
Kirkko maailmankatsomusten

uusilla markkinoilla

Vielä Helsingin olympialaisten aikaan
Suomi oli maa- ja metsätalousmaa, jossa
oli kirkko keskellä kylää. Kuusikymmen-
luvun nuorisoradikaalit tekivät pesäeron
kodin, uskonnon ja isänmaan ideologiaan
ja loivat omat visionsa maailmasta. Seitse-
mänkymmentäluvulla radikalismi haalistui
marginalisoituakseen seuraavalla vuosi-
kymmenellä; vaurastuessaan suuret ikä-
luokat söivät hitaasti oman vallankumouk-
sensa. Tilalle tulivat jupit ja kova markki-
natalous, jotka puhuttivat mediaa. Nais-
pappeuden hyväksynyt Suomen evankelis-
luterilainen kirkko saattoi huomata, että se
oli enää harvojen  vihollinen.  Todellinen
ongelma oli siinä, että kansankirkko oli
kadottamassa kansaansa. Laman aikana
kirkko kunnostautui ja sai kiinnostuksen
itseään kohtaan hivenen kasvamaan. Uu-
della vuosituhannella tuli kuitenkin isku,
johon kukaan ei osannut varautua. Pari
prosenttia jäsenistä on eronnut kirkosta
kertahujauksella, kun kasvoton eroaminen
on helpottunut entisestään ja Tampereen
Vapaa-ajattelijat tarjoavat lisäksi kätevän
sivuston asian toimittamiseksi.

Kirkko on uudenlaisissa vaikeuksissa.
Se on menettänyt huomattavan paljon
nuoria aikuisia, jotka eivät näe kirkolla
olevan mitään tekemistä oman elämänsä

kanssa. Vanha kritiikki kirkosta eroajia
kohtaan ei pure; nämä nuoret eivät ole kir-
kon vihollisia. Heidän kriittinen massansa
ei koostu eriuskolaisista, kommunisteista,
pasifisteista tai tieteellisistä ateisteista, ei
edes nousukauden aikana taivastelluista
hedonistisista materialisteista.   He ovat
usein tavallisia nuoria, jotka haluavat elää
omaa, itsensä näköistä elämää ja valita va-
paasti missä joukoissa seisovat tai ovat
seisomatta. Mediasukupolven ihmisinä he
ovat tottuneet valitsemaan ja kuluttamaan
mitä haluavat. Vielä sukupolvi sitten elä-
nyt asetelma, jossa kirkon jäsenet jaettiin
tosiuskoviin ja nimi-tai tapakristittyihin,
on taakse jäänyttä elämää. Tavallaan voisi
sanoa, että kirkossa on hiljakseen ja varsin
yleisesti omaksuttu joitakin menneen ajan
tapakristillisyyden     piirteitä.     Nykyisin
kirkko yrittää olla dogmaattisuuden sijaan
korostetusti ihmisläheinen, perheitä tuke-
va, turvallinen, vähäosaisia puolustava ja
hyvää ihmisyyttä julistava instituutio.
Mitä enemmän se on tätä kaikkea, sitä vä-
hemmän se on perinteinen pyhien yhteisö,
joka julistaa yhtä ainoaa oikeaa pelastus-
tietä. Nähdäkseni kiistat naispappeudesta
ja homoseksuaalisten liittojen siunaami-
sesta liittyvät olennaisella tavalla tähän
asetelmaan.
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Mediassa yritetään toisinaan hakea
Suomesta    uskonnollisuuden    muutosta:
kun perinteinen kristinusko on alamäessä,
tilalle nähdään tulleen jotakin muuta – lä-
hinnä New age -tyylistä privaattiuskon-
nollisuutta, karismaattista liikehdintää
ynnä muuta. Reilusti yli puolet väestöstä
on kuitenkin uskonnollisesti äänetöntä,
vaikkakaan tuskin passiivista. Näiden kir-
kon hiljaisten jäsenten elämää sävyttää ri-
tuaalinen kansalaisusko, johon kuuluvat
kirkon perinteisten siirtymäriittien lisäksi
usko oikeudenmukaisuuteen, rehellisyy-
teen, hyvyyden voimaan, suvaitsevuuteen,
armoon ja rakkauteen. Tavalla tai toisella
he näkevät, että Jeesus edusti juuri tällai-
sia  arvoja. Vaikuttaa siltä, että kirkossa
ollaan keskivertaisesti ottaen näihin ihmi-
siin aika tyytyväisiä. Jotkut kysyvät kui-
tenkin, miten nämä arkisessa työssä, per-
heen parissa ja yksityisissä harrastuksissa
aikansa viettävät ihmiset saataisiin aktiivi-
semmin mukaan kirkon toimintaan.

Uusien uskontojen ja uskonnollisten
vaihtoehtoliikkeiden tulemista Suomeen
ei voi pitää massiivisena, mutta marginaa-
lissa tapahtuu koko ajan, etenkin maahan-
muuttajien myötä. Mika Vähäkankaan

artikkeli tässä numerossa kertoo yhdestä

kiinnostavasta ilmiöstä, johon moni ei ole
vielä törmännyt. Afrikasta ja muualtakin
tulevat kristityt maahanmuuttajat näkevät
Suomen varsin helposti lähetyskentäksi,
jolla kristinuskon opetuksia ei tunnusteta.

Ateistiksi tunnustautuvien joukko
Suomessa ei ole mainittavasti kasvanut, ja
gallupeilla mitaten heidän prosentuaalinen
vahvuutensa sijoittuu jonnekin 3 prosen-
tin vaiheille. Keskustelu ateistisesta – ja
agnostisesta – maailmankatsomuksesta on
kuitenkin kehittynyt ja parantunut myös
laadullisesti. Yhtä kristillistä kontribuu-
tiota keskusteluun uskonnottomien tiede-
miesten kanssa esittelee tässä numerossa
Rope Kojonen, jonka artikkeli pureutuu
uusimpaan luomiskäsityksen puolustuk-
seen. Käsitykseen kaikkeuden älykkäästä
suunnittelusta nojaava ID-teoria (intelli-

gent design) poikkeaa selväsanaisesti fun-
damentalistisesta luomiskäsityksestä, ja
tietyssä mielessä voi sanoa, että se on pa-
ranneltu versio vanhastaan tutusta kreatio-
nismista. Kojonen jatkaa keskustelua, jon-
ka Jarkko Joki avasi artikkelillaan Varti-
jan viime vuoden kolmosnumerossa.

Matti Myllykoski
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Timo S. Paananen

Kuka kirjoitti Salaisen Markuksen

evankeliumin?

Osa 2: Morton Smith vs. Peter Jeffery

Vuosi 2005 oli merkittävä vuosi Morton

Smithin käsikirjoituslöydön, Klemens

Aleksandrialaisen kirjeen Theodorok-

selle ja sen sisältämän lainauksen Salai-
sesta Markuksen evankeliumista, tutki-
mushistoriassa. Akateemista yhteisöä kal-
vanut epätietoisuus käsikirjoituksen todel-
lisesta luonteesta – väärennös vai aito an-
tiikin dokumentti – julistettiin kahteenkin
otteeseen ratkaistuksi. Scott G. Brownin

Mark’s Other Gospel: Rethinking Morton

Smith’s Controversial Discovery väitti
Salaisen Markuksen evankeliumin olevan
saman henkilön kynästä kuin kanoninen
Markuksen evankeliumi. Stephen C.

Carlson esitti puolestaan teoksessaan The

Gospel Hoax: Morton Smith’s Invention

of Secret Mark Morton Smithin väärentä-
neen käsikirjoituksen. Vilkasta keskuste-
lua käytiin sekä tieteellisissä julkaisuissa
että internetissä, blogeissa ja tutkijoiden
sähköpostilistoilla.

Suuri osa tutkijoista näyttää kallistu-
van Carlsonin huijaus-argumentin kannal-
le. Sen ainoa pohdinnan arvoinen osa kä-
sittelee kuitenkin Theodoros-kirjeen käsi-
alan epäselvyyksiä,  eikä pelkällä viivan
epävarmuudella voi vielä yksilöidä juuri
Morton Smithiä kirjeen kirjoittajaksi.

Carlsonin tapa löytää tekstistä lukuisia
Smithin jättämiä vihjeitä perustuu tarpee-
seen löytää tekstistä lukuisia Smithin jät-
tämiä vihjeitä: tieteentekemisen kriteerejä
se ei täytä.1

Vuonna 2007 Princeton Universityn
musiikinhistorian professori Peter Jeffe-

ry julkaisi kirjan The Secret Gospel of

Mark Unveiled: Imagined Rituals of Sex,

Death and Madness in a Biblical Forgery,
jossa hän väittää Morton Smithin väären-
täneen Theodoros-kirjeen. Jefferyn lähes-
tymistapa poikkeaa vain hieman Carlso-
nin vastaavasta: hän ei arvioi Klemensin
kirjeen kopion käsialaa, mutta löytää lu-
kuisia historiallisia anakronismeja    ja
Smithin tarkoituksella jättämiä vihjeitä.
Mielenkiintoista on se, että Jefferyn löytä-
mät vihjeet eivät ole kertaakaan samoja
kuin Carlsonin löytämät vihjeet – kuinka
monta johtolankaa Smith oikein olisikaan
onnistunut piilottamaan tekaistuun teks-
tiinsä? Tärkein ja intohimoisimmin perus-
teltu argumentti liittyy Salaisen Markuk-
sen evankeliumin kirjalliseen riippuvuu-

1 Carlsonin kritiikistä ja Theodoros-kirjeen tar-
kemmasta sisällöstä ks. ”Kuka kirjoitti Salai-
sen Markuksen evankeliumin? Osa 1: Morton
Smith vs. Stephen C. Carlson”; Vartija 3/2008.
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teen Oscar Wilden (1854–1900) näytel-
mästä Salomé. Huomionarvoista on myös
Jefferyn tapa lukea Klemensin kirjettä
Theodorokselle aivan uudella tavalla. Kir-
jeessä Klemens nimittäin nimeää karpo-
kraattien ryhmän harhaoppiseksi ja kiittää
Theodorosta siitä, että tämä on ottanut ko-
van linjan heidän suhteensa. Jos tekstin
sisäislukijan, tekstin kirjoittajan kuvittele-
man ideaalilukijan, ajatellaan kuitenkin
olevan itse karpokraatti, kääntyy tekstin
sisältö Jefferyn mukaan päälaelleen.

Herjauksesta kunnianloukkaukseen

Kun Stephen Carlson arvioi Smithin mo-
tiiveja Theodoros-kirjeen väärentämiseen,
hän päätyy melko hyväntahtoisesti pitä-
mään Smithin toimintaa humoristisena
huijauksena eikä vakavana väärinkäytök-
senä tiedeyhteisöä kohtaan. Peter Jeffery
taas silittää vastakarvaan: Klemensin kirje
Theodorokselle on ”todennäköisesti kaik-
kein mahtavin ja monisäikeisin Vetäkää
Käteen, johon on koskaan syyllistytty
koko pitkän ja usein loukkauksia sisältä-
vän tieteenharjoittamisen historian aika-
na.” Sama tyyli värittää ”The Secret Gos-
pel of Mark Unveiled” -teosta alusta lop-
puun saakka. Esipuheessaan Jeffery –
benediktiiniveljestön maallikkojäsen – lu-
paa rukoilla Smithin selvästi ahdistuneen
sielun puolesta, ja viimeisissä lauseissa
hän muistuttaa lukijoitaan siitä, ettei
Smith ymmärtänyt sen enempää kristinus-
koa kuin gnostilaisuuttakaan, vaikka hän
selvästi sympatisoi jälkimmäistä. On vai-
kea kuvitella minkään yliopistollisen kus-
tantajan – Jefferyn kirjan on vieläpä jul-
kaissut arvostettu Yale University Press –
julkaisevan tämäntapaisia loukkauksia,
jos asianomainen olisi vielä elossa. Nyt
moni tutkija alkaa jo turtua niihin: Smit-

hin kuolema vuonna 1991 näyttää tehneen
mahdolliseksi kaikenlaisen kielenkäytön,
esimerkiksi Jacob Neusner on nimittänyt
häntä mm. kaheliksi, sekopääksi ja inhot-
tavaksi vanhaksi hölmöksi.

Aina kun henkilökohtaisuuksilta jää
tilaa, Jeffery  argumentoi  Theodoros-kir-
jeen modernin alkuperän puolesta. Hänen
väitteensä jakaantuvat melko kivuttomasti
rumiin ja pahoihin. Ensimmäisestä ryh-
mästä huomattavin käsittelee Klemensin
kirjeen sisältämää Salaisen Markuksen
evankeliumin jaksoa:2

”He tulivat Betaniaan, ja siellä oli nai-

nen, jonka veli oli kuollut. Nainen tuli,

polvistui Jeesuksen eteen ja sanoi hä-

nelle: Daavidin poika, armahda mi-

nua. Mutta opetuslapset moittivat

häntä. Jeesus suuttui heille ja meni hä-

nen kanssaan puutarhaan, missä hau-

ta oli, ja heti kuului haudasta kova

huuto. Jeesus meni haudan luo, ojensi

kätensä ja nosti hänet kädestä pitäen

ylös. Nuori mies katsoi häneen, rakasti

häntä ja alkoi pyytää häntä luokseen.

He tulivat ulos  haudasta ja menivät

nuoren miehen taloon; hän oli nimit-

täin varakas. Kuuden päivän kuluttua

Jeesus sanoi  hänelle, mitä  hänen oli

tehtävä. Illalla nuori mies tuli hänen

luokseen pukeutuneena pellavaiseen

vaatteeseen, joka verhosi hänen alas-

toman ruumiinsa, ja jäi hänen luok-

seen siksi yöksi, sillä Jeesus opetti hä-

nelle Jumalan valtakunnan salaisuu-

den. Sitten hän lähti sieltä ja palasi

Jordanin toiselle rannalle.”

”Siellä olivat Jeesuksen rakastaman

2 Käännös: Lauha 1987, 207.
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nuoren miehen sisar, hänen äitinsä ja

Salome, mutta Jeesus ei ottanut heitä

vastaan.”

Morton Smithin oma tulkinta painotti
tekstikatkelmien historiallisuutta: Nasare-
tin Jeesus kastoi oppilaitaan Jumalan val-
takunnan salaisuuteen yöllisissä seromo-
nioissa. Spekulointi vihkimykseen kuulu-
valla rituaalisella, homoseksuaalisella yh-
dynnällä sai monet raamatuntutkijat rai-
voihinsa. Jeffery ehdottaa aivan uuden-
laista lähestymistapaa: entä jos Smithin
huumorintaju otetaan  yhtälöön  mukaan?
Miten tekstiä tulee lähestyä, kun muiste-
taan tapa, jolla Smith veisti vitsiä anonyy-
mistä nuoresta miehestä Getsemane-koh-
tauksessa (Mk 14:51–52): ”Pyhä mies pi-
dätetään... alaston teini-ikäinen pakenee.”
Jeffery havainnoi lukuisia Smithin kirjoi-
tuksista löytyviä kaksimielisiä vitsejä.
Myös Salainen Markuksen evankeliumi
avautuu uudella tavalla, kun sitä ei lähes-
tytäkään antiikin dokumenttina, vaan mo-
dernina ”laajennetun kaksoismerkityksel-
lisyyden” (extended double entendre)
tekstinä.

Miksi ensimmäisessä Salaisen Mar-
kuksen evankeliumin katkelmassa opetus-
lapset moittivat naista? Jefferyn mukaan
suuttumus tulee erityisen ymmärrettäväk-
si, jos lause ”Nainen tuli, polvistui Jee-
suksen eteen ja sanoi...” tulkitaan kaksi-
mielisenä vitsinä ”Nainen sai orgasmin
kumartuessaan suutelemaan Jeesusta” –
niin englannin come kuin suomenkin tulla
-verbejä voidaan käyttää luontevasti tässä
merkityksessä. Yleensä polvistumiseksi
käännetyn verbin prosekyneo ajateltiin
taas 1900-luvun puolivälissä, jolloin
Smith olisi väärennöksensä tehtaillut, liit-

tyvän etymologisesti kuvapatsaiden ri-
tuaaliseen suuteluun. Eikä tämän lukuta-
van anti ole vielä tässä: Jeesuksen suorit-
tama nuorukaisen johdattaminen ulos
haudasta tuo mieleen modernin ilmauksen
”tulla ulos kaapista” eli nuorukainen hy-
väksyy itsensä eikä enää piilottele itseään
sellaisena kuin on – hän tunnustautuu jul-
kisesti homoseksuaaliksi. Hieman aikai-
semmin Jeesus on nimittäin ojentanut kä-
tensä ja nostanut ”hänet kädestä pitäen
ylös”. Eräissä antiikin eroottisissa teks-
teissä, mukaan lukien Laulujen Laulussa,
sanaa käsi käytetään kiertoilmauksena pe-
nikselle. Myös kreikkalaisten harrastaman
painin aloitusasennossa kilpailijat tarttui-
vat toisiaan käsistä. Urheileminen tapah-
tui tunnetusti ilman vaatteita. Viimein voi
Jeesuksen sanoa myös hylkäävän koko
naiseuden, kaikki naiset kolmessa suku-
polvessa – hän ei ottanut vastaan nuoren
miehen sisarta, äitiä tai Salomea. Jefferyn
lukutavassa on päivänselvää, että tämä
johtuu siitä, että Jeesus piti Salaisen Mar-
kuksen evankeliumin mukaan (nuorista)
pojista, vaan ei naisista.

Salaliittoteorioiden alkeet

Kaiken kaikkiaan   Salaisen   Markuksen
evankeliumin kuvaamassa seksuaalisuu-
dessa on Jefferyn mukaan jotain vikaa. Se
ei tunnu sopivan 400-luvun eKr. Ateenas-
sa vapaiden miesten harjoittamaan pede-
rastiaan, homoseksuaalisväritteiseen nuor-
ten poikien kasvatuskäytäntöön.  Jeesuk-
sen kuolleista herättämä nuorukainen on
liian aloitteellinen, kun hän ”alkoi pyytää

Jeffery ehdottaa aivan uudenlaista lähestymista-
paa: entä jos Smithin huumorintaju otetaan yhtä-
löön mukaan?
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[Jeesusta] luokseen”. Aloitteen tekeminen
kuului luonnollisesti tulevan suhteen van-
hemmalle osapuolelle. Ateenalainen pra-

xis ei myöskään ollut eksklusiivisen ho-
moseksuaalinen, sillä koulutettavien nuo-
rukaisten oletettiin menevän ajallaan nor-
maalisti naimisiin. Se seksuaalinen ilma-
piiri, jonka Jeffery tekstistä lukee, sopii
paljon paremmin 1800-luvun englantilai-
sen yliopistomaailman homoseksuaalisvä-
ritteiseen, ns. uranilaiseen alakulttuuriin.
Näin Theodoros-kirjeen alkuperä on Jef-
feryn mukaan ehdottoman moderni.

Hieman toisenlainen ote Jefferyllä on
niissä argumenteissa, jotka voi luokitella
vain pahoiksi. Hän väittää pystyvänsä
osoittamaan kirjallisen riippuvuuden Kle-
mensin kirjeen ja Oscar Wilden Salomé-
näytelmän välillä. Wilde, joka sivumen-
nen sanoen oli 1800-luvun lopun tunne-
tuin julkihomo, loi tässä näytelmässä ny-
kyisin jo kliseenä tunnetun ilmauksen
”seitsemän hunnun tanssi”. Näytelmän ta-
rina pohjautuu evankelistojen kertomuk-
seen Johannes Kastajan surmaamisesta.
Salomen tanssista ihastunut Herodes An-
tipas lupaa toteuttaa nuoren tytön toiveen,
ja joutuu tuottamaan Kastajan pään vadil-
la. (Mk 6:17–29) Wilden tragediassa poh-
jimmaisena syynä on Salomen seksuaali-
nen halu Johannes Kastajaan. Kun hän ei
muuten voi tätä saada, saapa edes irtilei-
katun pään, jota suudella ja jolle lausua
rakkaudentunnustuksiaan. Lopulta Hero-
des ei enää kestä, vaan määrää myös Sa-
lomen surmattavaksi.

Klemensin kirjeessä Theodorokselle

mainitaan myös seitsemän huntua – tosin
vain Morton Smithin omassa käännökses-
sä. Sanatarkasti teksti menee näin: ”[Mar-
kus] esitti lisäksi joitakin Jeesuksen sano-
ja, joiden selittämisen hän uskoi johtavan
kuulijat salaisuuksien läpi seitsenkertai-
sesti kätketyn totuuden kaikkein pyhim-
pään.” Smith käänsi ”seitsenkertaisesti
kätketyn totuuden” ilmaukseksi ”seitse-
män hunnun kätkemä totuus”. Myöhem-
min hän yritti Jefferyn mukaan häivyttää
yhteyttä Wilden näytelmään laittamalla
hakasulut sanan ”hunnun” ympärille. Tä-
män yhteydessä Jeffery löytää vielä yhden
linkin Salomé-näytelmään. Kirjeessään
Klemens vetoaa Jumalan viisauteen (so-

fia), joka julistaa ”Salomon suulla”. Mor-
ton Smith näki yhteyden viisauden eli So-
fian ja Salomen välillä manikealaisten
psalmien kirjassa, jossa hänen mukaansa
samaistetaan Salome Vanhan testamentin
personifioituun viisauteen. Salomo taas ei
ole mitään   muuta   kuin maskuliininen
muoto Salomesta. Smithin toisaalla näke-
mä yhteys Sofian (viisauden) ja Salomen
välillä toistuu näin myös Klemensin
Theodoros-kirjeessä, ja yhteydet Wilden
näytelmään näyttävätkin olevan harvinai-
sen yksiselitteisiä.

”Mitä on totuus?”, kysyi Pilatus Jee-
sukselta Johanneksen evankeliumin mu-
kaan. Jeesus ei vastannut mitään. (Jh
18:38) Mikä on totuus ”seitsemän hun-
nun”  takana? Peter Jeffery vastaa: Kle-
mensin kirjettä on luettu väärin kaikki
nämä vuodet. Sen sisäislukijan ja sisäiste-
kijän on ajateltu olevan oikeaoppisia kris-
tittyjä (Klemens ja Theodoros), mutta
tekstistä tulee paljon ymmärrettävämpi,
jos nämä ovatkin nimeämättömiä karpo-
kraatteja! Perinteisesti tekstiä on luettu si-
ten, että Klemens nimeää karpokraatit

Jeffery väittää pystyvänsä osoittamaan kirjallisen
riippuvuuden Klemensin kirjeen ja Oscar Wilden
Salomé-näytelmän välillä.

126



harhaoppisten ryhmäksi, mutta Jefferyn
lukutavalla kirjeen tulkinta kääntyy pää-
laelleen. Klemens edustaakin nyt tekopy-
hää kirkon johtajaa, joka on valmis valalla
vannomaan, ettei Salainen Markuksen
evankeliumi sisällä mitään ”alastomasta
miehestä alastoman miehen päällä”. Tämä
on kuitenkin juuri se ydin, joka Jefferyn
lukutavalla tekstistä paljastuu. Klemensin
mielestä ”kaikille ei pidä kertoa kaikkia
tosiasioita.” Hän on pahimmanlaatuinen
väärä opettaja, koska Jeesuksen julkisessa
toiminnassa  oli kysymys ennen  kaikkea
homoseksuaalisista suhteista, kuten Salai-
nen Markuksen evankeliumi Jefferyn mu-
kaan osoittaa. Klemens tietää totuuden,
mutta ei tahdo kertoa sitä muille.

Ja kaiken sanotun jälkeen: mitä pal-
jastuu seitsemän hunnun alta, kun sisäiste-
kijän ja sisäislukijan ajatellaankin olevan
karpokraatteja? Siellä tanssii Jefferyn mu-
kaan tietenkin Salome itse, kostonhimoi-
nen, seksuaalisesti aktiivinen nuori nai-
nen, joka kaikista mahdollisista toiveista
valitsi nekrofilian harjoittamisen Johan-
nes Kastajan irtileikatun pään kanssa –
”Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas
ja kyltymätön kuin tuonela.” (Laul. l. 8:6)
Tämä on se totuus, jota Klemens edustaa.
Karpokraatti, joka lukee tekstin, ei voi
olla värähtämättä puistatuksesta, inhosta.
Kuinka paljon parempi onkaan hänen to-
tuutensa, oikea totuus, joka on täsmälleen
päinvastaista kuin se, mikä on piiloutu-
neena ”seitsemän hunnun” alle. Jeesus on
puhdas, sillä hän ei koske naisiin. Karpo-
kraattikirjoittaja tietää tämän, ja nyt sen
tietää myös karpokraattilukija. Oikea, al-
kuperäinen kristinusko on luonteeltaan
homoseksuaalista. Tämä on Jefferyn tul-
kinnan mukaan Klemensin kirjeen varsi-
nainen sanoma, eikä se voi näin ollen olla

mitään muuta kuin Morton Smithin, Jeffe-
ryn arvion mukaan vihaisen, seksuaali-
suutensa ja uskonsa kanssa eksyksissä ol-
leen miehen, epätoivoinen yritys luoda
homoseksuaalisuudelle ”kunnioitettava
historia, kirjallinen ja spirituaalinen tradi-
tio.”

Uuden testamentin tutkimuksen

marginaalissa

Onko Peter Jeffery tosissaan? Kolmeen
otteeseen hän kysyy, lukeeko hän tekstiin
jotain sellaista, jota siinä ei todellisuudes-
sa ole – onko syynä yksinkertaisesti se,
että hän on 1900-luvun amerikkalaisen
koululaitoksen (ja viihdeteollisuuden!)
kasvatti? Jokainen kysymys on ilmeisesti
tarkoitettu retoriseksi, sillä Jeffery ei vas-
taa niihin suoraan.

Edellä esitettyjen väitteiden vasti-
neeksi Scott Brown kirjoitti 47-sivuisen(!)
kirja-arvostelun, jonka julkaisi Review of

Biblical Literature syyskuussa vuonna
2007. Siinä hän etsii kuvaavaa nimitystä
Jefferyn metodille ja päätyy sanapariin
”hermeneutics of desperation” – epätoi-
von hermeneutiikka. Ainoa yhdistävä te-
kijä Jefferyn järjettömyyksillä näyttääkin
olevan pyrkimys lukea tekstiä mahdolli-
simman paljon Morton Smithiä musta-
maalaavasti. Tapana lähestyä tekstiä Jef-
feryn käyttämän ”laajennetun kaksois-
merkityksellisyyden” isoin ongelma on
siinä,  että se  ponnistaa  Morton Smithin
huumorintajusta: koska Smith osaa kertoa

Kirje on Jefferyn mukaan vihaisen, seksuaalisuu-
tensa ja uskonsa kanssa eksyksissä olleen
Smithin epätoivoinen yritys luoda homoseksuaali-
suudelle ”kunnioitettava historia, kirjallinen ja
spirituaalinen traditio.”
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kaksimielisen vitsin, täytyy hänen löytä-
mänsä käsikirjoituksenkin sisältö nähdä
samassa valossa, monimerkityksellisenä
huumorina. Kuten Brown arvostelussaan
huomauttaa, tämä on tietenkin kehäpäätel-
mä. Lähtöoletukseksi tarvitaan, että Smith
on väärentänyt käsikirjoituksen – mutta
tämä on juuri se väite, jonka Jeffery ha-
luaa lukutavallaan todistaa!

Review of Biblical Literature -julkai-
sua voi onnitella sen ymmärtämisestä, et-
tei elektronisessa muodossa julkaistavan
tieteellisen aikakausjulkaisun tarvitse las-
kea sivumääriä. Kirjoittajat voivat kirjoit-
taa niin pitkästi kuin on tarpeen asian ym-
märtämiseksi. Siksi onkin erikoista, ettei
tämäntapaiseen pitkään esseeseen ole
mahdollista liittää vastinetta. Kuinka moni
asiasta kiinnostunut löytää Peter Jefferyn
kotisivulle http://www.music.princeton.
edu/~jeffery/, josta löytyy kaksikin vasti-
netta Brownin mammuttiarvioon? Niiden
lukeminen nimittäin paljastaa jotain oleel-
lista Jefferyn ajatuksenjuoksusta: hän pi-
tää omaa lukutapaansa parhaana mahdol-
lisena, koska sen vaikutuksesta ”kaikki
[tekstin] ongelmat katoavat,  itse asiassa
koko teksti alkaa elämään (kuten sanonta
kuuluu), jos luemme sen wildeläisenä sa-
tiirina kristinuskosta...” Jefferyn mielestä
ongelman ydin on raamatuntutkijoiden
saamassa koulutuksessa, joka ei valmen-
na heitä kohtaamaan todellista suullisten
traditioiden tai rituaalien kehitysproses-
sia. Uuden testamentin tutkimusperinne
kahlitsee tutkijoita niin, etteivät he edes
voi   huomata mitään outoa Salaisessa
Markuksen evankeliumissa. Eksegeetit
eivät yksinkertaisesti tunne laajennetun
kaksoismerkityksellisyyden genreä tar-
peeksi hyvin nähdäkseen sen, minkä Jef-
fery näkee.

On varmasti aivan totta, ettei mikään
yliopisto kouluta raamatuntutkijoita mo-
dernien ei-kirjallisten prosessien havaitse-
misessa ja soveltamisessa omaan tutki-
mukseensa – eksegeetit tapaavat olla teks-
tintutkijoita, eivät folkloristeja. Johonkin
koulutus sentään antaa eväitä, nimittäin
suhtautumaan varauksellisesti jokaiseen
teoriaan, joka lupaa häivyttää kaikki teks-
tin sisältämät ongelmat. Uuden testamen-
tin tutkimuksen marginaalissa elää hyvin
erikoisia näkemyksiä varhaiskristillisten
tekstien oikeasta tulkinnasta. Vartijan lu-
kijoillekin tuttu lukutapa on lukea Uutta
testamenttia pesher-tekniikalla, jolloin se
paljastuu juutalaisen vastarintaliikkeen
peitekieliseksi dokumentiksi.3 Jeesus-tut-
kimuksesta löytyy kaikkea myyttisestä,
ei-historiallisesta Jeesuksesta kapinanjoh-
taja-Jeesukseen, viisaudenopettaja-Jee-
sukseen ja aina konservatiivisen evankeli-
kaalisen kristillisyyden näkemykseen Jee-
suksesta pyhäkouluvapahtajana. Margi-
naalissa olevat teoriat ovat yleensä siellä
hyvästä syystä: ne eivät vakuuta tutkijoi-
den enemmistöä, ja toisinaan eksentrisim-
piä näkemyksiä puolustaa vain yksi tai
kaksi ihmistä. Myös Morton Smithin oma
näkemys Jeesuksesta maagikkona on
alusta lähtien kuulunut tälle osastolle.

Se ei olekaan mikään ongelma, että
tutkija luo uuden lukutavan. Ongelma
syntyy, jos tutkija alkaa pitää omaa luku-
tapaansa ainoana mahdollisena. Erityisen
syvälle metsään mennään, kun ainoa mah-
dollinen lukutapa asetetaan perustelemaan
jotain ennenkuulumatonta väitettä. Juuri
näin näyttää käyneen niin Barbara Thie-

3 Seppo Heinola: Luukkaan peitetarina?
Apt12:1–25 kertoo Jeesuksen johtamasta kapi-
naoperaatiosta? Vartija 3/2003.
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ringin Uuden   testamentin peitekielen4

kuin Peter Jefferyn laajennetun kaksois-
merkityksellisyydenkin kanssa. Molem-
pien tapa lukea valitsemiaan tekstejä rat-
kaisee kaikki kuviteltavissa olevat ongel-
mat. Molempien tapauksessa kaikkien on-
gelmien ratkaisun hinta on aivan uuden-
lainen, erikoislaatuinen tulkinta valituista
teksteistä. Molempien tapauksessa mah-

dollisuus lukea valittuja tekstejä valitulla
lukutavalla on lopulta ainoa peruste lukea

valittuja tekstejä valitulla lukutavalla.
Thieringin ennenkuulumaton väite kuu-
luu, että salakielisenä dokumenttina Uusi
testamentti kuvaa palestiinalaisen vasta-
rintaliikkeen ponnisteluja Rooman miehi-
tysvaltaa vastaan. Jefferyn ennenkuulu-
maton väite on puolestaan se, että Salai-
sen Markuksen evankeliumin kaksimieli-
sen huumorin samankaltaisuus Morton
Smithin huumorintajuun osoittaa Smithin
olevan evankeliumikatkelman kirjoittaja.

Sama ongelma vaivaa myös Jefferyn
”kirjallista riippuvuutta” Theodoros-kir-
jeen ja Oscar Wilden ”Salomé”-näytel-
män välillä sekä ajatusta karpokraatista
tekstin sisäislukijana. Klemensin kirje ei
esimerkiksi sisällä ”seitsemän hunnun
tanssia”, vaan ”seitsenkertaisesti kätketyn

totuuden”. Muut tarjotut linkit ovat par-
haimmillaankin erittäin epämääräisiä ”yh-
teyksiä”. Normaalisti kirjallisen riippu-
vuuden osoittamiseen vaaditaan sanatark-
koja lainauksia tai vähintään tekstin ra-
kenteen tarkkaa seuraamista. Mistään täl-
läisestä ei ole jälkeäkään. Scott Brown
huomauttaa myös, ettei Markuksen evan-

keliumin  Salome, jonka  Jeesus Jefferyn
mukaan kieltää Salaisen Markuksen evan-
keliumin toisessa katkelmassa, ole kerto-
muksessa Herodiaan tytär, vaan yksi ris-
tiinnaulitsemisen ja hautaamisen todista-
neista naisista, joka lähti myös voitele-
maan Jeesuksen ruumista. (Mk 15:40,
16:1) Lopulta ollaan jälleen kehäpäätel-
män äärellä: jotta tekstin voisi hyvällä
omallatunnolla lukea kuten Jeffery sen lu-
kee, täytyy lähtöoletukseksi ottaa tekstin
alkuperä Morton Smithin kynänterästä.
Silloin lukutavalla ei kuitenkaan voi enää
perustella Smithin kirjailiutta.

Kun mikään ei riitä

Kuinka homoeroottinen teksti Salainen
Markuksen evankeliumi oikein on? Scott
Brown on kuvannut   sitä Rorschachin
mustetahratestiksi. Tekstin lukeminen ho-
moseksualisena heräämisenä kertoo
enemmän lukijasta kuin tekstistä itses-
tään. Ratkaisevaa näyttää olleen Morton
Smithin oma tulkinta. Yleensä hänen nä-
kemyksensä tiivistetään, enimmäkseen
perusteettomasti, seuraavalla tavalla: his-
torian Jeesus oli homoseksuaali maagik-
ko. Tästä stereotypiasta eivät näytä pääse-
vän yli sen enempää Peter Jeffery kuin
Stephen  Carlsonkaan.  Molemmat  pysty-
vät osoittamaan lukuisia ongelmia Smit-
hin tulkinnoissa, mutta eivät tunnu ym-
märtävän sitä, ettei Smithin lukutapojen
osoittaminen kestämättömiksi ole sama
asia kuin Smithin löytämän tekstin osoit-
taminen väärennökseksi! Päinvastoin: se
tosiasia, ettei Smith näytä alkuunkaan ym-

4 Barbara Thieringin kotisivun http://www.
pesherofchrist.infinitesoulutions.com/ avulla
oppii pesher-tekniikasta käytännöllisesti kat-
soen kaiken tarvittavan.

Ei ole mikään ongelma, että tutkija luo uuden lu-
kutavan. Ongelma syntyy, jos tutkija alkaa pitää
omaa lukutapaansa ainoana mahdollisena.
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märtäneen Salaisen Markuksen evanke-
liumin tutkimuksellista merkitystä, viittaa
pikemminkin siihen, ettei hän ole väären-
tänyt tätä Klemensin kirjettä. Yksi tekstin
antiikkisuuden puolustajista, John Dart,
kysyykin, miksei kukaan lue homoerootti-
suutta esimerkiksi Markuksen evanke-
liumin jakeeseen 14:51 (”Jeesuksen mu-
kaan oli lähtenyt nuori mies, jolla ei ollut
yllään muuta kuin pellavainen vaate.”) tai
Johanneksen evankeliumin jakeisiin
13:23,25 (”Yksi opetuslapsista, se joka oli
Jeesukselle rakkain, oli aterialla hänen
vieressään... Opetuslapsi nojautui taakse-
päin, Jeesuksen rintaa vasten”)? Miksi
vain Salainen Markuksen evankeliumi ka-
lahtaa väärennöshypoteesin kannattajiin?

Vastaväite, jonka Carlson ja  Jeffery
esittävät, on erittäin ongelmallinen. Hei-
dän mielestään Smithin taholta oli kyse
tarkoituksellisesta harhaanjohtamisesta.
Toisin sanoen, jos Salainen Markuksen
evankeliumi olisi tukenut Smithin teorioi-
ta, se olisi ollut selvä merkki syyllisyydes-
tä. Koska näin ei ollut, on sekin selvä
merkki syyllisyydestä – Smithin myö-
hemmät teoriat on tarkoitettu ansaksi joh-
tamaan tutkijoita harhaan! Entä jos Smith
olisi käyttänyt löytämäänsä tekstiä joh-
donmukaisesti teoriansa tukena? Syylli-
nen, ilman muuta. Kun niin ei tapahtunut,
ei sekään kelpaa – Smithin tavassa viitata
Salaiseen Markuksen evankeliumiin ää-
rimmäisen niukasti kirjassaan Jesus the

Magician: Charlatan or Son of God? on
siinäkin jotain kummallista. Ja vielä:
Smithin tarina käsikirjoituksen löytämi-
sestä on epäilyttävän lähellä standardia
”löytötarinan” mallia. Olisiko Smith ollut
Jefferyn mielestä syyllinen vai syytön, jos
”löytötarina” olisi ollut täysin originelli
luomus?

Mikään ei riitä, vaan kaikki se, mitä
Smith on koskaan sanonut, kirjoittanut tai
tehnyt voidaan kääntää häntä vastaan.
Carlson ja Jeffery ovat pelottavan varmo-
ja Theodoros-kirjeen modernista alkupe-
rästä. Kumpikaan ei tule vaihtamaan mie-
lipidettään,   vaikka käsikirjoitus joskus
löytyisikin ja musteanalyysi osoittaisi sen
olevan kirjoitettu 1700-luvulla: väärentä-
jä, joka osaa kirjoittaa 1700-luvun käsi-
alalla osaa myös sekoittaa 1700-luvulla
käytettyä mustetta! Eivätkä Carlson ja
Jeffery ole yksin vakaumuksessaan, sillä
epävirallisen nettigallupin mukaan heidän
argumenttinsa ovat vakuuttaneet n. 75 %
tutkijoista.5

Salaisen Markuksen evankeliumin

merkitys

Raamatuntutkijoista Marvin Meyer on
ensimmäisenä ehtinyt kutsua Carlsonin ja
Jefferyn väärennöshypoteeseja ”salaliitto-
teorioiksi”. Hänen luonnehdintansa mu-
kaan niitä voidaan aina nähdä siellä, missä
niitä vain halutaan nähdä. Tietyt piirteet
Carlsonin ja Jefferyn argumentoinnissa
tulevatkin häiritsevän lähelle esimerkiksi
vuonna 1982 ilmestynyttä Michael Bai-

gentin, Richard Leighin ja Henry Lin-

colnin modernien salaliittoteorioiden kan-
taisää The Holy Blood and the Holy Grai-

lia. Tieteellisen historiantutkimuksen pe-
lisäännöistä erotaan siinä, ettei löytynei-
den historiallisten linkkien todennäköi-
syyttä arvioida. Historiallinen skenaario
voidaan rakentaa sekä lähes varmojen, to-
dennäköisten, epätodennäköisten että us-
komattomienkin linkkien varaan, ja paras

5 http://www.deinde.org/2008/04/29/what-the-
whole-world-thinks-about-the-secret-gospel-
of-mark-please-vote/
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tapa edetä on yleensä kehittää kiinnostava
lopputulos jo etukäteen: varsinainen ”ana-
lyysi” onkin enää sopivien yhteyksien
löytämistä.

Historiantutkimukselle on tyypillistä
pelata todennäköisyyden käsitteellä. Tä-
män sijasta Carlson ja Jeffery – kunnon
salaliittomaanikoiden tavoin – kasaavat
yhteen argumentteja argumenttien perään
kiinnittämättä huomiota väitteidensä laa-
tuun. Akateeminen keskustelu Theodo-
ros-kirjeen aitoudesta vaikeutuu, kun toi-
nen osapuoli pyrkii parhaansa mukaan
olemaan ottamatta siihen osaa, joskin
Carlsonin puolustukseksi on sanottava,
että vielä vuonna 2006 hän toivoi perus-
teellista akateemista arviota esittämistään
väitteistä. Tätä nykyä hän kommentoi nii-
tä enää lyhyesti murahdellen ja kiistäen
jopa Brownin ja Allan J. Pantuckin teke-
män murska-analyysin merkityksen lem-
pilapselleen, oletetulle Smithin jättämälle
ns. M. Madiotes-vihjeelle.

Tärkeimmät argumentit Morton
Smithin syyllisyydelle – tarkoituksella jä-
tetyt vihjeet ja historialliset anakronismit
– ovat myös niitä uskomattomampia. Jäl-
jelle jää ainoastaan Theodoros-kirjeen kä-
siala, jonka tietyt erikoisuudet voidaan
toisaalta selittää myös ilman huijaushypo-
teesia. Varsinaista syytä tekstin pitämise-
nä Morton Smithin – tai kenenkään muun
– väärennöksenä ei ole. Klemensin kirje
lienee aito aleksandrialaisen kirkkoisän
teksti, mutta Salaisen Markuksen evanke-
liumin alkuperästä voi olla montaa mieltä.
Keskustelu tulee jatkumaan, ja hyvin pit-
kän aikaa jokainen Theodoros-kirjettä kä-
sittelevä akateeminen julkaisu joutuu otta-
maan kantaa kysymykseen tekstin autent-
tisuudesta.

Morton Smithin löytämät Salaisen

Markuksen evankeliumin katkelmat eivät
ole pelkkä historiallinen kuriositeetti,
vaan selkein esimerkki Markuksen evan-
keliumin   kopiointihistoriasta,   erityisesti
tekstin epävakaudesta kolmen ensimmäi-
sen vuosisadan aikana. Sanamuodot, kie-
lioppi ja tekstin sisältö muuttuivat kopioi-
misen myötä, ja yksittäisiä episodeja lisät-
tiin siinä missä toisia tarinoita jätettiin ko-
konaan pois. Sen sijaan Markuksen alku-
peräiseen tekstiin ei Salainen Markuksen
evankeliumikaan   tarjoa oikotietä.   Kle-
mens siteeraa vain kahta kertomusta, mut-
ta eroja kanoniseen Markukseen oli var-
masti muitakin, sillä vain näiden kahden
kertomuksen lisääminen Markuksen
evankeliumiin tuskin riitti tekemään siitä
”hengellisempää”, kuten Klemens Salais-
ta Markusta luonnehtii.

Uuden testamentin tutkimuksen stan-
dardinäkemys Matteuksen, Markuksen ja
Luukkaan evankeliumien keskinäisestä
suhteesta kulkee kaksilähdehypoteesin ni-
mellä. Teorian mukaan Markus on kolmi-
kosta vanhin, noin vuonna 70 kirjoitettu
Jeesuksen elämän teologinen kokonais-
kuvaus, jota Matteus ja Luukas ovat toi-
sistaan riippumatta hyödyntäneet omien
teostensa pohjana. Toinen Matteuksen ja
Luukkaan päälähteistä on teorian mukaan
ns. Q-evankeliumi, joka sisälsi yksin-
omaan Jeesuksen  sanoja.  Matteuksen ja
Luukkaan voikin näin sanoa jossain mää-
rin onnistuneen tavoitteessaan korvata
varhaisemmat evankeliumit omilla kirjoi-
tuksillaan: Q-evankeliumi joudutaan re-
konstruoimaan yksinomaan Matteuksen ja

Klemensin kirje lienee aito aleksandrialaisen kirk-
koisän teksti, mutta Salaisen Markuksen evanke-
liumin alkuperästä voi olla montaa mieltä.
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Luukkaan Jeesuksen puheaineistoa vertai-
lemalla, ja Salaisen Markuksen evanke-
liumin olemassaolo viittaa siihen, ettei
Markuksen evankeliumi Kirkkoraamatus-
ta tutussa muodossaan ole ehkä alkuun-
kaan samanlainen kuin se ensimmäisen
vuosisadan teksti, jossa ensimmäistä ker-
taa luotiin Jeesuksen elämälle tarinallinen
kehys, ja sijoitettiin hänen puheitaan ja te-
kojaan kronologiseen järjestykseen.
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Mika Vähäkangas

Afrikkalaisperäiset kirkot

pääkaupunkiseudulla:

Mitä uutta Pohjantähden alla?

Väitetään, että Lontoossa käy kirkossa
joka sunnuntai enemmän afrikkalaistaus-
taisia ihmisiä kuin eurooppalaistaustaisia.
Suomen pääkaupunkiseudulla sama tilan-
ne voi olla yllättävänkin lähellä. Pääkau-
punkiseutu on samaan aikaan sekä maal-
listumisen että maahanmuuton kärjessä.
Tavallisena sunnuntaina esimerkiksi Pu-
kinmäen nuorisotalolla kokoontuu enem-
män afrikkalaisia kirkossakävijöitä kuin
useassa lähiseudun luterilaisessa kirkossa
yhteensä. Tällä nopealla  muutoksella on
huomattava merkitys suomalaisen uskon-
nolliselle tilanteelle ja teologiselle toimin-
taympäristölle. Tarkastelen näitä seurauk-
sia neljästä näkökulmasta: uskontojen kil-
pailutilanne, maailmankuvien kohtaami-
nen, spiritualiteetti ja opilliset kysymykset.

1980-luvun alkuvuosista lähtien kris-
tinuskon demografinen painopiste on siir-
tynyt länsimaitten ulkopuolelle. Tämä on
johtunut sekä globaalin etelän väestörä-
jähdyksestä että kääntymisestä kristinus-
koon. Kaikkein huikein kasvu on tapahtu-
nut Afrikassa, kymmenestä miljoonasta
kristitystä vuonna 1900 nykyisiin noin
450 miljoonaan, prosenteissa reilusta yh-
deksästä noin 47:ään. Afrikasta tullee
maailman suurin kristillinen manner jä-

senmäärässä mitattuna vuoden 2030 tie-
noilla, jolloin se ohittanee Latinalaisen
Amerikan. Elämme nyt vuosia, jolloin
Eurooppa – miltei tuhannen vuoden johto-
asemansa jälkeen – on jäämässä kristitty-
jen määrässä jälkeen Afrikasta ja Latina-
laisesta Amerikasta. Jäsenmäärien lisäksi
globaalin etelän kristillisyys kasvaa myös
siinä mielessä, että se tuottaa yhä enem-
män kansainvälisiä kristillisiä trendejä,
vaikkakin angloamerikkalainen vaikutus
on vielä johtavassa asemassa.

Afrikkalaisilla kristityillä ei ole käy-
tössään huomattavia taloudellisia resurs-
seja, kuten protestantismin suurvallalla
Yhdysvalloilla, tai lähetystiikerillä Etelä-
Korealla. Afrikan köyhyydestä ja poliitti-
sesta epävakaudesta on kuitenkin para-
doksaalisesti tulossa yksi afrikkalaisen
kristillisen ekspansion moottoreista. Köy-
hyys ja poliittinen epävakaus työntävät af-
rikkalaisia etsimään parempaa elämää
muilta mantereilta. Mukana  matkustavat
myös heidän uskontonsa, kristinusko, is-
lam ja perinteiset afrikkalaiset uskonnot.
Philip Jenkinsin mukaan nigerialaisen
siirtolaisen perustama kirkko on suurin
Britanniassa perustettu kirkko miltei 150
vuoteen. Ukrainassa taas toinen nigeria-
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laissiirtolainen on perustanut kirkon, jon-
ka emäseurakunnan jäsenmääräksi ilmoi-
tetaan 25.000, joista käytännössä kaikki
etnisiä ukrainalaisia, ja muita seurakuntia
on satamäärin kymmenissä maissa.

Siirtolaisuudessa Suomi tulee jälkiju-
nassa, joten siirtolaiskirkkojen nousua ei
ole täällä vielä pantu juurikaan merkille.
Maahanmuuttajien uskonnosta puhuttaes-
sa ainoastaan islam nousee julkisuudessa
esille, vaikka kristittyjä maahanmuuttajia
on huomattavasti enemmän kuin musli-
meita. Maahanmuuttajien kirkot ovat jää-
neet sekä julkisuudessa että kirkollisessa
keskustelussa erittäin vähälle huomiolle.
Syynä lienee se, että niillä ei ole arjessa
samanlaista näkyvyyttä kuin islamilla
(pukeutuminen, ruokasäännöstö, moskei-
jat) eikä niitä koeta uhkaksi status quolle.

Helsingin seudulle on kuitenkin syn-
tynyt noin tusinan verran afrikkalaistaus-
taisia kristillisiä yhteisöjä reilussa kym-
menessä vuodessa. Niiden koko vaihtelee
noin kymmenestä osallistujasta lähes sa-
taan osallistujaan kussakin kokoontumi-
sessa.  Aktiivisten jäsenten määrä laske-
taan siis yhteensä useissa sadoissa, jopa
lähes tuhannessa. Tällä hetkellä näiden
yhteisöjen merkittävyys ei ole niiden
koossa, vaan niiden nopeassa kasvussa.
Kaikki suurehkot ryhmät ilmoittavat mo-
ninkertaistaneensa kävijämäärän muuta-
massa vuodessa. Nämä yhteisöt ovat sekä
suomalaisten kirkkokuntien puoli-itsenäi-
siä työmuotoja, täysin irrallisia ja itsenäi-
siä seurakuntia että kansainvälisten afrik-

kalaistaustaisten kirkkokuntien osia.
Pääkaupunkiseudun afrikkalaiset kris-

tityt edustavat valtaosin karismaattista tai
uushelluntailaista suuntausta erilaisissa
muodoissaan ja toissijaisesti yleisprotes-
tantismia. Vain kongolaistaustainen kim-
banguistikirkko ja ortodoksisen kirkon
amharankielinen jumalanpalvelusyhteisö
poikkeavat selkeästi tästä linjasta. Valta-
osa yhteisöiden jäsenistä on taustaltaan
afrikkalaisia, mutta mukana on myös jon-
kin verran muualta tulleita maahanmuut-
tajia sekä kantasuomalaisia, jotka ovat
useimmiten naimisissa afrikkalaisen seu-
rakuntalaisen kanssa.

Suomi lähetyskenttänä

Luterilaisen kirkon piirissä afrikkalais-
taustaiset kristilliset yhteisöt niputetaan
yleensä yhteen kaikkien muiden maahan-
muuttajakirkkojen kanssa ”etnisiksi seu-
rakunniksi”. Kyseessä on kuitenkin vää-
rinymmärrys, sillä nämä yhteisöt ovat
yhtä etnisiä kuin kurdin pitämä pizzeria
on etninen ravintola. Osa yhteisöistä ra-
joittuu työnäyssään vain maahanmuutta-
jiin ja kohdistaa toimintansa kaikkiin seu-
rakunnan käyttökieltä osaaviin. Silti esi-
merkiksi amhara tai lingala ovat monia et-
nisiä ryhmiä yhdistäviä yleiskieliä, ja niitä
puhutaan useammassa kuin yhdessä
maassa.

Valtaosa afrikkalaistaustaisista kristil-
lisistä yhteisöistä kuitenkin mieltää ole-
vansa suorittamassa kaikkiin suomalaisiin
kohdistuvaa lähetystehtävää. Ne eivät ha-
lua tulla luonnehdituiksi ”etnisiksi” tai af-
rikkalaisiksi. Omasta näkökulmastaan ne
edustavat aitoa ja universaalia, Raamat-
tuun perustuvaa, kristinuskoa. Tietyssä
mielessä ne ovat oikeassa, ja Suomen lute-
rilainen kirkko näyttäytyykin organisatori-

Maahanmuuttajien uskonnosta puhuttaessa ai-
noastaan islam nousee julkisuudessa esille, vaik-
ka kristittyjä maahanmuuttajia on huomattavasti
enemmän kuin muslimeita.
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sesti ja kulttuurisesti etnisempänä erillisi-
ne hiippakuntarakenteineen, jotka palve-
levat kahta maan suurinta etnistä ryhmää.

Afrikkalaisten yhteisöiden leimautu-
minen ”etnisiksi” on niille jossain määrin
myös hyödyllistä. Näin perinteiset suoma-
laiset kirkot eivät koe niitä  kilpailijoik-
seen ja tekevät niiden kanssa auliimmin
yhteistyötä mm. antamalla tai vuokraa-
malla tiloja niiden käyttöön. Suomi on
kuitenkin näille afrikkalaistaustaisille
kristityille selkeästi lähetyskenttä. Ei-kris-
tittyjen kantasuomalaisten lisäksi myös
valtaosan luterilaisen kirkon jäsenistöä
nähdään olevan kääntymyksen tarpeessa.
Tästä ovat osoituksena laajalle levinnyt
alkoholin käyttö, löyhä seksuaalimoraali,
homoseksuaalisuuden suvaitseminen, lu-
kuisat abortit ja Raamatun arvovallan mu-
rentaminen jopa koulun uskonnon tun-
neilla. Nämä kaikki ovat pääosin Raama-
tun erehtymättömyyttä ja tiukan moraalis-
ta elämäntapaa korostaville afrikkalais-
taustaisille kristityille kauhistus.

Useilla afrikkalaistaustaisilla seura-
kunnilla on pyrkimys saavuttaa kantasuo-
malaiset, mutta niiden resurssit ja kontak-
tit ovat usein vielä puutteelliset. Afrikka-
laiset ovat Suomessa joskus miltei kuin
terraariossa, jossa näkymätön seinä eristää
heitä kantaväestöstä. Paras mahdollisuus
läpimurtoon kantaväestön parissa lienee
vahvan kansainvälisesti verkottuneilla
kirkoilla. Esimerkiksi nigerialaistaustai-
sella The Redeemed Christian Church of

God -yhteisöllä on megalomaaninen kan-
sainvälinen strategia: se pyrkii perusta-
maan seurakuntia jokaiseen läntisen teol-
lisuusmaan kaupunkiin siten, että jokai-
sella kaupunkilaisella olisi korkeintaan
viiden minuutin automatka lähimpään
kirkkoon. Muutama vuosi sitten tämä

kirkko aloitteli Tanskassa, nyt se on levit-
täytynyt Islantia lukuun ottamatta muihin
Pohjoismaihin, viimeisenä Suomeen.
Täälläkin on silti jo neljä seurakuntaa.
Kirkko järjestää vuosittain monikulttuuri-
suuspäiviä ja evankelioimiskampanjoita.

Miten kantasuomalaiset kirkot sopeu-
tuvat ajatukseen itsestään afrikkalaisen lä-
hetyksen kohteina, kun  totuttu malli on
ollut päinvastainen? Ovatko uudet kristil-
liset yhteisöt lopulta kilpailijoita vai työ-
kumppaneita? Tähän mennessä kristillis-
taustainen lähetystyö Suomessa on ollut
lähtöisin länsimaista, ja kulttuurinen koh-
taaminen on rajoittunut angloamerikkalai-
sen mentaliteetin sulatteluun. Täysin vie-
raasta kulttuuritaustasta tuleva lähetys on
edustanut ei-kristillistä uskonnollisuutta,
kuten esimerkiksi Hare Krishna -liike. Af-
rikkalaiset yhteisöt tulevat ratkaisevasti
meidän kulttuuristamme poikkeavasta
taustasta ja ne haastavat suomalaiset kris-
tityt ennen näkemättömän perusteelliseen
pohdintaan uskon ja kulttuureiden suh-
teesta.

Afrikkalaistaustainen kristillisyys

ja maailmankuvien kohtaaminen

Monissa Afrikan kulttuureissa valistuk-
seen liitetyllä ajattelulla on ollut tähän
mennessä erittäin vähän vaikutusta. Afrik-
kalaiset karismaattiset kristityt ovat mo-
nesti siirtyneet esimodernista ajattelusta
suoraan postmoderniin tilanteeseen. Suo-
messa on hämmästelty sitä, että evoluutio-
teoriaa kannattavien osuus väestöstä ei ole

Afrikkalaiset karismaattiset kristityt ovat monesti
siirtyneet esimodernista ajattelusta suoraan post-
moderniin tilanteeseen.
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lähellekään sataa prosenttia. Valtaosin
kantasuomalainen (tai amerikkalainen)
kreationisti on evoluutioteorian vastusta-
ja, eli hän suhteuttaa itsensä valistuksen
ajatteluun. Afrikkalaisella taas ei välttä-
mättä ole taustoistaan lähtien samanlaista
valistuksen vastustamista, sillä valistuk-
sen rationalismi ja sen suuret kertomukset
eivät ole välttämättä hänelle merkityksel-
lisiä. Länsimainen fundamentalisti hyväk-
syy pitkälti valistusvaikutteisen argumen-
taation pelisäännöt, sillä hän lähtee argu-
mentoimaan asiaansa arkeologian ja luon-
nonhistorian ehdoilla. Afrikkalaiselle ka-
rismaatikolle taas valistuksen rationalitee-
tin pelisäännöt eivät ole automaattisesti
vakuuttavia, eikä hänen tarvitse jumittua
luonnontieteellis-teologiseen asemasotaan
ateistien ja agnostikkojen kanssa.

Afrikkalaistaustainen pappi saa hel-
posti seurakuntansa taputtamaan ja ylistä-
mään Jumalaa siitä, että tämä pitää merien
vedet poissa maalta – luonnonlaki voi-
daan esittää ihmeenä. Hän voi uskotta-
vuuttaan menettämättä väittää, että taivas
on kuin planeetta jossain avaruudessa.
Raamatun ihmeitä ei ole tarve selitellä,
sillä ihmeet  kuuluvat olennaisena osana
seurakunnan maailmankuvaan. Raamatun
kertomukset riivaajista,    enkeleistä ja
muista henkiolennoista ovat luonnollinen
osa kristillistä uskoa, sillä ne ovat linjassa
seurakuntalaisten omien kulttuureiden
kanssa.

Afrikkalaiset kristilliset yhteisöt muo-
dostavat Suomessa kristillisen vaihtoeh-

don valistuksen rationalismille aivan toi-
sella tasolla kuin suomalaisperäinen kon-
servatiivinen kristillisyys. Samankaltaista
valistuksen ohittamista on nähtävissä
osassa New Age -tyyppistä ajattelua, jon-
ka juuret ovat monesti intialaisessa uskon-
toperinteessä. Afrikkalaiset kristilliset yh-
teisöt muodostavat vastaavalla tavalla
kristinuskon piiriin vaihtoehtoisen maail-
mankuvallisen tilan. Tämä on kantasuo-
malaisille hämmentävää, sillä valistus on
meillä ollut yhteydessä luterilais-kansalli-
seen projektiin. Tässä on suomalaisen
konservatiivisen kristillisyyden ja afrikka-
laisperäisen kristillisyyden aseman ero:
suomalaiset konservatiivikristityt ovat
suhteessa omaan kulttuuripiiriinsä selkeän
vastakulttuurisia. Afrikkalaistaustaiset
kristilliset yhteisöt sen sijaan edustavat
luontevasti oman kulttuuritaustansa para-
digmaa.  Heidän kohdallaan on kyse pi-
kemminkin kulttuurien kohtaamisesta
kuin vastakulttuurisuudesta. Jumalanpal-
velus on heille tila, jossa on mahdollista
vetäytyä syrjään suomalaisen valtakult-
tuurin paineen alta.

Spiritualiteetti

Helluntailaisia ja karismaattisia kokoontu-
misia on joskus kuvattu tiloiksi, joissa ih-
miset voivat vapautua yhdenmukaistavis-
ta paineista. Jos suomalainen kokee yh-
teiskuntamme harmaaksi tai tasapäistä-
väksi (ole järkevä, ole hiljaa, ole näkymä-
tön), niin afrikkalaistaustaiselle uussuo-
malaiselle tilanne on monin verroin ran-
kempi. Afrikkalaiseen elämänmuotoon
kuuluva rytmi, elämän pulppuaminen ja
näkymättömän maailman kohtaaminen
saavat suomalaisessa elämänmuodossa
väistyä. Ei ole siis ihme, että afrikkalais-
taustaisten yhteisöjen jumalanpalveluselä-

Afrikkalaistaustainen pappi saa helposti seura-
kuntansa taputtamaan ja ylistämään Jumalaa sii-
tä, että tämä pitää merien vedet poissa maalta
– luonnonlaki voidaan esittää ihmeenä.
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mä on pitkälti helluntailais-karismaattista.
Jumalanpalveluksessa rytmi, elämän-

ilo ja näkymättömän maailman läsnäolo
ryöpsähtävät usein esiin: jumalanpalvelus
alkaa yleensä yli puoli tuntia kestävällä
lauluosuudella, jossa rytmikkään musiikin
säestyksellä toistetaan papin ja esilaula-
jien johdolla lyhyitä kertosäkeitä, kun
seurakunta tanssii ja taputtaa polyrytmi-
sesti. Tunnelma nousee, musiikin vaiku-
tus on transsinomainen ja se johtaa seura-
kunnan rukouksen ilmapiiriin.

Saarnat eivät yleensä ole opillisia
vaan ne käsittelevät hyvin konkreettisella
tasolla kristityn elämää. Niissä koroste-
taan usein ihmeitä ja Jumalan läsnäoloa
elämässä. Rukouksessa monet saattavat
samanaikaisesti ladella mikrofoniin eri
kielillä lyhyitä ja usein toistuvia rukouk-
sen pätkiä sillä välin kun muut seurakun-
talaiset huutavat omia rukouksiaan. Kie-
lillä puhuminen kuuluu myös monesti
asiaan. Rukoukseen kuuluu ympäriinsä
liikkuminen ja joskus vielä saatetaan soit-
taa jotain instrumenttia yleisen kakofo-
nian päälle. Suomalainen opiskelija kuva-
si  erään  seurakunnan  yleisen  rukouksen
tunnelmaa suorastaan psykedeeliseksi.

Helluntailaisen spiritualiteetin vahva-
na korostuksena on aina ollut Pyhän Hen-
gen vaikuttavan toiminnan korostaminen,
erityisesti ihmeissä ja kielilläpuhumises-
sa. Afrikkalaistaustaiset yhteisöt eivät täs-
sä juurikaan poikkea yleisestä linjasta
vaikkakin käytännön elämässä ihmeillä,
erityisesti parantamisella, on huomatta-
vasti pienempi merkitys kuin kotikentällä
Afrikassa. Eräs pastori selitti tätä sillä,
että Suomessa ihmeitä  tapahtuu vähem-
män siksi, koska täällä Suomessa ihmisil-
tä puuttuu usko. Ihmeistä kuitenkin puhu-
taan paljon sekä saarnoissa että todistus-

puheenvuoroissa.
Helluntailaisuudessa ja karismaatti-

suudessa on myös aina ollut vahva demo-
nologinen komponentti. Pahoilla hengillä
ja niitä vastaan taistelemisella on erittäin
suuri merkitys myös monille afrikkalais-
kristityille Suomessa. Monissa seurakun-
nissa  yön yli kestävät rukouskokoukset,
joissa demoneja vastaan hyökätään juuri
niiden prime timena, ovat olennainen osa
hengellistä sodankäyntiä. Erityisesti taite-
kohdiksi miellettyinä aikoina, kuten uute-
na vuotena, tämä on keskeistä.

Kuten yleensä afrikkalaisessa perin-
teisessä ajattelussa, myös afrikkalaisessa
kristillisyydessä minkään ei katsota tapah-
tuvan sattumalta, vaan näkyvän maailman
onnistumisilla ja onnettomuuksilla on nä-
kymättömässä maailmassa vastineensa ja
syynsä. Jumala on vain yksi selitystekijä
monien muiden henkimaailman toimijoi-
den takana. Lisäksi elämään vaikuttavat
vainajat, hyvät, pahat ja ambivalentit hen-
get, luonnonhenget, demonit, noituus jne.
Kristillisessä ajattelussa nämä henget tul-
kitaan enkeleiksi ja demoneiksi. Noituus
on edelleen olemassa oleva uhka, jota vas-
taan tarvitaan suojaa Jumalalta. Saarnoja,
puheita ja todistuksia ei Suomessakaan
tarvitse kauan kuunnella, kun vastaan tu-
levat pahan vallat ja niitä vastaan taistele-
minen. Pastori saattaa kertoa, kuinka hän
on tavannut monta kertaa itse Saatanan,
tai kuinka hän rukouksen avulla sai intia-
laisilta naisilta näyttävät demonit sula-
maan kuin vahanuket.

Monissa seurakunnissa yön yli kestävät rukousko-
koukset, joissa demoneja vastaan hyökätään juu-
ri niiden prime timena, ovat olennainen osa hen-
gellistä sodankäyntiä.
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Oppi ja sen puute haasteena

Spiritualiteetin kautta on mahdollista hah-
mottaa afrikkalaisten kristillisten yhteisöi-
den opillisia painotuksia, jotka seuraavat
pitkälti yleistä helluntailais-karismaattista
linjaa, tosin erityisen vahvalla demonolo-
gialla ja henkimaailman läsnäololla teräs-
tettynä.

Valtaosa afrikkalaisperäisistä kristilli-
sistä yhteisöistä on itsenäisiä seurakuntia,
jotka eivät kuulu mihinkään laajempaan
organisaatioon. Ne eivät sitoudu minkään
tunnustuskunnan oppiperinteeseen eivät-
kä ne myöskään hahmottele itselleen
omaa oppiperustaa. Uskon perustaksi
koetaan Raamattu. Se, että Raamattua tul-
kitaan monin eri tavoin, ei ole keskeinen
keskustelun aihe – hermeneuttiset ja filo-
sofiset pohdinnat eivät ole yleisiä. Jos
seurakunnassa nousee vakavaa erimieli-
syyttä oikeasta Raamatun tulkinnasta, on
todennäköistä, että toisinajattelijat siirty-
vät toiseen seurakuntaan tai perustavat
jälleen yhden uuden seurakunnan.

Itsenäisen seurakunnan muotoiset yh-
teisöt edustavat maailmalla vahvasti nou-
sussa olevaa jälkitunnustuksellisuutta,
joka istuu hyvin afrikkalaisperäisten kirk-
kojen tyyliin. Afrikan mantereellakin af-
rikkalaisperäiset kirkot ovat pääosin
omaksuneet  linjan, jossa opilla on huo-
mattavasti vähemmän merkitystä kuin
länsimaisissa kirkoissa. Uskon keskiössä
eivät ole dogmit, vaan kokemuksellisuus
ja yhteisön dynamiikka. Tällöin monissa
tapauksissa johtajan rooli korostuu huo-
mattavasti. Suomessa afrikkalaisperäisistä
yhteisöistä menestyneimmät eivät kuiten-

kaan korosta millään erityisellä tavalla
johtajan roolia. Vahvimmilta yhteisöiltä
vaikuttavat ne, joiden pastori osaa jakaa
valtaa ja aktivoida seurakuntalaisia dele-
goimalla näille omia vastuualueita. Tässä
afrikkalaistaustaisen kristillisyys näyttää
sopeutuneen suomalaiseen ympäristöön.

Opillisesti ainoa merkittävästi totu-
tuista kristinuskontulkinnoista poikkeava
yhteisö on kimbanguistikirkko. Se on läh-
töisin Kongosta, ja sillä on ainakin viisi
miljoonaa jäsentä molemmissa Kongois-
sa, Angolassa ja ympäri maailmaa erityi-
sesti kongolaissiirtolaisten parissa. Vuosi-
kymmenten mittaan tämän kirkon opetus
on siirtynyt korostamaan enenevässä mää-
rin  perustaja-profeetan Simon Kimban-

gun ja tämän jälkeläisten asemaa. Aluksi
Kimbangu korotettiin vähä vähältä inkar-
noituneen Pyhän Hengen asemaan. Kun
tämä kehitys oli päätöksessään, seuraa-
vaksi Kimbangun kolmesta pojasta tehtiin
kustakin yhden kolminaisuuden persoo-
nan inkarnaatio. Heistä yksi oli tuolloin
kirkkokunnan johtaja. Tämä opillinen ke-
hitys on aiheuttanut vastustusta sekä kir-
kon sisällä että erityisesti sen ulkopuolel-
la, ekumeenisissa suhteissa. Tällä hetkellä
kirkon sisäinen vastustus opin muutoksiin
on vaimennut, kun toisinajattelijat on eris-
tetty joukosta.

Kimbanguistien virallinen opetus rik-
koo ratkaisevasti perinteisiä kristillisen
uskon puhetapoja vastaan, ja on hämmen-
tävää pyrkiä ymmärtämään, mistä kim-
banguistisessa inkarnaatio-opissa on oi-
kein kyse. Kuinka on mahdollista, että
Poika oli inkarnoitunut kahdessa eri per-
soonassa samaan aikaan (Simon Kimban-
gu ja hänen poikansa Joseph Diagenda),
joista toinen, Kimbangu itse, lisäksi il-
mestyi samanaikaisesti ympäri Kongoa

Uskon keskiössä eivät ole dogmit, vaan kokemuk-
sellisuus ja yhteisön dynamiikka.
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seitsemän erilaisen ihmisen hahmossa?
Tähän sekavaan tilanteeseen saattaisi tuo-
da selkoa kimbanguistien opetuksen tar-
kasteleminen kongolaisen diffuusin jäl-
leensyntymisopin tai henkipossession
kautta. Esimerkiksi 1700-luvun kongo-
laisprofeetta Kimpa Vita mielsi  itsensä
pyhän Antoniuksen vallassa olevaksi tai
tämän inkarnaatioksi. Merkitseekö puhe
inkarnaatiosta kimbanguisteille lopulta ol-
lenkaan samaa kuin klassiselle kristinus-
kolle? Miten ajatus persoonasta tulee kä-
sittää, kun henkilö voi syntyä jälleen lap-
senlapsessaan, vaikka ei ole vielä edes
kuollut? Onko edes olemassa mitään
standarditapaa, jolla kimbanguisti ymmär-
tää kirkkonsa opetuksen? Vai onko poh-
jimmiltaan kyse ainoastaan vain kirkko-
poliittisesta valtapelistä, jossa sinänsä vä-
hemmän olennainen oppi on työkaluna
yhteisön hallinnassa?

Mitä uutta Pohjantähden alla?

Voidaan hyvällä syyllä kysyä: mitä uutta
afrikkalaistaustaiset kristilliset yhteisöt
tuovat Suomen uskonnolliseen tilantee-
seen? Ensiksi, suomalainen helluntailai-
suus on suurelta osin ajan myötä ”tasoit-
tunut”, kuten käy ajan mittaan monille us-
konnollisille liikkeille. Afrikkalaiset tuo-
vat Suomen karismaattiseen kenttään uu-
den  sykäyksen tuoretta verta. Suomessa
olevista afrikkalaispastoreista osa kiertää
ahkerastikin karismaattisissa kantasuoma-
laisten tilaisuuksissa parantamassa ja
saarnaamassa. Kun monet pastoreista ovat
lisäksi kansainvälisesti erittäin liikkuvia,
erityisesti Afrikan suuntaan, suomalaisen
uskonnon kentälle on avautunut suora ka-
nava afrikkalaisen kristinuskon innovaa-
tioihin. Vielä ei tosin ole tietääkseni nähty
Kongossa ja Keniassa herätyskokouksista

raportoitua levitaatiota – jota tosin tapah-
tui jo helluntailaisuuden alkuvaiheessa
Yhdysvalloissa – tai kongolaista puuhun
kiipeämisen armolahjaa. Ensimmäistä
kertaa Suomen historian aikana ovet ovat
avoinna afrikkalaisen   uskonnollisuuden
vaikutuksille afrikkalaisten itsensä eh-
doin. Enää välissä ei ole suomalaista lähe-
tystyöntekijää, joka suodattaisi tänne
omasta mielestään sopivimmat vaikutteet.

Toiseksi, afrikkalaisperäiset itsenäiset
seurakunnat voivat toimia kasvaessaan
melkoisena vahvistuksena jälkitunnustuk-
sellisuudelle, joka Suomessa on toistai-
seksi ollut hyvin marginaalista. Kolman-
neksi, nämä kristilliset yhteisöt tuovat
Suomeen vaihtoehdon valistuksen kristil-
lisyydelle. Se ei haasta ainoastaan valis-
tushenkisen tieteen tuloksia, kuten länsi-
mainen fundamentalismi torjuessaan evo-
luutioteorian. Sen sijaan se haastaa koko
länsimaisen maailmankuvan ja tarjoaa ti-
lalle omaa afrikkalaisiin maailmankuviin
perustuvaa kristinuskontulkintaansa. Nel-
jänneksi, suuressa osassa afrikkalaisperäi-
sistä seurakunnista on malleja, joiden
avulla rakennetaan ja laajennetaan tehok-
kaasti yhteisöä. Kantasuomalaisten us-
konnollisilla yhteisöillä olisi niistä paljon
opittavaa.

Kirjallisuutta

Le catéchisme kimbanguiste
2003 Châtenay-Malabry: Éditions Entrai-
de Kimbanguiste.
Engelsviken, Tormod
2007 ”Pentecostalism,   Postmodernities
and Premodernity: A Response to Kärk-
käinen” Swedish Missiological Themes
95/4, 497–502.
Kongo Dumbi, Donatien
2006 La doctrine du Saint Esprit et sa
problematique dans l’eglise kimbanguiste:

139



Ce que l’on peut aujourd’hui savoir de
Simon Kimbangu. Kinshasa: Éditions Kim-
banguistes.
ter Haar, Gerrie
2001 African Christians in Europe. Nai-
robi: Acton Publishers.

World Christian Encyclopedia
2001 A Comparative Survey of Church-
es and Religions in the Modern World.
Vol. 1. 2nd ed. David B. Barrett, George
T. Kurian, Todd M. Johnson (eds.) Ox-
ford: Oxford University Press.

140



Rope Kojonen

Intelligent Design, tiede ja teologia

Intelligent Design   -liike,   uskonnon ja
luonnontieteen suhteet ja evoluutioteoria
ovat herättäneet runsaasti keskustelua, vii-
me aikoina myös Vartijassa. Suomessa
ID:tä ovat kannattaneet näkyvästi esimer-
kiksi professorit Matti Leisola ja Tapio

Puolimatka. Tarkoitukseni on tässä esi-
tellä Intelligent Design -liikkeestä käytyä
keskustelua.1

Liikkeen ajattelun keskuksessa on
vanha älykkään suunnittelun ajatus, jonka
mukaan maailman järjestys todistaa älyk-
käästä suunnittelusta. Siitä käyty keskus-
telu liittyy syvällisiin inhimillistä olemas-
saoloa koskeviin kysymyksiin: mitä
voimme tietää alkuperästämme, ja millä
perusteella? Millaiset vastaukset ansaitse-
vat tieteen arvonimen? Ovatko uskonto ja
tiede  ristiriidassa keskenään? Voiko us-
konto tarjota luonnontieteestä riippuma-
tonta tietoa alkuperästämme?

Keskusteluun tutustuva törmää hyvin
pian siihen, että eri osapuolilla on toisis-
taan radikaalisti poikkeavia käsityksiä sii-
tä, mistä ID:ssä on kyse. Niin ID:n vastus-
tajat kuin sen kannattajat kokevat käyvän-
sä kulttuurista sotaa, jossa panoksena on
Yhdysvaltain älyllinen sielu. Keskustelun

osapuolet maailmalla käyttävät toisinaan
varsin poleemista retoriikkaa niin ID:n
puolesta kuin sitä vastaan.

Kreationistit on perinteisesti mielletty
ahdasmielisiksi,    dogmaattisiksi funda-
mentalisteiksi, ja evoluutioteorian puolus-
tajat avomielisiksi tutkijoiksi. ID-liikkeen
näkemyksissä tämä asetelma kääntyy pää-
laelleen. Darwinismin puolustajat ovat
darwinistisen ortodoksian  pappeja, jotka
puolustavat tieteellisen naturalismin maa-
ilmankuvaa dogmaattisella varmuudella.
Älykkään suunnittelun kannattajat ovat
sen sijaan rohkeita, tieteellistä totuudenet-
sintää puolustavia älykköjä. ID:n kannat-
tajat viittaavat usein Thomas Kuhnin kä-
sitykseen tieteellisistä vallankumouksista.
Kuhnin mukaan tiedettä ohjaavat paradig-
mat, joihin uskotaan lähes sokeasti, kun-
nes ne vallankumouksessa korvataan uu-
silla. ID:tä pidetään tällaisena tieteellisenä
vallankumouksena.

ID:n kannattajat toivovat   voivansa
luoda tieteellisen naturalismin sijaan uu-
den, teistiselle Jumala-uskolle ystävälli-
semmän tieteellisen maailmankuvan. Hei-
dän mielestään modernin tieteen löydöt
ovat paljastaneet luonnon järjestyksen
olevan täynnä todisteita ei-inhimillisestä
älykkäästä suunnittelusta.

Vastustajista suuri osa pitää ID:tä us-
konnollisesti motivoituna, kreationismiin

1 Olen ollut kiinnostunut tieteen ja uskon suh-
teeseen liittyvistä kysymyksistä jo useamman
vuoden ajan. Tein pro gradu -tutkielmani (Ko-
jonen 2008) älykkään suunnittelun liikkeestä.
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verrattavana  valetieteenä, jota ei tue ai-
noakaan  tieteen  löytö. ID nähdään  jopa
vaarallisena. Esimerkiksi kriitikot Forrest

ja Gross maalaavat teoksessaan Creatio-

nism’s Trojan Horse: The Wedge of Intel-

ligent Design (2004) uhkakuvia älykkään
suunnittelun liikkeen hallitsemasta maail-
masta, jossa uskonto ja tiede sekoitetaan
toisiinsa, demokratia hävitetään  kristilli-
sen pakkovallan tieltä, luonnontieteen te-
keminen lakkaa ja Yhdysvaltain talous ro-
mahtaa.

Keskustelussa on pudoteltu paljon tä-
mäntapaisia   retorisia pommeja.   Kerto-
musten merkitystä ei sovi aliarvioida. Nii-
den taustalla olevan asian analyysi on kui-
tenkin mielestäni tärkeämpää. Liikkeen
ymmärtäminen mahdollistaa myös osu-
vimman kritiikin. Jonkin verran tällaista
asiallistakin keskustelua on onneksi käy-
ty. On esimerkiksi julkaistu keskustelukir-
joja, joiden artikkeleissa osapuolet pyrki-
vät kohtaamaan toistensa argumentteja.
Tällaisessa tarkemmassa analyysissa pal-
jastuu, että liikkeen ajattelun taustalla on
vanha luonnollisen teologian perinne.

Sattumaa vai suunniteltu juttu?

Hänen [Jumalan] näkymättömät ominai-

suutensa, hänen ikuinen voimansa ja ju-

maluutensa, ovat maailman luomisesta

asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hä-

nen teoissaan. (Roomalaiskirje 1:20).
Lainaamaani Roomalaiskirjeen koh-

taa on usein käytetty todistamaan ns.
luonnollisen jumalatiedon mahdollisuutta.
Esimerkiksi Augustinuksen mukaan
maailma itse antaa hyvin järjestyneen

liikkeensä ja muutostensa sekä kaiken nä-

kyväisen kauneutensa kautta todistuksen,

että se on luotu, ja ettei sen luoja ole voi-

nut olla kukaan muu kuin Jumala, jonka

suuruus ja kauneus on näkymätöntä ja il-

maisukykymme ulottumattomissa (De ci-
vitate dei, XI, 4). Paavali ja Augustinus
eivät kuitenkaan muotoilleet tästä intui-
tiosta varsinaista argumenttia. Heille py-
hiin kirjoituksiin ja jumalakokemuksiin
pohjaava tieto Jumalasta oli keskeisempää.

Muut ovat kuitenkin muovanneet in-
tuition maailman   järjestyksen taustalla
olevasta älykkyydestä myös argumentiksi.
Maailman suunnitelmallisuuteen perustu-
va jumalatodistus, suunnitteluargumentti,
on kristillisessä perinteessä ollut suosituin
ja luotetuin todistus Jumalan olemassa-
olosta. Sen perusajatus on, että maailman
järjestys on teleologista eli päämääriin
suuntautunutta, ja tämä teleologisuus se-
littyy parhaiten viittaamalla älykkyyden
toimintaan.

Ihmisen silmä on ollut  suosittu  esi-
merkki suunnitelmallisesta biologisesta
rakenteesta. Silmän rakenne on hyvin mo-
nimutkainen ja sen osat ovat juuri tarkoi-
tuksenmukaisessa järjestyksessä valon nä-
kemistä varten. Englantilainen luonnolli-
sen teologian  harjoittaja William Paley

(1743–1805) vertasi teoksessaan Natural

Theology silmää ihmisen rakentamaan
mutkikkaaseen teleskooppiin. Kukapa us-
koisi, että teleskoopin osat ovat sattumalta
siinä järjestyksessä kuin ovat? Paleyn
mielestä vaikuttaa paremminkin siltä, että
teleskoopin osat on järjestelty älykkäästi.
Jos teleskooppi päätellään suunnitelluksi,

Kriitikot maalaavat uhkakuvia älykkään suunnit-
telun liikkeen hallitsemasta maailmasta, jossa us-
konto ja tiede sekoitetaan toisiinsa, demokratia
hävitetään kristillisen pakkovallan tieltä, luonnon-
tieteen tekeminen lakkaa ja Yhdysvaltain talous
romahtaa.
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niin paljon enemmän vielä mutkikkaampi
silmä pitäisi päätellä suunnitelluksi, argu-
mentoi Paley. Luojan kieltäminen olisi
hänen mielestään vielä hullumpaa kuin
sen väittäminen, että ihmisen tuottamat
koneet olisivat syntyneet sattumanvarai-
sen prosessin tuotoksena.

Charles Darwinin (1809–1882) ke-
hittämän evoluutioteorian katsotaan pit-
kälti vastanneen Paleyn haasteeseen. Mo-
derni  darwinismi pyrkii  antamaan luon-
nollisen selityksen esimerkiksi biologisten
elämänmuotojen tarkoituksenmukaisille
rakenteille. Ne ovat seurausta luonnossa
tapahtuvasta, sattumanvaraisena pidetystä
muuntelusta ja luonnonvalinnasta,  jonka
seurauksena hyödylliset muutokset siirty-
vät eteenpäin tuleville sukupolville ja ka-
sautuvat. Teoriaan kuuluu myös muita
mekanismeja, mutta luonnonvalinnan ja
muuntelun mekanismia  pidetään keskei-
senä.

Darwinin mukaan tässä prosessissa
syntyy ajan myötä myös silmän kaltaisia
monimutkaisia rakenteita. Ensiksi syntyy
vaikkapa pieni valoherkkä solu, joka sit-
ten kehittyy asteittain nykyiseksi silmäksi.
Darwinistisessa teoriassa silmän kaltaisia
adaptaatioita ei selitetä viittaamalla älyk-
kääseen suunnitteluun.

Aurinkokunnan järjestystä, joka Isaac

Newtonin mukaan puhui vastaansano-
mattomasti Luojasta, puolestaan selitetään
nykyään universumin kehitykseen liitty-
viin luonnollisiin prosesseihin viittaamal-
la.

Intelligent Design -liikkeen ehkä vai-
kutusvaltaisin ajattelija, biokemisti
Michael Behe yhtyy Paleyn vanhaan ar-
gumenttiin, mutta pyrkii päivittämään ar-
gumenttia modernin tieteen ja filosofisen
argumentaation huomioon ottaen. Behen

mukaan suunnittelusta todistavat erityi-
sesti solujen palautumattoman monimut-

kaiset (irreducibly complex) biokemialli-
set koneet.

Behen palautumattoman monimutkai-

suuden argumentti kuuluu Intelligent De-
sign -liikkeen keskeisimpiin ajatuksiin.
Hänen mukaansa solujen palautumatto-
man monimutkaiset (PM) järjestelmät
koostuvat useista yhdessä toimivista, tar-
kasti omiin rooleihinsa sopivista osista.
Darwinistinen, ilman päämäärää ja pienin
askelin etenevä evoluutio ei Behen mu-
kaan ole uskottava selitys näille järjestel-
mille. Sen sijaan PM-järjestelmän tuotta-
minen vaatii älykästä suunnittelua: osat
on tuotettava ja muokattava tarkalleen
rooliinsa sopiviksi sekä koottava juuri oi-
kealla tavalla tietyn päämäärän eli raken-
teen toiminnon aikaansaamiseksi.

ID-liikkeen suosikkiesimerkki PM-
järjestelmästä ovat pienten bakteerien sii-
malliset moottorit, flagellat, joiden avulla
bakteerit voivat liikkua. Moottorit voivat
koostua jopa useista kymmenistä osista.
Behen mukaan soluissa on tuhansia yhtä
monimutkaisia järjestelmiä, ja ne kaikki
viittaavat älykkääseen suunnitteluun.

Evoluutiobiologit ovat esittäneet usei-
ta erilaisia ratkaisumalleja Behen esittä-
mään ongelmaan. Suosituimmaksi näistä
on noussut solubiologi Kenneth Millerin

ajatus,   jonka mukaan   PM-järjestelmän
osia ei ole tarvinnut luoda erikseen moot-
toria varten, vaan niillä on ollut solussa
aikaisemmin jokin muu toiminto, josta ne
on välivaiheiden kautta adaptoitu PM-jär-
jestelmään.   Näin   esimerkiksi bakteeri-
moottori siis voisi kehittyä pienin askelin
etenevän darwinistisen evoluutioreitin
kautta.

Behen mielestä Millerin esittämä
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mahdollisuus on epäuskottava. Vaikka
moottorin osat olisivat jo valmiiksi ole-
massa muissa solun koneissa, vaatisi nii-
den kokoaminen moottoriksi kuitenkin
niin monia samanaikaisia muutoksia, että
PM-rakenteiden evoluutio on myös tällä
tavoin epäuskottavaa. Behen ja hänen vas-
tustajiensa argumentit eivät ole täysin
kohdanneet, sillä Behen vasta-argument-
tia kommentoidaan vain harvoissa lähteis-
sä.

Behe näkee suunnitelmallisuutta
myös maailmankaikkeuden luonnonlaeis-
sa. Antrooppisen periaatteen mukaan
luonnonlait on hienosäädetty elämää var-
ten. Fyysikkojen enemmistö vaikuttaa
olevan sitä mieltä, että on suuri määrä
luonnonvakioita, joiden arvojen täytyy
osua erittäin rajatulle alueelle, jotta elämä
olisi mahdollista. Esimerkiksi elektronin
varauksen, protonin massan ja painovoi-
man voimakkuuden täytyy olla juuri sopi-
vat. Lisäksi tarvitaan elämän rakennusai-
neiksi juuri sopivia alkuaineita ja niiden
mahdollistamia yhdisteitä. Hienosäätöön
perustuvat suunnitteluargumentit ovat ol-
leet suosittuja myös ID -liikkeen ulkopuo-
lella.

Behen palautumattoman monimutkai-
suuden argumentti on kiinnostava myös
hienosäätö-argumentin lisänä. Oletetaan,
että palautumattoman monimutkaisten
järjestelmien synty voidaan selittää viit-

taamalla Millerin kuvaamiin evoluutio-
reitteihin. PM-argumentista käyty keskus-
telu paljastaa tällöin sen, että mutkikkai-
den biologisten koneiden synty vaatii hy-
vin tarkasti hienosäädettyjen ennakko-eh-
tojen toteutumisen, esimerkiksi evoluutio-
reittien olemassaolon. Kristitty voisi pur-
kaa evoluutioteorian ja luomisen välistä
jännitettä ajattelemalla, että Jumala on
suunnitellut luonnon darwinistisen evo-
luution mahdollistavalla tavalla.

Intelligent Design -liikkeen voidaan
ymmärtää jatkavan vanhaa luonnollisen
teologian perinnettä. Liikkeen kannattajat
ovat luoneet etäisyyttä itsensä ja luonnol-
lisen teologian välille myöntämällä, ettei
suunnitteluargumentilla voi todistaa kris-
tillisen Jumalan olemassaoloa, vaan ai-
noastaan jonkinlaisen älykkyyden olemas-
saolon. Heidän   suunnittelupäätelmäänsä
voi kuitenkin pitää sikäli uskonnollisena,
että vaikkapa luonnonlakien hienosäädöstä
vastuussa olevan suunnittelijan olisi jo
määritelmällisesti oltava luonnonlakien
yläpuolella eli yliluonnollinen.

Monet ovat esittäneet tieteenfilosofi-
sia argumentteja tällaista päättelyä vas-
taan. Ennen niiden esittelyä on kuitenkin
vielä syytä tarkentaa, mistä ID:ssä on
kyse. Tärkeän vertailukohdan liikkeelle
muodostaa fundamentalistinen kreationis-
mi.

Intelligent Design ja kreationismi

Intelligent Design   -ajatteluun viitataan
usein kreationismina, mutta olisi syytä
määritellä tarkemmin, mitä tällä tahdotaan
sanoa. Kreationismin käsite ei  nimittäin
ole aivan yksiselitteinen, vaan termillä
voidaan tarkoittaa eri yhteyksissä eri
asioita.

Laajasti ymmärrettynä kreationismi

Intelligent Design -liikkeen voidaan ymmärtää
jatkavan vanhaa luonnollisen teologian perinnet-
tä. Liikkeen kannattajat ovat luoneet etäisyyttä it-
sensä ja luonnollisen teologian välille myöntä-
mällä, ettei suunnitteluargumentilla voi todistaa
kristillisen Jumalan olemassaoloa, vaan ainoas-
taan jonkinlaisen älykkyyden olemassaolon.
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viittaa klassiseen luomisoppiin, jonka mu-
kaan maailma on syntynyt Jumalan luo-
van toiminnan tuotteena, erotuksena esi-
merkiksi panteistisesta näkemyksestä,
jonka mukaan maailma on Jumala, ja
ateistisesta näkemyksestä, jonka mukaan
maailman olemassaolo ei millään tavalla
riipu Jumalasta. Näin ymmärrettynä kaik-
ki klassista kristinuskoa tunnustavat ovat
kreationisteja, eivät ainoastaan ID:n kris-
tilliset kannattajat.

Kreationismilla on kuitenkin usein
myös rajatumpi merkitys. Fundamentalis-
tisella kreationismilla viitataan ajattelijoi-
hin, jotka pyrkivät harmonisoimaan kirjai-
mellista 1. Mooseksen kirjan tulkintaa
modernin luonnontieteen kanssa. Nuoren

Maan kreationistit puolustavat käsitystä
alle 10 000 vuoden ikäisestä Maasta. He
vastustavat evoluutioteorian lisäksi myös
(esimerkiksi) modernia geologiaa ja tähti-
tiedettä. Esimerkiksi geologiset kerrostu-
mat pyritään selittämään Nooan vedenpai-
sumukseen liitettyjen katastrofien tuotok-
sena. Tälle kreationistien ryhmittymälle
keskeisintä on Raamatun arvovallan puo-
lustaminen.

Intelligent Design -liikkeen ajatteli-
joista vain pieni osa kannattaa tällaista
kreationismia. Esimerkiksi vaikutusvaltai-
nen Michael Behe uskoo evoluutioteo-
riaan kuuluvaan yhteiseen polveutumis-
oppiin, jonka mukaan ihminen on polveu-
tunut yksisoluisista eliöistä miljardien
vuosien aikana. Hän ei pyri puolustamaan
Genesiksen kirjaimellista tulkintaa. Roo-
malaiskatolinen Behe ja hänen mukanaan
Intelligent Design sopivat siis huonosti
fundamentalistin stereotyyppiin.

Kreationismi voidaan kuitenkin mää-
ritellä vielä kolmannella tavalla, jolloin
määritelmä sopii myös Beheen. Esimer-

kiksi Robert C. Newmanin mukaan
kreationismi voidaan määritellä pyrki-
myksenä sovittaa yhteen luomisusko ja
moderni tiede. Tällöin ID on kreationis-
mia, koska siinä pyritään löytämään yh-
teyksiä modernin tieteen löytöjen ja luo-
misuskon välillä. Näin laajalla määritel-
mällä kreationismia on kuitenkin myös
esimerkiksi maltillisena pidetty teistinen

evoluutionäkemys, jonka mukaan Jumala
on luonut elämän evoluution kautta.

Intelligent Design-kriitikko Niall

Shanks puolestaan pitää kreationismin
perustavana tekijänä suunnitteluargu-
menttia, jonka mukaan maailmassa voi-
daan havaita merkkejä yliluonnollisesta
älykkäästä suunnittelusta. Tässä määritel-
mässä on se ongelma, että suunnittelu-
argumenttia kannatetaan laajalti myös
ID-liikkeen ulkopuolella. Shanks päätyy-
kin määrittelemään myös Intelligent De-
sign -liikkeen kriitikon, solubiologi Ken-
neth Millerin kreationistiksi, koska Miller
katsoo luonnonlakien hienosäädön todis-
tavan Luojasta.

Shanksin määritelmää voisi täydentää
lisäämällä siihen määreen, jonka mukaan
kreationisti on sellainen suunnitteluargu-
mentin kannattaja, joka kieltää jonkin
osan evoluutioteoriasta. Tällaisen määri-
telmän mukaan ID on kreationismia, mut-
ta toisaalta myös filosofi Platonin käsi-
tykset sopisivat määritelmään. Hänhän
vastusti oman aikansa epikurolaisia evo-
luutioteorioita ja kannatti suunnitteluargu-
menttia. Tällainen kreationismi voi siis
olla jo varsin kaukana fundamentalismis-
ta, eivätkä perinteistä kreationismia vas-
taan kohdistetut tieteenfilosofiset argu-
mentit siis välttämättä toimi Intelligent
Design -ajattelua vastaan.
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Tieteenfilosofisia näkökulmia

ID:tä vastaan on esitetty useita tieteenfilo-
sofisia argumentteja. Näillä argumenteilla
pyritään osoittamaan, että Intelligent De-
sign -ajattelun keskeinen selitysstrategia –
älykkääseen suunnitteluun vetoaminen –
ei ole tieteessä hyväksyttävää. Esimerkik-
si dosentti Matti Kamppinen (Tieteessä

tapahtuu 1/2005) kritisoi ID:tä esittämäl-
lä, ettei tieteessä postuloida ihmisenkaltai-
sia toimijoita asioiden selityksiksi, vaan
älykkyys pyritään selittämään yksinker-
taisempiin, luonnollisiin tekijöihin viittaa-
malla.

Lyhyessä kirjoituksessaan Kamppi-
nen ei kuitenkaan perustele, miksi älyk-
kyyteen viittaaminen on tieteessä epäsuo-
tavaa. Esimerkiksi Behe myöntää myös,
että tieteessä on yleensä ollut tapana selit-
tää maailmaa vain luonnon sisäisiin lain-
alaisuuksiin ja mekanismeihin viittaamal-
la. Hän kuitenkin kyseenalaistaa tämän
metodologiseksi naturalismiksi kutsutun
käytännön.

Behen mukaan on periaatteessa mah-
dollista, että älykäs suunnittelu on paik-
kansapitävä selitys elämän synnylle ja ke-
hitykselle. Jos näin on, ei tiede voi kos-
kaan saavuttaa totuutta, mikäli se ei voi
hyväksyä älykästä suunnittelua selityk-
seksi. Behen mielestä luonnon mekanis-
mit eivät riitä selittämään elämän kehitys-
tä, mutta älykäs suunnittelu riittää. Siksi
rajoite on hänen mielestään tässä kohden
hylättävä.

Akateemisessa keskustelussa Behen
naturalismi-kritiikkiin on vastattu pääosin
kahdella tavalla. On joko (1) puolustettu
metodologista naturalismia tai (2) myön-
netty, että elämän kehitystä voisi periaat-
teessa selittää älykkäällä suunnittelulla,
mutta  älykkään  suunnittelun puolesta  ei
ole hyviä perusteita.

Metodologista naturalismia puolusta-
va joutuu vastaamaan demarkaatio-ongel-
maksi kutsuttuun vaikeaan kysymykseen:
mikä erottaa tieteen muusta argumentaa-
tiosta ja ajattelusta ja miksi? Tieteenfilo-
sofian historiassa on esitetty useita kritee-
rejä, joista monia on sovellettu myös ID:tä
vastaan, mutta monesti ilman tarkkaa ana-
lyysia.

Monet keskustelijat kuitenkin (2) hy-
väksyvät sen ajatuksen, että älykäs suun-
nittelu voisi periaatteessa olla pätevä, tie-
teellisesti tai filosofisesti perusteltu selitys
esimerkiksi elämän rakenteelle. Käyte-
täänhän älykästä suunnittelua usein seli-
tyksenä  inhimillisen kulttuurin ilmiöille,
ja menneiden aikakausien ajattelijat ovat
käyttäneet sitä selityksenä myös elämän
tai kosmoksen rakenteelle. Älykkään
suunnittelun kriitikot ovat kuitenkin sitä
mieltä, että tällainen päättely epäonnistuu
elämään tai kosmokseen liittyvien ilmiöi-
den kohdalla. Voidaan esimerkiksi kriti-
soida suunnittelupäätelmän logiikkaa tai
Behen PM-argumenttia. Esitetty kritiikki
muistuttaa usein skottifilosofi David Hu-

men (1711–1776) esittämää luonnollisen
teologian kritiikkiä.

Pidän jälkimmäistä lähestymistapaa
naturalismi-kritiikkiin mielenkiintoisem-
pana kuin ensimmäistä. Ensimmäiseen
näkökulmaan liittyvä demarkaatio-ongel-
ma on vaikeasti ratkaistavissa. Näkökul-
ma on ongelmallinen myös siksi, ettei tie-

Älykästä suunnittelua on kritisoitu esittämällä, et-
tei tieteessä postuloida ihmisenkaltaisia toimijoi-
ta asioiden selityksiksi, vaan älykkyys pyritään
selittämään yksinkertaisempiin, luonnollisiin teki-
jöihin viittaamalla.
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de mielestäni ole ainoa tapa saavuttaa tie-
toa. Esimerkiksi filosofi Mikael Sten-

mark argumentoi nähdäkseni uskottavasti
tällaista skientismiä vastaan.  Vaikka ID
siis jäisi tieteen määritelmän ulkopuolella,
voisi sen argumentaatio silti olla filosofi-
sesti kiinnostavaa. Joudumme siten joka
tapauksessa ottamaan kantaa sen argu-
mentaatioon, kuten jälkimmäisessä lähes-
tymistavassa tehdään.

Luonnollinen teologia ja luterilaisuus

Luonnolliseen teologiaan liittyy eviden-
tialistinen näkemys uskosta: uskoon liit-
tyy todistusaineistoa. Pyrkimyksenä on et-
siä yhtäläisyyksiä kristillisen luomisteolo-
gian ja luonnontieteen tulosten välillä.
Myös Intelligent Design -liikkeen voidaan
perustellusti ajatella pyrkivän tällaiseen
uskon ja luonnontieteen harmonisointiin,
vaikka sen ajatukset poikkeavatkin perin-
teisestä kreationismista. Jarkko Joki kri-
tisoi tällaista evidentialismia luterilaisesta
näkökulmasta artikkelissaan Kreationismi

Lutherin ristin teologian läpivalaisussa

(Vartija 3/2007).
Evidentialistinen näkemys uskosta ei

ole muutenkaan hyvässä huudossa am-
mattiteologien parissa. Sillä on kuitenkin
vaikutusvaltaa populaaritasolla, mikä se-
littänee osaltaan evoluutioteorian ja kris-
tillisen luomisuskon vastakkainasettelua.
Usein ajatellaan uusateisti Richard

Dawkinsin tavoin, että ajatus Jumalasta
elämän luojana menettää uskottavuutensa,
jos elämän kehitys voidaan selittää viit-
taamalla darwinistiseen prosessiin. Tämän
ajattelutavan mukaan tieteelliset menetel-
mät ja maailmankuvat olisivat syrjäyttä-
mässä uskonnollisen uskon kautta saata-
van tiedon ja uskonnolliset käsitykset.

Jarkko Joen antama luterilainen vas-

taus tähän vastakkainasetteluun perustuu
Lutherin ristin teologiaan, jonka mukaan
Jumala ilmenee vastakohdassaan ja kät-
keytyy kärsimykseen ja heikkouteen mei-
dän pyyteelliseltä rakkaudeltamme. Hä-
nen mukaansa Jumalan toiminta maail-

massa on aina ristinmuotoista, se kätkey-

tyy vastakohtaansa. Jumala kätkeytyy
Joen mukaan aivan samoin myös raadolli-
seen evoluutioprosessiin luonnollista teo-
logiaa harjoittavilta kunnian teologeilta,
jotka etsivät merkkejä Jumalasta luoma-
kunnan kauniista järjestyksestä tai siihen
liittyvistä hyvistä asioista. Näin evoluutio-
teoria ja luterilainen luomisteologia voi-
daan harmonisoida.

Mielestäni Joki onnistuu antamaan
mahdollisen selityksen sille, miksi Jumala
käyttäisi evoluutioprosessia luomisessa.
Toisaalta en kuitenkaan osaa yhtyä hänen
lausumaansa, että Jumalan toiminta maa-
ilmassa olisi luterilaisen teologian mu-
kaan aina kätkettynä vastakohtaansa. Mi-
nusta elämä tässä maailmassa ei ole vain
kärsimystä, vaan siihen liittyy myös pal-
jon hyvää. Jos maailman hyvät asiat eivät
luterilaisen opin mukaan ole Jumalan ai-
kaansaannosta, niin kenen sitten?

Esimerkiksi virsikirjan luomakuntaan
liittyvät virret paljastavat sen, että moni
luterilainen näkee Jumalan hyvyyden
vaikkapa syntymän ja rakkauden ihmeissä
ja luomakunnan kauneudessa. Selittäes-
sään luomista Isossa katekismuksessa
myös Luther kehottaa  näkemään niissä
Jumalan hyvyyden. Kun näemme kaiken
kokemamme hyvän Jumalan lahjana, niin

Vaikka ID siis jäisi tieteen määritelmän ulkopuo-
lella, voisi sen argumentaatio silti olla filosofises-
ti kiinnostavaa.
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Lutherin mukaan sydämemme lämpenee

ja syttyy kiitollisuuteen. Alamme käyttää

kaikkia näitä hyviä lahjoja siten, että Ju-

mala saa niistä kunnian ja kiitoksen.
Jos on luterilaisesta näkökulmasta er-

heellistä ajatella, että Jumala toimisi luo-
makunnassa muutenkin kuin ”vasemman
kätensä kautta” tai kärsimykseen kätkey-
tymällä, lienee harhaoppia siten myös
muualla kuin luonnollisen teologian har-
joittajien piirissä. Jos taas virsikirja ja
Lutherin tekstit eivät sisällä tässä kohden
kovin vaarallista heresiaa, ei liene myös-
kään kovin vaarallista etsiä luomakunnan
hyväksi koetusta järjestyksestä merkkejä
Jumalan hyvyydestä ja viisaudesta.

On tietysti kokonaan toinen asia, voi-
daanko intuitiota Jumalasta maailman jär-
jestyksen takana perustella filosofisesti
kestävällä argumentilla, varsinkaan sellai-
sella, joka vakuuttaisi kaikki ihmiset. Tai:
tarvitseeko sitä ylipäänsä perustella ei-us-
konnollisilla argumenteilla? Esimerkiksi
Luther saattaisi olla sitä mieltä, että synti
estää ihmistä näkemästä Jumalan hyvyyt-

tä luomakunnassa tai se ainakin vääristää
luomakunnan kautta välittyvää kuvaa Ju-
malasta.
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Mika Waltarin satavuotismuistolle

Julkaisemme uudestaan kaksi runoa, jotka
kirjailija Mika Waltari on lähettänyt ”pöy-
tälaatikostaan” luokkatoverilleen, Varti-
jan pitkäaikaiselle päätoimittajalle Erkki
Niinivaaralle. Runot on julkaistu ensim-
mäisen kerran Vartijan numerossa 5–6/
1962. Saatesanoissaan Waltari kutsuu it-
seään Vartijan ”uskolliseksi lukijaksi”.

Pylväät (1961)

”Credo, ut intelligam”
ja
”credo, quia absurdum”.
Vain kaksi pylvästä, mutta niiden varaan

rakennettiin
ihmisajatusten ahtaat holvit.

Holvit ovat luhistuneet,

mutta pylväät pysyvät, nousevat yhä
järkähtämättä.

Niihin voit vieläkin nojata heikon pääsi,
köyhin vaeltaja,
väsynyt kulkija syntymästä kuolemaan,
vaikka ei mielesi koskaan huikaistuisi
hänen valkeudestaan,
vaikka et koskaan saisi nähdä,
silmiäsi uskomatta,
hänen aurinkonsa paistavan
yli lumoutuneen maailman.

Rovioitten halleluja (1962)

”Halélouiah, quand tu viens brûler –.”
Kirkonvastaisen pilkkalaulun säe
suuren vallankumouksen ajalta.

Harvoin osuu nopeammin pilkka
omaan nilkkaan
raivonneiden päiden putoillessa päivästä

päivään
kivutta giljotiinin koriin

Järjen Jumalattaren kunniaksi.
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NÄKÖALOJA

Apinauskontoa

Viime vuosina uskonnon alkuperää kos-
kevat teoriat ovat taas nousseet esille. Tä-
hän ovat vaikuttaneet useat tekijät. Us-
konnolliset kysymykset ovat nousseet
maailmanlaajuisesti entistä terävämmin
esille: islamistinen liike on voimistunut,
amerikkalainen oikeistokristillisyys on
käynyt ärhäkämmäksi, karismaattinen
kristillisyys on levinnyt kehitysmaissa, In-
tiassa hindunationalismi on saanut jalansi-
jaa. Tämä kehitys on poikinut eräänlaisen
vastareaktion. Useat avoimesti ateistiset
tieteilijät ja filosofit ovat kirjoittaneet us-
kontoa kriittisesti käsitteleviä    kirjoja
(mm. Daniel Dennett, Richard

Dawkins, Christopher Hitchens). Toi-
saalta yleinen evoluutiopsykologinen tut-
kimus on samaa aikaan vahvistunut, ja
nämä kirjoittajat –”uudet ateistit” – ovat-
kin hakeneet argumenttinsa luonnontie-
teen ja varsinkin evoluutioteorian arse-
naalista. Koska ihminen kulttuureineen on
lopulta pitkän luonnonvalintaprosessin tu-
losta, täytyy uskonnonkin tavalla tai toi-
sella ilmentää samaa geneettistä taistelua,
vai mitä?

Keväällä viestimissä välitettiin antro-
pologi Maurice Blochin teoriaa koskevaa
uutista, joka kertoi uskonnon olevan

”mielikuvituksen tuotetta”. Kun ihmisille
Blochin mukaan kehittyi riittävän moni-
mutkainen aivorakenne, pystyivät he ku-
vittelemaan olentoja, joita ei ole olemas-
sa; samoin saatettiin luoda mielikuva elä-
mästä kuoleman jälkeen. Näin mahdollis-
tui vain ihmislajille tyypillinen ”transsen-
dentaalinen sosiaalisuus”, jonka ehtona on
kyky elää paljolti mielikuvitusmaailmas-
sa. Siis jumalat ovat eräänlaisia mielikuvi-
tusleikkikavereita? Tietääkseni tutkimuk-
sissa on todettu, että lapset, joilla on mie-
likuvitusleikkikavereita, ovat keskimää-
räistä fiksumpia!

On helppo havaita, kuinka darwinisti-
sen luonnonvalinnan malli vastaa kapita-
listisen yhteiskunnan kilpailutilannetta.
Sopeutuvaisimmat ja kilpailukykyisimmät
yksilöt jäävät henkiin jatkamaan sukuaan.
Tosin erojakin on. Darwinismin mukaan
hankitut ominaisuudet eivät periydy, mut-
ta kapitalismissa hankitut omaisuudet kyl-
lä periytyvät. Darwinistit kiistelevät siitä,
onko luonnonvalinnan yksikkö geeni, yk-
silö vai ehkä laji – pitäisikö kapitalistisen
kilpailun yksikön olla ihmisyksilö, yritys,
monikansallinen yritys vai valtio?

Mutta uskonnon alkuperästä on esitet-
ty myös yhteisyyttä painottavia biologisia
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teorioita. Antropologi Barbara King esit-
tää teoksessaan Evolving God (2007), että
uskonnon ytimessä on yhteenkuuluvuu-
den tunne ja tarve. Lähisukulaisillamme
eli ihmisapinoilla (simpansseilla, goril-
loilla) voidaan havaita vahvoja emotio-
naalisia siteitä.  King  selostaa  tapauksia,
joissa simpanssit näyttävät reagoivan juu-
ri kuolleeseen lajitoveriinsa surua ja em-
patiaa ilmentävällä tavalla. Paviaaneilla
on sosiaalisiksi tulkittavia rituaaleja. King
todistelee myös, että ihmisapinoiden vies-
tintä ei ole pelkkää signaalien välittämis-
tä, vaan siihen liittyy vastavuoroista, mer-
kityksiä välittävää käyttäytymistä. Merki-
tyskäyttäytymisen ja -viestinnän juuret
ovat sosiaalisessa kanssakäymisessä. Si-
ten tietoisuus on Kingille alkuperältään
ennen kaikkea sosiaalista. Hänen mukaan-
sa apinoiden käyttäytymisessä voidaan
havaita myös merkkejä mielikuvituksen
hyödyntämisestä.

Tämän jälkeen King jäljittää ihmis-
apinoiden ja Homo-suvun mahdollisen
uskonnollisuuden juuria. Nykyisestä Is-
raelista on löydetty 100 000–90 000 vuot-
ta vanhoja Homo sapiens -yksilöille kuu-
luneita luurankoja, joissa on ollut punaista
okraväriä. King pitää täysin mahdollisena,

että jo tuossa vaiheessa esivanhemmil-
lamme oli jonkinlaisia kuolemaan liittyviä
rituaaleja. Symbolisen käyttäytymisen
juuret saattavat palautua lajimme synty-
vaiheisiin n. 200 000 vuoden päähän. Li-
säksi on tehty löytöjä, jotka eräiden tutki-
joiden mukaan osoittavat, että myös nean-
dertalilaisserkuillamme oli hautajaisri-
tuaaleja ja siten mahdollisesti sielu-usko-
muksia; King itse hyväksyy tämän tulkin-
nan.

Kingin kuvauksessa on erinäisiä sym-
paattisia piirteitä. Hän korostaa aiheelli-
sesti uskonnon emotionaalista puolta. Hän
ei yritä väkisin palauttaa uskonnollista
käyttämistä darwinistiseksi valintaeduksi.
Toisaalta hän ei myöskään selitä uskon-
nollisuutta kognitiivisena informaatio-
käyttäytymisenä kognitiivisten tutkijoiden
tavoin. Kysymys kuuluukin, selittyykö
transsendenssiuskomusten synty kirk-
kaammin sosiaalisesta maailmasta kuin
geenien tai kognitiivisten ohjelmien ra-
kenteista käsin tarkasteltuna? Lopulta
luonto on kuitenkin välineiden, ei arvojen
maailma.

Stimulus
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ARVIOT

Jarmo Kiilunen

JEESUS NOUSEE HISTORIASTA

Tom Holmén: Jeesus. Kristinuskon vaikuttajat. WSOY 2007. 246 s.

Tom Holménin Jeesus-kirjasta henkii
vahva luottamus siihen, että Uuden testa-
mentin evankeliumit antavat historiallisen
Jeesuksen sanomasta ja pyrkimyksistä
luotettavan kokonaiskuvan – varsinkin
kun Jeesuksen toimintaa tarkastellaan hä-
nen oman aikansa juutalaisuudesta (mm.
Qumran) käsin. Niinpä Jeesuksen sanojen
aitoutta  määrittävistä kriteereistä  nousee
hallitsevaksi ”kontekstiuskottavuus”, joka
tarkoittaa, että ”jos Jeesus-traditio pysty-
tään uskottavasti nivomaan ajan juutalai-
siin käsityksiin, löytyy enää harvoin va-
kuuttavia syitä siihen, miksi tradition his-
toriallisuutta tulisi vahvasti epäillä” (s.
26).

Valituista  lähtökohdista Holmén  on-
nistuu luomaan konkreettisen, omassa ti-
lanteessaan ymmärrettävän ja samalla yk-
silöllisen, vahvan itseymmärryksen oman-
neen Jeesuksen. Kuvaa pohjustavat kirjan
johdanto-osan informatiiviset Jeesuksen
elämää ja aikaa koskeva yleiskatsaus sekä
hänen juutalaista ”uskonoppiaan” (tekijän
ilmaus) käsittelevä luku. Kirjan rungon
muodostaa laaja keskiosa, jossa esitetään
kymmenen historiantutkimuksen kiinne-
kohtaa Jeesuksen julistuksessa ja toimin-
nassa. Keskushenkilön kuva hahmottuu
askel askeleelta seuraavassa etenemisjär-
jestyksessä: Jeesuksen kaste, julistus Ju-
malan valtakunnasta, vertaukset, kaksi-
toista opetuslasta, ihmeet, yhdessä syömi-

nen, epäpuhtaat, laki, temppeli sekä vii-
meinen ateria ja ristiinnaulitseminen. Nii-
tä seuraa kokonaiskuvan hahmotus ja sen
pohtiminen, mikä sai varhaiset kristityt
kertomaan Jeesuksesta. Kirja on hyvin ra-
kennettu, teksti etenee mukavasti ja napa-
kasti; tyylin notkahdukset (kuten ”Salo-
mon touhut”) siellä täällä kuitenkin häirit-
sevät lukijaa.

Nykyisin lähes itsestäänselvyydeksi
muodostuneen käsityksen mukaan Jeesus
on kuulunut aluksi Johannes Kastajan
kannattajapiiriin. Näin Holménkin olettaa
ja katsoo Jeesuksen pitäneen itseään Jo-
hanneksen odottamana messiashahmona
ja hänen työnsä jatkajana. Toisin kuin Jo-
hannes, Jeesus  on painottanut sanomas-
saan pelastusta, ei välitöntä tuomiota, ja
julistanut vertauksin ja ihmein tässä ja nyt
toteutunutta Jumalan valtakuntaa. Kah-
dentoista lähimmän opetuslapsen valinta
osoittaa Jumalan panneen alulle liiton
kansan uudelleenkokoamisen. Ateriaseu-
raansa Jeesus ei sen sijaan valikoinut, hä-
nelle kelpasivat kaikki, joille hän itse kel-
pasi – fariseuksista publikaaneihin. Tällä
symbolisella teolla hän konkretisoi sano-
maansa kaikenlaisille ihmisille tarjotusta
pelastuksesta. Kun eteen tuli kysymys ri-
tuaalista puhtaudesta ja saastaisuudesta,
hän katsoi oman puhtautensa siirtyvän
epäpuhtaaseen. Lakia Jeesus tulkitsi omil-
la ehdoillaan – kuin Jumalan välittömän
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tahdon tuntien.  Tuhoutuvan  Jerusalemin
temppelin tilalle hän asetti kahdestatoista
opetuslapsestaan rakentuvan henkis-hen-
gellisen temppelin (vrt. Matt. 16:16–17?).

Oman kuolemansa Jeesus näki kärsi-
vän Herran palvelijan (Jes. 53) ja Ihmisen
Pojan tehtävänä. Jälkimmäisen roolissa
hän ilmestyisi tulevaisuudessa suuressa
kunniassa ja tuomitsisi ne, jotka olivat tor-
juneet pelastuksen. Jeesus ei siis missään
tapauksessa  ajatellut kuolemansa olevan
kaiken loppu; hänen seuraajiensa muo-
dostama hengellinen temppeli jatkaisi hä-
nen ”projektiaan”, kunnes kerran vietet-
täisiin suurta juhla-ateriaa yhdessä Jee-
suksen kanssa.

Jeesuksen kokonaiskuvan luotaami-
sessa kirjan suppealla  viimeisellä  osalla
”Erään kuvan viimeistelyä” on tekijän ja
lukijan kannalta tärkeä tehtävä. Osa, joka
koostuu kahdesta luvusta: ”Kokonaiskuva
hahmottuu” ja ”Miksi varhaiskristityt ker-
toivat Jeesuksesta?”, auttaa lukijaa kokoa-
maan palasia yhteen ja haastaa hänet pro-
sessoimaan lukemaansa, muun muassa
problemaattista kysymystä Jeesuksen toi-
minnan suunnitelmallisuudesta.

Kristinuskon vaikuttajat -sarjaan kuu-
luva teos ei tekijänsä mukaan ole hartaus-
kirja mutta ei varsinainen tutkimuskaan
(nootit puuttuvat). Tällaisesta ”siltä välil-
tä” olevastakin teoksesta lukija saa paljon
konkreettista ja rakentavaa, onhan, kuten
kirjallisuusluettelosta ilmenee, alkuperäis-
lähteiden käyttö kiitettävän laajaa. Voinee
olettaa, että suhteellisen suppea kirja vas-
taa hyvin kuvaa, jonka kirjoittaja hahmot-
taisi myös perusteellisessa akateemisessa
Jeesus-tutkimuksessa.

Kirjan vahvuudessa piilevät myös sen
heikkoudet – nimenomaan lähtökohdissa.
Alussa kyllä esitellään eri autenttisuuskri-
teereitä (erilaisuuden, moninkertaisen to-

distuksen, yhteensopivuuden ja historialli-
sen ymmärrettävyyden kriteerit), mutta
käytännössä yleisavaimeksi muodostuu
”kontekstiuskottavuus”, jonka perusteella
historiallisuuden arviointi huomatakseni
aina kääntyy lähteen eduksi, myös silloin,
kun teksti esiintyy vain yhdessä lähteessä.
Evankeliumien redaktionaalisia korostuk-
sia tai evankeliumien välisiä jännitteitä ja
ristiriitoja ei nosteta esille.

Lukija kysyy, mikä synoptisissa evan-
keliumeissa sitten ei ole kontekstiuskollis-
ta, nivottavissa ajan juutalaisiin käsityk-
siin – eli ovatko evankeliumit käytännös-
sä kauttaaltaan luotettavia? Joitakin vuosi-
kymmeniä sitten pidettiin aitona nimen-
omaan sitä, mikä poikkesi juutalaisuudes-
ta. Uhkaako nyt vaara ajautua ojasta allik-
koon? Esimerkki: tekeekö se, että Qumra-
nin fragmentti 4Q521 sanoo Herran/Mes-
siaan ”vapauttavan vangit, antavan sokeil-
le näön [– –] herättävän kuolleet ja julis-
tavan ilosanomaa köyhille”, uskottavaksi,
että Jeesus myös todella teki niin?

Holménin kirja noudattaa paljolti tut-
kimushaaraa, jolla on edustajia erityisesti
amerikkalaisessa nykytutkimuksessa. Teos
eroaa huomattavasti vaikkapa muutaman
vuosikymmenen takaisista Jeesus-mono-
grafioista, joissa lähdekritiikillä – muun
muassa redaktion ja tradition erottelulla ja
Jeesuksen sanojen autenttisuuden pohdin-
nalla – on olennaisesti suurempi rooli. Ei
ole pieni ongelma, jos kontekstiuskotta-
vuus ajaa redaktiokritiikin yli ja eri evan-
kelistojen erityiskorostukset siirtyvät kuin
itsestään osaksi Jeesuksen itseymmärrys-
tä. Eikä liioin ole sattuma, että usean kir-
joittajan yhteistyönä syntyneellä Outi
Lehtipuun ja Risto Uron toimittamalla
Nasaretilaisen historialla (2. painos 2000)
ei ole kirjassa minkäänlaista roolia.
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Matti Myllykoski
HOLOKAUSTI ELOKUVISSA

Le cinéma et la Shoah: Un art à l’epreuve de la tragédie du 20e siècle. Sous la direction
de Jean-Michel Frodon. Cahiers du cinema, Paris 2007. 402 s.

Saksan natsihallinnon organisoima juuta-
laisten joukkomurha toisen maailmanso-
dan aikana tuli hyvin hitaasti sellaisen
huomion kohteeksi, jota sille on osoitettu
kuluneen 30 vuoden aikana. Murhan mas-
siivisuus, järjettömyys sekä erilaiset po-
liittiset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset
ulottuvuudet ovat monella tapaa hahmot-
tuneet vasta etäisyyden päästä. Meillä
Suomessa juutalaisten kansanmurha Hit-
lerin valtakunnassa on vasta viime vuosi-
na saanut amerikkalaisesta keskustelusta
lainatun oman terminsä holokausti (ho-
locaust), joka puolestaan juontuu kreikan
sanasta, joka tarkoittaa kokonaan poltet-
tua uhria. Monet juutalaiset itse suosivat
mieluummin Ranskassa käytettyä termiä
shoah, joka on hepreaa ja tarkoittaa tuhoa
ja katastrofia. Suomen kielessä tätä termiä
on kuitenkin hyvin vaikea käyttää, joten
meidän on tyydyttävä sanaan holokausti.

Vaikka käsillä oleva artikkelikokoel-
ma edustaa vain yhtä ulottuvuutta laajassa
holokaustikeskustelussa, aihe on kaikkea
muuta kuin marginaalinen. Johdantoartik-
kelissaan Jean-Michel Frodon kiteyttää
teeman kahteen ajatukseen: holokausti oli
1900-luvun leimaa antavin ja ratkaiseva
kriisi,  kun taas elokuva  on leimallisesti
1900-luvun taiteenlaji. Yleisellä tasolla
täytyy kysyä, miten holokaustia voisi ku-
vata – siis esittää elävän kuvan avulla –
eettisesti  kestävällä ja  historiallisesti to-
tuudenmukaisella tavalla? Erityisesti elo-
kuvan keinoihin liittyy  kysymys: Miten
kuvata näkymätöntä? Tarkemmin sanoen:
miten kuvata tapahtumaa, joka meillä län-
simaissa on radikaalisti muuttuneen ajan
myötä kadonnut näköpiiristä ja josta ol-
laan valmiita luomaan poliittisesti tarkoi-
tuksenmukaisia, kulttuurisiin konventioi-

hin sopivia ja markkinointikelpoisia
myyttejä? Vielä konkreettisemmalla ta-
solla voi kysyä: miten kuvata keskityslei-
rien elämää ja etenkin niissä organisoitua
kuolemaa, kaasuttamista ja surmaamista
polttouuneissa?

Claude Lanzmannin dokumentti
Shoah (Ranska 1985, 566 min.) ja siihen
liittynyt keskustelu merkitsi olennaista
käännettä elokuvan piirissä käydyssä ho-
lokaustikeskustelussa. Lanzmann esitti
kärjistetyn tuntuisesti, että monenlaiselle
manipulaatiolle altis dokumenttiaineisto
on käymätön lähtökohta holokaustin ku-
vaamiselle. Hän on jopa sanonut, että hän
hävittäisi polttouunien käyttöä kuvaavan
dokumenttimateriaalin, jos hän saisi sel-
laista käsiinsä. Lausunnon jyrkkyys liittyy
siihen, että toiset pitäisivät juuri tällaista
materiaalia, jota meillä ei ole, erityisen ar-
vokkaana holokaustin dokumentoinnille,
tutkimukselle ja esittämiselle. Lanzmann
on lausuntojensa ja esiintymisensä vuoksi
hyvin kiistelty henkilö, jonka perustavia-
kaan näkemyksiä kaikki eivät halua alle-
kirjoittaa. Kokoelma Le cinéma et la
Shoah edustaa kuitenkin kauttaaltaan
Lanzmannin työhön perustuvaa lähtökoh-
taa. Suurin osa kirjoittajista on ranskalai-
sia, vaikka mukana on tutkijoita myös
Saksasta, Yhdysvalloista ja Israelista. Eri-
laisista näkökulmista huolimatta kirjassa
eri  muotoja hakeva  perusproblematiikka
on tavalliselle elokuvien kuluttajalle vie-
ras – ja siksi myös kiinnostava ja esittele-
misen arvoinen. Sellaiset suositut eloku-
vat kuin Steven Spielbergin ohjaama
Schindlerin lista (The List of Schindler,
USA 1993) ja Roberto Benignin ohjaa-
ma Elämä on kaunis (La vita e bella, Italia
1997) saavat mainituksi tullessaan hyvin
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ynseän vastaanoton. Populaarien holo-
kaustielokuvien ydinongelmana on kaik-
kea kuvaamista pakenevan hirvittävyyden
tekeminen esityskelpoiseksi viihteeksi,
pahimmassa tapauksessa pornografiaksi.

Holokaustia koskevien elokuvien kes-
keinen ongelmanasettelu on toisaalla, oli-
vatpa nämä lähtökohdiltaan dokumentteja
tai fiktioita. Kuten Primo Levi on sano-
nut, holokaustin todellisia todistajia eivät
ole kuolemanleireiltä selvinneet – kuten
hän itse – vaan kuolleet. Näiden surmattu-
jen poissaolo johtaa aina holokaustin
ydinkysymyksen esittämiseen symbolisel-
la ja jatkuvasti muotojaan muuttavalla ta-
valla. Jacques Mandelbaum osoittaa,
kuinka toisen maailmansodan  lopulla ja
sen jälkeen elokuvissa suora totuuden
esittäminen saa väistyä näköharhojen (ap-
parences) kuvaamisen tieltä – harhojen,
jotka kavaltavat itsensä verhoamalleen to-
tuudelle. Kaksoisolennon käyttö, jolle
Charlie  Chaplin avasi  tietä  profeetalli-
sella elokuvallaan Diktaattori (The Great
Dictator, 1940), yleistyi ja sai uusia va-
riaatioita. Kertomukset, joissa tuntematon
ottaa kuolleen paikan ja esiintyy hänenä,
ovat antaneet käsikirjoituksen perustan
monelle mestariteokselle, kuten Otto Pre-
mingerin Laura (1944) ja Alfred Hitch-
cockin Vertigo (1958). Samaan holokaus-
tin vaikutuspiiriin kuuluvat Mandelbau-
min mukaan esimerkiksi järkyttävän ka-
toamisen teema – kuten Michelangelo
Antonionin elokuvassa L’avventura
(Seikkailu, 1960) – sekä kuolemansa jäl-
keen ikään kuin elävänä vaikuttavan hen-
kilöhahmon   käyttö,   kuten   Hitchcockin
elokuvassa Psycho (1960). Holokaustin
haamuun Mandelbaum palauttaa erilais-
ten zombie-hahmojen lisäksi myös mus-
tan elokuvan (film noir) keinoina tutut ta-
kaumat ja kuvan ulkopuolisen kertojaää-
nen.

Holokaustielokuvien ehdoton klassik-
ko ja uraa uurtava teos on Alain Resnais’n
Yö ja usva (Nuit et brouillard, 1955–56,
33 min.), jonka voi katsella internetissä

osoitteessa http://parolesdesjours.free.fr/
nuit.htm. Resnaisn lyhytelokuvan tekee
ainutlaatuiseksi sen tapa luoda katse ny-
kyhetkestä menneisyyteen ja luoda pysy-
viä jälkiä jättäneitä kuvia – eli ikoneja,
jollaisena on pidetty etenkin ruumiskasaa
kuoppaan työntävää puskutraktoria. Res-
naisn elokuva perustui tutkittuun tietoon
ja hän esitti Hitlerin murhakoneiston toi-
minnan selkeässä ja dokumentoidussa
muodossa aikana, jolloin kiinnostus koh-
distui – sekä Yhdysvalloissa että Israelis-
sa – lähes yksinomaan vastarintaliikkee-
seen ja kapinallisiin eikä holokaustin uh-
reihin, joiden katsottiin kulkeneen kohta-
loonsa kuin lampaiden, jotka viedään teu-
raiksi.

Kirjan mielenkiintoisinta antia on
mielestäni Claude Lanzmannin haastatte-
lu. Monista muista tämän ohjaajan kanssa
tehdyistä haastatteluista poiketen aiheena
on Shoah-dokumentin tekninen toteutus.
Lanzmann rakensi pitkän dokumenttinsa
haastattelujen varaan. Näissä holokaustin
tekijät, uhrit ja todistajat puhuvat suoraan
kameraan, valtaosin spontaanisti.
Lanzmann ei käyttänyt lainkaan doku-
mentteja tai dramatisointeja, vaan suun-
nisti haastateltavien reaktioiden ja muistin
avulla kohti historiallista totuutta. Doku-
mentin tekoprosessissa hänelle oli olen-
naista elävän muistikuvan jatkuvuus. Yh-
den kameran käyttö piti haastattelun ku-
van ja äänen yhdessä, mutta vaati kasetin
vaihtamista 11 minuutin välin – hinta,
jonka  Lanzmann  oli valmis maksamaan
saadakseen muistikuvien jatkumon taltioi-
duksi rikkumattomana. Lanzmann käytti
myös   visuaalisia keinoja, jotka saivat
menneisyyden elämään hänen haastattele-
missaan henkilöissä. Keskitysleirissä par-
turina toiminut sai leikata kameran edessä
asiakkaan hiuksia aivan kuin hän oli teh-
nyt vuosikymmeniä aikaisemmin.
Lanzmannille haastateltavien paluu keski-
tysleirin paikoille tekemään silloisia tehtä-
viään on parempi keino johtaa katsoja
kohti totuutta kuin vyöryttää hänen kat-
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sottavakseen dokumentteja.
Los Angelesissa vaikuttavan Bill

Krohnin katsaus holokaustin ja siihen
liittyvän  tematiikan  kuvaamiseen Holly-
wood-elokuvissa avaa kiinnostavan ja
paljon selittävän näkökulman historiaan,
jota ei usein tulla ajatelleeksi. Krohn aloit-
taa jo Hitlerin valtaannoususta ja selittää,
miten elokuvayhtiöt eivät halunneet pilata
Saksan-markkinoitaan esittämällä eloku-
vissaan kielteisiä piirteitä Hitlerin valta-
kunnasta. Juutalaiskysymyksestä vaikene-
miseen vaikutti myös antisemitismin kas-
vu. Poliittisesti huomattava vaikutusvalta
oli Joseph Kennedyn, Yhdysvaltojen
Iso-Britannian suurlähettilään näkemyk-
sellä, joka sai vallan varoittaa tuottajia
natsivastaisten ja juutalaisia näkemyksiä
myötäilevien elokuvien rahoittamisesta.
Vielä vuonna 1940 antisemiittinä tunnettu
Kennedy vetosi antisemitismin kasvuun

Iso-Britanniassa ja vaati sitä, ettei juuta-
laisten kohtelua natsi-Saksassa saa kuva-
ta. Niinpä sodanaikaisissakin elokuvissa,
jotka oli suunnattu Saksaa vastaan, juuta-
laiset hahmot pyrittiin pitämään käsikir-
joituksen ulkopuolella. Poikkeuksia kui-
tenkin oli. Yhtenä ensimmäisistä holo-
kaustiaiheisista elokuvista voidaan pitää
vuonna 1940 ilmestynyttä elokuvaa Mor-
tal Storm, jossa natsien rotuoppia pilkan-
nut juutalainen professori viedään keski-
tysleirille kuolemaan.

Kirjassa on havainnollista kuvamate-
riaalia sekä laaja filmografia. Sen lopussa
esitellään myös holokaustiin liittyvän elo-
kuva-aineiston dokumentointi- ja luette-
lointiprojekti, jonka edistymistä voi seura-
ta Internet-sivulla www.cine-holocaust.
de.

Martti Mäkisalo

HÄKELLYTTÄVÄÄ EPÄJOHDONMUKAISUUTTA

Risto Heikkilä: Tähtitaivaan merkityksiä. Raamatusta ja tähtitieteestä. Kirjapaja 2008.
227 s.

Tähtiharrastaja ja teologi Risto Heikkilä
haluaa kirjansa esipuheessa irtisanoutua
kaikista katsomuksellisista ääripäistä. Tie-
deuskovaisuus on hänen mielestään yhtä
vaarallista kuin mikä tahansa fundamenta-
lismi. Siis fundamentalismikin on vaaral-
lista.

Mutta käytyään sitten käsiksi itse ai-
heeseen Heikkilä pyrkii todistamaan vaik-
ka hampaat irvessä että Raamatussa ker-
rotut tähtitaivaan ihmeelliset ja mahdotto-
matkin ilmiöt ovat kuin ovatkin nykytie-
teen valossa mahdollisia ja siten tosia.

Mitä muuta tämä on kuin fundamenta-
lismia?

Toisaalla Heikkilä varoittaa uskomas-
ta astrologiaan pitäen sitä ikivanhana ja
vahingollisena taikauskona. Mutta kun

kirjoittaja itse päätyy siihen, että kuuluisa
joulun tähti oli Jupiter, joka vuonna 2–3
teki maasta katsoen harvinaisia (näennäi-
siä)  liikkeitä, hän äityy ylistämään, että
vaikka kyseessä oli luonnollinen fysikaa-
linen ilmiö, se oli ”merkitykseltään yli-
luonnollinen”. ”Tähden näkyminen mer-
kitsi lopunaikojen hallitsijan, Jeesuksen
Kristuksen syntymää.”

Mitä muuta tämä on kuin astrologiaa,
käsitystä, jonka mukaan taivaankappaleet
viestivät tärkeitä asioita ihmisille, ja että
jotkut, tässä tapauksessa esimerkiksi tietä-
jät, osaavat noita viestejä lukea?

Kirjan jännitys liittyy siihen, että mi-
ten ihmeessä Heikkilä onnistuu selittä-
mään kaikkein uskomattomimmat Raa-
matussa kuvatut ilmiöt nykytieteen valos-
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sa mahdollisiksi, esimerkiksi auringon ja
kuun pysähtymisen paikalleen kokonai-
seksi päiväksi (Joos. 10:8–14).

Se onnistuu yllättävän helposti.
Ensiksi todistetaan, että ”pysähtymis-

tä” tarkoittava heprean verbi voi tarkoittaa
myös ”aktiviteetin päättymistä”. Aurinko
meni siis pilveen, lakkasi paahtamasta.
Herra ei siis järjestänytkään Joosualle
kunnon  valaistusta tai  pitkitettyä päivää
pakenevien vihollisten teurastamiseksi
niin kuin tähän asti on luultu, vaan riittä-
vän vilpoisat olosuhteet!

Toiseksi mainitaan, että valo taittuu il-
makehässä niin, että lähellä taivaanrantaa
oleva kohde näkyy hetkisen laskeutumi-
sensa jälkeenkin. Näin kuu saattoi olla tai-
vaanrannalla hetkisen ikään kuin paikal-
laan.

Toisin sanoen kokonaiseksi päiväksi
pysähtymisen ja ei-laskeutumisen verbit
ja aikamääreet tarkoittavat auringon koh-
dalla olemista pilven takana koko päivän,
kun taas kuun kohdalla samat verbit ja ai-
kamääreet tarkoittavat että kuu näytti en-
nen lopullista katoamistaan ikään kuin
minuutiksi pysähtyvän taivaanrannalle
(kuten aina muulloinkin laskeutuessaan).

MOT. Siis tämäkin Raamatun kohta
perustuu tosiasioihin eikä ole tarua niin
kuin tiedeuskovaiset ovat taipuvaisia vää-

rin luulemaan.
Vastaavasti kuningas Hiskian aurin-

kokellon taaksepäin liikkuva viisari selit-
tyy, ei sekään maapallon pyörimisliikkeen
pysähtymisellä, joka olisi merkinnyt inhi-
millisen elämän loppua, vaan hyvin ylei-
sellä ilmakehän haloilmiöllä, ns. sivuau-
ringoilla, oikean auringon heijastumilla il-
makehän jääkiteistä. Tämäkin Raamatun
kertomus on siis totta!

Ehkä kiinnostavin kysymys, jota kirja
oikeasti inspiroi pohtimaan, kuuluu seu-
raavasti: mitä lisäarvoa Raamatulle voi
antaa se, jos sen kaikkein tarunomaisinkin
ja uskonnollisesti vähämerkityksellisin ai-
nes ”todistetaan” mahdolliseksi ja vieläpä
menetelmin, jotka herättävät jos mahdol-
lista vielä enemmän kysymyksiä ja epäi-
lyksiä kuin itse tekstit, joita todisteet on
tarkoitettu puolustamaan?

Kuvaavasti Heikkilä ei muuten viittaa
sanallakaan siihen Joosualta lainatun koh-
dan ongelmaan, joka askarruttaisi tavallis-
ta kaduntallojaa ehkä kaikkein eniten: mi-
ten kristinuskon Jumalan kuvaan sopii se,
että hän ylipäätään järjestää – olivatpa
keinot mitkä hyvänsä – Joosuan sotajou-
koille mahdollisimman otolliset olosuh-
teet naapuriheimojen perinpohjaiseksi tu-
hoamiseksi?
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Vartijan matkassa vuonna 1888.

Heidi Haahtela

Tämänkertainen sitaatti 120 vuoden takaa vie meidät seuraamaan lepopäivän viettoa

paatuneessa Helsingissä. Elämänmeno aamusta iltaan käydään seikkaperäisesti läpi,

yksityiskohtia kaihtamatta. A. Auvisen kirjoitus Kirje Helsingistä on päivätty kesäkuulle

1888.

Mutta vietetään sitä toisellakin tapaa lepo-
päivää täällä. Ennenkuin lyhimmänkään
yön jälkeen aurinko on noussut päivän tu-
lemista ilmoittamaan, ollaan kirjapainois-
sa ahkerassa työssä, sillä tulevathan U.
Suometar, Finland, Nya Pressen, H. Dag-
blad, Hufvudstadsbladet ja P. Uutiset sun-
nuntaisinakin ulos. Ja tuskin olet vuoteel-
tasi noussut, jos vähänkin myöhempään
makaat, niinkuin suuremmissa kaupun-
geissa on tapa, on jo sanomalehtipoika
tuonut tilatun lehtesi kirjelaatikkoosi.
Maalta äsken tänne muuttanut oudoksuu
epäilemättä kovin tuota sunnuntaiaamu-
puuhaa; mutta  pääkaupunkilainen  siihen
vähitellen tottuu. Jos lukukausien aikana
asut perheessä, jossa on koululaisia, näet,
kuinka he ahkerasti sunnuntaipäivän joko
lukevat tai kir joittavat, ja jos kysyt syytä
siihen, sanovat, että kouluissa tavallisesti
juuri   sunnuntaiksi   varataan suurimmat
läksyt ja useimmat kirjoitukset. Jos taas
omantuntosi viettiä seuraten lähdet kiiruh-
tamaan aamujumalanpalvelukseen kiittä-
mään ja rukoilemaan seurakunnan kanssa
Jumalaa, ja satut kulkemaan läheltä rauta-
tien asemaa, niin huomaat, kuinka sinne-
päin mustana juovana menee ihmisiä joko

jalkaisin tai hevosilla. Rakkaassa isän-
maassamme ei näet rautatienliikenteen
suhteen tehdä minkäänlaista erotusta arki-
ja pyhäpäivän välillä, vaan suurimpina
juhlapäivinäkin  näkee liikkeessä  niinhy-
vin matkustaja-, kuin myös, mikä on vielä
ikävämpää, tavarajuniakin. Jos taas kirk-
komatkalla kesäisenä vuoden aikana tulet
sataman, varsinkin eteläisen ohi, niin huo-
maat siellä jotenkin vilkkaan höyrylaiva-
liikkeen. Puhumattakaan suuremmista lai-
voista, jotka tietysti eivät voi muuttaa
säännöllisiä kulkuvuorojaan, vaikkapa ne
sattuisivatkin suurimmaksi juhlapäiväksi,
risteilee kaupungin ja sen kauniin ympä-
ristön välillä koko joukko pieniä höyryve-
neitä, jotka tosin – toivokaamme ainakin
niin – tuovat kaupunkiin ja vievät sieltä
kirkkoväkeä, mutta joiden suurimpana an-
siona ovat nuo lukuisat pääkaupunkilaiset,
suuret ja pienet, jotka pyrkivät edes tänä
päivänä kaupungin tomusta hengittämään
luonnon raitista ilmaa ja ihailemaan kesän
suloutta jossakin paikassa saaren rannalla
tai niityn viheriäisessä ruohostossa. Tus-
kin kulunee ainoatakaan sunnuntaita pit-
kän kesän aikana, jona ei nuo pienet höy-
ryveneet, joita tavallisesti seuraa musiikki

158



ja hyvä ravintola yleisön houkutukseksi,
tekisi huvimatkoja. Ja jos lopuksi et satu
kirkkomatkallasi kulkemaan asemahuo-
neen, etkä haminan ohitse, vaan muita ka-
tuja pitkin, niin jotenkin usein tapaat su-
vella noita valkeisin, melkein paidan ta-
paisiin takkeihin puettuja, kypäripäisiä
vapaaehtoisen palosammutuskunnan jäse-
niä, jotka ovat alkaneet sunnuntainsa vir-
kistävällä voimistelulla ja tulipalon sam-
muttajan ammattiin kuuluvilla harjoituk-
silla.

Mitä näistä kaikista on sanottava? Py-
hittävätkö kaikki nämä lepopäivänsä Ju-
malan kunniaksi? Moni vastaa epäilemät-
tä myöntämällä. Eikö rautatiejunat ja höy-
ryalukset saata yhtä hyvin kulkea sunnun-
taina kuin muinakin päivinä? Eikö kon-
duktööri, jarrumies, veturin kuljettaja ja
lämmittäjä, kapteeni, perämies, matroosi
tai voimistelija voi työnsä kuluessa irroit-
taa sydäntänsä kaikesta maallisesta ja
hengessä kääntyä taivaan Jumalan puo-
leen yhtä hyvin kuin kirkossa kävijä?
Eikö maalla ja merellä kulkija, rautatieju-
nan rauhattomalla penkillä tai meren aal-
toja kyntävän aluksen hytissä tai kannella
istuva matkamies voi yhtä hyvin viljellä
tänä päivänä Jumalan sanaa ja rukoukses-
sa lähestyä Jumalaa kuin ahkera kirkossa
kävijäkin? Niin, voiko niin sitä tehdä? Ja
tekeekö hän niin?

Tulee sitten sunnuntai-ilta ja silloin
vasta varsinaiset huvitukset alkavat. Teaat
terit, talvisaikoina suurenmoisine näytelmi-
neen suomalaisen, ruotsalaisen ja usein
venälaisen teaatterin huoneustossa, kesä-
aikoina kaikellaisine temppujen osoituksi-
neen Kaivopuistossa ja  Hesperian luon-
non ihanassa paikassa, sirkukset, jotka,
silloin kuin ne ovat täällä, sunnuntaipäivi-
nä tavallisesti antavat kaksi juhlanäytän-

töä asiaan kuuluvien hevos- ja ihmishyp-
pyjen kanssa, konsertit musiikin tuntevia
ja alennetuilla hinnoilla yhteistä kansaa
varten, monesti juuri vähää ennen
ehtoojumalan palveluksia, monen moisten
yhdistysten toimeen panemat, useinkin
juominkien, torvisoiton ja vilkkaan, maa-
nantai-aamuun kestävän tanssin kanssa
yhdistetyt iltahuvit, kokoovat suuren osan
pääkaupungin varsinkin nuoresta kansasta
helmoihinsa. Näistä tuskin rohkenee mi-
tään epäilystä, vielä vähemmän pahaa lau-
sua, ennenkuin merkitään joko vanhoilla-
olijaisuuden tai taantumisen leimalla. On-
han teaatteri esim. hallituksen suosima
lempilapsi, joka nauttii vuosittain useita
kymmeniä tuhansia   markkoja   Suomen
kansan yhteisiä varoja, kun se muka on
sivistys-  ja  mieltä jalostuttava  laitos. Ja
kun pääkaupungin suomalainen yleisö ei
sittenkään tahdo oikein ahkerasti käydä
noissa „sivistyslaitoksissa”, niin sanoma-
lehdissä tuon tuostakin kehoitetaan niissä
käymään ja sunnuntaisin annetaan mones-
ti kansan näytäntöjä alennetuilla hinnoilla.
Rohkenen kuitenkin luulla, että ne ihmi-
set, jotka ahkerasti käyvät joko teaatteris-
sa, konserteissa, sirkuksissa tai tanssiai-
sissa, eivät ole ahkeroita kirkossa kävijöi-
tä, eivätkä myöskään Herran päivän pyhit-
tämisen harrastajoita. Kun sitten noista
pyhäpäivänä tapahtuvista monen moisista
huvituksista on paksuilla ja lihavilla kir-
jaimilla ilmoitus luettavana edellisen päi-
vän sanomalehdissä, jotka leviävät laajal-
le Suomen kansan alhaisimpiin kerroksiin
asti, on moinen tapa omiansa tur-
melemaan kansan tervettä aistia lepopäi-
vän pyhittämisen suhteen.

Entä sitten ravintolat ja kapakat? Min-
kälainen liike niissä on pyhäpäivinä? –
Juoppous on valitettavasti kansamme hel-
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masyntejä. Ja liioittelematta voinen sanoa,
että tämän synnin harjoitus on pyhäpäivi-
nä suurempi kuin muina. Tämän vuoden
alusta kesäkuun 3 päivään asti on
pyhäpäivinä korjattu yksistään 2:een po-
liisivahtikonttoriin kokonaista 324 juopu-
nutta: Huomiota ansaitsee vielä se seikka,
ettei yhtään sunnuntaita ole kulunut, jona
ei yhtään juopunutta sinne ole viety. Vä-
hin määrä näyttää olleen juopuneita Mari-
anpäivänä, sillä silloin sinne vietiin aino-
astaan 3; enin taas 1:nä Helluntaipäivänä,
jolloin sinne vietyjen juopuneiden luku-
määrä oli 25. Muistettava kuitenkin on,
että täällä on 2 varsinaista poliisivahti-
konttoria ja  sitä  paitsi 2 haarakonttoria.
Vaikka tosin 2:nen vahtikonttori on siinä
kaupunginosassa, jossa juopuneita on run-
saimmin, lienee hyvin luultavaa, että toi-
siin konttoreihin yhteensä on saman ajan
kuluessa pyhäpäivinä korjattu ainakin
yhtä monta kuin 2:een yksinänsä,  joten
tuo pyhäpäivinä juopuneiden luku oikeas-
taan on otettava kahta suuremmaksi eli
648 viiden kuun ajalla – tai vuodessa
koko joukon päälle tuhanneksi. Näiden
onnettomien joukossa lienee monta sem-
moista, jotka vuoden kuluessa useamman
kerran saavat „pyhittää lepopäiväänsä”
poliisikammarin putkassa. Voidaksemme
kuitenkin saada edes jonkunlaisen käsi-

tyksen kysymyksessä olevan paheen ylei-
syydestä ei meidän tule ottaa lukuun ai-
noastaan niitä, jotka poliisi yleisen turval-
lisuuden säilyttämiseksi ottaa huostaansa,
vaan myös vähemmän juopuneet. Eräänä
sunnuntai-iltana, 8/11 1885, panivat
täkäläiset raittiuden harrastajat toimeen
väenlaskun nähdäksensä kuinka paljon
kansaa kapakoissa käy, ja tulokseksi tuli
tuo hämmästyttävä tieto, että kahden tun-
nin ajalla, kl. 6–8 j. pp, eli juuri silloin
kuin kirkoissa pidetään iltajumalanpalve-
luksia, kävi niissä yhteensä 4,634 henkeä.
Toivomme tosin yhdeltä puolen, ettei lä-
heskään kaikki olleet juopuneita, mutta
pidämme toiselta puolen varmana, ettei ne
myöskään olleet kelvollisia lepopäivän
pyhittäjiä.

Ja kun vihdoin lepopäivä on myöhään
ehtooseen kulunut ja  yön verho „kattaa
kaupungin ja maan”, mitä kaikkea pahuut-
ta silloin harjoitettaneenkin, sitä ei ihmis-
silmä voi tarkoin nähdä, sen tietää yksin
Jumala. Varmaa kuitenkin on, että pyhä-
päivän kuluttua poliisi haalaa tavallista
suuremman joukon noita „yhteiskunnan
hylkyjä”, miehiä  ja  naisia, kirkkoherran
kansliaan ja pyytää heille papinkirjoja
nähdäksensä heidän entisiä „ansioitansa”
ja voidaksensa kullekin sitten antaa ansai-
tun palkkansa.
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