näin (tai jotenkin näin) käy vielä äärettömän

monta kertaa

kirjoissa, sarjakuvissa, taiteessa, runoudessa, luonnossa, eläimissä jne.jne.

Anteeksianto ja armo on siinä, että nykyhetki on hyväksyttävä

ehdoitta iankaikkisesti.”

Jarmo Antero Manninen

Uskonnollisia uskomuksia on arvioitava kriittises-
ti siitä huolimatta, että ne nähdään osana kult-
tuuria, koska totuusväitteillä on yleensä monen-
laisia käytännön seurauksia.
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Niko Huttunen

Menneisyys ja moraali

Kirjauutuudet vuodesta 1918 herättävät

jälleen keskustelua

Kapinakeskustelu ei ota laantuakseen.
Hiljattain professori Juha Sihvola vaati,
että vuoden 1918 tapahtumien moraalista
tulisi keskustella pätevän ja kattavan tut-
kimustiedon pohjalta (HS 2.11.2007). Sih-
volan vaatimus on helppo allekirjoittaa,
mutta sen varsinainen anti on siinä, että
Sihvola lausuu tässä yhteydessä julki sa-
nan ”moraalikeskustelu”.

Vuoden 1918 tapahtumat ovat perin-
teisesti olleet historiantutkijoiden valtapii-
riä, jossa kysymys on menneisyyden oi-
keasta tulkinnasta: oliko sota vapaussotaa
vai luokkavastakohtien kärjistämä pur-
kaus? Historiantulkintojen sisään on kät-
keytynyt poliittis-moraalisia arvoja, esi-
merkiksi: valkoiset turvasivat itsenäisyy-
den, joten heidän toimiaan pitää arvostaa,
tai punaisten kapinaa pitää ymmärtää oi-
keutettuna tasa-arvo- ja demokratiavaati-
muksena.

Tällaiselle keskustelulle on ominaista
mustavalkoinen moraali, jossa toiset ovat
pahoja ja toiset hyviä. Olisiko aika avata
moraalikeskustelu, johon mahtuisi enem-
män sävyjä?

Vapaussotahistorian perinteessä

Syksyn kirjasato on antanut kapinakes-

kustelulle uutta vauhtia. Polttopisteessä
on ollut journalistiikan emeritusprofessori
Esko Salmisen tutkimus Päättymätön

sota 1918. Sisällissota julkisessa sanassa

1917–2007 (Edita 2007). Tutkimusta on
tuoreeltaan ruodittu varsin kovasanaisesti-
kin. Esimerkiksi Sihvolan mukaan Salmi-
nen ja hänen hengenheimolaisensa edus-
tavat ”teeskentelevää sensuurihenkeä”.

Salmisen teos on varsin kunnianhi-
moinen. Tutkittava ajanjakso on pitkä ja
runsas lähdemateriaali on levällään mitä
erilaisimmissa julkaisuissa. Samalla on il-
meistä, että sodasta käytyä pitkää keskus-
telua on syytä kartoittaa. Odotukset ovat
siis korkealla.

Salminen aloittaa tarkastelunsa jo
kuohuvasta vuodesta 1917. Ratkaisu on
sikäli perusteltu, että tuolloin alkoi sotaan
johtanut yhteiskunnan hajoaminen. Itse-
näisyyden ensi vuosikymmenien esittely
tuottaa pettymyksen. Kapinatapahtumiin
liittyvä kirjoittelu käydään läpi muuta-
mien lehtiartikkelien ja kirjailijoiden kan-
nanotoilla.

Huomattavan sijan saa poliittisesta
historiasta tuttu kehityskulku, jossa Venä-
jälle paenneet kommunistit vähitellen ir-
tautuivat kotimaansa todellisuudesta ja tu-

192



houtuivat Stalinin terrorissa samalla kun
Suomessa yhteiskunnallinen tyytymättö-
myys kanavoitui sosiaalidemokraattien
kautta parlamentaarisille linjoille.

Myös toisen maailmansodan ja sen
jälkeisten ”vaaran vuosien” ajalta esite-
tään paljolti muuta kuin kapinakeskuste-
luun liittyviä tapahtumia. Miksi kapina-
keskustelun analyysi jää taka-alalle ja
keskiöön nousevat idänsuhteet ja kommu-
nisminvastainen taistelu? Vastaus on sii-
nä, että Salminen liittyy valkoiseen va-
paussotahistoriaan, joka lievennetyssä
muodossaan on jälleen nostanut päätään
1990-luvulta alkaen. Tätä – kuten muita-
kin 1918-historioiden suuntauksia – on ly-
hyesti esitelty Vartijassa 3/2005.

Vapaussotahistoriassa kapina ja sen
kukistaminen on yksi rengas Suomen itse-
näisyyden säilyttämisessä. ”Tämä sota ei
ole mitään muuta kuin vapaussotamme
jatko ja loppunäytös,” totesi C. G. E.

Mannerheim talvisodan alkaessa. Jatko-
sodan alussa Mannerheim palasi vuoden
1918 rintamille ns. miekantuppi-päiväkäs-
kyssään. Salmisen esitys seuraa tätä tul-
kintalinjaa.

1950-luvulta eteenpäin Salminen kes-
kittyy selvemmin kapinakirjoitteluun. Oi-
keutetusti ison osan saa Väinö Linna ja
hänen Pohjantähti-trilogiastaan käyty kes-
kustelu. Samoin huomiota saavat Urho

Kekkosen ja Mauno Koiviston esittämät
näkemykset. Luonnollisesti Salminen
huomioi 1960- ja 1970-lukujen vasem-
mistotuulet.

Tutkijoiden keskuudessa eniten hälyä
lienee herättänyt se Salmisen väite, että
2000-luvun Suomessa ”punainen totuus”
on jälleen saanut sijaa. Hänen mukaansa
valkoisen terrorin tutkiminen tapahtuu
yhä enemmän hävinneiden ehdoilla ja val-

koisia teloittajia on yritetty vetää päivän-
valoon usein kärjistetyissä kuvauksissa.

Salmisen kritiikin kohteena lienevät
hänen mainitsemiensa Marko Tikan tut-
kimusten ohella Aapo Roseliuksen kirja
Teloittajien jäljillä (2006). Sihvolan syy-
tös Salmisen sensuurihengestä liittynee
tähän ongelmavyyhteen.

Kysymys punaisesta totuudesta on tie-
tenkin määrittelyasia. Salmisen edusta-
man vapaussotahistorian näkökulmasta
muunlaiset näkökulmat näyttävät enem-
män tai vähemmän punertavilta. ”Punato-
tuutta” siis julistetaan, jos asiaa tarkastel-
laan Salmisen näkökulmasta. Mutta onko
tämä ainoa näkökulma?

Jos mittapuuna pidetään sitä, miten
paljon kommunistiseen luokkasotahisto-
riaan luokiteltavia tutkimuksia on ilmesty-
nyt, 2000-luvun Suomi on varsin valkoi-
nen.

Punaista totuutta 2000-luvulla?

Syksyn kirjauutuuksista VTM Tuulikki

Pekkalaisen ja elokuvaohjaaja Seppo

Rustaniuksen Punavankileirit 1918. Suo-

malainen murhenäytelmä (Tammi 2007)
on ehkä lähimpänä ”punatotuutta”. Tosin
sitäkään ei   voi   luokitella perinteiseen
luokkasotakirjallisuuteen.

Vasemmistovireestä huolimatta kirja
on kiinnostava. Sitä voi lukea jonkinlaise-
na täydennyksenä Jaakko Paavolaisen

tutkimukselle Vankileirit Suomessa 1918

(1971). Viimeaikaisessa tutkimuksessa
aihe on jäänyt sota- ja teloitustapahtumien
varjoon.

Tutkijoiden keskuudessa eniten hälyä lienee he-
rättänyt se Salmisen väite, että 2000-luvun Suo-
messa ”punainen totuus” on jälleen saanut sijaa.
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Vangitut kapinalliset koottiin vanki-
leireille odottamaan valtiorikosoikeuksien
tuomioita. Olosuhteet olivat katastrofaali-
set ja leireillä kuoli toistakymmentätuhat-
ta henkeä nälkään ja tauteihin.

Pekkalainen ja Rustanius kuvaavat
leirin syntyvaiheita, mies-, nais- ja lapsi-
vankien asemaa sekä nälkä- ja tautikur-
juutta. Liitemateriaalissa on nimitiedosto-
ja ja numeraalisia taulukoita. Erityisen
kiinnostavaa on kasvatustyön kartoittami-
nen ja työtä johtaneen Hannes Sjöblomin

henkilökuva.
Sjöblomin ja muiden pappien johdolla

kapinavankeja ryhdyttiin kasvattamaan
kunnon kansalaisiksi. Ohjelmassa oli
muun muassa jumalanpalveluksia, luento-
ja, opintopiirejä ja urheilua. Nälkäkuole-
man partaalla keikkuvien vankien keskuu-
dessa tulokset olivat kehnoja.

Osa papeista oli suorastaan järkytty-
neitä olosuhteista ja eräänkin kerrotaan
kantaneen muutamalle nälkiintyneelle
vangille kahmaloittain ehtoollisaineita.
Osa vankileiripapeista puolestaan kehotti
ahkerasti katumukseen, mitä muistitiedon
mukaan pidettiin lähinnä lyötyjen lyömi-
senä.

Kirjoittajat ovat hyvin tietoisia muisti-
tiedon värittymisestä, mutta eivät ole läh-
dekritiikissään johdonmukaisia. Kirja oli-
si paljon ansiokkaampi, jos siinä olisi joh-
donmukaisesti pyritty käsittelemään vain
muistoja, ei niiden takana olevaa historial-
lista todellisuutta. Nyt kirja on eräänlai-
nen sekoitus.

Koska muistitieto on pääasiassa enti-

siltä vangeilta, se on luonnollisesti lähellä
”punatotuutta”. Tämä sopii kirjoittajien
vasemmistolaisesti värittyneeseen histo-
riatulkintaan. He esimerkiksi paheksuvat
demokraattisesti valitun sosialistienem-
mistöisen eduskunnan hajottamista 1917,
mutta eivät mainitse saman vuoden demo-
kraattisilla vaaleilla valittua porvarienem-
mistöistä eduskuntaa.

Pekkalaisen ja Rustaniuksen myötä-
tunto vankeja kohtaan lipsahtaa välillä
moralismin puolelle. Yksittäinen vangin-
vartija leimataan ”hirviömäiseksi”, koska
tällä on muistitiedon mukaan kontollaan
yhtä ja toista. Valkoisten teloittajien ar-
mahduksia ”sopii ihmetellä”. Pappien
osallistumista sotatoimiin kirjoittajien on
”vaikea ymmärtää ja hyväksyä”.

Ongelmallisuudessaankin Pekkalaisen
ja Rustaniuksen kannanotot tuovat ilmi
sen, mistä koko ajan jatkuvassa kapina-
keskustelussa on pohjimmiltaan kyse:
moraalisesti vaikeista ratkaisuista nyky-
Suomen juurilla.

Sodan kasvot

Hämeenlinnan maakunta-arkiston entinen
johtaja Seppo Myllyniemi on kirjoittanut
artikkelikokoelman Sodan monet kasvot.

Sisällissota Hämeessä 1918 (Historialli-
nen arkisto 127. Suomalaisen kirjallisuu-
den seura 2007). Myllyniemen kirja koos-
tuu kahdestatoista mikrohistoriallisesta
artikkelista, joissa tarkastellaan yksittäis-
ten henkilöiden kohtaloita.

Johdannossa Myllyniemi kertoo, että
tarkoitus on ”osoittaa, miten yleinen ilme-
nee yksityisessä”. Osansa saavat sodan eri
osapuolten edustajat: punaiset ja valkoi-
set, saksalaiset, ruotsalaiset ja venäläiset,
miehet ja naiset. Valitettavasti henkilöku-
vat  eivät  kaikissa  tapauksissa muodostu

Sjöblomin ja muiden pappien johdolla kapina-
vankeja ryhdyttiin kasvattamaan kunnon kansa-
laisiksi.
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kovinkaan selkeiksi.
Erityisesti venäläisten kohdalla on

enemmän kyse vain nimistä ilman syvem-
pää kuvaa. Olisi varsin kiinnostavaa tie-
tää, mitä väkeä rintamalle vapaaehtoisesti
lähteneet anarkistimatruusit oikein olivat.
Myllyniemen puolustukseksi pitää kuiten-
kin todeta, että venäläisten ja osin sak-
salaistenkin kohdalla lähdemateriaali on
liian heppoista tai vaikeasti tavoitettavaa
kunnollisen henkilökuvan luomiseksi.

Suomalaisten kohdalla esiintyy laaja
skaala eri henkilötyyppejä. Moraalisesti
mielenkiintoisin tapaus lienee Siimes Ka-

nervio. Ennen sotaa hän toimi nimismie-
henä, mutta joutui eroamaan juopottelun
ja muun sopimattoman toimintansa vuok-
si. Punaisen vallan aikana hän nousi Hä-
meenlinnan miliisipäälliköksi.

Kanervio asettui vastustamaan puna-
kaartin toimeenpanemia teloituksia kau-
pungissa. Vakaan harkinnan jälkeen hän
määräsi teloitusten keskeisenä toimeenpa-
nijana olleen henkilön ammuttavaksi ja
pyrki näin hillitsemään terroria: ”Se oli
minun velvollisuuteni, minun täytyi se
tehdä,” hän totesi.

Paikallinen punakaartin esikunta jul-
mistui jäsenensä ampumisesta ja vangitsi
Kanervion. Kaupunkiin saapunut Toijalan
rintamasotaoikeus tuomitsi hänet kuole-
maan ja tuomio pantiin täytäntöön välittö-
mästi. Lähtiessään oikeus ryösti kaupun-
gissa olleen Suomen pankin kassan.

Kanervion toiminta sai kiitosta kau-
punkilaisilta, joilla oli tarkoitus pystyttää
muistomerkki hänen haudalleen. Myös
Myllyniemi arvostaa Kanerviota, joka hä-
nen mukaansa oli poikkeusyksilö: Kaner-
vio pyrki aktiivisesti hillitsemään terroria,
kun  yleensä ihmiset peloissaan vaikeni-
vat.

Kanervion toiminnan taustalla näkyy
jonkinlainen pienemmän pahan teoria,
pyrkimys yhdellä teloituksella estää mo-
nia. Hänen kohtalonsa kuitenkin osoittaa,
että terrorin suitseminen olisi edellyttänyt
paljon rajumpia otteita. Tällöin olisi tosin
tullut vastaan se kysymys, milloin järjes-
tyksenpidosta itsestään tulee terroria.

Myllyniemi itse ottaa pienemmän pa-
han teorian esiin kuvatessaan muutamia
työväenliikkeen aktiiveja, jotka vastusti-
vat vallankumousta, mutta asettuivat kui-
tenkin punaisen hallinnon tehtäviin. Val-
lankumoushallinnossa oli paljon heidän
kaltaisiaan. Nämä maltilliset sosialistit
pyrkivät mahdollisuuksien mukaan suoje-
lemaan yhteiskuntaa radikaalien vallanku-
mouksellisten väkivallalta. Traagista on
se, että valkoiset usein teloittivat maltilli-
set vastuunkantajat heidän näkyvän ase-
mansa perusteella.

Pelissä läheisimmät ihmissuhteet

Neuvostoliitto on romahtanut ja samalla
kapinakeskustelun poliittiset ulottuvuudet
ovat kadonneet. Mikä saa kapinakeskuste-
lun aina vain jatkumaan?

Kapina   kietoutuu niin erottamatto-
masti kansakunnan itsenäistymiseen, että
se on kappale kansallista identiteettiä. Yk-
silötasolla kysymys on vanhempien, iso-
vanhempien, perheen ja suvun mennei-
syydestä ja sitä kautta yksilön omasta
identiteetistä, moraalisesta perinnöstä ja
läheisimmistä ihmissuhteista.

Kaupunkiin saapunut Toijalan rintamasotaoikeus
tuomitsi Kanervion kuolemaan ja tuomio pantiin
täytäntöön välittömästi. Lähtiessään oikeus ryösti
kaupungissa olleen Suomen pankin kassan.
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Tällaiset pohdinnat nousevat mieleen,
kun lukee eläkkeelle jääneen YLE:n mu-
siikkipäällikön Antero Karttusen kirjaa
Valkoiset perheet punaisten puristuksessa

1918 (Minerva 2007). Karttunen  kertoo
isänsä ja äitinsä lapsuusperheiden vaiheis-
ta vuoden 1918 aikana.

Kirjassa perheiden vaiheita seurataan
päiväkirjamerkintöjen ja kirjeenvaihdon
perusteella. Karttusen omat huomiot pyr-
kivät vain lyhyesti täydentämään ja sel-
ventämään lähteiden antia. Sukukronikan
piirteitä tulee mukaan siinä, että Karttu-
nen jatkaa lyhyesti isänsä ja äitinsä vai-
heista aina jatkosodan päättymiseen asti.

Kirjoittajan äidin perhe, Killiset, asui
Helsingin Yrjönkadulla ja isän perhe,
Karttuset, Lemin pappilassa. Killiset osal-
listuivat punaisena aikana salaisen suoje-
luskunnan toimintaan ja perheen nuori
poika toimi lähettinä. Karttuset puolestaan
joutuivat heti sodan alussa punaisten ham-
paisiin.

Karttusten isä, Lemin kirkkoherra, ja
vanhemmat pojat lähtivät valkoisten puo-
lelle pakoon. Äiti ja 13-vuotias kuopus,
kirjoittajan isä, jäivät vielä hetkeksi pai-
kalleen, mutta hekin katsoivat lopulta pa-
remmaksi paeta. Loppumelskeissä punai-
set polttivat pappilan.

Moraalisesti mielenkiintoisin tapaus
on Eino, kirjoittajan setä. Likinäköisyy-
tensä vuoksi häntä ei hyväksytty taistelu-
joukkoihin, vaan juristiksi valmistuneena
toimi Savonlinnassa sotatuomarina tai
”tutkijalautakunnan jäsenenä” niin kuin
Eino itse kuvaa tehtäväänsä eräässä kir-
jeessään.

Viimeaikaiseen tutkimukseen pereh-
tynyt tietää, että tutkijalautakunta tarkoit-
taa valkoisten kenttäoikeuksia, jotka epä-
määräisten juridisten valtuuksien nojalla

langettivat tuomioita aina kuolemanran-
gaistuksiin asti. Savonlinnan seudulla te-
loituksia näyttää tosin tapahtuneen varsin
vähän.

24.2.1918 Eino kertoo olleensa Pun-
kaharjulla suorittamassa tutkimuksia.
Karttusen kirja ei kerro, että samana päi-
vänä ammuttiin sikäläisen Putikon kylän
punakaartin johtaja. Sen sijaan maalis-
kuulta on kirjekatkelma, jossa Eino mai-
nitsee menevänsä pitämään tutkintoa Puti-
kon asemalla punakaartilaisten kanssa.
Antero Karttunen katkaisee lainauksen tä-
hän. Lukija jää arvailemaan, mitä on jätet-
ty pois.

Einolla ei välttämättä ollut mitään
osuutta teloituksiin. Mutta jos oli, voim-
meko moittia Antero Karttusta vaikene-
misesta? Monikaan meistä ei lähtisi levit-
tämään epämiellyttäviä yksityiskohtia lä-
hisukulaisistaan. Pelissä on enemmän
kuin poliittiset näkemykset: läheisimmät
ihmissuhteet.

Totuus tekee vapaaksi

Juuri valkoisten kenttäoikeusjärjestelmä
on osoittautunut moraaliseksi kipupis-
teeksi. Sen juridinen pohja oli kyseenalai-
nen ja tuomiot langetettiin usein tarkoi-
tuksenmukaisuus- ja moraalinäkökulmis-
ta.

Yleinen käsitys oli, että punaiset nou-
sivat kapinaan esivaltaa vastaan ja että
kenttäoikeudet käyttivät esivallan rankai-
suoikeutta. ”Esivalta” on Paavalilta peräi-
sin oleva uskonnollis-moraalinen käsite
(Room. 13:17), joka kiteytti ja kiteyttää
edelleen kirkon   käsityksen   maallisesta
vallasta ja sen ”miekasta”.

Esivaltaopetuksen kaiut yltävät aina
nykyaikaan asti. Esimerkiksi Juha Sihvo-
lan alussa mainitun artikkelin mukaan pu-
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naisia ”voidaan kritisoida sanomalla, että
oli väärin nousta laillista esivaltaa vas-
taan”. Näin vuoden 1918 moraalikeskus-
telu yllättäen linkittyy myös kysymykseen
kirkon opista ja Raamatusta. Tähän link-
kiin liittyvät artikkelini Vartijassa 6/2003
ja teoksessa Paavali valokeilassa, jonka
Suomen eksegeettinen seura julkaisee
2008.

Juha Sihvola otti kantaa myös siihen,
miten moraalisesti ongelmallisen histo-
rian kanssa voi tulla toimeen.

Vaikka osoitettaisiin, että terrori vai-
kutti valkoisten voiton varmistumiseen, se
ei ole riittävä peruste jakaa sen harjoitta-
jille moraalista kiitosta. Jos äärimmäisestä
tilanteesta ei ollut moraalisesti tyydyttä-
vää ulospääsyä, suru on oikeampi asenne
kuin ratkaisujen moraalisen sietämättö-
myyden vähättely, puhumattakaan teloit-
tajien juhlimisesta kansallissankareina.

Sihvolan sanoihin voi yhtyä. Mitään
moraalisesti ongelmattomia ratkaisuja ei
ole olemassa – varsinkaan aseellisten ka-
pinoiden keskellä. Siksi valkoiset, punai-
set tai yksittäiset henkilötkään eivät edes
voineet olla moraalisesti nuhteettomia.
Perinteisesti sanoen: tämä maailmanaika
on paha ja ihmiset syntisiä.

Tämän tosiasian tunnustaminen va-
pauttaa katsomaan menneisyyttä juuri sel-
laisena kuin se oli, ilman tuomiohenkeä
tai tyhjää ylistelyä. Itsenäisyyspäivän
evankeliumin sanoin: ”totuus tekee teistä
vapaita.”

Vaikka osoitettaisiin, että terrori vaikutti valkois-
ten voiton varmistumiseen, se ei ole riittävä pe-
ruste jakaa sen harjoittajille moraalista kiitosta.
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Lasse Halme

Uusi testamentti ja ruumiillisuus1

Suhtautumisessaan ruumiillisuuteen    ja
yleisemmin aineeseen Uusi testamentti ra-
kentaa Vanhan testamentin varaan. Var-
haisessa heprean kielessä ei ollut erillistä
sanaa ruumiin kokonaisuudelle sellaisena
kuin me sen ymmärrämme. Ruumiin osis-
ta puhuttiin erikseen. Usein käytettiin sa-
naa, jonka voimme suomentaa sanalla
liha. Uudessa testamentissa sana sooma

tarkoittaa ruumista ja sana sarks tarkoittaa
lihaa. Erityisesti Paavalin kielenkäytössä
nämä sanat saivat voimakkaan psykologi-
sen ja teologisen merkityksen.

Raamatun alussa ihmisen luominen
kuvataan hyvin konkreettisella tavalla:
”Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta
ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elä-
män henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elä-
vä olento.” (1. Moos. 2:7) Voiko ihmisen
liittymisen materian maailmaan enää sel-
vemmin sanoa? Tämä Vanhan testamen-
tin painotus eroaa selvästi kreikkalaisesta
ajattelusta, jossa ruumis ja henki erotetaan
toisistaan, ja  usein henki asetetaan kor-
keammalle tasolle. Hieman yksinkertais-
taen voi sanoa, että Vanhan testamentin
ajatusmaailmassa ihminen on yksi koko-
naisuus: ruumis, johon Jumala on puhalta-
nut elämän henkäyksen. Kreikkalaisessa

ajattelussa ihminen on sielu, joka on in-
karnoitunut ruumiinsa   sisälle. Uudesta
testamentista löytyy näitä molempia aja-
tuskulkuja, mutta Vanhan testamentin pe-
rusta ruumiillisuudelle on erittäin vanha ja
positiivinen: ihminen on Jumalan luoma,
Jumalan kuvaksi luotu.

Luomista seuraa syntiinlankeemus,
joka tuo hyvän ja pahan jännitteen jokai-
sen ihmisen sisälle. Syntiinlankeemusker-
tomuksen voi nähdä myös jokaisen ihmi-
sen kasvukertomuksena. Viattomuuden ti-
lasta siirrytään aikuisuuteen, jossa ihmi-
nen  tulee tietoiseksi omasta itsestään ja
myös omasta ruumiillisuudestaan (1.
Moos. 3:7): ”Silloin heidän silmänsä
avautuivat ja he huomasivat olevansa
alasti.” Tietoisuus, houkutus ja synti oli-
vat tulleet ihmisten maailmaan. Ja kaikel-
la tällä oli paikkansa heidän ruumiissaan.

Tätä taustaa vasten Uusi testamentti
korostaa, että Jeesuksessa Jumala tuli ih-
miseksi, ihmisen ruumiilliseen todellisuu-
teen. Logos – Jumalan Sana, Jumalan tar-
koitus – tuli lihaksi. Varhaisessa kristilli-
syydessä käytiin kamppailua Jeesuksen
ihmisyydestä: jotkut gnostilaiset suun-
taukset ajattelivat, että hän oli vain näen-
näisesti ihminen, jumalallinen henki, joka

1 Perustuu raamattutuntiin Helsingin hiippakunnan kasvatustyön seminaarissa 13.9.2006. Toimituksen
lyhentämä.
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vain piti majaansa ihmisruumiissa. Ai-
heemme kannaltamme on tärkeää, että
voitolle pääsi ajatus, jonka mukaan Jeesus
oli todellinen ihminen  niin kuin mekin.
Hän eli ihmisenä samojen inhimillisten
olosuhteiden alaisuudessa kuin kaikki
muutkin, mutta Jumalan luomistarkoituk-
sen mukaisesti. Siksi hänessä näkyy uusi
todellisuus, jonka osallisuuteen meidät
kaikki on kutsuttu.

Vanhasta testamentista avautuva taus-
ta Uuden testamentin maailmaan on siis
hyvin konkreettinen ja aineellinen. Van-
han testamentin varhaisemmissa osissa ei
edes suuntauduttu erityisen voimakkaasti
tuonpuoleiseen: ihminen eli elämänsä Ju-
malan kasvojen edessä täällä maan päällä.
Vanhan testamentin myöhäisemmät osat
tuovat esiin odotuksen tulevasta elämästä
ja siihen liittyvän pelastuksen ja rangais-
tuksen ajatuksen. Jeesukselle Jumalan
valtakunnan odotus oli itsestään selvä läh-
tökohta, mutta silti hänkin ankkuroitui toi-
minnassaan ja opetuksessaan tähän juuta-
laiseen perinteeseen.

Kristuksen ruumis ja veri

Keskeisiä asioita, joissa ruumiillisuus tai
ruumis-metafora tulee keskeisesti esiin
Uudessa testamentissa, ovat Kristuksen
ruumis ja veri, seurakunta Kristuksen ruu-
miina, kysymys omasta ruumiillisuudesta
ja seksuaalisuudesta, miehen ja vaimon
ruumis sekä ylösnousemusruumis.

Mel Gibsonin elokuva The Passion of

Christ antaa hyvin konkreettisen kuvauk-
sen aiheestaan. Kertomus on meille kai-
kille tuttu: viattomista viattomin joutuu
kokemaan ihmisten käsissä kaiken sen
pilkan, väkivallan ja kärsimyksen, joka
vie hänet lopulta kuolemaan.

Mikä oli kaiken tämän kärsimyksen

merkitys? Kuinka Jumalan valtakunnan
odotus sopi yhteen Jeesuksen väkivaltai-
sen kuoleman kanssa? Kuinka rakkauden
julistaja itse sai kokea tällaisen lopun?
Yksi vastaus tähän kysymykseen muotou-
tui ehtoolliskäsityksen kautta: tämä tapah-
tui meidän puolestamme. Jeesuksen ruu-
mis on runneltu – tai tänään voisimme sa-
noa revitty – meidän puolestamme, Jee-
suksen veri on vuotanut meidän tähtem-
me. Uudessa testamentissa tästä puhutaan
monessa eri paikassa, ja erityisesti Johan-
neksen evankeliumi kehittelee ajatusta sii-
tä, että Ihmisen Pojan liha ja veri on meil-
le todellinen ruoka ja juoma, ikuisen elä-
män ravinto. Ilmeisesti ajallisesti vanhinta
traditiota edustaa kuitenkin Paavalin 1.
Korinttilaiskirjeen 11 luvun jakeet 23–29.

23. Olen saanut Herralta tiedoksi tä-
män, minkä olen myös opettanut teil-
le: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet
kavallettiin, otti leivän, 24. kiitti Juma-
laa, mursi leivän ja sanoi: ”Tämä on
minun ruumiini, joka annetaan teidän
puolestanne. Tehkää tämä minun
muistokseni.” 25. Samoin hän otti ate-
rian jälkeen maljan ja sanoi: ”Tämä
malja on uusi liitto minun veressäni.
Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se
minun muistokseni.” 26. Niin usein
kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä
maljasta, te siis julistatte Herran kuo-
lemaa, siihen asti kun hän tulee. 27.
Niinpä se, joka arvottomalla tavalla
syö tätä leipää ja juo Herran maljasta,
tekee syntiä Herran ruumista ja verta
vastaan. 28. Jokaisen on tutkittava it-
seään, ennen kuin syö tätä leipää ja
juo tästä maljasta. 29. Se, joka syö ja
juo ajattelematta, että kysymys on
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Kristuksen ruumiista, syö ja juo itsel-
leen tuomion.

Evankeliumit kertovat Jeesuksen viet-
täneen juutalaista pääsiäisateriaa   oppi-
laidensa kanssa ennen kuolemaansa. Tällä
aterialla Jeesus liitti oman ruumiinsa lei-
pään ja oman verensä viiniin. Ensimmäi-
set kristityt viettivät yhteisiä rakkauden
aterioita, siis aivan todellisia aterioita, joi-
den yhteydessä muistettiin Jeesuksen kuo-
lemaa. Tähän liittyvät Paavalin varoituk-
set siitä, että joku syö ja juo ajattelematta,
että kysymys on Kristuksen ruumiista.
Meidän käytäntömme  on  ajautunut aika
kauaksi tästä alkuperäisestä käytännöstä,
ja  siksi meidän on ehkä vaikea mieltää
tilanteen konkreettisuutta – ja fyysisyyttä.
Paavali joutuu moittimaan korinttilaisia
siitä, että jokainen syö omia ruokiaan, niin
että toinen on nälissään ja toinen juovuk-
sissa – kristittyjen kokoontumisessa ja eh-
toollisella! Näiden ongelmien vuoksi seu-
rakunnan yhteinen ateria alkoi kehittyä
symbolisen aterian suuntaan,  ja samalla
jotakin ratkaisevaa menetettiin sen konk-
reettisuudesta ja fyysisyydestä: uskosta
tuli abstrakti ja symbolinen, ihmisen mie-
leen, ei ruumiiseen liittyvä asia.

Ehtoollisenviettoa on mahdotonta ym-
märtää ilman muutamia juutalaisuuteen
liittyviä taustatekijöitä. Pääsiäisaterialla
muistettiin kansan vapautumista Egyptin
orjuudesta. Siitä kerrotaan näin:

Mooses kutsui koolle kaikki Israelin
vanhimmat ja sanoi heille: ”Ottakaa ku-
kin lammas tai vuohi perhekuntaanne
varten ja teurastakaa se pääsiäisuhriksi.
22. Ottakaa sitten kimppu iisoppia, kas-
takaa se vatiin laskettuun vereen ja si-

velkää verta oven kamanaan ja mo-
lempiin pieliin. Älköön kukaan teistä
menkö kotinsa ovesta ulos ennen aa-
mua, 23. sillä  Herra kulkee kaikkialla
surmaamassa egyptiläisiä, mutta kun
hän näkee veren ovenpielissä ja ka-
manassa, hän kulkee sen oven ohi
eikä anna tuhoojan tulla koteihinne
teitä surmaamaan. 24. Tämä olkoon
ikuisena säädöksenä, niin teille kuin
lapsillennekin. 25. Ja kun tulette siihen
maahan, jonka Herra teille lupauksen-
sa mukaan antaa, noudattakaa näitä
juhlatapoja. 26. Kun lapsenne kysyvät
teiltä: 'Mitä nämä teidän juhlatapanne
tarkoittavat?', 27. niin vastatkaa näin:
'Se    on pääsiäisuhri    Herralle, joka
egyptiläisiä surmatessaan kulki israeli-
laisten kotien ohi ja säästi ne.'” Silloin
kansa polvistui ja heittäytyi kasvoil-
leen maahan. (2. Moos. 12:21–27)

Olemme ehkä lukeneet ja kuullet tästä
koulussa tai muiden opintojen yhteydessä,
mutta  kokemuksellisesti  tämä on meille
vierasta maailmaa. Sen sijaan juutalaisille,
myös Jeesukselle ja hänen oppilailleen
tämä oli totisinta totta: ”tämä olkoon ikui-
sena säädöksenä niin teille kuin lapsillen-
nekin”. Juutalaisuuteen, kuten moneen
muuhunkin uskontoon, liittyi uhrikäytän-
tö, jossa  eläimiä  uhraamalla tuotiin toi-
saalta kiitos, toisaalta sovitusuhri Jumalan
kasvojen   eteen.   Uudessa   testamentissa
erityisesti Heprealaiskirje pohdiskelee
Jeesuksen uhrin ja juutalaisen uhrikäytän-
nön yhteyttä. Kirje toteaa, että lain mu-
kaan melkein kaikki puhdistetaan verellä,
eikä anteeksianto  ole mahdollinen,  ellei
vuodateta uhriverta (Hepr. 9:22).

Meille – tai ainakin minulle – nämä
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ajatukset tuovat kaksinaisen näköalan:
toisaalta käsityksen hyvin vahvasta konk-
reettisuudesta ja ruumiillisuudesta, toi-
saalta tietyn vastenmielisyyden siitä,
kuinka primitiivisiä eräät keskeiset us-
komme lähtökohdat ovat. Varhaisia kris-
tittyjä syytettiin ihmissyönnistä, koska he
söivät Kristuksen ruumiin ja joivat hänen
verensä – eikä tämä ajatus tietenkään ole
kaukana, jos pysähdymme miettimään eh-
toollisen asetussanojen sanojen konkreet-
tista merkitystä.

Professori Risto Saarinen on esitellyt
ranskalais-amerikkalaisen Rene Girardin

ajatuksia. Hänen mukaansa ajatus Kris-
tuksen uhrista tulee osin ymmärrettäväksi
ihmisen primitiivisen väkivaltaisuuden
valossa. Varhaisten yhteiskuntien ja
myyttien maailmassa ongelmana on kos-
ton kierre: väkivalta kostetaan väkivallal-
la, ja verikosto on hyväksytty menettely-
tapa. Raamatun kertoma veljesmurha on
yksi ihmiskunnan peruskokemuksista.
Yhteiskunnassa, jossa ei vielä ollut oi-
keuslaitosta, uskonto oli väkivaltaa ehkäi-
sevä mekanismi. Uhraamisen funktiona on
ehkäistä väkivaltaa yhteisössä. Uhrirituaali
on kuin rokotus, jolla vastustetaan itse tau-
tia. Girardin mukaan kaiken pohjalla on
ihmisen aggressiivinen kivijalka, joka on
seksuaalisuuttakin syvemmällä meidän
viettitoiminnassamme. Monissa myyteissä
nousee keskeiseen asemaan syntipukki,
joka kantaa toisten syyllisyyden, uhri, joka
lepyttää Jumalan ja vapauttaa ihmiset
syyllisyydestä. Tämä ajatus näkyy selvästi
myös kristillisen ajatusmaailman taustalla.

Tätä taustaa vasten Kristuksen uhri on
kaikkien uhrien täyttymys ja samalla lop-
pu kaikenlaiselle uhrikäytännölle. Näin se
symbolisesti kontrolloi ja ehkäisee ihmi-
sen väkivaltaisuutta. Jeesuksen ”uhrissa”

keskeistä on rakkaudellinen itsensä anta-
minen toisten puolesta. Raamatullisen aja-
tuksen mukaisesti hän ”tyhjensi itsensä”
ja tuli luoksemme ilman väkivaltaa. Raa-
matun mukaan pelastus ja sovinto Juma-
lan kanssa on tarjolla tämän kertakaikki-
sen uhrin kautta, ja sen tulee johtaa sovin-
toon myös kaikkien ihmisten välillä.
Tämä on se puoli, jota meidän tulee kas-
vatuksessakin pitää esillä. Kristuksen
kuolemaa ja kärsimystä ei ole syytä vää-
rällä tavalla ihannoida, vaan sen tulisi olla
loppu kaikenlaiselle väkivallalla ja kaikil-
le muille uhreille. Nykyisessä maailmas-
sa, jossa uhrikäytäntö ja siihen  liittyvät
ajatukset ovat vieraita, meidän tulee myös
löytää toisenlaisia tapoja puhua sovinnos-
ta ja pelastuksesta.

Seurakunta, Kristuksen ruumis

Toinen keskeinen ruumiiseen liittyvä
kuva Uudessa testamentissa on Paavalin
ajatus seurakunnasta Kristuksen ruumiina.
Tätä ajatusta Paavali kehittelee välittö-
mästi edellä olevan ehtoolliskuvauksen
jälkeen 1. Korinttilaiskirjeessä:

Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka
on  yksi kokonaisuus mutta  jossa on
monta jäsentä; vaikka jäseniä on mon-
ta, ne kaikki yhdessä muodostavat yh-
den ruumiin. 13. Meidät kaikki, olim-
mepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia
tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruu-
miiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistä-
nyt meidät, kaikki me olemme saaneet

Yhteiskunnassa, jossa ei vielä ollut oikeuslaitos-
ta, uhraamisen funktiona on ehkäistä väkivaltaa
yhteisössä.
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juoda samaa Henkeä.
14. Eihän ruumiskaan muodostu yh-
destä jäsenestä vaan monista. 15.
Vaikka jalka sanoisi: ”Koska en ole
käsi, en kuulu ruumiiseen”, se silti
kuuluu ruumiiseen. 16. Ja jos korva sa-
noisi: ”Koska en ole silmä, en kuulu
ruumiiseen”, se silti kuuluu ruumii-
seen. 17. Jos koko ruumis olisi pelkkää
silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos
se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin
hajuaistia? 18. Jumala on kuitenkin
asettanut ruumiiseen kaikki eri jä-
senet niin kuin on nähnyt hyväksi. 19.
Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä,
olisiko silloin mitään ruumista? 20. Jä-
seniä on kuitenkin monta, kun taas
ruumis on yksi. (1. Kor. 12:12–20)

Yksi viime kesän antoisista lukukoke-
muksistani oli Stephen R. Coveyn kirja
The 8th Habit. Hänen aikaisempaa kir-
jaansa The 7 Habits of Highly Effective

People on myyty maailmalla 15 miljoo-
naa kappaletta ja kirjoittaja on saanut lu-
kuisia palkintoja. Teos on suomennettu
huonolla suomenkielisellä nimellä Tie

menestykseen.
Otan esille tämän kirjan sen vuoksi,

että Coveyn mielestä myös yhteisöjä voi
tarkastella samasta kokonaisvaltaisesta
näkökulmasta, käyttäen ihmistä mallina
myös yhteisölle – aivan kuten Paavali te-
kee. Yksilön kohdalla ajattelu kiteytyy sii-
hen, että ihmisen tulisi löytää oma äänen-
sä – ja sen jälkeen auttaa muita löytämään
heidän oma äänensä. Tämä perustuu yltä-
kylläisyys-näkökulmaan: henkisessä mie-
lessä ei ole keneltäkään pois, jos toinen
löytää oman äänensä ja käyttää sitä. Yh-
teinen kokonaisuus ja vaikutus voi kasvaa

tässä suhteessa rajattomasti. Neljän näkö-
kulman pohjalta yhteisössä tulee huomioi-
da rakenteelliset ja taloudelliset näkökoh-
dat (ruumis), ihmisten kykyihin liittyvät
asiat (mieli), ihmissuhteisiin ja ihmisten
intohimoon liittyvät asiat (sydän) sekä
omantunnon ohjaukseen ja toiminnan mo-
raaliseen perustaan liittyvät asiat (henki).
Näiden kaikkien huomioiminen voi johtaa
positiiviseen ja luovaan kehään – toisin
kuin  päin vastaisessa tapauksessa,  jossa
negatiivinen kehä johtaa näkemysten
puutteeseen, eripuraan, voimattomuuteen
ja epäluotettavuuteen. Tässä yhteydessä
peruspointti on se, että uusimmassa työ-
yhteisöajattelussa työyhteisöä tarkastel-
laan ihmisestä otetun mallin avulla – ai-
van kuin Paavalin ajatuksen modernina
versiona.

Paavali käyttää ruumis-metaforaa mo-
nien tärkeiden asioiden esille tuomiseen.
Yksi ruumis yhdistää niin juutalaista kuin
pakanaa, niin orjaa kuin vapaata. Ihmiset
ovat erilaisia, mutta kuitenkin voivat
muodostaa yhden seurakunnan, jossa toi-
mitaan yhteisen päämäärän puolesta. Ih-
misillä on erilaisia taipumuksia ja lahjoja,
joita he voivat käyttää yhteiseksi hyväksi.
Vielä syvemmän ulottuvuuden asiaan hän
tuo sanoessaan, että seurakunta on Kris-
tuksen ruumis, ja käänteisesti Kristus on
seurakunnan pää.  ”Meidät kaikki, olim-
mepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai
vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi.
Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät,
kaikki me olemme saaneet juoda samaa
Henkeä. (1. Kor. 12:13) Tässä ihmisen
suuntautuminen kohti henkeä, kohti spiri-
tualiteettia, saa täyttymyksensä: Kristus
on yksilön ja yhteisön keskus. ”En elä
enää minä, vaan Kristus minussa” ja
”Kristus on seurakunnan pää”. Tämä ruu-
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mis-metafora voi auttaa meitä tuomaan
seurakunnan tehtävän ja sanoman pois
jostakin teologisista sfääreistä konkreetti-
sen elämän keskelle. Tässä on myös hyvä
perusta seurakunnissa tapahtuvalle suun-
nittelulle, tavoitteiden asettelulle ja tiimi-
toiminnan kehittämiselle. Ruumis-näkö-
kulma tuo itse asiassa hyvin konkreettisen
tehtävän: ”Muistakaa vankeja, niin kuin
olisitte itse kahleissa heidän kanssaan,
muistakaa kidutettuja, tunteehan teidänkin
ruumiinne kivun.” (Hepr. 13:3)

Teemamme pohjalta voisi sanoa, että
seurakunta, Kristuksen ruumis on revitty
silloin, kun kaikille ei ole tilaa, ja kun yk-
silöt haluavat vetää niin omaan suuntaan-
sa, että yhteys särkyy. Elävässä ruumissa
on toki tilaa monenlaisille toiminnoille ja
yksilöllisille liikeradoille, mutta liika yk-
silöllisyys ja rakkaudettomuus muita koh-
taan repivät ruumiin hajalle. Absurdilla
tavalla Paavali kuvaa myös sitä, etteivät
kaikki voi olla käsi tai korva tai silmä:
erilaisuus on välttämättömyys.

Oma ruumis

Kolmantena kysymyksenä on suhde
omaan ruumiiseen. Tässä asiassa Uusi
testamentti sisältää kahdenlaisen näkökul-
man. Vanhan testamentin pohjalta suhtau-
tuminen ruumiiseen on myönteinen tai
neutraali (Matt. 6:22): ”Silmä on ruumiin
lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruu-
miisi on valaistu.” Ihminen on kokonai-
suus, jonka muodostavat ruumis ja henki
(Luuk. 12:22): ”Älkää kantako huolta
hengestänne, siitä mitä söisitte, älkää ruu-
miistanne, siitä millä sen vaatettaisitte.”
Tai (Luuk. 12:4): ”Älkää pelätkö niitä,
jotka tappavat ruumiin mutta joiden valta
ei ulotu sen pitemmälle.” Timoteuskir-
jeessä sanotaan (1. Tim. 4:8): ”Ruumiin

harjoittamisesta on vain vähän hyötyä,
mutta oikeasta uskosta on hyötyä kaik-
keen...”

Tämän myönteisen tai neutraalin
juonteen rinnalla esiintyy ajatus, joka syn-
nyttää jännitteen ihmisen sisälle.  Jeesus
sanoo (Matt. 5:29): ”Jos oikea silmäsi
viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois.
Onhan sinulle parempi, että menetät vain
yhden osan ruumiistasi, kuin että koko
ruumiisi joutuu helvettiin.” Jeesuksen ra-
jun sanan mukaan on parempi runnella
ruumis – repäistä silmä pois – kuin koko
ruumiin joutua helvettiin.

Erityisesti Paavalin kirjeissä tämä
problematiikka saa merkittävän osan. Täs-
sä suhteessa Paavalia voi pitää yhtenä sy-
vyyspsykologian edelläkävijänä. Hän nä-
kee sisällään ristiriidan tai halun, joka vie
häntä eri suuntaan kuin hän itse haluaisi
mennä. Hän sanoo, että olemme yhdessä
Kristuksen kanssa ristiinnaulittuja, jotta
(Room. 6:6) ”tämä syntinen ruumis me-
nettäisi valtansa emmekä enää olisi syn-
nin orjia.” Hän varoittaa antamasta ruu-
miin jäseniä synnin käyttöön (Room.
6:13). Hän toteaa olevansa ruumiissaan
vaikuttavan synnin lain vanki (Room.
7:23), ja huudahtaa (Room. 7:24): ”Minä
kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä
kuoleman ruumiista?” Samaan ajatusmaa-
ilmaan yhtyvät monet muut Uuden testa-
mentin kirjoittajat.

Paavalin oma pohdiskelu yhdistyi
myös meille aika vieraaseen kysymyk-
seen lain merkityksestä. Mihin tarvittiin
Jumalan antamaa lakia, kun Kristus on
vapauttanut meidät lain alta? Miksi Juma-
la ylipäätään antoi lain, kun kristityn ei
sitä tarvitse noudattaa? Paavali ajatteli vä-
hän   samaan   tapaan   kuin myöhemmin
Luther, että laki johdatti meidät synnin-
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tuntoon, jotta Kristus voisi meidät vapaut-
taa. Tämän lain orjuuden Paavali näki
omassa ruumissaan eikä se ollut sidottua
juutalaisten ulkoisiin tapoihin. Konkreet-
tisesta laista oli tullut sisäinen ”synnin
laki”  (Room. 7:23), Paavali joutui huu-
dahtamaan (Room. 7:24): ”Kuka pelastaa
minut tästä kuoleman ruumiista?” Koko
lain ja synnin problematiikka oli siirtynyt
uudelle tasolle, josta Luther sitten jatkoi
eteenpäin.

Tätä tausta vasten Paavali rakentaa
erottelun ruumiin ja Hengen välille. On
kuitenkin tärkeä huomata, että vastakohti-
na  eivät ole ihmisen ruumis ja ihmisen
henki, vaan ihmisen ruumis, jolla voidaan
ymmärtää koko ihmisen olemusta, ja Ju-
malan Henki, joka tuo pelastuksen ja va-
pautuksen koko ihmiselle.  Näin Paavali
voi sanoa (Room. 8:10): ”Jos Kristus on
teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut
synnin vuoksi, mutta Henki luo elämää,
koska teidät on tehty vanhurskaiksi.” Paa-
valilla ei ollut käytössään Freudin ja sy-
vyyspsykologian tuomia käsitteitä alita-
junnasta ja ihmisen viettikerroksista, mut-
ta voisin ajatella, että hän olisi hyvinkin
voinut hyödyntää niitä. Ihmisessä itses-
sään on ristiriita, joka vie häntä erilaisiin
suuntiin, viettitoimintaa, haluja ja himoja,
joista ei pääse irti. Väärin ja modernisoi-
vaa olisi yhdistää nämä Paavalin tapauk-
sessa vain esimerkiksi  seksuaalisuuteen,
sillä samanlaista ristiriitaa elämää raken-
tavien ja sitä repivien asioiden välillä voi

kokea monen muunkin asian yhteydessä.
Kyllähän Paavali sai varoittaa ja nuhdella
seurakuntiansa myös seksuaalisten asioi-
den osalta, mutta yksipuolisesti seksi ei
ollut hänen varoitustensa taustalla.

Avioliitto ja seksuaalisuus

Hakuohjelmassa sanat seksi, seksuaali-
suus, sukupuoli tai sukupuolisuus eivät
tuota yhtään osumaa, joten meidän käsit-
teillämme näitä asioita ei ole Uudessa tes-
tamentissa käsitelty. Nykyaikana tarve tä-
män aiheen käsittelyyn on kuitenkin suuri,
sillä seksuaalisuus korostuu meidän aika-
namme ja tulee vastaan kaikkialla. Da

Vinci -koodi on esittänyt ajatuksen Jee-
suksen ja Maria Magdaleenan suhteesta ja
Jeesuksen jälkeläisistä. Tällaisesta ei ole
historiallisia todisteita, mutta kiinnostava
onkin itse kysymys: olisiko Jeesus voinut
olla naimisissa vai olisiko tämä tehnyt hä-
nestä vähemmän jumalallisen? Onko sek-
suaalisuus siis jumalallisen vastakohta,
kuten yleinen ajattelu näyttää kovin hel-
posti olettavan. Tässä kohtaa Raamattu ei
suoranaisesti auta meitä, koska se vaike-
nee Jeesuksen osalta näistä asioista. Oma-
na näkemyksenäni on – ja täytyy siteerata
Paavalia, että tästä asiasta minulla ei ole
Herran käskyä – että on perustava virhe
asettaa vastakkain jumalallisuus ja sek-
suaalisuus. Seksuaalisuus on elämän pe-
rusvoima ja suurimpia myönteisiä asioita.
Siihen liittyvä intohimo – concupiscentia

Augustinuksen termein – aiheuttaa myös
kamppailuja ja ongelmia, mutta tämä ei
muuta itse asiaa negatiiviseksi.

Kirkkoon hiipi jo varhaisilta ajoilta
askeettisuuden ihanne, joka ensin erotti
naimattomuuden korkeammalle tasolle ja
sitten teki koko seksuaalisuudesta kiel-
teistä. Tältä osin kirkon perinteistä ajatte-

Paavalilla ei ollut käytössään Freudin ja syvyys-
psykologian tuomia käsitteitä alitajunnasta ja ih-
misen viettikerroksista, mutta voisin ajatella, että
hän olisi hyvinkin voinut hyödyntää niitä.
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lua on tarpeen korjata. – Tosin on muistet-
tava, että askeettisuudella on myönteinen-
kin merkitys, silloin kun sillä tarkoitetaan
itsekuria, fyysisen kehon hallintaa ja
suuntautumista kohti henkisiä ja hengelli-
siä päämääriä. Antiikin maailmassa, jossa
terveydenhoito oli puutteellista, lasten
määrää ei voitu kontrolloida ja naisten
asema oli alisteinen, askeettisuus tarjosi
houkuttelevan vaihtoehdon nimenomaan
naisille vapautua näistä joskus taakaksi
tulleista naisen elämän velvollisuuksista.

Antiikin maailmassa erilaiset puhtaus-
säädökset olivat tärkeitä, mutta emme nyt
paneudu niihin tarkemmin. Raamattua lu-
kiessa on  kuitenkin hyvä tiedostaa, että
monet kysymykset ja ohjeet nousevat täs-
tä puhtauden ja epäpuhtauden taustasta.
Nykyiseen länsimaiseen romanttisen rak-
kauden ja tasa-arvon ihanteeseen nähden
erilaista oli myös perhesuhteiden hierark-
kisuus, sukujen merkitys avioliiton solmi-
misessa ja perheen merkitys taloudellise-
na yksikkönä. Naiset orjat ja lapset ym-
märrettiin miehen omaisuudeksi, ja avio-
rikos oli loukkaus omistusoikeutta ja kun-
niaa kohtaan. Paavalin suhtautuminen näi-
hin asioihin nousee aikakauden taustalta,
mutta sisältää myös joitakin omaperäisiä
korostuksia, jotka   näkyvät esimerkiksi
miehen ja vaimon vastavuoroisuuden ko-
rostuksessa. Paavalin suhtautumista sek-
suaalisuuteen voi tarkastella siitä, mitä
hän puhuu avioliitosta ja naimattomuu-
desta (1. Kor. 7:25–38). Paavalin mukaan
on hyvä mennä naimisiin, mutta vielä pa-
rempi olla menemättä. Paavalin vaikeasel-
koinen ajatuksenjuoksu liittyy nopean lo-
pun odotukseen, ja sen valossa kaikki
muu käy merkityksettömäksi. Naimisiin
meno tai naimattomuus ei ole kovin tär-
keää, koska kysymys on vain lyhyestä vä-

livaiheesta. Tilanne tietysti muuttuu, kun
loppua ei kuulu, ja normaaliajatus on elää
koko elämä täällä maan päällä. Paavalin
puheessa realismia on siinä, että joku tun-
tee   vastustamatonta halua morsiantaan
kohtaan, epärealismia on taas siinä, että
naimattomat jotenkin pysyisivät suuntaa-
maan huomionsa enemmän Herraan, toi-
sin kuin naimisissa olevat naiset, jotka
huolehtivat siitä, miten olisivat miehel-
leen mieliksi.

Miehen ja naisen suhteesta Uudessa
testamentissa on joitakin realistisia, suo-
rastaan kauniita kuvia. Jeesus sanoo (Matt
19:5): ”Sen tähden mies jättää isänsä ja
äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä
kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.” Efesolais-
kirjeen kirjoittaja kehottaa (Ef. 5:25, 28):
”Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin
Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi
henkensä sen puolesta... Samoin aviomie-
henkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan
niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa
vaimoaan rakastaa itseään.” Nämä ajatuk-
set näin läheisestä yhteydestä koskettavat
myös nykyajan lukijaa, vaikka samassa
yhteydessä esitetyt näkemykset miehestä
vaimonsa päänä tuntuvat kuuluvan men-
neeseen maailmaan. Paavalin ajatus siitä,
että mies ja nainen sekä heidän ruumiinsa
kuuluvat vastavuoroisesti toinen toisil-
leen, poikkeaa aikakauden yleisestä mie-
hen asemaa ja omistusoikeutta korosta-
vasta ajattelusta ja on osaltaan tehnyt tietä
parisuhteen  ja tasa-arvon kehittymiselle.
Mikään moderni ajattelija tai korostuneen
seksuaalimyönteinen Paavali ei kuiten-

Paavalin avioliitto-ohjeiston asiayhteys liittyy
nopean lopun odotukseen, ja sen valossa kaikki
muu käy merkityksettömäksi.
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kaan ole. Seksi on hänelle enemmänkin
välttämätön pakko, jota osa kehittyneim-
mistä – kuten hän itse – pystyy vastusta-
maan Herran tulemusta odotellessaan.

Miehen ja vaimon yhteys vertautuu
monissa Paavalin teksteissä Kristuksen ja
seurakunnan yhteyteen, ja tältä taustasta
nousee esille yksi kauneimpia ruumiiseen
liittyviä kuvia: teidän ruumiinne on Pyhän
Hengen temppeli. Tämä maallinen tomu-
maja voi olla Pyhän Hengen asumus, ja
ruumiimme voi tuottaa Jumalalle kunniaa.

Ylösnousemusruumis

Yksi kysymys, jota Uusi testamentti tai
sen lukija ei voi välttää, on kysymys tä-
män ruumin kohtalosta kuoleman rajan
toisella puolella. Uudessa testamentissa it-
sestään selvä lähtökohta on se, että kuole-
ma ei ole kaiken päätös, vaan elämä jat-
kuu rajan toisella puolella. Nykyaikana
monen kysymys on se, onko ylipäätään
jotain kuoleman rajan tuolla puolen ja
mahdottomalta tuntuu ajatella, että ihmi-
sen ruumis nousi ylös jossakin tulevaisuu-
dessa. Uusi testamentti ei auta meitä teo-
reettisissa ja biologisissa pohdiskeluissa,
sillä pikaisen lopun odotus oli lähtökohta
koko kristilliselle liikkeelle ja esimerkiksi
Paavalin ajattelulle. Nopeaa loppua ei tul-
lut, ja tämä avasi uusia kysymyksiä vas-
tattavaksi jo Uuden testamentin kirjoitta-
jalle. Nykyajan ihmiselle kahden tuhan-
nen vuoden aikaperspektiivi ja luonnon-
tieteen nykyiset käsitykset avaavat yhä
uusia kysymyksiä.

Jeesuksen haudalle tulleet naiset jou-
tuivat toteamaan, että hänen ruumiinsa ei
ollut siellä. Joissakin evankeliumien ker-
tomuksissa Jeesus tuli lukittujen ovien
läpi opetuslastensa luo, joissakin hän pyy-
si koskemaan naulan jälkiä käsissään ja

jaloissaan. Lisäksi hän pyysi ruokaa aivan
kuin kuka tahansa normaali ihminen. Mei-
dän kokemuspiirissämme ei ole mitään
vastaavaa, joten vaikka me ymmärrämme
kuvauksen, samalla emme ymmärrä, mis-
tä on kysymys. Vaikka kertomukset on si-
joitettu meidän fyysiseen maailmaamme,
ne sisältävät elementin, joka ylittää tämän
maailman rajat. Kertomukset ovat keske-
nään erilaisia, niin ettei niiden pohjalta
pysty muodostamaan myöskään yhtä loo-
gista kokonaisuutta.

Ensimmäisessä kirjeessään korinttilai-
sille Paavali pohtii myös sitä, mikä on tä-
män ruumiin suhde ylösnousemusruumii-
seen (1. Kor. 15:35–42, 50–55). Hän selit-
tää katoavaisuuden ja tulevan katoamatto-
muuden vastakohtaa siemenen ja kasvin
keskinäisellä suhteella. Me muutumme, ja
silloin kuolevainen ruumis pukeutuu kuo-
lemattomuuteen. Nämä todistelut eivät ole
mitenkään aukottomia, mutta ne auttavat
ymmärtämään sitä, mitä ei voi ymmärtää.
Ruumis säilyy ja kuitenkin se muuttuu
(Fil. 3:21): ”Hän muuttaa meidän ruu-
miimme tästä alennustilasta oman kirkas-
tuneen ruumiinsa kaltaiseksi...”

Se mikä tässä on tärkeää, palautuu
alussa esille tulleeseen Vanhan testamen-
tin käsitykseen ruumiista: ihminen on ruu-
mis, johon Jumala on puhaltanut hengen,
ei sielu, joka elää ruumiin vankilassa. Sik-
si kuolema ei ole sielun vapautumista ruu-
miin kahleista. Paavalin puhe ylösnouse-
musruumiista samoin kuin uskontunnus-
tuksen puhe ruumiin ylösnousemuksesta
on ennen muuta ihmisen kokonaisvaltai-
suuden korostamista: elämänsä aikana ih-
minen on ruumiin, sielun ja hengen muo-
dostama kokonaisuus, eikä mitään osaa
tästä saa irrottaa ja tehdä pyhemmäksi tai
pahemmaksi kuin kokonaisuutta.
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Qumranin usko ammattiarkeologien silmin

Teol.maist. Juhana Saukkonen, sittemmin
tohtoroitunut Kuolleenmeren kääröjen
tekstitutkija, kirjoitti taannoin (Vartija
3/2003) katsauksen Juutalainen Qumran
– harhaa vai oikeaa oppia? Siinä Saukko-
nen haastoi kirjamme Archaeology of the
Hidden Qumran, The New Paradigm
(Helsinki 2002). Saukkosen artikkelin il-
mestyminen tuli tietoomme viime vuoden
lopulla, mutta on paikallaan ottaa kantaa
artikkelin väitteisiin. Teoksemme on ehti-
nyt saada  lausuntoja juutalaisuuteen pe-
rehtyineiden korkeimpien kansainvälisten
asiantuntijoiden parista (ks. Tieteessä ta-
pahtuu 2/2007) ja olemme julkaisseet lä-
hes kaikki Qumranin rahalöydöt (2006,
2007). Saukkonen peräänkuuluttaa arvios-
saan Qumranin arkeologian ja tekstiläh-
teiden, kuten Kuolleenmerenkääröjen, yh-
distämistä aivan kuin omana ideanaan,
vaikka kirjamme jo esipuheessaan on kan-
sainvälinen päänavaus aiheesta. Arkeolo-
gisella tieteellisellä tutkimuksella on ny-
kyään kansainväliset laatu- ja tasokritee-
rit. Korkeinta standardia noudattavaa ar-
keologista tutkimusta johtaa aina ammat-
tiarkeologi. Ilman alan tutkintoja ja
Qumranin arkeologisen materiaalin tunte-
musta on mahdotonta arvioida luotetta-
vasti arkeologian saavuttamia tuloksia.
Ammattiarkeologeille kuuluu myös avoin
pääsy tutustumaan kaivauslöytöihin, mi-

käli niitä ei ole julkaistu kymmenen vuo-
den sisällä. Katolilaisisä Roland de
Vauxin Qumranin kaivauksista on jo ku-
lunut viisikymmentä vuotta eikä arkeolo-
gisten löytöjen julkaisua ole vielä saatu
päätökseen. Jo 1990-luvulla Qumranin
kenttätutkimustemme ohessa Jerusalemin
Ranskan raamatullinen ja arkeologinen
koulu ystävällisesti antoikin allekirjoitta-
neiden ammattiarkeologien tutkia Qumra-
nin kaivausarkistoja ja nähdä julkaisemat-
tomia löytöjä.

Saukkonen esittää, että puntaroides-
samme Qumranin yhteisön eroa juutalai-
suuteen nähden nojaudumme myöhem-
piin rabbiinisiin tekstilähteisiin. Tämä ei
pidä paikkaansa.    Rabbiinisia lähteitä
olemme käyttäneet lähinnä vain juutalai-
sen tradition kuvaajina. Olemme nimen-
omaan esittäneet, miten Qumranin yhteisö
poikkeaa Mooseksen laista ja miten se itse
haluaa erottautua Israelista esittäen, että
vain sen yhteisöllä on hallussaan oikea
oppi ja oikea kalenteri muun Israelin har-
hauduttua. Juutalaisen lain ja uskon perus-
tana toimivat Mooseksen kirjat kehottavat
kuukalenterin noudattamiseen, kieltävät
taivaankappaleiden palvonnan ja edellyt-
tävät,  että temppelin uhrauksineen tulee
sijaita vain Jerusalemissa. Kuolleenmeren
tekstit puolestaan sisältävät aurinkokalen-
terin ja kehottavat sen noudattamiseen.

KESKUSTELUA
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Niissä myös manataan aurinkoa nouse-
maan. Juutalaishistorioitsija Josefus ku-
vaa yhtenevästi mm. essealaisten, joihin
qumranilaiset usein yhdistetään, auringon
manausta nousemaan. Hän myös mainit-
see essealaisille asetetun ehdottoman vaa-
timuksen, etteivät yhteisön jäsenet au-
tiomaassa tarpeita tehdessään saaneet lou-
kata jumaluuden säteitä. Viimeisessä koh-
dassa on kiistatta kysymys näkyvistä sä-
teistä – vai miten tämä muutoin olisi seli-
tetettävissä? Kaikki yksityiskohtaiset viit-
taukset löytyvät teoksestamme. Esterin
kirja, joka kuuluu Vanhaan testamenttiim-
me, on juutalaisuudelle merkittävä kirja-
käärö – kirja vainoista ja lopunajoista.
Myös Esterin kirja (ns. esi-Esteriä lukuun-
ottamatta) puuttuu Qumranin kaanonista.
Syy ei todennäköisesti ole arkeologinen
löytymättömyys vaan kirjan ajoitus: ero
muusta Israelista oli tapahtunut ennen kir-
jan muotoutumista.

Esitämme arkeologisia ja historiallisia
viitteitä Qumranin yhteisön omasta pyhä-
köstä. Saukkonen, joka  tukeutu teologi-
seen traditioon Qumranin yhteisön puh-
dasoppisuudesta, puolestaan katsaukses-
saan tyrmää ajatuksen. Kuitenkin juutalai-
suuden historiassa ja arkeologiassa tunne-
taan useita Mooseksen laeista poikenneita
epäortodoksisia yhteisöjä. Arkeologisten
mittaustemme ja löytöjen mukaan Qumra-
nin yhdyskuntaraunioiden laajin suorakai-
teen muotoinen tila, jota kutsutaan ruoka-
saliksi tai kokoushalliksi (locus 77), pal-
veli pyhäkkönä tai temppelinä. Myös ai-

kalaishistorioitsija Josefus mainitsee esse-
alaisten kokoushuoneen pyhäkkönä ja
menot mysteerisinä. Qumranin kaivaus-
löydöistä nykyisin vastaava Isä Jean-Bap-
tiste Humbert (2006) on myös ottanut kä-
siteltäväkseen locus 77 astronomiset
suuntaukset esittäen auringolla olleen
mitä todennäköisimmin keskeinen sija
Qumranin uskonnossa lainaten näin mei-
dän empiirisiä tutkimuksiammme (2002).
Solomon Steckollia seuraten Humbert
(1994) esittää, että tilassa laastipäällystei-
set kuutiot, jotka  de Vaux myöhemmin
poisti, mutta joista on säilyneet dokumen-
tit, ovat alttarinpohjia. Humbert (2006) on
sittemmin julkaissut myös ennallistuspiir-
roksia mahdollisesta alttarialueen jaka-
vasta puukaiteesta, josta kaivauksissa löy-
tyi jäännöksiä. Niin kuin me (2002),
Humbert (2003) myös arvelee, että
Qumranin ruukuissa maahan haudatut
eläintenluut saattavat olla jäännöksiä
eläinuhreista. Qumranin ns. rituaalialtaat
myös poikkeavat rakenteeltaan juutalai-
sen lain mukaisista puhdistautumisaltais-
ta.

Useat mainitsemamme poikkeavuudet
Mooseksen laista, arkeologian tukemat
viitteet ja Esterin kirjan puuttuminen ovat
selkeässä ristiriidassa Qumranin yhteisön
oletetusta juutalaisesta puhdasoppisuu-
desta.

Minna ja Kenneth Lönnqvist
Helsinki
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NÄKÖALOJA

Kiistelty Jeesus

Viimeiset parikymmentä vuotta ovat var-
sinkin Yhdysvalloissa tuottaneet kirja-
kauppojen hyllyille teologisten tiedekun-
tien kirjastoihin koko joukon tutkijoiden
kirjoittamaa Jeesus-kirjallisuutta. Tämän
kirjallisuusbuumin keskeisenä oivallukse-
na on ollut nähdä Jeesus entistä selkeäm-
min oman aikansa juutalaisena julistajana.
Yksimielisyys päättyy  kuitenkin seuraa-
vaan kysymykseen: millainen juutalainen
Jeesus oli? Jumalan valtakunnan profeetta
vai uudenlainen messias, joka näki itsensä
Jumalan   Pojaksi? Vai kyynikko, joka
käänsi kaikki arvot nurin julistamalla köy-
hyyden rikkaudeksi ja saastaisena pidetyn
puhtaaksi? Oliko hän  ihmeparantaja vai
viisaudenopettaja? Vai  molempia? Kuu-
luiko Jeesuksen suunnitelmiin vain pian
tulossa oleva Jumalan valtakunta vai julis-
tiko hän lähimmille seuraajilleen, että he
jatkavat uskovien yhteisönä hänen kuole-
mansa (ja ylösnousemuksensa?) jälkeen?

Näistä ja monista muista kansainväli-
sessä keskustelussa esitetyistä kysymyk-
sistä voi havaita, että pelissä ei ole ainoas-
taan historiallinen rekonstruktio, vaan ky-
symys evankeliumien luotettavuudesta ja
siihen liittyen edelleen kristinuskon sano-
man jatkuvuudesta. Julistavatko 2000-lu-

vun kirkot todellista (historiallista) Jee-
susta? Tunnistaisiko Jeesus oman julis-
tuksensa niiden ihmisten sanoista, jotka
vetoavat hänen nimeensä ja julistavat
evankeliumia  lukuisissa erilaisissa muo-
doissa?

Amerikkalainen Jesus Seminar, jota
on esitelty Vartijankin sivuilla, on antanut
viimeksi mainittuihin kysymyksiin kiel-
teisen vastauksen. Osa tutkijoista on sitä
vastoin asettunut määrätietoisesti myön-
teisen vastauksen puolelle. Yksi heistä on
arvostettu ja tuottelias brittieksegeetti
Richard Bauckham, joka kirjassaan Je-

sus and the Eyewitnesses: The Gospels as

Eyewitness Testimony (Eerdmans 2006)
esittää pontevasti vastavirtaisen vision.
Sen mukaan evankeliumit – mukaan lu-
kien kiistelty Johanneksen evankeliumi –
ovat historiallisesti luotettavia selonteko-
ja, jotka perustuvat evankelistojen käyttä-
mien silminnäkijöiden todistuksiin.
Bauckham nojaa teoriassaan skandinaavi-
seen eksegeesiin, Birger Gerhardssonin

ja tämän oppilaan Samuel Byrskogin

esittämiin teorioihin.
Bauckham tukeutuu toisen vuosisadan

puolivälistä tunnetun Hierapoliin piispa
Papiaan todistukseen (Eusebios, Kirkko-
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historia 3.39), jonka mukaan evankelista
Markus oli Pietarin tulkki ja Matteus van-
han hepreankielisen evankeliumin kirjoit-
taja. Tämän rinnalla Papias luotti kuiten-
kin enemmän suullisen tradition voimaan:
kun hänen luokseen tuli joku, joka oli tun-
tenut vanhoja opettajia, hän otti heti sel-
vää heidän sanoistaan ja selvitti perinnettä
jäljittämällä, mitä kukin Herran oppilas
oli sanonut.

Bauckham tekee myös selkoa evanke-
liumeissa    mainituista henkilönnimistä.
Näitä nimeltä mainittuja hän pitää silmin-
näkijätodistajina, samoin etenkin passio-
kertomuksessa mainittuja nimettömiä
henkilöitä (Jeesuksen voidellut nainen,
ehtoollissalin käyttöön antanut majatalon-
pitäjä), joita tuli suojella roomalaisen mie-
hitysvallan vainolta. Bauckhamin mukaan
varhaisten kristittyjen kollektiivinen
muisti oli luotettava, vaikka yksittäiset ih-
miset saattoivat muistaa asioita sekä toisin
että väärin. Tämän lisäksi muun muassa
Jeesukseen liittyneiden tapausten epäta-

vallisuus, niiden voimakas persoonallinen
kokeminen ja toistuva kertominen vahvis-
tivat muistikuvien luotettavuutta.

Bauckhamin laajalle teokselle ei voi
tässä yhteydessä tehdä oikeutta, mutta sii-
hen kannattaa tutustua, jos haluaa tutustua
mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin
käsityksiin   historian   Jeesuksesta. Yhtä
kaikki, ongelman ydin on siinä, että meil-
lä on edelleenkin vain tekstit: niiden syn-
typrosessista on esitetty lukuisia teorioita,
eikä kenelläkään ole kiistatonta pääsyä
kurkistamaan tekstien taakse. Yksi lan-
ganpää on edelleenkin siinä, että neljässä
eri evankeliumissa niin kertomukset kuin
opetukset ovat kautta linjan tavalla tai toi-
sella tulkkina toimivan evankelistan nä-
köisiä. Kaikkien näiden takana olevan his-
torian Jeesuksen hahmottaminen neljästä
erilaisesta kokovartalokuvasta jää edel-
leenkin tutkimuksen haasteeksi.

Stimulus
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ARVIOT

Jarmo Kiilunen

KESKUSTELURYHMÄN ARVOINEN KIRJA

Richard Holloway, Kuinka Raamattua luetaan. Suom. Kirsi Komonen. Like, 2007.
189 s.

Voiko ihminen, joka ei usko Jumalaan ja
pitää Raamattuakin puhtaasti inhimillise-
nä tuotteena, lukea sitä ja saada siitä jo-
tain? Ehdottomasti kyllä, vastaa tämä pis-
kuinen, sujuvasti suomennettu kirja. Kir-
joittaja, Richard Holloway, on Vartijan
lukijoille entuudestaan tuttu, sillä hänen
kirjansa Katse kaukaisuuteen. Elämän
tarkoitusta etsimässä esiteltiin numerossa
5–6/2006. Nyt esiteltävän teoksen nimi
Kuinka Raamattua luetaan vastaa hyvin
alkuperäistä nimeä How to Read the Bi-
ble. Titteli ei silti ole paras mahdollinen,
sillä samannimisen kirjan voisi yhtä hyvin
kirjoittaa vaikkapa amerikkalainen ultra-
fundamentalisti. Vain jos tuntee kirjoitta-
jan, Edinburghin entisen piispan ajattelua
entuudestaan, voi arvailla, mitä suunnil-
leen on odotettavissa.

Holloway ei halua jättää Raamattua
vain sellaisille lukijoille, jotka katsovat
sen auktoriteetin tulevan ulkopäin, olivat-
pa he perinteisiä ”säilyttäviä” tai ”edistyk-
sellisiä” kristittyjä. Hän itse lähestyy Raa-
mattua näkökulmasta, jossa ulkopuolinen
auktoriteetti on tarpeeton. Hollowayn oma
asenne näyttää lähinnä agnostiselta, joskin
hän tuntuu kallistuvan enemmän sille kan-
nalle, että Jumala on ihmisen itsensä luo-
ma olemassaolon selitys, ”meidän tapam-
me puhua oman luontomme mysteereis-
tä”. Vastaavasti  ”Raamattua tutkiessam-

me tutkimmekin omaa itseämme”.
Tältä taustalta kirjan varsin tavan-

omaiselta kuulostavaan nimeen kätkeytyy
teesi, jonka mukaan Raamattua voi lukea
kuka tahansa, jota se puhuttelee sellaise-
naan, oman vaikuttavuutensa perusteella:
mitä Raamatun kertomukset sanovat ih-
misestä itsestään, miten ne auttavat häntä
ymmärtämään itseään paremmin ja tule-
maan paremmaksi ihmiseksi. Raamattua
voi siis lukea myös ei-uskovana ja saada
siitä arvaamattoman paljon.

Toisaalta kirjoittaja toteaa useammin
kuin kerran, etteivät ”uskovan” ja ”ei-us-
kovan” tulkinnan tarvitse lopultakaan sul-
kea pois toisiaan. Siltä paljolti vaikuttaa-
kin. Tekee myös mieli lisätä, että ”usko-
valta” lähestymistavalta saattaa jäädä
huomaamatta paljon sellaista arvokasta,
minkä ”ei-uskova” lähestymistapa paljas-
taa. Mutta olipa lukijan näkemys Jumalas-
ta ja Raamatusta mikä hyvänsä, Hollo-
wayn kirja tarjoaa avoimelle mielelle mo-
nia oivaltamisen mahdollisuuksia.

Millaista  Raamatun  lukemisen tapaa
Holloway käytännössä edustaa, käy ilmi
kymmenestä luvusta, joissa hän ottaa esil-
le tärkeitä ja kiinnostavia näkökulmia mo-
niin tuttuihin raamatunteksteihin. Lukujen
otsikot ovat lyhyydessään – yhden sanan
mittaisina – osin epäkonkreetteja, mutta
alkavat avautua, kun lukija on lukenut ai-
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heeseen liittyvän Raamatun tekstin. Ai-
heita ovat ihmisen luominen ja syntiinlan-
keemus (Alku), Jumalan itseilmoitus
Moosekselle, eksodus (Lupaus), sosiaali-
eettinen vastuu (Yhteyksiä), uskonto ja
kulttuuri, eksiili ja diaspora (Vierailla
mailla), Jobin ongelma (Kärsimys), Jee-
suksen lapsuuskertomukset (Messias),
vuorisaarnan autuaaksijulistukset (Haas-
te), vertaus laupiaasta samarialaisesta
(Vertaus), Paavalin asema (Apostoli) sekä
Ilmestyskirjan (kauhu-)näyt (Loppu).

Näytteeksi syntiinlankeemuskerto-
mus, jonka tarkastelu alkaa turhia kursai-
lematta: ”Vähääkään liioittelematta voi-
daan sanoa, että yksikään toinen kuvitteel-
linen kertomus ei ole tuottanut ihmiskun-
nalle niin suurta vahinkoa kuin tämä iki-
vanha myytti” (s. 31). Tarkemmin ottaen
kyseessä on Paavalin tästä kertomuksesta
esittämä tulkinta, joka on Hollowaylle
malliesimerkki siitä, kuinka Raamattua ei
tule  lukea.  Sen sijaan  että  olisi lukenut
tekstiä osuvana psykologisena kuvaukse-
na, tuo ”kristillisen oppijärjestelmän pää-
arkkitehti” tulkitsi  tekstiä Roomalaiskir-
jeessään pikemminkin rikoskertomukse-
na: ”yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille
kadotustuomion” (Room. 5:18). Rikko-
mus on iskostunut syvälle länsimaisen ih-
misen mieleen, jossa se elää suunnatto-
man raskaana syyllisyyden taakkana.

Toinen syntiinlankeemuskertomuksen
”synneistä” on sen naiskuva, jonka mu-
kaan miehen ongelmien syy on  nainen.
Tekstillä on ollut vuosisatojen kuluessa
naisten elämään ”musertava vaikutus”.
Tänä päivänä vaikutus näkyy kirjoittajan
mukaan vaikkapa siinä, että asianajajat
puolustavat raiskaustapauksissa miestä
sen mielikuvan perusteella, että nainen
kiusauksen ruumiillistumana toimii itse
yllykkeenä.

Vaikka Hollowaytä vastaan on paha

väittää kummassakaan kohdassa, voi teh-
dä sen tarkennuksen, että Roomalaiskir-
jeessä kyse   on   syntiinlankeemuskerto-
muksen myöhäisestä tulkinnasta, jota vas-
toin miehen ja naisen epäparinen asema ei
ole vasta syntiinlankeemuskertomuksen
”keksintö”, vaan sen kertomuksen synty-
aikana vallinneen sosiaalisen tilanteen il-
maus ja legitimaatio, jossa nainen jo on
miehelle alistettu. Tämän toteaminen ei
tietenkään ole Hollowayn intressien vas-
taista, ennemminkin niiden mukaista ja
hyvä esimerkki siitä, miten myytti alkaa
elää omaa elämäänsä ja kääntyy ennen
pitkää sen luonutta ihmistä vastaan.

Kirjaesittelyissä ja -arvosteluissa ei
liene suotavaa esittää suoria sitaatteja,
mutta Hollowayn tapauksessa kiusaus on
liian suuri. Seuraavassa kolme haastavaa
näytettä:

Lupaus: ”Olemmeko projisoineet
kiihkeän merkityksen kaipuumme kohtee-
seen, jota kutsumme Jumalaksi, ja jaam-
me nyt itsemme ryhmiin sen mukaan, ke-
nelle Jumala on todellinen, kenelle ei.”

Yhteyksiä: ”Vaikka Jumala ei luulta-
vasti ollutkaan marxilainen, hän oli epäi-
lemättä  sosialisti, joka tahtoi yhteiskun-
taan enemmän yhteishenkeä ja vähemmän
kilpailua.”

Kärsimys: ”Parempi vaikka uhrata ys-
tävänsä ja pitää kiinni teoriasta kuin hy-
väksyä se tuskallinen epävarmuus, joka
väistämättä liittyy vaikeita moraalisia ky-
symyksiä asettavaan maailmaan” (Jobin
ystävien ajatustavan luonnehdintaa).

Selvä se, ettei pienikokoinen pokkari
kirja voi kaikessa mennä kovin syvälle.
Siksi se onkin mitä mainioin keskustelun
herättäjä. Jos olisin seurakunnan työnteki-
jä, perustaisin kirjan ympärille rohkeiden
(ja vähemmänkin rohkeiden) ihmisten
keskusteluryhmän.
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Jaakko Hämeen-Anttila

USKOVAN LIBERAALIMUSLIMIN TÄRKEÄ PUHEENVUORO

Mona Siddiqui: Kuinka Koraania luetaan. Suom. Petri Stenman. Like 2007.

Muslimien kirjoittamia kirjoja islamista
ilmestyy varsinkin englanniksi ja saksaksi
paljon. Useimmat ovat joko uskovien kir-
joittamia kritiikittömiä uskonjulistuksia
tai uskostaan luopuneitten katkeria hyök-
käyksiä islamia vastaan.1 Mona Siddiquin
kirja on tässä joukossa ilahduttava poik-
keus.

Pakistanilaissyntyinen Siddiqui on is-
lamilaiseen lakiin erikoistunut Glasgow'n
yliopiston islamin tutkimuksen professori
(Professor of Islamic Studies and Public
Understanding). Vaikka hän ei itse ole
Koraani-tutkija, hän tuntee uudemmankin
tutkimuskirjallisuuden kiitettävän hyvin.

Siddiquin kirja on varmaankin pitkälti
suunnattu muslimilukijoille mutta se toi-
mii johdatuksena aiheeseen myös erin-
omaisesti muille. Siddiquin teksti on
asiantuntevaa ja kiihkotonta. Hän käsitte-
lee lyhyissä, helposti luettavissa luvuissa
Koraaniin liittyvät peruskysymykset: Ko-
raanin asema islamissa, syntyhistoria,
pääsisältö ja vaikutus islamilaisessa yhtei-
sössä selventyvät kirjan lukeneille. Kovin
syvälle yksityiskohtiin suppea kirja ei tie-
tenkään  mene, mutta enemmän aiheesta
tietoa kaipaava lukija löytää sitä laajem-
mista esityksistä. Maallikkolukijalle Sid-
diquin kirja tarjoaa erinomaisen aloituspa-
ketin. Harmillista vain on, ettei kirjaan ole
lisätty minkäänlaista listaa syventävästä
kirjallisuudesta, jollainen olisi auttanut ai-
heesta kiinnostunutta lukijaa löytämään
helposti lisäluettavansa.2

Siddiquin oma asema islamilaisuuden
ideologisessa kentässä on   islamilainen
modernismi. Uskovana hän pitää Koraa-
nia pyhänä kirjana, mutta myös kirjana,
jota saa ja pitää tarkastella kriittisesti ja
tulkita modernia aikaa vasten. Tutkijana
hän on epäilijä (s. 9) tai ehkä pikemmin-
kin  kyseenalaistaja. Uskovan ja tutkijan
roolit Siddiqui pitää lähes mallikelpoisesti
erillään ja esittelee erilaisia näkemyksiä
Koraanin soveltamisesta, vaikka ei peitte-
lekään omaa kantaansa siitä, että Koraa-
nin tulkinnan tulisi elää ajan mukana eikä
keskiaikaisiin opillisiin käsityksiin tulisi
kiinnittyä liian tiukasti. Teoksensa lopus-
sa (s. 150) Siddiqui kiteyttää kantansa
seuraavasti:

Jumalan kaikkitietävyys ja ylevyys py-
syy tekojemme, sanojemme ja kirjoitus-
temme ulottumattomissa; emme voi kos-
kaan ammentaa hänen sanojaan tyhjiin,
mutta voimme pohtia Jumalan kaiken
voittavaa armoa lukemalla pyhää kir-
jaamme avomielisemmin.

Kuinka Koraania luetaan on tärkeä
kannanotto islamilaisen maailman sisäi-
sessä keskustelussa, mutta yhtä lailla kiin-
nostava näköalapaikka ulkopuoliselle lu-
kijalle. Kirjan soisi herättävän keskustelua
Euroopan muslimien keskuudessa. Vaara-
na tosin on, että kuten niin moni muukin
akateeminen, lännessä asuva muslimi
myös Mona Siddiqui jää käymään keskus-
telua vain toisten liberaalimuslimien
kanssa. Suuri haaste olisikin saada kirja

1 Jälkimmäiset nostetaan valitettavan usein länsimailla islamin ääneksi ja heidän islamvihamieliset lausun-
tonsa täydentävät mukavasti islamofobisia ennakko-oletuksia. Syntyy itseään vahvistava noidankehä:
koska islam on paha uskonto, rehellisiä kuvauksia islamista ovat vain ne, jotka kuvaavat islamin pahana
uskontona. Nämä taas puolestaan todistavat islamin pahaksi uskonnoksi. QED.

2 Suomeksi aiheeseen voi yksityiskohtaisemmin tutustua kirjassani Johdatus Koraaniin. 2., korjattu pai-
nos. Gaudeamus 2006.
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laajemmin Euroopan muslimien  lukulis-
talle ja saada lukijat suhtautumaan siihen
avoimesti ja kiinnostuneesti.

Sitä odotellessa voin vain suositella
kirjaa kaikille islamista ja   Koraanista
kiinnostuneille. Kirjan tiedot ovat muuta-
mia lipsahduksia lukuun ottamatta (esim.

s. 18: Ibn Hisham kuoli v. 833, ei 1000-
luvulla) paikkansa pitäviä ja luotettavia.
Stenmanin käännös on selkeä ja luettava,
vaikkakin muutamasta kohdasta ja jois-
tain sanavalinnoista näkyy, ettei aihepiiri
ole ollut hänelle tuttu.
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Vartija 120 vuotta ajan hermolla

Vartijan vastaava päätoimittaja Lauri Ingman otti kansalaissodan päätyttyä tuoreeltaan

kantaa kriisiin, joka jakoi vastasyntyneen Suomen jyrkästi kahtia. Kirkko oli valkoisten

puolella ja tulkitsi sodan syitä evankeliumin hylkäämisestä ja vieraiden aatteiden omak-

sumisesta käsin.

Suuri osa kansaamme on kokonaan hyl-
jännyt Jumalan. ”Ei mitään Jumalaa” oli-
vat kapinoitsijain asetoverit, eräät venäläi-
set anarkistit piirtäneet lippuunsa, kun he
äsken Helsingissä veivät kaatuneita tove-
reitaan juhlasaattueessa hautaan. ”Ei mi-
tään Jumalaa”, se on ollut kapinaan nyt
nousseiden suomalaistenkin päätunnus-
lause pitkät ajat. Kansaamme on kaikilla
painetun ja puhutun sanan keinoilla hei-
dän puoleltaan koetettu istuttaa katkeraa
vihaa kristinuskoa, kristinuskon julista-
maa rakkauden evankeliumia ja sen julis-
tajia vastaan: Kristillinen siveellisyys on
alituisesti ollut heidän irvistelynsä ja pilk-
kansa alaisena: Lapsiakin he ovat koetta-
neet kaikilla tavoin saada irtaantumaan
kristillisyyden vaikutuksesta. Siten on
kasvanut kansalaisryhmiä, jotka ovat ol-
leet ilman Jumalaa, ilman kristillisiä si-
veysperiaatteita, omien itsekästen ja saas-
taisten himojensa ja halujensa johtamia.
Maallisellekin laille ja yhteiskuntajärjes-
tykselle he ovat olleet vihamielisiä, val-
miit kukistamaan kansamme isiltä perityn
yhteiskunta- ja oikeusjärjestyksen, niin
pian kuin ensimmäinen tilaisuus siihen
tarjoutuisi.

Tämä näin halki vuosien harhaan joh-
dettu joukko arveli nyt aikansa tulleeksi.
Olivathan sen aateveljet Venäjällä saavut-
taneet vallan, joka oli kestänyt kuukausi-
määriä. Miks'ei suomalaistenkin toverien
onnistuisi tehdä samoin, varsinkin, kun
apua oli luvassa! He, he johtajiksi rupesi-

vat, houkuttelivat tai pakottivat muita yh-
tymään joukkoonsa, ja heidän työtään on
se hirvittävä kulo, joka on polttanut ja
polttaa kansaamme luita ja ytimiä myöten.
Oli vain johdonmukaista heidän aikaisem-
man toimintansa jatkamista, kun he ensi
työkseen kävivät säätämään vapautta kir-
kollismaksuista ja uskonnonopetuksesta,
ja kun kirkot ja papit ensi sijassa joutuivat
heidän häväistyksensä ja vainonsa alaisik-
si. [...]

Kavaltajain yritys on  lyöty maahan.
Kansamme parhaat ainekset ovat nousseet
taisteluun vapauden, lain ja oikeuden puo-
lustamiseksi. He ovat poistaneet meistä
sen häpeän, että olisimme vereen ja hen-
keen vastustamatta sallineet syntyä sellai-
sen hirmuvallan, tapahtua sellaisia hirmu-
tekoja, jommoisiin kapinalliset ryhtyivät.
Lain valta on palautettu ja kansamme hen-
gittää jälleen vapaasti.

Mutta onko meidän nyt tyydyttävä tä-
hän? Eikö se, mikä on voinut tapahtua,
aseta eteemme vakavia kysymyksiä, va-
kavia tehtäviä?

Tarvitsemme tärkeitä uudistuksia kan-
samme niin sanoakseni ulkonaisen elä-
män alalla. Tarvitaan voimakas järjestys-
valta, joka pitää rosvot ja roistot kurissa ja
pakoittaa heitä kunnioittamaan muiden
laillista oikeutta. Tarvitaan laajemmassa-
kin määrässä kansamme turvaksi aseellis-
ta voimaa sisältä- tai ulkoapäin suunnitel-
tuja tuhoavia yrityksiä vastaan. Tarvitaan
uudistuksia lainsäädännön alalla, jotta lait
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vastaisivat sitä, mikä olevissa oloissa on
oikein, jottei kirjoitetun lain nojalla kos-
kaan voitaisi vääryyttä harjoittaa. Tarvi-
taan voimakasta taloudellista uudistustyö-
tä, yritteliäisyyttä, ahkeruutta, hellittämä-
töntä ponnistelua, jotta kansamme, varsin-
kin sen vähäväkisten, elämänehdot saatai-
siin parannetuiksi. Tarvitaan sitkeää työtä
kansansivistyksen kohottamiseksi. Tätä ja
paljon muutakin tarvitaan.

Mutta se tauti, jota kansamme sairas-
taa, ei ole tällä kaikella, vielä parannettu.
Ellei muuta tehdä, on kuin koetettaisiin
laittaa kiiltävä kuori mädäntyneen sydä-
men ympäri, Ei sellaisesta ole apua, kun
raskaat koetuksen hetket tulevat.  Ennen
kaikkea on nyt ponnisteltava, jotta kan-
samme sydän saataisiin terveeksi. Ja sii-
hen ei ole muuta kuin yksi keino, Suomen
kansan sydämen taudeille on vain yksi
lääke: Kristuksen evankeliumi.

Tähän sanovat vastustajamme: kris-
tinuskohan juuri on kaiken edistyksen,
varsinkin kaikkien  vähäväkisten  aseman
parantamista tarkoittavien yritysten pahin
vastustaja, Kristinusko kehoittaa, niin he
sanovat, ihmisiä  tyytymään  siihen, mitä
on, ja siten se on kaiken edistyksen jarru.

Huonosti tuntevat ne, jotka näin sano-
vat, kristinuskon. Ja huonosti he ovat lu-
keneet, mitä kansojen historia ja mitä ih-
miselämä todistavat kristinuskon vaiku-
tuksesta edistykseen.

Ei mikään tuomitse maailmassa niin
sanoakseni luonnostaan vallitsevia oloja
niin ankarasti kuin kristinusko. Vallitse-
van inhimillisen itsekkyyden ja vääryyden
tilalle kristinusko tahtoo panna jumalalli-
sen rakkauden ja totuuden. Väkivallan ja
sorron tilalle se tahtoo panna Jumalan hal-
lituksen, Jumalan valtakunnan, joka on
vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä
Hengessä. Se ei suvaitse pienintäkään
vääryyttä, petosta, heikon sortoa, vaan
vaatii hellittämättömään taisteluun  kaik-
kea tällaista vastaan. Se kutsuu kannatta-
jiaan taisteluun näitä pimeitä valtoja vas-

taan lähinnä omissa sydämissään, mutta
myöskin  ulkopuolellaan,  maailmassa. Ja
sen suurena päämääränä kangastaa olotila,
jossa Jumala on kaikki kaikissa.

Tämäkö  se olisi velton tyytyväisyy-
den ja alistuvaisuuden uskonto!

Ja kun katselemme kristinuskon kul-
kua kautta maailman, eikö kristinuskon
voimistuminen aina ole kansoille ollut
edistyksen paras kiihoitin? Tosin on edis-
tystä usein kristinuskon nimessä vastus-
tettu – n. s. kristinuskon, joka ei mitään
kristinuskoa ole ollut, vaan kirkollisuuden
vaippaan verhoutunutta itsekkyyttä. Mutta
suurin piirtein katsoen on kristinusko vai-
kuttanut  mitä  voimakkaimmin edistymi-
sen hyväksi ihmiselämän eri aloilla. Mil-
lainen tekijä edistyksen hyväksi olikaan
kristinusko levitessään alussa Rooman
valtakuntaan! Millaista edistyksen aika-
kautta – uutta aikaa! – avasikaan uskon-
puhdistus! Ja millainen kiihoitin uutte-
raan, tunnolliseen toimintaan elämän kai-
killa eri aloilla onkaan vielä tänä päivänä
kristinusko jokaiselle, joka sen on sydä-
mestään ja sydämellään omistanut jolle
se ei ole mikään tyhjä koriste tai toisel-
laisten pyrintöjen kaunistelun peite vaan
sydämen elävä voima! Kristinuskoon ovat
yhä kätkettynä ehtymättömät edistyksen
voimat. Varsinkin on köyhien, halpojen,
sorrettujen oltava varmat siitä, että kristin-
usko on, lujasti heidän puolellaan kaikkea
vääryyttä ja sortoa vastaan.

Miten sitten saadaan Kristuksen evan-
keliumi, tämä ainoa lääke ihmissydänten
parantamiseksi ja uudistamiseksi, syvem-
mälle juurtumaan kansaamme?

Lauri Ingman,

Veren herätyshuuto meille
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