
Jumala ja ateismi

Mooseksen ikään ehtineen Vartijan juhla-
seminaari pidettiin haastavaksi koetusta
aiheesta. Ateismilla ja kriittisellä keskus-
telulla Jumala-uskosta on ollut julkisessa
sanassa viime aikoina nostetta, eikä aivan
syyttä. Ateismi on kehittynyt sekä meillä
että muualla niistä ajoista, jolloin kotia,
uskontoa ja isänmaata vastustettiin mar-
xismi-leninismin ja tieteellisen materialis-
min voimin. Nykyisin vastakkain ovat yh-
täältä modernisoitunut kansankirkko ja
pluralisoitunut teologia sekä toisaalta tie-
teellistä maailmankuvaansa monipuolista-
nut ja sekulaariin humanismiin liittyvä
ateismi. Samalla kun suomalaiset ateistit
kannustavat kirkon rutiinijäseniä   eroa-
maan, he hakevat myös keskusteluyhteyt-
tä kirkkoon ja teologiaan. Nyt ei ole yliol-
kaisen polemiikin ja mustamaalauksen,
vaan rakentavan keskustelun aika. Sen
päämääränä ei ole tehdä uskovista ateiste-
ja eikä ateisteista uskovia, vaan puhua,
kuunnella ja ymmärtää, mitä vastapuolella
sanotaan. Kysymys ei ole pelkästä luon-
nontieteen reseptiosta tai tieteenfilosofi-
sesta pohdinnasta, vaan kummassakin lei-
rissä olevien ihmisten itseymmärryksestä
ja identiteetistä.

Juhlaseminaarin esitelmät, jotka jul-
kaistaan tässä lehdessä sellaisinaan, eivät
niinkään anna oikeita tai vääriä vastauk-
sia, vaan avaavat uusia kysymyksiä. Mi-

nusta kristittyjen ja ateistien kannattaisi
kuurojen dialogin sijaan keskustella ku-
vaamalla Jumala-uskoa ja ateismia – tai
ehkä paremmin: sekulaaria humanismia –
rinnakkaisina prosesseina, joilla on kriitti-
nen suhde toisiinsa. Tällaisen lähtökohdan
tarkoituksena ei ole tehdä esimerkiksi us-
koa immuuniksi kritiikille, vaan hahmot-
taa asiaan kuuluvat kysymykset koko laa-
juudessaan. Toisen osapuolen ymmärtä-
minen sisältä päin ei ole välttämätöntä,
mutta itse ainakin pidän sitä kiinnostava-
na haasteena.

Ateistit lähtevät liikkeelle tieteellises-
tä uskontokritiikistä. Jumala on heille yk-
sinkertaisesti olento, joka ei selitä mitään
ja jolle ei ole minkäänlaista sijaa tieteelli-
sessä maailmankuvassa. Edistysaskeleet
esimerkiksi tähtitieteessä, evoluution ja
historian tutkimuksessa sekä kognitiotie-
teissä täyttävät kiihtyvällä vauhdilla auk-
koja, joihin Jumalaa on yritetty sijoittaa.
Myös uskonnon synty ja kehitys voidaan
selittää inhimillisen kulttuurin prosessei-
na, jotka eivät luo yhteyttä itsensä ulko-
puolelle vaan ainoastaan ihmisten erilai-
siin tarpeisiin ja toiveisiin. Asioita, joita ei
tunneta tarpeeksi hyvin, selitetään yli-
luonnollisten agenttien toiminnalla.

Monet modernit kristityt – vaikka ei-
vät läheskään kaikki – hyväksyvät suuren
osan ateistisesta uskontokritiikistä, koska
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eivät koe lainkaan tarpeelliseksi kilpailut-
taa uskoaan tieteellisen maailmankuvan
kanssa. Raamattu tiedetään oman aikansa
käsityksiin liittyväksi kirjaksi ja Jumalan
olemassaolon todistaminen nähdään toi-
vottomaksi tehtäväksi. Miksi Luoja, kaik-
kivaltias ja rakastava Jumala sallii tolkut-
tomasti elämää haaskaavan kärsimyksen?
Pystyykö hän tekemään niin suuren kiven
ettei jaksa itse kantaa sitä? Ja niin edel-
leen.

Uskovat ihmiset eivät pysty erotta-
maan Jumalan olemista ihmisen olemises-
ta. Heille usko Jumalaan toteutuu kulttuu-
rissa, elämässä, jota eletään päivästä toi-
seen, eikä luonnossa, jota tarkastellaan to-
disteita ja argumentteja etsien. Uskovalle
ihmiselle Jumala ei ole koskaan paljas tie-
dollinen kohde, vaan ratkeamaton salai-
suus, johon liittyvät ihmisen kaikki aistit
ja suuret kokemukset. Kristillisessä us-
kossa Jumalaa ei voi erottaa uskon sisäl-
löistä – hyvästä ja pahasta, synnistä ja ar-
mosta, kaipuusta ja rakkaudesta. Kärjis-
täen voisi sanoa: jos Jumala olisi kaikki-
valtias, lopullinen  selitys  tai  täydellinen
rakkaus, hän lakkaisi olemasta Jumala.
Sen sijaan hänestä tulisi luonnonlaki, kai-
ken ratkaisu ja draaman loppu. Usko Ju-
malaan ei voi elää ilman sitä todistamisen
mahdottomuutta, jonka jokainen ateisti
näkee uskon ydinongelmaksi.

Ateistille uskonnollinen puhe ei mer-
kitse mitään, koska sen hyväksyminen

vaatii koko uskoon liittyvän järjestelmän
vastaanottamista. Länsimainen ateisti ka-
tuu, iloitsee, rakastaa ja vihaa siinä missä
kristittykin, mutta hän ei kytke inhimilli-
syyttään kristinuskon välittämään perin-
teeseen. Toisaalta sekulaari humanismi on
paljossa riippuvainen kristinuskon kult-
tuuritraditiosta eikä ainoastaan vastusta-
vassa mielessä. Kristityn on kuitenkin
syytä huomata, että ateistilla on oikeus
identiteettiinsä riippumatta siitä, millaisis-
ta aineksista hän elämänkatsomuksensa
kokoaa. Sama oikeus on kristitylläkin.
Hänen ei tarvitse todistaa uskoaan todeksi
voidakseen pysyä kristittynä – ja nimen-
omaan sellaisena kristittynä, jollainen itse
kokee olevansa.

Minusta tuntuu, että sekä teismi että
ateismi elävät siitä, että elämälle ei ole
selitystä eikä  tarkoitusta. Ihmiset luovat
jatkuvasti selityksiä ja tarkoituksia, joista
suuri osa on variaatioita ikiaikaisista tee-
moista – sellaisista, joista emme pääse iki-
nä eroon. Osa selityksistä ja tarkoituksista
taas katoaa auttamattomasti menneisyy-
teen. Sillä välin elämän selittäminen on
kuin ilmaa kourisi. Anton Tšehov sanoo
kirjeessään vaimolleen Olga Knipperille:
”Sinä kysyt, mitä elämä on. Se on kuin
kysyisi, mikä on porkkana. Porkkana on
porkkana eikä siitä voi tietää sen enem-
pää.”

Matti Myllykoski
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Erik Wahlström

Jumalattoman hyvä elämä

Presidentti Bill  Clinton tuli kuuluisaksi
vuonna 1998 kiemurrellessaan erikois-
syyttäjä Kenneth Starrin kuulustelussa.
Clinton päästi suustaan kultajyvän, josta
heti tuli klassikko: ”It depends upon what
the meaning of the word is is” eli ”riippuu
siitä mikä merkitys on sanalla on.” Kysy-
mys oli siitä, oliko Clinton valehdellut ai-
kaisemmin senaatin komitealle kieltäes-
sään harrastaneensa seksiä Valkoisen ta-
lon harjoittelijan Monica Lewinskyn
kanssa. Clinton vetosi siihen, että suusek-
si ei olisi oikeata seksiä. Clinton oli oi-
keassa siinä, että paljon riippuu siitä, mikä
merkitys sanalla is/on on. Eikä vain sek-
sissä. Jumala itse painottaa on-sanan pe-
rustavanlaatuista merkitystä. Jahvehan
määritteli itsensä sanomalla ”Olen se joka
minä olen”.

Uskonnossakin siis paljon, itse asiassa
kaikki, riippuu siitä mitä sana on/is tar-
koittaa. Herran rukouksessa Isän sanotaan
olevan taivaassa. Mutta mikä merkitys on
sanalla on tässä tapauksessa? Millä tavalla
Jumala on taivaassa? Uskovaisen erikois-
syyttäjän kielenkäytön mukaan Jumala on
nimenomaan sanan arkisessa merkityk-
sessä, eikä sen selittämiseksi tarvitse tur-
vautua saivarteluun. Jos Jeesus on sano-
nut että hänen isänsä on taivaassa, niin
siellähän isä on. Presidentti Clintonin sal-
livamman kielenkäytön mukaisesti taivas

ei välttämättä ole sanan konkreettisessa
mielessä. Jumalalla ei tarvitse olla yhtään
konkreettista olinpaikkaa, vaan hän saat-
taa olla kaikkialla yhtaikaa. Niin, jotkut
jopa esittävät, että Jumala itse on kaikki.

Nykyään suurin osa Länsi-Euroopan
uskovaisista noudattaa Clintonin seman-
tiikkaa kun kyseessä on Jumalan olemas-
saolo, mukaan lukien kirkkojen papit ja
piispat. Mutta erikoissyyttäjän arkisempi
kielenkäyttö on  kaikkea  muuta kuin ai-
kansa elänyttä. Kirjaimellinen raamatun-
tulkinta on itse asiassa vahvistumassa ka-
rismaattisen kristinuskon leviämisen
myötä erityisesti Afrikassa ja Etelä-Ame-
rikassa. Jahven oma itsemäärittely, ”minä
olen se joka minä olen” taas menee yli
sekä Clintonin että Starrin semantiikan,
logiikan tuolle puolen. Lauseen rekursii-
visuudesta johtuen se sijoittuu samaan it-
seensä viittaavien mahdottomien lausei-
den luokkaan kuin kreetalainen valehteli-
japaradoksi. Jahve laskee siis leikkiä uh-
maamalla inhimillisen logiikan sääntöjä.

Oletan, että olen saanut kunnian tulla
tähän seminaariin, koska minulta ilmestyi
romaani Jumala toissa vuonna – eihän mi-
nulla ole sen kummempaa asiantuntemus-
ta seminaarin tematiikasta. Romaanini ko-
miikka, sikäli kun sitä on, perustuu siihen
että luen Raamattua erikoissyyttäjä Star-
rin semantiikan kautta, en presidentti

163



Clintonin, Jahvesta puhumattakaan. Ole-
tan että Jumala on kirjaimellisesti juuri
sellainen kuin Raamattu häntä kuvaa. Ja
koska Raamattu koostuu eri aikoina kir-
joitetuista kirjoituksista, sen kuva Juma-
lasta tietenkin myös muuttuu.

Entinen jesuitta Jack Miles julkaisi
1996 erittäin mielenkiintoisen kirjan God
– An Autobiography, jossa hän lukee Van-
haa Testamenttia kuin kirjallisuuskriitik-
ko, ikään kuin kohteena olisi Shake-
spearen Hamlet  tai Sofokleen Oidipus.
Hän panee merkille Jumalan asteittaisen
vetäytymisen. Ensimmäisen Mooseksen
kirjan ensi sivuilla Jumala kävelee Eede-
nin puutarhassa yhtä konkreettisesti kuin
vastaluodut Aadam ja Eeva, keskustelee
heidän kanssaan ja lopulta jopa ompelee
heille nahkavaatteet omin käsin karkotet-
tuaan heidät puutarhasta. Raamatun alun
Jumala on toisinaan jopa pelottavan konk-
reettinen. Eräässä merkillisessä kohtauk-
sessa, johon palaan myöhemmin, Jumala
yrittää tappaa oman profeettansa, Moo-
seksen, mutta epäonnistuu. Siinain vuo-
rella Jumala tarjoaa illallista israelilaisten
johtomiehille  ja jyrisee valitulle  kansal-
leen.

Mutta ajan mittaan Jumala vetäytyy.
Viimeiset  suorat  sanat ihmiselle Jumala
lausuu Jobille. Sen jälkeen hän puhuu
vain epäsuorasti profeettojensa kautta.
Lopulta sekin väylä menee kiinni. Jumala
vaikenee.

Kirjallisuuskriitikon näkövinkkelis-
tään Miles näkee paljon yhtäläisyyksiä
Jahven ja Hamletin välillä, mutta vähem-

män Oidipuksen, sillä Hamletin kohtalo
oli seurausta hänen omasta persoonalli-
suudestaan. Oidipus taas oli ulkopuolisten
voimien leikkikalu.

Romaanini hyvää tarkoittava mutta
vähän tyhmä kertojaääni selittää Jumalan
muuttumista sillä, että hän yksinkertaises-
ti vanhenee. Luomiskertomuksen Jumala
oli nuori mies, täynnä intohimoa ja tar-
moa. Mutta vastoinkäymisten ja virheiden
kautta hän pehmenee ja viisastuu. Lopulta
hän  saa  lapsen – yhden ainoan – ja se
merkitsee hänen lopullista aikuistumis-
taan. Kun intohimoinen ja empaattinen
Jeesus astuu lavalle, mukanaan äiti Maria
ja Pyhä Henki (joka sivumennen sanoen
on mielestäni vähän turha keksintö kris-
tinuskon dogmatiikassa) isä-Jahven rooli
kutistuu yleisen järjestyksen ylläpitäjäksi.
Lopulta hän vetäytyy eläkkeelle, väsynee-
nä ja tarpeettomana.

Olin kuvitellut, että maailmankaikkeu-
den alkaminen Jumalan siemensyöksystä
olisi ollut oma keksintöni, mutta jälkeen-
päin minulle valkeni että sama idea sisäl-
tyy  egyptiläiseen luomismyyttiin. Juma-
lan esinahan kuvaus puolestaan on luulta-
vasti omani. Se ei ole pelkkä vitsi, vaan
tarpeellinen kertomuksen logiikan kannal-
ta. Ympärileikkaushan oli erittäin keskei-
sessä roolissa sekä juutalaisuudessa että
varhaiskristillisyydessä. Nykyihminen,
joka ensikertalaisena lähtee lukemaan
Raamattua läpi, havahtuu huomaamaan
kuinka keskeinen tämä groteski seremonia
on kautta historian, aina siitä lähtien, kun
se kerran oli Jumalan käskystä pantu alul-
le. Tämä merkillisyys selittyy kirjani mu-
kaan parhaiten sillä, että Jumalan oman
esinahan on täytynyt olla liian kireä. Tästä
syystä hän käynnisti esinahkojen hävitys-
kampanjan valitun kansansa parissa.

Luomiskertomuksen Jumala oli nuori mies, täyn-
nä intohimoa ja tarmoa. Mutta vastoinkäymisten
ja virheiden kautta hän pehmenee ja viisastuu.
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Jae 2 Moos. 4:24 sisältää merkillisen
kohtauksen,  joka meidän  Raamatussam-
me kuuluu näin: Matkan varrella Herra
tuli Moosesta vastaan paikassa johon hän
oli perheineen yöpynyt ja aikoi surmata
hänet. Silloin Sippora otti terävän piiki-
ven, leikkasi pois poikansa  esinahan  ja
kosketti sillä Mooseksen jalkojen väliin
sanoen: ”Sinä olet minun veriylkäni.”
Niin Herra jätti Mooseksen rauhaan. Sip-
pora oli ensimmäinen, joka sanoi ”veriyl-
kä” puhuessaan ympärileikkauksesta.

Suomenkielinen raamatunkäännök-
semme on löysä ja epätieteellinen. Tarvit-
semme pikaisesti uuden käännöksen, joka
noudattaa ruotsinkielisen Bibel 2000:n ta-
soa! Suomentaja tietää kertoa, että Sippo-
ra kosketti Mooseksen jalkojen väliin äs-
ken irtileikkaamallaan esinahalla, mutta
sitäpä ei ruotsintaja (eikä englannintaja-
kaan) tiedä, eikä tieto kuulemma sisälly
alkutekstiinkään. Sippora on voinut kos-
kea myös Herran jalkojen väliin.

Koko kohtaus on erittäin mielenkiin-
toinen ja varmaan selitettävissä tiedemie-
hen tekstin ulkopuolella olevasta näkökul-
masta tai presidentti Clintonin inklusiivi-
sen hermeneutiikan avulla. Jumala-ro-
maanin naiivi kertoja taas tulkitsee koh-
dan kirjaimellisesti. Hän selittää, että Ju-
mala säikähti odottamatonta esinahkaa,
jota yhtäkkiä heilutettiin hänen kasvojen-
sa edessä ja jätti siksi uhrinsa rauhaan.
Sen, miksi Jumala halusi murhata oman
profeettansa, kertoja selittää sillä, että hän
oli kiihkeä nuori mies, jolta puuttui aikui-
sen kypsyys. Nuori jumala kokeilee voi-
miaan ja pelottelee ympäristöään tem-
puillaan ja mielenosoituksillaan, mutta
häneltä puuttuu selvä näkemys siitä, mi-
hin hän voimaansa lopulta tahtoo käyttää.
Hänellä on taipumus tuntea itsensä tär-

keäksi ja pullistella kannattajiensa edes-
sä.

Romaanin Jeesus-kuva on positiivi-
nen. Jeesus  edustaa  sydäntä ja spontaa-
niutta, mutta hän ei aluksi mahda mitään
isänsä järjestyksenpidolle. Jeesus esimer-
kiksi intoutuu lupaamaan kuulijoilleen,
että hän palaa heidän luokseen heidän vie-
lä eläessään. Mutta järjestyksen Jumala ei
salli Jeesuksen lunastaa lupaustaan, sillä
se ei kuulunut hänen suunnitelmiinsa, eikä
Jeesus ollut kysynyt lupaa esittää mitään
sellaista.

Jumalan vanhetessa hän kuitenkin
heikkenee ja hänen poikansa vahvistuu.
Esimerkiksi moderni anestesiologia kehit-
tyy rakastavan Jeesuksen myötävaikutuk-
sella. Naisten ei lopulta enää tarvitse syn-
nyttää tuskissaan, vaikka ankara Jumala
oli nimenomaan määrännyt niin aikojen
alussa.

Jos olisin lukenut Kari Kuulan erin-
omaisen kiinnostavan kirjan Helvetin his-
toria, Jeesus-potrettini olisi ollut hieman
synkempi ja olisin ottanut siihen enem-
män  muslimifundamentalismista polveu-
tuvia aineksia. Kuulan kirja ilmestyi kui-
tenkin samanaikaisesti romaanini kanssa,
ja vaikutteet jäivät saamatta. Kuula toteaa,
että olemme tottuneet näkemään Jeesuk-
sessa spontaania rakkautta ja anteeksian-
toa, kun taas Paavali nähdään pikkumai-
sena systemaatikkona, joka loi uudelle us-
konnolle dogmatiikan. Mutta valitettavas-
ti Jeesus, eikä Paavali, oli se, joka laski
perustan sille piinahelvetille, joka on ollut
länsimaiden painajainen niin monena
vuosisadan aikana. Jeesushan sanoi Mat-
teuksen mukaan (25:41): ”Menkää pois
minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen,
joka on varattu Saatanalle ja hänen enke-
leilleen.” Näillä sanoilla hän lasketti kult-
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tuurimme ylle synkän varjon jota ei ollut
Vanhan Testamentin aikana. Silloinhan
niin hyvän- kuin pahantekijät yksinkertai-
sesti lakkasivat olemasta kuollessaan.

Ärhäkkä ateisti ja poleemikko Chris-
topher Hitchens vastustaa    uskontoa
muun muassa sen takia että se ei ole totta.
Viisas presidentti Clinton pitäisi Hitchen-
siä naiivina ja  huomauttaisi, että kaikki
”riippuu siitä, mikä merkitys sanalla on
on”. Toki uskonnon mahdollisesti esittä-
mät luonnontieteelliset väitteet, kuten
kiertääkö maa aurinkoa vai päinvastoin,
ovat joko totta tai ei, mutta harvoin enää
kuvitellaan, että uskonnon väittämät olisi-
vat luonnontieteellisiä kuvauksia.

Kuulemme iltapäivällä Petri Meren-
lahden esitelmän Miksi Jumala on ole-
massa. Itse lähestyn tätä kysymystä lapse-
ni korttipelin kautta. Sen nimi on Memo-
ry, ja siinä käytetään kortteja pareittain.
Pakassa on esim. 2 koirakorttia, 2 ome-
naa, 2 linnaa jne. – yhteensä 33 paria. Ne
sekoitetaan ja levitetään pöydälle kuvat
alaspäin. Pelaaja nostaa kaksi korttia, ja
jos ne ovat paria hän saa pitää ne ja saa
uuden vuoron. Jos ne eivät ole paria hän
näyttää kortit muille pelaajille, laittaa ne
takaisin samoille paikoille pöydälle ja
vuoro siirtyy seuraavalle. Pelin edetessä
muisti on koetuksella kun joku ensin esi-
merkiksi nostaa koiran kuvan ja yrittää
muistaa missä toinen koirakortti sijaitsee.

Kuka tahansa teinityttö voittaa minut

tässä pelissä  mennen  tullen. Pelaan sitä
joskus itsekseni testatakseni kuinka pit-
källe seniiliyteni on edennyt. Tulos on
surkea, jos nostelen kortteja umpimäh-
kään. Mutta voin keksiä pieniä tarinoita
korteista. Jos esimerkiksi nostan kummi-
tuksen ja pöllön saatan keksiä: ”Ahaa,
kaksi yöolentoa siis. Mahtavatko ne kos-
kaan kohdata lentäessään taloni yli?” Lai-
tan kortit takaisin pöydälle. Kun sitten jat-
kossa nostan pöllön, muistan tarinan ja
pystyn paikantamaan pöydällä lymyilevän
toisen pöllön. Tällä tekniikalla pystyn
venymään melkein teinitytön tasolle.

Korteissa itsessään ei ole mitään sys-
tematiikkaa, nehän sijaitsevat pöydällä
umpimähkään. Mutta minä olen mielival-
taisista aineksista luonut niille oman koor-
dinaatistoni. Näin toimii myös uskonto.
Sen kertoma tarina auttaa ihmisiä orien-
toitumaan elämän suuressa pelissä, jossa
kortit makaavat sikin sokin pöydällä, sii-
täkin huolimatta, että Christopher Hitch-
ens huomauttaa, että se ei ole ”totta”.

Uskonnolla voi myös olla selviyty-
misarvoa ryhmälle. Moderni biologia on
kääntymässä käsitykseen, joka oli tabu
vielä 50 vuotta sitten. Sen mukaan evo-
luutiolla on mekanismeja, jotka voivat
vaikuttaa ryhmään eivätkä ainoastaan yk-
silöön. Näin yksilön altruismi ei enää olisi
mysteeri. Olisi  tieteellisesti ymmärrettä-
vää, että yksilö voisi uhrautua sellaisten
muiden yksilöiden hyväksi, joille se ei ole
lainkaan sukua.

Uskonnolla voi olla kyky sementoida
keskinäistä auttamista harjoittajiensa ryh-
män sisällä. Ja mitä hienointa, vapaamat-
kustajat paljastavat ja rankaisevat itseään
omantunnon kautta. Samalla on tietenkin
selvää, että uskonnon kollektiivinen voi-
ma myös voi auttaa hyökkäämään ryh-

Uskonnon kertoma tarina auttaa ihmisiä orientoi-
tumaan elämän suuressa pelissä, jossa kortit ma-
kaavat sikin sokin pöydällä, siitäkin huolimatta,
että Christopher Hitchens huomauttaa, että se ei
ole ”totta”.
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mään kuulumattomien kimppuun, kuten
itsemurhapommittajat todistavat.

Hyvyys ei kuitenkaan ole loogisesti
riippuvainen mistään muusta kuin itses-
tään. Ei ole mitään järkeä rakentaa moraa-
lisysteemiä riippuvaiseksi Jumalan aukto-
riteetista, sillä silloin voi kysyä: ”No, mis-
tä Jumala sitten on riippuvainen?” Se joh-
taa loputtomaan kiertoon. Lisäksi moraa-
lin Jumalalle alisteinen asema johtaisi sii-
hen, että hyvä voisikin olla paha ja päin-
vastoin, jos Jumala niin käskisi.

Paavi Benedictus XVI syytti islami-
laista Allahia juuri tästä kuuluisassa pu-
heessaan Regensburgin yliopistossa 2006.
Puhe johti laajoihin protesteihin arabi-
maissa. Allah on liian kaikkivoipa. Bene-
dictuksen mukaan kristittyjen Jumala taas
on rationaalinen olento, ja paavi väittikin,
että länsimainen rationalismi on erottama-
ton osa kristillisyyttä. Kristinusko on
Kreikan ja Israelin yhteensulautuma, ei-
vätkä nämä kaksi suurta traditiota ole tois-
tensa vastakohtia. Benedictuksen Jumala
ei voisi käskeä ihmisiä tekemään pahaa,
sillä hyvä ja paha eivät ole Jumalan muu-
tettavissa. Hyvyys on erottamaton osa Ju-
malaa. Näin hyvyys sijoittuu myös Bene-
dictuksen moraalisessa kausaliteettiket-
jussa sen alkupäähän ja saa siinä aksioo-
man eli selviön aseman. Ateisti tulkitsee
näkemystä niin että hyvyys on sen ydin ja
Jumala on sivuseikka, eräänlainen koriste,
jota ei tarvita rakennelman pystyssä pitä-
miseksi, mutta joka kaunistaa ja elävöittää
sitä.

Sekä maallisten ajattelijoiden että paa-
vin mukaan moraalin olemus ei siis ole
riippuvainen mistään korkeammasta auk-
toriteetista. Se on autonominen. Sillä ei
ole ulkoista perustaa tai selitystä. Jahven
sanoin se  on mitä se on. Jumalattoman

hyvä elämä on siis täysin mahdollinen.
Ateisti voi tunnetusti olla hyvä ihmi-

nen, ja uskovainen paha, kuten historia
opettaa. Itse asiassa on kuin uskonnon
kollektiivinen luonne mahdollistaisi jätti-
mäisten vääryyksien systemaattisen teke-
misen.  Kaikki  kollektiiviset aatteet, esi-
merkiksi natsismi ja stalinismi ovat pysty-
neet siihen. Nyrpeää ateistia on vaikeampi
innostaa kollektiiviseen hulluuteen. (Eipä
hän hevin osallistu kollektiiviseen hyvyy-
teenkään).

Kun näin painotamme moraalin ana-
tomiaa toimimme kuin ekonomistiteoree-
tikot. He eivät voi ymmärtää ihmisiä, jot-
ka eivät toimi järkevästi omien intressien-
sä mukaisesti, kuten heidän pitäisi, jos he
olisivat homines oeconomici.

Tunnetussa kokeessa A:lle annetaan
esimerkiksi 100 euroa, ja hän saa jakaa
summan B:n kanssa miten hän haluaa. B
saa hyväksyä tai hylätä sopimuksen mie-
lensä mukaisesti, mutta jos hän hylkää
sen, kumpikaan ei saa senttiäkään. Jos B
olisi kunnon homo oeconomicus, hän hy-
väksyisi minkä tahansa summan A:lta,
vaikka vain yhden sentin. Hänhän olisi
silloin yhden sentin verran rikkaampi kuin
ennen. Mutta todellisuudessa, ja jokaises-
sa kulttuurissa, jossa koetta on toistettu, B
ei  hyväksy epäoikeudenmukaisia jakoja.
Jos A on liian pihi, B hylkää tarjouksen,
jolloin kumpikaan ei saa mitään. B pitää
oikeudenmukaisuutta tärkeämpänä kuin
omaa taloudellista hyötyään.

Loogisesti moraali on siis autonomi-
nen. Se ei ole riippuvainen mistään eikä

Sekä maallisten ajattelijoiden että paavin mu-
kaan moraalin olemus ei siis ole riippuvainen
mistään korkeammasta auktoriteetista.
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kaipaa ulkoisia auktoriteetteja tuekseen.
Mutta voi, ihmiset eivät tiedä sitä! He ei-
vät ole loogisia.

Empiirinen psykologian tutkimus on
todistanut, että ihmiset, jotka ovat tietoisia
tuonpuoleisesta, toimivat myös epäitsek-
käämmin kuin muut. Esimerkiksi Belfas-
tin Queens Universityn tutkija Jesse Be-
ring on todennut kokeellisesti, että opis-
kelijat, joiden kanssa oli alustavasti kes-
kusteltu edesmenneestä opiskelijatoveris-
ta, suorittivat kokeen rehellisemmin kuin
vertailuryhmä, jota ei ollut prepattu muis-
tuttamalla kuolleesta toverista. Vaikka
tuonpuoleinen ei siis loogisesti ole yhtey-
dessä hyvään, se on sitä psykologisessa
käytännössä.

Ja sairaalapapilla on empiiristäkin
kerrottavaa laboratorion ulkopuolella ole-
vasta elämästä: syvästi uskovaiset ihmiset
kokevat kuolemansa helpommaksi kuin
ei-uskovaiset.

Yksi tämän esitelmän ydinajatuksista
on, että uskonnosta sinänsä ei kannata vä-
littää. On turha moittia ihmisiä, koska he
eivät toimi taloudellisen logiikan mukai-
sesti. On yhtä turhaa moittia ihmisiä, kos-
ka he uskovat Jumalaan. Uskonto on osa
olemassaolon suurta Memory-peliä. Jos-
kus uskonto on hyvä asia, joskus se on
huono.

Väittely suurista periaatteellisista us-
konnollisista kysymyksistä latistuu no-
peasti huonosti toimitetun sanomalehden
yleisönosaston mielipiteiden vaihdoksi.
Kuka tahansa kokee, että hänellä on tär-
keää sanottavaa, sillä keskustelua eivät ra-
joita mitkään yleiset empiiriset tosiseikat,
ainoastaan kunkin puhujan sisäinen koke-
mus tai sen puute. Ei siis tarvitse tietää tai
osata mitään, jotta kehtaisi esiintyä uskon-
non asiantuntijana. Mitä kammottavaa
ajanhukkaa uskonto onkaan saanut aikaan
aikojen kuluessa innokkaiden keskusteli-
joiden parissa, jotka mieluummin olisivat
saaneet noudattaa Omar Khayyamin vii-
sasta neuvoa ja vetäytyä maaseudun rau-
haan runokirjan, viinipullon ja rakastet-
tunsa kanssa?

Christoffer Enckell, entinen kollega-
ni Hufvudstadsbladetissa, oli toimittanut
yleisönosastoa vuosikymmeniä. Hän sa-
noi panneensa merkille että Jumalaa kos-
kevia kirjeitä tuli erityisen paljon täyden
kuun aikana.

Pikemmin kannattaa kysyä, mitä us-
konto yksittäisissä, käytännön tilanteissa
on. Neuvo muistuttaa viisaan Karl Pop-
perin periaatetta, jonka mukaan oikea
tapa edetä politiikassa on ”piecemeal so-
cial engineering”, eli korjata yksittäisiä
yhteiskunnallisia epäkohtia sitä mukaa
kuin niitä ilmenee. Niistähän vallitsee
yleensä verraten suuri yksimielisyys, kun
suurista periaatteista voidaan kiistellä lo-
puttomiin. Kaikkihan riippuu, kuten presi-
dentti Clinton sanoisi, siitä mitä kussakin
tapauksessa tuo sana ”on” tarkoittaa.

Christoffer Enckell, entinen kollegani Hufvudstads-
bladetissa, oli toimittanut yleisönosastoa vuosi-
kymmeniä. Hän sanoi panneensa merkille että
Jumalaa koskevia kirjeitä tuli erityisen paljon täy-
den kuun aikana.
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Eija-Riitta Korhola

Nurkissa lämmittävä Jumala

Muutama sana ensin, perusteluksi sille
miksi asetan näkökenttääni ikonin ja vasta
sitten alan puhua yleisölle. Se johtuu tästä
asetelmasta, johon lähestulkoon en kyke-
ne: asetelmasta jossa on kaksi puheenvuo-
roa klassista uskoa puolustamassa, kaksi
ehkä  kyseenalaistamassa,  jos rajusti yk-
sinkertaistan.

Johtunee taustastani, että haluan py-
ristellä irti apologeettisesta otteesta. Län-
simainen apologian perinne ja siihen liit-
tyvä argumentaatiokulttuuri on kasvanut
silmissäni vuoreksi, jolle en halua kiivetä.
Jään sovinnolla alas. Minulla ei ole mi-
tään tarvetta puolustaa Jumalan mainetta
tai edustaa hänen asiaansa. Olen aivan va-
kuuttunut, että jos hän haluaa, hän tekee
sen itse.

En tarkoita, että pitäisin uskoa jonakin
sellaisena, että siitä ollaan joukolla vaiti,
ja  odotettaisiin että Jumala puhuu omia
reittejään. Tarkoitan jotain muuta, asen-
netta. Ehkä C. S. Lewis sanoi sen hyvin:
”Ennen vanhaan oli ihmisiä, jotka olivat
niin  kiinnostuneita todistamaan Jumalan
olemassaolon, etteivät he välittäneet ol-
lenkaan Hänestä itsestään...ikään kuin ar-
mollisella Herrallamme ei olisi mitään
muuta tekemistä kuin olla olemassa!” Sik-
si apologia ilman kontemplaatiota on mi-
nulle kohteestaan vieraantunutta. Tai ehkä
Fjodor Dostojevskin teoksessa Karama-

zovin veljekset luostarinvanhin isä Zosi-
ma sanoi sen parhaiten, kun hän vastasi
uskon todisteita kaipaavalle  tilanomista-
jattarelle: ”Todistaa tässä ei voi mitään.
Tulla vakuutetuksi, se on mahdollista” –
ja reitiksi hän osoitti toimivan rakkauden.

Olen ollut viime vuodet politiikassa.
Osaan tapella kannastani, osaan pilkata
vastapuolen kantaa, ja siksi pelkään nyt
avata suuni. Uskoon en haluaisi liittää mi-
tään sellaista. Tämä on rakkaustarina. Ra-
kastunut haluaa puhua rakastetustaan sik-
si, että on vaikea vaieta siitä mikä täyttää
ajatukset ja kuohuttaa sydäntä, ei siksi että
haluaisi suostutella kenenkään kannal-
leen.

Varmaan joku muukin kuin minä on
miettinyt, miksi Raamatun kirjojen ko-
koelmiin hyväksyttiin aikoinaan Laulujen
laulu, yltiöpäisen eroottinen kirja, jossa
puhutaan kahden ihmisen intohimoisesta
rakkaudesta, eikä uskosta tai Jumalasta
lainkaan. Uskallan ajatella, että varhainen
kirkko ymmärsi olennaisen: ei ole parem-
paa metaforaa uskon mysteerille. Yksi sa-
laisuus piilee ehkä kirjan usein toistetuis-
sa sanoissa: ”Minä vannotan teitä te Jeru-
salemin tyttäret, älkää herätelkö, älkää
häiritkö rakkautta ennen kuin se itse ha-
luaa”. Tahdon uskoa, että varhainen kirk-
ko ymmärsi intohimoisen rakkauden ja
uskon olevan samaa sukua. Niin kuin rak-
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kaus, usko on salaisuus, jota ei hallita.
Rakkaus ei ole johtopäätös kohteen erin-
omaisista ominaisuuksista. Se on jotakin
muuta. Etkä oikeastaan tiedä miksi se syt-
tyy – et tiedä sitäkään, miksi niin ei käy.
Herättelemällä, häiritsemällä sen voi kui-
tenkin tuhota – siihen liittyy ehdoton va-
paa tahto. Ja vain intohimon täyttämä rak-
kaus voi antaa selityksen sen miksi sitten
tämä vapaa tahto keskittää kaiken halunsa
tähän yhteen. Se, mikä näyttää ulospäin
elämän kaventumiselta, säännöiltä, nor-
meilta ja rajoilta, on silloin sisältäpäin
pelkkää rakkauden ylistystä. Mutta kuten
usein käy, rakkaus myös haavoittaa.

Tätä Andrei Rublevin ikonia kutsu-
taan monella nimellä: Pyhän Kolminai-
suuden ikoni, Abrahamin vieraanvarai-
suus, Kolme enkeliä pöydän ympärillä,
Filoksenia. Kaunein nimi niistä on ehkä
tämä viimeinen: Filoksenia, muukalaisen
rakastaminen. Ikonissa Abrahamin vieraat
ovat pöydän ääressä, Abraham itse on jä-
tetty pöydän tälle puolen, kuvan ulkopuo-
lelle, katsojan paikalle. Pekka Yrjänä
Hiltunen on maininnut kirjassaan kiin-
nostavan havainnon: ikonissa on käännet-
ty perspektiivi. Maailma laajenee katso-
jasta poispäin – sisälle kuvan maailmaan,
ja horisontin pakopiste on katsoja itse. Ja
tavallaan: jos katsoja kääntyy poispäin
ikonista, hän muuttuu omaksi katoamis-
pisteekseen.

Kun minua on nyt pyydetty pitämään
puheenvuoro uskosta, en siis osaa ottaa
sitä kohteekseni, panna sivuun, tarkastel-
la. Haluan pohtia näitä toisenlaisessa il-

mapiirissä – toivoakseni läsnäolon ilma-
piirissä: lähellä Määrittelemätön, Muuka-
lainen, Kaivattu.

Käytän pohjana tekstiä, jonka olen
alun perin tehnyt kirjaan Suomalaisen Ju-
mala tänään. Sitä voi ehkä nimittää hen-
gelliseksi omaelämäkerraksi, tarinaksi
mille ei toki ole laitettu vielä pistettä.

Sinä olit salaisuus, äitini ihana salai-
suus, jonka luona käytiin viemässä surut
pois ja hakemassa tilalle naurua ja iloa.
Lapsikin sen huomasi – miten ei olisi huo-
mannut? Äiti oli kuin uusi, kuin valokyl-
vystä noussut, kun hän oli puhunut asian-
sa sinulle. Jokin suru vei hänet kam-
mioon, oven taa, siellä kului hetki, jokin
ilo toi hänet takaisin.  Rakastin  sellaisia
kammioita tai huoneennurkkia. Menin
katsomaan, eikä siellä ollut mitään. Tai oli
kuitenkin. Ennen kuin opin antamaan sille
sanoja, tunnistin valon, kuin lämmittävän
auringonpaisteen. Sellainen oli Jumala,
nurkissa lämmittävä. Häntä minä rakastin.

Sinä et tunkeutunut lapsuuteeni, mutta
houkuttelit vastustamattomasti. Sinulta
tuli ilo ja kaikki kaunis. Äiti, tuo Jumalaan
rakastunut nainen veti mukanaan ihmeel-
liseen valtapiiriin, pakottamatta. Siksi en
muista aikaa, jolloin en olisi kaivannut Ju-
malaa. Tätä. Lisää. Jeesuksesta laulan,
Jeesuksesta vaan.

Vasta myöhemmin tajusin, miten on-
nellisen lapsenuskon sain elää. Se oli hen-
gellisestä väkivallasta kokonaan vapaa,
vilpoisuutta ja lämpöä yhtäaikaa, tilaa tul-
la ja mennä. Äiti ymmärsi olla lyömättä
Jumalalla. Monet eivät ymmärrä. Onko
silloin kyseessä heikompi usko, en tiedä.
Mutta jotakin luottamuksen puutetta kai
on, kun ihminen alkaa edustaa Jumalaa ja
kantaa valtakuntaa harteillaan: varmistel-
laan, pannaan Jumalaakin paremmaksi,

Se mikä näyttää ulospäin elämän kaventumisel-
ta, säännöiltä, normeilta ja rajoilta, on silloin si-
sältäpäin pelkkää rakkauden ylistystä.
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värvätään ja ahdistetaan mukaan.
Siitäkin olen saanut määräosani. Kuu-

sikymmentäluvun lopulla kotikaupungis-
sani puhuttiin nuorisoherätyksestä. Isot si-
sarukset tutustuivat uusiin ystäviin, ja
minä utelias yhdeksänvuotias halusin mu-
kaan kaikkeen. Mutta voi punaista mek-
koani, kerrottiin että se oli Sodoman ja
Gomorran väri. Etsin sinikantisesta raa-
matustani tarinan näistä kaupungeista, ja
ymmärsin entistä vähemmän. Myöhem-
min ymmärsin, ettei ymmärtämisestä ollut
kysekään. Tarvittiin riittävä määrä vastus-
tettavaa ja ruotuun pantavaa, olkoon  se
sitten lapsen mekko tai äidin verhot. Ne-
kin olisi pitänyt vaihtaa, mutta äitipä ei
vaihtanut. Vielä nuo tasoittuvat, nauroi
äiti, evankelisen kodin tytär – kyllä Herra
kukkonsa kynii.

Kun kasvoin naiseksi, ei kotikaupun-
kini herätys ollut vieläkään yhtään elä-
mäniloisempi. Mikäs tämän siskon nimi
nyt olikaan, vingahti nuori mies hengelli-
sessä kesätapahtumassa, silmät muualle
harittaen. ”Sisko, kolmannessa persoonas-
sa, ei katsekontaktia”, tiivistin 16-vuotiaa-
na teinikalenteriini naisen osan.

Siihen osaan kuului myös syyllisyys,
joka ulottui kävelytyylistä vaatteisiin. Vai
kuvittelinko vain? Muistan ainakin, kuin-
ka en ymmärtänyt mitään, kun muutamaa
vuotta vanhempi uskonveli otti puheeksi
kävelyni. ”Vetkuttelet”, kuuluivat perus-
telut, kun tivasin, mikä on vikana. Vähi-
tellen opin, että me naiset olimme kävele-
viä kiusauksia. Tai oikeastaan, mitkä nai-
set? Oli varmempi olla sisko.

Muistin silloin, kuinka yksitoistavuo-
tiaana olin kerran tullut koulusta kotiin
haaveillen kuukautisista koko matkan.
Olin miettinyt voisinko oikeasti, voisinko
enää ikinä olla kokonaan allapäin sitten

kun ne joskus alkaisivat. Eihän minun tar-
vitsisi muuta kuin muistaa, että olen nai-
nen. Oikea Nainen. Ajatus oli tuntunut
pyörryttävän upealta. Minulla olisi ruu-
miissani jatkuva vastalääke murheille, eh-
tymätön ilo, enkä uskonut minkään vas-
toinkäymisen pystyvän minuun enää täy-
dellä voimallaan. Ja nyt 16-vuotiaana mi-
nulla oli kaikki ne ihanuudet, joita olin
hartaasti odottanut, mutta ilon tilalla sana-
ton häpeä sukupuolestani: juuri se osa mi-
nussa haittasi toisten uskonelämää ja oli
siunauksen sijasta kirous.

Sukupuoleni työnsi minut tarkkailijan
rooliin. Siinä aloin huomata lisää asioita.
Kuten esimerkiksi sen, että vitsit nauratta-
vat enemmän, jos ne tulevat miehen suus-
ta. Naisen kohdalla aletaan hakea motii-
via, miksi tuokin piti sanoa. Vallanhalua,
esiintymisen tarvetta, mitä? Testasin sen
moneen kertaan. Kuiskasin jonkin kom-
mentin vieressäni istuvalle poikaystävälle,
jota juttu nauratti kovin ja hän sanoi sen
ääneen. Vastaanotto oli niin erilainen, et-
tei selvästikään kannattanut olla itse ää-
nessä. Väline on viesti, eikä sille mahda
mitään. Eikä poikaystäväni tiennyt raukka
lainkaan, että käytin häntä laboratoriona
sukupuoliasennetestauksiin.

Olen miettinyt myöhemmin, olisiko
syytä olla jollekulle katkera.  Ketään  en
voi syyttää, ellen sitten ajan henkeä, kol-
lektiivista tajuntaa ja sen uskonnollista
alakulttuuria, joka oli kannattajalleen an-
kara. Me nuoret loimme lähes itse omat
kovat sääntömme, otimme ne umpimäh-
käisesti, kun kilpailimme hengellisestä ra-

Vähitellen opin, että me naiset olimme käveleviä
kiusauksia. Tai oikeastaan, mitkä naiset? Oli var-
mempi olla sisko.
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dikaaliudesta. Jos teimme virheitä, teim-
me ne itse.

Mutta miten meluisa, rymistelevä, al-
leviivaava ja itsevarma olikaan seitsemän-
kymmentälukulaisen jumala. Tarkoitim-
me hyvää mutta teimmekö me samalla pi-
laa? Meillä oli rapidografimme ja kan-
siomme, joihin piirsimme pienellä ja sel-
vällä käsialalla, järjestimme jumalan ja
kosmoksen, tiesimme itsemme ja paik-
kamme, otimme haltuun  ja ihastelimme
aikaansaannoksiamme, systeemiä, jossa
selitettiin ja ymmärrettiin kaikki. Miten
katselit silloin meitä, jotka uskoimme us-
koomme? Naurattiko – vai itkettikö, ha-
luaisin kysyä.

Ja silti, salattu Jumala, et kai sitten-
kään ollut kaukana. Kaiken pölymme,
vaahtomme ja rihkamamme läpi sinä
suostuit herättämään sen saman lapsuuden
kaipauksen: Jeesuksesta laulan, Jeesuk-
sesta  vaan. Olin suunniltani sinusta, ra-
kastunut.

Rakastunut, mutta olinko rakkaudesta
sokea? Tietenkin oli pakko havahtua ky-
symään tätä itseltään. Kestäisikö rakkaus
totuuden maailmasta, hädän, kärsimyk-
sen, Jumalan ilmeisen poissaolon, ateis-
min, muut uskonnot. Olinko siis kasvanut
tynnyrissä, joskin suloisessa sellaisessa?

Siksi tavallaan oli niin, että sama rak-
kaus, joka veti minua lähelleen kuin mag-
neetti, ajoi minua myös pois. Oli pakko,
rakkauden nimissä, asettaa usko alttiiksi
kaikelle mahdolliselle vastaansanomisel-
le. Opiskelin filosofiaa, muita uskontoja,

teologiaakin; ainakin yritin olla valmis kä-
räyttämään itseni älyllisestä epärehelli-
syydestä ja uskonnollisista pakkoliikkeis-
tä. Jos totuus ei kestäisi todellisuutta, sen
pahempi totuudelle.

Filosofia ja uskontotiede opettivat mi-
nulle sen, että kaikki joutuvat lopulta te-
kemään valintoja ja uskonhyppyjä. Se on
ihmisen osa, eikä edes tieteellinen realisti
voi säilyttää arvokkuuttaan puolueettoma-
na tarkkailijana. Sitä oikeutta ei kaikilla
aisteillaan maailmaansa takertunut ihmi-
nen saa, itsensä ulkopuolelle hän ei pääse,
Arkhimedeen pistettä hän ei löydä.

Mutta älyllisiä ongelmia  paljon  vai-
keampi kysymys on kärsimyksen olemas-
saolo. Olimme totta kai senkin ratkaisseet
paperilla: teoriassa tiesimme, että Jumala
otti suuren riskin luodessaan ihmisen ku-
vakseen, vapaaksi. Tällainen olento olisi
vapaa myös tuhoamaan ja hävittämään,
kääntämään selkänsä hyvyydelle, mistä
seuraisi kärsimystä.

Viattoman kärsimys vie silti kaikki
selittelynhalut. Elämäni vaikeimman ky-
symyksen eteen jouduin kai silloin, kun
7-vuotias tyttäreni katseli sairasta pikku-
veljeä ja murehti: jos Jumala rakastaa
meitä, miksi Hän antaa vauvan kärsiä
näin.

Kauhistuin  ja ihailin sitä  kysymystä
samaan aikaan. Kuinka niin pieni ihminen
osasi löytää ne sanat, jotka voivat horjut-
taa lujimmankin uskon. lapsen rehellisyy-
dellä hän osui suoraan maaliin: miksi ra-
kastava, hyvä Jumala sallii.

Tietenkin kysymys oli tuttu. mutta
useimmiten olin kuullut sen esitettävän
teoreettisena, älyä kiehtovana ongelmana.
Muistin kuinka logiikan ykköskurssilla oli
tehty – kai opiskelijoiden hauskuuttami-
seksi – harjoitustehtävä, joka käsitteli Ju-

Elämäni vaikeimman kysymyksen eteen jouduin
kai silloin, kun 7-vuotias tyttäreni katseli sairasta
pikkuveljeä ja murehti: jos Jumala rakastaa mei-
tä, miksi Hän antaa vauvan kärsiä näin.
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malan olemassaoloa ja maailmassa ha-
vaittua epätäydellisyyttä. Loppupäätelmä
havainnosta, että maailmassa on kärsi-
mystä, oli Jumalan kannalta murhaava:
joko Jumala ei ole hyvä tai Hän ei ole
kaikkivaltias. Opettaja katsoi meitä huvit-
tuneena, opiskelijat hymyilivät tietäväisen
näköisenä, kai säälitellen sellaista Luojaa,
joka näin helposti oli nolattavissa lauselo-
giikalla.

Se kysymys ei uskoani häirinnyt mut-
ta tyttäreni kysymys oli toisenlainen. Siitä
puuttui kaikki  älyllinen turhamaisuus  ja
pätemisen halu. Lapsi ei saivarrellut eikä
hakenut tekosyytä, mutta hän ei myöskään
yrittänyt torjua ongelmaa vain sokeasti
uskomalla. Mistään oppimastani ei ollut
silloin mitään hyötyä. Millä olisin pelasta-
nut lapseni uskon? Jouduin tunnustamaan
tytölleni, ettei minulla ole mitään sanoja
jotka kelpaisivat hänelle vastaukseksi.

Sanojen puute – lapsuuden jälkeen se
oli uusi kutsu kontemplaatioon ja hiljai-
suuteen, takaisin rakkaan, hiljaisen, nur-
kissa lämmittävän Jumalan luo.

Sanoja hakiessani tajusin, ettei niitä
olekaan. Älyllisesti tyydyttävää vastausta
kärsimyksen ongelmaan ei ole. Sillä jos
olisi, se olisi hetken päästä lyömäase, vä-
line, jolla ihmisen kriisi katkaistaisiin vä-
kivalloin: sen kun luet vastauksen kirjas-
ta! Se veisi mahdollisuuden surra suru
läpi, olla aidosti pettynyt. Jos on uskoa ja
toivoa, ne saavat tulla oman tahtiinsa, pa-
kottamatta. Vaikka ihminen jätettäisiin
vaille aukotonta selitystä, se ei ehkä tar-
koita että ihminen jätettäisiin yksin. Huo-
maan uskovani niin.

Valmiita sanoja ei anneta. Ehkä niin
on tarkoitettu, jotta hakisimme vastausta
sanojen takaa ja meistä itsestämme tulisi
osa vastausta. Kristinuskon vastaus kärsi-

myksen ongelmaan on persoona, ihmisek-
si tullut Jumala. Georges Bernanosin
Maalaispapin päiväkirja sanoo saman asi-
an näin: ”Jos Jumala olisi pakanoiden tai
filosofien Jumala, voisi hän paeta mahdol-
lisimman korkealle taivaaseen ja meidän
kurjuutemme suistaisi hänet alas sieltä.
Mutta te tiedätte, että hän on tullut meitä
vastaan. Voitte puida hänelle nyrkkiä, syl-
keä häntä kasvoihin, ruoskia häntä ja lo-
puksi naulata hänet ristille, se ei merkitse
mitään. Se on jo tapahtunut, tyttäreni…”

Tällainen vastaus kipuun ja kärsimyk-
seen ei ole helppo ja kevyesti lausuttava
vastaus – sitä on vaikea ohittaa. Älä kat-
keroidu Jumalalle  siitä, että maailmassa
on kärsimystä, vaan tee jotain, haastaa ih-
miseksi tullut Jumala. Ja jos haluat kysyä,
miksi hän sallii niin paljon kärsimystä
vaikka voisi tehdä sille jotain, ole varovai-
nen: hän saattaa kysyä samaa sinulta.

Pohdintani vei minut töihin kehitys-
apujärjestöön. Etukäteen mietin, kestäisi-
kö usko sitä todellisuutta, että on ihmisiä,
joiden rukouksiin ei aivan ilmeisesti vas-
tata. Mutta kysymys ikään kuin suli pois.
Tällaista ei ehdi kysyä, kun työtä on niin
paljon ja työmiehiä vähän. Kaikenlainen
kysely on ylellisyyttä siellä, missä taistel-
laan hengissä pysymisestä. Näin paljon
uskoa, toivoa ja rakkautta siellä, missä en
sitä olisi odottanut. Uskonto kansan oo-
piumina on köyhistä erillään eläneiden
keksimä myytti, ainakin kristinuskoon
nähden. Usko pikemminkin nostattaa ak-
tiivisuutta kuin vaivuttaa horrokseen.

Piti kai sitten mennä Rion faveloihin

Uskonto kansan oopiumina on köyhistä erillään
eläneiden keksimä myytti, ainakin kristinuskoon
nähden.
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ja Kalkutan slummeihin saakka, ennen
kuin tajusin, miten harhassa länsimainen
usko on. Rion valtava Jeesus-patsas näytti
aivan toisenlaiselta kun sitä katsoi katu-
lapsen vierestä, samoin krusifiksi kun sen
näki Äiti Teresan talossa hyljättyjen las-
ten osastolla. Katselin sinua Jeesus ja it-
kin.

Minä häpesin suurta päätäni ja koko
ihmistä, jolle usko on pään asia. Oli sitten
naispappeuden puolesta tai vastaan, neit-
seestäsyntymisen kieltäjä tai myöntäjä,
lopputulos oli täsmälleen sama. Länsimai-
sessa uskossa on kysymys ennen muuta
siitä, mikä mielipide päässä tikittää. Muu
tulee kaukana perässä.

Jeesus, sinusta on tullut uskonnon
uhri. Ei ainoastaan silloin kun uskonnolli-
set johtajat sinut teloittivat, vaan myös
meidän käsissämme. Jos olet maailman-
historian merkittävin ihminen, niin kuin
kirkko epäilemättä olettaa, miksi kuulem-
me sinua niin vähän? Miksi tunnemme
tahtoasi niin huonosti?

Kalkutan hylätyt tyttövauvat, muoto-
puolet kerjäämässä Nokian mainoksen
alla, ruumis palamassa joen rannassa, ko-
dittomat lapset asemalla suistivat ajatuk-
set rauhattomille teille. Mitä käyttöä mie-
lipiteilläni olisi täällä? Onko uskoni viri-
tetty lainkaan oikealle taajuudelle? Jos
Suomessa kysyy, oletko uskossa, silloin
pannaan mielipiteitä järjestykseen. Mitä
tulisi intialaiselle mieleen?

”Totta kai hän selviytyy. Me rakas-
tamme häntä Jeesuksen rakkaudella ja Ju-
malan armo parantaa hänet”, sanoi eräs
intialainen, nunna äiti Teresan talosta.
Katselin roskakorista pelastettua tyttövau-
vaa, ja ihmettelin voiko niin pieni ja laiha
vanhuksenkasvoinen olento koskaan sel-
viytyä. Nunnat kertoivat, että nuorimmat

vauvoista otetaan talteen aborttiklinikoilta
seitsemän kuukauden ikäisinä sikiöinä.
Näin poikiakin, vammaisten osastolla.
Koskaan en ole nähnyt niin epämuodostu-
neita ihmisiä.

Siunatut nunnat. Kalkutan nähtyään ei
jaksaisi ihmisen kirjoissa, jollei olisi näh-
nyt myös rakkautta. Näin myös paljon
muuta, eikä sellaisesta yleensä kirjoiteta
ja puhuta. Tarinan sankari on liian näky-
mätön. Se tuo mieleen Dostojevskin sanat
toimivasta rakkaudesta. Siinä missä haa-
veellinen rakkaus haluaa ”pikaista sanka-
ritekoa, joka pian palkitaan ja jonka kaik-
ki näkevät”, on toimiva rakkaus ”työtä ja
kestämistä, monille kenties myös oppi-
mista”.

Ne ihmiset, jotka Intian oloissa vai-
vautuvat miettimään, miten naisen ja ty-
tön asemaa parannetaan, miten nuorille
hankitaan työtä, miten  slummit  saadaan
järjestäytymään, miten maaltamuuttoa eh-
käistään, ovat sankareita hekin. He estävät
inhimillistä kärsimystä siinä missä Tere-
sat korjaavat sen jälkiä.

Äiti Teresan ja hänen nunniensa ta-
paaminen muutti elämäni. En osaa määri-
tellä miten, mutta tiedän, etten lähtenyt ta-
losta pois samanlaisena. Muistan kuinka
minun oli pakko katsoa seiniin tarkistaak-
seni, olisiko kaikki arkisesti kohdallaan,
oliko valo normaali, vai repeilisivätkö sei-
nät sanotun paineaallosta.

Mitään  tavatonta ei tapahtunut. Hän
tervehti ja suuteli. Hän kysyi perheenjä-
senteni lukumäärän ja antoi heille jokai-
selle lahjaksi pienen halvan medaljongin.
Hän kirjoitti käsin siunauksen  toivotuk-
sensa korttiin, jossa luki Teresan ehkä
kuuluisin aforismi.

”Hiljaisuuden hedelmä on rukous
rukouksen hedelmä on usko
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uskon hedelmä on rakkaus
rakkauden hedelmä on palvelu

palvelun hedelmä on rauha”
Tuon hetken jälkeen huomaan usko-

vani, että maailmassa on jotakin, jota voi
nimittää pyhäksi, yksinkertaisesti. On
luultavasti luovuttava yrityksestä kuvailla
sitä sanoilla – se on kuin antaisi maalarin-
telan ikonimaalarin työkaluksi tai sahan
plastiikkakirurgin käteen.

”Jos minä olisin aikoinaan katsonut
joukkoja, en olisi saanut mitään aikaan”,
Äiti Teresan kerrotaan sanoneen. Ehkä
juuri se lause  on  avain  hänen salaisuu-
teensa. Hänelle elämä oli aina ja kaikissa
olosuhteissa pyhää. Hänen tapansa antau-
tua yhdelle kerrallaan, aivan kuin tämä
olisi ainoa maailmassa, mahdollisti syvän
työrauhan. Tässä suhteessa Teresa oli
wittgensteinilainen.

Ludwig Wittgenstein esitti ajatuksen
siitä, ettei kukaan voi olla suuremmassa
hädässä kuin yksittäinen ihminen. Arve-
len että hän tarkoitti jotakin tällaista: Maa-
ilmassa ei ole suurempaa tajunnan yksik-
köä kuin yhden ihmisen tajunta. Tuskaa-
kaan ei voi laskea yhteen. Ei ole summat-
tua tajuntaa, joka kärsisi suurempaa kärsi-
mystä kuin yksi. Jos onnistun auttamaan
yhtä, autan suurinta mahdollista yksikköä,
yhden ihmisen kokonaista maailmaa.

Tämä atomisointi ei tosin ratkaise
maailman ongelmia, mutta vapauttaa yh-
den maailman tuskan määrästä ahdistu-
neen ihmisen auttamaan toista ihmistä. Se
ei ole vähän. Itse asiassa se on suunnatto-
man paljon.

Brasiliassa kuulin tarinan siitä, miten
vaikeata auttaminen voi silti olla. Eräs
metodistipappi Belo Horizontessa kuvaili
kristittyjen vaikeuksia unohtaa oppiriitan-
sa ja suostua käytännön ekumeniaan: ”En-

nemmin näen lasten nääntyvän nälkään
kuin katolilaisen lukevan ruokarukouk-
sen.” Tuo lause oli masentavin, jonka hän
oli eläessään kuullut.

Tapasimme rähjäisellä slummialueel-
la, jossa pikkulapsia hoidettiin ja ruokit-
tiin puhtautta kiiltelevässä talossa; heidän
sisaruksilleen järjestettiin kouluopetusta
ja vanhemmille ammattikursseja. Nämä
lapset voivat välttää katulapsen kohtalon
varkaana tai huorana, koska heidän per-
heitään tuetaan siellä missä ongelmat syn-
tyvät, slummeissa.

Keskuksen johtaja kertoi alkuvaikeuk-
sista kirkkokuntien yhteistyössä. Kun ka-
toliselta kirkolta löytyi työhön tarvittavat
tilat, toiset kristityt vierastivat isäntiä.
Riideltiin jopa siitä, kuka saisi siunata
ruoan. Viimein jääräpäinen unelma toteu-
tui, ja nyt tuo ekumenia pelastaa ihmis-
henkiä.

Kun ajattelen sanaa ekumenia, mie-
leeni tulevat juuri nämä lapset Brasiliassa.
Heidän hätänsä pakotti kristityt lopulta
yhteen. Samalla tiedän, että monesta us-
kovasta ihmisestä ekumenia kuulostaa uh-
kaavalta. Se herättää vierautta, turvatto-
muuttakin, mielikuvia turtuneista ja into-
himottomista virkamieskristityistä, jotka
Jumalansa ja rakkautensa kauan sitten
unohtaneina matkustelevat    maailmalla
puisevia päätöslauselmia laatimassa. Ra-
kastavatko edes Jeesusta? Lukeutuvatko
ekumeenikot selkärangattomiin, jotka
suhtautuvat kirkkonsa opetukseen niin vä-
linpitämättömästi, että kompromissien te-
keminen on vaivatonta?

Mistä minä sen tietäisin. Mutta olen
saanut tavata toisenlaisia ekumeenikoita.
Heillä on syy ekumenialle, kärsivien pal-
veleminen. Suhde omaan tunnustukseen
on sitoutunut, mutta heidän oppiinsa sisäl-
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tyy nöyrä uskonkappale, joka kuuluu seu-
raavasti: ”Uskon tähän lujasti. Mutta us-
kon myös, että joissakin kohdin olen to-
dennäköisesti perusteellisesti erehtynyt.
Armo riittää silloinkin.”

Entä jos tuo todella lukisi kirkkojen
tunnustuksissa? Hengelliset mannerlaatat
järkkyisivät. Ihmiset tarvitsisivat toisiaan.

Minulla on maailmankatsomus, joka
on pelastanut minut epätoivosta. Löydän
itseni uskomasta, että perimmäinen totuus
olemassaolosta on hyvyys ja että ristirii-
dan takaa löytyy rakkaus – ja että kaikki
ja kaikenlaiset asiat kääntyvät hyväksi.
Myönnän, että on silkkaa maailmankatso-
muksellista luksusta rohjeta kuvitella
näin. Kuinka oikein kehtaan? Paneehan se
eri valoon kaiken koetun, niin henkilö-
kohtaiset tragediat kuin maailmalla koh-
datut mielettömyydetkin. Mutta näin vain
sattuu olemaan, siinä ei ole mitään rehvas-
teltavaa, pikemminkin  tunnen itseni  pa-
hasti velkaantuneeksi uskoni kohteelle.

Mutta miksi tämä on niin vaikea ker-
toa? Mikä  tekee  ilmaisun äiteläksi, kun
yritän avata suuni? Miksi uskovaisten ta-
rinoissa  käy aina  samalla tavalla, miksi
seesteinen loppu? Onko uskon tyypillinen
sivutuote tottumus, kaava, jolla mankeloi-
daan kaikki mikä asettuu tarkastelun alle?
Onnellisen lopun pakkomielle? Eikä ole
kyse siitä, onko aihe uskonnollinen vai ei.
Puhun sitten mistä vain, olen vaarassa
toistaa samaa rakennetta, joka on tuttu jo
Hyvästä Paimenesta.

Jotakin tällaista edesmennyt tv-näy-

telmäkirjailija Dennis Potter ilmeisesti
tarkoitti viimeiseksi jääneessä tv-haastat-
telussaan. Hän, joka myönsi olevansa mo-
nin sitein sidottu kristilliseen perintöönsä,
lapsuuden lauluihin Jumalasta, halusi sa-
malla rimpuilla ja ottaa etäisyyttä uskon-
nolliseen kulttuuriin. Siinä kulttuurissa
häntä vaivasi tavaton sovinnaisuus ja
seesteisyys. Oli kuin lääkettä olisi tarjottu
ennen kuin haavaa oli edes havaittu, lop-
putuloksen ollessa turruttava. Ja hän halu-
si nähdä toisin: ”Usko on minulle haava,
ei lääke.”

Näin näki myös ranskalainen filosofi-
kirjailija Simone Weil. Teoksessaan Pai-
novoima ja armo hän tekee eron kahden-
laisen ateismin välillä, joista toisen hän
sanoo merkitsevän Jumala-käsitteen puh-
distumista: ”Uskonto lohdutuksen lähtee-
nä on todellisen uskon este: siinä mielessä
ateismi merkitsee puhdistumista. Minun
tulee olla ateisti sillä olemukseni osalla,
joka ei ole luotu Jumalaa varten.” Ym-
märrän, että hän puhuu uskonnosta, josta
on tullut hyödyke, liiankin  hyödyllinen.
Häntä vaivasi uskonnon tuotteistaminen:
käyttötarkoitus selvitetty, sisältö kuo-
liaaksi selitetty.

”Se joka rakentaa elämänsä Jumala-
uskonsa varaan, saattaa menettää uskonsa.
Mutta joka rakentaa elämänsä itse Juma-
lan varaan, hän ei koskaan sitä menetä.
Meidän on rakennettava elämämme sel-
laiselle perustalle, jota emme voi lainkaan
koskettaa. Se on mahdotonta. Se on kuo-
lema. Se meidän on tehtävä”, Weil sanoo.

Ollaan alueella, jossa automaattisesti
ei tapahdu mitään mutta yllättäen voi ta-
pahtua kaikki. Alueella, joka hurmaa ja
kauhistuttaa. Alueella, jota ei voi hallita.
”Israelilaiset pelkäsivät Jumalaa, koska
hän voi tehdä mitä vain – ja samalla tähän

Löydän itseni uskomasta, että perimmäinen to-
tuus olemassaolosta on hyvyys ja että ristiriidan
takaa löytyy rakkaus – ja että kaikki ja kaiken-
laiset asiat kääntyvät hyväksi.
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pelkoon liittyi rajaton toivo, koska Jumala
voi tehdä mitä vain”, kirjoittaa Anna-
Maija Raittila.

Dennis Potterin uskontuska tuo mie-
leeni Aila Meriluodon, joka kirjoitti päi-
väkirjaansa: “Minusta ei ikinä voi tulla
kristittyä, koska näen tuhat särmää yhtä
aikaa, en pysty pitämään silmälappuja, en
seuraamaan suoraa viivaa (26.2.1962).”
Voi Jumala, hänkin luuli, että sinua voi
rakastaa vain sokeana ja riviin komennet-
tuna. Niinhän itsekin ajattelin kauan:
”Täytyykö olla kapea  katse,  kun kuljen
kapeaa tietäsi, Jumala? Vai kuljenko enää,
kun tätä kysyn”, kirjoitin nuorena äitinä
omaan päiväkirjaani.

Mitähän ajattelet tästä kaikesta? Ih-
mettelin sitä jo lapsena. Miten Jumala jak-
saa kuunnella aina samoja juttuja: mahtaa
hän olla kyllästynyt tankkaaviin runoihin,
samoihin ruoka- ja iltarukouksiin. Ja mitä
jos hän ei pidäkään loppusointurunoudes-
ta, vaikka joutuu kuuntelemaan sitä vir-
kansa puolesta koko ajan, mietin lasten
lähetysleirillä. Samantapaista pohti poika-
nikin kymmenvuotiaana    arvioidessaan
hengellistä radiokanavaa: ”Tykkääköhän
Jumalakaan niistä kaikist biiseistä? Jos
mä oisin Jumala, mä en todellakaan jak-
saisi kuulla niit ylistyksii. Niit on niin si-
kana.”

Jumala, sanonko suoraan? Sinun kan-
saasi kuuluu kummallista väkeä. En ikinä
opi käsittämään heitä, en itseänikään.
Usko tuottaa merkillisiä, ääreviä ilmiöitä,
joita haluaisin ymmärtää. Miksi se tekee

joillekin niin ilmeisen pahaa, miksi toinen
kukoistaa saman uskon voimasta? Toinen
kaavoittuu henkisesti, toinen uskaltaa
enemmän kuin koskaan. Pahimmat iskut
olen saanut sinun huoneväeltäsi, hellin
rakkaus ja hoito on tullut samasta suun-
nasta.

Kysyn sitäkin, mistä tulee vimma ot-
taa uskon avulla  maailma  ja  toiset  hal-
tuun. Mikä on tämä yksilösuorittajien
kulttuuri, jossa henkilökohtainen Jeesus
on melkein kuin henkilökohtainen tieto-
kone ja jossa yhteys Jumalan kansaan
puuttuu. Ja kuinka taas toiselle usko on
kutsu rentoon levollisuuteen, paljautta
elämän edessä, uskallusta pelkkyyteen.

Etkö jo kyllästy raihnaaseen kansaasi?
Me satutetut ja pelokkaat satutamme lisää.
Sinulla lyödään ja pakotetaan, vaikka itse
et pakottanut koskaan.

Olen varma, että lähes koko elämä
menee uskovilta saaduista haavoista toi-
pumisessa, ei haavoittajien vuoksi vaan
aseen tähden. Voisin kovettaa itseni, vali-
ta asenteen, jossa ne eivät satu eivätkä
tunnu. Mutta pelkään kuollakseni, että oli-
sin turta silloinkin, kun sen pitäisi sattua.

Nurkissa lämmittävä Jumala, sinä olet
ainoa mahdollisuus. Pakenemme syliisi
kun sinulla lyödään. Sylissäpitäjä ottaa
vastaan, kun Kirjanpitäjällä uhataan. Lap-
sena huomasin siellä valon ja lämmön, nyt
ymmärrän miksi: kaikki on armoa.

Kirjallisuus:
Georges Bernanos: Maalaispapin päivä-
kirja
Fedor Dostojevski: Karamazovin veljek-
set
José Ignacio Conzález Faus: Taivasten
valtakunnan logiikka
Pekka Yrjänä Hiltunen: Vieraassa pöy-
dässä

Usko tuottaa merkillisiä, ääreviä ilmiöitä, joita
haluaisin ymmärtää. Miksi se tekee joillekin niin
ilmeisen pahaa, miksi toinen kukoistaa saman
uskon voimasta?
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C. S. Lewis: Entisen ateistin kristillisiä es-
seitä
Aila Meriluoto: Vaarallista kokea, päivä-
kirja vuosilta 1953–1975
Juliana Norwichilainen: Jumalan rakkau-
den ilmestys

Anna-Maija Raittila: Vehnänjyvän päivä-
kirja 1963–1989
Simone Weil: Painovoima ja armo
Ludwig Wittgenstein: Yleisiä huomautuk-
sia
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Petri Merenlahti

Miksi Jumala on olemassa?

Yksi Jumalaan liittyvistä ikuisuuskysy-
myksiä on, että eikös hän jo pian kuole.
Hänhän on jo iällä, ja iän mukana tulee
monenlaista vaivaa. Monen mielestä koko
olento on nykytiedon valossa järjen ja in-
tuition vastainen, moraalisesti kyseenalai-
nen ja yksinkertaisesti outo.

Toisaalta vanhus on ollut viime aikoi-
na aika vetreässä kunnossa. Toisin kuin
yhteiskuntatieteilijöiden enemmistö vielä
muutama kymmenen vuotta sitten oletti,
uskonto ei ole katoamassa maailmasta. Pi-
kemminkin puhutaan uskonnon paluusta.

Maallistuneen Euroopan ulkopuolella
uskonto ei missään vaiheessa edes tehnyt
kuolemaa. Sen sijaan kolmannen maail-
man nuoret kirkot kasvavat kovaa vauhtia
ja Yhdysvalloissa uskonnolla on vahva
poliittinen ja yhteiskunnallinen rooli. Eu-
roopassa vanhat laitoskirkot ovat toki vai-
keuksissa. Uskonnollisuus muuttaa muo-
toaan, ennen kaikkea yksilöllisemmäksi,
mutta uskonnollisuuden määrä näyttää
pysyvän vakiona.

Uskonnon kuolemaa ennustaneiden
yhteiskuntakriitikoiden taustaoletus oli,
että nimenomaan modernisaatio, nykyai-
kaistuminen, veisi uskonnolta pohjan. Ha-
vaintoon ja kokemukseen perustuvan tie-
teellisen maailmankuvan kanssa ei voi
järkevästi väitellä, eikä sen ajateltu jättä-
vän sijaa yliluonnolliselle. Monikulttuuri-

suus taas vaatii yksittäisestä uskonnosta
riippumatonta moraalia ja ihmisen omaan
harkintaan ja sopimuksiin perustuvaa ar-
vopohjaa.

Näin ollen kysymyksen Jumalan
ikääntymisestä voisi ajatella koskevan ni-
menomaan modernia ihmistä. Oikeasti se
ei kuitenkaan ole kovin uusi. Jo varhaiset
kristityt joutuivat vastaamaan samanlai-
siin kysymyksiin, kun halusivat pitää kiin-
ni Vanhasta testamentista. Sen jumalaku-
vaa pidettiin yhtä lailla älyllisesti ja mo-
raalisesti ongelmallisena. Myös ongel-
maan löydetyt ratkaisut olivat varsin mo-
derneja. Osa Vanhan testamentin sisältöä
hylättiin suoralta kädeltä vanhentuneena:
Paavalin mukaan sen puhtaussääntöjä ei
enää tarvinnut noudattaa. Osa taas tulkit-
tiin vertauskuvallisesti, ja loppukin oli
alisteista Kristus-sanomalle ja kirkon ope-
tukselle.

Käytännössä samanlaisen prosessin
läpikäyvät kaikki kulttuurit, joiden uskon-
nollinen perinne on niin vanhaa, että se
tuntuu niiden silmissä primitiiviseltä val-
litsevan maailmankuvan ja moraalin kan-
nalta – ja Raamatun Jumala on todella
niin vanha, että hänellä on ollut primitiivi-
syysongelma jo tuhansia vuosia.

Älymystö taas on aina nuorta ja vir-
keää ja ottaa siksi samat kysymykset esil-
le yhä uudelleen. Sävy hiukan vaihtelee,
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ja siitä voi päätellä kulloinkin vallitsevia
arvoja. Antiikin kriitikot kyseenalaistivat
kristinuskon eetoksen. Se oli heistä sivis-
tymätöntä, karkeaa ja, muuten, myös epä-
miehekästä: kuten Mel Gibsonia, heitäkin
ärsytti ajatus ruipelosta vapahtajasta, joka
alistuu vapaaehtoisesti isompien kiusatta-
vaksi ja pyytelee vielä anteeksi heidän
puolestaan.

Valistuksen näkökulmasta jumalaus-
ko ei saanut sotia luontoa ja luojalta saa-
tua järkeä vastaan. Perinteinen ilmoituk-
seen perustuva ja yliluonnollisen läpitun-
kema uskonnollisuus piti korvata luonnol-
lisella uskonnolla, joka oli vaikuttunut
Luojan luomistyössään osoittamasta insi-
nööritaidosta ja henki yleviä moraaliperi-
aatteita. Tuotteelle on yhä kysyntää: se in-
noitti Tolstoita ja viehättää edelleen sitä
intelligentsian osaa, joka suhtautuu us-
kontoon myönteisesti. Viime aikoina
luonnollisen uskonnon siunauksellisuutta
ovat pitäneet esillä myös freudilaista us-
kontopsykologiaa uudistaneet psykoana-
lyytikot.

Sigmund Freudille itselleen uskonto
oli yksilön kehityksen este siinä missä
Karl Marx piti sitä yhteiskunnallisen ke-
hityksen jarruna. Näistä kahdesta Freudin
vaikutus näyttää toistaiseksi osoittau-
tuneen kestävämmäksi. Monen nykykriiti-
kon näkökulma on vähintäänkin piilopa-
tologinen: jumalauskon irrationaalisuutta
voitaisiin suvaita, ellei se olisi uhka ih-
misten terveydelle ja hyvinvoinnille. Kri-
teerit ovat samat joilla arvioidaan mielen-

terveyspotilaan hoidontarvetta: realiteetti-
taju on kateissa, ja potilas on vaaraksi it-
selleen ja muille.

Vaikka uskontokritiikin historiassa
voi siis erottaa aatehistoriallisia sävyvaih-
teluita, alla piilevä peruskysymys on säi-
lynyt olennaisesti samana: miksi Jumala
on olemassa, vaikka häntä ei enää tarvita
ja jäljet pelottavat? En ole uskontotieteili-
jä, sosiologi enkä aivotutkija, joten en yri-
tä tosissani antaa omaa vastausta kysy-
mykseen, joka on pysynyt tuhansia vuosia
enemmän tai vähemmän avoimena. Tällä
kertaa en lähesty aihetta myöskään raama-
tunhistorioitsijana tai kirjallisuudentutki-
jana vaikka siihen minulla olisikin koulu-
tukseni puolesta edellytykset. Sen sijaan
lainaan lähestymistapani kirjasta, jota voi-
si kai luonnehtia lähinnä journalistiseksi
ja jonka kysymyksenasettelu on samanta-
painen kuin omassa aihevalinnassani. Ky-
symyksessä on brittikirjoittaja Bryan
Appleyardin valloittava tutkielma Aliens:
Why they Are Here?

Kirjassaan Appleyard pohtii, miksi ul-
koavaruuden muukalaiset ilmestyivät kes-
kuuteemme, miksi he saapuivat juuri
1940-luvun lopulla, miksi he jäivät osaksi
kulttuuriamme ja miksi heidän sanomansa
ihmiskunnalle on suhteellisen lyhyessä
ajassa kokenut sarjan merkittäviä muutok-
sia. Kirja on ihastuttava ja siitä voisi pu-
hua pitkään. Lainaan siitä omaan esityk-
seeni kaksi asiaa. Niistä ensimmäinen on
koko tarkastelun lähtökohta: niin Jumala
kuin muukalaisetkin ovat epäilyksettä ole-
massa.  Ilmiö  on todellinen, kysymys ei
ole fiktiosta, kuvitteluleikistä, huijaukses-
ta tai salaliitosta. Ihmiset ovat jatkuvasti
tekemisissä näiden olentojen kanssa, ko-
kevat heidän läsnäolonsa ja kommunikoi-
vat heidän kanssaan – riippumatta siitä,

Monen uskonnon nykykriitikon näkökulma on vä-
hintäänkin piilopatologinen: jumalauskon irratio-
naalisuutta voitaisiin suvaita, ellei se olisi uhka
ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille.
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pystytäänkö kokemusten taustalta löytä-
mään mitään sellaista, mitä voi kutsua to-
delliseksi sanan jokapäiväisessä merki-
tyksessä.

Toiseksi lainaan Appleyardilta jaotte-
lun, jolla hän luokittelee kolme mahdollis-
ta vastausvaihtoehtoa. Ne kaikki ovat käy-
pää valuuttaa myös Jumalan tapauksessa,
ja huomion kiinnittäminen niistä jokai-
seen on perusteltua ja informatiivista.

Ensimmäinen vaihtoehto on raken-
teeltaan yksinkertaisin, ja Appleyard ni-
mittää sitä ruuvit ja mutterit -malliksi: Ju-
mala on olemassa, koska kysymys on
konkreettisesta ilmiöstä, joka aivan kirjai-
mellisesti vaikuttaa tässä fysikaalisessa
todellisuudessa. Malli ansaitsee osakseen
huomiota jo siksi, että suurin osa maail-
man ihmisistä seisoo sen takana.

Mallin vahvin muoto – ja tämän voi
minusta sanoa suoraan – ei varmastikaan
kestä kriittistä tarkastelua. Sitä edustaa
esimerkiksi kristillinen raamattufunda-
mentalismi, jonka mukaan jokainen Raa-
matun sana on kirjaimellisesti totta. On-
gelmat alkavat jo siitä, että sanatarkan
Raamatun version kokoaminen eri käsi-
kirjoitusversioiden merestä on toivoton
tehtävä. Kirjaimellinen merkityskin tuntuu
tarkoittavan eri ihmisille kovin eri asioita.
Muut raamattukritiikin tulokset täyttävät
kirjastoja, eikä niihin ole syytä mennä lä-
hemmin tässä.

Lisäksi monet uskonnon kielteiset lie-
veilmiöt – joiden kohdalla syytökset reali-
teettitajun ja moraalin katoamisesta tuntu-
vat usein hyvin perustelluilta – tuntuvat
kytkeytyvän juuri Jumalan maailman ja
ruuvien ja mutterien maailman sekoitta-
miseen. Vaikka kysymyksessä onkin ve-
teen piirretty viiva, Jeesus ei silti oikeasti
asu Keravalla eikä karismaattista lahko-

johtajaa kannata pitää elävänä Jumalana.
Jokin ero näiden kahden maailman välillä
on oltava.

Ruuvit ja mutterit -mallin heikkoa
muotoa sen sijaan tunnustaa käytännössä
valtaosa niistä ihmistä, jotka ylipäätään
uskovat Jumalaan – ja tähän on hyvä syy:
jos Jumala suljetaan ilmatiiviisti tämän to-
dellisuuden ulkopuolelle, hänestä tulee
nopeasti verrattoman yhdentekevä. Hän
voisi aivan yhtä hyvin olla kuollut; kysy-
mys on korkeintaan periaatteesta.

Niinpä ”luonnollisen uskonnon” kan-
nattajatkin yleensä olettavat, että Jumala
on vähintäänkin joskus ollut jollakin ta-
valla konkreettisesti tekemisissä tämänpuo-
leisen todellisuuden kanssa: ainakin hän on
luonut sen, kenties myös väliaikaisesti ja
poikkeustapauksessa astunut sen piiriin (ku-
ten esimerkiksi silloin, kun hän antoi Moo-
sekselle lain tai herätti Jeesuksen kuolleis-
ta); tai sitten Jumalan maailman ja meidän
maailmamme välillä vallitsee jonkinlainen
kvanttisuhde: vaikka Pyhää Henkeä ei kate-
gorisesti voisikaan havaita tässä todellisuu-
dessa, Hengen konkreettiset vaikutukset nä-
kyvät ja tuntuvat siellä.

Käytännössä yritykset nähdä uskon-
non olennaisin ydin sellaisella tavalla, joka
torjuu kokonaan ruuvit ja mutterit -mallin,
kariutuvatkin yleensä siihen vastaväittee-
seen, etteivät ne vastaa sitä, mitä uskonto
on käytännössä. Jo Freud totesi aikanaan,
että filosofi voi toki mieltää uskonnon tar-
koituksenmukaiseksi fiktioksi, mutta oi-
keat uskonnolliset ihmiset ovat asia erik-
seen.

Jos Jumala suljetaan ilmatiiviisti tämän todelli-
suuden ulkopuolelle, hänestä tulee nopeasti ver-
rattoman yhdentekevä.
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Ne, jotka eivät hyväksy ruuvit ja mut-
terit -mallia, joutuvat etsimään vaihtoeh-
toisia selityksiä. Niistä merkittävää osaa
voi luonnehtia yhdellä termillä luonnollis-
ten selitysten malliksi. Sen mukaan juma-
lausko on luonnollinen ilmiö, joka muiden
luonnollisten ilmiöiden tavoin on selitettä-
vissä historiallisten, sosiokulttuuristen,
psykologisten ja neurofysiologisten teki-
jöiden avulla.

Luonnollisten selitysten mallin vah-
vuuksiin kuuluu se, että ainakin sen heik-
ko muoto pitää melko varmasti paikkansa.
Kuten kaikilla inhimillisen kokemuksen
muodoilla,   myös uskonnollisilla   koke-
muksilla on edellytyksensä ihmisen psy-
kologiassa ja fysiologiassa. Niitä voidaan
paikantaa tietyille aivojen alueille, ja näitä
alueita stimuloimalla niitä voidaan jopa
tuottaa keinotekoisesti (siinä missä muita-
kin kokemuksia).

Appleyard käsittelee kirjassaan uni-
halvauskohtauksen yhteyttä kokemuksiin,
joita ihmisillä on kohtaamisista ulkoava-
ruuden olentojen kanssa. Unihalvaus on
tila, jossa ihminen nukahtamassa olles-
saan tai unesta herätessään havaitsee ole-
vansa kykenemätön liikkumaan ja puhu-
maan, mutta on siitä huolimatta tietoinen
itsestään ja ympäristöstään. Kokemukseen
liittyy usein voimakkaita harha-aistimuk-
sia, kokemus vieraan olennon läsnäolosta
ja toisinaan myös ruumiistairtautumisko-
kemuksia. Ilmiön tarkkaa syytä ei tunneta,
mutta se liittyy REM-unen fysiologiaan:
unennäön aikana tahdonalaiset lihakset la-
maantuvat (mikä on hyvä asia, koska
uneensa liikkeillään reagoiva ihminen ai-
heuttaisi nopeasti vahinkoa itselleen ja
ympäristölleen) ja tietoisuuden taso las-
kee. Unihalvauksessa saattaa olla kysy-
mys näiden välisestä ajoitushäiriöstä: tie-

toisuuden hämärtyminen ei tapahdukaan
oikeassa vaiheessa eikä kyllin nopeasti ja
tehokkaasti.

Appleyard toteaa unihalvauskoke-
muksen muistuttavan niitä kokemuksia,
joita ihmisillä on ulkoavaruuden olentojen
vierailusta ja niiden sieppaamaksi joutu-
misesta. Samalla hän kuitenkin pohtii,
kertooko tämä lopulta muuta kuin sen,
että ihmisellä on lajina taipumus saada
tällaisia kokemuksia (minkä oikeastaan
tiesimme jo: ellei olisi, niitä ei esiintyisi,
oli niiden syy mikä tahansa). Mutta miksi
juuri ulkoavaruuden muukalaiset, tai mik-
si Jumala?

Lisäksi luonnollisten selitysten mallin
vahva muoto näyttäisi olevan altis saman-
laisille sekaannuksille kuin ruuvit ja mut-
terit -mallin vahva muoto: se ei ota vaka-
vasti sitä laadullista eroa, jonka uskonnot
järjestään tekevät tämän maailman ja Ju-
malan todellisuuden välille. Uskontojen
mukaan Jumalan todellisuus sinänsä on
inhimillisen kokemuksen tavoittamatto-
missa ja uskonnollinen kieli on toiminta-
periaatteillaan toisenlaista kuin se arkikie-
li, jonka avulla kommunikoimme välittö-
män kokemuksemme maailmasta. Niinpä
uskonnolliset ihmiset eivät yleensä tun-
nista omakseen sitä uskonnollisuutta, jon-
ka luonnolliset selitysmallit uskovat pys-
tyvänsä selittämään. Raamatuntulkinnassa
tämä uskonnollisen ajattelun ja luonnollis-
ten selitysmallien epäsuhta näkyy konk-
reettisesti siinä, että Raamatun rationalis-
tiset selitykset ovat usein malliesimerkke-
jä Raamatun   lukemisesta äärimmäisen
kirjaimellisesti ilman lähdekritiikin häi-
vääkään. Sen sijaan, että Raamatun kerto-
muksia tarkasteltaisiin myyttisinä tai us-
konnollisina kertomuksina, niihin suhtau-
dutaan kuin ne olisivat alkuperäisten us-
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konnollisten kokemusten tarkkoja silmin-
näkijäraportteja (mitä ne eivät yleensä
ole).

Kysymys jumalallisen todellisuuden
perinpohjaisesta toisenlaisuudesta vie
meidät lopulta kolmanteen selitysmalliin,
jota Appleyard nimittää kolmannen maa-
ilman tai kolmannen ulottuvuuden mallik-
si. Sen mukaan Jumalan todellisuus on
ratkaisevasti toisenlainen kuin se ruuvien
ja mutterien maailma, jota voi kuvata
luonnollisten selitysmallien avulla.

Käytännössä kolmannen ulottuvuuden
malli on kautta aikojen ollut se, millä us-
kontoon myönteisesti suhtautuva älymys-
tön osa on päivittänyt uskonnon yhteenso-
pivaksi vallitsevan maailmankuvan kans-
sa: uskonnollinen kieli ei ole yhteismital-
linen arkikielen kanssa, ja uskontokritiik-
ki ampuu ohi maalin keskittyessään kriti-
soimaan uskonnon vulgääri-ilmentymiä,
joille on luonteenomaista näiden kahden
kielen virheellinen sekoittaminen. Uskon-
non syvin sanoma voidaan ilmaista ai-
noastaan epäsuorasti ja vertauskuvien
avulla. Kaikki uskonnon tämänpuoleiset
ilmenemismuodot – mukaan lukien pyhät
kirjoitukset, opit ja instituutiot, ovat likiar-
voja todellisuudesta, joka on pohjimmil-
taan lausumaton. Jumalasta ei voi tehdä
kuvaa eikä hänen nimeään voida sanoa ää-
neen, koska hän on kokonaan toisenlainen
ja inhimillisen kielen tavoittamattomissa.

(Tämänkin) mallin vahvuus on, että se
pitää pitkälti paikkansa: Jumalan tuon-
puoleisuus, transsendenssi, jumalallisen ja
inhimillisen erottaminen toisistaan, on us-
konnollisille perinteille luovuttamatonta.
Uskontojen kielteiset lieveilmiöt ovat
usein seurausta tämän eron hämärtymises-
tä: jollekin, mikä todellisuudessa on inhi-
millistä, annetaan jumalallisen auktoritee-

tin asema. Juuri siksi uskonnolliset ääri-
liikkeet ajautuvat marginaaliin, eroon val-
tavirran uskonnollisuudesta.

Toisaalta mallin heikkous on se, että
uskonnoissa tämänpuoleisen ja tuonpuo-
leisen raja ei oikeasti ole selväpiirteinen,
vaan käytännön uskonnollisuudessa on
aina ruuvit ja mutterit -mallin piirteitä.
Johdonmukaisesti läpivietynä kolmannen
ulottuvuuden malli edellyttää, että uskon-
tojen todellisuutta koskevat väitteet eivät
ole totta sanan arkimerkityksessä eivätkä
siksi joudu ristiriitaan tieteellisen maail-
mankuvan tai kulttuurirelativismin kans-
sa. Tosiasiassa tämä toimii vain hyvin
yleisellä tasolla, jos silloinkaan. Viime kä-
dessä uskonnot esittävät tosiasiaväitteitä,
jotka sulkevat pois toisten maailmankat-
somusten kilpailevia tosiasiaväitteitä ja
edellyttävät poikkeuksia ankaran empiiri-
seen maailmankuvaan. Ajatus, jonka mu-
kaan uskonto on eräänlainen vahva fiktio,
joka puhuu vertauskuvallisesti olemassa-
olon syvyysulottuvuudesta, rajoittuu käy-
tännössä pienen uskonnollisesti liberaalin
älymystön ajatusleikiksi.

Totesin edellä, etten mene lupaamaan
vastausta kysymykseen, joka on säilynyt
avoimena tuhansia vuosia – ja hyvä niin:
mikään kolmesta esittelemästäni mallista
ei nimittäin näytä vastaavan tyydyttävästi
siihen, miksi Jumala elää ja voi hyvin niin
monen ihmisen mielessä. Ne kaikki pe-
rustuvat sellaisiin oletuksiin ja yksinker-
taistuksiin, joille ei ole täyttä vastinetta to-
dellisuudessa.

Kolmannen selitysmallin mukaan Jumalan todelli-
suus on ratkaisevasti toisenlainen kuin se ruuvien
ja mutterien maailma, jota voi kuvata luonnollis-
ten selitysten avulla.
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Käytännössä jumalausko on ristirii-
taista ja suuri osa ihmisistä sietää tätä ris-
tiriitaa suhteellisen hyvin tai pitää sitä
suorastaan asiaankuuluvana. Luultavasti
juuri siksi uskontokritiikin todistus uskon-
non älyllisestä ja moraalisesta ristiriitai-
suudesta ei ole tuottanut kriitikkojen toi-
vomaa tulosta. Kukapa ei joutuisi elämään
älyllisten ja moraalisten ristiriitojen kans-
sa – so why care? Ja niillekin, jotka välit-
tävät, tiedon rajallisuus suo ruuvit ja mut-
terit -mallille riittävän minimimäärän elin-
tilaa,  ja  loppukritiikkiin  voidaan  vastata
kolmannen ulottuvuuden mallin avulla.

Itse asiassa Galileo Galilein, Charles
Darwinin, tieteellisen tiedon ja kulttuuri-
relativismin suurin haaste perinteisille
maailmankatsomuksille ei välttämättä lii-
tykään ristiriitaan uskon ja tieteen tai us-
kon ja moraalisen harkinnan välillä. Pi-
kemminkin – ja tämä on viimeinen näkö-
kulma, jonka lainaan Appleyardilta – se
missä tiedon lisääntyminen on todella pa-
kottanut uskonnot reagoimaan omalla toi-
mialueellaan, on ihmisen suistuminen yhä
kauemmas universumin keskipisteestä.
Olemme vähitellen joutuneet hyväksy-
mään, ettei edes oma aurinkokuntamme –
saati sitten koko ääretön maailmankaik-
keus – pyörikään meidän ympärillämme
eikä meillä ole syytä pitää itseämme älyl-
lisen elämän kiistattomana ja väistämättö-
mänä huipentumana.

Eniten päivittämisen tarpeessa ei lo-
pulta olekaan Jumalaa koskeva mytologia
(sillä sen on jo perinteisestikin ajateltu
skaalautuvan ylöspäin aina äärettömyy-
teen asti) vaan ihmistä koskeva mytologia
– ja tämä on tuskallista. Kenties Galilein
ja Darwinin teorioissa loukkaavinta ei ol-
lutkaan se, mihin asemaan he asettivat Ju-
malan, vaan se, mihin he sysäsivät ihmi-

sen: järjestelmän keskuksesta sen reunal-
le, ainutkertaisesta Jumalan kuvasta api-
nan serkuksi. Ehkäpä juuri samasta syystä
oppia toisten maailmojen olemassaolosta
on pidetty harhaoppina: ihminen ei halua
luopua asemastaan Jumalan ainoana lap-
sena eikä ainakaan havaita olevansa mo-
nilukuisen sisarussarjan vähälahjainen
kuopus. Tähän joudumme kuitenkin tie-
tomme lisääntyessä totuttelemaan. Suuret
kertomuksemme ovatkin pieniä.

Uskon silti Jumalan jatkossakin pitä-
vän ihmiselle seuraa, täällä universumin
laidallakin. Itsensä pienentäminen ja mah-
duttautuminen inhimillisiin kertomuksiin
ei ole Jumalalle uusi asia vaan pikemmin-
kin vanha rakas harrastus, ja siksi van-
haikäisen elinajanodote lienee vastaisuu-
dessakin pitkä.

Ihmisen taas on jälleen kerran päivi-
tettävä oma käsityksensä jumalaymmär-
ryksensä rajoista minkä uskon olevan si-
nänsä hyvin terveellistä. Uskontojen suu-
rimmat riskitekijät eivät nimittäin liity
niinkään Jumalan suuruuden ja äärettö-
myyden oivaltamiseen kuin siihen, että ih-
miset kuvittelevat tuntevansa Jumalan
kyllin hyvin voidakseen toimia tämän ni-
missä. Parantunut realiteettitaju tämän
suhteen ei ole pahasta. Uskontojen mysti-
set perinteet – jotka eivät sattumalta edus-
ta niiden suvaitsevaisinta siipeä – ovat jo
entuudestaan hyvin tietoisia tästä.

Kun apostoli Paavali puhuu Raama-
tussa Jumalaa koskevan tietomme rajalli-
suudesta, hän sanoo meidän katselevan
Jumalaa ”kuin kuvastimesta, arvoituksen
tavoin”. Kuinka oikeassa hän onkaan:
aina kun suuntaamme katseemme kohti
Jumalan arvoitusta, katsomme samalla
peiliin ja näemme siellä kuvan omasta it-
sestämme.
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Ilkka Pyysiäinen

Missä hän on nyt?

”Kirjavat vaiheeni kertoa nyt voisin ...”

Kaikkihan me muistamme Jumalan alias
Jahven. Hän oli suosionsa huipulla keski-
ajalla, mutta huipulle ei suinkaan päästy
helpolla. Jumala oli kulkenut pitkän tien.

Vanhan testamentin Jahven varhainen
historia on osin epäselvä. Egyptiläiset,
assyrialaiset ja babylonialaiset piirtokir-
joitukset 900–800-luvuilta puhuvat Sama-
rian Jahvesta, Temanin Jahvesta ja Jah-
vesta, joka oli Jerusalemin Jumala ja jolle
kuuluivat Juudan vuoret. Raamatuntutkija
Nick Wyattin mukaan Ugaritista löydetyt
tekstit näyttävät viittaavan siihen, että
Jahve on kehittynyt Elin ja Baalin hah-
moista. Mark Smith kirjoittaa, että voim-
me varmuudella sanoa vain Jahvella ol-
leen mutkikas ja osin tuntematon historia
ja jonkinlainen suhde Eliin.

El vaikuttaisi kuitenkin olleen israeli-
laisten alkuperäinen jumala, onhan kansan
nimikin Isra-el, ei yiÑrâ-yah. Kun Israel
tuli kansan nimeksi vuosien 1100–950 ai-
kana, nimen ei ehkä enää ajateltu viittaa-
van jumalaan. Jotkin Raamatun kohdat
viittaavat Jahveen ja Eliin Israelin varhain
palvomina kahtena eri jumalana. Esimer-
kiksi Genesiksessä (49:25) todetaan: ”Isä-
si Jumala, joka on sinua auttava, Kaikki-
valtias (Shaddai), joka siunaa sinua ...”
Kreikankielisessä Septuagintassa El
(Elyon) esitetään pääjumalana ja Jahve

yhtenä hänen viidestä pojastaan jakeessa,
joka alkaa (5 Moos. 32:8): ”Kun Korkein
(Elyon) jakoi kansoille maat, ...” (Kuol-
leenmeren kääröissä ”Korkeimman” kor-
vaa ilmaus    ”jumalten    pojat”; myös
4QDeutj Kuolleenmeren kääröissä). Jahve
myös sanoo Moosekselle (Exodus 6:2–3),
että hän oli aiemmin ilmestynyt esi-isille
El Shaddayna.

Wyatt esittää, että niin sanotussa Elo-
histi-lähteessä El alkuperäisenä jumalan
nimenä on jossakin vaiheessa järjestel-
mällisesti korvattu ilmauksella elohim
(”jumalat”). ’elohîm on monikkomuoto
(eloah yksikössä), mutta sitä käytetään
Vanhan testamentin teksteissä verbien yk-
sikkömuotojen kanssa. El-nimi olisi näin
ollen joutunut epäsuosioon ja pyritty kor-
vaamaan ilmauksella ”jumalat”.

Monoteismi ilmaantuu ensi kerran
Vanhan testamentin teksteissä 500-luvul-
la. Tämä uudenlainen retoriikka edustaa
tiettyä Israelin sisäistä kehitystä yli sadan
vuoden aikana ja liittyy kirjanoppineisuu-
den esiinnousuun ja perinteen muuttumi-
seen ylöskirjattaessa. Mark Smith esittää,
että myyttisten  elementtien puuttuminen
Vanhan testamentin myöhemmistä teks-
teistä johtuu siitä, että kirjanoppineet sen-
suroivat vanhempia Jahven kuvauksia
vaikka eivät ehkä täysin tietoisesti (kyse
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oli tyylillisestä editoinnista). Samalla kul-
tillinen uskonto muuttui opillisemmaksi;
El ja Jahve muuttuivat nyt ikään kuin
yleispätevämmiksi ja abstraktimmiksi.

Ensimmäisillä kristillisillä vuosisa-
doilla Jahven jumaluutta alettiin sitten tul-
kita kreikkalaisen filosofian näkökulmas-
ta. Muun muassa Filon yritti sovittaa yh-
teen Genesiksen ja kreikkalaisen filoso-
fian. Näin syntyi vähitellen käsitys Juma-
lasta jonkinlaisena olemisen alkusyynä.
Esimerkiksi Kleemens Aleksandrialai-
nen (k. 215) kirjoitti Jumalan luoneen
mailman ”tyhjästä” tai ”ei mistään” ja
käytti tässä kreikan kielen ilmausta mèe
ón, joka viittaa ”ei mihinkään” jonkinlai-
sena muovaamattomana alkumateriana.
Tyhjästä luominen oli siis jonkinlaista
maailman muovaamista. Genesiksen alku
voitaisiinkin kääntää: ”Alussa, kun Juma-
la loi taivaan ja maan, maa oli autio ja
tyhjä ...”. Jumala ei luonut tyhjästä vaan
alkumateriasta.

Noin vuonna 180 Theofilos Antio-
kialainen sen sijaan kirjoitti Jumalan luo-
neen kaiken ”tyhjästä” (ex ouk óntoon) eli
todella ”ei-mistään” (Ad Autolycum
1.4.5.). Tästä tuli sitten kirkon virallinen
oppi: Jumala loi maailman de nihilo. Ju-
malasta tuli kaiken ontologinen perusta
eikä maailmasta ole  mitään  luonnollista
siltaa Jumalan todellisuuteen. Tähän aja-
tukseen nojataan esimerkiksi klassisissa
jumalatodistuksissa.

Kun kaikella täytyy olla syy, täytyy

olla olemassa ensimmäinen syy (joka siis
on kaikkien muiden syiden alkusyy) ja se
on Jumala. Tai, kun kaikki liikkuu jonkin
muun liikuttamana, täytyy olla ensimmäi-
nen, liikkumaton liikuttaja. Tai, kun kaik-
ki voi olla olemassa tai olla olematta (ja
siten joskus välttämättä lakkaa olemasta),
näyttää tästä seuraavan, että joskus on het-
ki, jolloin mitään ei ole olemassa. Mutta
tällöin ei mitään voisi koskaan syntyä-
kään. Täytyy siis olla yksi välttämätön
olio ja se on Jumala. Tässä ollaan jo todel-
la kaukana VT:n myyttisestä ja ihmishah-
moisesta Jumalasta.

Tuomas Akvinolaisen mukaan:
1. Deum non esse corpus
2.  Jumala ei ole materian ja muodon (for-
ma) yhdistelmä
3.  Jumala  on yhtäaikaa yhtä  oman ole-
muksensa ja olemassaolonsa kanssa
4.  Jumala ei ole laji (species) missään su-
vussa (genus)
5.  Jumalalla ei ole ”aksidensseja” (acci-
dens)
6.  Jumala on täysin yksi (Deum omnino
esse simplicem)
7.  Jumalaa ei voi yhdistää minkään kans-
sa

Myöhemmin, esimerkiksi Paul Til-
lichin teologiassa Jumala on ”oleminen
itse” tai ”olemisen perusta”. Katoliseen
käsitykseen on myös kuulunut ajatus Ju-
malan olemassaolon todistettavuudesta ja
järjellä käsitettävyydestä, kun taas protes-
tantismissa Jumala on nähty sydämen ja
uskon asiaksi. Kuitenkin jo jotkut myö-
häiskeskiajan skolastikot esittivät, että
esimerkiksi kolminaisuusopin muotoilut
olivat järjelle käsittämättömiä ja voitiin
omaksua vain uskon nojalla (vaikka Ju-
malan olemassaolo sinänsä oli järjellä kä-
sitettävissä).

Teologi, joka ottaa tieteen vakavasti, ei (viisaasti
kyllä) halua uskon ajautuvan sen kanssa ristirii-
taan. Tällöin Jumalan käsite on ollut muotoiltava
sellaiseksi, että se on empiirisen tieteen tavoitta-
mattomissa.
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Vaikuttaa siis siltä, että Jumala on
ajan saatossa työnnetty yhä kauemmas
empiirisestä todellisuudesta. Yhtäältä ky-
seessä on teologian sisäinen kehitys (käsi-
tejärjestelmän hioutuminen puolustetta-
vissa olevaksi), toisaalta reaktio filosofi-
siin muutoksiin (nominalismi) ja varsin-
kin empiiristen tieteiden kehitykseen.
Teologi, joka ottaa tieteen vakavasti, ei
(viisaasti kyllä) halua uskon ajautuvan sen
kanssa ristiriitaan. Tällöin Jumalan käsite
on ollut muotoiltava sellaiseksi, että se on
empiirisen tieteen tavoittamattomissa.
Tästä seuraa seuraava argumentti:

1)  Se mikä on osa empiiristä todellisuut-
ta, ei ole Jumala
2)  Tiede kasvattaa loputtomasti tietoam-
me empiirisestä todellisuudesta ja lähes-
tyy siten totuutta
3)  Siksi tiede lisää tietoamme Jumalasta
(siitä, mitä Jumala ei ole)

Kun Jumala on tieteen tavoittamatto-
missa ja tieteellinen maailmankuva muut-
tuu totuutta lähestyttäessä, muuttuu myös
ymmärryksemme Jumalasta. Joku voisi
nyt yrittää sanoa, että Jumala on muuttu-
maton ja että tieteellä on tietyt aprioriset
rajat. Mutta ajatus periaatteellisista rajois-
ta on ristiriidassa loputtoman totuuden lä-
hestymisen kanssa.

Toiseksi tiedämme, että  Jumala  on
tosiasiallisesti  ymmärretty eri  tavoin eri
aikakausina. Niinpä siis tiede lähestyy to-
tuutta Jumalasta samoin kuin se ylipäänsä
lähestyy totuutta. Huvittavaa tässä on se,
että teologialle jää lähinnä reagoijan ase-
ma; totuuden lähestymisen todellinen
moottori on luonnontiede. Tieto  ja  ym-
märrys fysikaalisesta todellisuudesta ra-
joittaa uskonnollista mielikuvitusta; tie-

teellisen tiedon kasvu rajoittaa mahdollis-
ten uskonnollisten tulkintojen määrää
(kun tiede otetaan vakavasti).

Nyt seuraa suuri kysymys: mitä mei-
dän sitten pitäisi ajatella Jumalasta? Jos
väitämme, että Jumala on olemassa, niin
millainen on Jumala, joka on kaiken em-
piirisen ”takana”? Kuulostaa minusta
”uusdeismiltä”: Jumala on olemassa, mut-
ta hän ei voi tehdä mitään. Heti, jos hänen
väitetään tekevän jotakin maailmassa,
asiaa pitäisi voida tutkia empiirisesti. To-
siasia on, että minkäänlaista Jumalaa ei
tarvita fysiikan yhtälöihin tai biologian
teorioihin. Maailman toiminta on kuvatta-
vissa ilman Jumalaa ja se jopa tunnetaan
jo varsin perinpohjaisesti; mitään suuria
salaisuuksia ei enää ole.

On sitten eri asia, että monesta tuntuu
siltä, että jonkinlainen Jumala on olemas-
sa (ja on oltava). Tämä tunne ei ole argu-
mentti rationaaliseen keskusteluun, koska
sen avulla ei voida osoittaa mitään meka-
nismia, jolla Jumala vaikuttaa maailmas-
sa. Tunne on vain tunne.

Moni sanoo ehkä, että onhan silti mah-
dollista, että (jonkinlainen) Jumala on ole-
massa. Tai, että tiede ei voi osoittaa Juma-
lan olemassaoloa mahdottomaksi. On tot-
ta, että on mahdollista, että jonkinlainen
Jumala on olemassa, mutta vain niin
kauan, kun sanalle jonkinlainen ei anneta
mitään tulkintaa. Tällöin ei kuitenkaan us-
kollakaan ole mitään erityistä sisältöä ja
väite Jumalan olemassaolosta on tyhjä.
Kaikki ne tulkinnat, joita sanalle ”Jumala”
on annettu, ovat osoittautuneet luonnontie-
teen näkökulmasta ongelmallisiksi. Ja toi-
saalta, mitä vähemmän ne ovat ristiriidassa
luonnontieteen kanssa, sitä vähemmän
niillä on myös käyttöä arjen uskonnossa.
Kuka rukoilee ”olemista itsessään”?
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Mikä Jumala?
Keskustelua Jumalasta ja ateismista käy-
dään usein ikään kuin olisi vain kaksi
vaihtoehtoa: joko Jumala on olemassa tai
sitten ei. Vähemmän puhutaan siitä, mikä
tai millainen Jumala on tai ei ole olemas-
sa. Tilanne on sikäli epäsymmetrinen, että
ateisti kieltää kaikki tähän asti tunnetut ju-
malat, kun taas teisti (Jumalaan uskova) ei
suinkaan välttämättä väitä kaikenlaisten
jumalien olevan olemassa. Teisti on ateisti
monen jumalan suhteen.

Tästä huolimatta keskustelua käydään
ikään kuin ensin voitaisiin ratkaista Juma-
lan olemassaolo abstraktisti ja sitten ruve-
ta pohtimaan, millainen Jumala oikein on
ja mitä hän meistä tahtoo. Todellisuudessa
usko ei kuitenkaan synny siten, että ihmi-
nen päättäisi ensin, onko Jumala olemassa
tai ovatko jotkin uskonnolliset uskomuk-
set tosia, ja  vasta  sitten  ryhtyisi mietti-
mään, mitä Jumala häneltä odottaa tai hä-
nelle tarjoaa, mitä uskonnollisilla usko-
muksilla voidaan tehdä.

Ihmiset eivät kasva uskomaan Juma-
laan puhtaana abstraktiona vaan juuri tie-
tynlaiseen Jumalaan. Lapsi ei ylipäänsä
opi abstrakteja, arkielämän tilanteista irro-
tettuja uskomuksia, ikään kuin teorioita
siitä, mitä on olemassa. Lapsi oppii asiat
yhteyksissään: kun meidän mummi kuoli,
hänestä tuli enkeli; Jumala on vihainen
minulle, koska kiroilin; Mikko sanoi, että
Jumala loi maailman, ja niin edelleen. Us-
komukset ovat lapselle konkreettisia ja
yksittäisiä. Lapsi ei usko ”luomiseen”

(teoriana tai maailmankuvana), ”noituu-
teen” tai ”pelastukseen”. Hän uskoo sii-
hen, mikä koskettaa juuri häntä jossakin
tilanteessa.

Entä aikuinen? Käsitteiden ja usko-
musten toistuva käyttö luo yleistyksiä ja
yhteyksiä eri käsitteiden välille, mutta ei
aikuinenkaan arkielämässä pyri ensisijai-
sesti eheään ajatussysteemiin. Teemme
ratkaisuja aina jossakin tilanteessa ja sen
vaatimukset painavat usein enemmän
kuin ”maailmankuvan” eheys. Kesken
perheriidan tokaistu: ”Sinähän ajaudut nyt
ristiriitaan itsesi kanssa!” ei yleensä pal-
jon auta, koska väittelyn voittaminen on
tärkeämpää kuin väitteiden koherenssi.
Yksilöiden välillä on kuitenkin eroja sii-
nä, miten halukkaasti pyritään loogiseen
koherenssiin.

Ihmisillä on kaksi eri päättelystrate-
giaa: intuitiivinen, tunteenomainen ja no-
pea sekä järjestelmällinen ja viileä. Jos
kahdella väittelijällä on eri strategia, hei-
dän argumenttinsa eivät koskaan kohtaa.
Toinen puhuu tunteenomaisesti välittö-
mistä kokemuksistaan, toinen taas yleisis-
tä teoreettisista argumenteista. Näin kes-
kustelu ei edisty mihinkään. Uskonnon
kritiikki on usein tieteellistä tai filosofista
ja uskon puolustus taas henkilökohtaista,
ja siksi kiista ei koskaan ratkea. Mutta
asia voi olla myös toisin päin: ateismia
puolustetaan tunteenomaisesti ja uskontoa
rationaalisesti. Useimmiten rationaalinen
päättely ja intuitiivinen ajattelu kuitenkin
jossakin määrin sekoittuvat itse kunkin ar-
gumentaatiossa.

Otetaanpa esimerkiksi lentopelko. Ti-
lastojen valossa lentäminen on turvalli-
sempaa kuin Mannerheimintiellä kävele-
minen. Näiden tilastojen esittely ei kuiten-
kaan rauhoita lentopelkoista, koska pelko

Keskustelua käydään ikään kuin ensin voitaisiin
ratkaista Jumalan olemassaolo abstraktisti ja sit-
ten ruveta pohtimaan, millainen Jumala oikein
on ja mitä hän meistä tahtoo

188



ei perustu virheellisiin tilastotietoihin. Se
on ennemmin kontrolloimaton primitiivi-
nen tunne. Samalla tavalla tieteellinen ar-
gumentti ei kumoa uskoa, joka perustuu
tunnekokemuksiin ja palvelee elämän ko-
konaisuutta eikä viileää faktojen tarkaste-
lua. Jumalanpelko on tässä verrannollinen
lentopelkoon: sitä ei voi hallita järjellä.

Olemme kuitenkin usein jälkeenpäin
taipuvaisia perustelemaan omaksuamiam-
me uskomuksia rationaalisesti. Tämä to-
sin yleensä tapahtuu arkiajattelulle tyypil-
liseen tapaan eli etsimällä evidenssiä (ei
vastaevidenssiä), vetoamalla yksittäista-
pauksiin ja yleistämällä niistä, nojaamalla
abduktiiviseen päättelyyn (vetoaminen ad
hoc lakiin arvaamalla) ja niin edelleen.
Pyritään siis vahvistamaan jo oletettua.
Tämä pätee tietenkin yhtä hyvin ateistiin
kuin uskovaiseen (sikäli kuin kyseessä ei
ole tieteellinen keskustelu).

Toki on myös mahdollista, että väitte-
ly tapahtuu enemmän tai vähemmän ra-
tionaaliseen ajattelun ehdoilla molemmin
puolin. Tästä on kyse esimerkiksi silloin,
kun filosofi Daniel Dennett kritisoi us-
kontoa ja porukan paras puolustaa sitä ra-
tionaalisin argumentein. Tai ainakin pitäi-
si olla. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että us-
koa puoltavat argumentit nousevat yleen-
sä enemmän henkilökohtaisista syistä
kuin evidenssistä ja logiikasta. Toisaalta
myös Dennettin ja hänen hengenheimo-
laistensa uskontokritiikki nousee osin
henkilökohtaisista mieltymyksistä vaikka
on sinänsä rationaalista (rationaalinen ei
ole sama kuin oikeaanosunut).

Tarkastelen seuraavaksi tällaista
enemmän tai vähemmän rationaalista kes-
kustelua uskonnollisten väitteiden totuu-
desta ja esitän myös oman kantani. Tässä
keskityn vain väitteiden perusteltavuu-

teen. Sen jälkeen pohdin erikseen juma-
lauskon ja ateismin asemaa ihmiselämäs-
sä ja kulttuurissa.

Vertauksin
Arkisissa  debateissa ihmiset  puolustavat
ja vastustavat omia henkilökohtaisia käsi-
tyksiään Jumalasta. Mutta mikäli haluam-
me käydä keskustelua yleisemmällä ja pe-
riaatteellisemmalla tasolla,   olisi   oltava
tarkempi ja objektiivisempi käsitys siitä,
mitä sanalla Jumala tarkoitetaan. Tämä on
koko keskustelun suurin kompastuskivi.
Jumalan käsite on toivottoman moninai-
nen ja ristiriitainen.

Jumalan käsitettä voidaan tietysti
muokata niin, että siitä tulee helpompi
puolustaa,  mutta tällöin emme enää  ole
kiinnostuneita tietystä todellisuuden il-
miöstä vaan pelkän käsitteen puolustami-
sesta. Ja sitähän voi aina jatkaa loputto-
miin kun vain käsitettä rukataan jatkuvas-
ti. Ajatellaanpa vertauskohtana, että joku
kysyisi: ”Onko Jahvetti Moilanen olemas-
sa?” (mukaillakseni John Wisdomin
1940-luvulla esittämää näkymätön puu-
tarhuri -vertausta). Kun sanoisin, että us-
kon hänen olevan olemassa, mutta en ole
koskaan nähnyt häntä, kysyjä voisi vaatia
todisteita. Väittely siis alkaisi siitä, että
tietyn ihmisen uskotaan olevan olemassa,
mutta sitten epäilykset heräävät. Kysymys
on siis siitä, onko Jahvetti Moilanen -ni-
minen ihminen olemassa.

Keskustelu voisi nyt edetä niin, että
kaikki väitteet Moilasesta Turun kaupun-
gin rakentajana, Jere-pojan isänä ja illan

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että uskoa puoltavat ar-
gumentit nousevat yleensä enemmän henkilökoh-
taisista syistä kuin evidenssistä ja logiikasta.
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viileydessä käyskentelevänä sotapäällik-
könä todettaisiin katteettomiksi.  Ei yksi
mies Turkua pysty rakentamaan ja Jeren
isäksi todettiin DNA-testissä Joose Kep-
pilä. Kukaan ei ole nähnyt puutarhassaan
käyskentelevää Jahvetti Moilasta.

Muuttaisin pikkuhiljaa strategiaani ja
alkaisin väittää, että Jahvetti Moilanen ei
suinkaan ole mikään mies, jonka voisi
nähdä jossakin paikassa. Hän on ennem-
minkin ikään kuin kaiken takana; jos tiede
ei löydä häntä, niin se johtuu siitä, että
tiede on rajallista ja Jahvetti Moilanen
suuri. Puhe hänestä liittyy elämän merki-
tykseen ja perimmäiseen syvyysulottu-
vuuteen, ei luonnonhistoriaan. Jahvetti
Moilanen on oleminen itse. Ei mikään tie-
de voi todistaa, että häntä ei ole olemassa.

Tällä tavalla voitaisiin loputtomiin pi-
tää kiinni uskomuksesta ”Jahvetti Moila-
nen on olemassa” ilman, että käsitteellä
”Jahvetti Moilanen” olisi mitään muuttu-
matonta sisältöä. Aluksi puhuttiin tietyn
ihmisen olemassaolosta, mutta mistä väit-
telyn lopussa enää onkaan kysymys? Mis-
sä mielessä Jahvetti Moilanen, joka on
oleminen itse, on enää lainkaan sama asia
kuin  väittelyn alussa? Uskon  puolustaja
puolustaa vain eräänlaista sitaattia tai pai-
kanvaraajaa, joka voi saada yhä uusia si-
sältöjä, joita meidän ei edes tarvitse ym-
märtää puolustaaksemme uskoa.

Piispa Mikko Heikka totesikin Ilta-
lehdessä (22.2.2008), että kirkossa ”on
opittava uuden sukupolven kieli ja kult-
tuuri. On tehtävä suuria muutoksia kirkon

elämässä niin, että ne osuvat kriittisen su-
kupolven arvoihin. Uuden kriitikkopolven
asenteita kuvaavat sanat yksilöllisyys, elä-
myshakuisuus ja suvaitsevaisuus. Kun ne
otetaan vakavasti, monet asiat kääntyvät
Heikan mukaan kirkossa uuteen asen-
toon.” Onko siis pääasia saada ihmiset
kiinnostumaan kirkosta (vaikka muutta-
malla kaikki) vai onko kirkolla jokin eri-
tyinen totuus puolustettavana? Mikä?

Jumala ja arki
Jotkut uskonnonfilosofit ovat esittäneet
ratkaisuksi, että uskonnolliset väitteet ja
uskomukset ainoastaan näyttävät väittä-
vän jotakin todellisuudesta. Tosiasiassa ne
ovat vain jonkinlaisia sisäisen elämän ku-
via tai muodostavat täysin omalakisen
maailman (jossa kaikki sanat tarkoittavat
jotakin muuta kuin ei-uskonnollisessa kie-
lessä).  Eli: kun kerran tuntuu siltä, että
Jumala on  olemassa, niin  uskonnollisen
uskon ymmärtämiseksi on otettava huo-
mioon kokemuksellinen aspekti. Kyse ei
ole pelkistä kylmistä tosiasiatoteamuksis-
ta.

Tämä on mielekästä, mutta siinä men-
nään kuitenkin liian pitkälle, mikäli ”us-
konnollisen kielen” ajatellaan olevan vain
tunteenilmausta tai sisäisen elämän jäsen-
nystä. Selvästikin ”uskovat” ihmiset usko-
vat, että Jumala myös on todella olemassa
(objektiivisesti). Se koskettaa heitä syväs-
ti, mutta silti se on heille tosiasiaväite.
Richard Dawkinsin ja kumppaneiden us-
kontokritiikki on jo synnyttänyt anglosak-
sisessa maailmassa apologian renessans-
sin, ja nyt sellaista kaivataan myös Suo-
messa (Kotimaa 9.10.2008, s. 23). Iisal-
men kirkkoherran, Arno Toivasen mu-
kaan kristinusko ei ole vain mielensisäisiä
asioita eikä sitä voi irrottaa historiallisista

Richard Dawkinsin ja kumppaneiden uskontokri-
tiikki on jo synnyttänyt anglosaksisessa maail-
massa apologian renessanssin, ja nyt sellaista
kaivataan myös Suomessa.
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faktoista. Jeesuksen ylösnousemus oli eh-
dottomasti ”historiallinen tapahtuma”.
Teologian tohtori Juha Ahvio sanoo apo-
logian pyrkivän osoittamaan, että ilman
kolmiyhteisen Jumalan olemassaoloa jopa
logiikan käsite menettää merkityksensä.
Toinen teologian tohtori Vesa Ollilainen
taas huomauttaa, että apologia on ihmisen
auttamista oikealle tielle: Jos voitan väit-
telyn mutta häviän ihmisen, apologia on
epäonnistunut. (Kotimaa 9.10.2008, s.
23.) Tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että on
tärkeämpää löytää kannattajia kuin olla
oikeassa. Silti pidetään paradoksaalisesti
kiinni siitä, että uskossa on kyse historial-
lisista tosiasioista.

Ajatus ”uskonnollisen kielen” omala-
kisuudesta on kyseenalainen myös siksi,
että ”uskonnollisella kielellä” ei ole mi-
tään selviä rajoja. Mikä kaikki on ”uskon-
nollista kieltä” ja millä perusteella? Ei
myöskään ole vain yhtä tasapaksua ”us-
konnollista kieltä” vaan monia eri uskon-
nollisia kieliä. Usein ne ovat myös ristirii-
dassa keskenään. Raja uskonnollisen ja ei-
uskonnollisen välillä ei ole mitenkään sel-
vä.

Uskonnollisen kielen kuvateoria joh-
taa virheellisyydestään huolimatta oikeille
jäljille sikäli, että se tuo esiin uskonnon
emotionaalisen ja henkilökohtaisen ulot-
tuvuuden. Kyse ei todellakaan ole vain to-
siasiaväitteistä. Uskonto on osa ihmisten
arjen käytäntöjä. Niinpä valtaosa uskovai-
sista varmaan kokeekin, että vaikka miten
osoitettaisiin, että jumalauskomukset ovat
mahdottomia, niin se ei hetkauttaisi hei-
dän uskoaan sinne tai tänne. Kuten arkki-
piispa Mikko Juva aikoinaan sanoi:
”Minä poika uskon vaan!”

He ovat tavallaan aivan oikeassa, em-
mehän me muillakaan arkielämän alueilla

vaadi tieteellisiä todisteita ennen kuin ryh-
dymme yhtään mihinkään. Vaikka ”usko-
vat” ajattelevat, että uskonnolliset käsit-
teet viittaavat todella olemassaoleviin olioi-
hin ja tapahtumiin, he eivät silti hylkää
uskoaan empiiristen ja loogisten todistei-
den edessä, koska se merkitsisi samalla
lukuisten arkisten asioiden muuttamista ja
toisintekemistä. Jopa ystäväpiirin muuttu-
mista ja perheensisäisiä ongelmia.

Ottaakseni esimerkin: aivan kuten
lentopelko liittyy todellisiin lentämisen
vaaroihin, mutta ei häviä uusien faktojen
oppimisen myötä, niin myös uskonnolli-
nen usko koskee todellisuutta, mutta ei
häviä pelkästään uusien faktojen oppimi-
sen myötä. ”Usko” nojaa vahvasti emotio-
naaliseen kokemukseen ja intuitiiviseen
päättelyjärjestelmään. Se on osa ihmisten
käytännöllistä arkiajattelua ja teologia
pyrkii tekemään siitä koherentin ja puo-
lustettavissa olevan systeemin.

Tämä taas on ongelmallista, koska ar-
kiajattelu on lähes aina ristiriidassa tieteen
kanssa, ja ”teologisoitu” uskonto on liian
hankala käyttää arjen tilanteissa. Suomen
kuvalehden numerossa 8/08 pastori
Markku Suokonautio toteeakin: ”Dog-
maattisia lausuntoja tehdään kirkollisko-
kouksissa, mutta mitä tekemistä niillä on
ihmisten  elämän  kanssa? Ei yhtään mi-
tään.”

Dogmaattikko tietenkin vastaa, että
toki niillä on kaikki mahdollinen tekemi-
nen elämän kanssa! Mutta, ellei ihmisistä

”Usko” nojaa vahvasti emotionaaliseen kokemuk-
seen ja intuitiiviseen päättelyjärjestelmään. Se
on osa ihmisten käytännöllistä arkiajattelua ja
teologia pyrkii tekemään siitä koherentin ja puo-
lustettavissa olevan systeemin.
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tunnu siltä, teologisia käsitteitä ei sovelle-
ta arjessa ja niiden jälkeinen tyhjiö täyttyy
jollakin muulla. Suokonautio vaatiikiin
kirkkoa lopettamaan ”Kaanaan kielen”
puhumisen ja tulemaan ihmisten arjen ta-
solle. Ihmisiä ei enää voida pitää ”tyhmi-
nä lampaina”, joita opetetaan yläpuolelta
kuin pieniä lapsia.

Kotimaa-lehden (28.2. 08) kolumnis-
tin mukaan syytökset ovat kuitenkin ny-
kykirkkoa tuntemattoman puhetta (Suo-
konautio on ollut pappina vasta vähän yli
30 vuotta). Kolumnisti itse viihtyy kirkos-
sa! Niinpä hän soitti Suokonautiolle. Suo-
konaution Satumaa-tango ja kirvesnäytel-
mä Lallina ovat kolumnistin mukaan pik-
kupulmia Suokonaution julistuksen ”opil-
listen ongelmian” rinnalla! Tässä se siis
on pähkinänkuoressa: Älä soita meille, me
soitamme sinulle! Kun homma pyörii
Suokonaution mukaan elitistisesti pelkän
oikean opin määrittelyn ja soveltamisen
ympärillä, vastaus on: hieno pointti, mutta
kun se  ei ole oikeaoppinen? Eli: hyvää
päivää kirvesvartta.

Tiivistetysti voidaan todeta, että us-
konnot rakentuvat keskeisesti uskomuk-
sille, jotka ovat ristiriidassa tieteen kans-
sa. Lisäksi meillä on hyviä syitä pitää tie-
teellisiä uskomuksia tosina ja uskonnolli-
sia enimmäkseen virheellisinä. Uskonto
toimii kuitenkin niin sanotun arkipsykolo-
gian kontekstissa ja on osa ihmisten elä-
mäntapaa. Tässä yhteydessä ei useinkaan
haittaa, että uskomukset ovat virheellisiä;
arkielämää on mahdoton elää vain tieteen
varassa. Se, että joku ei ole koskaan tullut
ajatelleeksi jonkin uskonnollisen usko-
muksen virheellisyyttä on kuitenkin eri
asia kuin se, että joku puolustaa uskonnol-
listen uskomusten totuutta itsepintaisesti
vaikka kaikki evidenssi osoittaa muuta.

Tällaisen puolustuksen seurauksena syn-
tyy abstraktia teologiaa, jolla ei ole enää
mitään kosketusta arkiseen todellisuuteen.
Siksi ihmiset yleensä hylkäävät sen.

Samasta syystä ihmiset usein hylkää-
vät myös tieteellisen ateistisen uskonnon
kritiikin. Oikeaoppisen teologian ja tie-
teellisen ateismin välissä elää arkinen us-
konnollisuus, jonka väittäisin pysyneen
oleellisesti samanlaisena vuosituhansia
kaikkialla. Sen sijaan vasta noin sadan
vuoden ajan meillä on ollut mahdollista
ymmärtää todellisuuden perusrakenne tar-
kasti ja oikein. Vielä sata vuotta sitten
maailmankaikkeus  esimerkiksi samastet-
tiin vain omaan galaksiimme. Monille uu-
den kosmologian tieto näyttäytyy huomat-
tavasti syvällisempänä kuin mitkään luo-
mismyytit. Sen siirtäminen osaksi arki-
ajattelua vaatisi kuitenkin koko ihmismie-
len toimintaperiaatteiden muuttumista.
Evoluution kautta se on periaatteessa
mahdollista, mutta vaatisi vähintäin satoja
tuhansia vuosia. Tällä välin Jumalan on
tyydyttävä olemaan ”kaiken takana”,
mikä ei varmaankaan ole helppoa, kun on
suosionsa huipulla ollut yksin vastuussa
koko universumin pyörittämisestä.
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Heikki Tervonen

Mika Waltari uskonnollisena

runoilijana

Mika Waltarin nuoruuden runoissa on sy-
vää rukousta mutta myös kapinaa uskoa
vastaan. Uskonto, nimenomaan kristinus-
ko merkitsi hänelle hänen elämänsä aika-
na enemmän kärsimystä kuin onnea ja va-
pautta, mutta silti hän ei olisi vaihtanut
sitä mihinkään muuhun. Sillä se oli anta-
nut hänelle myös täydellisiä onnen hetkiä,
joita hän oli saanut kokea ”tällä rotkojen
ja kuilujen tiellä”.

Mika Waltarille uskonto oli ennen
muuta mystiikkaa. Dogmit olivat hänelle
toissijaisia. Hän toivoi kirkon jatkuvaa
uudistumista. Tänä vuonna vietämme
Mika Waltarin (1908–1979) syntymän
satavuotisjuhlavuotta.

Tapasin kirjailija Mika Waltarin kaksi
kertaa. Olin opiskeluaikana 1960-luvun
lopulla ylioppilaiden kirjallisuuspiirin
mukana Waltarin kodissa. Vierailusta jäi
mieleen hänen lauseensa: ”Tärkeä ei ole
kirja. Tärkeä on ihminen”. Tämä on sopu-
soinnussa sen kanssa, mitä hän oli aikai-
semmin sanonut kirjailijan kutsumukses-
taan. Hän oli kirjoittanut, että jos hänen
kirjoistaan kaikkien kokemusten ja petty-
mysten jälkeen yrittää etsiä rivien välistä
jotain ohjelmaa tai tendenssiä, sen voisi
kiteyttää sanoiksi: yksilön vapaus, inhi-
millisyys ja suvaitsevaisuus. Sitä paitsi ih-
minen tarvitsee hiukan kaunista turhuutta

jaksaakseen elää.
Tapasin toisen kerran Mika Waltarin

vuonna 1975, jolloin haastattelin häntä
Kotimaa-lehden 70-vuotisjuhlanumeroon.
Hän totesi kokeneensa aikaisemmin kris-
tinuskon niin vaativaksi, ettei tohtinut pi-
tää itseään kristittynä, mutta hän sanoi
myöhemmin tulleensa armahtavaisem-
maksi itseään kohtaan. Hänestä myös
kirkko oli muuttunut. Hän viittasi muun
muassa ekumeeniseen liikkeeseen, Lati-
nalaisen Amerikan vapautuksen   teolo-
giaan ja Ranskan työläispappeihin. Vaik-
ka hän ei Martti Lutherista erityisemmin
pitänytkään, hän katsoi itselleen tarpeelli-
seksi kuulua luterilaiseen kirkkoon ja tulla
haudatuksi sen ruumiinsiunauksen perin-
teellisten sanojen mukaan.

Toisaalla Waltari kirjoitti, ettei hän
kuvitellut kirkkoon kuulumisella saavutta-
vansa pelastusta eikä löytävänsä yksilöl-
listä lunastusta. Päinvastoin hän piti kiih-
keää pyrkimystä uskon omaksumiseen
halveksittavana itsekkyyden ilmauksena.
Sen sijaan hän oli vakuuttunut, että Juma-
la etsii ihmistä sinä hetkenä kuin on tar-
koitus. Waltari ei tahtonut missään ta-
pauksessa pakottaa ketään kuulumaan
kirkkoon, mutta hänen mielestään yhtä
hyvin ortodoksinen ja roomalaiskatolinen
kuin luterilainen kirkkomme sisältävät ar-
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voja, jotka jatkuvasti uudelleen tulkittuina
ja muutokseen johtavina voivat rikastuttaa
ihmiselämää ja koko yhteiskuntaa.

Waltari ilahtui Niinivaaran ajatuksista
Waltari iloitsi muutoksista myös omassa
luterilaisessa kirkossamme. Erityisesti
häntä puhutteli hänen läheisimmän pappis-
ystävänsä Erkki Niinivaaran kirja Ihmi-
sen tuleminen, joka oli Waltarin mielestä
radikaalein kirjan yhteiskunnallisen oi-
keuden ja ihmisläheisen, maanpäällisen
kristinuskon puolesta, mitä Suomessa on
julkaistu. Waltarin mielestä jokaisen po-
liitikon ja kristityksi itsensä luulevan pi-
täisi lukea se. Se ilahdutti häntä, koska
hän huomasi, ettei hän tietyissä ajatuksis-
saan ollut ainakaan ihan yksin ja että
myös Suomessa luterilaisen kirkon sisä-
puolella oli mahdollisuus todellisiin, pe-
rustaviin uudistuksiin.

Nuori Waltari haaveili tulevansa ru-
noilijaksi ja kirjoittavansa elämänsä ru-
non, joka oli hänen kaunein unelmansa.
Nämä haaveet särkyivät, kun Lauri Vil-
janen esitti hänen runokokoelmastaan
Muukalaislegioona (1929) murskaavan
arvostelun. Vaikka arvostelu masensi hän-
tä, hän piti myöhemmin kritiikkiä hänen
kehityksensä kannalta tarpeellisena ja he-
delmällisenä, koska se osoitti, että hänen
tärkeimmät mahdollisuutensa olivat proo-
san alalla. Juuri kertojana hän katsoi pääs-
seensä parhaimpiin tuloksiin työssään.

Mika Waltari  jatkoi kuitenkin myös
runojen kirjoittamista. Hän tyhjensi pöy-
tälaatikkoaan bibliofiilipainokseen Runo-
ja vuosilta 1925–1945. Pöytälaatikko
Muistoja ja muistiinpanoja 1945–1967
kuului hänen viimeisten kirjojensa jouk-
koon. Sen esipuheessa hän nimitti itseään
”runoilijana epäonnistuneeksi kirjailijak-

si”. Pöytälaatikkonsa tuotteita hän ei edes
yrittänyt nimittää runoiksi. Runon kehitys
oli hänen mielestään mennyt jo aikaa sit-
ten hänen ohitseen. Pöytälaatikon tuotteet
olivat muka vain muistiinpanoja, henkistä
päiväkirjaa. Mielestäni Waltari kuitenkin
– itseironisesti, niin kuin Ritva Haavikko
arveli tai tosissaan – vähätteli omia runo-
jaan. Niiden joukossa on helmiä. Vuoden
1927 runo Konstantinopeliin päättyy vai-
kuttavasti:

Rakas, Konstantinopelissa me oisimme
onnelliset,

suru kylmien öiden ei koskaan löytäisi
meitä.

Runo Muukalainen (1947) kuuluu:

Synnyin vieraana
vieraaseen maahan,
jonka kieltä en ymmärrä,
vain hoettuja sanoja
sieltä täältä:
leipä, rauha, raha.

Hymyilen sanoille.
Vain katse, kosketus, ihmisen lämpö
riittää elämäksi
muukalaiselle.

Runo Hopea himmenee (1956) kuvaa
vanhuuden pelkistynyttä yhteyden tunnet-
ta, jossa sanojakaan ei enää tarvita:

Elämän syksyn tullessa

Waltari piti kiihkeää pyrkimystä uskon omaksu-
miseen halveksittavana itsekkyyden ilmauksena.
Sen sijaan hän oli vakuuttunut, että Jumala etsii
ihmistä sinä hetkenä kuin on tarkoitus.
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ainoa todellinen runo:
Tuntea läheiseksi, ystäväksi
toinen ihminen,
sanoitta.

Lähtiessäni Waltarin luota hän kävi
ottamassa kirjahyllystään kirjan Pöytälaa-
tikko ja kirjoitti sen etulehdelle: ”Heikki
Tervoselle, pieneksi muistoksi vierailusta
luonani 5.11.1975., lämpimästi kaikkea
hyvää toivottaen. Mika Waltari”. Hän tah-
toi kiinnittää erityistä huomiota runoon
Pylväät, joilla tarkoitetaan kahta läntisen
kristikunnan ajatuksellista lähtökohtaa:
Uskon, että ymmärtäisin ja Uskon, koska
se on käsittämätöntä:

Credo et intelligam, ja
credo quia absurdum.
Vain kaksi pylvästä,
mutta niiden varaan rakennettiin

ihmisajatusten
koko mahtava holvi.

Holvit luhistuvat,
mutta pylväät pysyvät pystyssä yhä
järkähtämättä.

Niihin voit vieläkin nojata väsyneen
pääsi

syntymästä kuolemaan asti
heikko vaeltaja,
vaikka ei mielesi koskaan huikaistuisi
hänen valkeudestaan.

Runon loppu viittaa Waltarin voimak-

kaaseen uskonnolliseen kokemukseen
Roomassa pari vuotta aikaisemmin. Hän
koki tämän lumoutumisen tunteen niin vä-
kevänä, että hänen oli vaikea löytää sille
sanoja. Se kuitenkin kohotti häntä kor-
keammalle, altare, niin kuin hän kuvasi
runossaan Ekstaasi:

Hänen aurinkonsa paistaa
yli maailman lumoutuneen
Ja enkelten kuoro: altare, altare.

Herään Rooman hehkuvaan iltaan
ilon kyyneleet kuivuneina suolarakeiksi

silmänurkkaan.

Waltari myönsi toisaalla, että hänen
omat uskonnolliset käsityksensä olivat
muuttuneet ja vaihtuneet, koska hänellä
oli ollut monta kriisiä. Kristillinen usko
oli voimakkaasti esillä hänen tuotantonsa
alku- ja loppupäässä. Niiden välissä hän
käsitteli historiallisissa romaaneissaan
muun muassa Egyptin vanhaa uskontoa ja
sen Ekhnatonin uskontoreformia, etrus-
kien uskontoa, Paracelsusta, jälleensyn-
tymistä ja niin edelleen. Hän oli kiinnos-
tunut gnostilaisuudesta ja manikealaisuu-
desta. Häntä viehättivät Koraani ja islam,
erityisesti dervishien suvaitsevainen mys-
tiikka. Kristinuskon perinteen trinitaarisi-
ne ja kristologisine riitoineen hän tunsi
perin pohjin. Kristillisestä mystiikasta
häntä kiinnostivat ennen muuta Cusanuk-
sen ja Angelus Sileniuksen syvälliset aja-
tukset. Waltarin viimeisiin runoihin kuu-
lui viime mainitun runon suomennos Tai-
vaan matkamies (1978), jossa sanotaan:

Vaikka Kristus syntyisi
tuhat kertaa Beetlehemissä
eikä sinussa: jäisit

Waltari oli kiinnostunut gnostilaisuudesta ja
manikealaisuudesta. Häntä viehättivät Koraani ja
islam, erityisesti dervishien suvaitsevainen mys-
tiikka.

196



ikuisesti kadotetuksi.

Hyvä kristitty, miksi juoksentelet,
taivas on sinussa,
miksi siis etsiskelet
jonkun toisen ovelta.

Minä itse olen ikuisuus
kun jätän ajan
ja itseni Jumalaan
ja Jumalan itseeni sulautan.

Uskoa ja uhmaa
Panu Rajala on ottanut järkälemäisen
Waltari-elämäkertansa nimeksi Unio mys-
tica, joka viittaa 1400–1500-luvuilla elä-
neen karmeliittamunkin Juan de la Gru-
zin eli Ristin Johanneksen samannimi-
seen runoon. Se vahvisti Waltaria hänen
näkemyksessään, että syvin uskonnollinen
kokemus voidaan rinnastaa eroottiseen
haltioitumiseen sen kirkkaimmassa, puh-
taimmassa muodossa.

Waltarin varhaisille uskonnollisille,
voisimme sanoa kristillisille, jopa hengel-
lisille runoille on ominaista rukoilijan voi-
makas, välitön suhde Kristukseen. Runo-
kokoelma Sun ristisi juureen (1927) hei-
jasti kirjailijan omien sanojen mukaan
nuoruuden kiihkeitä, voimakkaita elä-
myksiä. Kokoelman runot Sun ristisi juu-
rehen (”Oi Natsarealainen, sun ristis juu-
rehen ma  polvistun …”)  ja Kristus-pää
(”Sinä iltana katsoivat minua vastaan/ pie-
nen kirkon alttarilta/ sinun murheelliset
kasvosi, oi Kristus …”) ilmentävät perin-
teistä hengellisyyttä hyvin persoonallisel-
la, syvällä ja koskettavalla tavalla.

Mutta tämä Kristuksen eteen jäävä
Waltari ei ollut koko Waltari. Samoihin
aikoihin hän sepitti muun muassa runon
Juudas Iskariotista. Hän näki tässä ”his-

torian kulkukoirassa” suuruutta. Hän va-
litti, että Juudas oli myynyt koko maail-
man lunastuksen liian halvalla. Juudaksen
suuruus oli siinä, että hän kuoli vapaaeh-
toisesti, kun kansa surmasi Herran. Walta-
ri uskoi, että Juudaksen aate elää. Tumma
jumala -runossa Waltari kirjoitti kanta-
vansa helvettiä rinnassaan, mutta kiittä-
vänsä jumalaansa, tulen ja valon ja hirvit-
tävän ihanan epäilyn isää.

Runossa Ilmestys Waltari kuvasi sar-
kastisesti, miten me olemme kyenneet ra-
kentamaan kirkkoja, joiden tornit ulottu-
vat taivaaseen, pystyttämään saarnatuole-
ja, alttareita ja kateedereita, selittämään
Jumalan sanaa niin että heikommatkin
ymmärtävät, kastamaan lapsia ja siunaa-
maan kuolleita sekä ”jakamaan testament-
teja kiinalaisille ja neekereille”. Olemme
kyenneet julistamaan helvettiä uhmaile-
vien pelotukseksi ja jakaneet taivasta loh-
dutukseksi kärsiville. Siksi Kristus voikin
olla rauhassa ja uskoa asiansa meidän kä-
siimme. Hän voi palata sinne, mistä on
tullutkin, jottei hän häiritsisi sopusoin-
tuamme ja sisäistä järjestystämme, kaup-
pojamme ja palkkatariffejamme.

”Sallit aavistuksen kirkkaudestasi”
Mika Waltari palasi kristillisen uskon ja
kirkon teemoihin kristillisessä trilogias-
saan – niin kuin näitä kolmea romaania on
kutsuttu – Feliks onnellisessa, Valtakun-
nan salaisuudessa ja Ihmiskunnan viholli-
sissa. Hänen myöhemmissä kristillisissä
runoissaan ei ole enää nuoruuden runojen
palvonnan ja kapinan kaksijakoisuutta,
vaan niissä uskon ja epäilyn elementit

Juudaksen suuruus oli siinä, että hän kuoli va-
paaehtoisesti, kun kansa surmasi Herran.
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ovat saman runon sisällä. Runossa Refor-
maattorit (1961) hän tarkasteli Genevessä
tunnettua uskopuhdistajien muistomerk-
kiä. Hänestä he olivat häijyn näköisiä
miehiä. Vain yksi oli poikkeus. Hänellä
olivat lempeät kasvot. Hän oli ranskalai-
nen amiraali Coligny, joka ei paljastanut
miekkaansa,  vaan yöpaita veressä  hänet
viskattiin ikkunasta väkijoukon tallatta-
vaksi Pärttylinyönä. Silti: ”Valtakunta,
voima, kunnia”.

Kenties kattavimmin Waltarin uskon-
nollista ajattelua kuvaa runo Aurinkolaulu
kaukana Assisista (1958). Siinä Fransis-
cus Assisilaisen alkuperäisen Aurinko-
laulun tavoin kiitetään luonnosta, kuusta,
tähdistä ja auringosta. Jumalaa kutsutaan
kirkkaimmaksi, vaikka rukoilijan oli pak-
ko multakäsillään suojella silmiään so-
kaistumasta, kun Jumala sallii hänelle väl-
kehtivän aavistuksen kirkkaudestaan.
Vihdoin rukoilija pystyy kiittämään myös
ruumiistaan, jota on vuodesta vuoteen
paahdettu  himon,  ahdistuksen ja  epätoi-
von hiilloksella. Waltarille oli tärkeää us-
koa omaan suojelusenkeliinsä, joten siitä
hän lausui kiitoksen. Vielä hän kiitti sano-
mattomasta armosta. Samoin hän kiitti sii-
tä, että Jumala oli tehnyt orjuudeksi kai-
ken oman vapauden ja antanut täyden va-

pauden itsessään. Hän kiitti myös ihmi-
seksi syntynyttä, kärsinyttä, hänen puoles-
taan kuollutta ja ylösnoussutta siitä, että
tämä jätti jäljelle synneistä armottomim-
man: itsekkyyden, joka auttaa rukoilijaa
säilymään ruumiissaan murtumatta ja ha-
joamatta ennen aikojaan. Näin hän pystyy
jatkamaan hänelle määrätyllä tiellä, kun-
nes saa täytetyksi tehtävän, joka oli hänel-
le määrätty ennen syntymän päivää.

Runo päättyy:

Armosi on kylliksi minulle, kyselemättä,
selvyyttä pyytämättä,
vaikka en edes kuolemani päivänä tai

sen jälkeen saisi tietää
mikä oli tehtävä, salainen, itseni

käsittämättä,
mihin määräsit minut, juuri minut ja

vain minut.
Kiitos siitä, sinä nöyrin, nöyryydestä

kiitän,
varjele, älä pahasta,
itseni korottamisesta varjele, suurin

syntini,
salli sentään turhamaisuus viaton,

synneistä vähäisin,
kiitolliselle
pojallesi.
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NÄKÖALOJA

Vanhoja kotimaisia

Mika Waltarin ohella tulee tänä vuonna
kuluneeksi sata vuotta myös suuren suo-
malaisen näyttelijän Tauno Palon synty-
mästä. Tauno Palo, alkujaan Brännäs,
syntyi Hämeenlinnassa, Suomen suuriruh-
tinaskunnassa vuonna 1908. Hän aloitti
uransa Sörnäisten Työväennäyttämöllä
1927. Ensimmäinen filmirooli Palolla oli
jo vuonna 1931 Kalle Kaarnan ohjaa-
massa elokuvassa Jääkärin morsian. Itse
asiassa Palo näytteli myös toisessa ja tun-
netummassa, Risto Orkon 1938 ohjaa-
massa Jääkärin morsian -elokuvassa.
Kaiken kaikkiaan Palo näytteli 1930-lu-
vulta 1960-luvulle lukuisissa kotimaisissa
filmeissä – yleensä sankarin rooleissa.
Hän teki myös pitkän teatteriuran ja jäi
eläkkeelle Kansallisteatterista 1973.

Elokuvistaan Palo kuitenkin ennen
kaikkea muistetaan. Hänellä oli näytteli-
jäksi monia avuja, joista ulkonäkö ei suin-
kaan ollut vähäisin. Epäilemättä naiset pi-
tivät Paloa eroottisesti vetävänä, mutta
luultavasti myös miehet sympatisoivat
häntä. Palon olemuksessa ei miehekkäänä
sankarinakaan ole hyökkäävää elementtiä;
hän on jotenkin pehmeä, reunoiltaan femi-
niininen  sankari.  Erilaisen,  jykevämmän
vaikutelman herättää toinen suomifilmien

miessankari Joel Rinne. Tauno Palo osasi
myös laulaa ja jotkin hänen kappaleensa
ovatkin jääneet ainakin pikkuklassikoiksi.
Myös laulajana Palo on vahvasti läsnä
oleva taiteilija. Kaiken kaikkiaan Tauno
Palon persoonassa on jotain kiehtovaa
moniselitteisyyttä. Lisäksi oman aikansa
näyttelijäksi hänellä ei juurikaan ole kiu-
sallisia maneereja, vaan  työskentely ka-
meran edessä on luontevaa. Unohtaa  ei
myöskään sovi Palon yhteistyötä Ansa
Ikosen kanssa. Yhdessä he muodostivat
parin, jota suomalainen yleisö saattoi
ihailla, ehkäpä heihin samastuakin.

Tauno Palon ja muidenkin tuttujen
näyttelijöiden tähdittämät vanhat kotimai-
set elokuvat (1930-luvulta 1950-luvulle)
muodostavat  suorastaan oman  genrensä.
Suomifilmien maailmankuva on yksinker-
tainen, jopa lapsekkaan viaton. Kaupunki
on synnin ja paheiden tyyssija, maalla sen
sijaan seurataan oikeita, luonnollisia arvo-
ja. Tämä tietenkin heijastaa noiden vuosi-
kymmenien suomalaista yhteiskuntaa.
Elokuvien juoni on tavallisesti yksinker-
tainen; viihteeksihän filmit toki on tarkoi-
tettu. Erityispainotuksena on 1930-luvun
elokuvissa vahva isänmaallinen ja venä-
läisvastainen henki – tuolloinhan nämä
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piirteet tarkoittivat paljolti samaa asiaa.
Joukkoon mahtuu elokuvia, joissa pateet-
tisuus on taatusti jo omana aikanaan ollut
hivenen koomista. Esimerkistä käy Hel-
mikuun manifesti (1939), joka kuvaa parin
vuosikymmenen aikaa helmikuusta 1899
Suomen itsenäistymiseen. Näyttelijät sei-
sovat jäykkinä – yläviistoon tuijottaen –
lausumassa isänmaallisia repliikkejään
kaukaisuuteen. Suomen sisäisissä taistois-
sa punaisten puolelle erehtynyttä työmies-
tä esittävä Eino Kaipainen, jota venäläi-
set aatetoverit ampuvat selkään (!), lausuu
sisarensa käsivarsille tuupertuneena viime
sanoinaan elokuvan opetuksen: ”Ryssä
petti sittenkin!”

Uskonto ja kirkko eivät yleensä ole
suomifilmeissä keskeisessä roolissa. Pap-
peja kuitenkin kunnioitetaan ja kristillis-
moraaliset arvot vaikuttavat vahvana oh-
jaavana voimana taustalla. Ongelmanaset-
telu on moraalista, ei psykologista tai yh-
teiskunnallista; siksi ratkaisut ovat yksin-
kertaisia ja yksilölähtöisiä. Yhteisöllisyy-
den tunne on kuitenkin selvästi läsnä.
Muiden kansallisuuksien edustajia fil-
meissä esiintyy harvoin; 1930-luvulla ul-
komaalainen on usein saksalainen, sotien
jälkeen amerikkalainen. Suomen kieliky-
symyskään ei useimmiten ole kovin näky-
västi esille. Tosin ruotsinkieliset voidaan
esittää huonosti suomea puhuvina, tyhjää
toimittavina yläluokan edustajina, kuten
esimerkiksi Uuno Laakson roolihahmo
(luutnantti Hugo Mandelcrona) elokuvas-
sa Siltalan pehtoori (1934). Tuon ajan

elokuvat ovat palvelleet nuoren valtion
suomalais-kansallisen identiteetin raken-
tamista; niillä on kokoava, suomalaisuu-
den historialle tyypillinen konsensustehtä-
vä. Myös sukupuolten suhteet ovat yleen-
sä perinteisen ennustettavia. Tosin poik-
keuksiakin löytyy, kuten elokuvassa Juu-
rakon Hulda (1937), jossa päähenkilö
(Irma Seikkula) irtautuu suojelevien
miesten paternalistisesta otteesta, koulut-
tautuu työnsä ohessa – ja päätyy lopulta
tuomari Soratien eli Tauno Palon käsivar-
sille!

Mikä vanhoissa 1930–50-luvun suo-
mifilmeissä Stimulusta ja hänen hengen-
heimolaisiaan kuitenkin kiehtoo? Ylen
pääkanavathan lähettävät vanhoja koti-
maisia elokuvia kaksi, jopa kolme kertaa
viikossa. Epäilemättä moni haluaa nähdä
tietyt, tutut näyttelijät yhä uudestaan. Jot-
kut tiirailevat vanhoja Helsingin katunä-
kymiä. Joka tapauksessa elokuvat ovat ik-
kuna kansakunnan historiaan ja ajanjak-
soon, joka on vielä suhteellisen lähellä,
yhden tai kahden sukupolven päässä.
Mutta ehkäpä moni kaipaa suomifilmejä
katsellessaan (salaa) menneiden vuosi-
kymmenien ihmisten moraalista ryhtiä,
elämän selkeyttä, yksinkertaisuutta ja yh-
teisöllisyyttä. Nykykulttuuri on hajonnut
niin moneksi palaseksi, että niistä muo-
dostuvaa kuvaa on vaikea hahmottaa. Ja
tuntuu myös, että tango Kauhajoen kasi-
nollakaan ei enää koskaan soi kuin ennen.

Stimulus
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ARVIOT

Mika Vähäkangas
TASAPUOLINEN ESITYS USKONNOLLISISTA LIIKKEISTÄ

Kimmo Ketola: Uskonnot Suomessa. Käsikirja uskontoihin ja uskonnollistaustaisiin liik-
keisiin. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 102. Kirkon tutkimuskeskus 2008. 366 s.

Katutasosta Helsingissä katsottuna Suo-
men uskonnollinen tilanne on tullut mer-
kittävästi monimuotoisemmaksi viimeis-
ten parinkymmenen vuoden aikana. Aina-
kin omaan havaintopiiriini ilmestyivät en-
sin Hare Krishna ja rajatiedon kirjakaupat,
sitten maahanmuuttajien islam. Tämän li-
säksi tiedotusvälineissä on noussut esille
vielä huomattavasti värikkäämpi kuva
suomalaisesta uskonnollisuudesta. Moni-
muotoisuuden lisääntyminen on selkeästi
kiihtynyt viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana. Mikä lieneekään todellinen tilanne,
kun huomattavan monet ja suurehkotkin
uskonnolliset ryhmät jäävät sekä katu-
että medianäkyvyyden katveeseen? Harri
Heinon Mihin Suomi tänään uskoo -kar-
toituksen julkaisemisesta on jo yli kym-
menen vuotta.

Kimmo Ketolan kirjoittama Uskon-
not Suomessa -käsikirja on siis julkaistu
aivan ilmeiseen tarpeeseen. Pintapuolises-
ti vilkaisten, ja kristillisestä näkökulmasta
tarkastellen, Uskonnot Suomessa voisi ku-
vitella pitkälti päällekkäiseksi Kirkkotie-
don kirjan kanssa. Näin ei kuitenkaan ole.
Kirkkotiedon kirja kattaa vain globaalissa
tarkastelussa suurimmat kristilliset kirk-
kokunnat, ja tämän lisäksi luterilaisuuden,
ja näkökulma on korostetun kansainväli-
nen. Ketola lähestyy sen sijaan uskonto-
kuntia historiallis-opillis-sosiaalista taus-

toitusta  lukuun  ottamatta tiukan Suomi-
keskeisesti. Lisäksi Kirkkotiedon kirjan
lähestymistapa on teologinen, kirkkoja
kristinuskon sisältä käsin tarkasteleva,
kun taas Ketola lähestyy aihettaan uskon-
totieteen ja yhteiskuntatieteiden näkökul-
masta. Näkökulma on siis suhteessa kaik-
kiin uskonnollisiin traditioihin metodisesti
ulkopuolinen. Tämän lisäksi se, että kirjan
uskontoja käsittelevästä osiosta kristilliset
ja kristillistaustaiset yhteisöt kattavat alle
puolet, vähentää kirjojen päällekkäisyydet
minimiin.

Uskonnot Suomessa -kirjan haasteena
on valtavan materiaalin työstäminen me-
todisesti kurinalaisella tavalla käsitettä-
väksi ja käsiteltäväksi kokonaisuudeksi.
Ensimmäinen haaste on se, mihin vede-
tään uskontojen ja uskonnollistaustaisten
liikkeiden raja. Kuuluuko henkisyyden
aallonharjalla ratsastava bisnes tähän?
Entä joogakoulut? Ketola määrittelee us-
konnon intuitionvastaisia elementtejä si-
sältäväksi katsomusjärjestelmäksi, joka
liittyy ihmisen elämänhallintaan ja perim-
mäisiin eksistentiaalisiin kysymyksiin.
Määritelmä vaikuttaa kirjan tarpeita aja-
tellen toimivalta.

Seuraava rajankäyntiin liittyvä ongel-
ma on katsomusjärjestelmän ja sen sosiaa-
lisen toteutuman välinen suhde. Uskonto-
ja voi periaatteessa yrittää määrittää ja
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luokittaa teorian tasolla, tai sitten voi lä-
hestyä niiden sosiaalisia ilmenemismuo-
toja, eli uskonnollisia organisaatioita, yh-
teisöjä ja liikkeitä. Ketola lähestyy uskon-
toja luonnollisesti sosiaalisten ilmenemis-
muotojen näkökulmasta. On selvä, että
tällaiseen käsikirjaan tulee ottaa kaikki re-
kisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat. Ne
muodostavat numeraalisesti kuitenkin
vain yllättävän pienen osan suomalaisten
uskonnollisten yhteisöjen kentästä, kun
huomattava osa varsinkin pienistä yhtei-
söistä on   rekisteröitynyt yhdistyksiksi.
Osa yhteisöistä toimii taas ilman mitään
rekisteröitymistä, monesti jonkin muun
uskonnollisen yhteisön liepeillä tai suojis-
sa. Onkin selvää, että moni uskonnollinen
yhteisö on jäänyt vielä tämän valtaisan
materiaalin ulkopuolelle.

Näkymättömiin jäämisen  lisäksi kir-
joittaja on joutunut tekemään aivan il-
meistä karsintaa siitä, mitä ja millaisia
liikkeitä kirjaan otetaan. Esimerkiksi se,
että Operaatio Mobilisaatio tai Gospel Ri-
ders kristillistaustaisina järjestöinä on si-
sällytetty kirjaan, mutta taas huomattavan
suuri Suomen Lähetysseura puuttuu sieltä,
on kysymyksiä herättävä ratkaisu. Kuiten-
kin, myönnettävä on, että rajan vetäminen
kristillisen järjestön ja kristillisen yhteisön
välille on hyvin häilyvää, ja raja voidaan
vetää moniin eri kohtiin.

Kirjaan on saatu mahdutettua perus-
tietoa uskomattomasta määrästä uskon-
nollisia yhteisöjä, ja lisäksi Ketola on lis-
tannut paljon sellaisia yhteisöjä, joiden
yksityiskohtaiselle käsittelylle ei ole jää-
nyt tilaa. Käsiteltävien yhteisöjen valikoi-
ma vaikuttaa painottuvan kantasuomalais-
ten suosimien yhteisöjen kuvaamiseen.
Suomen islamin kuvaus kattaa vain muu-
taman yhteisön, ja siinäkin tataarien osuus
nousee merkittävästi keskeisemmäksi
kuin se nykyään demografisesti on. Tämä
on historiallisista syistä ymmärrettävää,
mutta kirjan seuraavaan painokseen olisi
hyvä nostaa mukaan  lisää  ja tarkempaa
tietoa monista islamilaisista yhteisöistä.

Esimerkiksi erilaisten kulttuuritaustojen
vaikutukset Koraanin tulkintaan ja elä-
mään olisivat suomalaiselle lukijakunnal-
le erittäin hyödyllisiä.

Samankaltainen kantasuomalaisiin
painottuminen oli nähtävissä kristinuskoa
käsittelevässä osiossa. Vain yksi maahan-
muuttajataustainen kirkko, nigerialaiselta
Aladura-pohjalta noussut the Redeemed
Christian Church of God on päätynyt lei-
pätekstiin. Kuitenkin maahanmuuttajien
perustamia kristillisiä yhteisöjä  on  Suo-
messa jo kymmeniä. Erityisesti Kimban-
gun kirkkokunta olisi ansainnut tulla käsi-
tellyksi, koska se edustaa ainoana afrikka-
laistaustaisia messiaanis-profeetallisia
kirkkoja Suomessa eikä sitä voida laskea
mukaan mihinkään täällä vaikuttavaan
laajempaan kristilliseen kirkkokuntaryp-
pääseen.

Varsinaisen johdannon ja mittavan us-
kontojen esittelyosion lisäksi kirjan lopus-
sa on pieni kuvaus ja analyysi Suomen
uskonnollisten muutosten suunnasta ja
laadusta. Tämä viidentoista sivun loppu-
kaneetti toimii oivaltavana avaimena tul-
kita edellä olevaa tietomassaa. Tiivistäen
Ketola päätyy siihen, että uskonnollisesti
aktiivisten ihmisten määrä ei ole Suomes-
sa viime vuosikymmeninä vähennyt eikä
kasvanut. Kun samalla uskonnollisten yh-
teisöjen ja liikkeiden määrä on kasvanut
merkittävästi, kyse on ollut olemassa ole-
vien uskontojen sisäisestä fragmentaatios-
ta ja uusien uskonnollisten traditioiden tu-
losta jakamaan samankokoisena pysyvää
markkinakakkua. Menestyvän näyttävät
ne liikkeet, joilla on demokraattinen lä-
hestymistapa ja/tai rituaalien välineellinen
tulkinta. Toisin sanoen, hierarkiastaan
kiinni pitävät ja opillisuutta painottavat
uskonnolliset yhteisöt eivät näytä uskon-
tojen markkinoilla menestyvän.

Kirja sisältää valtavan määrän tietoa,
jota uskonnollisten yhteisöiden edustajat
ovat saaneet tarkistaa ja korjata. Lopputu-
loksena on yksityiskohdissakin erittäin
luotettavan oloinen ja lähestymistavaltaan
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tasapuolinen kokonaisuus. Suurimmaksi
osaksi kirja on sujuvaa ja helposti luetta-
vaa tekstiä. Jotkin osat kirjasta ovat sel-
västi  jääneet vähemmälle toimitustyölle.
Näillä kohdin kieli ei ole yhtä jouhevaa
kuin muualla, ja mukaan on lipsahtanut

kirjoitus- ja kielioppivirheitä.
Ketola on tehnyt suuren palveluksen

kaikille niille suomalaisille, jotka haluavat
tietää sen, mitä kaikkea suomalaisen us-
konnollisuuden kentässä nyt tapahtuu.

Pekka Kärkkäinen
KIRKKOISÄ ELÄMÄN MYRSKYISSÄ

Timo Nisula: Augustinus. Kristinuskon vaikuttajat. WSOY 2008. 233 s.

Moni meikäläinenkin oppinut muistaa
mainita Hippon piispan merkityksen län-
simaiselle kulttuurille. Toistaiseksi vain
harva heistä on syventynyt perusteellisesti
tämän tuotantoon. Timo Nisula on Au-
gustinuksen teologiaa koskevan väitös-
kirjatyönsä parissa ottanut vakavasti  tä-
män haasteen. Käännöstensä lisäksi
(Usko, toivo  ja  rakkaus sekä Saarnoja)
hän on nyt laatinut kompaktin mutta in-
formatiivisen johdatuksen kirkkoisän ajat-
teluun.

Kirjanen esittelee jonkin verran Au-
gustinuksen elämänvaiheita, mutta ei ole
varsinaisesti elämäkerta. Elämäkerrallisen
aineksen merkitys näyttää nousevan kir-
joittajan esittämistavasta: Augustinuksen
ajattelua ei esitellä abstraktina systeemi-
nä, vaan hänen elämänhistoriaansa   ja
ajanhistoriaan sitoutuneina prosesseina.
Tähtäyspisteenä on siis esitellä Augusti-
nuksen ajattelun keskeisiä teemoja ja täs-
sä kirjoittaja osoittaakin oman tutkimus-
teemansa ylittävää perehtyneisyyttä Au-
gustinusta koskevaan rannattomaan tutki-
muskirjallisuuteen.

Jo kirjan esitystapa ja kieli kuvastavat
hauskalla tavallaan tutkimuskohdetta.
Kieli on rikasta ja retorisesti kunnianhi-
moista. Teksti on toisinaan innostunutta,
suorastaan haltioitunutta, mutta välillä
taas etäännyttävää tai kuulostaa jopa hie-
man pettyneeltä. Huumoriakaan ei ole
unohdettu. Tunteiden kirjo koskee yhtä
hyvin sekä lukuisia Augustinus-sitaatteja

että kirjoittajan omaa tekstiä, mutta sitaa-
teistä ilmenee, että kirkkoisä on selvästi
toiminut myös tyylillisenä innoittajana.

Nisulan kirja alkaa jaksolla, jossa hän
tarkastelee Augustinuksen elämänvaiheita
ja niiden eri vaihessa syntyneitä tuotoksia.
Tämä antaa kirjoittajalle mahdollisuuden
esitellä hieman saatavilla olevan lähdeai-
neiston moninaisuutta, mikä onkin yksi
Augustinus-tutkimuksen erityispiirteistä.
Augustinukselta on säilynyt antiikin kir-
joittajaksi poikkeuksellisen paljon kirjeitä
ja muistiinmerkittyjä saarnoja, mutta hän
myös itse kirjoitti kirjoja hyvin moniin
erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisilla tyylila-
jeilla. Nisula alleviivaa sitä, kuinka erilai-
nen persoona tutkijaa kohtaa toisaalta
omaelämäkerrallisissa muistelmissa ja
toisaalta kutakin tilannetta dokumentoi-
vissa kirjeissä.

Toinen luku käsittelee Augustinuksen
tietoteoriaa, käsitystä kielestä, raamatun-
tulkintaa ja retoriikkaa. Suomalainen luki-
ja olisi ehkä kaivannut kirjallisuusluette-
loon Nisulan oman Augustinuksen rak-
kauden hermeneutiikkaa käsittelevän ar-
tikkelin; sieltä löytyy ainoastaan viite
Karla Pollmanin saksankieliseen tutki-
mukseen aiheesta.

Kolmannessa luvussa alkaa keskeis-
ten teologisten kysymysten tarkastelu. Se
alkaa kosmologisten käsitysten esittelyllä,
jossa kriittinen suhde manikealaisuuteen
nousee oikeutetusti etualalle. Ihmiskuvan
kautta päästään Augustinuksen triniteetti-
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teologiaan ja kristologiaan, jotka saavat
suhteessa vähemmän tilaa. Jumalakäsitys-
tä tekijä sivuaa kuitenkin myös seuraavis-
sa jaksoissa, jotka paneutuvat Augusti-
nuksen ajattelun niihin alueisiin, joilla on
ollut eniten jälkivaikutusta: armo- ja kirk-
ko-oppiin sekä rakkauden teologiaan.

Armo-opin käsittely nousee retoriseen
lentoon ennen kaikkea ”hurjan pienen kir-
jan” Kysymyksiä ja vastauksia Simplicia-
nukselle käsittelyn yhteydessä. Augusti-
nuksen peräänantamattomuus vaikeiden
kysymysten edessä ei jää lukijalle epäsel-
väksi. Pelagiolaiskiistat tulevat luonnolli-
sesti kuvaan mukaan aiheen käsittelyssä,
mutta ei niin, että Augustinuksen ajattelu
voitaisiin selittää vain hänen käymiensä
kiistojen kautta. Nisula ei kuitenkaan peit-
tele pelagiolaiskiistojen kiusallisia poliit-
tisia ulottuvuuksia. Myös kiistojen loppu-
vaihe Julianus Aeclanumilaisen kanssa
tuo esiin ikääntyvän kirkkoisän syvästi in-
himillisen ja jopa raadollisen puolen,
vaikka asiakysymysten tasolla keskustelu
kehitteli ajatuksia, joista teologit ovat am-
mentaneet vielä uudellakin ajalla.

Donatolaiset esiintyvät puolestaan
vahvasti Augustinuksen kirkko-opin taus-
tana. Nisula tuo esille uudemman tutki-
muksen antaman tasapuolisemman kuvan
Augustinuksen vastustajista ja päätyy lo-
puksi jopa myöntämään, että kirkkoisän

”harkintakyky ja ymmärrys pettivät tässä
asiassa pahasti”. Mainittu arvio liittyy en-
nen kaikkea Augustinuksen kirkkopoliitti-
siin toimiin  ja näkemyksiin, jotka  eivät
nykytutkimuksen näkökulmasta aina kes-
täneet päivänvaloa. Donatolaiskiistojen
jälkeen seuraavassa jaksossa, jossa Nisula
kuvaa Augustinuksen uraauurtavaa histo-
rianfilosofista ja -teologista synteesiä, tu-
lee kuitenkin esille donatolaisen Tyco-
niuksen positiivinen merkitys Augusti-
nuksen omalle ajattelulle.

Lopuksi Nisula esittelee Augustinuk-
sen moraalikäsityksiä, mutta vasta hänen
rakkaudenteologiaansa hahmottelevan
johdannon jälkeen. Tapa sopii hyvin yh-
teen Augustinuksen kristillis-platonistisen
ajattelutavan kanssa, jossa hengellinen ja
periaatteellinen taso on viime kädessä en-
sisijaista suhteessa ulkoiseen ja näkyvään
todellisuuteen. Samalla se tuo esille koko
kirjassa punaisena lankana näkyneen aja-
tuksen, että Augustinuksen teoreettiset kä-
sitykset tulevat ymmärrettäviksi vasta kun
ne nähdään konkretisoituneina omassa
partikulaarisessa, jopa marginaalisessa,
historiallisessa ympäristössään. Jo pelkäs-
tään tämän pitäisi riittää herättämään ke-
nen tahansa länsimaisen sivistyksen aat-
teellisista juurista kiinnostuneen lukijan
mielenkiinnon.

Matti Taneli
IHMISLUONNONSUOJELUSTA ON KYSYMYS

Johannes Ojansuu: Lankeemus. WSOY. 2008. 186 sivua.

Filosofian opettaja ja kirjailija Johannes
Ojansuu kutsuu kirjassaan lankeemuksen
filosofiaa ”kaivauksia” tekeväksi filoso-
fiaksi. Hän porautuu ihmisen muinaisuu-
teen ja siihen, miten muinaisuus lankee-
muksen myötä paljastuu. Hän ei tarkastele
ainoastaan ihmisen arkeologiaa, vaan
myös nykyajan ihmisen vieraantuneisuut-
ta biologisesta luonnostaan ja samalla

omasta itsestään. Kirjan antropologinen
ydinkysymys ei ole ”keitä me olemme”
vaan ”mitä (ja miten se) meissä on”. Kyse
on ihmisen muinaisuudesta, sen eksisten-
tiaalisesta ja arkeologisesta olemuksesta.

Ojansuu kutsuu näkemystään filosofi-
seksi konservatismiksi.  Hän kritisoi ny-
kyistä    ”persoonallisuuskulttia”    kysyen
esimerkiksi, onko jokainen meistä loppu-
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jen lopuksi kuin kuka tahansa (vrt. Mar-
tin Heideggerin käsitys das Man). Ojan-
suu kirjoittaa: ”Mitä kauempaa yksilöä
tarkastellaan, sitä enemmän hän lakkaa
olemasta yksilö, persoona, ja sama pätee
myös toiseen suuntaan: mitä lähemmäksi
menemme ihmisenä olemisen yksityis-
kohtiin, sitä vähemmän ne vaikuttavat ai-
dosti persoonallisilta.” (s. 13). Hän ei
kiellä individualismia, vaan  toteaa, ettei
yksilöllisyys ole ihmisyyden kokonaisuus,
vaan vain sen osa. Hän käyttää sanaa per-
soona (persona) sen latinankielisessä
merkityksessä naamio, rooli. Persoona ei
ole luonne, vaan sen ”harjoitettu”, ”esitet-
ty” muoto tai sen fasadi psykoanalyytikko
Carl Gustav Jungin tavoin  ilmaistuna.
Persoonallisuudella tarkoitetaan   vastaa-
vasti ihmiselle tyypillistä kykyä ”itsensä
esittämiseen”.

Ojansuu puhuu ennakkoluulottomasti
”ihmisluonnonsuojelusta”, jolla hän tar-
koittaa sitä, että luonto ei ole uhka ihmi-
syydelle, vaan yltiöindividualismi on
uhka ihmisen luonnolle. Kannamme mu-
kanamme evoluutiotamme. Tämän ”tosi-
asian” tulisi aikaansaada meissä olevan
muinaisen suojelemisen, eikä sen torju-
mista. Tätä projektia Ojansuu kutsuu ”ih-
misluonnonsuojeluohjelmaksi”. Kritiikin
kohteena on länsimaisissa yhteiskunnissa
vallitseva suppea ihmiskäsitys, jossa kes-
kitytään liiaksi ihmisen persoonaan. Mei-
dän ei tule kuitenkaan unohtaa sosiaalisia,
kulttuurisia, historiallisia, mutta ei myös-
kään biologisia juuriamme.

Ojansuun mukaan ihmisyys muodos-
tuu arkaaisesta ja ei-arkaaisesta, jotka liit-
tyvät toisiinsa saumattomasti tai ainakin
vaikeasti erotettavalla tavalla. Arkaainen
on  ei-persoonallista ja  ei-arkaainen per-
soonallista. Arkaaisen sisällyttäminen ih-
misyyteemme johtaa siihen, että myös so-
siaalisten ja kulttuuristen muutostekijöi-
den täydellinen hallinta, luonnonvoimista
puhumattakaan, osoittautuu illuusioksi.
(Tieteellisen) tiedon lisääntyminen ei
suinkaan teekään meistä ”luonnon hallit-

sijoita”, vaan yhden luonnon osatekijän.
Näin ollen elämänhallinnan sijaan pitäisi
puhua elämänymmärryksestä.

Tällaisesta ”naturalistisesta” näke-
myksestä nousevat ”eron” ja ”toisenlai-
suuden” hyväksyminen ihmisen elämän
realiteeteiksi. Naturalistinen hanke palaut-
taa ihmisen evolutiiviseen menneisyy-
teensä ja myös sen salaperäisyyden, joka
hänestä   on modernin persoonallisuutta
korostavan ihmiskäsityksen mukana kuih-
tunut. Ojansuu esittää, ettei lapsesta tule
kitkeä luontoa kasvatuksen avulla, vaan
kasvatuksella tulee pyrkiä toisenlaisuuden
hyväksymiseen, jota luonto ilmentää. Täs-
sä hän näyttää osin yhtyvän ranskalaisen
(kasvatus)filosofi Jean-Jacques Rous-
seaun kirjassaan Émile eli kasvatuksesta
(1762) esittämään näkemykseen siitä, että
ihminen on syntyessään taipuvainen hy-
vään, mutta yhteiskuntaelämässään hän
on erkaantunut luonnosta eli luonnontilas-
ta ja se turmelee hyvän. (vrt. Immanuel
Kantin näkemys radikaalista pahasta).

Ihmisen elämä maailmassa on toisaal-
ta tahdonalaista ja toisaalta ei-tahdonalais-
ta, hallitsematonta. Lankeemuksen prob-
lematiikka aukeaa tästä tahdon ja hallitse-
mattoman välisestä pysyvästä ristiriidasta.
Tunnemme meissä olevan jotakin ”outoa”
tai ”vierasta”. Tämä johtuu siitä, että ke-
homme muisti sisältää aineksia lajikohtai-
sesta, eikä vain yksilöllisestä kehityshisto-
riastamme. Ihmisyyden arkhe muodostuu
luonnosta ja läsnäolosta. Arkaainen
”luonto” on biologinen ja ”läsnäolo”,
reflektoimaton tietoisuuden tila, joka ei
tiedä omaa olemistaan erillisenä subjekti-
na, sen sijaan on eksistentiaalinen. Läsnä-
olon tunne tai sen puuttuminen on keskei-
sesti taustalla, kun Ojansuu tarkastelee
lankeemusta. Läsnäolon arkhe saa voi-
makkaimman ilmaisunsa kosketuksi tule-
misen mahdollisuudesta. Tällä ei tarkoite-
ta pelkästään ihmisten välistä kontaktia,
vaan ”kosketusavaruutta”, tietoisuuden ti-
laa, jossa on kosketuksen mahdollisuus ja
sen ”olo”, jonka tämä mahdollisuus syn-
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nyttää. Koko keholliseen olemuksemme
kuuluu ”lähellä olon” ja ”etäällä olon”
tunteet. Kosketusavaruus näyttää paik-
kamme maailmassa, ei vain suhteissa toi-
siimme, vaan myös itseemme. Olemme it-
seltämme kadoksissa, ellemme ymmärrä
tätä ”kaksoiselämäämme”, toisen tuntemi-
nen on itsensä tuntemisen välttämätön
ehto.

Kosketuksen arkaainen voima on
”eläväksi tekevää”, olevaisen eläväksi
tunnustamista ja tämä motiivi liittyy kaik-
keen elolliseen, eikä ole vain yksilöllinen.
Ojansuu ei kiellä ihmisen yksilöllisyyttä
tai persoonallisuutta, vaan hän väittää, että
pyyhkimällä pois arkaaisuuden menetäm-
me myös mahdollisuuden ihmisinä olemi-
sen autenttisuuteen, ellemme rohkeasti us-
kalla astua ihmisinä subjektiivisuutemme
tuolle puolen. Emme voi myöskään tyys-
tin poistaa persoonallisen ja ei-persoonal-
lisen eli arkaaisen välistä epäsuhtaa, vaan
joudumme elämään ainaisessa epävar-
muudessa. Toisaalta meillä on mahdolli-
suus oppia nauttimaan elämästämme tä-
män ”ratkaisemattoman ihmetyksen”,
mysteerin kanssa.

Ojansuu mukaan yltiöindividualismi
näkyy ihmisyyttä koskevan intimiteetin
katoamisena. Ihmisestä on tullut ”persoo-
nallisuuskultin” myötä julkinen ja alaston,
koska maailmastamme on tullut teatterin
ja tarkkaan määriteltyjen roolihahmojen
”todellisuutta”. Ojansuu kirjoittaa ajan-
henkeämme, Zeitgeistia, varsin osuvasti
luonnehtien (s. 59): ”Minäkäsityksemme
on yhä enemmän sidoksissa  muodin il-
miöihin ja sen tuottamaan uudenlaiseen kie-
leen ihmisenä olemisen merkityksellisyy-
destä. Kun tähän vielä lisätään se, että elä-
mänhallinnasta ja imagon muokkaamises-
ta on tullut mitä suurimmassa määrin ta-
loudellista toimintaa, päädytään ihmisku-
vaan, jossa kaikki yhteys olemassaolom-
me juuriin on katkaistu.” Tilalle on tullut
yksilöllinen ”vapaus” esitellä julkisuudes-
sa sisäistä ja ulkoista alastomuuttaan, kun
sydän on jo pudonnut kanveesille.

Ojansuu analysoi lankeemusta hyvin
ja monipuolisesti. Hän toteaa muun muas-
sa, että lankeavalla moraalisella ihmisellä
täytyy olla kyky katumuksen, syyllisyy-
den ja häpeän tunteisiin. Jos tekoon ei si-
sälly katumusta, niin kyseessä ei ole lan-
keemus. Lankeemus ei ole suinkaan aina
negatiivista, vaikka se on luonteeltaan
alentumista, rikkoutumista, putoamista ja
kompastumista, niin se ei ole sama asia
kuin epäonnistuminen. Lankeemus ei ole
aina myöskään moraalisesti pahaa, vaikka
se onkin ”rikkomus”. On  siis  muutakin
kuin syntiinlankeemusta. Lankeemus ei
ole myöskään siinä mielessä negatiivista,
että se ei ole vain menetystä, vaan myös
löytämistä. Lankeemus voi pelastaa ihmi-
sen, koska se voi vapauttaa ihmisen ahdis-
tavasta elämäntilanteestaan. Rikkoutumi-
nen voi olla parantavaa ja uudestisynnyt-
tävää. Lankeemukseen liittyvä alentumi-
nen mahdollistaa sen, että ihminen voi pa-
rantaa tapansa. Ihminen on vain välirikko.
Näin ollen katumus mahdollistaa myös
sovituksen mukanaan tuoman kiitollisuu-
den. Tämä kiitollisuus on yksi lankee-
mukseen sisältyvän alentumisen positiivi-
nen vastavoima. Lankeemus ei ole myös-
kään välttämättä virhe, vaan se paljastaa
virheen. Olemme tyytymättömiä esimer-
kiksi liiaksi järjen ohjaamaan maailmaan,
tarkoin organisoituun elämäämme, jossa
ei tapahdu oikeastaan mitään ennakoima-
tonta. Maailmastamme ja elämästämme
on katoamassa lumous (vrt. Max Webe-
rin puhe Schilleriä lainaten ”maailman
lumouksen haihtumisesta”, Entzauberung
der Welt).

Lankeemus on osaltaan paluuta tai
kaipuuta persoonallisuutta edeltävään ai-
kaan. Tämän takia lankeemuksen filosofia
on nimenomaan arkeologinen hanke. Lan-
keemuksen syy on se, ettemme osaa elää
”toisenlaisuutemme” kanssa. Yritämme
kieltämättä ahkerasti tasapainotella eri
puoliemme kanssa siinä kuitenkaan onnis-
tumatta. Arkaaisuuden tunteminen sinän-
sä ei kuitenkaan riitä, vaan vaaditaan

206



myös rohkeutta hyväksyä se, että persoo-
nallisuus ei ole ihmisyytemme suhteen
kaikkivoipa. Vaaditaan myös uskallusta
hyväksyä kokemus   ihmisenä olemisen
mysteeristä. Meidän on hyvä oppia sietä-
mään epävarmuutta ja elämään vailla lo-

pullisia totuuksia. Näin voimme säilyttää
kyvyn filosofiseen ihmettelyyn ja ajatte-
lun moninaisuuden, jotka yhdessä luovat
hedelmällisen lähtökohdan myös eettisille
pyrkimyksillemme.

Leo Näreaho
NATURALISTIEN TURMELEMA RAAMATTU

Tapio Puolimatka
Usko, tiede ja Raamattu. Kustannus Oy Uusi Tie, 2007. 550 sivua.

Tapio Puolimatka toimii kasvatuksen
teorian ja tradition professorina Jyväsky-
län yliopistossa sekä käytännöllisen filo-
sofian  dosenttina Helsingin yliopistossa.
Hän on viime vuosina kirjoittanut paitsi
kasvatustieteestä myös laajemmin nyky-
kulttuurin ja -tieteen maailmankuvaan
liittyvistä filosofisista kysymyksistä.
Vuonna 2005 ilmestyi Puolimatka kirja
Usko, tieto ja myytit (jonka Tommi Leh-
tonen on arvioinut Vartijan numerossa
2/2006).

Usko, tiede ja Raamattu jatkaa edelli-
sen kirjan filosofisia teemoja keskittymäl-
lä akateemiseen raamatuntutkimukseen ja
sen kritiikkiin. Puolimatka kritisoi anka-
rasti naturalistiseksi nimittämäänsä vallit-
sevaa raamatuntutkimusta ja tarjoaa tilalle
Raamatun oman todistuksen vakavasti ot-
tavaa supranaturalistista lähtökohtaa.
Kirjan sivumäärää olisi voinut  supistaa.
Nyt mukana on eksegetiikkaa, filosofiaa,
tieteenteoriaa yhtä lailla kuin aatehisto-
riaakin käsittelevää ainesta. Itse leipäteks-
tissä lainattujen ja viitattujen tutkijoiden
määrä on suuri. Epäilen, että ei-akateemi-
selle lukijalle kirja on liian raskas ja toi-
saalta akateeminen lukija pitänee sitä liian
hajanaisena. Asia- tai edes tekijähakemis-
to olisi ollut näin laajassa teoksessa pai-
kallaan.

Mitä Puolimatka sitten kirjassaan
väittää? Hänen pääteesinsä on, että vallit-

seva historiallis-kriittiseen menetelmään
perustuva raamatuntutkimus on pahasti
harhateillä, koska sen filosofisena ja me-
todologisena lähtökohtana on naturalismi.
Puolimatka erottaa toisistaan vahvan ja
heikon (eli metodologisen) naturalismin.
Näiden tärkeimpänä erona on, että heikko
naturalismi jättää avoimeksi kysymyksen
(teistisen) Jumalan olemassaolosta, kun
taas vahva naturalismi on ateistista. Kris-
tillisen supranaturalismin lähtökohtana on
tietenkin teistisen, maailmankaikkeuden
luoneen Jumalan olemassaolo.

Puolimatkan naturalismi-jaottelu on
epäselvä. Tavallisesti erotetaan metafyy-
sinen ja metodologinen naturalismi. Meta-
fyysinen naturalismi tukeutuu metafyysi-
seen materialismiin, jonka mukaan ole-
massa on vain materiaalisia olioita ja ta-
pahtumia; tästä kannasta luonnollisesti
seuraa ateismi. Metodologinen naturalisti
taas pyrkii ennen kaikkea soveltamaan
vallitsevan tieteen menetelmiä ja seuraa-
maan tieteen tuloksia. Tällöin on mahdol-
lista, että tulevaisuuden tieteen tulokset
korjaavat nykyisen tieteen materialistis-
metafyysisiä oletuksia (ellei sitä sidota
apriorisesti näihin oletuksiin). Silloin me-
todologinen naturalisti  voi hyväksyä  ai-
doiksi sellaisia ilmiöitä, jotka nykytieteen
valossa menevät ”yliluonnollisen” suun-
taan (esim. tietoisuuden suora vaikutus ul-
komaailmaan). Vaikka tiede tuskin kos-
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kaan ottaa  Jumala-oletusta  lähtökohdak-
seen, sallii naturalistinenkin tiede enem-
män metafyysisiä vaihtoehtoja kuin mitä
Puolimatka esittää.

Miksi naturalismi sitten on raamatun-
tutkimuksessa niin paha asia? Usko, tiede
ja Raamattu -teoksen argumentointi kul-
kee seuraavaan tapaan. Valtavirtaeksegee-
tit ovat naturalisteja, ts. heillä on vahva
naturalistinen esiymmärrys tutkimusta
tehdessään. Naturalismi tukeutuu selityk-
siä etsiessään vain ns. luonnollisiin syihin;
siten naturalistinen tutkija ei voi hyväksyä
Raamatun omia kuvauksia esimerkiksi ih-
meistä aidoiksi. Mutta naturalismi palau-
tuu lopulta yhdeksi perususkomukseksi;
kaikkien, myös tutkijoiden maailmanku-
van perustana ovat tietyt perususkomuk-
set. Toinen, naturalismille vastakkainen
perususkomus on teismi eli supranatura-
lismi. Koska supranaturalismi on hyväk-
syttävä perususkomus ja perususkomuk-
sia ei voi enää perustella muilla uskomuk-
silla (muuten seuraisi päättymätön regres-
si), voidaan myös supranaturalismi ottaa
tutkimuksen, tässä tapauksessa raamatun-
tutkimuksen, lähtökohdaksi. Tällöin Raa-
mattua, Jumalan ainoaa tosi-ilmoitusta,
voidaan tutkia sen omilla ehdoilla torju-
matta naturalistien tavoin etukäteen Juma-
lan vaikutusta maailmassa ja historiassa.

Puolimatkan päättely on kauniisti sa-
nottuna abysmaalisen ongelmallista. En-
sinnäkin hän panee paljon painoa sille,
että tutkijoilla on aina tutkimusta tehdes-
sään tietyt ennakko-oletukset – objektii-
vista tutkimusta ei siten ole olemassakaan.
Mutta tällaisen objektiivisuuden puolesta
tuskin kukaan on tieteenfilosofiassa enää
pitkään aikaan puhunut. Puolimatkalle
tutkijan ennakko-oletusten ja hänen tutki-
mustulostensa välillä on hyvin tiivis suh-
de: edelliset suorastaan determinoivat jäl-
kimmäisiä. Siten naturalistinen tutkija ei
voi tuottaa muuta kuin naturalistisia tutki-
mustuloksia. Tässä ei auta edes metodolo-
gisen naturalismin asenne, koska metodo-
loginen eli heikko naturalismi ”käytän-

nössä kuitenkin toimii naturalistisen tieto-
teorian ja tutkimusohjelman ehdoilla. Sen
puolueettomuus on suurelta osin pinnal-
lista ja näennäistä.” (s. 122).

Kysymys metodologisesta naturalis-
mista erityisesti eksegetiikassa on kyllä
mielenkiintoinen. Voiko raamatuntutkija
johdonmukaisesti sanoa tutkivansa Raa-
mattua hyväksyttyjen tieteenteorioiden ja
menetelmien pohjalta ja jättää samalla
avoimeksi sen, ovatko esimerkiksi Raa-
matussa kuvatut ihmeet todella tapahtu-
neet Jumalan vaikutuksesta? Eikö hän täl-
löin jätä avoimeksi sen mahdollisuuden,
että paras selitys kuvatulle tapahtumalla
voi olla supranaturaalisen Jumalan vaiku-
tus? Tällöin hänen on luovuttava ajatuk-
sesta, että luonto ja maailma ovat (välttä-
mättä) luonnonlakien ohjaama suljettu ko-
konaisuus, koska ulkopuolinen voima eli
teistinen Jumalahan voi puuttua maailman
ja historian kulkuun. Tällaista asennetta ei
ehkä enää voida kutsua naturalistiseksi tai
edes metodologis-naturalistiseksi; tämä
myönnytys tehtäköön Puolimatkalle.

Luultavasti suurin osa eksegeeteistä
elää tämän epäselvyyden kanssa ongel-
mitta samalla tavoin kuin suurin osa käy-
tännön työtä tekevistä ja kvanttimekanii-
kan yhtälöitä soveltavista fyysikoista ei
ahdistu siitä, millaisia laajempia metafyy-
sisiä seurauksia heidän soveltamillaan
teorioilla on. Molemmissa tapauksissa
teoriat toimivat ja selittävät tapahtumia; se
riittää. Analogisesti aivotutkija voi löytää
aivotapahtumista vähintäänkin korrelaa-
tioita tietoisuuden tiloille ilman että hänen
tarvitsee yleisemmällä tasolla ratkaista ai-
vojen ja  tietoisuuden suhdetta koskevaa
mind-body -ongelmaa. Silti hän voi tuot-
taa kiinnostavaa ja valaisevaa tietoista
mieltä koskevaa informaatiota. Vastaa-
vasti eksegeetinkään ei ensin tarvitse rat-
kaista kysymystä Jumalan ja maailman
suhteesta voidakseen esittää valaisevaa,
historiantutkimuksen, arkeologian ja kie-
litieteen menetelmin tuotettua tietoa Raa-
matusta ja ihmisten jumalakokemuksista.
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Aivotutkija ei aivojen toimintaa tutkies-
saan törmää fysikaalis-kausaalisiin auk-
koihin, joihin tietoisuuden vaikutus olisi
sijoitettava, mutta silti hänen ei (filosofi-
sessa mielessä) tarvitse palauttaa tietoi-
suutta pelkäksi aivotoiminnaksi. Samoin
eksegeetinkään ei selityksissään tarvitse
turvautua naturaalisen maailman ulkopuo-
lisiin syihin ja silti hän voi (teologisesti)
ajatella,  että  nykytieteen kuvaama  natu-
raalis-materiaalinen maailma ei ole koko
todellisuus.

Palaan yllä esittämääni Puolimatkan
päättelyketjuun. Jos tutkijan esiymmärrys
ja ennakko-oletukset ohjaavat vahvasti
tutkimustuloksia, eikö sama päde myös
puolimatkalaiseen supranaturalistiseen
eksegeettiin? Jos supranaturalistinen raa-
matuntutkija ”ottaa Raamatun vakavasti”
eli pitää Raamattua enemmän tai vähem-
män erehtymättömänä, kuinka hän voi
koskaan tutkimuksissaan tulla tuloksiin,
jotka poikkeavat Raamatun kuvauksista?
Puolimatka itse kirjoittaa, että koska ”Ju-
mala on kaikkitietävä ja siksi erehtymä-
tön, myös hänen sanansa on erehtymä-
tön.” (s. 201). Tämä tarkoittaa, että myös
Raamatun historiallisten tapahtumien ku-
vaukset ovat päteviä. Jos historiantutki-
mus vakuuttavasti osoittaa jonkin Raama-
tun kuvauksen vääräksi, on supranatura-
listisen eksegeetin hylättävä historiantut-
kimuksen tulokset. Tällainen supranatura-
listinen ”tutkimus”, jossa tulokset ovat
etukäteen tiedossa, ei ole tiedettä, vaan
oman uskonnollisen sanoman propagoi-
mista. Sen sijaan ”naturalistinen”, histo-
riallis-kriittistä tutkimusta harjoittava tut-
kija voi jättää avoimeksi Raamatun histo-
riallisten kuvausten totuuden odottaessaan
uusia ja tarkempia tutkimustuloksia. Ja
kuitenkin Puolimatka kritisoi naturalisti-
sia raamatuntutkijoita tieteellisen keskus-
telun rajoittamisesta ja rohkenee väittää,
että supranaturalistit ”puolustavat meto-
dista pluralismia ja avointa tieteellistä
keskustelua” (s. 140)!

Puolimatka esittää myös, että ihmisen

kognitiiviset kyvyt ovat vaurioituneet syn-
nin vaikutuksesta. Hänen mukaansa ”tut-
kimuksen tiedollinen pohja murenee il-
man Jumalan ilmoitusta.” (s. 124). Tässä
on taustalla laajempi, amerikkalaisen kal-
vinistifilosofi Alvin Plantingan argu-
mentti, jonka mukaan teistinen lähtökohta
takaa tiedollisten kykyjemme luotettavuu-
den paremmin kuin naturalistinen oletus.
Puolimatkalla argumentti palvelee ensisi-
jaisesti Raamatun ilmoituksen pätevyyttä.
Mutta lopultahan Puolimatkan on päädyt-
tävä siihen, että luotettavaa tutkimusta voi
tehdä vain henkilö, joka on raamatullises-
sa (ilmeisesti Puolimatkan määrittelemäs-
sä)  ”uskossa”,  koska vain Raamatun il-
moituksen omaksuminen voi tuottaa luo-
tettavia tutkimustuloksia.

Myös puhe perususkomuksista palau-
tuu Alvin Plantingaan. Mutta mitä perus-
uskomukset tarkalleen ovat? Miten ne
syntyvät? Miten niitä ja niistä seuraavien
uskomusten totuuksia vertaillaan? Miksi
teistinen ja naturalistinen lähtökohta ovat
Puolimatkalle ainoat (maailmankatso-
muksellisten) perususkomusten vaihtoeh-
dot? Näitä kysymyksiä pitäisi myös filo-
sofiasta väitelleen Puolimatkan käsitellä
paljon selkeämmin. On olemassa panteis-
tisia ja panenteistisia käsityksiä Jumalasta
ja maailmasta. On filosofeja ja fyysikkoja,
jotka korostavat tietoisuuden vaikuttavaa
roolia maailmassa esimerkiksi spekuloi-
malla panpsykismin mahdollisuudella
(materiaan sisältyy ”luonnostaan” tietoi-
nen elementti). Kaikki naturalistit eivät
ole karkeita materialisteja.

Vaikka teistinen lähtökohta hyväksyt-
täisiinkin, miksi meidän olisi omaksuttava
kristillis-teistinen perususkomuspaketti?
Onhan esimerkiksi teismiä kannattavilla
muslimeilla oma ilmoituksensa. Tätäkään
kysymystä Puolimatka ei käsittele riittä-
västi. Hän luettelee sisäisiä ominaisuuk-
sia, jotka puhuvat aidon ilmoituksen puo-
lesta. Näitä ovat ”tekstin sisäinen yhtenäi-
syys, johdonmukaisuus, majesteettisuus,
pyhyys ja viisaus.” (s. 319). Ulkoisia omi-
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naisuuksia ovat mm. ilmoituksen histo-
riallinen luotettavuus ja siinä olevien en-
nustusten toteutuminen. Epäilenpä, että
moni muslimi puolustaisi näillä kriteereil-
lä Koraania aitona ilmoituksena. Toisaal-
ta: miten voidaan arvioida Raamatun his-
toriallista luotettavuutta, jos supranatura-
listi ei lähtökohtaisesti voi hyväksyä his-
toriallis-kriittisen tutkimuksen tuloksia si-
käli kuin ne ovat ristiriidassa Raamatun
omien kuvausten kanssa? Pitäisikö ennen
tutkimusta tarkistaa, onko historiantutkija
raamatullis-konservatiivisessa uskossa?
Epäilen myös, että Puolimatka turvautuisi
mielihyvin parjaamansa naturalistisen tut-
kimuksen tuloksiin selittäessään, miksi
esimerkiksi Koraani ei ole aitoa ilmoitus-
ta.

Tästä syntyy Puolimatkalle yleisempi
dilemma. Joko hän hyväksyy, että on
monta aitoa ilmoitusta, jolloin eri uskon-
toja edustavat supranaturalistit tekevät tut-
kimusta tahoillaan omine ennakko-oletuk-
sineen; tämä tarkoittaa yhteisen tieteelli-
sen tutkimuksen loppua. Tai hän hyväk-
syy, että on yksi oikea ja aito ilmoitus,
jolloin hänen on perusteltava, miksi muut
ilmoitukset ovat vääriä. Perusteluissaan
hän ei voi tukeutua vain oman ilmoituk-
sensa pohjalta lähteviin tutkimustuloksiin,
sillä siinä tapauksessa kierrettäisiin kehää
ja oltaisiin ensimmäisessä vaihtoehdossa.

Siispä Puolimatkan on tukeuduttava ulko-
puoliseen, naturalistisen tutkimuksen läh-
tökohtaan. Mutta miksi hän ei  siinä ta-
pauksessa voi soveltaa samoja naturalisti-
sen tutkimuksen tuloksia omaan, aitona
pitämäänsä Raamatun ilmoitukseen?

Puolimatkan kirjassa voisi   puuttua
myös moniin muihin kysymyksiin. Esi-
merkiksi luvussa 1.2. hän esittää erikoisen
pykologis-moraalisen analyysin ihmisen
itsepetoksesta. Lähtökohtana on, että ih-
minen pakenee vastuutaan Jumalan edes-
sä eikä halua kohdata omaa pahuuttaan.
Jos henkilö on tutkija, hän keksii erityisen
älykkäitä perusteita sille,  ettei hyvän ja
pahan eroa voida tietää. Onko Puolimat-
kan kuvaus tulkittava niin, että koko natu-
ralistinen tutkimus perustuu ihmisen mas-
siiviseen itsepetokseen ja että tutkijat ovat
erityisen pahoja ihmisiä johtaessaan ei-
teistisillä  perusteluillaan  muita  harhaan?
Tässä en ole myöskään arvioinut Puoli-
matkan esittämää sisällöllistä historiallis-
kriittisen eksegetiikan kritiikkiä, josta
alan tutkijoilla olisi epäilemättä tylyä sa-
nottavaa (esimerkiksi lähdekirjallisuus on
sangen vanhaa). Yleisesti ottaen Puoli-
matka herättää kirjassaan joitain filosofi-
sesti tärkeitä kysymyksiä, mutta hänen
oma        ideologis-uskonnollis-teologinen
lähtökohtansa estää aidon keskustelun
vastapuolen kanssa.

Leo Näreaho
KOGNITIIVISTA USKOMUSTUTKIMUSTA SUOMEKSI

Uskonto ja ihmismieli: johdatus kognitiiviseen uskontotieteeseen. Toim. Kimmo Ketola,
Ilkka Pyysiäinen ja Tom Sjöblom. Gaudeamus 2008. 357 s.

Mikä selittää tietynlaisten uskomusten
yleismaailmallisen suosion? Mikä selittää
sen, että kaikkialla maailmassa ihmisillä
on taipumus erottaa tiettyjä toimintoja ar-
kisista askareista ja suhtautua niihin poik-
keuksellisilla tavoilla? Miksi ihmiset suh-
tautuvat tietynlaisiin  kertomuksiin  aivan

erityisellä tavalla ja pyrkivät välittämään
niitä perinteenä sukupolvelta toiselle?

Nämä ovat muutamia keskeisiä kysy-
myksiä,   joihin käsillä   oleva Ketolan,
Pyysiäisen ja Sjöblomin toimittama kog-
nitiivisen uskontotieteen johdantoteos
pyrkii vastaamaan. Teos on tarkoitettu en-
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nen kaikkea uskontotieteen ja muunkin
kulttuuritutkimuksen oppikirjaksi, mutta
johdattaa toki jokaisen kiinnostuneen
kognitiivisen uskonnontutkimuksen maa-
ilmaan. Runsas kolmannes kirjasta on toi-
mittajien kirjoittamaa teoreettista osuutta.
Loppuosassa Helsingin yliopiston uskon-
totieteen laitoksen jatko-opiskelijat esitte-
levät omia tapaustutkimuksiaan, joihin he
soveltavat kognitiivista näkökulmaa. Täl-
laista ratkaisua voi pitää onnistuneena:
näin lukija voi itse muodostaa käsityksen
siitä, kuinka hyvin kognitiivinen uskonto-
tiede toimii käytännön tutkimuksessa.

Kognitiivinen uskontotiede tutkimus-
alana kytkeytyy viime vuosikymmenien
yleiseen kognitiivisen tutkimuksen nou-
suun. Tekoälytutkimuksen kehitys on
mahdollistanut ihmisen mielen kognitii-
visten eli tiedollisten toimintojen mallin-
tamisen. Samaan suuntaan on vaikuttanut
yhä kehittyneempi aivojen toiminnan tut-
kimus (mm. aivokuvantamismenetelmät).
Myös evoluutiopsykologian vahvistumi-
nen tutkimusalana on tehostanut luonnon-
tieteellisen ihmis- ja kulttuuritutkimuksen
entistä näkyvämpää roolia. Kognitiivinen
uskontotiede on osa luonnontieteellisten
menetelmien ja tulosten tukemaa selittä-
vää kulttuuritutkimusta, vaikka tekijät ei-
vät olekaan redusoimassa uskonnon tutki-
musta kokonaan luonnontieteisiin. Tämän
nuoren tutkimusalan kansainvälisesti tun-
nettuja nimiä ovat mm. Pascal Boyer, E.
Thomas Lawson ja Harvey Whitehouse
ja myös Ilkka Pyysiäinen. Toki näidenkin
tutkijoiden välillä on tutkimusalaan liitty-
viä painotuksellisia eroja.

Mitkä sitten ovat kognitiivisen uskon-
totieteen erityispiirteitä? On syytä huoma-
ta, että ensimmäisen kappaleen kysymyk-
set eivät suoranaisesti viittaa uskonnolli-
siin uskomuksiin. Kognitiivinen uskonto-
tiede lähteekin liikkeelle ihmismielen
yleisistä mekanismeista, joiden tehtävä on
prosessoida ulkomaailmasta tulevaa infor-
maatiota. Jo pienellä lapsella voidaan ha-
vaita myötäsyntyisiä käyttäytymistaipu-

muksia, ns. intuitiivisia uskomuksia, jotka
koskevat sitä, miten maailman objektit ja
oliot käyttäytyvät (lapsilla näyttää olevan
”luonnostaan” tietoa esim. kiinteiden kap-
paleiden käyttäytymisestä, elävien ja ei-
elävien objektien erosta sekä – hiukan
vanhempana – toisten persoonien mielen
toiminnasta). Suhteessa ihmisten intuitii-
visiin uskomuksiin on uskonnollisille us-
komuksille tyypillistä, että ne ovat intui-
tion vastaisia, ne rikkovat intuitiivisen
ajattelumme kategorioita (intuitionvastai-
suutta uskonnon olennaisena piirteenä on
korostanut erityisesti Boyer). Esimerkiksi
jumalat ovat persoonia (intuitionmukai-
nen piirre), mutta niillä ei ole fyysistä ruu-
mista (intuitionvastainen piirre). Katego-
riarikkomuksia ei kuitenkaan saa olla lii-
kaa, vaan ”optimaalinen” määrä. Empiiri-
sin tutkimuksin on osoitettu, että ihmiset
todellakin muistavat parhaiten tilanteet ja
oliot, joihin liittyy sopiva määrä intuition-
vastaisia piirteitä. Pyysiäinen korostaa
omassa kirjoituksessaan, että intuitionvas-
taisuus ei välttämättä tarkoita uskomuk-
sen virheellisyyttä tai hullunkurisuutta;
onhan ihmisillä muillakin elämänalueilla
epäintuitiivisia uskomuksia. Lisäksi on
huomattava, että uskonnon intuitionvas-
taisuus liittyy ennen kaikkea toimijoihin
eli agentteihin.

Kirjan teoreettisessa osassa käsitel-
lään mm. narratiivisuutta, rituaaleja ja us-
konnollisia kokemuksia kognitiivisen nä-
kökulman valossa. Artikkelit ovat tiiviisti
ja selkeästi kirjoitettuja. Oman luvun olisi
voinut omistaa myös kognitiivisen uskon-
totieteen suhteelle evoluutioteoriaan (evo-
luutiopsykologiaan) ja aivotutkimukseen.
Nämä ovat  kognitiivisen  uskonnontutki-
muksen luonnollisia liittolaisia, ja niiden
käsittely olisi nostanut terävämmin esiin
kognitiivisen uskontotieteen selitykselli-
sen laadun.

Kriittisiä tieteenfilosofisia kysymyk-
siä nimittäin voidaan herättää – seuraa-
vassa muutamia. Ensiksikin on huomatta-
va, että kognitiivisen lähtökohdan pohjal-
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ta ihminen on ennen kaikkea informaatio-
ta käsittelevä systeemi. Myös tietokone
käsittelee informaatiota, mutta kone ei ole
tietoinen. Mikä on loppujen lopuksi tie-
toisten   ja   ei-tietoisten selitystekijöiden
suhde kognitiivisessa uskontotieteessä?
Ovatko jälkimmäiset aina perustavampia
kuin edelliset? Uskonnollis-emotionaali-
set (ja taatusti tietoiset) kokemuksethan
ovat keskeinen osa ihmisten uskonnolli-
suutta.

Toiseksi, koska mielen kognitiiviset
rakenteet ovat kulttuurista riippumattomia
ja lopulta evoluution tuottamia, ovat nii-
hin perustuvat selitykset luonteeltaan hy-
vin yleisiä. Tämä tulee esille yllä ensim-
mäisen kappaleen johdantokysymyksissä.
Toki  nämä ovat tärkeitä  ja  kiinnostavia
kysymyksiä, mutta vähintään yhtä tärkeää
on uskontoihin ja uskonnolliseen käyttäy-
tymiseen liittyvien erojen selittäminen.
Ajatellaanpa esimerkiksi paljon pohdittua
kysymystä siitä, miksi moderni luonnon-
tiede syntyi lännessä kristinuskon valta-
alueella eikä vaikkapa islamilaisen kult-
tuurin hallitsemilla alueilla.

Kolmanneksi, kuinka informatiivisia
kognitiivisen uskontotieteen selitykset it-
sessään ovat? Jos voidaan osoittaa, että
ihmisten uskonnollisilla uskomuksilla eri
kulttuureissa on oletettua tiukemmat kog-
nitiiviset reunaehdot, on tämä jo sinänsä
kiinnostava tulos. Mutta kognitiivinen us-
kontotiede pyrkii myös kuvaamaan
kausaalisen mekanismin, joka tuottaa juu-
ri tietynlaisia uskomuksia. Intuitiivisia us-
komuksia tuottavat mekanismit ovat ke-
hittyneet pitkän evoluutiohistorian kulues-
sa suhteessa luontoon ja ulkomaailmaan.
Olennaista on huomata, että kognitiivisten
uskontotieteilijöiden mukaan ihmismie-
lessä ei ole erillistä ”modulia” eli kognitii-
vista systeemiä, joka prosessoisi erityises-
ti uskonnollisia uskomuksia. Tällöin olen-
naiseksi nousee kysymys, miksi intuitiivi-
sia uskomuksia tuottavat kognitiiviset ra-
kenteet synnyttävät myös intuitionvastai-
sia uskomuksia. Pelkkä viittaaminen mie-

len kognitiivisiin rakenteisiin uskonnon
selittämisessä ei ole kovin informatiivista.
Miksi normaalisti ulkomaailman ”luon-
nollisia” ilmiöitä prosessoivat rakenteet
tuottavat myös ”ei-luonnollisia” usko-
muksia? Jos edetään luonnontieteellisen
selittämisen linjalla, selitystä voidaan tus-
kin etsiä muusta kuin evoluutioteoriasta.
Tällöin on siirryttävä pelkistä kognitiivi-
siin  rakenteisiin kohdistuvista  (kausaali-
sista)     miten-kysymyksistä laajempiin
(funktionaalisiin) miksi-kysymyksiin.

Nämä kysymykset heijastuvat myös
kirjan tapaustutkimuksissa, joissa on so-
vellettu kognitiivisen tutkimuksen mene-
telmiä. Yksi luonteva lähestymistapa kog-
nitiivisten teorioiden soveltamiseen on
testata teorioita empiirisellä aineistolla.
Näin tekevät Mia Rikala ja Outi Pohjan-
heimo. Molemmat soveltavat Harvey
Whitehousen uskonnollisen perinteen
mooditeoriaa, Rikala muinaisegyptiläi-
seen jumalkuninkaan syntymärituaaliin ja
Pohjanheimo Nokia Missio -liikkeen us-
konnollisuuteen. Whitehouse on erottanut
kaksi uskonnollisuuden moodia, doktri-
naarisen ja imagistisen. Ensimmäinen on
opillisempaa, rituaaliseen toistoon poh-
jautuvaa, jälkimmäinen taas voimakkai-
siin tunteisiin perustuvaa uskonnollisuut-
ta. Molemmat kirjoittajat päätyvät siihen,
että heidän aineistossaan Whitehousen
moodit eivät esiinny puhtaina, vaan moo-
dit  sekoittuvat. Tätä  tulosta olisi voinut
edelleen problematisoida. Itse asiassa sa-
mantapaiseen tulokseen törmää sangen
usein Whitehousen teoriaa sovellettaessa.
Eikö tämä kerro siitä, että Whitehousen
teorian selitysvoimaa on selvästikin täy-
dennettävä sosiaalisilla ja sosiologisilla
tekijöillä?

Itse asiassa Pohjanheimo sanoo artik-
kelinsa johdannossa etsivänsä vastausta
kysymykseen, miksi Nokia Missio liik-
keenä kasvaa, vaikka samaa uskontoa
edustava luterilainen kirkko menettää jä-
seniään. Jonkinlainen vastaus saadaan ai-
van kirjoituksen lopussa, jossa todetaan,
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että yleisesti karismaattiskristillisyydessä
toteutuu liikkeen dynaamisen kasvun kan-
nalta ihanteellinen opillisuuden ja imagis-
tisuuden suhde. Artikkelissa ei kerrota,
mikä tämä ihanteellinen suhde yleisesti
ottaen on ja miten se seuraa Whitehousen
teoriasta. Paljon luonnollisempaa on etsiä
Nokia Mission kasvulle syitä suomalaisen
yhteiskunnan ja kirkon tilasta 2000-luvul-
la.

Paremmin kognitiivinen näkökulma
pääsee oikeuksiinsa artikkeleissa, joissa
tutkitaan yleisempiä uskonnollisia ilmiöi-
tä. Jani Närhi tarkastelee paratiisiusko-
muksia kognitiivisen uskontotieteen va-
lossa. Hän kuvaa ensin paratiisikertomus-

ten yhteisiä piirteitä ja liittää lopulta para-
tiisiuskomuksia tuottavat mielen mekanis-
mit kiinnostavasti evoluutioteoreettisiin
pohdintoihin. Myös Kaisa M. Kourin nä-
kökulma on yleisempi siinä mielessä, että
hän testaa Pascal Boyer’n teoriaa haastat-
telemalla yhdeksää teologian opiskelijaa
heidän jumalakäsityksistään.

Kaiken kaikkiaan Uskonto ja ihmis-
mieli on kiinnostava teos. Kirjassa on riit-
tävästä kognitiivista teoriaa, jota tapaus-
tutkimukset pyrkivät konkretisoimaan.
Teokseen sisältyy hyvä lähdeluettelo ja
erityistermien sanasto; hakemisto ikävä
kyllä puuttuu.
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Vartijan matkassa vuonna 1888

Heidi Haahtela

Elis Bergroth piti vuonna 1888 Tampereen pappeinkokouksessa esitelmän, jossa hän
kuvasi eloisasti kokemuksiaan merimieslähetyksen parissa, kutsumassa laivoilta kaupun-
gin houkutusten pariin karanneita merimiehiä jumalanpalvelukseen.

Minkä valtakunnan edustaja voittaa, pap-
piko Jumalan valtakunnan tai runnari per-
keleen valtakunnan edustajana? Usein
voittaa edellinen, mutta runnarikaan ei jää
ilma voittoja. Nuo karkaamiset meidän
niinkuin muidenkin kansain laivoista ovat
kyllä kaikkialla tunnetut. Mutta papin työ
ei tällä ole loppunut. Hänen tulee karan-
neidenkin joukossa työskennellä ja he
ovat tavallisesti tavattavissa noissa boar-
dinghuoneissa, jotka yleisesti löytyvät
kaupungin kurjimmissa osissa ja joissa
myöskin ulkomaiden laivoissa muuten
purjehtivat merimiehemme asuvat. Teh-
käämme matkustus näihin boardinghuo-
neisiin. Tulemme esim. Lontoossa tuon
tunnetun Highwayn tienoille, matkustam-
me juopuneitten miesten, likaisten, vähä-
vaatetettuin lasten, siveettomäin, kurjain
vaimoin keskellä ihmistungoksessa ja rä-
hinässä, joka meidän maassamme on ihan
tuntematonta. Tuossa kulkevat eri tavaroi-
den kaupitsijat huudoillansa koettaen he-
rättää huomiota ja saada ostajia, tässä sei-
soo keskellä katua merimies ja suutelee
hävytöntä tyttöä, tuossa kadun kulmassa
positiivisoittaja vääntää renkutusnuotte-
jaan, jonka säveleet ovat saattaneet muu-
tamia miehiä ja naisia hyppimään suurek-

si iloksi koko joukolle likaisia lapsia, täs-
sä rukoushuoneen edustalla seisoo kym-
menkunta kurjaa naista, jotka odottavat
siellä rukoushetkeä viettäviä merimiehiä,
heiltä riistääkseen, jos mahdollista, sen
hyvän siemenen, joka kenties heidän sy-
dämmeensä on tunkenut. Näiden katujen
varrella olevain merimiesasuntojen edus-
talla seisoo tavallisesti joukko talon asuja-
mia katsellen tuota ohitse kulkevaa, vaih-
televaa ihmistulvaa. Heidän päänsä ylitse
liehuu sen kansan lippu, johonka talon
isäntä tai suurin joukko sen asujamista
kuuluu. Hattu kallellaan, kädet taskussa,
piippu suussa seisovat meripoikamme
tuossa niin suruttomina, kuin ei myrskyjä
ja vaaroja, surua ja murhetta maailmassa
löytyisikään. Ruoan aikana ja iltasina istu-
taan sisällä huoneessa talon alikerroksessa
(talot täällä ovat kaikki kahden tai kolmen
kertaiset) syömässä, juomassa, korttia
lyömässä  tai  kertomuksia kertomassa  ja
kuulemassa kertomuksia, jotka usein eivät
suinkaan ole kiitettävää laatua. Täällä ja
kapakoissa istutaan päivällä, yön pimeys
taasen peittää usein töitä, niin pimeitä ja
raakoja, että ne ainoastansa saattavat ta-
pahtua täällä, jossa päivälläkin siveettö-
myys näyttäiksee, niin varsin törkeässä
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muodossa.
Otamme tähän entisistä muistoon pa-

noista kertomuksen eräästä matkustukses-
tamme täällä.

On sunnuntaipäivä ja käymme käske-
mässä suomalaiseen jumalanpalveluk-
seen, joka alkaa kello 3 j. p. p. Ensimmäi-
nen boardinghuone, johon astumme sisäl-
le, on ruotsalaisen pitämä. Löydämme
siellä kymmenkunta nuoria miehiä, joille
keski-ikäinen mies, paksut kultaset vitjat,
rinnalla, tarjoo olutta. „Hyvää päivää.
Onko täällä kenkään Suomesta?” „Kyllä
minä olen suomalainen”, vastaa oluen tar-
jooja yhä tointansa jatkaen. Kerromme
nyt hänelle pian pidettävästä jumalanpal-
veluksesta ja kysymme josko hänkin tulee
sinne. Kahdeksaan vuoteen hän ei ole ol-
lut kirkossa, mutta nyt  hän lupaa tulla.
Koko keskustelumme aikana kaataa hän
kaatamistansa olutta laseihin toisille:
Koko hänen käytöksensä todistaa, että hä-
nen monivuotinen olonsa ulkomailla ja
nuo onnettomat kultavitjat ovat tehneet
sen, että sekä Jumala että ihmiset hänestä
näyttävät mitättömän pieniltä. Kysymme
viimein hänen nimeänsä, katselemme tas-
kussamme olevaan kirjaan,  jossa kaikki
etsittävät merimiehet ovat aakkosellisessa
järjestyksessä kirjoitetut, jos hän on epäil-
tyjen joukossa, ja jatkamme sitten kul-
kuamme. – Poikkeemme nyt suomalaisen
pitämään asuntoon: Siellä tapaamme
erään nuoren kansalaisen Loviisasta. Hän
on juuri tullut ruotsalaisesta jumalanpal-
veluksesta ja tuntuu olevan kunnon poika,
kumppaninsa, nuori   ruotsalainen meri-
mies, seisoo nojaten seinää vastaan siten
pystyssä pysyäksensä. Hän on viettänyt
Herran päivää kotona olut-lasin ääressä ja
on nyt peräti päihtynyt. Eri tavalla Herran
päivä tosiaankin vietetään? –

Nyt seuraa käyminen eräässä oululai-
sen miehen pitämässä boardinghuoneessa.
Täällä ovat useimmat asujamet jo meille
tuttuja. Muutamat, jotka lyövät korttia,
kätkevät korttinsa pöydän alle. Eräs eng-
lantilainen, joka seisoo keskellä lattiaa ja
näkyy olevan  seuran huvimestari, sanoo
jonkun pilkkasanan, mutta kun se ei vai-
kuta tarkoitettua naurua, käy hän vähän
sivummas. Kysyttyämme minne ne, jotka
ovat menneet pois, ovat lähteneet, ja kun
kaikki ovat luvanneet tulla kirkkoon, 1äh-
demme jälleen matkalle.

Tuossa tulee vastaamme kolme mies-
tä. Yksi heistä, joka näöltään on suomalai-
nen, ylvästelee kahdella kellolla, tai kum-
minkin kahdella kellon vitjalla, ja oikein
merimies-reipastelijan puvussa. Lähe-
nemme häntä ja kysymme mistä hän on ja
ken hän on. Oikein. Hän onkin suomalai-
nen ja etsittyin kirjassa seisoo hänestä,
että hän on kotimaahan jättänyt vaimonsa
ja kaksi pientä lasta, jotka ovat suuressa
puutteessa. Rupeemme tästä hänelle pu-
humaan, nuo muut kumppanit menevät,
kun tämän kuulevat, tipo tiehensä ja peräti
pulaan joutuneena sanoo mies asuntonsa
ja lupaa jättää meille rahoja kotia lähetet-
täviksi. Nyt hän  ei enää  meistä  vähällä
pääse. (Nuo 50,000 markkaa, jotka esim.
viime vuonna ovat olleet merimiespap-
piemme hallussa, ovat suureksi osaksi
juuri  tämänkaltaisten sattumusten kautta
temmatut kapakoitsijain käsistä).

Taasen tulemme suomalaiseen asun-
toon, joka samassa on kapakka. 'I'äälläkin
tapaamme monta merimiestä. Kysymme,
jos joku heistä on suomalainen. „Tuo
tuossa pesän vieressä on Suomesta”. „Tu-
letteko nyt suomalaiseen jumalanpalve-
lukseen?” Turhaan odotettuamme vas-
tausta uudistamme kysymyksemme,
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muistuttaen kuinka nyt on aika, ja tilai-
suus tulla ja kuinka tilaisuus on käytettä-
vä. Vihdoin nousee hän paikastansa, tulee
tykömme ja sanoo: „Pastori, mahdotonta
on palvella kahta Herraa”. Näin sanot-

tuansa käy hän ulos huoneesta, nojautuu
porstuassa seinää vastaan ja itkee kuni
lapsi. Mies raukka! Hän elää juoppoudes-
sa, tuntee syntinsä, mutta ei vielä ole tullut
tuntemaan syntisten Vapahtajaa.

* * *

Tuttu tunne valtasi
jo varhain aamulla,
se täytti koko huoneen,
asuntoni,

siinä oli kaikki,
mitä ihminen voi saada,
olin kuin hoidossa,
tässä lempeässä olotilassa,

sitä kesti hetken,
tai kauankin,
ajalla ei merkitystä,
siinä olin nöyränä
vastaanottajana,

tärkeintä, että
tunne oli luonani,
toivoin, että
se jäisi sydämeeni
päiväksi,
päiviksi.

– Esa Pyyne
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