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Vuoden 1888 kesällä Viiltäjä-Jack piti
Lontoota kauhun  vallassa, ja Yhdysval-
loissa George Eastman rekisteröi Kodak-
tavaramerkin. Joulukuussa Ranskan Arle-
sissa Vincent van Gogh puolestaan leik-
kasi palan korvalehdestään ja antoi sen
Rachel-nimiselle prostituoidulle. Saman
vuoden alussa alkoi Suomessa ilmestyä
Vartija-niminen lehti. Lehden lanseerasi-
vat julkisuuteen Helsingissä kolme vaka-
vamielistä pappismiestä: Gustaf Elis
Bergroth, Karl August Hilden ja Alek-
sander Auvinen. Bergroth vaikutti tuo-
hon aikaan Merimieslähetyksessä, Hilden
pappina ja Auvinen uskonnonopettajana
Suomalaisessa yhteiskoulussa. Triumvi-
raatin tarkoituksena oli saada kirkon ääni
kuuluviin yhteiskunnassa, jonka he näki-
vät olevan pahasti maallistumisen ja ta-
painturmeluksen kourissa. Samaan aikaan
myös vapaa kristillisyys vaikutti jo vah-
vasti Suomessa ja pakotti säätämään
eriuskolaislain, joka tuli voimaan 1889.
Sen nojalla sallittiin uskonnonharjoitus
muutamille protestanttisille vähemmistö-
ryhmille. Käytännössä laki koski metodis-
teja ja baptisteja. Vartijan miehet halusi-
vat valvoa myös kirkkoa, jossa luterilai-
nen tunnustus oli heidän mukaansa jatku-
vasti vaarassa.

Suuressa maailmassa 1800-luvun jäl-

kipuolisko toi mukanaan pelottavia asioi-
ta, jotka vaihtelevaan tahtiin rantautuivat
myös tänne: kommunismin ja sosialismin,
kehitysopin ja naisten vapautusliikkeen,
ateismin ja naturalismin, vapaan tieteen-
ihanteen ja kriittisen raamatuntutkimuk-
sen. Maailmankirjat olivat pahasti sekai-
sin.  Bergroth,  Hilden ja  Auvinen olivat
haalineet lehdelleen avustajakuntaa, joka
ei kaihtanut käyttää sanan säilää kirkon
perinteisen aseman puolesta. Merkittä-
vimpänä näistä miehet mainitsevat itsensä
Gustaf Johanssonin, joka vaikutti vanha-
suomalaisten edustajana valtiopäivillä ja
josta tuli myöhemmin arkkipiispa vuosik-
si 1899–1930, aina kuolemaansa saakka.
Vaikka Vartija halusi pysyä puoluepolitii-
kan ulkopuolella, se asettui selvin sanoin
tukemaan vanhasuomalaista puoluetta kir-
kon kannalta selvästi parhaana poliittisena
ryhmänä.

Myös muuta maallista kulttuuria seu-
rattiin ja siihen otettiin terävästi kantaa.
Vartijan toisessa vihkossa on Elis Berg-
rothin torjuva arvio Minna Canthin ro-
maanista Salakari. Hän moittii erityisesti
sukupuolisesti siveettömän elämän kuvaa-
mista; romaanin viettelijä, ”maisteri Ny-
mark, ei mitään rangaistusta saa, vaan jat-
kaa vanhaa elämätänsä”. Canthin kirja he-
rättää Bergrothin mukaan ”lihallisia hi-
moja ja riettaita mielikuvituksia”.
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Vuonna 1888 Vartijassa otettiin kan-
taa myös uskon ja tiedon ongelmaan. Kir-
joituksessaan Abel Nyholm sanoo, että
tieteellistä maailmankatsomusta hallitse-
vat ”uskottomuuden sankarit”, jotka hyl-
käävät kirkon opin ja tyrkyttävät kristityil-
le omaa dogmiaan, kun he kiistävät yli-
luonnollisen Jumalan ilmoituksen, ihmeet,
perisynnin, Jeesuksen jumaluuden, pelas-
tuksen tarpeen ja iankaikkisen elämän, au-
tuuden ja kadotuksen. Nyholm toteaa, että
”järkiuskoisuus” perustuu auktoriteettiin
siinä kuin kristinuskokin. Lopulta tiede-
miesten erimielisyydet ja kiistat osoitta-
vat, että heidän  näkemyksensä ovat  us-
konvaraisia. He eivät kykene näkemään
”ijankaikkisia luonnonlakeja”, koska niitä
ei kukaan ihminen voi silmin nähdä.

Jos Vartijan perustanut toimituskunta
olisi saanut tietää, millainen lehti Vartijas-
ta myöhemmin tulee, nämä miehet olisi-
vat varmasti kauhistuneet. He katsoivat
olevansa jokaisella rintamalla oikean opin
vartijoita ja kirkon aseman puolustajia.
Voi  sanoa,  että Vartija on 1950-luvulta
alkaen vähitellen menettänyt tällaisen
roolin, ja lehden nimestäkin on tullut
kummajainen. On kuitenkin jotakin, mikä
on säilynyt samana: kohtikäyvä rajapinto-
jen hakeminen, olipa kysymys ihmisestä,
uskosta, yhteiskunnasta tai kulttuurista.

Vartija on edelleen rajalla – ei niinkään
rajan puolustajana vaan sen tarkkailijana.
Vartijan nimeä ei ole edelleenkään syytä
muuttaa. Päätoimittajalle on sitä paitsi vir-
kistävää vastata nuorelle miehelle, joka
kysyy sähköpostissa kohteliaasti, miten
hän voisi hankkia itselleen vartijan ken-
gät.

*

Hyvät tilaajat: olemme kuluneen vuoden
aikana selvinneet vuoden 2006 toimitus-
sihteerin laiminlyönneistä aiheutuneesta
sekamelskasta. Vuoden 2008 tilaajalasku-
tus toimitetaan oikeaan aikaan, ja pyy-
dämmekin tilaajiamme tutustumaan tä-
män numeron takakannen sisäpuolella
oleviin ohjeisiin ja postikulujemme sääs-
tämiseksi maksamaan tilausmaksun jo
tässä vaiheessa. Unohtaneille lähetämme
myöhemmin uuden laskun. Minulla on
kuitenkin myös juhlallisempi uutinen: leh-
temme täyttää tänä vuonna 120 vuotta ja
kutsuu ystäviään juhlaseminaariin, joka
järjestetään, mikäli kaikki sujuu hyvin,
Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa
18.10. klo 10–18. Pankaa päivämäärä
muistiin; asiasta ilmoitetaan vielä myö-
hemmin.

Matti Myllykoski
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Matti Heiliö

Kognition kehä ja uskontokritiikin

sokea piste

Ilkka Pyysiäisen artikkelissa (Vartija 5–
6/2007) hahmotellaan nimikkeet uusateis-
ti ja uskonpuolustaja. Mielestäni tärkeäm-
pi keskustelu on meneillään kireän uskon-
tokritiikin ja kohdettaan sympaattisemmin
kohtelevan pehmeän uskontokritiikin vä-
lillä. Jälkimmäistä harjoittavat mm uskon-
non perinteen sisällä paikkaansa etsivät
sielut, jotka haluavat saman valokeilan
kohdistuvan skientistiseen maailman esi-
ymmärrykseen ja uskontokäsitykseen,
joka näyttäytyy uskomuslauseiden ko-
koelmana.

Uskontokritiikissä on kiusaus määri-
tellä kohde ja sitten kohdistaa siihen moit-
teita. Tämä olkipukkiperiaate ei ole aina
reilua. Jos maalin koordinaatit on valittu
ennakkoluuloisesti, voi olla, että osumat
menevät hutiin. Kireä uskontokritiikki
(Dawkins, Dennet, Harris etunenässä)
tuntuu terävästä argumentaatiosta huoli-
matta sivuuttavan olennaista, niiden filo-
sofisten ongelmien syvyyden, jotka liitty-
vät tieto-opin, materian, kosmologian ja
kognition peruskysymyksiin. Moititaan
uskonnon pysähtyneitä, alkeellisiksi ho-
kemiksi kalkkeutuneita ilmentymiä.

Ajattelu, tietäminen, tutkimus ja argu-
mentointi operoivat kognitiivisen järjes-
telmän peruspalasilla ja logiikan säännöil-
lä. Ei toki muuten voisi ollakaan. Maail-

manhahmotuksemme aakkosia ovat käsit-
teet olemassaolo, todellisuus, tieto, mate-
ria, avaruus, aika ja kausaatio. Kognitio
on järjestelmä, jonka aistimusta keräävä,
tietoa prosessoiva, maailmaa hahmottava
tajuntamme    yhdessä mielen    logiikan
kanssa muodostavat. Meillä ei ole mah-
dollisuutta hypätä tajuntalogiikkamme ul-
kopuolelle ja arvioida maailman problee-
maa jostain neutraalista, kiistattomasta,
kognition suhteellisuuden ulkopuolisesta
näkökulmasta. Tähän asiaan on viitattu eri
ajattelijoiden toimesta. Mind–body-prob-
leema, puuttuva Arkhimedeen piste, har-
son takainen peritodellisuus jne. ovat poh-
dinnassa käytettyjä ilmauksia. Ihmiskunta
on paininut kysymyksen kanssa antiikin
aamusta nykyajan kosmologiaan ja tieto-
oppiin saakka. Realismi ja materian filo-
sofia tarjoavat aiheita paksuiksi kirjoiksi
edelleen.

Tiedon ulkopuoli?
Kosmologian ja kognitiotieteen piirissä
fysikalistinen suuntaus on tosin esittänyt
strategian, jolla ongelma siivotaan pelin
ensimmäisen siirron mukana pois laudalta
toteamalla, että ihmisen tiedon ulkopuo-
lelle periaatteessa jäävää maailman todel-
lisuutta ei ole syytä lainkaan pohtia juuri
siksi, että siitä ei ole mahdollista tehdä
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havaintoja. Mysteerin pöly pyyhkiytyy
pois, kun kysymys maailman peritodelli-
suudesta ja tajuisuudesta julistetaan ai-
heettomaksi keinotekoiseksi kysymyksek-
si, näennäisongelmaksi. Materian komp-
leksisesta rakenteesta emergoituvat ilmiö-
tasot riittävät ihmisen mielen, sielun ja ta-
junnallisuuden, siis myös eksistenssiä
koskevien pohdintojen synnyn selityksek-
si. Tiedolla ei ole ulkopuolta.

Uskonto ymmärretään väitelauseiden
kokoelmaksi kahdella taholla, fundamen-
talistisen uskonnollisuuden ja kireän eli
skientistisesti sitoutuneen uskontokritiikin
parissa. Pimentoon jää se, että uskontoa
koskeva ajattelu on paljon rikkaampaa,
monitahoisempaa  ja  filosofisesti syvem-
pää. Yksinkertaistavista reduktioista kiel-
täytyminen olisi tutkimisen arvoinen
haaste myös uskontotieteelle. Olen kuvan-
nut kirjassani (Enkelitikkaat 2003) kol-
mannen tien hahmottumista kristinuskon
sisällä fundamentalistisen uskonnollisuu-
den ja kireän uskontokritiikin välimaas-
tossa.

Skientismi ja uskontoritiikki
Intellektuaalisesti rehellinen uskonnolli-
suus on varsin lähellä sitä tapaa, jolla Ilk-
ka Pyysiäinen uskonnosta kirjoittaa. Mel-
kein kaikki väitteet ja asiaintiloja koske-
vat toteamukset sopivat sellaisinaan kol-
mannen tien kristittyjen ajatustapoja ku-
vaamaan. Poikkeavaa on johtopäätös,

joka asiaintiloista johdetaan. Pyysiäinen
huomauttaa, mikä vaara sisältyy siihen,
kun uskonto ja uskonnollisuus kuvataan
yhtenä pakettina, yksivärisenä yleistykse-
nä. Kuitenkin juuri tähän syyllistytään
usein uskontokritiikissä ja uskontotietees-
sä. Myös Pyysiäisen tekstiä lukiessa tun-
tuu siltä, että uskontoa koskeva tutkijan
asenne on valittu jo etukäteen.

Skientistiseksi uskontokritiikiksi kut-
sumani ajatustavan eräs aksiooma tuntuu
olevan: todellisuudessa ei ole sellaista
ulottuvuutta, jota tiede ei tavoita. Tämä on
filosofisesti ja tieteenteoreettisesti mielen-
kiintoinen väite, mutta sellaisenaan myös
uskomus. Joillekin se on tautologinen it-
sestään selvyys, koska fysikalismin sävyt-
tämä todellisuuden määritelmä lienee juu-
ri ”kaikki mitattavissa, havaittavissa ole-
va”. Monille meistä taas maailmassa on
muutama aito kysymysmerkki enemmän.

Kaikki uskonnon perinteeseen itsensä
liittävät ja uskontoa puolustavat eivät vält-
tele rehellistä keskustelua uskonnollisista
totuusväitteistä, eivätkä liioin uskonnon
kulttuurisen roolin kriittistä arviointia.
Itse asiassa suhteellisuutta kannattavien,
uskonnon matalan statuksen kristittyjen
joukko on luullakseni yhtä suuri kuin fun-
damentalistisen uskonvarmuuden linnake.
Suuntaan tahi toiseen vähät välittävien
epätietoisten joukko on suuri enemmistö.

Platonista kvanttimekaniikkaan
Pyysiäisen mukaan eräät teologit ja filo-
sofit ovat esittäneet, että uskonto ei väitä
yhtään mitään todellisuudessa olevista
olennoista. Näin juuri. Mikäli kognitiivi-
sen kehän probleema tunnustetaan aidoksi
tiedonfilosofiseksi ongelmaksi, on selvää,
että kaiken tiedon, havaitsemisen ja ajatte-
lun piirissä toimitaan suhteellisuuden

Dawkins, Dennet, Harris tuntuvat terävästä argu-
mentaatiosta huolimatta sivuuttavan niiden filo-
sofisten ongelmien syvyyden, jotka liittyvät tieto-
opin, materian, kosmologian ja kognition perus-
kysymyksiin.
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puitteissa. Absoluuttiseen argumentaation
perustaan ei ole etuoikeutta kellään maail-
mankuvallisesta varustuksesta huolimatta.
Tieteen eksistenssikäsitykset, filosofian,
tietoteorian pohdinnat ja uskontojen ku-
vastojen laatijat ovat samalla hauraalla
alustalla. Viime kädessä operoimme mal-
leilla, symboleilla ja mielen sisäisillä ku-
villa. Platonin luolavertauksesta lähtien
on ihminen paininut tämän kysymyksen
kanssa. Kvanttimekaniikan todellisuuskä-
sityksen ja materian filosofian pohdinta
edustaa yhtä vaihetta tässä uskoakseni
päättymättömässä saagassa.

Kuten Pyysiäinen sanoo, tätä näke-
mystä voidaan käyttää tieteellisen tiedon
väittämien väistelyyn. Kyllä toki, koska
tämä merkitsee kaiken tiedon suhteelli-
suuden myöntämistä. Vastaväitteitä ase-
telma ei suinkaan kumoa, se vain asettaa
diskurssin osapuolet samalle viivalle yhtä
lailla aseettomina. Fysikaalisen maail-
manselityksen menestys on vakuuttava ja
sitä ei ole syytä väheksyä. Fysiikan teo-
rioiden ja mitattavien ilmiöiden välinen
yhteensopivuus osoittaa, että fysikalisti-
nen malli materiasta ja kosmologiasta on
mykistyttävän tarkka. Uskonnon ei tule
kuvitella voivansa lisätä tähän projektiin
mitään omia tarkentavia vastauksia. Kui-
tenkin uskonnolle samoin kuin jokaiselle
pienelle ihmiselle jää oikeus tehdä lisää
kysymyksiä, ihmetellä, hiljentyä, mykis-
tyä ja lumoutua maailman mysteerin edes-
sä. Miksi olemme täällä? Mikä on mi-
nuus, sielun identiteettikokemus? Riittää-
kö selitykseksi, että olen vain informaa-
tion pyörre materian pinnalla, kuin tuulen
vireen puhaltama hetkellinen väreilykuvio
veden kalvolla. Tämä kaltaiseen selitys-
malliin saatetaan päätyä ja senkin jälkeen
jää jäljelle kysymys: Miksi? Kuvaavaa on,

että tämän kysymyksen oikeutuksen on
myöntänyt myös Stephen Hawking.

Penrose ja uskonnon hapuilu
Mielipiteineni olen uskonnon puolustajien
maalitauluna, koska  vaadin älyllisen re-
hellisyyden kunnioitusta melkein yhteen
ääneen Pyysiäisen kanssa. Evankelistojen
satuilusta ja yliluonnollisten efektien ja il-
moitetun salatiedon omimisesta saan näp-
pylöitä. Samalla joudun maaliksi sellaisen
uskontokritiikin kannalta, joka on lähtö-
kohtanaan sitoutunut skientistiseen tie-
donfilosofiaan ja joka ei myönnä kognitii-
visen kehän probleemaa aidoksi ongel-
maksi.

Kognitiivisen sulkeuman mysteeri on
olemassa niin kauan kuin ihminen sen
pohdintaa jatkaa. Ihmisen minuuden ko-
kemus on objektiivinen havainto ja minän
maailmaa koskeva pohdinta on kognitiivi-
nen prosessi ja sellaisenaan myös maail-
man osa. Uskonnon kysymykset eivät
poistu maailmasta. Uskonnollisuus on mi-
nimissään tämän seikan myöntämistä.
Kaltaiseni uskonnon puolustaja käyttää
sekä uskonnollisten että tieteellisten to-
tuusväitteiden kritiikkiä keinona pelastaa
uskonto. Syy on se, että halutaan torjua
sen kaltainen maailmankuvallinen vyöry-
tys, jossa tieteellisen tiedon lupausta kau-
pataan kertomatta sen rajallisesta takuus-
ta. Samalla pitää torjua  sanahelinään  ja
objektiivisen tiedon illuusioon hairahtu-
neen uskonnollisuuden    kirkasotsaisten
edustajien into, joka turmelee uskonnon
filosofisen syvenemisen ja uskonnon kie-

Absoluuttiseen argumentaation perustaan ei ole
etuoikeutta kellään maailmankuvallisesta varus-
tuksesta huolimatta.
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len evoluution ja ajassa hengittämisen.
Uskontoa tulee rukata ja koetella, siitä
käytettävää kieltä erityisesti. Tulisi muis-
taa Sir Penrosen ajatus: Vuonna 2001 an-
tamassaan haastattelussa (ks. kirjani En-

kelitikkaat) hän lausui:

Käsitykseni mukaan ollaan edistytty erittäin
vähän kohti vastauksia siitä, mitä mielessä ta-
pahtuu, keitä me olemme, mitä on tietoisuus,
miksi olemme täällä ja miten universumi luo
mahdollisuuden tietoisuuden omaaviin olen-
toihin tai onko elämää kuoleman jälkeen? En
katso uskovani uskonnon dogmaan, mutta
kylläkin ajattelen, että uskonto hapuilee jon-
kin sellaisen perään, johon meillä ei ole vas-

tauksia vielä, ja joka on perinteisen tieteen-
käsityksen ulkopuolella. Luullakseni ajattelen,
että koko tieteen käsitteellisen ulottuvuuden
tulee laajentua ja muuttaa ennen pitkää luon-
nettaan.

Nämä Sir Penrosen sanavalinnat ku-
vaavat erinomaisesti niitä ajatuksia, joita
uskontofilosofian piirissä on liikkeellä.
Sama koskee suurta joukkoa tiedostavia
kristittyjä, jotka puolustavat uskontoa
mutta eivät välttele rehellistä keskustelua
uskonnollisista totuusväitteistä, sekä har-
rastavat uskonnon kulttuurisen roolin
kriittistä arviointia. Toivoa on, että vastaa-
vaa levotonta nomadikansaa on pian mui-
denkin kirjan kansojen uskontojen piiris-
sä. Nöyryyttä ja etsintää soisi myös skien-
tismin ja rationalismin tunnustuskunnan
sisälle.

Uskonnollisuus on minimissään sen seikan myön-
tämistä, etteivät uskonnon kysymykset poistu
maailmasta.
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Niko Huttunen TT, Espoo

”Ei esivalta turhaan miekkaa kanna”
Raamattu, kirkon opetus ja kenttäoikeudet

Kun tulee Lappeenrannasta päin Taipal-
saarelle, vähän ennen kirkkoa on Röytyn
talo. Entinen kestikievari on nykyisin ko-
tiseutumuseo, jossa ei kerrota, miten poik-
keuksellisen roolin talo sai 1918.

Taipalsaaren tapahtumat saivat alkun-
sa Pietarissa maaliskuussa 1917. Keisari
suistettiin vallasta ja koko valtava valta-
kunta joutui kuohumistilaan. Venäjän
epävakaus näkyi myös Suomessa. Sa-
maan aikaan, kun eduskunta teki radikaa-
leja uudistuksia, kaduilla ja maanteillä jär-
jestysvallasta kilpaili punakaarti ja suoje-
luskunnat. Venäjän marraskuista bolse-
vikkikumousta pelästynyt porvarisenaatti
julisti Suomen itsenäiseksi, mutta kilpailu
vallasta jatkui.

Tammikuussa 1918 alkoi Suomessa-
kin vallankumous, joka päättyi kumouk-
sellisten tappioon toukokuun alkuun tul-
taessa. Ei niinkään sota, vaan siihen liitty-
vät teloitukset sekä vankileirien tauti- ja
nälkäkuolemat ovat aiheita, joista keskus-
telu käy edelleen kuumana. Valtioneuvos-
ton Suomen sotasurmat 1914–22 tilastora-
portin mukaan 1918 menehtyi sodassa ja
siihen liittyvissä tapahtumissa yli 35 000
henkeä. Näistä vain noin reilu 8 000 me-
nehtyi varsinaisissa taisteluissa.

Punainen terrori selvitettiin aika pit-
källe heti sodan jälkeen. Sen 1500 uhria

surmattiin pääasiassa kahdessa periodissa:
sodan alussa ja lopussa. Valkoinen terrori
alkoi lisääntyä sodan kuluessa ja jatkui
(terrorin määritelmästä riippuen) pitkälle
sodan jälkeen. Valkoisten teloitukset voi-
daan jakaa kolmeen tyyppiin: (1) Ampu-
miset taisteluiden yhteydessä, (2) kenttä-
oikeuksien ja (3) valtiorikosoikeuksien
tuomiot. Viimeksi mainittujen kontolle jäi
vain muutama sata arviolta kymmenestä
tuhannesta uhrista.

Kenttäoikeuksia perustettiin runsaasti
sekä rintama- että alue-esikuntien yhtey-
teen. Vaikka niiden juridinen oikeutus oli
epäselvä, niissä toimi valkoista lakimies-
kuntaa ja runsaasti ”maallikoita”. He oli-
vat yleensä rikkeettömiä ja nuhteettomia
kansalaisia, eivät kiiluvasilmäisiä tappaja-
tyyppejä. Kenttäoikeuksia tutkinut Mar-
ko Tikka epäilee, että  kenttäoikeuksien
jäsenet käsittivät toimensa pakon sanele-
maksi ja ratkaisuja säätelivät lähinnä soti-
laallinen tarkoituksenmukaisuus ja yleiset
moraaliset arvot.

Miten valtava määrä arvostettuja ja
nuhteettomia kansalaisia katsoi yhtäkkiä
olevansa oikeutettuja langettamaan ran-
gaistuksia – peräti kuolemanrangaistuk-
sia? Mikä oli se moraali, jonka varjolla
saatettiin toimia epämääräisiin ”sotalakei-
hin” viitaten. Ainakin lakimieskunta tiesi
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hyvin kenttäoikeuksien juridisen ongel-
mallisuuden.

Palataan Taipalsaarelle Röytyn ta-
loon.   Valkoisten   vallattua   kirkonkylän
sinne perustettiin yleisen tavan mukaan
kenttäoikeus. Oikeuden muodostivat pai-
kalliset vaikuttajat: nimismies Robert
Markku, maanviljelijä Anton Kilpiä ja
opettaja Otto Juvonen. Tuomituista mon-
ta kymmentä sai pöytäkirjaan kuoleman-
tuomiota tarkoittavan V-merkin.  Ensim-
mäiset tuomiot päätettiin panna täytän-
töön syrjäisessä Pulkkaniemessä, jonne
piti kulkea Mikko Kilpiän Hurma-laival-
la. Teloitus oli maalaispitäjässä uusi ja
outo toimitus, joten Mikko Kilpiä katsoi
tarpeelliseksi valaista teloittajille kenttäoi-
keuden tuomioiden perusteita:

”Te kun nyt menette suorittamaan tätä tärkeää
tehtävää niin muistakaa, että minkä teette, se
tehkää kylmäverisesti. Nämä tuomitut ovat
nousseet Jumalaa ja esivaltaa vastaan ja hei-
dän palkkansa on kuolema.”

Lyhyessä puheessa on peräti kolme
kytkentää Raamattuun. Ensimmäinen on
ilmeisen tahaton mukaelma Johanneksen
evankeliumin sanoista: ”Se mitä teet, tee
se pian.” (13:27.) Kilpiän puheen varsi-
nainen ydin tukeutuu Paavalin esivalta-
opetukseen (Room. 13:1–7): ”joka asettuu
esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säätä-
mystä vastaan; mutta jotka nousevat vas-
taan, tuottavat itselleen tuomion.” (Room.
13:2, vuonna 1918 yleisesti käytetty kään-

nös). Kapinallisten palkasta puhuessaan
Kilpiä mukailee Paavalin kuuluisaa lau-
setta: ”Synnin palkka on kuolema”
(Room. 6:23). Vaikka Paavali ei palkalla
tarkoitakaan esivallan toimeenpanemaa
kuolemanrangaistusta, Kilpiä antaa sille
tällaisen merkityksen. Esivaltaopetus on
teloituksen moraalinen pohja. Oliko Mik-
ko Kilpiän ajattelu poikkeus omana aika-
naan?

Autonomian ajan perintö
Se mitä jokamies ja -nainen yhteiskunnan
rakenteesta ja valtasuhteista oppi, oli kir-
jattu Katekismukseen. Koulupakkoa ei ol-
lut eivätkä kaikki Suomen suuriruhtinaan
alamaiset koskaan saaneet tätä kummem-
paa yhteiskuntaopin opetusta. Martti
Lutherin Vähä Katekismus ja sen ohessa
vuonna 1893 hyväksytty Kristinoppi lai-
nasivat pitkät pätkät Paavalin esivaltaope-
tusta. Virsikirjan esivaltaa koskevat virret
toistivat nekin enimmäkseen Paavalin esi-
valtaopetusta.

Kirkossa käytiin yleisesti ja siellä ru-
koiltiin aina myös esivallan puolesta. Ju-
malanpalveluksen yleisessä kirkkorukouk-
sessa esivalta samaistui lailliseen järjes-
tykseen, josta keisari on osa. Tämä oli
nouseva painotus, sillä vuoden 1913 raa-
matunkäännösehdotuksessa esivalta on
”se”, ei enää ”hän”, kuten vielä vanhassa
kirkkoraamatussa (1776). Esivalta ei ollut
enää hallitsija vaan yhteiskuntajärjestys.

Laillisen yhteiskuntajärjestyksen ko-
rostus liittyi sortokauden poliittisiin ta-
pahtumiin. Keisarin aloittamien venäläis-
tämistoimien katsottiin rikkoneen Suo-
men perustuslaillisia oikeuksia ja venäläi-
sen esivallan toimia ei yleisesti pidetty
laillisina. Niinpä kirkkorukouksessakaan
ei enää rukoiltu kuuliaisuutta vain keisaria

Vuonna 1918 menehtyi sodassa ja siihen liittyvis-
sä tapahtumissa yli 35 000 henkeä. Näistä vain
noin reilu 8 000 menehtyi varsinaisissa taisteluis-
sa
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vaan myös lakia kohtaan. Lutherin ope-
tusten mukaisesti kirkko opetti kuitenkin
kuuliaisuutta väärämieliseksi katsotulle
esivallalle. Tällainen ei miellyttänyt kaik-
kia. Oikeustieteen professori – myöhempi
ministeri – Rafael Erich ei esivaltaa kä-
sittelevässä tietosanakirja-artikkelissaan
salaa, mitä hän siitä ajattelee.

”...sen mukaisesti on kaikkina aikoina useasti
vääristellen esitetty uskonnon, siveysopin ja
julkisen oikeuden ohjeita siinä muodossa, että
yksilö muka olisi velvollinen ehdottomasti
noudattamaan täten käsitellyn esivallan käs-
kyjä ja niihin alistumaan, huolimatta siitä, että
ne saattavat olla valtion voimassaolevan oi-
keusjärjestyksen kanssa selvässä ristiriidassa.”

Erichin esivaltakäsitys pohjaa lailli-
suusideologialle: alamaiset ovat velvolli-
sia noudattamaan vain laillisia käskyjä.
Dogmatiikan ja siveysopin professori G.
G. Rosenqvist laati laillisuusideologian
mukaisen esivaltatulkinnan linjat jo sorto-
vuosien  alussa 1899. Rosenqvist  katsoi,
että lait ilmentävät kansan omassatunnos-
sa vaikuttavaa Jumalan lakia. Sen vuoksi
kansalaiset ovat velvollisia noudattamaan
vain esivallan laillisia käskyjä. Kuvallisen
ilmauksen teologinen laillisuusideologia
sai Albert Edelfeltin taulussa Maaherra.
Sortokauden alussa maalattu taulu on ku-
vitusta Johan Ludvig Runebergin sa-
mannimiseen runoon. Runossa maaherra
korostaa: ”Laki, ennen mua syntynyt,
myös jälkeheni jää.” Runon loppu viittaa
omantunnon kautta korkeampiin eettisiin
periaatteisiin. Edelfeltin taulussa tähän
viittaa mm. pöydällä näkyvä Raamattu.
Tätä taustaa vasten ei yllätä, että Zacha-
rias Topeliuksen Maamme-kirjan mu-
kaan koko yhteiskuntajärjestelmän ylä-

puolella, ”lähinnä taivaan Jumalaa”, hal-
litsee Suomen laki. Kun laki ymmärretään
ylimpien moraalisten ideoiden symbolik-
si, ollaan jo pitkälti irtauduttu lain kirjai-
mesta sen hengen hyväksi – paavalilaista
juurta tämäkin jaottelu (2. Kor. 3:6). Laki
edusti yleisesti sitä hyvää, mitä yhteiskun-
nassa haluttiin edistää. Tästä ideologisesta
taustasta nousi   vetoaminen ”sotalakei-
hin”, joita ei missään ollut kirjoitettu.

Laillinen esivalta ja kapina
Laillisuusajattelusta juontui se näkemys,
että valkoisten suojeluskunnat olivat esi-
vallan joukkoja, koska hallitus oli julista-
nut ne omikseen. Tästä seurasi, että vas-
tustaja nähtiin puhtaaksi rikolliseksi. Eräs
valkoinen muistelija totesikin, että halli-
tuksen julistuksen jälkeen keskenään tap-
pelivat ”Esivalta ja epäjärjestys”. Oikeus-
historioitsija Jukka Kekkonen toteaa,
että valkoisten keskuudessa vakiintui ”tul-
kinta kansalaissodasta laillista hallitusta ja
esivaltaa vastaan puhjenneena kapinana
(valtiopetoksena)” (Laillisuuden haaksi-

rikko 1991, s. 84). Rikos vaatii rangaistus-
ta. Tähän liittyi pastori-kansanedustaja
Antti Rentolan kirjoitus Ilkka-lehden
pääkirjoituspalstalla 27. helmikuuta 1918.

Pyhä sota. Sellainen meillä nyt on – Jumalan
kiitos! Kun meillä nyt kerran on sodan välttä-
mättömyys, josta ei filosofoimalla pääse, niin
olkoon Jumala kiitetty, että sotamme ei ole
mikään militaristinen ryöstösota – vaan että se
on jumalalliseen järjestykseen kuuluva Esival-
lan miekan käyttö pahojen rankaisemiseksi. –

Lutherin opetusten mukaisesti kirkko opetti sorto-
kaudella kuuliaisuutta väärämieliseksi katsotulle
esivallalle.
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– – Tämä on Jumalan sota perkelettä vastaan.
Tämä on Davidin sota kapinoivaa Absalomia
vastaan. Tämä on Josuan sota filistealaisia
vastaan. Tämän sodan on Jumala siunannut ja
siunaa sen edelleen, sillä hän on säätänyt Esi-
vallalle miekan, että se olisi ”rangaistukseksi
pahoille ja kiitokseksi hurskaille.

Apokalyptinen kielenkäyttö ei ollut kai-
kille vain värikästä retoriikkaa. Lopun-
ajalliset visiot pahan ja hyvän taistelusta
olivat tuolloin vielä vakavasti otettavaa
teologiaa, jonka näkyvin edustaja oli Sa-
vonlinnan piispa O. I. Colliander. Rento-
lan kirjoituksen julkaisu maallisen lehden
pääkirjoituspalstalla kertoo, ettei esivalta-
opetus jäänyt vain kirkollisten seinien si-
säpuolelle.

Varatuomari Toivo Tapanainen kir-
joitti punakaartilaisten teloituksista:
”Nämä tutkittiin ja todettiin syyllisiksi ka-
pinaan ja rettelöintiin laillista esivaltaa
vastaan.” Karjalan armeijakunnan julkai-
sema tiedotuslehti puolestaan puhui lain
kostavasta kädestä. Lain ja koston erikoi-
nen yhdistelmä selittynee laillisuusideolo-
gian valossa tehdyltä Paavalin esivalta-
opetuksen muunnelmalta: Paavali sanoi
esivaltaa kostajaksi (Room. 13:4, RKE 6
1913). Ilkka-lehti (29.4.1918) vaati punai-
sille kuolemaa sillä ”näiden suhteen ei saa
Esivalta miekkaansa hukkaan kantaa”.

Esivallan toimeenpanemat teloitukset
saivat tukea myös oikeustieteen huipulta,
emeritus-professori Robert Hermanso-
nilta. Hannu Tapani Klamin luonneh-
dinnan mukaan Hermansonin pontimena

oli usko kahteen asiaan: Jumalaan ja sak-
salaiseen käsitelainoppiin (Oikeustaisteli-

jat 1977, s. 27). Oikeusfilosofisin pohdin-
noin Hermanson päätteli syksyllä 1918 pi-
tämissään luennoissa (Oikeus ja uskon-

nolliset totuudet. Suom. 1921, s. 211 ss),
että valtiolla on oikeus rangaista, ja jatkoi
Paavaliin viitaten: ”Esivalta ei miekkaa
turhaan kanna, koska se on Jumalan pal-
velija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka
pahaa tekee (Room. 13:4).”

Siihen nähden, miten keskeisellä ta-
valla esivalta on esillä valkoisessa kirjalli-
suudessa, punainen kirjallisuus on vaito-
naisempi. Antti Rentolan julistus pyhästä
sodasta ja esivallasta poiki muutaman kat-
keran kommentin, joissa puututaan vain
Rentolan avoimeen valtakirjaan esivallan
miekan  käytölle. Esivallan käsitteen  so-
sialistinen kritiikki on itse asiassa varsin
poikkeuksellista, ja vain ideologisesti te-
rävin kärki näyttää harrastaneen sitä. Otto
Ville Kuusinen näki esivallan ajatuksessa
ideologisen välineen ajaa porvariston
luokkaetuja. Mitään konstruktiivista ja
vaihtoehtoista esivalta-tulkintaa punaisilla
ei näyttänyt olevan. Koska uskonnolliset
näkemykset edelleen vaikuttivat punais-
ten syvissä riveissä, voi hyvin uumoilla,
että esivaltaopetus ratkaisevasti heikensi
punaisten taisteluintoa. Heikki Ylikangas
toteaakin, että punaiset kokivat kapinansa
”uhmakkaana nousuna isäntävaltaansa, la-
kia ja esivaltaa ja vihdoin vielä oikeutta-
kin vastaan” (Tie Tampereelle 1993, s.
525). Esivalta oli punaistenkin mielestä
sitä, mitä valkoiset sanoivat sen olevan –
ja siksi esivalta oli heille ongelma. On
täysi syy olettaa, että esivaltaopetus antoi
monelle avaimet ymmärtää syntynyttä
taistelua. Historioitsija Jussi T. Lappalai-
nen lieneekin oikeassa sanoessaan, että

Esivalta oli punaistenkin mielestä sitä, mitä val-
koiset sanoivat sen olevan – ja siksi esivalta oli
heille ongelma.
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laillisuusajattelun sävyttämä esivaltaope-
tus leimasi laajojen väestöryhmien käsi-
tystä selkkauksesta.

Esivalta Paavalilla
Taipalsaari ei ollut poikkeus. Esivaltateo-
logian siivittämänä teloittajat ja teloitetta-
vat astuivat Mikko Kilpiän laivaan, joka
suuntasi kohti syrjäistä Pulkkaniemeä.
Olivatko teloittajat nyt toteuttamassa sitä,
mitä Raamattu opetti? Vai oliko Raama-
tun esivaltaopetus valjastettu sellaisiin tar-
koituksiin, joita Paavali ei koskaan olisi
voinut allekirjoittaa? Ainakaan Paavali ei
tiennyt mitään  Suomen  laista, joka niin
usein liitettiin Paavalin esivaltaopetuk-
seen. Koska laillisuus usein tarkoitti lain
kirjainta ylempää hyvän ideaa, ero Paava-
liin kaventuu. Paavali korostaa, että esi-
valta on hyvän puolella pahaa vastaan.
Hän kehottaa tekemään hyvää pelon vält-
tämiseksi, sillä pahantekijä joutuu pelkää-
mään esivallan kostavaa miekkaa.

Hyvän ja pahan teema on siten keskei-
sesti läsnä Paavalin esivaltaopetuksessa ja
siitä hän myös jatkaa: Rakkaus ei tee mi-
tään pahaa (Room. 13:10). Kaukana ei ole
se ajatus, että esivallan miekka edistää
rakkauden toteutumista. Mitä esivallan
edustama hyvä konkreettisesti tarkoittaa,
jää Paavalilla täysin ilmaan. Kyse on yhtä
yleisestä luonnehdinnasta kuin hänen pu-
huessaan esivallan laillisuudestakin. Mo-
lemmissa tapauksissa esivaltaan liitetään
myönteinen etumerkki ilman sen tarkem-
pia selvityksiä hyvän sisällöstä. Tässä
mielessä laillisen esivallan ajatus istuu
Paavalin tekstiin eikä  tuo siihen mitään
uutta.

Mielenkiintoista on se, mihin Paavali
katsoo esivallan perustuvan. Teologisesti

kyse on Jumalan säätämyksestä: ”Ei ole

esivaltaa muuten kuin Jumalalta, mutta ne
jotka ovat, ovat Jumalan asettamia.”
(Room. 13:1.) Sosiaalisesti esivalta näyt-
tää perustuvan aseiden mahtiin. Esivalta
on yksinkertaisesti se, jota vastaan nouse-
minen johtaa tuhoon. Paavalin johtopää-
tös ylivoimaisen väkivallan edessä on yk-
sinkertainen: esivaltaa on pakko totella.
Lisäksi tottelemispakon asettaa omantun-
to (Room. 13:5), joka viittaa ihmisen ra-
tionaaliseen harkintaan. Paavali ei selitä
tätä, mutta nähtävästi se on viittaus edel-
tävään järkeilyyn esivallan mahdista. Val-
ta ei perustu mihinkään valtiolliseen lakiin
tai moraaliin, vaan miekkaan, joka ilmen-
tää itsensä Jumalan säädöstä.

Paavalin päättelyn taustalla väikkyy
filosofinen vahvemman laki. Tätä filoso-
fista traditiota vasten on yllättävää, miten
ongelmattomasti Paavali ajattelee vah-
vimman myös edistävän moraalista hy-
vää: hyvä ja valta kulkevat ikään kuin il-
man muuta käsi kädessä. Filosofisessa
keskustelussa oli paljon tavallisempaa
erottaa nämä toisistaan, kuten esimerkiksi
stoalaisfilosofi Epiktetos tekee. Hän jär-
keilee, että kymmenen miestä voittaa aina
yhden – fyysisesti. Fyysisestä tappiostaan
huolimatta ihminen voi olla moraalisesti
oikeassa. Antiikin perinteessä vahvem-
man lain ja moraalin jännite saatettiin häi-
vyttää väittämällä, että moraalinen hyvä
on samaa kuin kulloisenkin vallanpitäjän
etu. Platonin dialogissa Valtio tämän te-
kee klassisella tavalla Thrasymakhos.
Hän ei kuitenkaan ole vakuuttava, sillä

On yllättävää, miten ongelmattomasti Paavali
ajattelee vahvimman myös edistävän moraalista
hyvää: hyvä ja valta kulkevat ikään kuin ilman
muuta käsi kädessä.
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suorasanainen moraalinen relativismi he-
rättää vastenmielisyyttä.

Paavali ei edusta moraalista relativis-
mia. Kirkkain silmin hän väittää, että esi-
valta todella edustaa aina hyvää ja oikeaa
– Jumalan tahtoa. Näin esivallan moraali-
nen kritiikki muuttuu vaikeaksi. On sel-
vää, että juuri tähän perustuu Paavalin esi-
valtaopetuksen teho ja vaara. Laillisen
esivallan käsite oli vastaus tähän proble-
matiikkaan. Sortovuosien kokemuksen
perusteella voitiin sanoa, että esivalta ei
suinkaan aina edustanut oikeaa ja hyvää,
lakia. Muutos vuoteen 1918 tultaessa on
kuitenkin selkeä. Kun sortovuosina lailli-
suusideologia oikeutti tottelemattomuu-
den esivaltaa kohtaan, vuonna 1918 se
tuomitsi tottelemattomuuden: punaiset
saivat rangaistuksensa siitä, että olivat
nousseet laillista esivaltaa vastaan. Vuon-
na 1918 laillisen esivallan ajatuksesta liu-
keni moraalinen kritiikki pois: esivallan
miekka edisti vain hyvää. Muutos on kiel-
tämättä muutosta takaisin kohti Paavalin
esivaltaoppia, jossa esivalta edistää pelk-
kää hyvää – silloinkin kun se rankaisee
miekalla.

Pulkkaniemessä
Taipalsaarella Mikko Kilpiä ohjasi laivan-
sa Pulkkaniemen rantaan. Kilpiästä on sa-
nottu, että hän oli nöyrä ihminen ja ym-
märtäväinen isä. Hän piti kotonaan pyhä-
koulua sekä toimi kunnan ja seurakunnan
luottamustehtävissä. Kymmenen vuotta
myöhemmin Kilpiä osallistui maallikko-
jäsenenä kirkolliskokoukseen. Kilpiä oli
oppinut, ettei ”esivalta  turhaan miekkaa
kanna”. Siksi hän oli nyt Pulkkaniemessä.
Läheisestä talosta noudettiin lapioita, joil-
la kaivettiin hauta. Sen jälkeen tuomitut
ammuttiin lukuun ottamatta yhtä, joka
epäselväksi jääneestä syystä jätettiin hen-
kiin. Kuolema varmistettiin vielä ampu-
malla kutakin lähietäisyydeltä päähän
niin, että päälaki silpoutui. Saman vuoden
kesällä eräs nuori äiti toi kaksosensa kas-
tettavaksi. ”Sanokaa pastori,” hän kysyi,
”miksi ne ampuivat minun mieheni?”
Nuorella papilla ei ollut vastausta, vaikka
se seisoi hänen Raamatussaan ja Katekis-
muksessaan. Eikö hän muistanut vai eikö
hän pitänyt niiden opetusta pätevänä?
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Timo Kopomaa, VTT, Helsinki

Hitauden ja hengellisyyden liitto1

Erilaisia leppoistamisen tekniikoita

Suuntautumisessa elämäntavalliseen ja
-tyylilliseen ”hitauden” trendiin on otettu
käyttöön ja sovellettu erinäisiä elämänhal-
lintaa vahvistavia ja elvyttäviä vauhdin
rajoittamisen tekniikoita. On kyse uusista
laatustandardeista, joita on ilmaistu laajal-
la kirjolla erinäisiä laatusanoja. Kun esi-
merkiksi taiteilijat yhteiskunnallisen muu-
toksen ennakoijina ja ilmentäjinä ovat
töissään käsitelleet hiljentymisen ja py-
sähtymisen teemoja, eivät teokset ole ol-
leet huumaavan näyttäviä, mikä saattaa
olla tyypillistä nykykulttuurille spektaak-
keliyhteiskunnassa, vaan työt ovat olleet
ihmisläheisiä ja koskettavia.

Kiireen, pakkotahtisuuden ja stressin
välttämiseksi on vauhdin rajoittamisen
pyrkimyksen yhteydessä tuotettu uusia ar-
jen tempoa määrittäviä laatuja. On käytet-
ty muun muassa termejä elpymisen mini-
mit, hitauden suojelu, tavoitesykealue tai
on puhuttu aikalisän ottamisesta. Samoin
on puhuttu vapauden valtakunnan ja no-
peutumiskehityksen välttämisestä sekä
lausuttu toiveet ”zen-olotilasta”.

Hitaus näyttäisi merkitsevän sellaisia
valintoja ajankäytössä, liikkumisessa ja
muissa arjen käytännöissä, tiloissa ja rat-
kaisuissa, että suositaan tempon vaihdosta

leppoisammaksi. Tämän tavoitteen saa-
vuttamiseksi on otettu käyttöön tai sovel-
lettu erilaisia yksilöllisiä tai kollektiivisia
tekniikoita. Vauhdin rajoittaminen näyt-
täytyy paitsi valittuina tekniikkoina, myös
erinäisinä tuotteistettuina ja markkinoitui-
na brändeinä, joita ovat muun muassa sy-
kemittarit, wellness-tuotteet ja -palvelut,
pyhiinvaellusreitit, itämaiset mietiskely-
ja liikuntalajit.

Elämänhallinta ja elpyminen
Erinäisin vauhdin rajoittamisen tekniikoin
on pyritty lisäämään elämänhallintaa ja
arkijaksamisen paineesta elpymistä. Elpy-
misellä voimme ymmärtää palautumista,
elinvoiman uusintamista ja uudelleen voi-
mistumista, mutta elpyminen voi merkitä
myös suuntautumista kohden uutta aika-
vaurautta. On kyse kokonaisvaltaisem-
masta pyrkimyksestä ja kokemuksesta
kuin vain viihtymisestä, terveellisyydestä,
turvallisuudesta, elämyksellisyydestä tai
esimerkiksi virtauskokemuksesta. Fyysis-
ten tilojen suunnittelijoille, kuten retriitis-
sä huoneiden sisustajille, tämä kokonais-
valtaisuuden ajatus on näyttäytynyt esi-
merkiksi moniaististen tilojen kehittelynä.

Onnellisuus on eräänlainen yläkäsite
hitautta, hiljaisuutta ja pysähdystä tavoit-
televassa uudessa arjessa. Voidaan puhua1 Kirjoittaja valmistelee aiheesta kirjaa.
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onnellisuuden paluusta nyt hyvinvointitar-
kastelujen keskiöön. Tarvitaan onnelli-
suuspolitiikkaa,  kuten eräät yhteiskunta-
tieteilijät ovat jo asian ilmaisseet.

Vaikka elvyttävät hetket voivat olla
ajallisesti hyvinkin lyhyitä, tavoitellaan
hitaudella tai vauhdin rajoittamisella elä-
mäntavallista muutosta, sellaista, joka
parhaassa tilanteessa säilyy läpi elämän
eikä vain tilapäisesti lisää arkijaksamista.
Esimerkiksi retriitin idean väärin tulkintaa
olisi, jos se nähtäisiin vain keinoksi saada
työntekijä jaksamaan aiempaa paremmin
tai jos elpymisen välityksellä tavoiteltai-
siin yksin lisätehoja työhön. Näin vauhdin
rajoittamisen tekniikka näyttäytyisi petol-
lisena.

Vauhdin rajoittamisen tekniikoiden
kirjaamisen kautta hidastamisen trendi tu-
lee esiin vastustamattoman selkeänä. Seu-
raavat esimerkit ja kuvaukset voidaan ai-
nakin osin liittää myös hengellisyyteen,
kun sillä viitataan henkisen etsinnän kult-
tuuriin, jossa kiinnostus on suuntautunut
uudenlaisiin henkisyyden muotoihin, elä-
mäntarkoituksellisiin pohdintoihin, käy-
täntöihin ja kokemuksiin tai itämaisen
kulttuuripiirin ajatteluun. Esillä on kolme
teemaa, hiljaisuus, hidastus ja pysähdys,
jotka osin risteävät ja lomittuvat toisiinsa.

Hiljaisuus
Nykyihmiset ovat olleet valmiit  maksa-
maan siitä, ettei heidän ole itse tarvinnut
nähdä vaivaa kiireen karkottamiseen. On
esimerkiksi ostettu raamit hiljaisuuden

elämykselle (Vikman 2003, 23): matka,
turvallisuutta, aikaa säästävä palvelu,
esieletty kuvaus  tulevasta  kokemuksesta
tai elämänohjeita suunnistauduttaessa
kohti paratiisin hiljaisuutta. Turistina ih-
minen voi nauttia oleskelusta ympäristös-
sä, jonka hän kokee hiljaisena, ja rahalla
voi ostaa ainakin etäisyyttä äänistä.

Hiljaisuuteen vetäytyminen merkitsee
usein meille luonnon äärelle hakeutumis-
ta. Metsä on ollut ja on suomalaisille tär-
keä osa luontoa, järvien, saariston ja me-
ren ohella. Länsimaisiksi ihmisiksi meillä
on tallella vahva käsitys siitä, mitä ”luon-
to” on ja mitä sen elvyttävä merkitys elä-
mänpiirinä voi olla. Metsän antama tur-
vallisuuden tunne näkyy kansanrunouden
mielikuvissa yksinäisen kovanakin kohta-
lona (Siltala 1987, 412), mutta samalla se
sisältää luottavaisen yhteyden, ymmärtä-
myksen ja rauhan. Itsensä vangiksi tunte-
va saa metsässä kuvitelman vapaudesta ja
sopeutumaton puolestaan pelastuksen.

Hiljaisuuden päivänä, jota Suomessa
vietetään Hiljan päivänä 8.10., haastateltu
muusikko Ville Valo tarttui hiljaisuuden
teemaan ja liitti siihen myös flow’n eli ir-
tautumiskokemuksen, jossa ajankulu ka-
toaa ja kaikki muu unohtuu (HS 8.10.
2006, C 9): ”Hiljaisuus on enemmänkin
henkinen juttu, hetki, jolloin oma sydän
saa olla rauhassa. Samaa hiljaisuutta on
lukemisessa. Kun tekee sellaista, mikä
vaatii keskittymistä, kaikki hälinä häviää
ympäriltä. Hiljainen paikka on järvimaise-
ma, ja soutaminen laineiden liplattaessa.”

Yksittäisistä tutuista arkisista tiloista
hiljaiseksi on määrittynyt perinteinen suo-
malainen sauna. Sauna on saatettu nimetä
paitsi hiljaiseksi huoneeksi, myös pyhäksi
paikaksi. Puulämmitteinen sauna löytyy-
kin  usein  kesämökiltä parin tunnin ajo-

Voidaan puhua onnellisuuden paluusta nyt hyvin-
vointitarkastelujen keskiöön. Tarvitaan onnelli-
suuspolitiikkaa, kuten eräät yhteiskuntatieteilijät
ovat jo asian ilmaisseet.
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matkan päästä kodista.
Kirkkorakennukset ja seurakuntatilat

näyttävät monin paikoin muistuttavan pi-
kemminkin toimintakeskuksia, eivät niin-
kään pyhäköitä. Myöskään kaupunkisuun-
nittelussa ei ole mietitty pyhien paikkojen
merkitystä, joskin ne jäänevät tunnista-
matta maallistuneilta kaupunkilaisilta. On
vähintäänkin vetäydyttävä maalle tai
luontoon, joista pyhiä paikkoja saatetaan
helpommin nimetä. Tietty romanttinen
nostalgisuus on verhonnut hakeutumista
pyhään: häät pidetään usein perinteisessä
kirkossa, ei seurakunnan modernissa mo-
nitoimitilassa. Kirkollisilla tiloilla on oma
tunnustettu funktionsa toimia hiljaisuuden
saarekkeina kulutuksen meressä.

Pääkaupunkiseudulla kauppakeskus
Isossa Omenassa on kaupunginkirjasto ja
sen yhteydessä pieni japanilainen puutar-
hanurkkaus. Nämä eivät olleet ainoita
”hiljaisia huoneita” (engl. Prayer Space,

Place of Worship, Multi-Faith Room,

Quiet Room). Ostoparatiisiin oli sijoitettu
myös evankelis-luterilaisen seurakunnan
kappeli. Se toimii hiljentymisen tilana
sekä eräänlaisena vastakulttuurisena paik-
kana ostoskeskuksen kaupallisuuden vaa-
limisen idealle. Kirkollisten tilojen rinnal-
la tuttuja hiljaisia tiloja ovat meillä olleet
kaupunginkirjastot, ehkä laajat  kirjakau-
pat.

Yleisillä paikoilla ja usein myös läpi-
kulkutiloissa kappeleiden ja muiden hil-
jaisten huoneiden sisustus on tyypillisesti
neutraali tai suorastaan askeettinen
(Tanskanen ym. 2006). Pyhyyttä ei ha-
vaintojen mukaan useinkaan ole tuotettu
uskonnollisilla esineillä. Tilan merkityk-
sen ja käytön kannalta uskonnollista ja
historiallista jatkuvuutta tärkeämpää ovat
olleet ihmisten yksilölliset kokemukset.

Kun perinteisissä uskonnollisissa tiloissa
keskeistä on yhteisöllisyys ja jatkuvuus,
niin uusissa uskonnollisissa tiloissa koros-
tuu paitsi kasvanut kiinnostus niitä koh-
taan, myös yksilöllisyys ja hetkellisyys.

Jalkaisin ihminen voi kulkea päivässä
matkan, johon autolla kuluisi vain puoli-
sen tuntia. Jalan tapahtuvaan liikkumi-
seen, pyhiinvaellukseen ja vaeltamiseen
ylipäätään on liitetty hiljaisuuden kaipuu-
ta ja sen tavoittamista (esim. Pieni pyhiin-

vaelluskirja, 2003). Jalkapatikan on nähty
irrottavan ihmisen arjesta ja sen vaati-
muksista. Vaellus tarjoaa mahdollisuuden
miettiä elämän ja asioiden merkitykselli-
syyttä. Vaeltaja elää reisullaan yksinker-
taisesti, huolettomasti ja aikaa on hiljai-

suuden vaalimiseen. Päiväohjelmaa eivät
määritä tarkat kellonajat, vaan kulkija tun-
tee ajan ja matkan etenemisen jaloissaan
ja vatsassaan. Pyhiinvaeltaja voi keskittyä
rinnallaan vaeltaviin ihmisiin, ympäröi-
vään luontoon ja uskon asioihin. Hän sal-
lii itselleen  kiireettömyyden ja hitauden

ylellisyyden.

Hidastus
Monet esimerkit hitauden vaalimisen tek-
niikoista ja käytänteistä liittyvät nyky-
maailmassa ymmärrettävästi liikkumiseen
ja liikenneympäristöihin. Niissä suositaan
turvallisuuden ja viihtyvyyden lisäämi-
seksi sekä melun ja ei-toivottujen äänien
vähentämiseksi alennettua liikkumisen
nopeutta. Hidastaminen on paikoin esillä
myös elämäntapaan liityvissä valinnoissa
ja -tyylittelyissä. Tällöin on saatu havain-
toja uusista sosiaalisista ryhmittymistä ja
”heimoista”. Näitä voivat olla esimerkiksi
vaeltelijat, pidättäytyjät, puuhastelijat, va-
pailijat, cruisailijat ja muut ns. retroryh-
mät.
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Viime mainittuun yhteisölliseen ver-
kostoon kuuluu henkilöitä tai perhekuntia,
joita yhdistää nostalginen, jollei suorastaan
museaalinen  retroelämäntyyli tai -muoti.
Ne eivät kuitenkaan toista yksi yhteen
sitä, mitä aiemmin on ollut. Konteksti, ti-
lanne, jossa tyyli, muoti tai design nyt esi-
tetään, on aivan toinen kuin ajankohtana,
johon käytetty muotokieli, tyyli tai käy-
tännöt viittaavat. Ilman ylipääsemätöntä
rasitusta ihmiset ovat suuntautuneet ajassa
taaksepäin kohden haaveiltua.

Hitaan elämäntyylin valinneet niin sa-
notut slovarit puolustavat arjen pieniä
nautintoja ja inhimillistä elämän tempoa.
Heille esimerkiksi ruoanlaitto kotona voi
rauhoittaa arkea. Kun raaka-aineet hanki-
taan käsittelemättöminä, tällöin voidaan
säästää rahaa. Leppoisuutta arkeen toivo-
taan saatavan, kun nautitaan ateriasta ja
hyvästä seurasta ilman kiirettä.

Hitauden suosijat ovat osoitus lisään-
tyvästä uusheimolaisuudesta, joka raken-
tuu nykypäivän heimojen ja yhteisöjen
varaan. Näin ”slovarius” on sosiaalisiin
suhteisiin liittyvä ominaisuus. Yhteisölli-
sen sidoksen ohentuessa esimerkiksi elä-
mäntilanteiden vaihtuessa oikeampi tul-
kinta saattaa olla, että on kyse atomisoitu-
jen yksilöiden  yhteenliittymästä kuvitel-
lun (imagined) yhteisön tapaan.

Pysähdys
Hiljaisuuden ja hitauden vaalimisen rin-
nalla kolmas temaattinen kenttä löytyy
pysähdyksen/pysähtymisen tekniikoiden
ympäriltä. Luontevaa on tässä yhteydessä
tarkastella ”pysähdyksen-tiloja ja -paik-
koja”. Ajallisesti rajallisena toteutettua
pysäytystä edustaa esimerkiksi puutarhan
hoito, sen suunnittelu ja rakentaminen.
Kiinalaisten tai japanilaisten oppien poh-

jalta järjestetyt puutarhat ovat saaneet
kasvavaa kiinnostusta puutarha-alan am-
mattilaisten ja harrastajien joukossa.
Yleisilmeeseen ja maisemaan keskittyvä
puutarhanhoito tapahtuu ulkona luonnos-
sa, jossa ympäristö on samalla sekä kes-
kentekoinen että valmis.

Jo 700-luvulta lähtien japanilaisten
puutarhojen ensisijainen tarkoitus on ollut
esteettis-elämyksellisen mielihyvän tuot-
taminen, kun länsimaisissa puutarhoissa
on, karkeasti tulkiten, harrastettu fyysistä
toimintaa. Maisemapuutarhojen yleistyes-
sä Japanissa 1700–1800-luvuilla puutar-
hoissa alettiin suosia kävelyreittejä. Ny-
kyjapanilaiselle puutarhat ovat tämän päi-
vän ylellisyyttä ja irtiotto arkikiireestä.
Puutarhat voivat toimia myös filosofis-
spirituaalisena ”toisena”, jumalaisena
maailmana tai meditatiivisena tilana tai
paikkana, jossa on mahdollista saavuttaa
yhteys alkuperäiseen minuuteen. (Eväsoja
2006, 71–73.)

Erinäisiä ”pysähdystä” suosivia tilarat-
kaisuja on listattu linkittyen ihmisten sisäi-
sen hiljaisuuden pyrkimyksen vahvistami-
seen. Usein kyse on jonkinlaisen kotialttarin
pystyttämisestä. Asuintilat voivat näin toi-
mia ihmisen mielen suojana, ei vain asu-
miskoneen osana. Koska nykyihmisen mo-
derni elämä on liikkuvaa, myös mukana
kuljetettavat matka-alttarit on mainittu mah-
dollisuutena luoda turvallinen ja tuttu ym-
päristö vaikka hotellihuoneeseen. Meditoin-
tia varten on asunnon yhteyteen suunniteltu,
sisustettu ja kalustettu erillisiä huoneita, pi-
hapiiriä tai puutarha, jopa yksityisiä urbaa-
neja kappeleita on rakennettu. Kotialttari
saattaa ilmentää jokapäiväistä ja melkein-
pä leikkimielistä, esinekoosteesta välitty-
vää hengellisyyttä, jonka viesti on, että
”elämässä tulee olla spirittiä”.
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Kun tarkastelu laajenee tiloista uusiin
liikuntalajeihin ja harjoitusmenetelmiin,
näyttää tavoitteena olevan rentoutumisen
ja keskittymisen luonteva yhdistäminen.
Äärimmäinen esimerkki ”pysähdyksestä”
voisi olla aktiivinen eutanasia. Eräs arvio
on ollut, että eutanasian mahdollisuus
saattaisi kannustaa ihmisiä jatkamaan elä-
määnsä vaikeasta sairaudesta huolimatta,
kun ei ole tukittu elämästä vetäytymisen
”varauloskäytävää”, mitä metaforaa edes-
mennyt kirjailija-lääkäri Jorma Palo (HS

27.1.2005, A5) käytti. Samanlainen pe-
rustelu on ollut esillä keskustelussa vuo-
rotteluvapaasta: työntekijä jaksaa parem-
min, kun hän tietää, että tarvittaessa on
mahdollista jäädä vapaalle.

Tulevaisuus
Vaihtoehtoja vauhdin rajoittamisen tren-
din menestykselle näyttäisi olevan kar-
keasti kaksi. Joko hitauden vaalimisen
suuntaus tuotteistuvat vahvistuvasti ja
tyhjentyvät ajan myötä, samalla kun uudet
elämäntavalliset ja -tyylilliset muodit lyö-
vät itsensä läpi. Todennäköisin vaihtoehto
on  kuitenkin, että vauhdin rajoittamisen
trendi yhä voimistuu ja nivoutuu entistä
kiinteämmäksi osaksi länsimaista ja glo-
baalia elämäntapaa. Mediaa, kulutustottu-
muksia ja ihmisten ajankäytöllisiä valinto-
ja seuraamalla havaitaan, että hidastami-
nen ja hiljentyminen ovat kulttuurisina
koko yhteiskunnan lävistävinä ideologioi-
na ja suosittuina muoteina selkeästi vah-
vistuneet parina viime vuosikymmenenä
ja erityisesti viime vuosina.

Erinäiset instituutiot, yhteisöt ja yri-
tykset, joissa on erikoistuttu vauhdin ra-

joittamisen tekniikoihin ja niiden tuotteis-
tamiseen ja jotka rakentuvat hiljentymi-
sen, hitauden ja vetäytymisen idean va-
raan, voivat tulevaisuudessa olla  entistä
voimakkaammin tukemassa ihmisten pyr-
kimystä rajautua elämässään oleelliseen ja
löytää se. Näin riippumatta siitä, millai-
seen kulttuuriseen taustaan hidastamisen
tavoite  tukeutuu ja, miltä suunnalta sen
perustelut on kulloinkin haettu.
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Panu-Matti Pöykkö

Epiktetoksen filosofia Vietnamin

sodan testissä

Yhdysvaltain armeija amiraali James Bond
Stockdale kertoo löytäneensä Epiktetok-
sen filosofiasta varsin sopivan mallin soti-
laan elämään. Tästä hän sanoo varmistu-
neensa ollessaan vietnamilaisessa vankilas-
sa sotavankina. Erityisesti hän oli vakuuttu-
nut siitä, Epiktetosta seuraten, että ihmisen
onnellisuuteen ei voi vaikuttaa kuin ihmi-
nen itse. Kaikki ulkoinen on yhdentekevää.
Tästä ei olekaan pitkä matka siihen, että hän
korostaa Epiktetoksen tapaan tunteetto-
muutta ja tunteiden vahingollisuutta.

Stoalainen tunneteoria oli hellenisti-
sellä kaudella ja Rooman valtakunnan
keisarikaudella hyvin tunnettu ja sitä sekä
arvostettiin että kritisoitiin. Tunteet käsi-
tettiin haitaksi onnellisuuden saavuttami-
sessa ja täten niistä oli päästävä  eroon;
päämääränä oli tunteettomuuden tila,
apatheia, ja mielenrauha, ataraksia. Stoa-
laiset harjoittavatkin eräänlaista terapiaa,
jonka tarkoituksena oli antaa ihmiselle
keinot kohdata itseään ulkopuoliset asiat
sillä tavalla, etteivät ne aiheuttaisi turhia
ja vahingollisia tunteita.

Pyrin selventämään stoalaista käsitys-
tä tunteista erityisesti keisariajalla vaikut-
taneen stoalaisen filosofin Epiktetoksen
(n. 50–135 jKr.) ajatusten kautta. Epikte-
tos itse ei kirjoittanut mitään, mutta hänen
oppilaansa Arrianos tallensi hänen luen-

tonsa kahdeksaan kirjaan, joista nykyään
tunnetaan vain neljä. Tämä kokonaisuus
tunnetaan nimellä Keskusteluja (myöh.
Kesk.). Arrianos myös kirjoitti oman tii-
vistelmänsä, Käsikirjan (Käsik.), Epikte-
toksen opeista.

Vallassamme ja valtamme ulkopuolella
Epiktetos pitää erityisen tärkeänä todelli-
suuden asiantilojen jakamista yhdenteke-
viin ja tärkeisiin asioihin. Tärkeät asiat
ovat niitä, jotka ovat meidän vallassamm.
Ne ovat sielumme hallitsevan osan liik-
keitä: tavoittelu, karttaminen, käsitys, pyr-

kimys. Nämä tekniset stoalaiset termit ku-
vaavat niitä asioita, joihin ihminen voi
vaikuttaa. Ihminen on vapaa tavoittele-
maan ja karttamaan mitä hän haluaa.
Kaikki, mikä ei sisälly näihin, on valtam-
me ulkopuolella ja siten myös yhdenteke-
vää. Etenkin tavoittelu ja karttaminen liit-
tyvät Epiktetoksen filosofiassa tunteisiin
ja niistä vapautumiseen.

Valtamme ulkopuolella ovat esimer-
kiksi maine, rikkaus, muiden ihmisten
mielipiteet jne. Nämä ovat kaikki yhden-
tekeviä, turhia asioita mielenrauhamme ja
onnellisuutemme kannalta, joita stoalai-
nen filosofi pitää päämäärinään. Näihin
asiantiloihin ei ihminen voi vaikuttaa ja ne
ovat siksi yhdentekeviä.
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Vaikutelmat
Kaikki tieto, mikä ihmisellä on maailmas-
ta ja ympäröivästä todellisuudesta, on ais-
tien kautta saatua. Havainnossa ihmisen ja
havaitun väliin muodostuu   vaikutelma
(fantasia).

Vaikutelmaa, joka tavoittaa kohteen-
sa täysin, stoalaiset kutsuivat tavoittavaksi

vaikutelmaksi. Se ei johda ihmistä har-
haan. Itse asiassa, niin kuin Cicero täs-
mentää (Academica II.X), järki rakastaa
sitä sen itsensä takia ja hyödyllisyyden
tähden, koska järki rakastaa kaikkea mikä
on täydellisen totta. Tavoittava vaikutel-

ma on hyödyllistä tietoa, sillä sen avulla
järki voi käyttää aistejaan mahdollisim-
man tarkasti ja parhaimmalla tavalla, ja
lopuksi tuottaa hyvettä.

Tällaisen käsityksen saavuttaminen
vaatii käsitellyn asian erittelyä ja vastak-
kaisten mielipiteiden tarkastelua. Ei pidä
koskaan ottaa itsestään selvyytenä yleisen
mielipiteen (oppimattomien ihmisten)
kannattamia käsityksiä, vaan kriittisesti
tarkastella, ovatko niiden käsityksien si-
sältämät asiat todella meidän vallassam-
me vai eivät ”Kuuntele vastakkaisia argu-

mentteja, irrota itsesi näistä puheista ja

aseta vastakkain tapa ja sille vastakkai-

nen tapa.”(Kesk. 1.27.6.) Epiktetos ottaa
esimerkkinä esille kuoleman ja suhtautu-
misen siihen. Ihminen näyttää pitävät
kuolemaa pahana ja vältettävänä asiana,
mutta Epiktetos pitää tällaista arvostelmaa
yleisen mielipiteen turruttamana eikä hy-
väksy sitä.

”Kun kuolema vaikuttaa pahalta asialta, sil-
loin on oltava käsillä mielipide, että on velvol-
lisuudesta kartettava pahaa, ja että kuolema on
välttämätön. Mitä voin tehdä? Sillä minne
kuolemaa pakenisin? (...) Osoittakaa minulle

se paikka, ne ihmiset, joiden luokse menisin,
joiden luokse kuolema ei purjehdi. Osoittakaa
loitsu. Jos minulla ei ole loitsua, niin mitä ha-
luatte minun tekevän. En voi paeta kuole-
maa.” (Kesk. 1.27.7–9 )

Ihmisellä, joka on saavuttanut tietyn
iän ja tullut aikuiseksi, on mahdollista
saada kataleptistä tietoa. Ongelmaksi
muodostuu se, että tiedollinen asenne
kohdistuu koko maailmankaikkeuteen.
Viisas ihminen tietää kaiken, mitä on
mahdollista tietää. Tämä ”tosiasia” näytti
olevan stoalaisille ongelmallinen ja sen
takia eivät he tunnistaneet viisaaksi kuin
harvoja: Sokratesta pidettiin viisaana ja
häntäkin useimmiten varauksellisesti. To-
sin Epiktetos läpi Keskustelujensa koros-
taa Sokrateen asemaa esimerkillisenä ih-
misenä.

Epiktetokselle itselleen ei niinkään ol-
lut tärkeää itse tieto, vaan arvostelmat ja
käsitykset saadusta vaikutelmasta. Epikte-
tos näytti ajattelevan, että käsittävä tai ta-
voittava tieto on joka tapauksessa tosi ja
kohteensa sellaisenaan saavuttava, niin ei
ole mielekästä pysähtyä liian pitkäksi
ajaksi arvioimaan sen totuutta tai epäto-
tuutta. Jos minulla on tällainen vaikutel-
ma, silloin minulla ei ole mitään syytä sitä
epäillä. Tärkeämpää on tarkastella sen
merkitystä ihmisen elämässä, sen vahin-
gollisuutta tai hyödyllisyyttä ja siihen liit-
tyviä uskomuksia, mielipiteitä.

Ei pidä koskaan ottaa itsestään selvyytenä ylei-
sen mielipiteen (oppimattomien ihmisten) kan-
nattamia käsityksiä, vaan kriittisesti tarkastella,
ovatko niiden käsityksien sisältämät asiat todella
meidän vallassamme vai eivät.

19



Tunteet ja vaikutelmat
Khrysippos (280–207 eKr.) oli yksi tär-
keimmistä stoalaisen koulukunnan opetta-
jista, joka vaikutti erityisesti logiikkaan ja
etiikkaan. Hän muotoili klassisen stoalai-
sen tunneteorian, ja häneltä on todennä-
köisesti peräisin luokittelu, joka tunnistaa
neljä perustunnetta: halu, pelko, nautinto

ja tuska. Nämä kohdistuvat joko käsillä
olevaan tilaan tahi tulevaan. Halu ja pelko
kohdistuvat tulevaan näennäiseen hyvään
ja pahaan. Nautinto ja tuska ovat kohdis-
tuneet läsnä olevaan hyvän ja pahaan.
Halu ja pelko edeltävät usein nautintoa ja
tuskaa. Näiden perustunteiden sisälle lue-
taan muut yksittäiset tunteet esimerkiksi
viha, rakkaus, kateus jne.

Epiktetos  liittää  käsityksen  vaikutel-
mista vahvasti tunteisiin (pathee) ja käsi-
tyksiin niistä. Tunteet ovat intentionaali-
sesti suuntautuneita, niillä on aina kohde.
Siksi, Epiktetoksen mielestä, on tärkeää
tarkastella niitä vaikutelmia näistä koh-
teista, jotka aiheuttavat tietyn tunteen.

Tunteetkin ovat sielun hallitsevassa
osassa (hegemonikon) muodostuneita ar-
vostelmia ja pyrkimyksiä. Ne syntyvät
saadusta vaikutelmasta, johon on liitetty
jokin arvoarvostelma:

Jos ne asiat, joista emme voi päättää (aproai-

retika), eivät ole hyviä tai pahoja, ja kaikki ne
asiat, joista taas voimme päättää (proairetika),
ovat meidän vallassamme eikä kukaan meistä
pysty riistämään niitä meiltä pois tai pakottaa
meille sellaisia asioita, joita emme halua, niin
missä  on  vielä paikka  ahdistukselle. (Kesk.
2.13.10) Mutta ahdistumme kurjan ruumiim-
me tähden, omaisuutemme tähden, keisarin
mielipiteiden  tähden, mutta sisällämme  ole-
vien asioiden tähden emme ahdistu laisinkaan.
(Kesk. 2.13.11)

Proairesis, josta sanat proairetika

(asiat, joista voimme päättää) ja aproaire-

tika (asiat joista emme voi päättää), tar-
koittaa valintaa tai päätöstä. Se on Epik-
tetokselle tärkeä termi, jonka avulla hän
kuvaa ihmisen moraalista toimintaa. Ihmi-
sen on aina vaikutelman saatuaan suoritet-
tava tutkimusta: minkälainen esille nous-
sut vaikutelma on? Onko se hyvä? Onko
se paha? Voinko päättää siitä vai en? Ih-
minen päättää tutkittuaan vaikutelmaa
oman tapansa suhtautua siihen.

Yhdentekevät asiantilat ovat itsessään
”arvottomia”, sanan varsinaisessa mieles-
sä. Niihin itseensä ei varsinaisesti kuulu
minkäänlaista eettistä arvostelmaa. Kyse
on oman suhtautumisensa valitsemisesta,
tavoittelusta, karttamisesta, vaikutelman
kriittisestä tarkastelusta ja sen arvottamises-
ta. Itse asiassa Epiktetokselle tunteet syn-
tyvät tarkalleen silloin, kun vaikutelman
saatuaan ihminen pyrkii tavoittelemaan
sen esittämää asian tilaa eikä tavoita sitä.
Tavoittelu ja karttaminen ja näiden epäon-
nistuminen synnyttää tunteen: ”Eihän

tunne synny muuten, ellei tavoittelu tai

karttaminen epäonnistu.”(Kesk. 3.2.3.)
Arvoarvostelma (hyvä, paha) liittää

vaikutelmaan jotain sellaista, mikä ei siinä
alkujaan ollut. Vaikutelmaan koirasta ei
kuulu arvostelu koiran hyvyydestä taikka
pahuudesta, vaan lisään sen siihen itse.
Oma tapani reagoida liittää vaikutelmaan
siihen kuulumattoman osan.

Itse asiassa kyseessä ei ole pelkästään
turha ja epätosi lisäys, vaan se on suoras-
taan vahingollinen; sitä seuraa tai siihen
jopa kuuluu tunnereaktio. Khrysippos pu-
huikin tunteista epätosina uskomuksina:
tällöin tavoittelu suuntautuu johonkin tu-
levaan/läsnäolevaan hyvään ja karttami-
nen tulevaan/läsnäolevaan pahaan. Epäto-
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den tästä tekee sen, että mikään ulkoinen
asia ei voi hyvä taikka paha: hyvää on
vain hyve ja pahaa vain pahe.

Tunteet ovat kuitenkin aina järjettö-
miä ja niistä on pyrittävä eroon. Tavoitte-
lumme ja torjumisemme ovat meidän val-
lassamme ja meidän on hallittava ja har-
joitettava niitä. Ne on kohdistettava mie-
lenrauhan saavuttamiseen eikä esimerkik-
si keisarin suosion saavuttamiseen.

On silmiinpistävää kuinka Epiktetos
suorastaan halveksii  valtamme  ulkopuo-
lelle asettuvia asioita. Arvostelmat näistä
tuottavat meille ahdistusta, mutta jos pyr-
kisimme ymmärtämään niiden todellisen
luonteen, niiden yhdentekevyyden, mei-
dän olisi mahdollista erkaantua niistä ja
päästä lähemmäksi tunteettomuutta, apa-

tiaa, ja mielenrauhaa, ataraksiaa.

Tunteet liiallisia pyrkimyksiä
”Tämän tähden kitharansoittaja ei yksin lau-
laessaan ole ahdistunut, mutta toisin on, kun
hän astuu teatteriin, myös vaikka hänellä olisi
erittäin kaunis ääni ja soittaisi hyvin kitharaa.
Sillä hän ei halua ainoastaan laulaa hyvin,
vaan haluaa myös olla arvostettu, eikä tämä
ole hänen vallassaan.” (Kesk. 2.13.2)

Epiktetos haluaa mielestäni ilmaista
sen, että kitharansoittaja antaa itsessään
turhalle ja yhdentekevälle asialle, arvos-
tettuna olemiselle, liian suuren eettisen ar-
von. Hän ei ymmärrä sen olevan yhdente-
kevää, vaan käsittää itselleen hyväksi
asiaksi olla tunnettu ja arvostettu soittaja
muiden silmissä, vaikka hänelle pitäisi
riittää se, että hän itse on tietoinen taidos-
taan ja antaisi sille sen ansaitseman arvon.
Näin arvostettuna kitharan soittajana ja
laulajajana olemisesta on tullut hänelle
pyrkimys (hormee).

Klassisesti tunteet olivatkin stoalaisil-
le eräänlaisia pyrkimyksiä. Kun vaikutel-
ma asiantilasta on saatu, niin yleensä siis
seuraa arvostelma, jonka pohjalta on pää-
tettävä onko se tavoittelemisen arvoinen
asia. Onko kuuluisaksi taitelijaksi tulemi-
nen arvokas päämäärä, jonka suuntaan
oma toiminta olisi hyvä suunnata. Halu
tulla kuuluisaksi kitharansoittajaksi saa
ihmisen pyrkimään kohti kuuluisuutta.
Epiktetokselle tunne syntyy näistä pyrki-
myksistä tavoitella, eteenkin epäonnis-
tuessaan.

Tunnetta pyrkimyksenä on kuitenkin
äärimmäisen vaikeaa hallita, kun se ker-
ran on syntynyt. Tämän takia se onkin
liiallinen pyrkimys. Se on eräänlainen läh-
tölaukaus toiminnalle, jonka pysäyttämi-
nen on lähes mahdotonta.

Stoalaisille sielu ja ruumis olivat
kummatkin materiaalisia. Itse asiassa
koko Jumalan tai jumalallisen sielun
(psykhee) luoma todellisuus oli materiaa-
linen; ei ollut erikseen mitään hengellistä
todellisuutta, mistä käsin tätä materiaalis-
ta todellisuutta ohjattaisiin. Jumala itse on
osa tätä kaikkea olemassa olevaa. Ihmisen
sielu on osa jumalallista sielua ja se on
Jumalan tai Jumalallisen järjen luoma,
niin kuin kaikki muutkin elävät olennot.
Ihmisen erottaa kuitenkin se, että hän on
järkevä eläin ja täten myös suoremmassa
yhteydessä Jumalaan. Ihminen kantaa it-
sessään Jumalaa.

Stoalaiset eivät jaa platoniseen tapaan
sielua kolmeen osaan: järkevään, halua-
vaan ja kiihkoilevaan. Sielu on yksi koko-
naisuus, jonka eräänlaisena huippuna on

Tunteet ovat kuitenkin aina järjettömiä ja niistä
on pyrittävä eroon.
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siis tuo jo esille tullut hallitseva osa, hee-

gemonikon. Hallitseva osa ei siis ole sie-
lussa majaileva olio tai sielun korkeampi
taso, vaan kaikki sielussa tapahtuvat toi-
minnot vaikuttavat koko sieluun. Sielussa
ei ole mitään, mikä ei olisi yhteyksissä
hallitsevan osan kanssa.

Koska sielu on osa jumallista sielua
tai järkeä (logos), ovat myös kaikki sen
toiminnot järkeviä, myös pyrkimykset.
Pyrkimys johtaa toimintaan, jonka tarkoi-
tuksena on saavuttaa haluttu asiantila,
eikä se ei itsessään ole pahaa tai huonoa.
Pyrkimyksille on aina järkiperäinen syy,
josta ne lähtevät liikkeelle. Järjellisen
eläimen, ihmisen, kaikki toiminta on jär-
kiperäistä, koska järki on se, joka ohjaa
kaikkea mitä tämä tekee.

Tunteet ovat kuitenkin liiallisina pyr-

kimyksinä tottelemattomia järjen ohjauk-
selle. Tällaisia tunteita ovat muun muassa
”surut, itkut, kateudet (…), tunteet, jotka
tekevät meille mahdottomaksi kuunnella
järkeä.”(Kesk. 3.2.3)

Tunteet tällaisina liikkeinä kertovat
sielun harjaantumattomuudesta. Ne häirit-
sevät hyvän elämän rauhallista virtaa.
Liiallinen pyrkimys, jota tunteet ovat, ai-
heuttavat sielun hallitsevassa osassa rau-
hattomuutta. Tunteiden karttamiseen ky-
kenemätön sielu on heikko.

Hyvät tunteet
Stoalaisilla esiintyy myös oppi, jossa pu-
hutaan perustunteiden vastakohdista: hy-
vistä tunteista. Jos perustunteet ovat jär-
jenvastaisia ja liiallisia pyrkimyksiä, niin

hyvät tunteet ovat järjenmukaisia tunteita.
Hyviin tunteisiin kuluu kolme tunnetta (1)
varovaisuus (eulabeia), joka on vastakoh-
tana pelolle, (2) ilo, joka on vastakohta
nautinnolle (khara)   ja   (3) tahtominen
(bouleesis) vastakohtana halulle. Heti
huomaa, että perustunteista tuska jää vail-
le vastaparia. Stoalaiselle sellaista ei yk-
sinkertaisesti ole.

Tämä näyttää vesittävän aikaisemman
kuvauksen tunteista kategorisesti pahoina
asioina, joista on päästä eroon. Näin aja-
tellessaan stoalaiset eivät kuitenkaan kiis-
täneet ihmiselämän kuuluvaa affektiivi-
suutta; ihmisen on aina tunnettava jotakin.
On kuitenkin selvää, että hyvät tunteet
ovat mahdollisia hyveellisille ihmisille,
jotka pitävät hyvänä vain ja ainoastaan
hyvettä itseään. Siis ovat ymmärtäneet,
että meidän valtamme ulkopuolella olevat
asiat eivät ole hyviä tai pahoja. Viisas ih-
minen, jonka pyrkimykset eivät ole liialli-
sia, saavuttaa hyvät tunteet. Hyvät tunteet
ovat eräänlainen asenne elämään. Viisaal-
ta siis odotettiin rauhallista ja hyväntah-
toista, konkreettista, asennetta elämään.

Mielenrauha ja ”tunteettomuus”
Stoalainen tunneteoria pyrkii selittämään
mitä tunteet ovat, jotta tulisi selväksi, että
niistä on onnellisuuden saavuttamiseksi
päästävä eroon.  Päämääränä on mielen-
rauha (ataraksia)  ja  tunteettomuus  (apa-
theia). Tunteettomuudella tarkoitetaan
tunteiden puuttumista. Viisaalla ihmisellä
ei yksinkertaisesti ole lainkaan tunteita el-
lei hyviä tunteita, elämänasenteena, laske-
ta mukaan.

Epiktetokselle tärkeää apatheian saa-
vuttamisen kannalta on vaikutelmien oi-
kein tulkitseminen. Epiktetoksen filosofia
keskeinen teema on nimenomaan apatheia

Ihmisen erottaa kuitenkin se, että hän on järke-
vä eläin ja täten myös suoremmassa yhteydessä
Jumalaan. Ihminen kantaa itsessään Jumalaa.
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ja sen saavuttaminen. Hänen filosofiansa
keskiössä ei siis ole tietoteoreettiset poh-
dinnat vaikutelmien totuudesta tai tavoit-
tavuudesta. Tärkeämpää on tarkastella
näihin vaikutelmiin sisältyviä merkityk-
siä. Tämä on apatheian ja mielenrauhan
kannalta äärimmäisen tärkeää.

Tämän takia  ihminen ei  voi syyttää
ahdistuksesta ja tuskasta muita ihmisiä tai
asioita, vaan ainoastaan itseään. Mikään
ulkopuolinen ei voi lainkaan aiheuttaa ih-
miselle tuskaa. Tätä harjoittelua ja vaiku-
telmien tarkastelua voidaan kutsua erään-
laiseksi ”tunneterapiaksi”.

Epiktetoksen Käsikirjassa kehotetaan:
”Harjoittele sanomaan jokaiselle karkeal-
le vaikutelmalle: ”Olet vaikutelma etkä
suinkaan mitä näen… ole valmis sano-
maan: ”Se ei koske minua.” (Käsik. 1.)
Kun   ihminen   saa vaikutelman jostain
asiasta on hänen heti ryhdyttävän sen
merkityksen tarkasteluun, ettei se vie mu-
kanaan ja aiheuta ahdistusta tai tuskaa.

Tätä siis, kanna muistissasi puhtaasti: ihmisel-
le kaikkien tekojen mitta on vaikutelma. (Nyt
se esiintyy joko hyvänä tai pahana. Jos  se
esiintyy hyvänä, niin ihminen on nuhteeton.
Jos se esiintyy pahana, niin ihminen joutuu
vahinkoon. Sillä ei ole mahdollista, että toinen
ihminen on eksynyt, mutta toinen kärsii).1 Ei
kenellekään vihastu, ei kenellekään suutu, ei
ketään herjaa, ei ketään soimaa, ei vihaa, ei
loukkaannu kenellekään, se joka tietää tämän.
(Kesk. 1.28.10)

Kun ihmisellä on tavoittava vaikutel-
ma vaikutelman merkityksestä, hän ym-
märtää, että esimerkiksi oma ruumiinsa ei

ole hänen omassa vallassaan. Samalla on
ymmärrettävää, että liikaa huomion kiin-
nittäminen omaan ruumiiseensa on turhaa
ja  yhdentekevää. Se, joka käyttää aikaa
ruumiinsa ihailemiseen on antanut itsensä
orjaksi (Epikt. Kesk. 1.25.23).

On  selvää,  että  tällainen ihminen  ei
voi olla onnellinen, koska ruumiinsa on
hänelle suuri huolenaihe ja pelkää sen
puolesta. On tarkasteltava saatua vaikutel-
maa ruumiistaan ja on oltava valmis sanoa
sille, joka haluaa ruumiini: ”Siis ota koko
minun kurja ruumiini.” (1.24)

Keskustelussa mielenrauhasta (Kesk.
2.2) Epiktetos painottaa, että meillä on it-
sessämme jo kaikki tarpeellinen välineistö
sen saavuttamiseen. Tämän takia on niistä
pidettävä huolta. Jos ei pidä huolta siitä,
mikä on omassa vallassaan, niin on myös
turha pyytää neuvoja muilta. Vain ihmi-
nen itse voi auttaa itseään päätymään tun-
teettomuuteen ja mielenrauhaan, pitämäl-
lä mielessään omat kykynsä ja ulkoisten
asioiden yhdentekevyyden. On lakattava
haluamasta (pyrkimästä) sitä, mikä ul-
koista ja oman vallan ulkopuolella.

”Ensiksikin,  niissä asioissa, jotka ovat suh-
teessa sinuun, sinun ei pidä enää millään lailla
näyttäytyä samalla lailla, kuin miten nyt toi-
mit. Älä syytä Jumalaa, äläkä ihmistä. Sinun
on kerta kaikkiaan poistettava pyrkiminen.
Karttaminen on sinun asetettava vain niihin
asioihin, jotka ovat sinun päätettävissäsi. Si-
nulla ei saa olla vihaa, ei suuttumusta, ei ka-
teutta, ei sääliä: älköön näyttäkö sinulle kau-
niina neitonen, älköön säälittävä kunnia, äl-
köön poikanen, älköön pieni kakun palanen.”
(Kesk. .22.13)

Jos on tullut aika kuolla, niin kuin So-
krateella, niin harjaantuneen, tunteetto-
man ja rauhallisen ihmisen on mahdollista

1 Tällä Epiktetos tarkoittaa, ettei toinen ihminen
voi vahingoittaa toista. Ihminen itse vahingoit-
taa itse itseään.
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vastata niin kuin Sokrates:

”Anytos ja Meletos voivat tappaa minut, mut-
ta eivät voi minua vahingoittaa.” (Kesk. 2.2.)

”Sillä, Kriton, olisihan mieletöntä, kun on tä-
män ikäinen, närkästyä, jos jo pitää kuolla.”
(Platon, Kriton 43b10)

James Bond Stockdale’n Epiktetos
Filosofiaan ja ajattelun historiassa stoalai-
nen tunneteoria on nauttinut jatkuvaa ar-
vostusta. Yksi kuuluisimmista (ellei kuu-
luisin), stoalaisuudesta vaikutteita saa-
neista uuden ajan filosofeista lienee Spi-
noza, joka omassa filosofisessa systee-
missään korosti vahvaa determinismiä ja
tunteiden vahingollisuutta ihmiselämässä.

Häntä aiemmin toimineet kirkkoisät
esimerkiksi Origenes, Gregorios Nyssa-
lainen ja Augustinus saivat vaikutteita
stoalaisuudesta. Heille se toki tuli plato-
nistisesti värittyneenä. Sekä Origenes että
Gregorios Nyssalainen korostivat apatiaa
kristityn hengen elämässä. Se on tärkeä
vaihe Jumalan tuntemisessa – Gregorios
tosin puhui mahdottomuudesta tuntea Ju-
malaa. Vain apatian kautta voi mieli er-
kaantua kaikesta sille ulkopuolisesta ja
suunnata  kaikki  voimavaransa kohti Ju-
malaa.

1900-luvulla ja niin kutsulle ”postmo-
dernille” ajalle tultaessa on antiikin mo-
raalifilosofia saanut uutta kannatusta ja
stoalainen  tunneteoria  noussut keskuste-
lussa esille. Aihetta ovat käsitelleet esi-
merkiksi Martha Nussbaum ja ranskalai-
nen filosofi ja historian tutkija Michel
Foucault. Foucault on myöhäistuotannos-
saan – erityisesti teoksensa Seksuaalisuu-

den historian kahdessa viimeisessä osassa
– tutkinut stoalaista etiikkaa ja tunneteo-

riaa. Hän ajattelee stoalaisen tunneteorian
liittyvän vahvasti subjektin vapauden har-
joittamiseen, nimenomaan käytännöllise-
nä tapahtumana eikä vain järjen sisäisenä
tilana. Hän puhui stoalaisuudesta eräänlai-
sena itsensä huolehtimisena, johon liittyi
itsetekniikoita, joilla tämä hoitaminen ta-
pahtuu: kuten esimerkiksi vaikutelmien
tarkkailu.2 Nämä ajattelijat ovat saaneet
paljon huomiota osakseen filosofisessa
tutkimuksessa ja akateemisessa keskuste-
lussa.

Yksi varsin mielenkiintoinen Epikte-
toksen filosofian ”kannattaja” on jäänyt
kuitenkin varsin vähäiselle huomiolle
(varmaan aivan syystäkin). Yhdysvaltojen
armeijan amiraali James Bond Stockdale
julkaisi vuonna 1993 esseen ”Courage

under fire: Testing Epictetus’s Doctrines

in  a Laboratory of Human Behavior”
3,

jossa hän tarkastelee omia kokemuksiaan
Vietnamin sodassa ja kuinka Epiktetoksen
filosofia auttoi häntä selviytymään.

Stockdale kertoo, että vaikka hän ei
millään lailla ollut lukutoukka, kantoi hän
aina mukanaan Epiktetoksen Käsikirjaa ja
Keskusteluja, mutta muun muassa myös
Homeroksen Iliasta ja Odysseiaa, koska

2 Foucault muun muassa sanoo näin: ”Epiktetos
on kehittänyt itsensä vaalimisen filosofisen
pohdinnan kaikkein pisimmälle. Hänen Kes-

kusteluissaan ihminen määritellään olioksi,
jolle on annettu tehtävä vaalia itseään (…)
Epiktetokselle huoli itsestä on etuoikeus ja vel-
vollisuus, velvoittava lahja, joka takaa meille
vapauden  pakottamalla meidät ottamaan itse
itsemme kaiken huolenpidon kohteeksi.” Sek-

suaalisuuden historia, s. 312–313. 2. painos.
1998. Gaudeamus: Tampere.

3 James Bond Stockdale, Courage Under Fire.

Testing Epictetus’s Doctrines in a Laboratory

of Human Behavior. Hoover Essays. Hoover
Institution: Stanford University 1993.
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”Epiktetos odotti oppilaittensa tuntevan
Homeroksen juonenkäänteet.” Hän sanoo-
kin, että Epiktetoksen filosofia oli tehnyt
hänestä riippumattoman miehen, joka pys-
tyi olemaan välittämättä säännöistä silloin,
kun ne eivät vastanneet ulkoisia olosuh-
teita. Tämän kaltainen joustavuus tuli ole-
maan myöhemmin hänelle hyödyksi van-
kilassa. Hän sanoo löytäneensä sopivan fi-
losofian sotataidon harjoittamiseen.

Stockdale käy ensin läpi Epiktetoksen
keskeisiä oppeja, kunnes päätyy kuvaa-
maan, kuinka hänen ohjaamansa lento-
kone ammuttiin alas Pohjois-Vietnamis-
sa ja hänet vangittiin. Vankilassa hän sai
oppia kantapään kautta, että todellinen
hyvä, jolla on jotain merkitystä, sijaitsee
ihmisen tahdossa, siinä mikä on omassa
vallassa. Jäätyään kiinni hänet pahoinpi-
deltiin ja hänen jalkansa vahingoittui
pysyvästi, mutta häntä lohduttivat Epik-
tetoksen keskustelut, joissa ruumiinvai-
vojen ja yleensä ruumiin yhdentekevyyt-
tä korostetaan.

Myöhemmin samaan vankilaan saapui
muitakin amerikkalaisia sotavankeja. Hän
arvossa korkeampana upseerina otti hei-
dät komennukseensa, käskyjen mukaises-
ti. Jopa vankeudessa amerikkalaisten soti-
laiden täytyi pysyä komennuksen alaisina,
hän kertoo. Vaikka hänellä oli ontuva jal-
ka (niin kuin Epiktetoksellakin!) ja rapis-
tunut kunto, hän aikoi määrätietoisena
”näytellä hyvin tässä annetussa roolissa”.
Hän ilmiselvästi viittaa Epiktetoksen käsi-
tykseen välttämättömien asioiden hyväk-
symisestä. Hän sanookin soveltaneensa
Epiktetoksen oppeja johtaessaan muita
sotilaita vankilaoloissa. Tosin muille hän
ei koskaan ”saarnannut” stoalaisuudesta.

Monet heistä ja myös Stockdale itse
joutuivat päivittäin kuulusteltavaksi ja pa-

hoinpidellyksi. Etenkin eristyssellissä,
jossa hänen ja muiden täytyi ”miettiä ja
pohtia omia rikoksiaan”, hän sanoo oppi-
neensa mitä ”Stoalainen Vahinko” tar-
koittaa. Ei ole pahempaa, Stockdale sanoo
viitaten Epiktetokseen, kuin tuhota luotet-
tava, itseään kunnioittava ja hyvin käyt-
täytyvä mies sisälläsi. Maansa pettäminen
ei tullut heille kuulonkaan, ei edes ”omien
rikoksien miettimisen” muodossa.

Hän kertoo myös kuinka mennessään
päivittäin kuulusteltavaksi, hän lausui
mielessään itselleen luomansa moton:
”hallitse pelko, hallitse syyllisyys, hallitse
pelko, hallitse syyllisyys.” Heidän van-
ginvartijansa ja kuulustelijansa halusivat,
Stockdalen mukaan, vankien tuntevan hä-
peää ja siitä tulikin ”pelipöydän valuut-
taa”. Häpeä täytyi hallita. ”Se, mikä saa
ihmisen katumaan, ei ole kipu, vaan hä-

peä.” Tunteista hän sanookin, että vaikka
niiden hallitseminen on vaikeaa, niin se
on kuitenkin vahvistavaa (empowering).

Eristyksestä ja kidutuksesta tuli hänel-
le, niin kuin hän itse sanoo, ”inhimillisen
käyttäytymisen laboratorio”. Tässä labo-
ratoriossa hän päätti testata Epiktetukseen
oppeja konkreettisesti.

Tärkein periaate hänelle näyttää ole-
van, että ihmisen on aina elettävä omien
käsitystensä mukaisesti. Tällä hän viittaa
Epiktetoksen käsitykseen siitä, ettei ihmi-
nen voi syyttä muita omista vastoinkäy-
misistään. Stockdale sanoo: ”Sinun täytyy
ymmärtää täysin! Sinä hallitset itse itseä-

si.”

Amiraalia pahoinpideltiin ja hänen jalkansa va-
hingoittui pysyvästi, mutta häntä lohduttivat Epik-
tetoksen keskustelut, joissa korostetaan ruumiin
yhdentekevyyttä.
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Ilmeisesti tätä soveltaen hän syksyllä
1969 väsyneenä kidutuksiin avasi ran-
teensa, jotteivät vangitsijansa saisi hänes-
tä irti tietoja, jotka olisivat voineet johtaa
monen kuolemaan. Hän selvisi.

Stockdalen teksti on varsin herooista
ja kaunista (ja naiivia) patrioottista ku-
vausta sotilaan vakaumuksesta vietnami-

laisten kommunistien vankina. Kaikesta
”läpinäkyvyydestään” huolimatta Stock-
dalen kuvaus on varsin mielenkiintoinen
stoalaisen filosofian näkökulmasta. Mie-
lestäni se osoittaa, kuinka tämä ”terapia”
näyttää olevan sovellettavissa konkreetti-
sessa elämässä. Sen hyödyllisyydestä voi-
daan tosin olla monta mieltä.
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NÄKÖALOJA

Mikä pilasi miehet? Mikä tappoi ihanteellisuuden?

Näin otsikoi pakinansa Vartijassa legen-
daarinen päätoimittaja Antti J. Pietilä
vuonna 1919. Lehti oli jo silloin saavutta-
nut kunnioitettavan 31 vuoden iän. Nuori
lupaava systemaatikko oli juuri saanut
lehden ”lahjaksi” Erkki Kailalta ja Lau-
ri Ingmanilta ja oli intoa täynnä.

Alussa vielä hyvin sopuisan päätoi-
mittajan eräs ominaispiirre näkyi jo en-
simmäisistä lehdistä: usko siihen, että ih-
minen ei saa koskaan pettää ihanteitaan
eikä käsityksiään totuudesta minkään tar-
koituksenmukaisuus- tai hyötynäkökoh-
dan takia.

Pakinassaan Pietilä pohtii tästä näkö-
kulmasta kirkollisen virkauran tyypillistä
kehitystä.

”Jo vakinainen tulo ja virka, vaikka
pienempikin, sitoo. Ken vielä siinä ase-
massa osoittautuu hankalaksi yleiselle
rauhalle, hänelle annettakoon luottamus-
toimia. Komiteoissa, lähetystöjen jäseni-
nä, toimittajina ja sen semmoisina on
moni ”intoilija” taltutettu. Jos levotto-
muutta kuitenkin kestää edelleen, niin pi-
täisi ainakin lääninrovastin tai asessorin
paikan riittää rauhoitukseksi. Mutta jos
joku ei vielä siinäkään asetu, niin hänet on
valittava piispaksi. Piispana on vaaralli-

sinkin fanaatikko rauhallinen mies.”
Pietilä oli siitä poikkeuksellinen, että

hän säilytti periaatteensa myös iän kart-
tuessa. Hänen ”suojelukseensa” Vartijan

päätoimittajana kuuluivat mm. työväen-
mieliset Onni Eerikäinen ja Sigfrid Si-
renius sekä oman aikansa liberaali raama-
tuntutkija” Rafael Gyllenberg. Kenen-
kään mielipiteisiin kokoomuslainen ja
teologisestikin varsin konservatiivinen
Pietilä ei sinänsä yhtynyt, päinvastoin.
Mutta hän  koki näiden  ihmisten olevan
vilpittömiä ihanteellisuudessaan ja uskos-
saan totuuteen; varsinkin kun muualla kir-
kossa Pietilä koki ”Hiipivää salakavaluut-
ta, liehakoivaa, väärää veljeyttä, takapu-
heita, vahingoniloa, törkeää, raakaa toisen
sortamista.”

Jo silloin. Entä nyt?
Vertailututkimusten mukaan kirkolli-

set työyhteisöt  sijoittuvat  aivan kärkeen
mitä tulee keskinäiseen kiusaamiseen,
työyhteisöstä johtuviin ahdistuksiin ja pel-
koihin.

Vielä parikymmentä vuotta sitten pi-
dettiin hieman nolona jos ”kirkon edusta”
puhuttiin muuten kuin lainausmerkein.
Piti lisätä että kirkkohan ei ole maailmas-
sa itseään varten vaan asiansa takia. Nyt
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sekä lainausmerkit että muodollinenkin
viittaus kirkon asiaan on useimmiten näh-
ty tarpeettomiksi. Korkeimmallakin tasol-
la puhutaan ihan avoimesti kaiken kansan
kuullen kirkon strategioista jäsenmäärän
ja taloudellisen aseman tehostamiseksi.

Stimuluksen nuoruudessa inhottiin
kiiltävänaamaisia asessoreita, piispoja ja
professoreita, joissa nähtiin evankeliumin
asian pettäjiä, kovapintaisia tarkoituksen-
mukaisuuspoliitikkoja, jotka vähät välitti-
vät ihmisten ja kokonaisten perheiden
kohtaloista, jos näiden ”väärinajattelusta”
koettiin koituvan uhkaa vallitsevalle es-
tablishmentille – ei siis vuorisaarnan tai
evankeliumien hengelle.

Silloin monet nykyrovastit ja -asesso-
rit marssivat työväen- ja rauhanmarsseilla.
Oli usko siihen että toimiminen oikeaksi
koetun tavoitteen puolesta antaa elämälle
merkityksen, ja aivan yhdentekevää oli se,
johtaisiko tämä uskollisuus omille näke-
myksille voittoon vai häviöön. Itse asiassa
häviö sanan arkikielisessä merkityksessä
oli se todennäköinen ja tavallaan tietoi-
nenkin päämäärä. Koettiin oltavan Jee-
suksen asialla, ei vain hänen opetustensa
vaan myös arvojensa ja valintojensa.

Koettiin, että jos oikeutta ja heikkoja
puolustaa (tavalla joka silloin ymmärret-
tiin oikeaksi), luultavasti häviää, mutta
voittaa omalle elämälleen merkityksen.
Oltiin luettu se Raamatusta ja samaistuttu
siihen. Juuri siksi marssittiin ja oltiin val-
miita häviämään.

Entä nyt?
Elämän orientoitumisen lähtökohta ei

ole vuorisaarna tai evankeliumista nouse-
vat ihanteet, vaan kirkon puolustusstrate-
gia ja -psykologia. Uskosta oikeaan ja

ihanteisiin on tullut haihattelua ja oman
edun ajamisesta realiteetti, jota kaikki te-
kevät ja johon on siksi ”pakko” osallistua.
Strategisesta viisaudesta on tullut välttä-
mättömyys ja hyve, olkoonkin että se käy-
tännössä tarkoittaa useimmiten samaa
kuin moraalinen piittaamattomuus tai pel-
kuruus.

Eikä tälläkään vallankäyttäjäsukupol-
vella varmaan ole tietoisuutta siitä mitä on
tapahtunut: vuosien karttuessa olemme
vapautuneet uskosta Jeesukseen ja hänen
keskeisimpiin opetuksiinsa. Ja niin sitten
meidänkin omahyväisen kiiltävät rovas-
tinnaamamme loistavat itsetyytyväisyyttä
kuin Pietilän – tai oman nuoruuden – pai-
najaisunissa.

Jo Pietilän vereslihaisesti kokemaa
kirkollisten työyhteisöjen erityistä sairaut-
ta ei voi perustella ”kristittyjen yleisellä
inhimillisyydellä”. Sillä voi perustella
työyhteisön ”normaalin” kipeyden, ei suu-
rempaa. Stimuluksen ehdotus ylimääräi-
seen kipeyteen on kuluttava jännite yh-
täältä oman todellisen ajattelun sekä us-
konopin välillä ja toisaalta myös kirkon
reaalitodellisuuden ja sen periaateohjel-
miston, vaikkapa vuorisaarnan välillä. Pe-
rimmäinen näky oman työn merkityksestä
ja tavoitteista on hämärä tai kokonaan hu-
kassa. Olisi ihme ellei se heijastuisi trau-
matisoivasti myös työyhteisöihin ja ellei-
vät strategiset näkökohdat selättäisi men-
nen tullen näkyä kirkosta, jolle tärkeintä
on tehtävä ja näky menestyksestä riippu-
matta.

Stimulus
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ARVIOT

Leo Näreaho
KIINA-ILMIÖ TALOUDESSA, INTIA-ILMIÖ HENGELLISYYDESSÄ?

Jyri Komulainen: Guru Jeesus: tutkielmia hindulaisuudesta ja kristinuskosta. Suomalai-
nen Teologinen Kirjallisuusseura 2006. 267 s.

Monista maailmantapahtumista johtuen
islamilainen kulttuuri on ollut viime vuo-
sina esillä niin akateemisessa kulttuuri- ja
uskonnontutkimuksessa kuin julkisessa
keskustelussakin. Myös suomenkielellä
on ilmestynyt useita islamilais-arabialais-
ta kulttuuria valottavia kirjoja.

Mutta maailmassa on muitakin suuria
ei-länsimaisia kulttuurialueita. Yli miljar-
din ihmisen Intia on kulttuuri, jota ennen
kaikkea hindulaisuus on muovannut. In-
tian kulttuurista ilmestyi suomen kielellä
Asko  Parpolan toimittama  hieno  yleis-
esitys 2006. Myös WSOY on julkaise-
massa kokoomateosta intialaisen ja länsi-
maisen uskonnollis-filosofisen ajattelun
kohtaamisesta.

Jyri Komulainen, Helsingin yliopiston
dogmatiikan dosentti ja uskonnondidaktii-
kan  yliopistonlehtori,  on niin ikään jul-
kaissut hindulaista uskonnollista kulttuu-
ria käsittelevän kirjan. Komulainen on
kirjaansa varten muokannut aiemmin il-
mestyneitä artikkeleitaan, mutta mukana
on myös uutta aineistoa. Kirjassa käsitel-
lään hindulaisen uskonnon eri puolia sekä
kristinuskon ja hindulaisuuden suhdetta
erityisesti teologian perspektiivistä.

Komulainen on itse opiskellut vuoden
Intiassa. Kirjan alkupuolella, varsinkin te-
kijän kuvatessa intialaista   kansanhurs-
kautta, tekstissä vilahtaa myös kirjoittajan

oma kokemuksellinen näkökulma. Itse
asiassa omakohtainen, intialaisten ihmis-
ten kohtaamiseen perustuva näkökulma
voisi olla kirjassa enemmänkin esillä.
Mitä esimerkiksi keskiluokkaiset, länsi-
maisesti koulutetut intialaiset ajattelevat
perinteisestä hindulaisuudesta ja sen tule-
vaisuudesta? Mitä he ajattelevat länsimai-
sen ”uushindulaisesta” innostuksesta?

Toki on selvää, että kirja on ensisijai-
sesti akateemisen tutkijan kirjoittamaa,
laajaan lähdeaineistoon pohjautuvaa hin-
dulaisuuden analyysia. Sellaisena kirja on
hyvä lisä suomenkieliseen hindulaisuutta
käsittelevään kirjallisuuteen. Erityisesti
on huomattava, että Komulainen käsitte-
lee kirjassaan Suomessa vähemmän tun-
nettuja aiheita, kuten intialaista kristillistä
teologiaa. Hindulaisuuden ja kristinuskon
kohtaamisen hän liittää sujuvasti myös
laajempaan uskontoteologiseen konteks-
tiin. Yleisesti ottaen Komulaisen suhtau-
tuminen hindulaiseen uskonnolliseen
kulttuuriin on ymmärtävää ja jopa sympa-
tisoivaa.

Komulaisen kuvauksessa tulee esille
hindulaisuuden, erityisesti kansanuskon-
nollisuuden, yhteisöllisyys ja monimuo-
toisuus. Kirjoittaja näyttää korostavan
juuri kansanuskonnon ja filosofisen hin-
dulaisuuden (esim. Advaita Vedantan)
vastakohtaa; esimerkiksi ns. uushindulai-
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suutta hän pitää ”elitistisenä konstruktio-
na”, joka ”eroaa populaarista hindulaisuu-
desta, jonka kohtaa Intian kujilla ja pyhil-
lä paikoilla.” (s. 36). Tämä piirre tuskin
erottaa ainakaan ratkaisevalla tavalla hin-
dulaisuutta esimerkiksi menneiden vuosi-
satojen katolilaisuudesta.

Uskonnollisen oppineiston ja kansan-
uskon käsitysten välillä on epäilemättä
kaikissa suurissa uskonnoissa ollut mel-
koinen kuilu. Oppineisto on edustanut
älyllisesti huomattavasti sofistikoituneem-
paa uskonnon tulkintaa kuin kansan laajat
kerrokset. Erikoista on, että nykypäivän
länsimaailmassa suhde saattaa mennä toi-
sin päin. Uskonnollinen eliitti, papisto ja
teologit, ovat pitkälti jääneet puolusta-
maan perinteisiä teologisia dogmeja, kun
taas ns. tavalliset ihmiset, jotka usein ovat
korkeasti koulutettuja, ovat älyllisesti roh-
keampia tarkistamaan vanhoja teologisia
käsityksiä esimerkiksi tieteen tulosten va-
lossa. Yleisesti ottaen on huomattava, että
hindulaisuudessa uskonnolliset ja filosofi-
set (metafyysiset, tieto-opilliset, maail-
manselitykselliset) käsitykset eivät ole ke-
hittyneet toisistaan erillisinä. Tältä pohjal-
ta voisi väittää, että intialaisen (uskonnol-
lisen) filosofian ja hindulaisen kansan-
omaisen uskonnollisuuden välillä on läh-
tökohtaisesti kapeampi kuilu kuin esimer-
kiksi kristinuskossa, jossa usko sai osit-
tain vieraan kreikkalaisen filosofian muo-
don. Tosin intialaisessa kulttuurissa kasti-
järjestelmä on korostanut eroa ”papiston”
eli bramiinien ja alempien kastien (tai
kastittomien) käsitysten välillä.

Toisaalta Komulainen valottaa kiin-
nostavasti hindulaisuuteen sisältyvää yk-
seyden ja moneuden dialektiikkaa: Brah-
man on kaiken olemisen lähde, mutta kui-
tenkin hindulaisuudessa palvotaan miljoo-
nia, jopa satoja miljoonia jumalia. Myös
esimerkiksi pyhillä paikoilla on ”kopioi-
ta”. Pyhästä kaupungissa Varanasissa
(hindulaisessa perinteessä on seitsemän
pyhää kaupunkia) on läsnä myös muiden
pyhien paikkojen pyhyys. Yhdeksi tämän

dialektiikan ilmentymäksi voisi lisätä kar-
mallisen jälleensyntymisopin. Intialaises-
sa filosofisessa perinteessä on niukasti
eksplisiittistä keskustelua siitä, missä suh-
teessa jälleensyntyvä ihminen on sama
persoona kuin aikaisemmassa inkarnaa-
tiossaan. Inkarnaatioita yhdistää sama
”sielu” ja sielun tosiolemus on ”tietoi-
suus”. Niinpä intialaisessa filosofiassa on-
kin keskusteltu laajasti tietoisuuden luon-
teesta ja filosofisessa mielessä klassinen
intialainen keskustelu tietoisuudesta on
yllättävänkin modernia.

Komulainen kirjoittaa myös hindulai-
suuden ja politiikan suhteesta Intiassa.
Hindunationalistinen BJP-puolue on ko-
rostanut Intian hindulaista identiteettiä;
tällainen politiikka johtaa törmäyksiin
muiden uskontojen edustajien kanssa ja
erityisesti 1990-luvulla Intiassa olikin us-
konnollispohjaisia väkivaltaisuuksia. Tämä
on hyvä muistaa, jottei hellittäisi liian
idealisoitua kuvaa kaikenkattavasta hin-
dulaisesta suvaitsevaisuudesta.

Ja kuitenkin hindulaisuus   on ollut
luonteeltaan huomattavan ”inklusivistis-
ta”, jota termiä Komulainen käyttää ku-
vaamaan hindulaisuuden kykyä sulattaa it-
seensä erilaisia uskonnollisia elementtejä.
Tässä valossa intialaisten kristittyjen teo-
logien yritykset tulkita kristinuskoa hin-
dulaisuuden pohjalta ovat ymmärrettäviä
ja kiinnostavia. Hindulaisessa perinteessä
(erityisesti Advaita Vedantassa) Brahman
on määritelty kolmella käsitteellä eli ”ole-
minen” (sat), ”tietoisuus” (cit) ja ”autuus”
(ananda). Intialainen kristitty teologi Kes-
hub Chandra Sen tulkitsi (1800-luvulla)
kristillisen kolminaisuusopin  tämän  hin-
dulaisen käsitekolmikon avulla. Samoin
Kristus on voitu ymmärtää intialaisittain
avataaraksi eli jumaluuden inkarnaatioksi
tai guruksi eli opettajaksi. Ehkäpä peri-
synti voitaisiin tulkita ”tietämättömyydek-
si” (maya), joka on  intialaisessa filoso-
fiassa erittäin keskeinen käsite?

Näihin teologisiin tulkintoihin Komu-
lainen suhtautuu ilmeisen myönteisesti,
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mutta selvästi kriittisemmin hän näyttää
asennoituvan erilaisiin uushindulaisiin
yrityksiin saada jalansijaa lännessä. Ko-
mulaisen mukaan Äiti Amman johtama
liike on esiintynyt ”enemmänkin hyvänte-
keväisyysliikkeenä ja siten kätkenyt uus-
hindulaista luonnettaan.” (s. 83). Komu-
laisen kriittisyyden taustalla on ilmeisesti
hänen oma uskontoteologinen kantansa,
johon sisältyy lähtökohtana jonkinlainen
”aidon” ja alkuperäisestä kulttuurista ir-
rottamattoman uskonnollisuuden kunnioi-
tus. Toisaalta kirjan luvuista syntyy vai-
kutelma, että kristinuskoa saa ja pitääkin
tulkita hindulaisin käsittein, mutta
(uus)hindulaisuuden leviäminen länteen ja
sen tulkitseminen länsimaisin käsittein on
jollain tavoin hindulaisuuden alkuperäisen
kontekstin unohtamista ja kätkemistä. Ko-
mulaisen pitäisi pikemminkin pohtia sitä,
miksi hindulais- ja buddhalaisperäinen
hengellisyys (mm. New age -muodossaan)
kiinnostaa länsimaisia ihmisiä. Kiina-il-
miö etenee taloudessa; työpaikat siirtyvät
sinne, missä on halvinta työvoimaa. Sa-
moin jyllää (ja on pitkään jyllännyt) Intia-
ilmiö  hengellisyydessä; ihmiset siirtyvät
sinne, missä he kokevat saavansa vastauk-
sia hengellisiin tarpeisiinsa. Olisikohan
kristinuskolla jotain opittavaa hindulaises-
ta ”inklusivismista”?

Uskontoteologian Komulainen mää-
rittelee muiden uskontojen ”kristilliselle
uskolle sekä sen kristologiselle perustalle
asettaman haasteen teologiseksi reflek-
tioksi.” (s. 204). Uskontoteologiset mallit
hän luokittelee eksklusivistisiksi, inklusi-
vistisiksi ja pluralistisiksi. Näiden käsit-
teiden määrittelyn toivoisi kirjassa olevan
selkeämpää. Samoin Komulaisen oman
uskontoteologisen näkemyksen toivoisi
tulevan kirjassa selkeämmin esille. Joka
tapauksessa Komulainen torjuu pluralisti-
sen näkemyksen, jonka mukaan eri us-
konnot johtavat eri teitä samaan päämää-
rään.  Hänen mukaansa  ”keinot ovat tii-
viissä vastaavuussuhteessa päämäärään”
ja siksi ”uskontojen ei voi sanoa pyrkivän
samaan päämäärään mutta vain erilaisin
keinoin.” (s. 185). Mutta voiko kristitty
tämän käsityksen pohjalta olla muuta kuin
eksklusivisti eli ajatella, että ainoastaan
kristinusko johtaa pelastukseen? Ilmeises-
ti kukin uskonto tarjoaa omat pelastus-
tiensä ja -keinonsa eli omat oppinsa, ri-
tuaalinsa ja pelastajahahmonsa, jotta pe-
lastus saavutettaisiin. Jos nämä ”tiet” jo
osittain määrittelevät päämäärän, ei kai
kristinuskon ulkopuolelta kukaan toisen
uskonnon edustaja – toisen ”tien” kulkija
– voi päästä kristilliseen taivaaseen?

Matti Taneli
FILOSOFI TUKEVASTI KRISTINUSKON PERUSKYSYMYSTEN ÄÄRELLÄ

Tuomas Nevanlinna: Johdanto Ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Kirjapaja 2007, sivut
3–31. Koko kirja 189 sivua.

Filosofi ja kirjailija Tuomas Nevanlinna
on ryhtynyt varsin haasteelliseen tehtä-
vään kirjoittaessaan esipuheen Raamatun
ensimmäiseen kirjaan eli Genesikseen.
Ensimmäinen Mooseksen kirja sisältää
juutalaisuuden ja kristinuskon kaikkein
tunnetuimpiin kuuluvat kertomukset, so.
alkukertomukset ja patriarkkakertomuk-

set. Näistä on vaikea esiintuoda tuoretta ja
kiinnostavaa asiaa, mutta Nevanlinna on-
nistuu tehtävässään erittäin hyvin ja toimii
relevantisti myös siinä, että ei yritäkään
käsitellä artikkelissaan kaikkia kirjan mo-
nia kertomuksia, vaikka ne ovat raamatul-
lisesti tärkeitä.

Nevanlinna keskittyy kirjoituksessaan
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luomiskertomuksiin ja syntiinlankeemus-
kertomukseen (paratiisista karkottami-
seen) ja siihen liittyvään perisynti- eli al-
kusyntioppiin. Valinnat ovat perusteltuja
muun muassa siksi, että kreationismin eli
luomisuskon ja (luonnon)tieteen välillä on
ollut ja on yhä ristiriitoja. Perisyntioppi
taasen liittyy keskeisesti kristinuskon pe-
lastuskäsitykseen siitä, että ihminen on sa-
malla kertaa vanhurskas ja syntinen, simul
iustus et peccator. Tällä opilla on juurensa
Aurelius Augustinuksen (354–430) ajat-
telussa, jolla taasen on ollut keskeinen
vaikutus Martti Lutherin (1483–1546)
ja luterilaisuuden opinkäsitykseen.

Nevanlinna toteaa ”johdanto-opis-
saan” alkukertomusten ihmisten olevan
arkkityyppisiä, eivätkä yksilöitä, joilla on
henkilöhistoria. Hän näyttää ajattelevan,
että arkkityyppisissä hahmoissa korostu-
vat piirteet, jotka yhdistävät ihmisiä tai pi-
kemminkin ihmisyyttä ja näin ollen myös
puhuttelevat kaikkia, niin uskovaisia kuin
uskonnottomia ihmisiä. Se, että kirjoittaja
väittää alkukertomusten olevan avoimesti
myyttisiä ja legendamaisia näyttää no-
peasti tarkastellen trivialiteetilta, koska al-
kukertomukset ovat nimenomaan myytte-
jä ja legendoja. Mutta kun lukee tarkasti,
mitä kirjoittaja haluaa painottaa, niin
päästään uskonnon ja uskon kovaan yti-
meen.

Alkukertomukset eivät ole vastauksia
filosofisen metafysiikan kysymykseen
”kaiken alusta”, vaan  niiden tehtävä  on
oikeuttaa vallitsevat keskeiset instituutiot.
Nevanlinnan mukaan riittien ja niiden
muodostamien ”(Y)hteisöllisten rituaalien
ja myyttien tehtävänä oli säilyttää ja yllä-
pitää perustamisen pyhää aktia ja sitä
kautta ”pyhittää” olemassa oleva symboli-
nen järjestys tapoineen, käytäntöineen ja
instituutioineen” (s. 7). Lisäksi hän toteaa,
että se, minkä traditionaalisessa ajattelus-
sa voidaan osoittaa olevan suhteessa pe-
rustettuun, on samalla velvoittava. Esi-
merkiksi esifilosofisten luomismyyttien,
kuten Nevanlinna niitä kutsuu, tähtäyspis-

te on olemassa olevan turvaaminen ja tur-
vallisuuden ja jatkuvuuden tuominen tai
upottaminen tähän olemassa olevaan. Al-
kukertomusten esiintuoma uskonnollisuus
on kirjaimellisesti re-ligiota (sanalla on
eri merkityksiä), jonka kirjoittaja määrit-
telee suunnilleen kristityn kirjailijan Lac-
tantiuksen tavoin uudelleen sitomiseksi,
sitoumiseksi taaksepäin, velvoitettuna
olemiseksi sekä ”peruskiven” kunnioitta-
miseksi. (Luomis)myytin kertominen on
uskonnollis-institutionaalisesti keskeistä,
koska se vahvistaa samalla sekä jatku-
vuutta että pysyvyyttä: ”Näin on ollut
alusta saakka ja näin on oleva.” ( s. 7)

Kirjoittaja korostaa aivan oikeutetusti,
että luomiskertomukset eivät ole mitään
alkuräjähdysteorian esitieteellisiä versioi-
ta, vaan pikemmin päinvastoin eli vasta
filosofiset ja   luonnontieteelliset   teoriat
mahdollistavat tulkinnan, jonka mukaan
luomiskertomukset olisivat esiteoreettisia
vastauksia maailmankaikkeuden alkua
koskevaan teoreettiseen kysymykseen.
Merkittävä on Nevanlinnan huomio, että
fundamentalistinen  ja kirjaimellinen tul-
kinta, sanainspiraatio-oppi, ei olekaan pe-
rinteinen tapa tulkita luomiskertomuksia.
Nimittäin erottelu kirjaimellisen ja ver-
tauskuvallisen välillä on mahdollista vasta
oikeastaan (luonnon)tieteellisen kulttuurin
kehittyessä. Fundamentalistit turvautuvat
tosiasiassa tietyin tavoin tieteen ”uusim-
paan tutkimukseen” suhtautuessaan kiel-
teisesti tieteelliseen maailmankatsomuk-
seen ja esittäessään kvasitieteellisiä näke-
myksiään esimerkiksi ”älykkäästä suun-
nittelijasta”

Nevanlinna esittelee selkeästi ensim-
mäisen (1. Moos. 1.–2:4a) ja toisen luo-
miskertomuksen (1. Moos. 2:4b–1 Moos.
3) välisiä eroja. Lähemmin hän tarkastelee
syntiinlankeemuskertomusta. Hän väittää,
että paratiisissa olevan hyvän- ja pahan-
tiedonpuusta syömisen kielto, oikeastaan
sen esittäminen sinänsä esiintuo sen, että
on olemassa hyvää ja pahaa. On pahoja
tekoja, joita ei saa tehdä ja hyviä tekoja,
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joita saa tehdä tai joita pitää tehdä. Nevan-
linnan mukaan Paavali näyttää olevan oi-
keassa sanoessaan: ”Laki tuo mukanaan
Jumalan vihan; ellei ole lakia, ei ole rik-
komustakaan (Room. 4:15) ja ”… vasta
lain vaikutuksesta tulin tuntemaan syn-
nin…”(Room. 7:7).

Jos ihmisen viaton olemassaolo tar-
koittaa hänen olemistaan hyvän ja pahan
tuolla  puolen  (vrt. Nietzschen näkemys
hyvästä ja pahasta tai oikeammin hyvästä
ja huonosta), niin ihminen menetti viatto-
muutensa jo hyvän- ja pahantiedonpuusta
syöntikiellon esittämisestä lähtien, eikä
vasta syötyään puusta. Kiellon myötä tie-
toisuus vapaudesta ”astuu” paratiisiin.
Tietoisuus tässä tarkoittaa sitä, että ihmi-
sellä on moraalitaju(nta), jonka avulla ih-
minen erottaa hyvän ja pahan, oikean ja
väärän. Tietoisuuden myötä ihminen me-
nettää viattomuutensa eli tietämättömyy-
den hyvästä ja pahasta, oikeasta ja vääräs-
tä. Jumalan esittämän lain myötä ihmises-
tä tuli vapaa ja vastuullinen. Kun ihminen
menettää viattomuutensa, hän saavuttaa
(tahdon)vapauden. Ihminen ei voi olla
yhtaikaa viaton ja vapaa. Vapaa ihminen
ei voi olla täydellinen, koska vapaus
implikoi epäonnistumisen   mahdollisuu-
den. Tämä näkemys edellyttää kuitenkin
sitä, että täydellisyys ymmärretään siten,
että epäonnistumisen mahdollisuus tekee
ihmisestä epätäydellisen. Onko näin?

Joka tapauksessa Jumalan kielto toi
maailmaan ensimmäisen negaation. Ihmi-
nen on paradoksaalisessa tilanteessa. Kos-
ka Jumala on hyvä, niin meidän pitää olla
hyviä, mutta toisaalta jos pyrimme ”juma-
laksi” Jumalan paikalle, niin hybristelem-
me, teemme syntiä. Nevanlinna selittää
myös häpeän tunteen synnyn. Jumala sa-
noi ”ei” ihmisille kiellollaan, ihminen taas
sanoi ”ei” Jumalan kiellolle. Ihmisen va-
paus on kaksoisnegaation seuraus. Tämä
jälkeen on mahdollista se, että myös ihmi-
nen voi sanoa itselleen ”ei”. Näin ollen
ihminen alkoi nähdä itsensä ulkopuolelta.
Tämä synnytti häpeän. Ihmiset huomasi-

vat olevansa alasti ja pakenivat puiden se-
kaan (1.Moos. 3:8). Liittyykö häpeän syn-
tyyn myös seksuaalisen viattomuuden ka-
toaminen, minkä myötä seksuaalisuudesta
tuli tabu, samalla kertaa pyhä ja kielletty
jopa pelottava?

Augustinuksen käsitys alkusynnistä
tai ensimmäisestä synnistä (peccatum ori-
ginale) syntyi kiistoista manikealaisia ja
pelagiolaisia vastaan. Manikealaiset piti-
vät maailmaa pahan demiurgin luomukse-
na, siksi maailma on kokonaan paha.
Manikealaiset kannattivat ontologista
dualismia, jonka mukaan maailma on kah-
den vastakkaisen voiman, hyvä ja pahan,
taistelukenttä. He edustivat myös tietyn-
laista fatalismia (jota Augustinus aluksi
kannatti), joka korosti Jumalan täydellistä
suvereenisuutta, mutta kielsi ihmisen va-
paan tahdon. Augustinuksen mukaan
manikealaisten näkemys pahan alkuperäs-
tä oli virheellinen, koska se sotii sekä mo-
noteismia että luomiskertomusta vastaan,
jonka mukaan hyvä Jumala oli luonut
maailman hyväksi. Pahan alkuperä on yk-
sin ihmisessä. Koska kaikki oli luotu al-
kuaan hyväksi, niin myös Adam oli hyvä.
Hänellä ei ollut synnynnäistä pahaa tah-
toa. Ihmisellä on luonnostaan tahdonva-
paus, niin myös Adamilla, joka on syn-
neistään vastuussa, koska hän käytti tah-
donvapauttaan Jumalan kiellon rikkomi-
seen. Tämän juridisen tulkinnan pelagio-
laiset hyväksyivät, mutta sanoivat, että
eikö jokainen ihminen ole samassa tilan-
teessa kuin Adam? He korostivat ihmisen
tahdon täydellistä vapautta, mutta kielsi-
vät Jumalan suvereenisuuden.

Augustinus sen sijaan ajatteli vapaan
ratkaisuvallan koskevan vain Adamia,
jonka jälkeen ihmisillä on vain sidottu rat-
kaisuvalta, peritty tahdonheikkous. Hänen
mukaansa ihmisellä on kyllä luonnostaan
tahdonvapaus eli me emme toimi välttä-
mättömyyden pakosta, mutta synti on hei-
kentänyt tahdonvapautemme ja tehnyt sen
toimintakyvyttömäksi. Tahdonvapauden
elpymiseen ja puuttumiseen tarvitsemme
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Jeesuksen lunastusta ja Jumalan armoa.
Augustinus opetti langenneen ihmissuvun
universaalista syyllisyyttä. Hänen mu-
kaansa myös ”viattomat” lapset ovat, pe-
risynnin vaivaamina, pahoja. Nevanlinna
taasen ajattelee, kappadokialaisten isien
Gregorius Nazianzolaisen ja Gregorius
Nyssalaisen tapaisesti, vauvan olevan
”vain” itsekäs, mutta ei paha. Lisäksi kir-
joittaja väittää, loistavan kirjoituksensa
loppupuolella, että ihmisen perimmäinen

pahuus merkitsee tai osoittaa hänen ”hy-
vyyttään”, nimittäin sitä, että ihminen kär-
sii välttämättä pahuudestaan, hänellä on
omantunnon tuskia ja syyllisyyden tuntei-
ta.

Nevanlinnan kirjoitus on kaiken kaik-
kiaan varsinainen teologis-filosofinen
runsaudensarvi, josta riittää vaativallekin
lukijalle pitkään ajattelemista.

Pirkko Soukka
YRITYS YMMÄRTÄÄ USKOA.

Ralph Fischer: Macht  der Glaube heil?  Der  christliche  Glaube  als Heilsmacht  im

Anschluss an Eugen Biser und Eugen Drewermann. Bamberger theologische Studien 30.
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006. Diss. Bamberg 2005. 490 s.

Teoksen nimi voitaneen yhtä hyvin suo-
mentaa Pelastaako usko? Parantaako
usko? tai Eheyttääkö usko ihmisen? Us-
konnollisen kielenkäytön ”pelastuminen”
ja lääketieteen ”parantuminen” tai psyko-
logian ”eheytyminen” ovat saksankielessä
samaa alkujuurta. Kirjan  sisältöä vastaa
ehkä parhaiten käännös Eheyttääkö usko
ihmisen?

1 Fischer viittaa nimittäin teok-
sensa alussa siihen, että usko auttaa joskus
ihmisiä kasvamaan omassa ihmisyydes-
sään ja toisissa tapauksissa usko taas pel-
kästään kahlitsee heidän elämäänsä. Kir-
jan aihe nousee sen monen ihmisen koke-
man tosiasian pohjalta, ettei usko ole tuo-
nut heidän elämäänsä sitä, mitä he ovat
esimerkiksi Raamatun lupausten pohjalta
odottaneet.

Lääketieteen ja psykologian piirissä
voidaan tutkia empiirisesti uskonnon ja
uskomisen vaikutuksia. Viimeksi meillä

on uskoa lähestynyt empiiristen tieteiden
näkökulmasta lääketieteen tohtori Timo
Teinonen.2 Fischer kuitenkin tarkastelee
uskoa teologian välinein. Hän sanoo näkö-
kulmanaan olevan terapeuttisesti suuntau-
tuneen teologian näkökulma. Kirjan aihe
liittyy ajankohtaiseen keskusteluun kirkon
ja uskonnon merkityksestä. Teoksen lähtö-
kohtana on saksalaisten Eugen Biserin ja
Eugen Drewermannin ajattelu.

Professori (Prof. Dr. Dr. Dr. h. c.) Eu-
gen Biser (s. 1918) on katolinen teologi ja
uskonnonfilosofi, jonka Münchenissä vie-
tetyille 90-vuotispäiville toi tämän vuoden
tammikuussa tervehdyksensä muun muas-
sa emerituskansleri Helmut Kohl. Eturi-
vissä nähtiin myös kardinaaleja. Biser on
viime vuosikymmeninä keskittynyt länsi-
maisen kristinuskon kriisin analysointiin
ja diagnosointiin. Hänen nimeään kantava
säätiö pyrkii edistämään uskontojen ja
katsomusten välistä dialogia.3

1 Saksan sana ”heil” on sanakirjan mukaan suo-
mennettavissa käsitteillä eheä, kokonainen ja
terve. Fischer sanoo, ettei  sanoja ”Heilung”
(parantuminen) ja ”Heil”(pelastus) saa identi-
fioida.

2 Teinonen Timo 2007, Terveys ja usko. Helsin-
ki: Kirjapaja.

3 http//www.eugen-biser-stiftung.de
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Eugen Drewermann (s. 1940) on 80-
ja 90-luvulla suurta huomiota herättänyt
katolinen teologi ja psykoterapeutti, jonka
henkinen taistelu kirkkonsa kanssa johti
lopulta  Paderbornin yliopiston opetusvi-
ran ja katolisen pappeuden menettämi-
seen. Hänen tuotannostaan tunnetaan par-
haiten syvyyspsykologiset Raamatun ja
Grimmin satujen tulkinnat. Viime vuosina
Drewermann on laajentanut kiinnostus-
taan myös neuroteologiaan. Hän on suo-
sittu kirjoittaja ja esitelmöitsijä, joka kä-
sittelee teologisen näkemyksensä pohjalta
niin maailmanpoliittisia kuin yksilöeetti-
siäkin kysymyksiä.4 Tämän vuoden tam-
mikuussa on Luoteis-Saksan radiossa
(Nordwestradio, Radiobremen) alkanut
keskusteluohjelmien sarja, jossa Drewer-
mann vastaa soittajien kysymyksiin. Ke-
sällä hän on puhujana jopa vegetaristien
kansainvälisessä kongressissa Dresdenis-
sä. Terapeuttinen näkökulma yhdistää Bi-
seriä ja Drewermannia, suhde katoliseen
kirkkoon taas erottaa. Yhdessä he ovat
esiintyneet esimerkiksi keskustelumuotoi-
sessa kirjassa Welches Gredo?

5

Fischerin kirja tarjoaa saksaa kohta-
laisesti ymmärtävälle uudenpuoleista teo-
logista antropologiaa. Se on sekä vaikea-
että helppolukuinen. Vaikeaksi sen tekee
tekstin jaottelu valtaisaan määrään alalu-
kuja,  jotka tavallisesti mahtuvat yhdelle
sivulle. Sama seikka tekee kirjan lukemi-
sen helpoksi: näkökulmasta toiseen hypä-
tään niin, että lukija sen varmasti huomaa.
Kirjoittaja esittelee kirjansa ensimmäises-
sä osassa ensin erikseen Biserin ja Dre-

wermannin uskonkäsitykset ja rakentaa
sitten niiden synteesin. Toisessa osassa
hän sitten lähestyy kysymystä uskon elä-
mää eheyttävästä vaikutuksesta ”raama-
tullis-pelastusopillisesta” näkökulmasta.
Lopuksi hän liittää esitykseensä uskon
vaikutuksia valaisevan katsauksen huma-
nististen tieteiden ja luonnontieteiden tu-
loksiin. Hän sanoo, että kristillisen uskon
eheyttävän vaikutuksen tulkitsemisessa
tarvitaan tieteiden välistä ajatustenvaih-
toa. Muiden tieteiden tulosten yhdistämi-
nen teologiseen pohdintaan osoittautuu
kuitenkin  tämänkin  tutkimuksen  valossa
varsin vaikeaksi asiaksi

Fischerin tutkimusta voi pitää hyvänä
yrityksenä määritellä sitä, mitä usko voi
parhaimmillaan olla. Tällaisen uskon vä-
littämisessä sekä Biser että Drewermann
näkevät kirkkojen epäonnistuneen. Kirja
tuo ensiksikin hyvin esille Biserin moni-
puolisen, mutta kuitenkin maltillisen kirk-
kokritiikin: kirkot askartelevat sekundää-
risten oppien, kuten neitseestäsyntymis-
opin kanssa. Ne eivät puhu ihmisten kiel-
tä. Drewermannin kriittisestä teologiasta
korostuu tässä kirjassa katolisen kirkon
dogmatismin ja vallankäytön vastustami-
nen. Molemmat katsovat kirkkojen itsensä
olevan syypäitä sekä jatkuvaan maallistu-
miseen että ihmisten uskonnolliseen oma-
varaisuuteen.

Millaista kirkkojen edustaman kristin-
uskon sitten pitäisi olla? Mielenkiintoisin-
ta Fischerin kirjassa on huomata, että hän
löytää ”vanhan uudistajan”, Biserin, ja
”uuden uudistajan”, Drewermannin, ajat-
telusta paljon yhtymäkohtia. Sekä Biserin
että Drewermannin mielestä teologian ja
kirkkojen olisi vastattava nykyihmisten
moninaiseen ahdistukseen. Kristinusko on
oikein ymmärrettynä terapiaa. Teologit
tarvitsevat ihmisten ymmärtämiseen hu-
manististen ja luonnontieteiden apua. Bi-
ser painottaa tässä filosofiaan ja Drewer-
mann erityisesti syvyyspsykologiaan tu-
keutumista. Molemmat ovat tulkinnois-
saan herättäneet eloon tanskalaisen Sören

4 Drewermann vieraili Suomessa vuonna 2001.
Hänen yli 80 kirjastaan on suomeksi ilmesty-
nyt kolme: Vain sydämellä näkee hyvin, Pikku

Prinssi ja syvyyspsykologia, Kirjapaja 1997;
Uskon alkukuvat, Raamatun alkukertomukset

ja nykyihminen, Kirjapaja 1999 sekä Psyko-

analyysi ja moraaliteologia, Gaudeamus 2000.
5 Albus, Michael (Hg) 1993. Welches Credo?

Eugen Drewermann, Eugen Biser. (Herder
Spektrum 4202) Freiburg: Herder.
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Kierkegaardin eksistentiaalifilosofisen
näkemyksen uskosta. Usko ei ole heidän
mukaansa tietämistä tai tottelemista vaan
eksistentiaalista kokemista.

Biserin mukaan nykyihminen pääsee
uskossa ”samanaikaiseksi” Kristuksen
kanssa. Hän on silloin yhtäläisessä ase-
massa kuin Jeesus Nasaretilaisen aikalai-
set. Samanaikaisuus koetaan kuulumalla
Kristuksen ja uskovaisten muodostamaan
”Kristuksen mystiseen ruumiiseen.” Biser
antaa ymmärtää, että apostoli Paavalin ku-
vaus ”Kristuksen mystisestä ruumiista”
toteutuu nykyään katolisessa kirkossa.
Drewermann puolestaan painottaa ny-
kyihmisen ja Raamatun ajan ”samanaikai-
suuden” toteutuvan Raamatun teksteihin
kätkeytyvien arkkityyppisten kuvien väli-
tyksellä. Hänen individualistinen uskon-
tulkintansa ei edellytä kirkon tai minkään
muunkaan yhteisön toimivan tässä uskon
välittäjänä. Raamatun tekstien ”syvämer-
kityksen” avaa Biserin mukaan kirkossa
vaikuttava Pyhä Henki, Drewermann taas
katsoo syvyyspsykologisen tulkinnan
myötävaikuttavan siihen, että Raamatun
kuvat alkavat elää ihmisen mielessä. Mo-
lempien   näkemys uskosta   liittyy näin
mystiikan traditioon.

Sekä Biser että Drewermann katsovat
uskon auttavan ihmistä ”löytämään itsen-
sä”. Biser selittää kyseistä mielen eheyty-
mistä teologisin ja kirkollisin termein: ky-
symys on uudesta kardinaalihyveestä.
Drewermann puolestaan väittää, että us-
koon sisältyy ”itsensä löytäminen” myös
psykologisessa mielessä. Hänen mukaan-
sa kyseessä on Carl Gustav Jungin ku-
vaama individuaatio. Drewermann siis
katsoo uskon edistävän ihmisen henkistä
kehitystä. Biserin ja Drewermannin erilai-
sia käsityksiä ”itsensä löytämisen” sisäl-
löstä Fischer ei pyri mitenkään vertaile-
maan tai arvottamaan.

Ihmistä sisäisesti eheyttävän uskon si-
sältö poikkeaa Fischerin ”auktoriteettien”
mukaan kirkkojen virallisesta uskosta.
Sekä Biser että Drewermann opettavat Ju-

malan olevan pelkkää  rakkautta. Huutia
siis vanhatestamentilliselle opetukselle
Jumalasta! Drewermann on tullut tunne-
tuksi muun muassa sovitusopin kriitikko-
na, mutta Biser löytyy nyt samasta jou-
kosta: Jeesuksen kuolema oli antautumis-
ta muiden hyväksi, mutta ei syntien sovit-
tamista. Sitä Fischer ei kerro, että Drewer-
mannin näkemys on vielä radikaalimpi.
Drewermannin mukaan Nasaretilainen ei
tahtonut kuolla, mutta otti kohtalonsa esi-
merkillisesti vastaan yhtään ahdistumatta.
Jeesus on Fischerin teologisen synteesin
mukaan ollut suuri hyväntekijä ja tera-
peutti. Ihminen kohtaa uskossa juuri tä-
män historiassa vaikuttaneen Jeesuksen.
Fischer ei selvitä tarkemmin, miksei mys-
tisen uskon kohteena voi olla ylösnoussut
Vapahtaja,  johon kirkoissa tunnustaudu-
taan.

Teoksen toisessa pääjaksossa tarkas-
tellaan Raamatun henkilöiden uskoa ekse-
geettisen tutkimuksen valossa. Kysymys
on uskon ja parantumisihmeiden suhtees-
ta. Fischer toteaa, etteivät tutkijat ole
päässeet yhteisymmärrykseen siitä, onko
uskolla ollut ratkaiseva vaikutus parantu-
misiin. Benediktiininunna Hildegar Bin-
genin (k. 1179) mystiikka ja humanistis-
luonnontieteellinen perspektiivi voisivat
hänen mukaansa edistää uskon kokonais-
merkityksen arviointia. Luonnontieteelli-
sen katsauksensa Fischer lopettaa seuraa-
vasti: ”Tiedettä rajoittaa rationaalisuus,
Henki sen sijaan transsendoi potentiaali-
sesti ymmärryksen ja on itse potentiaali-
sesti rajaton. Tämä dialektiikka säilyy
avoimena ja kiistanalaisena, mutta toivot-
tavasti dialogisena.” Taidatko sen selvem-
min ilmaista teologian ja muiden tieteiden
kohtaamisen vaikeutta?

Tässä esiteltävän kirjan kirjoittaja
Ralph Fischer (s. 1966) toimii nykyään
Bayreuthin katolisen tiedekunnan opetta-
jana. Hänen muutaman vuoden takainen
väitöskirjansa on kunnianhimoinen yritys
sellaisen sisäisen ilmiön ymmärtämiseksi,
jota enimmäkseen käsitellään vain har-
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tauskirjoissa. Usko on koko ihmistä kos-
keva asia. Biserin  ja  varsinkin Drewer-
mannin uusi uskontulkinta sekä Fischerin
niiden pohjalta rakentama synteesi on sik-
si monipuolistamassa käsitystämme us-
kosta. Kirjalla on haastava otsake, mutta

sen punaista lankaa on vaikea löytää. Kir-
ja koostuu erillisiksi jäävistä katsauksista.
Olisipa kirjoittaja sulatellut näitä arvok-
kaita asioita vähän kauemmin ja purkitta-
nut niistä tiiviimmän paketin.

37



Vartijan matkassa vuonna 1888.

Heidi Haahtela

Vartija aloitti toimintansa ohjelmanjulistuksella, jossa lehden perustajat halusivat saat-

taa julkisuuteen puhtaasti kirkollisen lehden – vastapainoksi sanomalehdille, ”joiden
makupalana on kirkon ja kristillisyyden ivaaminen”. Vartijan perustajat sanovat hank-

keestaan näin: ”Kun eivät siis arvokkaammat ja kykenevämmät ole ryhtyneet tähän
tehtävään, niin olemme me allekirjoittaneet päättäneet tehdä asiassa mitä voimme. Suuria
emme saata luvata. Sen voimme kuitenkin sanoa, että Jumalan valtakunnan, Suomen
kirkon ja samalla Suomen kansan parasta sydämmestämme tahdomme.” Tämän jälkeen

he siirtyvät ohjelmanjulistuksensa ytimeen:

Ensin nyt sananen kannastamme. Mitä us-
kon asioihin tulee, on vakuutuksemme,
että luterilaisen kirkon tunnustuskirjat
ovat uskonnollisen totuuden ainoan ja täy-
dellisen lähteen raamatun pohjalla ja siitä
ammennetut, ja että ne täydellisemmin ja
syvällisemmin kuin minkään muun kirk-
kokunnan tunnustuskirjat sisältävät raa-
matun opin ihmisen lunastuksesta ja au-
tuudesta. Näiden tunnustuskirjojen poh-
jalla tahdomme vankasti seisoa, ja vakuu-
tuksemme on, että mitä enemmän nämä
kirjat tulevat kaikille kirkon jäsenille tu-
tuiksi ja rakkaiksi, sitä suuremmalla voi-
malla ja yksimielisyydellä voimme niitä
hyökkäyksiä vastustaa, joita meidän aika-
namme monelta haaralta    sekä hen-
gellisissä esitelmissä että sanomissa jo
Suomenkin kielellä uskontoamme vastaan
tehdään. Päätarkoituksemme on tästä
syystä koota kirkkomme ystävät näiden
tunnustuskirjain ympärille. Siinä kaikkein

tulee yhtyä, niiden alle kaikkein tulee alis-
tua. Kun kerran tällä yhteisellä pohjalla
seisomme, emme epäile, että se juopa,
joka tähän asti on erottanut kirkkomme
miehet ja heikontanut kirkkoamme, vähi-
tellen täyttyy, kuten jo enteet sitä todista-
vatkin. Taisteluun ulkonaisia vihollisia
vastaan voimme ainoastaan yksimielisesti
astua, jos taistelussa tahdomme toivoa
voitolle pääsemistä.

Tällä perustuksella seisoen, täytyy
meidän vastustaa niitä itse papistossa, jot-
ka joko saarnoissansa tai julki syntisellä
elämällänsä vastustavat  kirkkomme tun-
nustusta, ja jotka tällä tavalla ovat tämän
kirkon vaarallisimmat viholliset. Emme
tosin tahdo mitään poliisin virkaa kirkos-
samme toimittaa, mutta missä julkinen pa-
hennus tapahtuu, olkoon oikeutemme jul-
kisesti sitä vastustaa, vaatimalla että se,
joka paheen on tehnyt, siitä rangaistuksen
kärsii, ett’ei yksityisen vikaa kirkolle hä-
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väistykseksi luettaisi. – Mitä kirkkokuriin
seurakunnissa tulee, on jo kirkollisko-
kouksessa päätetty, että koko se luku kirk-
kolaissamme, joka sitä koskee, uudestaan
on muodostettava. Tässäkin perin tärkeäs-
sä asiassa on tarpeellista, että julkinen
keskustelu syntyy, jotta asia saataisiin on-
nellisesti ratkaistuksi.

Yhteinen tunnustus ja sisällinen kuri –
siinä elinehdot kirkollemme.

Kirkon suhteesta niihin, jotka uskon
asioissa eroavat kirkostamme, on ajatuk-
semme se, että eriuskolaislaki on välttä-
mättömän tarpeellinen järjestämään nyky-
jään sekavat olot. Sillä kannalla, jolle vii-
me kirkolliskokous asettui, on mielestäm-
me pysyttävä. Ell’ei semmoista eriusko-
laislakia saada, joka, niinkuin siellä vaa-
dittiin, oikeuden ja kohtuuden perustuk-
selle on rakennettu, jääköön asian ratkase-
minen siksi, jolloin paremmin tajutaan,
että Suomen kirkonkin äänellä on joku
merkitys asiassa, joka niin sisällisesti kos-
kee sekä tätä kirkkoa että koko kansaa.

Mitä viimein kirkon suhteeseen val-
tiollisiin puolueihimme tulee, tietää kukin,
että kaikki muut puolueet ovat kirkolle
enemmän tai vähemmän vastenmielisiä
paitsi ”vanhain” johtama kansallinen puo-
lue. – Tässä puolueessa ovat, kuten luon-
nollista ja onnellisinta on, kirkkomme par-
haat ystävät. Luulemme kuitenkin, ett’ei
kirkon miesten tule mihinkään puoluee-
seen sitoutua siihen määrään, että sen joh-

tajia ehdottomasti seuraavat, kuten puo-
luekuri vaatii, sillä siitä ei ole mitään ta-
keita, ett’ei vastaisuudessa tätä saisi kat-
kerasti katua. Kirkon miesten tulee siis
mielestämme seisoa itsenäisellä kansalli-
sella kannalla ja toimia niin, että jos kään-
nös kerran tapahtuu nykyisissä oloissa,
kirkkomme ei ulkonaisissa suhteissa jou-
tuisi pohjukkaan, josta on vaikea päästä.

Kun täten kantamme sekä uskonnolli-
sessa että valtiollisessa suhteessa on esi-
tetty, lausuttakoon muutamilla sanoilla
mitä aiottu aikakauslehti tulee sisältä-
mään. Se on oleva kirkollinen lehti, yleis-
tajuisesti esittävä niitä kysymyksiä, jotka
koskevat kirkkoa, sen sisällistä elämää ja
sen suhdetta valtiollisiin sekä yhteiskun-
nallisiin oloihin. – Tämän ohjelman mu-
kaan ei toiselta puolelta hartautta herättä-
vä kirjoitus ole suljettu sen sivuilta, eikä
toiselta puolelta valtiollisia seikkojakaan
sisältävä. Vaikk’ei lehti tieteellisiltä kir-
joituksiltakaan kiellä sijaa, koetetaan sitä
kuitenkin toimittaa niin, että se kaikissa
kansan kerroksissa kirkon ystävien jou-
kossa saisi lukijoita. Käytännölliset kysy-
mykset esim. kierto- ja sunnuntai-koulu-
jen sekä maallikkotoimen järjestämisestä
seurakunnissamme, saavat siinä tärkeän
sijan. Sen sivut ovat myös, miten mahdol-
lista, avoinna kaikille sekä  papeille että
maallikoille, jotka kirkkoa koskevissa
asioissa tahtovat lausua mielipiteensä.
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