
Kuinka kristinuskoa

puolustetaan?

Apologetiikka on vanha kristillisen teolo-
gian osa-alue. Sen ensimmäisinä edustaji-
na tunnetaan toisella vuosisadalla uskoa
puolustaneet kristilliset opettajat ja heidän
joukossaan erityisesti Roomassa toiminut
Justinos Marttyyri. Apologetiikka saattoi
syntyä vasta kun kristinuskosta oli kehit-
tynyt kokonaisuudeksi hahmottuva opilli-
nen järjestelmä, jota oli tärkeä pitää sel-
keänä ja totena. Varhaisimmalle apologe-
tiikalle oli hyvin haastavaa osoittaa, että
juutalaisten pyhät kirjoitukset todistavat
Jeesuksen tulosta maailmaan ja siksi nii-
den oikea, vertauskuvallinen tulkinta voi
olla yksinomaan kristittyjen hallussa.
Yhtä haastavaa oli saada pakanat vakuut-
tuneiksi siitä, että kristinusko ei ollut hä-
peällistä taikauskoa, vaan moraalisesti ja
filosofisesti kestävä oppi. Kun kristinus-
kosta tuli Rooman valtakunnan ainoa sal-
littu uskonto, apologetiikan tarve heiken-
tyi, vaikkakaan ei koskaan kadonnut. Uu-
den ajan myötä sekä erityisesti valistuk-
sen ja maallistumisen vakiinnutettua ase-
mansa länsimaisessa ajattelussa kirkot
ovat jälleen alkaneet tarvita kristillistä
apologetiikkaa.

Voi kuitenkin kysyä, keitä apologetii-
kalla puhutellaan. Harvat kirkosta vie-
raantuneet ihmiset, ateisteista puhumatta-

kaan, syttyvät uskolle tarkoitushakuisten
järkiperusteiden nojalla. Kysymys uskosta
koskettaa koko elämää, ja ihmisen suhde
siihen hahmottuu monesti sellaisten teki-
jöiden kautta, joita edes asianosainen itse
ei kykene kunnolla ilmaisemaan. Järkipe-
rusteet näyttävät tulevan jälkijunassa, esit-
tipä niitä fundamentalisti, riviuskovainen,
agnostikko tai  ateisti. Harva  apologeetti
voi Friedrich Nietzschen tavoin sanoa
kirjoittavansa kaikille  ja  ei kenellekään.
Useimmiten apologeetti kirjoittaa niille,
jotka jo valmiiksi uskovat kuin hän itse.

Vartija lähestyy aihetta hieman
etäämpää, ja tämän numeron kirjoittajat
edustavat kolmea erilaista suhdetta uskon
puolustukseen. Emeritusprofessori Abra-
ham Terian, joka kirjoittaa oivalluksia
herättävästi Raamatun alkulukujen tulkin-
nasta evoluution valossa, ei pyri varsinai-
sesti uskon puolustukseen, vaan luomis-
kertomuksen avaamiseen tuoreesta, har-
voin havaitusta näkökulmasta. Kullervo
Rainio käsittelee artikkelissaan kvanttify-
siikasta ja metafysiikasta käytyä suoma-
laista keskustelua ja suuntaa huomion tut-
kimuksen uuteen näköalaan: ajatukseen
informaatiosta todellisuutemme perusta-
na. Tästä yksinkertaista materialismia vie-
roksuvasta lähtökohdasta avutuu uusia
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mahdollisuuksia Jumalasta ja uskosta kes-
kustelemiseen. Timo Koistinen esittelee
havainnollisesti uusateismin kenties terä-
vimmän kriitikon Terry Eagletonin uu-
sinta kirjaa. Eagletonin pääteesinä on, että
ateistit haukkuvat väärää puuta: he oletta-
vat kristilliselle teologialle sellaisen juma-
lakuvan, jota kukaan ajatteleva kristitty ei
enää edusta. Eagletonin teesistä kannattaa
ehdottomasti keskustella. Meitä mietityt-
tää siinä kuitenkin se, että teologian ja kir-
kollisen julistuksen jumalakuvassa esiin-
tyy kritiikkiä kestävien – tai väistävien –
piirteiden rinnalla usein myös sellaista ai-
nesta, johon ateistien kritiikki tuntuisi
osuvan. Matti Taneli puolestaan avaa
kirjoituksellaan pragmatistisen ajattelun
suhdetta uskon ydinkysymyksiin. Tanelin
esittelemä sata vuotta sitten Yhdysvallois-
sa vaikuttanut William James vieroksuu
uskon teoreettista totuusvaatimusta ja ve-
toaa lukijaansa tarkastelemaan uskoa sen
toimivuuden ja vaikutusten kannalta, kos-
ka juuri niitä usko on syntynyt palvele-
maan. James korostaa hyvin, että todelli-
suus on joka tapauksessa se, mikä on, eikä
uskovan tai ateistin johtopäätökset muuta
sitä miksikään muuksi. Jos Jumala on, hän
syystä tai toisesta tahtoi luoda tällaisen
maailman.

”We dont do God”, totesi jokin vuosi sit-
ten Ison-Britannian pääministerin Tony
Blairin lehdistöavustaja, kun toimittajat
olisivat halunneet kysellä Blairin suhtees-
ta uskontoon. Ääni kellossa on sittemmin
muuttunut. ”We really do God” voisi olla
nykyään varsinkin monien toimittajien to-
teamus. Uskonnosta on tullut lehdissä
suosittu ja luettu aihe, kuten toimittaja
Kristiina Markkanenkin totesi vähän ai-
kaa sitten Helsingin Sanomissa. Sen

vuoksi hieman ihmetyttää, miksi Suomen
suurimmalla sanomalehdellä ei ole eri-
tyisasiantuntemusta omaavaa uskontotoi-
mittajaa. Helsingin Sanomien tuoreimmat
uskontoa koskevat raportit ovat toki olleet
journalistisesti taidokkaasti kirjoitettuja,
mutta niissä on jouduttu turvautumaan
pitkälti ulkopuolisten asiantuntijoiden nä-
kemyksiin. Uudella päätoimittajalla Mi-
kael Pentikäisellä luulisi jo sukutaustan-
sakin vuoksi olevan taju siitä, että uskon-
tojournalismiin kannattaisi panostaa kun-
nolla.

”Uskonnon tutkimus on aiheena liian
tärkeä jätettäväksi uskovien käsiin”, totesi
puolestaan äskettäin David A. Hollinger,
Amerikan historian professori Berkeleyn
yliopistossa. Tällä hän kommentoi uutista,
jossa kerrottiin uskonnon nousseen ”kuu-
mimmaksi tutkimusaiheeksi” amerikka-
laisten historioitsijoiden keskuudessa suo-
ritetussa kyselyssä. Se peittosi 15 vuotta
kärkipaikkaa pitäneen kulttuurihistorian.
Monet evankelikaaliset oppineet yhtyivät
– ehkä hieman yllättäen – Hollingerin nä-
kemykseen. Teologien mielestä laajempi
näkökulmien kirjo palvelee entistä parem-
min kirkkohistoriallista tutkimusta. Sa-
malla he ovat hieman huolissaan siitä, että
profaanihistorioitsijat eivät ota teologisia
kysymyksiä kyllin vakavasti. Suomessa ei
tässä suhteessa ole ollut niin jyrkkää revii-
rijakoa; profaanihistorioitsijat ovat käsi-
telleet myös kirkkohistoriallisia aiheita,
eikä suomalaista kirkkohistoriantutkimus-
ta ole voinut määritellä ”uskovien kirjoit-
tamaksi historiaksi”. Tarvetta parempaan
kanssakäymiseen eri alojen historioitsijoi-
den kesken Suomessakin kuitenkin on.

Matti Myllykoski
Mikko Ketola
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Abraham Terian

Raamatun luomiskertomus ja Darwinin

kehitysoppi: yhteen sovittamattomat?1

Genesis (1. Moos.) sisältää tuttuja, mutta
haastavia kertomuksia – erityisesti alku-
kertomukset, jotka edeltävät Abrahamin
kutsumista. Ennen kuin keskityn yhteen
erityiseen jaksoon luomiskertomuksen lo-
pussa ja arvioin sen merkitystä keskuste-
lulle evoluutioteoriasta ja kreationismista,
haluan aloittaa Genesiksen keskeisestä
teemasta siirtyäkseni sitten kirjan alkuun.
Käsittelen lyhyesti näiden kertomusten
tulkintaa muinaisessa juutalaisuudessa ja
varhaiskristillisyydessä, siinä toivossa, et-
tä niiden sisäinen merkitys noiden aikojen
ihmisille osoittautuu hyödylliseksi niille,
jotka haluavat nähdä yhteyden evoluutio-
teorian ja Genesiksen alkulukujen välillä.
En pyri vakuuttamaan niitä, jotka asetta-
vat Raamatun kertomukset empiirisen to-
distusaineiston ja positivistisen tieteen
yläpuolelle enkä myöskään niitä tiedemie-
hiä, jotka pitävät Raamatun kertomuksia
täysin merkityksettöminä omalle tutki-
mukselleen.

Jumalan liitto Abrahamin kanssa (1.
Moos. 15) ja siten myös muut Abraham-
kertomukset ovat Genesiksen ydin; kaikki
edeltävä on johdantona tälle keskukselle,

ja kaikki, mikä seuraa sitä, havainnollistaa
Jumalan uskollisuutta Abrahamin kanssa
tekemälleen liitolle. Pentateukki – eli viisi
Mooseksen kirjaa – etenee kertomaan vie-
lä toisestakin liitosta: Mooseksen eli Sii-
nain liitosta (2. Moos.) ja sen vahvistami-
sesta (5. Moos.). Pentateukki siirtyy liitos-
ta yhden vaeltavan miehen kanssa liittoon,
joka solmitaan tästä miehestä polveutu-
van, vaeltavan kansan kanssa. Molempia
liittoja kehystää lupaus maasta (1. Moos.
12:109; 13:14–18; 15:7–21; 5. Moos. 30:
15–16, 19–20; 31:9–13; vrt. Joos. 8:30–
33). Huomattavia ovat myös yksittäiset
viittaukset näihin liittoihin (esim. 5.
Moos. 26:5: ”Isäni oli harhaileva aramea-
lainen, joka muutti vähälukuisen väkensä
kanssa Egyptiin ja asui siellä muukalaise-
na,  ja  hänestä kasvoi  suuri, mahtava  ja
monilukuinen kansa.”).

Heprealaiset olivat nomadikansa, joka
eli orjuudessa Egyptissä ja vapautui muu-
tama vuosisata orjuuden alkamisen jäl-
keen.  Koska  he eivät olleet kadottaneet
identiteettiään Abrahamin lapsina eivätkä
heimoidentiteettiään Israelin lapsina, va-
pautuminen vahvisti heidän itsetietoisuut-

1 Artikkeli perustuu toisessa vuotuisessa Gloria Patri -konferenssissa (4.–8. kesäkuuta 2009, Bobbio
Pellice, Italia) pidettyyn pääesitelmään. Konferenssin aihepiirinä olivat uskonto, luonnontiede ja
ihmistieteet. Sen kirjoittaja Abraham Terian on varhaiskristillisyyden ja armenialaisen patristiikan eme-
ritusprofessori sekä Armenian tiedeakatemian jäsen. Hänen puolisonsa on suomalainen, tri Saara M.
Kärkkäinen Terian, ja hän asuu Fresnossa Kaliforniassa.
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taan. Ajan kuluessa he vahvistivat itsetie-
toisuuttaan Abrahamin lapsina kertomuk-
sillaan siitä, kuinka he joutuivat Egyptiin:
Abraham oli jonkin aikaa Egyptissä; Joo-
sef myytiin Egyptiin; Jakob/Israel muutti
Egyptiin. Itsetietoisuuden vahvistaminen
ja laajentaminen pakotti kysymään, kuka
Abrahan oli, mistä hän tuli, mistä hänen
esi-isänsä tulivat sekä mistä muut kansat –
seemiläiset ja ei seemiläiset – ja heidän
kielensä ovat peräisin. Lopulta heidän oli
rajallisen luonnontieteellisen tietonsa va-
rassa vastattava myös kysymyksiin elä-
mästä ja kuolemasta sekä kaiken alkupe-
rästä – mukaan lukien jo kauan sitten ka-
donneet asiat. Vastaukset näihin kysy-
myksiin syntyivät kertomusten muodossa.

Aineellista maailmaa selittäessään
heprealaiset ammensivat, aivan kuten hei-
tä ympäröivät kansat, tutusta kulttuurises-
ta ympäristöstä. Tuon ajan Lähi-idän kan-
soilla oli enemmän tai vähemmän yhtei-
nen kosmologia. Tätä primitiivistä maail-
mankuvaa havainnollistaa monikollinen
sana shamaim (taivas) ja Elohim (juma-
luus) sekä taivaan luominen toisena päi-
vänä: Jumala/t loi/vat taivaan (tai taivaat)
laajaksi tilaksi kahden vesikerroksen vä-
liin, erottaen siten yläpuolella ja alapuo-
lella olevat vedet toisistaan (1. Moos. 1:6–
8). Kaikkeuden käsitettiin täten koostuvat
erilaisista tasoista. Tähän liittyen taivas
nähtiin kuin kääröksi tai katolliseksi tel-

taksi, jotka voidaan rullata kokoon.
Koska ajateltiin, että Jumala käytti in-

himillistä kulttuuria kommunikoidakseen
ihmisten kanssa, hänen ajateltiin puhuvan
kieltä, jonka hän antoi Moosekselle, hep-
reankielisen Pentateukin kirjoittajana pi-
detylle miehelle. Kieli on aina ollut inhi-
millisen kulttuurin ja sivilisaation keskei-
nen indikaattori, ja muinaisina aikoina se
oli sitä vieläkin enemmän; emme voi kie-
len avulla ilmaista asiaa, jota jonkin kan-
san kulttuurissa ei ole tunnettu. Kukaan ei
olisi voinut väittää kivikauden aikaiselle
luolamiehelle, että Jumala istuu valtais-
tuimella, koska siihen aikaan ei tiedetty
mitään valtaistuimista. Vastaavasti mei-
dän kuvamme Jumalasta muuttuu kulttuu-
rimme muuttuessa. Tästä syystä Genesik-
sen kertomukset eivät todellisuudessa
koske lainkaan ihmisen esihistoriaa.

Ei ole lainkaan yllättävää, että Jumala
käyttää inhimillistä kulttuuria kommunikoi-
dakseen eri aikoina elävien ihmisten kanssa.
Sitä voi pitää ainoastaan merkkinä sellaisen
Jumalan hyvyydestä, joka haluaa tulla ym-
märretyksi niin hyvin kuin mahdollista ja
ottaa huomioon inhimillisen ymmärryksen
rajat. Tuolloinen käsitys maailmankaikkeu-
desta jätti luonnollisesti paljon toivomisen
varaan. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän
käsityksemme maailmankaikkeudesta olisi
täydellinen, mutta olemme paljon pidem-
mällä. Samoin on myös Jumalan jatkuva il-
moitus, joka on sitoutunut ihmisen kykyyn
ymmärtää asioita.

Kuten sanottu, Vanhan testamentin
maailma oli suhteellisen pieni: se ulottui
Atlantin valtamerestä tai itäisestä Välime-
restä idän laajaan autiomaahan, mutta ei
Kaukoitään saakka; tästä syystä puhutaan
muinaisesta – ja nykyisestä – Lähi-idästä.
Heprealaiset tunsivat tätä pientä aluetta

Tuolloinen käsitys maailmankaikkeudesta jätti
luonnollisesti paljon toivomisen varaan. Tämä ei
tarkoita sitä, että meidän käsityksemme maail-
mankaikkeudesta olisi täydellinen, mutta olem-
me paljon pidemmällä. Samoin on myös Juma-
lan jatkuva ilmoitus, joka on sitoutunut ihmisen
kykyyn ymmärtää asioita.

44



asuttaneet kansat. Näihin kuuluivat seemi-
läiset kansat, valkoihoiset ei-seemiläiset
kansat, jotka asuivat Vähässä-Aasiassa ja
Kaukasuksella sekä mustaihoiset kansat,
jotka tunnettiin Egyptistä, mukaan lukien
Sudan ja Afrikan itäinen kärki. Tästä
syystä Nooalla on kolme poikaa. Jos hep-
realaiset olisivat tunteneet Kaukoidän
kansoja, poikia olisi ollut neljä.

Muinaisille ihmisille kertomukset oli-
vat sopivin tapa selittää ilmiöitä ja tyydyt-
tää heidän tiedolliset tarpeensa. Aivan ku-
ten oli olemassa kertomus, joka selitti heil-
le kansojen rodullisen alkuperän ”maail-
massa”, samoin oli myös kertomus, joka
selitti, miten nämä erilaisia kieliä puhuvina
olivat asettuneet asumaan eri puolille
”maailmaa” – siitä kertomus Baabelin tor-
nista. Kuka tahansa, joka pitää tätä kerto-
musta ”historiallisena” tekee joko Juma-
lasta hullun tai palauttaa hänen ajattelunsa
lapsen asteelle. Eikö Jumala olisi tiennyt,
että ihmisille – jotka juuri olivat siirtyneet
mutatiilien valmistuksesta tiilien polttami-
seen (1. Moos. 11:3) – oli mahdotonta ra-
kentaa ”torni, joka ulottuu taivaisiin saak-
ka” (j. 4) ilman että hänen olisi täytynyt
”laskeutua katsomaan”, mitä nämä kuole-
vaiset puuhasivat maan päällä (j. 5)?

Toinen hämmentävä kertomus selittää
”jättiläisten” alkuperää (luku 6). Muinai-
set valtavat kalliomuodostelmat kuten
Jordanin tuolla puolella olevat syvät hau-
tavajoamat sekä muut ikuisia aikoja asu-
mattomina olleet myöhäiskivikautiset ja
kuparikivikautiset muodostelmat näyttä-
vät vaatineen selitystä – kertomusta, jossa
kaikki tämä esitetään ihmistä huomatta-
vasti suurikokoisempien olentojen raken-
tamaksi. Oman kertomansa mukaanhan
heprealaiset näyttivät heinäsirkoilta ”lu-
vattua maata” aiemmin asuttaneiden ka-

naanilaisten rinnalla (4. Moos. 13:33).
Olisi harhaanjohtavaa olettaa tämän ker-
tomuksen olevan tietoinen varhaisesta ki-
vikaudesta, jolloin ei vielä ollut yhtä ai-
noaa ihmislajia.

Tähän samaan joukkoon kuuluvat
myös Genesiksen luomiskertomukset, jot-
ka vastaavat heprealaisten itselleen esittä-
miin kysymyksiin asioiden alkuperästä,
alkaen Abrahamin alkuperäisestä kotiseu-
dusta ja syntyperästä ja edeten siitä kysy-
mykseen kaikkien kansojen synnystä sekä
lopulta koko luonnollisen maailman syn-
tyyn. Kuten aina ennenkin, vastaukset an-
nettiin kertomuksien avulla, ja saman-
tyyppisiä kertomuksia syntyi kaikkialla
muinaisessa Lähi-idässä. Mooses ei ollut
ainoa luomiskertomusten välittäjä. Enuma
Elish -eepos kertoi luomisesta ja Gilga-
meš-eepos yliluonnollisen kirjoittajansa
seikkailuista, joissa hän kuolemattomuut-
ta etsiessään kohtaa ainoan ihmisen, joka
on sen saavuttanut. Tämä mies on tuhotul-
vasta selviytynyt Utnapishtim, joka mo-
nien muiden tavoin varoittaa häntä etsin-
nän hyödyttömyydestä. Kun Utnapishti-
milta kysytään, miten hän oli kuolematto-
muutensa saavuttanut, tämä kertoo tuho-
tulvasta käyttäen useita Genesiksen luo-
mis- ja vedenpaisumuskertomuksista tut-
tuja kuvia. Kertomukset olivat luonteel-
taan sellaisia, että ne antautuivat yhä uu-
delleen kerrottaviksi ja muunneltaviksi;
yhdestä muunnelmasta todistavat meso-
potamialaiset nuolenpäätaulut.

En kuitenkaan halua pitää Genesiksen
kertomuksia pelkkinä tarinoina, sillä ne
sisältävät syvällisen totuuden Jumalasta ja
hänen liitostaan Abrahamin ja tämän las-
ten kanssa sekä laajemmin ajatellen ihmi-
sen kaipuusta. Nämä kertomukset ovat
pohjimmiltaan teologisia pikemminkin
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kuin historiallisia tai tieteellisiä. Tästä
syystä juutalaiset eksegeetit, jotka elivät
ennen Jeesuksen aikaa ja sen jälkeen, tus-
kin koskaan ottivat niitä kirjaimellisesti.
Samalla kun he kunnioittivat tekstin kir-
jaimellista merkitystä, he korostivat ver-
tauskuvallista merkitystä. Rabbit, jotka ei-
vät yleensä olleet innostuneita allegoriois-
ta, tulkitsivat näitä Genesiksen alkupään
kertomuksia tiukasti Israelin historian va-
lossa. Heidän hermeneuttinen periaatteen-
sa on kirjattuna jakeisiin 5. Moos. 4:32–
35 (kursivointi minun): ”Katsokaa men-

neisyyteen, ajatelkaa aikoja, jotka ovat ol-

leet kauan ennen teitä, aina siitä saakka,
jolloin Jumala loi ihmisen maan päälle.
Onko missään taivaan alla tapahtunut mi-
tään näin suurta, onko mitään tällaista en-
nen kuultu? Onko mikään muu kansa tei-
dän laillanne kuullut Jumalan puhuvan tu-
len keskeltä? Ja silti te olette jääneet
eloon! Tai onko millään jumalalla ollut
rohkeutta tulla ottamaan kokonainen kan-
sa omakseen toisen kansan keskuudesta,
kuten Herra, teidän Jumalanne, on tehnyt?
Te saitte omin silmin nähdä, kuinka hän
kuritti egyptiläisiä, teki ihmeitä ja tunnus-
tekoja, soti heitä vastaan ja vei teidät ko-
hotetun kätensä ja pelottavien maineteko-
jensa voimalla pois Egyptistä. Tämän kai-
ken te saitte nähdä todistukseksi siitä, että
Herra on Jumala ja ettei hänen lisäkseen
ole ketään toista.”

Näiden jakeiden antamaa ohjetta seu-
raten rabbit tulkitsivat Genesiksen luo-
miskertomuksen kommentaariksi Jumalan
ihmiskuntaa kohtaan osoittamasta rakkau-
desta. Kertomus keskittyy ihmisen luomi-
seen vain korostaakseen patriarkkojen eri-
tyisasemaa ja Israelin valintaa. Rabbiini-
sessa selitysteoksessa Genesis Rabbah (n.
v. 400 jKr.) Aadam on Israelin personifi-

kaatio, aivan kuten käärmeestä tulee Ba-
bylonian (Rooman) personifikaatio. Teks-
tin johdannossa Jacob Neusner kirjoittaa,
miten oppineet lukivat Genesistä: ”Vain
jos me ymmärrämme metodia, jonka va-
lossa oppineet lähestyivät tiettyä jaetta tai
kertomusta, me voimme tietää, kuinka he
johtivat Tooran sanomasta merkityksen.
On aloitettava kirjallisuuskriittisellä kysy-
myksellä: mitä oppinut tarkkaan ottaen nä-
kee, kun hän katsoo kirjoitusten kohtaa?
Vasta sitten voimme siirtyä kysymykseen
merkityksestä  eli oppineiden tuottamasta
tekstin selityksestä ja sovelluksesta. Oppi-
neiden perustava metodi on yksinkertainen
ja tuttu: he näkevät sinnikkäästi yhden asi-
an ilmaistuksi toisella asialla, yhden kerto-
muksen toisen kertomuksen valossa. (Ge-

nesis Rabbah, Brown Judaic Studies 108
[Atlanta: Scholars Press, 1985], p. 1). Ne-
usner päättää huomauttamalla: ”Tästä
syystä mikä tahansa kertomus pitää sisäl-
lään syvemmän merkityksen sanomastaan
Israelille … metodin ytimessä on oppinei-
den sinnikäs merkityksen etsiminen kir-
joituksista heidän omaan tilanteeseensa ja
heidän omalle kansalleen.”

Siirrymme  nyt ensimmäisen  luomis-
kertomuksen päättäviin jakeisiin 1. Moos.
2:1–3, jotka ovat tutut, mutta ongelmalli-
set: ”Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa
ja kaikki mitä niissä on. Jumala oli saanut
työnsä päätökseen, ja seitsemäntenä päi-
vänä hän lepäsi kaikesta työstään. Ja Ju-
mala siunasi seitsemännen päivän ja py-
hitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi
kaikesta luomistyöstään.” Jakeen 3 päättä-
vä sanonta on hepreassa ongelmallinen
(… asher bara Elohim leasot), ja lähes
kaikki läntiset raamatunkäännökset ovat
hämärtäneet sen. Hyvä sanatarkka kään-
nös kuuluu Artscroll Tanach -sarjassa esi-
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tetyn käännöksen mukaisesti näin: ”…
jonka Jumala loi tehdäkseen.” Sanonta on
vaivannut perinteisiä rabbiinisia kommen-
taattoreita aina 11. vuosisadalta lähtien, ja
joukossa ovat myös Rashi (n. 1040–
1105) ja Maimonides (1135–1204). Art-

scroll Tanach -sarjan kääntäjät huomaut-
tavat tässä yhteydessä suluissa: ”Kään-
nöksemme säilyttää alisteisen sanan lea-

sot (hepr. tehdäkseen) epäselvyyden.” He
esittävät myös uskottavimmat rabbiiniset
ratkaisut ongelmaan, eikä yksikään niistä
ole vakuuttava: Abraham ibn Esra (1089
– ca.1164) selittää seuraavasti: ” … jonka
Jumala loi kaikille kasveille juuret antaen
niille voiman lisääntyä [kirjaimellisesti:
tehdä] samankaltaisina”. Vastaava kään-
nös olisi: ”… jonka Jumala loi tehdäkseen
[siis lisäännyttääkseen].” Ramban (Mo-
she ben Nahman tai Nahmanides, 1194–
1270) tarjoaa kahta ratkaisua. Ensimmäi-
sessä selityksessään hän siirtää ongelman
luomisen ensimmäiseen päivään: ”että
hän loi ensimmäisenä päivänä [tyhjästä]
elementit, joista hän sitten teki kaikki te-
konsa, jotka on mainittu muiden päivien
yhteydessä.” Käännös, joka jäisi hämä-
räksi, kuuluisi siten: ”… jotka hän oli luo-
nut [tyhjästä] tehdäkseen [siitä kaikki te-
konsa, jotka on mainittu muiden päivien
yhteydessä].” Toisessa selityksessään
Ramban sanoo: ” leasot, tehdä, ikään kuin
siinä olisi alussa mim, -sta, siis meleasot,

tekemästä.” Käännös kuuluisi siten: ”…
jotka hän loi, tekemästä.” Ramban ei ha-
lua laajentaa tekstiä, mikä oli rabbiinises-
sa traditiossa kielletty periaate.

Lukuisat keskiaikaiset oppineet huo-
mauttavat että sanontaa ”ja tuli ilta ja tuli
aamu” ei toisteta enää seitsemännen päi-
vän yhteydessä, mikä pakottaa pohtimaan,
mitä tuon päivän lopun avoimeksi jättämi-

nen tarkoittaa. Siinä, missä jae 2 luo täy-
dellisyyden vaikutelman, jae 3 jättää työn
kesken, ikään kuin Jumala ei olisi saanut
työtään valmiiksi edes seitsemäntenä päi-
vänä.

Asetelma on sama kreikankielisessä
käännöksessä (Septuaginta = LXX), jossa
jakeessa 3 sanotaan: ”Ja Jumala siunasi
seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska
hän lepäsi kaikista teoista, joita Jumala al-
koi tehdä (… hon erksato ho theos poie-

sai).”
Sama epäselvyys jatkuu targumeissa,

Heprealaisen Raamatun arameankielisissä
parafraaseissa (selittävissä käännöksissä),
jotka olivat suosittuja Jeesuksen aikana ja
päätyivät kirjoituksiksi 2. vuosisadalla.
Pseudo-Jonatanin targumissa jakeeseen 3
sanoo: ”… hän oli luonut ja oli tekevä.”
Sama sanonta esiintyy Onkeloksen targu-
missa kuin myös Samarialaisessa Penta-
teukissa.

Kysymystä Jumalan levosta käsiteltiin
hellenistisessä juutalaisuudessa teodikeaan
liittyvänä ongelmana, malliesimerkkinä
Filon Aleksandrialaisen eksegeesi. Ver-
bistä esitettiin useita tulkintoja. Kirjaimel-
lisesti tulkitsevia syytettiin Jumalan va-
rustamista inhimillisillä ominaisuuksilla,
koska he joutuvat olettamaan, että Jumala
tarvitsee lepoa, tai  – mikä pahempaa –
päätyvät syyttämään häntä joutilaisuudes-
ta. Oli myös Jumalan puolustajia, joiden
mukaan Jumala ei tarvinnut lepoa kuten
ihmiset eikä hän lakkaa tekemästä työtä
edes seitsemäntenä päivänä. Kysyttäessä,
mitä Jumala sitten seitsemäntenä päivänä
tekee, Jumalan vastattiin pitävän yllä luo-
mistyötään ja huolehtivan siitä. Tavallisin
Jumalan toimintaa seitsemäntenä päivänä
kuvaava verbi on sozein, Uuden testamen-
tin kreikassa ”pelastaa”. Tällä verbillä on
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useita merkityksiä: pelastaa, vapauttaa,
parantaa, palauttaa ennalleen, kohentaa,
hoivata, suojella, edistää elämää, panna
takaisin yhteen, korjata jne. Jeesuksen ai-
kana käytiin vilkasta debattia Jumalan le-
von tulkitsemisesta ja hänen tekemisis-
tään seitsemäntenä päivänä (vrt. Joh. 5).

On syytä huomata, että hellenistisessä
juutalaisuudessa käytetty Heprealaisen
Raamatun Septuaginta-käännös ei pohjau-
tunut masoreettiseen tekstiin, kuten aiem-
min ajateltiin, vaan toiseen, kilpailevaan
heprealaiseen tekstiin, joka on kadonnut
mutta josta Qumranin fragmentit todista-
vat. Platonismin vaikutuksen ja etenkin
sen Jumalan transsendenssin korostuksen
vuoksi Septuaginta on poistanut lähes
kaikki antropomorfiset ja antropopaattiset
(ihmisen kaltaisuuteen ja ihmisenä olemi-
seen perustuvat) kuvaukset Jumalasta. Kir-
joituksissa ja myös luomisessa esiintyvää
Jumalan tämänpuolisuutta selittämään
omaksuttiin kreikkalainen käsitys Logok-
sesta. Logos oli tuonpuoleisen Jumalan tä-
mänpuolinen ulottuvuus, luomistyön välit-
täjä. Vastaavasti rabbiinisessa juutalaisuu-
dessa jännite Jumalan tuonpuoleisuuden ja
tämänpuolisuuden välillä ratkaistiin puhu-
malla Viisaudesta, joka oli sama kuin too-
ra tai kirjoituksissa esiintyvä laki (Sananl.
8:22–36; vrt. Esra 7:14, 25 varhaisimpana
kohtana, jossa Viisaus ja Toora samaste-
taan). Kuten psalmi 104 ja Job 28 näyttä-
vät osoittavan, heprealainen viisaustraditio
edelsi kreikkalaista Logos-traditiota.

Näitäkin tärkeämpi oli platoninen kä-
sitys ”ideoista” ensisijaisena kaikille luo-
misen konkreettisille manifestaatioille.
Kun käsitys ”ideoista” omaksuttiin helle-
nistisessä juutalaisuudessa ja sitä sovellet-
tiin luomiskertomukseen, pääteltiin – tai
ainakin Filon, paras hellenistisen juutalai-

suuden edustaja, päätteli – että luominen
oli jo valmiina Jumalan mielessä ennen
kuin hän ryhtyi Logoksen välityksellä kä-
sittelemään aineellista maailmaa. On tär-
keää huomata, että juutalaiset oppineet ei-
vät yleisesti ottaen omaksuneet yhtäkään
laajalle levinnyttä ajatusta, elleivät he löy-
täneet sille perusteita pyhistä kirjoituksis-
taan. Perusteet platonisten ”ideoiden”
omaksumiseen tulivat jakeesta 2. Moos.
25:40, jossa Jumala käskee Moosesta an-
taessaan hänelle ohjeita pyhäkön rakenta-
mista varten: ”Pidä huoli siitä, että teet
kaiken sen esikuvan mukaan, jonka sait
nähdä vuorella.” Ei ollut vaikea sovittaa
platonistia ”ideoita” yhteen raamatullisen
”esikuvan” kanssa.

On edelleen tärkeää havaita, että luo-
minen teemana ei rajoitu Raamatussa Ge-
nesiksen alkulukuihin. Psalmeissa ihmistä
kutsutaan ihastelemaan Jumalan luomis-
työtä, ja luomista käsitellään laajasti myös
Jobin kirjan loppuluvuissa ja Johanneksen
evankeliumin prologissa. Jobin kirjan vii-
meisissä luvuissa on kaksi Jumalan puhet-
ta, jotka antavat perimmäisen vastauksen
kaikkiin kirjassa esitettyihin kysymyksiin.
Puheiden ydinajatuksena on, että kukaan
ei tiedä, miten Jumala toimii, koska ku-
kaan ei ollut paikalla, kun Jumala loi kai-
ken. Tämä tarkoittaa myös: koska Jumala
yksin tietää, on paras jättää vastausta vail-
le jäävät kysymykset kaikkitietävälle Ju-
malalle.

Johanneksen evankeliumin alkuluku
painottaa Logoksen roolia luomisessa.
Teema jatkuu sapattina parantamisista
(Joh. 5 ja 9) kehkeytyneissä kiistakeskus-
teluissa, joissa Jeesus viittaamalla elä-
mään ja valoon muistuttaa luomisen vii-
kosta. (On kiintoisaa huomata, että ihme-
kertomukset itse tapahtuvat Jerusalemissa
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kahden vesialtaan äärellä, mikä sekin so-
pii luomiskertomukseen.) Johannes ha-
luaa sanoa, että Jumalan manifestaationa
Logos on kaikkitietävä Luoja, joka opi-
taan tuntemaan – ja johon voidaan uskoa
– Jeesuksen persoonassa. Nämä ainutlaa-
tuiset luvut viittaavat siihen, että paranta-
minen elämän palauttamisena on Jumalan
lunastusteko, seurauksena luomiselle,
joka ei pääty edes sapattina.

Filonin ja evankelista Johanneksen
ajatukset luomisesta ja Logoksen roolista
siinä – prinsiippinä ja olentona – kehitty-
vät edelleen myöhempien kristillisten kir-
joittajien kuten Origeneen sekä kappado-
kialaisveljesten Basileios Kesarealaisen
ja Gregorios Nyssalaisen teksteissä. He
puolestaan tekevät jyrkän eron Jumalan
luomisen perusteella epätäydellisesti tun-
netun toiminnan ja Jumalan käsittämättö-
män olemuksen tai luonnon välillä. Yh-
deksässä puheessaan luomisen kuudesta
päivästä (Hexaemeron) Basileios puolus-
taa Mooseksen luomiskertomusta tieteel-
lisestä näkökulmasta. Hän nojautuu aris-
toteliseen käsitykseen  luonnonhistoriasta
ja jakaa maailmankaikkeuden kuun ylä-
puoliseen ja sen alapuolella olevaan sfää-
riin – mikä vastaa Platonin näkemystä
ideamaailmasta ja aineellisesta maailmas-
ta – sekä osien väliseen harmoniaan. Ba-
sielioksen teoksen saattoi päätökseen hä-
nen veljensä, joka teoksessaan Ihmisen

luominen käsittelee – vetäen ajatusta ta-
kaisin platonismiin – ihmisen tilaa pikem-
minkin kuin hänen luomistaan ja palauttaa
ihmisen heikkoudet Adamin lankeemuk-
seen. Tämä käsitys tunnetaan Origeneen
ja varhaisen Filonin teoksista. Nämä eivät
korosta ensimmäisten ihmisten ja koko ih-
miskunnan lankeemuksen välistä kausaa-
lisuhdetta, ja vastuu synnistä jää jokaiselle

yksilölle erikseen. Koska heillä on nega-
tiivinen käsitys aineellisuudesta, he eivät
sano ensimmäisiä ihmisiä täydellisiksi,
vaikka pitävätkin näitä enkelin kaltaisina.
Gregorios seuraa tässä heidän käsitystään.
Kaiken kaikkiaan nämä apologeetit tiesi-
vät hyvin, että teologia – aivan kuten
muutkin tieteet – kuului heidän klassisesta
traditiosta tuntemansa fysiikan piiriin. Si-
ten heillä ei ollut vaikeuksia sukkuloida
platonisen demiurgin ja Genesiksen Ju-
malan ja Luojan välillä.

Niin Raamatussa kuin varhaisessa
juutalaisuudessa ja kristinuskossa esiintyy
koko ajan kehittyviä näkemyksiä luomi-
sesta. Ongelmia syntyy, kun aihetta käsi-
tellään läntisessä kristinuskossa – erityi-
sesti konservatiivisissa piireissä – pitä-
mällä Genesiksen kertomuksia historian-
kirjoituksena. Samoissa piireissä luomi-
seen liittyvien  tekstikohtien, esimerkiksi
ratkaisevan  jakeen  1. Moos.  2:3, kirjai-
mellinen merkitys uhrataan dogmaattisen
soveltuvuuden hyväksi.

Raamatussa on tilaa, tai ainakin oma
nurkkauksensa, Charles Darwinin evoluu-
tioteorialle. Voidaan osoittaa, että se on
tietyssä mielessä yhtäpitävä varhaisjuuta-
laisen ja varhaiskristillisen luomiskäsityk-
sen kanssa. Genesis ja sen tulkinnan histo-
ria pakottavat meidät päättelemään, että
tieteen ja uskonnon ei tarvitse olla ristirii-
dassa keskenään. Meidän täytyy vastata
ikiaikaisiin kysymyksiin sen perusteella,
minkä nykyisin tiedämme. Tämä on aivan
yhtä raamatullinen ratkaisu kuin se, jota
muinaiset heprealaiset etsivät, kun he esit-
täessään kysymyksiä esi-isistään ja kaiken
synnystä käyttivät omana aikanaan ja
omassa kulttuurissaan käsillä ollutta tietoa.

Suomennos: Matti Myllykoski
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Kullervo Rainio

Muuan keskustelu Jumalasta ja

kvanttifysiikasta

On kulunut kolme vuosikymmentä siitä,
kun nuori Ilkka Niiniluoto, tuolloin Hel-
singin yliopiston matematiikan apulais-
professori ja teoreettisen filosofian do-
sentti, ja Kalervo Laurikainen, juuri
eläkkeelle siirtynyt ydinfysiikan professo-
ri, kävivät debatin ”Moderni fysiikka ja
Jumalan olemassaolo” Vartija-lehdessä
vuonna 1980. K. V. Laurikainen oli jul-
kaissut kirjat ”Fysiikka ja usko” (1978) ja
”Todellisuus ja elämä” (1980), joissa hän
katsoi uuden fysiikan maailmankuvan ra-
dikaalin muutoksen avanneen mahdolli-
suuksia kristinuskon ymmärtämiseen tuo-
reella tavalla. Kvanttimekaniikkahan
osoitti, että oli luovuttava klassisen fysii-
kan ahtaista deterministisistä käsityksistä
ja nähtävä ns. tilastollisen kausaliteetin
asettuvan liian kapean syy–seuraus-tar-
kastelun tilalle.

Niiniluoto muotoili Laurikaisen kirjan
esittelynsä tekijälle osoitetuksi kirjeeksi,
jonka Vartija-lehti julkaisi tarjoten samal-
la Laurikaiselle mahdollisuuden vastauk-
seen. Ilkka Niiniluodon kirjoitus on saa-
nut otsikon ”Kvanttimekaniikan lait eivät
edellytä Jumalaa” ja Laurikaisen vastine
otsikon ”Jumala ei ole piilomuuttuja”.

Niiniluodon esittämä kritiikki
Niiniluoto lähestyy Laurikaista kohteliaan
ymmärtäväisesti: ”Ihailen sitä määrätie-
toisuutta ja rohkeutta, jolla olet käynyt
tarkastelemaan moderniin fysiikkaan liit-
tyviä filosofisia ja maailmankatsomuksel-
lisia kysymyksiä.” Sitten hän erittelee
Laurikaisen väitteet loogisesti vastaan-
sanomattomalta tuntuvalla tavalla:
”[P]yrin esittämään, miksi itse perusteesi-
si – se, että kvanttimekaniikan lakien ti-
lastollinen luonne osoittaisi todellisuuteen
sisältyvän jotain irrationaalista tai Juma-
lan johdatusta – on mielestäni virheelli-
nen. Vaikka kysymys kvanttimekaniikan
indeterministisyydestä onkin eräissä suh-
teissa filosofisesti kiistanalainen, voin yh-
tyä käsitykseesi, että kvanttimekaniikan
tilafunktion todennäköisyystulkinnasta
seuraa eräitä todennäköisyyslakeja. Esi-
merkiksi jokaisella radium-atomilla on
tietty todennäköisyys hajota seuraavan
vuoden aikana. Tämä laki koskee  yksi-
tyistapauksia, mutta sitä voidaan testata
ainoastaan tilastollisesti, ts. tutkimalla ha-
joamisten lukumäärää riittävän suuressa
radium-atomien joukossa. Tässä mielessä
voin hyväksyä väitteen: (1) Kvanttimeka-
niikka sisältää indeterministisiä lakeja.
Väite (1) [… ] tekee myös seuraavan tee-
sin uskottavaksi: (2) Täydellisin kvantti-
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mekaniikkaa laajentava tosi teoria on in-
deterministinen. Väite (2) sanoo, että pa-
ras luonnontieteen keinoin saavutettavissa
oleva teoria on indeterministinen. […]

Kun hyväksymme teesin (2) keskuste-
lun lähtökohdaksi, pääsemme argumentti-
si ydinkohtaan: Jos tieteen peruslait ovat
kaikki tilastollisia, jää jokaiseen yksityis-
tapaukseen vaikuttamaan tämä laskelma-
ton tekijä, jota tieteellinen kuvailu ei ol-
lenkaan tavoita. On ikään kuin pakko tun-

nustaa, että rationaalisella todellisuuden

kuvailemisella on rajansa, että todellisuu-

teen kuuluu sellainen komponentti, joka

periaatteessa on järjen keinoin tavoitta-

mattomissa... Todellisuus ei ehkä olekaan
sellainen, että sitä voitaisiin kuvata tyh-
jentävästi tieteellisin keinoin. Siinä on
ehkä aina mukana irrationaalinen kompo-
nentti [...] Päätelmäsi etenee siten oletuk-
sesta

(3)  Yksityisillä tapahtumilla ei ole
luonnontieteellisesti todennettavia deter-
ministisiä syitä (vrt. (2)) johtopäätökseen

(4)  Yksityisillä tapahtumilla on yli-
luonnollinen, irrationaaliseen tekijään liit-
tyvä syy. Tämä päätelmä on kuitenkin pä-
tevä vain sellaisille henkilöille, jotka hy-

väksyvät metafyysisen determinismin pe-

riaatteen:
(5)  Kaikilla tapahtumilla on luonnol-

linen tai yliluonnollinen syy, jonka vaiku-
tuksesta ne tapahtuvat.

Teesi (4) ei seuraa oletuksesta (3) il-
man lisäpremissiä (5). Niinpä henkilö,
joka  uskoo maailman olevan indetermi-
nistisen ja siten hyväksyy metafyysisen in-

determinismin periaatteen: (6) On ole-
massa tapahtumia, joilla ei ole determinis-
tistä syytä, ei voi päätyä tulokseen (4) ole-
tuksen (3) nojalla. […]

Argumenttisi, joka etenee parhaiden

luonnontieteellisten teorioiden indetermi-
nistisyydestä Jumalan olemassaoloon ja
johdatukseen, perustuu näin ollen siihen,
että et ole itse voinut luopua deterministi-
sestä ajatustottumuksesta. Käsitystäsi voi-
si kuvailla sanomalla, että sen mukaan
kvanttiteoria on upotettavissa metafyysi-
seen deterministiseen teoriaan, jossa Ju-
mala toimii piilomuuttujana. Tieteellisenä
realistina olen itse taipuvainen ottamaan
kvanttimekaniikan indeterminismin vaka-
vasti: teesi (2) antaa mielestäni tukea pe-
riaatteelle (6). ”

Laurikaisen vastaus
Kun tuntee läheisesti Laurikaisen persoo-
nan ja ajattelutavan, arvaa, että Niini-
luodon päättelyn lopputuloksen – sen, että
hän, Laurikainen, ei ole ”voinut luopua
deterministisestä ajatustottumuksesta” –
on täytynyt suuresti ärsyttää häntä. Se oli
kuin isku palleaan, sillä jos mikä niin in-
deterministi hän katsoi olevansa koko sie-
lultaan. Ihmeen maltillisesti hän kuitenkin
vastaa. Aluksi hän toteaa olevansa Niini-
luodon kanssa samalla  kannalla kolmen
ensimmäisen väitteen suhteen ja jatkaa:
”Vain tilastolliset lait ovat mahdollisia, ai-
nakin atomitasolla. Ne eivät koske yksit-
täistapahtumia vaan ainoastaan saman-
laisten tapahtumien muodostamia koko-
naisuuksia (ensemble). Jotta tilastollista
lakia voitaisiin verrata havaintoihin, täy-
tyy olla käytettävissä riittävän suuri tilas-
to. Yksittäistapauksen havaitseminen ei
tällaista lakia todenna eikä liioin osoita
vääräksi, vaikka yksittäistulos olisi lain
kanssa räikeästikin ristiriidassa. Sen
vuoksi yksittäistapahtumien syiden tie-
teellinen erittely ei koskaan voi olla täy-
dellistä. […] Haluan tähdentää sitä, että
tieteellinen maailmankuva jää tästä syystä
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avoimeksi. Me emme voi saada tieteelli-
sen erittelyn avulla vastausta kaikkiin ky-
symyksiin.”

Laurikainen sanoo sitten asettuvansa
– kuten Niiniluotokin – väitteen (6) kan-
nalle, mutta jatkaa:

”Olen pyrkinyt korostamaan tämän
uuden tilanteen luonnetta käyttämällä sel-
laisia ilmaisuja kuin irrationaalinen tekijä
tai irrationaalinen aines tai laskematon te-
kijä. Monet – mm. Niiniluoto – ovat käsit-
täneet tämän niin, että tarkoitan tällä ni-
menomaan Jumalaa ja että pyrin todista-
maan Jumalan olemassaolon ja kumoa-
maan ateismin tieteellisin perustein. Pelk-
kä filosofinen asioiden erittely ei kuiten-
kaan voi tällaisiin tuloksiin päästä. Olen
pyrkinyt kirjoissani torjumaan tämän vää-
rinkäsityksen.”

Näissäkin ilmaisuissa kuultaa läpi
Laurikaisen ajatus, että yksittäistapauksia
sittenkin määräisi jokin ”tekijä”, vaikka-
kin  ”irrationaalinen”, rationaalisella  kie-
lellä tavoittamaton, mutta eräänlainen
”syy” kuitenkin. Sitten hän näyttää sot-
keutuvan sanoihinsa yhä pahemmin nime-
tessään tämän tekijän ”tahdoksi”: ”On
ikään kuin luonto tekisi kussakin yksityis-
tapahtumassa ratkaisun sen suhteen, mikä
mahdollisuus toteutuu, ja tämän ratkaisun
luonnetta emme voi tieteellisesti hallita.
Tämänluonteisissa tilanteissa olemme tot-
tuneet käyttämään käsitettä tahto. Maail-
man tapahtumissa on ikään kuin vaikutta-
massa tahto, joka ohjaa tapahtumia teke-
mällä yksityistapahtumissa ratkaisut nii-

den mahdollisuuksien välillä, joiden suh-
teen tiede voi ilmoittaa vain todennäköi-
syyksiä. Minusta materialisti ja positivisti
eivät tunnusta tosiasioita. Todellisuuteen
sisältyy jotain, jota ei tieteellisin keinoin
voida hallita ja jota voidaan – totunnaisia
käsitteitä käyttäen – kuvata yksityistapah-
tumissa ilmenevänä tahtona, joka ei ole
sidottu tieteen tuntemiin lainalaisuuksiin,
mutta ei myöskään ole niiden kanssa risti-
riidassa.”

Niiniluoto näyttää olevan oikeassa:
Tämähän on selvästi metafyysistä deter-
minismiä. Mutta – onko tässä kaikki?

Metafyysisen determinismin ja
indeterminismin tarkennus
On erittäin tähdellistä tehdä seuraavanlai-
nen erottelu. Jos tekijä, jota Laurikainen
kutsuu ”tahdoksi”, on ajateltava todella
jokaisessa yksittäistapauksessa vaikutta-
vaksi syyksi, joka määrää tapauksen si-
joittumisen tilastollisen kausaliteetin anta-
massa tulosjakautumassa, silloin Niini-
luoto on oikeassa väittäessään, että Lauri-
kaisen esityksessä toteutuu ”metafyysinen
determinismi”. Mutta ajatteleeko Lauri-
kainen todella niin kuin hän tässä sanoo
ajattelevansa? Meidän on ensisijaisesti
yritettävä ymmärtää, mitä hän todella
ajattelee – sen asemasta, mitä hän tulee
sanoneeksi! (Olkoonkin tällainen ”herme-
neutiikka” tieteellisessä keskustelussa hy-
vin harvinaista, jopa pois suljettua.)

Ensiksikin: Mitä ”metafyysinen deter-
minismi” tässä tapauksessa voisi yksityis-
kohtaisesti tarkoittaa?

Kun ns. stokastisia prosesseja – tilas-
tollisen kausaliteetin mukaisia tapahtuma-
kulkuja – simuloidaan tietokone-ohjelmil-
la, yksittäistapaukset määrätään arpomal-
la; tässä käytetään sattumanvaraisia luku-

Laurikaisen mukaan todellisuuteen sisältyy jo-
tain, jota ei tieteellisin keinoin voida hallita ja
jota voidaan kuvata yksityistapahtumissa ilmene-
vänä tahtona.
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ja, jotka määräävät arpomistuloksen. Voi-
daan siis sanoa, että ”sattuma” – satun-
naisluvun muodossa – määrää, mihin koh-
taan tulosjakautumassa yksittäistapaus
asettuu. Mutta mikä määrää tuon satun-
naisluvun? Havainnollista on ajatella sitä
menettelyä, jota käytettiin, ennen kuin tie-
tokoneitten satunnaislukugeneraattori-oh-
jelmia oli kehitetty: satunnaisluvut otettiin
perä perää erityisestä valmiiksi lasketusta
satunnaislukujen taulukosta.

Voidaan ajatella – ja kvanttimekanii-
kan mukaan on pakko ajatella – että
”luonto arpoo” ikään kuin tällaisen satun-
naislukujen ”taulukon” mukaisesti yksit-
täistapaukset. Missä on nyt ero metafyysi-
sen determinismin ja indeterminismin vä-
lillä? Edellinen merkitsisi ilmeisesti sitä,
että ”luonto” ikään kuin poimisi satun-
naisluvut sellaisesta ”taulukosta”, joka
olisi lukkoon lyöty ja muuttumaton ”ajasta
ikuisuuteen”. Kun itse ”taulukko” olisi
kuitenkin – salakirjoituskoodikirjan ta-
voin – sellainen, ettei sitä ihmistajunta
millään keinolla voisi saada tietoonsa,
maailma näyttäisi indeterministiseltä ja ti-
lastollisen kausaliteetin mukaisesti sattu-
man määräämältä, vaikka olisikin (tajun-
nan tavoittamattomassa) ”todellisuudessa
itsessään” pikku piirteitään myöten deter-
ministinen eli ”taulukon” määräämä.

Metafyysinen indeterminismi sen si-
jaan toteutuisi jo silloin, kun ”Jokin Teki-
jä” muuttaisi ”luonnon arpajaisten” kul-
kua  heittämällä silloin tällöin arvontaan
mukaan sellaisen satunnaisluvun, joka
tuottaisi määrätyn yksittäistapauksen, ni-
mittäin sen, jota tämä Jokin Tekijä ”tah-
toisi”. On muistettava, että yksi yksittäis-
tapaus voi poiketa räikeästikin muista tu-
loksista tulosjakautuman sisällä eikä kui-
tenkaan pakota itse tilastollisen lain ku-

moamiseen. Siis tämän poikkeuttavan te-
kijän vaikutusta ei voida saada tieteen kei-
noin esiin. Sitä voidaan kutsua ”irratio-
naaliseksi”. (Koska se ei vaikuta säännön-
mukaisesti, sitä ei voi sanoa ”piilomuut-
tujaksi”.)

Näin esittäen Laurikainen olisi voinut
kumota Niiniluodon väitteen, että hänen
puheensa ”irrationaalisesta tekijästä”,
joka voi vaikuttaa joskus ja joihinkin yk-
sittäistapauksiin, tekisi hänen ajattelus-
taan metafyysisen determinismin mukais-
ta.

Jumalan johdatuksesta
On helppo huomata rakenneyhtäläisyys
edellä esitetyn indeterministisen kuvauk-
sen, jossa Jokin Tekijä on mukana, ja sen
traditionaalisen uskonnollisen ilmaisun
välillä, jossa  puhutaan ”Jumalan johda-

tuksesta”. Niissä on käytetty eri sanoja,
mutta ”todellisuuden” käsitystapa on
sama. Näin tarkastellen on hyvin ymmär-
rettävissä, että ”tieteessä ei ole vielä Ju-
mala tullut vastaan”. (Vaan asia on niin
kuin hölmöläinen totesi kuljettuaan päi-
vän kuusikossa ristiin rastiin: ”Paljon pui-
ta! Onpa tosiaan paljon puita, mutta ei ole
vielä metsä tullut vastaan.”) Näin tietees-
sä! Sen sijaan ei voida väittää, etteikö sii-
nä tavassa, jolla monet ihmiset hahmotta-
vat omaa yksityistä kokemusmaailmaan-
sa, ”Jumala olisi tullut vastaan”. Tosin on
niin, että tuskin saatamme panna paljon
painoa yksittäisille ”todistuksille” Juma-
lan puuttumisesta yksilön asioihin: joku
on onnekkaasti myöhästynyt lentokonees-

Maailma voi näyttää indeterministiseltä ja satun-
naiselta, vaikka onkin pikku piirteitään myöten
deterministinen.

53



ta, joka sitten on tuhoutunut; joku on so-
dassa täpärästi pelastunut pommituksessa;
joku on saanut talonsa myynnistä hyvän
hinnan ja ”kiittää Jumalaa siitä, että Hän
lähetti niin hyvän ostajan” jne. Niin paljon
kuin tällaiset tapahtumat merkitsevätkin
kokijalle itselleen, psykologi kuitenkin on
taipuvainen näkemään tällaisissa koke-
muksissa ihmisille niin ominaista toive-
ajattelua tai primitiivistä egosentrismiä,
subjektiiviseksi harhaa. Asian ydin onkin
toisaalla. On heitäkin, joilla ensisijaisesti
on vahva tunne siitä, että olemassaolo ko-
konaisuudessaan on hahmotettavissa jol-
lakin syvällisellä tavalla tarkoituksellisek-
si ja ohjatuksi, vaikka rationaalinen kieli
ei pysty sitä ilmaisemaan. On myös niitä,
jotka tämän vuoksi kokevat, että oma elä-
mä tuntuu tämän uskon vallitessa turvalli-
selta, ”niin kuin kulkisi kalliolla sen si-
jaan, että rämpisi upottavassa suossa”.

Entä ne monet, joilla ei tällaista tunte-
musta ole? Heidän tilanteeseensa pätee
looginen toteamus: Se, että jollakulla ei

ole kokemuksia Jumalan johdatuksesta, ei
millään tavalla kumoa sitä mahdollisuutta,
että Jumala kuitenkin johdattaa häntä.

Jos oikein tulkitsen, edellä esitetty
analyysi on sopusoinnussa sen lopputule-
man kanssa,  johon Laurikainen päätyy
vastineessaan: ”Jos käsitämme lainalai-
suuden tilastollisen kausaliteetin mukai-
seksi, voimme ymmärtää Jumalan myös
immanenttisesti läsnäolevana ja vaikutta-
vana, tarvitsematta ollenkaan tinkiä tie-
teellisestä maailmankuvasta. Jumalaa ei
tarvitse ajatella vain maailman ja sen jär-

jestyksen Luojana, jonka luomisteko ta-
pahtui joskus kauan sitten, vaan Jumala
on läsnä tässä ja nyt. Hänen kädessään on
kaikki, mitä tapahtuu.”

Vielä modernimpi fysiikka:
ohjaava informaatio
Ehkä Laurikaisen ja Niiniluodon väliselle
debatille annettu otsake ”Moderni fysiik-
ka ja Jumalan olemassaolo” tuntuu liioit-
televalta. Kysymyshän oli oikeastaan niis-
tä johtopäätöksistä, joita kvanttifysiikan
tuomasta välttämättömästä indeterminis-
mistä oli tehtävä uutta todellisuuskuvaa
rakennettaessa. Laurikainen katsoi, että se
antoi eräänlaisen älyllisen oikeuden kokea
Jumala läsnä olevana ja vaikuttavana ”tar-
vitsematta ollenkaan tinkiä tieteellisestä
maailmankuvasta”. Niiniluoto ei nähnyt
aihetta mihinkään tällaiseen päätelmään.

Debatti oli historiallisesti merkitsevä:
Suomessa oli ryhdytty käymään filosofis-
ta keskustelua, joka vasta pari vuosikym-
mentä myöhemmin pääsi vauhtiin kan-
sainvälisellä tieteellisellä areenalla. Yh-
dysvalloissa keskustelu johti nykyiseen
poliittisluontoiseen kiivailuun evoluutio-
teoriasta ja ”älykkään suunnittelun” olet-
tamuksesta.

Millainen mahtaisi olla kvanttifyysi-
kon ja filosofin välinen vastaava keskus-
telu ”perimmäisistä kysymyksistä” nykyi-
sin?

Kvanttimekaniikan antama kuva ta-
pahtumisen indeterministisyydestä on  jo
yleisesti hyväksytty lähtökohta. Onko sil-
lä seurauksia uskonnollisessa elämässä, se
on edelleen avoin kysymys, vaikkakin on
sanottava, että se on järkyttänyt karkean
materialismin perustuksia.

Kvanttimekaniikan taholta on tullut
kuitenkin aivan viime vuosina sellaista

Millainen mahtaisi olla kvanttifyysikon ja filoso-
fin välinen vastaava keskustelu ”perimmäisistä
kysymyksistä” nykyisin?
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uutta tietoa, joka muuttaa edelleen todelli-
suuskuvaamme. Ns. lomittumisen ilmiö
(entanglement) pakottaa hyväksymään ei-
lokaalisen vaikutuksen kvanttisysteemien
välillä. Tämä jo Schrödingerin esittämä
periaate on kokenut renessanssin. Kuten
Anton Zeilinger on kokeillaan (Kanarian
saarilla) osoittanut, voidaan vaikuttamalla
yhteen kvanttisysteemiin ”tässä ja nyt”
saada aikaan ehdottoman samanaikainen
(instantaneous)  muutos toisessa kvantti-
systeemissä    monen sadan    kilometrin
päässä – eikä etäisyydellä ole teoreettises-
ti rajaa ollenkaan. (Zeilinger valmistelee
vastaavaa koetta Maan ja Marsin välille.)

Kun kokeellinen  lomittumisen tutki-
mus on vasta alullaan, on vaikea sanoa,
miten läpäisevä tämä ilmiö tulee olemaan
tutkimassamme todellisuudessa. Teknii-
kassa sillä näyttää jo nyt olevan kerras-
saan valtavat sovellusmahdollisuudet ns.
kvanttitietokoneitten rakentamisessa.
Eräät rohkeasti ajattelun kärjessä kulkevat
tutkijat (John A. Wheeler, Henry Stapp
– jonka kanssa K. V. Laurikainen oli jat-
kuvassa kirjeenvaihdossa – David Bohm,
Basil Hiley, Paavo Pylkkänen, David
Chalmers, Ervin Laszlo ym.) ovat jo
valmiit hylkäämään aineen ja energian to-
dellisuuden peruselementteinä ja otta-
maan sen pohjimmaiseksi rakenteeksi in-

formaation, nimenomaan aktiivisen infor-
maation, joka matemaattisena rakenteena
(todennäköisyyskenttinä) ohjaa sekä fysii-
kan käsittelemien että tajunnan systee-
mien tapahtumakulkuja. Lainattakoon täs-
sä John Wheelerin sanoja hänen kirjoituk-
sestaan ”It from bit” vuodelta 1989: ”[…]
Jokaisella fysikaalisen maailman asialla
on  perustassaan – hyvin syvällä useim-
missa tapauksissa – aineeton lähde ja seli-
tys […] Kaikki fysikaaliset esineet ovat

alkuperäiseltä luonteeltaan informaatio-
teoreettisia […]”.

Yksinkertaistaen voisi siis sanoa, että
aine on erikoistapaus tällaisten systee-
mien joukossa ja että ”varsinainen” ohjaa-
va informaatio esiintyy pikemminkin ta-
junnan kaltaisiksi luonnehdittavina sys-
teemeinä. Toistaiseksi on liian aikaista
keskustella siitä, millaisen hierarkian
nämä systeemit mahdollisesti muodosta-
vat ja millainen niiden (lomittumiseen pe-
rustuva) vuorovaikutus on luonteeltaan,
samoin kuin siitä, onko perusteltavissa
jonkin korkeimman systeemin olemassa-
olo, systeemin, joka tällöin olisi kaikessa

ja aina läsnä.

K. V. Laurikainen kuoli vuonna 1997,
ennen kuin uudet ajatukset informaatiosta
todellisuutemme perustana olivat saaneet
niinkään laajaa kaikupohjaa kuin nykyisin
(jolloin niitä tosin edelleenkin monet
standarditieteen piirissä pitävät villeinä
spekulaatioina). Jos tämän kirjoituksen
alussa kuvattu kvanttifyysikon ja filosofin
välinen debatti käytäisiin meidän päivi-
nämme, on hyvinkin luultavaa, että kes-
kustelu kieppuisi ”aktiivisen informaation”
ja ”informaatiokenttien” käsitteitten ym-
pärillä. Tämä ”kaikkein modernein fysiik-
ka” olisi arvattavasti antanut Laurikaiselle
uusia perusteita tiivistää keskustelu omal-
ta osaltaan viittaamalla Apostolien teko-
jen kohtaan (17: 28), jota hänellä oli tapa-
na toistaa useassa yhteydessä: ”Hänessä
me elämme ja liikumme ja olemme.”

Loppujen lopuksi tässä on se tunte-
mus, jota ihminen hyvin elääkseen voi ra-
vita itsessään – tai avautua Jumalan ravit-
tavaksi, miten vain – ”tarvitsematta ollen-
kaan tinkiä tieteellisestä maailmankuvas-
ta”.
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Timo Koistinen

Terry Eagletonin ristiretki

Terry Eagleton on tunnettu kirjallisuus-
kriitikko ja kulttuuriteoreetikko, jolla on
erittäin laaja tuotanto ja jonka kirjoja on
käännetty myös suomeksi: Kirjallisuus-

teoria: johdatus (1991)1; Marx ja vapaus

(2000)2.
Eagletonin uusin kirja Reason, Faith,

and Revolution. Reflections on the God

Debate (2009)3 perustuu Yalen yliopistos-
sa pidettyyn luentosarjaan. Aiheena on
viime vuosina käyty keskustelu uskonnos-
ta ja ateismista. Kirjan lähestymistapa
keskusteluun erottuu massasta. Marxilai-
seksi tunnustautuva Eagleton ei ota ham-
paisiinsa sitä, mitä hänen oppi-isänsä sa-
noi oopiumiksi kansalle, vaan kritiikin
kohteena on tieteellisenä maailmankatso-
muksena jumaladebatissa esittäytyvä
uusateismi – erityisesti ”Ditchkins”: pil-
kallinen nimiyhdistelmä, jolla Eagleton
viittaa Richard Dawkinsiin ja Christo-
pher Hitchensiin. Näiden uskontoa voi-
makkaasti kritisoivat teokset ovat herättä-
neet paljon keskustelua erityisesti anglo-
amerikkalaisessa maailmassa – ja lisäksi
myyneet hyvin (esim. Dawkins, The God

Delusion, New York: Bantam, 20064; Hit-
chens, God Is Not Great: How Religion

Poisons Everything, London: Atlantic,
20075).

Kun kommunismin romahtamisen jäl-
keen marxilainen tieteellinen ateismi on
kuollut ja kuopattu, ateismin äänitorveksi
on noussut liberalistinen rationalismi. Sitä
kohti marxilainen kristitty Eagleton ko-
hottaa nyt sotakirveensä.

Eagleton on ärsyyntynyt – tai pikem-
minkin raivoissaan – tavasta, jolla väl-
kyiksi (brights) itseään nimittävät uus-
ateistit  tarkastelevat  uskontoa. Ditchkin-
sin maalaama kuva kristinuskosta on epä-
reilu, vihamielisen halveksunnan värittä-
mä karikatyyri. Karikatyyrin taustalla on
vihan lisäksi myös teologiaa koskeva tie-
tämättömyys, joka saa ”jopa ensimmäisen
vuoden teologian opiskelijan kavahta-
maan”, kuten Eagleton totesi Dawkinsin
yllä mainittua kirjaa koskevassa arvoste-
lussaan.6

Irlantilais- ja katolilaistaustaisen Eag-
letonin kosto Ditckinsille on hauskaa luet-
tavaa. Kirja tulvii ilkikurista ja nokkelaa

1 Suom. Yrjö Hosiasluoma et al., Tampere: Vastapaino.
2 Suom. Pentti Määttänen, Helsinki: Otava.
3 New Haven and London: Yale University Press.
4 Jumalharha, suom. Kimmo Pietiläinen, Helsinki: Terra Cognita, 2007.
5 Jumala ei ole suuri: Kuinka uskonto myrkyttää kaiken, suom. Matti Kinnunen, Helsinki: WSOY, 2008.
6 ”Lunging, Flailing, Mispunching”, London Review of Books, 28/2006, 32–34.
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retoriikkaa, mutta kyse ei ole pelkästään
verbaalisesta huvittelusta, vaan kirja on
poikkeuksellisen kiinnostava puheenvuo-
ro kyseiseen keskusteluun. Eagleton viit-
taa esipuheessa siihen, että hyvistä ideois-
ta kipeästi pulaa kärsivä nykyinen poliitti-
nen vasemmisto voisi ottaa oppia juutalai-
siin ja kristillisiin kirjoituksiin sisältyvistä
emansipatorisista aineksista. Kirjan luke-
misen jälkeen neuvo ei vaikuta hassum-
malta. (Sen voisi antaa myös sukupuoli-
kysymyksiin sotkeutuneelle kansankirkol-
le.)

Eagleton  ei  ole  sokea uskonnollisen
vallankäytön ja uskonnon nimissä harjoi-
tetun julmuuden ja typeryyden muodoille
sen enempää kuin Ditchkins. Mutta vaik-
ka uusateistien kritiikki on osin oikeutet-
tua, Ditchkinsin maalama kuva uskonnos-
ta on Eagletonin mukaan silti valheelli-
nen. Se perustuu ennakkoluuloihin ja tie-
tämättömyyteen, ja uskonnon hylkäämi-
nen niiden nojalla on yhtä mielekästä kuin
”feminismin hylkääminen Clint East-
woodin siitä esittämien mielipiteiden no-
jalla”. Uskonnonkriitikoilta voidaan vaa-
tia oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä:
opponentin kantaa pitää käsitellä sen va-
kuuttavimmassa muodossa, ei arvottoma-
na karikatyyrinä. Eagleton korostaa, että
uskontoa kulttuurisena muotona ja mil-
joonien ihmisten elämää ohjaavana va-
kaumuksena ei tule kuvata arvottomaksi
ja tyhjäksi kevein perustein. Eagleton ar-
vostaa teologista lukeneisuutta, ja vaatii
sitä myös uskontokriitikoilta.

Kirjan alkupuolella Eagleton esittää
käsityksensä kristinuskon keskeisestä sa-
nomasta ja kritisoi samalla Ditchkinsin
tulkintoja. Ditchkinsin (erityisesti
Dawkinsin) tapa ymmärtää kristillinen
oppi Jumalasta luojana on virheellinen,

eikä vastaa sitä, mitä merkittävät teologit,
kuten Tuomas Akvinolainen, ovat asiasta
opettaneet. (Tämä ei ole sama kuin ame-
rikkalaiset kreationistit opettavat.)

Eagletonin luomista koskevat käsityk-
set ovat monien nykyteologien hyväksy-
miä. Oppi Jumalasta Luojana ei ole empii-
rinen hypoteesi. Se ei ole pseudo-tiedettä,
joka kilpailee fysiikan tutkimustulosten
kanssa. Jumala ei ole äärimmäisen ratio-
naalista suunnitelmaa työstävä ”taivaalli-
nen insinööri”, vaan paremminkin taiteili-
ja, joka luo maailman pelkästään ilosta ja
rakkaudesta teostaan kohtaan.

Näin ollen luominen on enemmänkin
esteettinen kuin rakennustaidollinen han-
ke, ja voi sanoa, ettei sen tuloksesta ole
hyötyä kenellekään eikä mihinkään. Väli-
neellisen ajattelun hallitsemassa myöhäis-
kapitalistisessa kulttuurissamme     olisi
luontevaa  ajatella,  että hyötynäkökohdat
ohjaavat myös Jumalan toimintaa. Eagle-
tonin mukaan tämä ei ole kuitenkaan kris-
tillisen teologian mukainen käsitys. Oppi
luomisesta on oppi olemassaolon lahjasta.
Maailma ja ihminen ovat pohjimmiltaan
hyödyttömiä.

Myös Jumala itse ”on loisteliaan hyö-
dytön, aivan kuten Ditchkins esittää”.
Laplacen tavoin Eagleton siis ajattelee,
että emme tarvitse jumalahypoteesia. Us-
konnon ja teologian kysymykset eivät ole
tieteen kysymyksiä: uskonto ei kilpaile
fysiikan kanssa siitä, kumpi tarjoaa par-
haan selityksen universumin synnylle,
vaan teologian kysymykset koskevat Eag-

Jumala ei ole äärimmäisen rationaalista suunni-
telmaa työstävä ”taivaallinen insinööri”, vaan
paremminkin taiteilija, joka luo maailman pel-
kästään ilosta ja rakkaudesta teostaan kohtaan.
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letonin mukaan sitä, miksi ylipäätään jota-
kin on ja miksi maailma on meille käsitet-
tävissä.

Eagleton myöntää, että tällaisiin meta-
fyysisiin kysymyksiin ei tarvitse vastata
välttämättä viittaamalla Jumalaan. Ikävä
kyllä tätä aihetta käsitellessään hän etenee
kovalla vauhdilla. Puhe metafysiikan ja
uskonnon suhteesta jää epäselväksi, vaik-
ka juuri tämän moniulotteisen kysymyk-
sen kohdalla lisäselvitykset eivät olisi pa-
hitteeksi. Eagleton ohittaa monet hankalat
aiheet karkealla kädellä, mikä on sinänsä
ymmärrettävää kirjan luonteen vuoksi.

Olennaista kuitenkin on, ettei luomis-
oppi ole tiedettä eikä kilpaile sen kanssa.
Luomisoppi ei ole fysiikan, kemian eikä
molekyylibiologian teoria, minkä vuoksi
opin arvioiminen tieteellisten selitysten
kriteerien nojalla on yhtä valaisevaa kuin
”balettitanssin näkeminen tunaroituna yri-
tyksenä juosta bussille”.

Jos kerran Jumala on hyödytön, niin
on myös hänen Poikansa. ”Jeesus, päin-
vastoin kuin useimmat vastuulliset Ame-
rikan kansalaiset, ei näytä tekevän työtä ja
häntä syytetään syömäriksi ja juomariksi.
Hänet esitetään kodittomana, vailla omai-
suutta olevana, selibaatissa elävänä, peri-
pateettisena, sosiaalisesti marginaalisena
... piinana rikkaille ja mahtaville.” Ky-
seessä on jonkinlainen ”hipin ja gerilla-
taistelijan” sekoitus, joka on akateemiseen
yläluokkaan kuuluvalle Ditchkinsille lii-

kaa. Jeesuksen opetukset murheitten jättä-
misestä ja toisen posken kääntämisestä
herättävätkin Eagletonin mukaan Hit-
chensissa (joka oli aiemmin vasemmisto-
lainen) ”pikkuporvarillista halveksuntaa”.
Vuorisaarnan    autuaaksijulistukset Hit-
chens sivuuttaa ”mielikuvituksellisena
toiveajatteluna, jotka koskevat laupeutta
ja rauhantekijöitä”. Jeesuksen puutteena
nähdään siis se, ettei tämä ”onnistunut pu-
humaan kuten viiden tähden kenraali”.

Uuden testamentin messiashahmo on
Eagletonille eräänlainen antisankari,
”maailman pelastajaksi sairas vitsi”. Mes-
siaat eivät synny talleissa, eivät ratsasta
aasille, eikä heitä naulita ristille. Evanke-
liumin sanoma suuntautuu luusereille, vä-
syneille ja roskaväelle.  Jumala  ei odota
heidän ”uhraavan eläimiä, harjoittavan
dieettiä tai käyttäytyvän siivosti”.  Hyvä
uutinen on se, että Jumala rakastaa heitä
heidän kaikista heikkouksistaan huolimat-
ta.

Jeesuksen Isäksi kutsuma Jumala ei
ole Ditchkinsin kosminen sadisti ei tuo-
mari, patriarkka, syyttäjä eikä yliminä.

Evankeliumin sanoma on rakkauden
ja hyväksymisen sanoma. Samalla se on
myös poliittinen sanoma: Jeesuksessa il-
moitettu Jumala on ”kidutettu ja teloitettu
poliittinen rikollinen”, joka antaa elämän-
sä toisten puolesta. Tämä puoli tulee esille
myös Vanhassa testamentissa, jonka Ju-
mala ei ole niin toivoton tapaus kuin
Ditchkins esittää. Jumala esittäytyy siellä
myös ”ei-Jumalana” tai ”anti-Jumalana”,
joka vihaa uhrisavuja ja jonka tuntemises-
sa on kyse ”nälkäisten ruokkimisesta, pa-
kolaisten vastaanottamisesta, sairaiden
luona vierailemisesta, köyhien, orpojen ja
leskien suojelemisesta rikkaiden väkival-
lalta”.

Evankeliumin sanoma suuntautuu luusereille, vä-
syneille ja roskaväelle. Jumala ei odota heidän
”uhraavan eläimiä, harjoittavan dieettiä tai käyt-
täytyvän siivosti”. Hyvä uutinen on se, että Juma-
la rakastaa heitä heidän kaikista heikkouksis-
taan huolimatta.
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Eagleton tulkitsee eloisalla tavalla
myös Paavalin armokäsitystä (ja sen suh-
detta Lacanin psykoanalyyttisiin ideoi-
hin), kymmentä käskyä ja Jeesuksen ope-
tuksia. Kuvia kumartamaton kirjoitustapa,
joka on sekoitus karheaa rehellisyyttä,
nokkeluutta, poliittista eetosta ja raakaa
liioittelua, saa kieltämättä pyhän kirjan
eloon. Nykyvasemmiston lisäksi myös
saarnanvalmistelijat voisivat ottaa kirjasta
mallia.

Eagletonin kristinuskontulkinta muis-
tuttaa paljon Latinalaisen  Amerikan  va-
pautuksen teologiaa. Eagleton on kuiten-
kin haluton nimittämään maalaamansa
kuvaa vapautuksen teologiaksi, koska
kaikki aito teologia on vapautuksen teolo-
giaa. Hän ei pidä kuvaustaan kristinuskos-
ta vain oppineen eliitin omaisuutena, vaan
uskoo, että suuri osa kristityistä allekir-
joittaisi sen keskeiseltä osin. Mutta eivät
tietenkään kaikki, kristinusko ei ole yhte-
näinen ilmiö.

Kristinuskon nimissä on tehty mitä
hirvittävimpiä asioita, ja teologian vaara-
na on niiden peittely, vähättely ja unohta-
minen. Ditchkinsin käsitys kristinuskosta
ei ole pelkästään mielenkuvituksen tuotet-
ta. Eagleton itsekin huvittelee pilkkaamal-
la amerikkalaista nykykristillisyyttä (kir-
jan kuvaus isille ja neitsyttyttärille järjes-
tetystä gaalaillasta on hiuksia nostattava).
Mutta kirjan pääpointti on toisaalla. Eag-
leton esittää, että uusateistien valistushen-
kinen rationalismi on köykäistä tavaraa
kristinuskon synkemmän tarinan rinnalla.
Uuden testamentin anti-illusorinen ja traa-
ginen kuva ihmisestä ja maailmasta eroaa
jyrkästi Ditchkinsin tiedeuskoisesta opti-
mismista, jota Eagleton pitää perusteetto-
mana. Hän pitää Ditchkinsin valistushen-
kistä uskoa edistykseen myyttinä, ja ih-

mettelee, miksi tieteen karmeat seuraukset
(Hiroshima) eivät inkvisition tavoin herä-
tä Ditchkinsin kriittistä huomiota.

Eagleton analysoi luvun verran kysy-
mystä uskon ja järjen välisestä suhteesta.
Hän pitää Ditchkinsin näkemyksiä yksioi-
koisena. Esimerkiksi on harhaanjohtavaa
esittää, että uusateistien käsitykset nojaa-
vat tieteeseen  kun  taas muiden uskoon.
Onhan suuri määrä kristittyjä, jotka ajatte-
levat, ettei heidän uskonsa ole ristiriidassa
tieteen kanssa. Lisäksi Eagleton toteaa ai-
van oikein, että uskominen merkitsee us-
konnon kohdalla eri asiaa kuin tieteessä.
Uskon ja järjen/tieteen välinen suhde on
moniulotteinen asia. Eagleton esittää ai-
heesta kiinnostavia huomioita uskonnol-
lisen totuuden  luonnetta tarkastellessaan
hän esimerkiksi käyttää hyväkseen Alain
Badioun ideaa totuudesta ainutkertaisen
tapahtumana, joka synnyttää autenttisen
subjektin. Teemojen käsittely on tämän-
kin aiheen kohdalla varsin vauhdikasta.

Vaikka uusateismin kritiikki on kirjan
pääteema, Eagletonin vihan, inhon ja hä-
dän taustalla ja sen laajempana kohteena
on maallistunut, relativistinen, pragmaat-
tinen, materialistinen kulutusyhteiskunta,
joka välineellistää ja latistaa merkitykset
ja arvot eikä tarjoa tilaa perustaville teolo-
gisille/metafyysisille kysymyksille. Edis-
tyneen kapitalismin suhde ”metafyysisiin
arvoihin” on kaksinainen. Yhtäältä ehdot-
tomat arvot eivät sovi markkinoiden oh-
jaamaan  maailmaan,  mutta toisaalta po-
liittinen auktoriteetti nojaa ainakin osaksi
niihin. Kulttuurien konfliktia/sotaa käsi-
tellessään Eagleton esittääkin, että post-
moderni, myöhäiskapitalistinen länsi on
voimaton islamin metafyysisen, absoluut-
tisen uskon edessä. Tähän konfliktiin on
vaikea löytää ratkaisua, eikä asiaa Eagle-
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tonin mukaan ainakaan helpota uusateis-
tien enemmän tai vähemmän avoin islam-
fobia.

Eagleton ei löydä maailmantilantee-
seen toivoa ”punaniskafundamentalistien”
eikä ”uuskonsujen” (neocons) eli uuskon-
servatiivien ratkaisuista, eikä sitä löydy
myöskään Ditchkinsin edustamasta naii-
vista ja ylimielisestä humanistisesta ratio-
nalismista. Toivo löytyy, jos sitä löytyy
lainkaan, ”traagisesta humanismista” – oli
se sitten ”kristillistä, sosialistista tai psy-
koanalyyttista” jonka mukaan ihmiskunta
voi pelastua vain itsestä luopumisen ja ra-

dikaalin muutoksen myötä. Eagleton nä-
kee ihmisyyden pimeän puolen paljon
suurempana uhkana kuin sen poliittisissa
ja markkinapuheissa tavallisesti esitetään
olevan. Tässä pimeydessä, jos missään,
uskonnolla voi olla merkitystä.

Eagletonin rosoinen puheenvuoro ei
herätä vastustusta vain uusateistien piiris-
sä, vaan post-stalinistisessa maailmassa
tällainen marxilainen ”jeesustelu” ärsyttää
varmastikin lähes kaikkia. Ärsyyntyminen
ei ole ongelma, vaan se, että näin elävää
ääntä kuulee vain harvoin.

Ota ja lue.
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Matti Taneli

Pragmatismi ja teismin puolustus

Käsittelen esseessäni ensin pragmatismia
ja sen keskeisiä periaatteita. Tämän jäl-
keen esittelen, miten William James
(1842–1910) sovelsi pragmatistista meto-
diaan teismin puolustamiseen kirjassaan
Pragmatism (1907, suom. 2008). James
käsitteli uskontoa ja uskonnollista uskoa
psykologisesti ja filosofisesti myös klassi-
sissa teoksissaan The Varieties of Religi-

ous Experience (1902, suom. 1914) ja The

Will to Believe (1897).

Pragmatismin synty ja sen
keskeiset periaatteet
Pragmatismi filosofisena koulukuntana
syntyi vuosina 1871–1874 Harvardin yli-
opistossa Massachusettsin Cambridgessa
kokoontuneen Metafyysisen klubin (Me-

taphysical Club) piirissä. Pragmatismin
perustajana oli amerikkalainen filosofi ja
matemaatikko Charles Sanders Peirce
(1839–1914), joka ei kuitenkaan saanut
koskaan pysyvää akateemista asemaa,
eikä ollut eläessään kovinkaan tunnettu fi-
losofi. Kunnian pragmaattisen liikkeen ja
koulukunnan perustamisesta sai hänen ys-
tävänsä filosofi ja (uskonto)psykologi
William James, joka oli yksi kaikkien ai-
kojen legendaarisimmista Harvardin yli-
opiston professoreista.

Mutta sen enempää kumpaakaan,
Peirceä tai Jamesia, ei voida pitää prag-

matismin ainoana perustajana. James oli
ensimmäinen filosofi, joka yleisesti tun-
nettiin pragmatistina. Hänen artikkelinsa
Philosophical Conceptions and Practical

Results vuodelta 1898 oli luultavasti en-
simmäinen kirjoitus, jossa sanaa ”pragma-
tismi” käytettiin. James oli myös se filo-
sofi, joka eniten vei pragmatistista koulu-
kuntaa tai liikettä eteenpäin. Peircen ja Ja-
mesin  lisäksi koulukunnan muotoutumi-
seen ovat vaikuttaneet myös tieteenfiloso-
fi ja kasvatusfilosofi John Dewey, filosofi
Josiah Royce ja filosofi, sosiologi ja psy-
kologi George Herbert Mead sekä britti-
filosofi F. C. S. Schiller.

Jamesin lähtökohtana on Peircen aja-
tus, jonka mukaan uskomuksemme ovat
oikeastaan sääntöjä toimintaa varten. Ja-
mes jatkaa tästä eteenpäin: kehitelläksem-
me jonkin ajatuksen merkitystä on meidän
määritettävä, millaista toimintaa se sovel-
tuu tuottamaan. Näin syntyy ajatuksen ai-
noa merkitys. Kaikki ajatuksissamme te-
kemämme hienojakoisetkin erottelut pa-
lautuvat lopulta siihen, että niiden välillä
on käytännön eroavuuksia. Saadaksemme
täydellisen selvyyden jostakin asiasta
meidän tulee pohtia sen havaittavia käy-
tännöllisiä vaikutuksia, siitä syntyviä ais-
timuksia sekä omaa suhdettamme sen
kohtaamiseen. Näin ollen käsityksemme
vaikutuksista, välittömistä ja etäisistä,
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ovat oikeastaan koko käsityksemme ajat-
telumme kohteena olevasta asiasta. Tämä
on Jamesin mukaan Peircen ja pragmatis-
min periaate, jonka James otti uudestaan
esille ja sovelsi sitä uskonnon tutkimuk-
seen.

Jamesin mukaan pragmaattisessa me-
todissa  ei ole mitään uutta. Hänen mu-
kaansa jo Sokrates oli pragmatisti ja Aris-
toteles sovelsi metodia säännöllisesti.
Locke, Berkeley ja Hume edistivät sen
avulla pyrkimystä kohti totuutta. Peircen
näkemyksen mukaan ihmisen uskomukset
kehittyvät aina kiinteässä yhteydessä toi-
mintaan: Kun uskomuksen (belief) varaan
rakentuvan tavan (habit) mukainen toi-
minta (action) johtaa yllättävään ei-toivot-
tuun tulokseen (surprise), tutkimuksen
(inquiry) tehtävänä on johtaa ihminen
epäilyn (doubt) tilasta uuteen uskomuk-
seen. Uskomusten ketju, joka alkaa viime
kädessä biologisen evoluution kautta syn-
tyneistä vaistoista, noudattaa tällaista kaa-
viota.

Tieteellinen metodi on itseään korjaa-
va, koska se perustuu tutkijan ja tutkimus-
kohteen väliseen vuorovaikutukseen. Se
on siten rationaalisempi kuin itsepäisyy-
teen, auktoriteettiin ja intuitioon perustu-
va ajattelu. Tästä lähtökohdasta juontuu
pragmatismi, koska kreikan kielen sana
”pragma” tarkoittaa nimenomaan toimin-
taa. Peirce kirjoitti vuonna 1905 seuraa-
vasti: ”Selvittääksemme jonkin intellek-
tuaalisen käsitteen merkityksen meidän
tulee tutkia, mitä käytännöllisiä seurauk-
sia voisi välttämättä seurata tämän käsit-
teen totuudesta; ja näiden seurausten sum-
ma sisältää kokonaan käsitteen merkityk-
sen”. Tässä mielessä pragmatismi on kä-
sitteiden selventämiseen pyrkivä menetel-
mä. Tämän takia jopa myöhäisempää

Wittgensteinin ajattelua saatetaan nimittää
”transsendentaaliseksi pragmatismiksi”,
koska hänen ajattelussaan on keskeisenä
nimenomaan kielellinen käytäntö, inhi-
millinen toiminta kieltä käyttävässä yhtei-
sössä.

Jamesin metodi ja teismin puolustus
Jamesin mukaan pragmaattinen menetel-
mä tarkoittaa yritystä tulkita kutakin käsi-
tystä jäljittämällä sen vastaavat käytännöl-
liset seuraukset konkreettisessa elämässä.
James soveltaa pragmaattista metodia kui-
tenkin myös metafyysisiin kiistoihin. Hän
kysyy, mitä vaihtoehtoiset näkemykset
”lupaavat”, so. millaisessa maailmassa ne
antavat meille mahdollisuuden elää. Ja-
mes kysyy analysoidessaan materialismin
ja teismin suhdetta seuraavasti: ”Menet-
täisimmekö  jossakin kohdin jotakin, jos
hylkäisimme oletuksemme Jumalasta ja
sälyttäisimme kaikesta vastuun yksin-
omaan aineelle? Missä olisi kuolema tai
karkeus? Ja kuinka Jumalan läsnäolo voisi
muka muuttaa maailman yhtään eloisam-
maksi tai rikkaammaksi, jos kerran min-
käänlaista kokemusta ei enää ole?” (Ja-
mes 2008, 81.)

Jamesin mukaan näihin kysymyksiin
on mahdotonta vastata. Todella koetun
maailman oletetaan olevan kummankin
oletuksen mukaan yksityiskohdiltaan
sama, englantilaisen runoilijan Robert
Browningin sanoin ”sama kiitoksillem-
me, sama moitteillemme.” Se on olemassa
peruuttamattomasti – se on lahja, jota ei
voi palauttaa. Aineen sanominen koetun
maailman syyksi ei kumoaisi ainoatakaan
sen koostaneista osasista, eikä sanominen
Jumalan sen syyksi lisäisi niitä. Nimittäin
ne juuri ovat tämän maailman Jumala ja
atomit, ei minkään muun. Jos Jumala on
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olemassa, hän ilmenee atomien hahmossa
ja saa aikaan saman minkä atomitkin. Sel-
laisena hän ansaitsee osakseen saman kii-
tollisuuden kuin atomit eikä sen enempää.
Jos hänen läsnäolonsa ei tuo tähän kaik-
keen muutosta tai uutta sisältöä, kokonai-
suuden  arvo ei lisäänny millään tavoin.
Toisaalta, vaikka Jumala poistuisi näyttä-
möltä ja sinne jäisi vain atomeja, kokonai-
suus ei menettäisi arvostaan mitään. Mi-
kään ei muutu paremmaksi tai huonom-
maksi; samantekevää, väitetäänkö käsikir-
joittajaa neroksi tai tavalliseksi tusinakir-
jailijaksi.

Jos maailmaa koskevista oletuksis-
tamme ei ole johdettavissa minkäänlaista
yksityiskohtaista kokemusta tai ajatusta,
materialismin ja teismin kiista käy merki-
tyksettömäksi ja perin joutavaksi. Siten on
varsin ymmärrettävää, että monet ihmiset
pitävät filosofiaa, varsinkin metafysiikkaa
(ontologiaa), vain sisällyksettömänä sana-
taiteiluna ja kääntävät sille selkänsä, eri-
tyisesti positivistit ja (luonnon)tieteilijät.
James kuitenkin väittää, että mikäli prag-
matismi on oikeassa, moite filosofiaa koh-
taan on paikallaan. Ainoa keino vastata
siihen olisi osoittaa, että koetelluilla filo-
sofisilla teorioilla on erilaisia käytännölli-
siä seurauksia. James korostaa, että jokai-
seen metafyysiseen kiistaan sisältyy joka
tapauksessa käytännöllisiä ulottuvuuksia.
Ymmärtääksemme Jamesia meidän pitää
kuvitella itsemme maailmaan, jolla on tu-
levaisuus ja joka on keskeneräinen – ei
maailmaan, jonka olemassaolo päättyisi
juuri tällä hetkellä, vailla tulevaisuutta.

Valinta materialismin ja teismin välil-
lä on omassa epätäydellisessä ja kesken-
eräisessä maailmassamme varsin käytän-
nöllinen ja sellaisena tärkeä kysymys. On
totta, että menneisyyden tosiasiat eivät

muuta asioita mitenkään, koska ne on jo
koettu ja ikään kuin pantu pakettiin. Nii-
hin sisältyvä hyvä (tai paha) on jo saavu-
tettu tai koettu, olipa niiden aiheuttaja ato-
mit tai Jumala (paholainen).

James ajattelee, että juuri tämän takia
monet ovat materialisteja eivätkä piittaa
lainkaan tulevaisuudesta ja yrittävät pääs-
tä eroon materialisminsa huonosta mai-
neesta. Lisäksi he väittävät, että itse asias-
sa kaikki saavutukset  menneessä maail-
massa ovat aineen ansiota. Aine on heidän
mukaansa myös toimivuudeltaan sillä ta-
voin jumalallista, että se jopa rinnastetaan
Jumalaan ja sillä jopa tarkoitetaan samaa
kuin Jumalalla. Heidän mukaansa tulisi
kuitenkin käyttää Jumalan sijaista jotain
sellaista sanaa, jossa ei ole kirkollisia si-
vuvaikutuksia, mutta joka ei viittaisi
myöskään mihinkään karkeatekoiseen, ja-
lostumattomaan ja alhaiseen. Meidän pi-
täisi Jumalan ja aineen sijasta puhua mie-
luummin ensimmäisestä arvoituksesta,
tuntemattomasta energiasta tai yhdestä ai-
noasta alkuvoimasta. Tällä tavoin ajatte-
lee Jamesin mukaan esimerkiksi sosiaali-
darvinisti Herbert Spencer (1820–1903),
joka olisi  erinomainen pragmatismi,  jos
filosofia olisi luonteeltaan puhtaasti taak-
sepäin katsovaa. Mutta filosofi(a) katsoo
kuitenkin myös eteenpäin ja pohtii, ”mitä
maailma lupaa”. James väittää, että Spen-
cerin esittämä kosminen evoluutio päätyy
lopulta kuolemaan. Materialismi ja teismi
vaikuttavat samanlaisilta, kun katsomme
taaksepäin, mutta poikkeavat toisistaan
ratkaisevasti, jos katsomme eteenpäin.

Tieteellisen materialismin    mukaan
maailma ja ihmiselämä kaikkineen katoa-
vat kuin ne eivät olisi koskaan olleetkaan
eikä mikään,  mitä ihminen  on työllään,
neroudellaan ja kärsimyksellään tavoitel-
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lut sukupolvien ajan, pysty muuttamaan
asioita paremmiksi tai huonommiksi.
Mutta teismin mukaan Jumala ”sanoo vii-
meisen sanansa”. Vaikka maailma palaisi
ja jäätyisi, murhenäytelmä on vain väliai-
kainen ja osittainen eikä haaksirikkoutu-
minen ja katoaminen ole lopullinen. Ja-
mes korostaa, että materialismin ja teis-
min todellinen merkitys on siinä, kuinka
ne vetoavat käytäntöihimme ja tunteisiim-
me, miten ne aikaansaavat meissä konk-
reettisia toiveita ja odotuksia sekä seu-
rauksia elämässämme. Materialismissa
moraaliselta järjestykseltä kielletään ikui-
suus ja perimmäisiltä toiveilta ”leikataan
siivet”. Teismi sen sijaan myöntää ikuisen
moraalisen järjestyksen olemassaolon ja
säilyttää toivon. Jos joku kiistää tämän
eron ja sanoo sitä keinotekoiseksi tai etäi-
seksi, hänelle voidaan sanoa Jamesin sa-
noin seuraavasti: ”Absoluuttiset, viimekä-
tiset ja tuonpuoleiset asiat ovat aitoja filo-
sofian huolenaiheita. Ne vaikuttavat kaik-
kien pystyvimpien ajattelijoiden tunteisiin
syvästi, ja yksioikoisempi ajattelija on yk-
sinkertaisesti myös pinnallisempi ihmi-
nen.” ( James 2008, 87–88.)

Jamesin mukaan uskomme Jumalaan
perustuu sellaisiin hyviin tulevaisuuden
tosiasioihin, joiden täsmälliset ominaisuu-
det pitää tulkita tieteen menetelmin. Mei-
dän on mahdollista tutkia Jumalaamme
vain tutkimalla hänen luomakuntaansa, ja
totuuden Jumalasta on kestettävä kaikkien
muiden totuuksien asettamat haasteet.
Näin ollen lopullinen käsityksemme Ju-
malasta voi ratketa vasta sen jälkeen, kun
kaikki  totuudet  ovat  selvittäneet välinsä
muihin totuuksiin.

James hylkää yhden perinteisen juma-
la-argumentin, so. suunnitteluargumentin,
mielekkyyden. Suunnittelusta puuttuvat

vaikutukset, eikä se selitä mitään. On tur-
haa kysyä, onko maailma suunniteltu. On
tärkeämpää kysyä, millainen maailma on,
miten se on suunniteltu ja millainen suun-
nittelija sillä on; tämän voi saada selville
ainoastaan tutkimalla maailmaa. Jamesin
mukaan suunnittelu on abstraktisena ra-
tionalistisena periaatteena arvoton, mutta
se voi muuttua lupaukseksi, jos annamme
uskomme muuttaa sen konkreettiseksi
opiksi. Jos asioita ajava voima ei olekaan
sokea, vaan näkevä, voimme odottaa hy-
viä tai ainakin parempia tuloksia kuin il-
man tuollaisen voiman oletusta. Vastaa-
vasti vapaa tahto tarkoittaa pragmaattises-
ti määritellen oikeutta odottaa, ettei tule-
vaisuus toista tai jäljittele täydellisesti sa-
manlaisena mennyttä.

Kirjoituksessaan The Will to Believe

(1896) James tekee eron ”elävien” ja
”kuolleiden” hypoteesien välillä. Elävä
hypoteesi vetoaa ihmiseen siten, että hän
voi pitää sitä todellisena mahdollisuutena
itselleen. Kuollutta hypoteesia taas ihmi-
nen ei voi ottaa omalla kohdallaan vaka-
vasti huomioon. Predikaatit ”elävä” ja
”kuollut” ilmaisevat ihmisen suhdetta hy-
poteesiin eivätkä ole hypoteesin sisäisiä
ominaisuuksia. Hypoteesin elävyyttä voi-
daan arvioida ihmisen halukkuudella toi-
mia sen mukaisesti. James nimittää ratkai-
sua kahden hypoteesin välillä ”vapaaksi
valinnaksi”, optioksi. Vapaita valintoja on
erilaisia, eläviä ja kuolleita, pakottavia ja
vältettäviä sekä tärkeitä ja merkityksettö-
miä. Hän nimittää ”aidoksi valinnaksi” (a
genuine option) sellaista vapaata valintaa,
joka on elävä, pakottava ja tärkeä.

James kritisoi ranskalaisen matemaa-
tikon Blaise Pascalin (1623–1662) ve-
donlyönti-argumenttia. Pascalin mukaan
on rationaalista lyödä vetoa Jumalan ole-
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massaolon puolesta. Tätä vastaan James
toteaa, että tuollaisen mekaanisen lasku-
toimituksen jälkeen uskolta puuttuisi sen
sisin olemus. Pascalin näkemys muistut-
taa kuitenkin Jamesin käsitystä siinä, että
uskonnollisessa uskossa on kyse sitoutu-
misesta päämäärään, joka ylittää kaikki
muut päämäärät, joita ihminen voi itsel-
leen asettaa. Äärellisen riskin ottamista
motivoi ääretön päämäärä. James kysyy,
mitkä ovat sellaiset tilanteen vaatimat
”loogiset elementit”, jotta uskonnollinen
hypoteesi tulee ihmiselle todeksi. Hän ei
puhu ”todesta” tavanomaisessa episteemi-
sessä (tieto-opillisessa) merkityksessä,
vaan viittaa olosuhteisiin, joissa ihminen
päätyy uskonnolliseen uskoon, so. tekee
ratkaisun uskon puolesta ja hyväksyy sen.
Sen sijaan sellaisen ihmisen kanssa, joka
ei voi missään olosuhteissa hyväksyä us-
konnollista uskoa, ei voida keskustella us-
konnollisesta uskosta. Tällainen ihminen
uskoo Jamesin mielestä niin täydellisesti
antikristilliseen järjestykseen universu-
missa, että se ei ole hänelle elävä hypotee-
si, vaan hänelle kristinusko jo alun alkaen
kuollut hypoteesi. Näin ollen teismi ja
ateismi ovat relevantteja vain elämän-
asenteina, joiden välillä tulee valita. Sekä
skeptikon  että  agnostikon edustamat  to-
tuuden etsimisen säännöt ovat irrationaa-
lisia sääntöjä, koska niiden mukaan ”tah-
tova luonto on pidettävä pois pelistä”.

Jamesin mukaan ihminen voi pitää us-
konnollista hypoteesia todellisena mah-
dollisuutena tehdä ”aito valinta.” Tällai-
sessa tilanteessa meillä on Jamesin mu-
kaan oikeus uskoa omalla riskillämme mi-
hin tahansa hypoteesiin, joka on riittävän
elävä vedotakseen tahtoomme. Uskonnol-
linen ratkaisu on intohimolle ominainen
ratkaisu (a passional decision), joka pe-

rustuu ”intohimolle ominaiseen luon-
toomme (our passional nature). Aitoa va-
lintaa ei voida tehdä älyllisen perustein,
vaan ei-intellektuaalinen tahtova luontom-
me vaikuttaa vakaumukseemme.

Lopuksi
Pragmatistiseen koulukuntaan kuuluu var-
sin monenlaisia ajattelijoita. Sen metodia
on käytetty myös monien filosofian osa-
alueiden tutkimuksissa. Sitä voidaan pitää
toisaalta hedelmällisenä lähtökohtana,
vaikka toisaalta filosofisesti varsin kiista-
nalaisena näkemyksenä. Tämä saattaa olla
kuitenkin sen  yksi voimavara, koska se
inspiroi niin monenlaisiin kantoihin etii-
kassa, tieto-opissa ja metafysiikassa, jopa
semiotiikassa.

Vaikka James suhtautui paikoin Im-
manuel Kantin näkemyksiin kielteisesti,
Jamesin pragmaattinen teismin puolustus
muistuttaa Kantin näkemystä, jonka mu-
kaan Jumalan olemassaolo ei ole teoreet-
tisen, vaan käytännöllisen järjen postu-
laatti. James on saanut näkemykseensä
vaikutteita myös Sören Kierkegaardin
fideistisistä ajatuksista. Tämän takia ei ole
yllätys, että Jamesin pragmaattinen näke-
mys on    hedelmöittänyt    merkittävästi
myöhempää uskonnonfilosofiaa. Se on
antanut virikkeitä muun muassa Ludwig
Wittgensteinin fideismiin, jonka mukaan
uskonto autonominen ”elämänmuoto”
(Lebensform), jota ei voida perustella eikä
arvioida sen ulkopuolelta.
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Heikki Tervonen

Miguel de Unamunon traaginen

elämäntunto:Epäilevä usko on sydämen

ja järjen kamppailua

”Omasta puolestani en tahtoisi saattaa sy-
däntäni ja päätäni, uskoani  ja järkenäni
sopuun. Tahdon niiden mieluummin
kamppailevan keskenään”, sanoi traagi-
sesta elämäntunnosta tunnettu espanjalai-
nen Miguel de Unamuno.

Filologi, filosofi, kirjailija, yliopistomies
ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Miguel de
Unamuno (1864–1936) kertoi, että hänen
uskontonsa oli totuuden etsimistä elämäs-
tä ja elämän etsimistä totuudesta. Se oli
taistelua mysteerin kanssa ja jaakobinpai-
nia Jumalan kanssa.

Hänen uskontunnustuksensa on yri-
tystä saavuttaa saavuttamaton mitätöimät-
tä sitä, mistä ei voi muodostaa rationaalis-
ta käsitystä. Unamunon mukaan uskon
”paikka” on kamppailu. Ja jos uskoa etsi-
vä ei siihen suostu eikä sitä etsi, jää usko-
kin saavuttamatta.

Teologian tohtori Vesa Nuorva totesi
väitöskirjassaan Luottamus ja epäilys.

Painopisteen muutos harmonisesta traa-

giseen Miguel de Unamunon uskonkäsi-

tyksessä (STKS 1997), että Unamunon
varhaiskauden uskonkäsitykselle ominai-
nen  luottamususko ilmeni järjen ja tun-
teen sopusointuna. Mutta myöhäiskaudel-

la tämä harmonia muuttui järjen ja tunteen
ristiriidaksi eli traagiseksi elämäntunnok-
si.  Se vuorostaan  ilmenee ”epäilyn  elä-
vöittämänä uskona”. Unamunon mukaan
kristinusko on ainoa ilmoitususkonto, jon-
ka 1900-luvun eurooppalainen ihminen
voi tuntea omakseen, koska siinä sykkii
traaginen elämäntunto.

”Minä uskon! Auta epäuskoani!”
Mutta millainen Unamunon traaginen elä-
mäntunto oli Vesa Nuorvan kirjan valos-
sa? Unamunon ajattelussa tunne ja järki
ovat toistensa vastakohdat. Niiden kamp-
pailu konkretisoituu kuolemattomuuden
kaipuussa, joka perustuu ihmisen pyrki-
mykseen hallita omaa tajuntaansa. Juuri
iankaikkisuuden kaipuu on Unamunon
mielestä ristiriitaista. Paikan ja ajan ulot-
tuvuudessa tosiasioita erittelevä järki sa-
noo sille: ”Ei”. Järjen tehtävänä on osoit-
taa kuoleman välttämättömyys. Sen sijaan
intuitiivisessa oivalluksessa syvyyden ja
äärettömyyden ulottuvuudet tavoittava sy-
dän vastaa iankaikkisuuden kaipuulle:
”Kyllä”.

Tämä vastakohta on paradoksaalisesti
ilmaistuna ”epäilevää uskoa”. Siitä Una-
muno tuo esimerkiksi Jeesukseen turvau-
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tuvan sotapäällikön sanat: ”Minä uskon!
Auta minun epäuskoani!”.

Järjen ja tunteen ristiriitaa Unamuno
nimitti traagiseksi elämäntunnoksi. Se on
näkemys koko universumista piirtyneenä
ihmisen tajuntaan. Traagisesta elämäntun-
nosta nousee filosofian lisäksi uskonto.

Unamunon mukaan traaginen elämän-
tunto on seurannut ihmiskuntaa alusta al-
kaen. Hän nimitti Vanhan testamentin
syntiinlankeemusta ”paratiisin traagiseksi
myytiksi”. Ihminen tuomittiin ”kuole-
maan, työhön ja edistykseen”. Unamuno
ajatteli, että tunteen ja tiedon ristiriita pa-
kotti ensimmäiset ihmiset etsimään tietoa.
Tieto hyvästä ja pahasta sekä siitä seuran-
nut maan kiroaminen taas pakottivat ihmi-
sen keksimään keinoja luonnossa ja omas-
sa elämässä uhkaavaa kuolemaan vastaan,
siis edistystä. Traaginen elämäntunto
konkretisoituu erityisesti siinä, että ihmi-
nen on tietoinen omasta kuolemastaan ja
etsii siitä pelastusta.

Sekä äly- että tunnetyperyksiä
Nyt meillä Suomessa on mahdollisuus pa-
neutua omalla kielellämme Unamunon fi-
losofiseen pääteokseen Traaginen elä-

mäntunto, jonka Tapani Kilpeläinen on
suomentanut ja niin&näin kustantanut
vuonna 2009. Teos on varustettu myös
Tuukka Tomperin asiantuntevilla jälki-
sanoilla.

Unamuno kirjoitti: ”Mikään pysyvä
sopu ja harmonia ei ole mahdollista järjen
ja elämän, filosofian ja uskonnon välillä.
Eikä inhimillisen ajattelun traaginen his-
toria ole mitään muuta kuin järjen ja elä-
män välisen taistelun historiaa. Järki pon-
nistelee rationalisoidakseen elämän ja pa-
nee sen alistumaan väistämättömälle, kuo-
levaisuudelle. Elämä taas ponnistelee elä-

vöittääkseen järjen ja velvoittaakseen sen
toimimaan oman elintärkeän kaipauksen-
sa tukena. Tätä filosofian historiaa ei voi
erottaa uskonnon historiasta. Järki ja elä-
mä eivät koskaan myönnä jääneensä tap-
piolle.”

Unamuno kirjoitti edelleen: ”Jossain
saattaa elää rationalisti, jonka vakaumus
sielun kuolemattomuudesta ei ole koskaan
vankkunut, ja jossain saattaa elää vitalisti,
jonka usko kuolemattomuuteen ei ole kos-
kaan horjunut. Silti tällaisesta voitaisiin
päätellä korkeintaan, että yhtä lailla kuin
on olemassa hirviöitä, on myös olemassa
tunne- ja tuntemustyperyksiä, on heillä
sitten kuinka paljon älyä tahansa, ja sa-
moin on olemassa älytyperyksiä, ovat he
sitten kuinka hyveellisiä tahansa.”

Unamuno jatkoi: ”Tavallisesti en kui-
tenkaan saata uskoa niitä, jotka vakuutta-
vat minulle, etteivät he koskaan, ei edes
ohikiitävän hetken ajan, ei edes synkim-
män yksinäisyyden ja surun hetkinä ole
kuulleet epävarmuuden ääntä. En ymmär-
rä ihmisiä, jotka sanovat minulle, ettei
ajatus tuonpuoleisesta ole koskaan kidut-
tanut heitä, ettei ajatus heidän omasta ka-
toamisestaan herätä heissä levottomuutta;
omasta puolestani en tahtoisi saattaa sy-
däntäni ja päätäni, uskoani ja järkeäni so-
puun: tahdon niiden mieluummin taistele-
van keskenään.”

Uskonnon tarkoitus lohduttaa
Unamuno ei ollut ennen muuta ammattifi-
losofi vaan kirjailija. Tosin hän käsitteli
filosofian perimmäisiä kysymyksiä syväl-
lisemmin kuin monet ammattifilosofit.
Hänen romaaninsa Pyhän miehen uhrin

on suomentanut Taina Hämäläinen ja
kustantanut ensin Kirjaneliö, sitten Kirja-
paja. Sen päähenkilön maalaispappi Don
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Manuelin tragediana on, ettei hän jaksa
uskoa kuolemanjälkeiseen elämään. Hän
ei kuitenkaan paljasta tätä salaisuutta
muille kyläläisilleen kuin kahdelle usko-
tulleen.

Don Manuel sanoi: ”Olen täällä saa-
dakseni seurakuntalaisteni sielut elämään,
tehdäkseni heidät onnellisiksi, saadakseni
heidät uneksimaan olevansa kuolematto-
mia. On välttämätöntä, että he elävät ter-
veesti, että heillä on yhteinen tarkoitus
elämässään. Ja totuuden, minun totuuteni
kanssa he eivät eläisi. Heidän on saatava
elää. Ja kirkko saa heidät elämään.”

Don  Manuel jatkoi: ”Todellinen  us-
konto? Kaikki uskonnot ovat todellisia si-
käli kuin ne saavat niitä harjoittavat kan-
sat henkisesti elämään, sikäli kuin ne loh-
duttavat ihmisiä, jotka ovat joutuneet syn-
tymään kuollakseen. Ja jokaiselle kansalle
todellisin uskonto on sen oma, se jonka se
itse on perustanut. Entä minun uskontoni?
Minun uskontoni on lohdun saaminen
toisten lohduttamisesta, vaikkakaan se
lohtu, jonka heille annan, ei olisi minun
lohtuni.”

Pyhän miehen uhri -romaanin pappi
Don Manuel menettää siis uskonsa ruu-
miin ylösnousemukseen ja iankaikkiseen
elämään, mutta katsoo ihmisten silti tar-
vitsevan kirkon tuomaa lohtua. Mutta pa-
pin uskottuihin kuuluneen Angelan mie-
lestä San Manuel – Don Manuel oli koho-
tettu pyhimykseksi – ja Angelan veli
Lázaro kuolivat luullen, etteivät usko ruu-
miin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen
elämään. Mutta vaikka he omasta mieles-

tään eivät uskoneet siihen, he Angelan
mukaan uskoivat ”aktiivisen ja alistuneen
lohduttomuutensa muodossa”. Lisäksi on
otettava huomioon, että Unamunon ja hä-
nen romaanihenkilönsä Don Manuelin va-
kaumusta ei voi verrata toisiinsa yksi yh-
teen.

Epäily on luovaa ja aktiivista
Teologian tohtori Juhani Rekola kirjoitti
Pyhän miehen uhri -kirjan esipuheessa,
että Unamunolle traaginen oli avain elä-
mäntarkoitukseen, ei kylläkään sen ratkai-
semiseen vaan tämän arvoituksen totea-
miseen. Traagisuuden käsittäminen avaa
oven siihen huoneeseen, jossa elämän sa-
laisuutta säilytetään. Ihmisen osa on traa-
ginen, koska hänen asemansa on korjaa-
maton.

Tämä on tunnustettava ja koettava.
Muuten vaellamme usvassa.

Uskonkysymyksessä olevassa sydä-
men ja järjen ristiriidassa on Rekolan mu-
kaan elämän suuruus. Epäily on luovaa,
epäileminen aktiivista. Epäily ja usko
kuuluvat yhteen. Eikä pappeus laukaise
niiden välistä jännitystä, joskin se usein
peittää ja salaa sen. Joka luulee olevansa
vapaa epäilystä, saa olla Jeesuksen sanan
mukaan valmis siirtämään vuoria. Emme
kuitenkaan ylistä epäilyä. Ylistämme us-
koa. Kuitenkin rehelliseen, rakastavaan
epäilyyn sisältyy väkevämpi todistus ul-
kopuolisille kuin epärehelliseen ja kovaan
uskoon. Tästä kertoo Unamunon tarina
hyvästä Manuelista. Näin Rekola, itsekin
traagisen elämäntunnon saksalaiselta
Reinhold Schneiderilta   ja Unamunolta
omaksunut ajattelija.

Ihmisen osa on traaginen, koska hänen aseman-
sa on korjaamaton.
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NÄKÖALOJA

Pyttipannuluterilaisuus

Valtakunnan johtomediassa on puhuttu
puhumasta päästyä ”luterilaisesta työmo-
raalista” ja ”pystykorvaluterilaisuudesta”.
Luterilainen usko on kasvattanut kuuliai-
sia alamaisia, jotka ovat suomenpystykor-
van tavoin totelleet. Korkeintaan selän ta-
kana on haukuttu, jos on. Entisten keisa-
rien pystykorvapyssyt oli kerran käännet-
tävä takaisin itään. Mutta kerrotaan myös,
kuinka sodan kokeneet pappissukupolvet
avasivat ikkunoita yhteiskuntaan. Pote-
roista oli noustava, koska maailmaa ei voi-
tu seurata vain pystykorvan tähtäimestä.

Stimulus haluaisi puhua mieluummin
”pannumyssyluterilaisuudesta” nykyistä
kirkollisuuttamme selittävänä terminä.
Valtamedia keskittyy voimakkaasti  piis-
panhiippoihin ja niiden kantajiin. Myös
uuden luterilaisen kirkon perustaminen
koetaan tapahtuvan vasta piispan nimityk-
sen kautta. Tässä ei ole teologisesti mitään
uutta – ubi episcopus, ibi ecclesia. Mutta
miksi juuri maallikkouden ja ”kansan lä-
hetyksen” piiristä nousee uusi tohtoris-
piispa? Tai onkohan kansanomaista vih-
kiä piispaksi henkilö, joka ylittää paavin-
kin piispoille asettaman 75 vuoden ikära-
jan? (Paavista itsestään ei puhuttu mi-
tään.)

Kirkon omat ja kirkottomat ovat jos-
sakin aivan muualla kuin pystykorva- ja
pannumyssyluterilaisuudessa. Heidän us-
konmaailmaansa kuvaa sana ”pyttipannu-
luterilaisuus”. Siinä on jotakin kotoista,
vaikka pyttipannu on ruotsalaisten keksin-
töä. Niin on muuten luterilainen kirkkom-
mekin. Pyttipannu on totinen mutta sekai-
nen corpus permixtum. Se ei ole turhan
kevyttä mutta ravitsee sopivasti, ja kaikil-
la on siihen varaa.

Emämaassa on kehittynyt uutta pytti-
pannua. Emeritus arkkipiispa John Vik-
ström on kiinnittänyt huomiota Lundiin,
jossa toimii kirkkoherra Fredrik Mo-
déus. Hänen kirjansa on muuten Mod att

vara  kyrka eli ”Rohkeutta  olla kirkko”.
Modéus puhuu siitä, kuinka seurakunnan
kehittyminen perustuu jumalanpalveluk-
sen kehittymiseen, gudtjänstutveckling.

Tukholmassa on nähty kaksi hyvinkin
erilaista uutta jumalanpalvelusta. Carl-
Eric Sahlberg on tuonut pyttipannuun
karismaattista ylistystä ja täysiä saleja jo
kello 11:n messuun. Klara kyrkan messua
on tultu ihmettelemään Suomesta saakka.
Samoin on noussut Olle Carlssonin
maanläheinen ja yksinkertainen Allhelgo-
namässan. Se kutsuu Södermalmin kult-
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tuuri-ihmisiä ja laitapuolen kulkijoita ilta-
kuudelta puukirkon hämyyn. Messu on pal-
jon meikäläistä Tuomasmessua lyhyempi,
eikä liturgiaa lauleta. Puhujat tulevat yh-
teisön sisältä. Voisi sanoa, että niin Söde-
rin kuin Klara kyrkan messut ovat matala-
kirkollisia, mutta niissä pyhä kohtaa ihmi-
set.

Stimulus pohtii, miksi Suomessa py-
hyys on usein kolkkoa ja direktii-
vinomaista. Pyhää on vain se, mikä sellai-
seksi osoitetaan. ”Katsokaa nyt belgialais-
ta postimyyntimitraani”, sanoo kilpaileva
piispakin. Ihanteemme on Martti Luther.
Hän simputti nuorta pappisparkaa, joka
sekoitti siunatut ehtoollisleivät siunaamat-
tomiin. Pyhyys oli hänelle tabun kunnioit-
tamista, muttei yhteisöllisyyttä.

Stimulus uskaltaa vetää päälleen re-

formoidun, matalakirkollisen stigman ja
kysyy, onko uudistuksessamme mentävä
aina takaisin perinteeseen ja Lutheriin.
Onko vuosiaihettamme ”pyhää” yhä uu-
delleen ohjeistettava ja määrittettävä?
Onko erityisen pyhää se, että ehtoollisen
asetussanoja toistetaan leipälautasesta toi-
seen? Lisäävätkö katoliset ”releet” altta-
reillamme niiden pyhää luonnetta? Toisin
sanottuna: onko anglo-katolisuus tullut
kirkkomme riitukseksi, ohjeelliseksi ta-
vaksi tulkita se, miten ”sakramentit oikein
toimitetaan”? Augsburgin tunnustuksen
VII kohta puhuu myös siitä, että ”juma-
lanpalvelusmenot tahi seremoniat” saavat
poiketa toisistaan. Pohjoismaisittain sa-
nottuna: haettaisiinko seuraavaksi pytti-
pannua Ruotsista?
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ARVIOT

Niko Huttunen
JÄRKÄLEITÄ SISÄLLISSODASTA
Sisällissodan pikkujättiläinen. Toim. Pertti Haapala & Tuomas Hoppu. Helsinki:
WSOY. 2009. 502 s. Kuv.
Juha Siltala: Sisällissodan psykohistoria. Helsinki: Otava. 2009. 621 s.

Sisällissotatutkimus alkaa olla jo hiljene-
mään päin, kun sodan 90. merkkivuosi
ohitettiin. Vielä on kuitenkin ilmestynyt
kaksi järkälettä, jotka kumpikin ovat
eräänlaisia koosteita menneen vuosikym-
menen tutkimustuloksista.

Sisällissodan     pikkujättiläiseen on
koottu eri osa-alueiden asiantuntijoiden
artikkeleita niin, että teos kattaa kaikki ne
osa-alueet, joista tällä hetkellä on tutkittua
tietoa. Jokaisen artikkelin jälkeen on koot-
tu kirjallisuusviitteitä niin, että lukija pää-
see helposti syventämään tietojaan. Juha
Siltalan tutkimus puolestaan analysoi
saatuja tuloksia   psykohistoriallisesti ja
pyrkii näin selittämään tapahtumien taus-
talla vaikuttaneita psykologisia tekijöitä.

Sisällissodan pikkujättiläisen artikke-
lit on jaettu neljään päälukuun, joista en-
simmäinen esittää sotaan johtaneet tapah-
tumat: yhteiskuntarakenteen, maailman-
sodan vaikutukset, jääkäriliikkeen ja Ve-
näjän vallankumouksen synnyttämän krii-
sin. Toinen pääluku, jonka kirjan toinen
toimittaja Tuomas Hoppu on kirjoittanut
kokonaan, käy läpi sotatapahtumat. Tämä
on epäilemättä se osa sodan historiaa, joka
on jo kauan sitten tutkittu. Pikkujättiläistä
ei kuitenkaan oikein voisi kuvitella ilman
tällaista osiota.

Kolmas pääluku käsittelee sodan eri-
tyiskysymyksiä: terroria, siviilihallintoa,

hautaustapoja, lasten ja naisten roolia
yms. Neljäs pääluku keskittyy sisällisso-
dan jälkeisiin tapahtumiin, esimerkiksi
kuningashankkeeseen, suojeluskuntiin ja
työväenliikkeen tekemiin tulkintoihin.
Päälukujen lisäksi kirjassa on lyhyitä tie-
tolaatikoita eri osa-alueista, esimerkiksi
Ilkka Huhdan esitys kirkon asemasta so-
dassa ja sen jälkeen.

Kirja osoittaa, miten monipuolisesti
sotaa on tutkittu. Joitakin katvealueita
löytyy. Esimerkiksi punaisten sankarihau-
tajaisista ei ole kattavaa tutkimusta, ja
aihe kuitataan lyhyesti Outi Fingerroosin
artikkelissa, joka hieman sekavasti käsit-
telee Viipurin punaisten kuolemia. Pikku-
jättiläisen kiinnostavinta antia ovat Vesa
Kurkelan artikkeli sisällissodan lauluista
ja Yrjö Varpion artikkeli vuoden 1918
tapahtumista kaunokirjallisuudessa.

Kirja on Tampereella kukoistavan si-
sällissotatutkimuksen hedelmä. Toimitta-
jat, Suomen historian professori Pertti
Haapala ja FT Tuomas Hoppu ovat Tam-
pereen yliopiston henkilökuntaa. Kirjan
artikkeleista huomattava osa on Hopun tai
muiden tamperelaishistorioitsijoiden kä-
destä. Nimekkäimpiä vapaussota-henkisiä
tutkijoita ei kirjoittajissa näy.

Sisällissodan pikkujättiläistä lukiessa
voi  ymmärtää,  miksi Siltalan  kirjan en-
simmäinen luku on otsikoitu ”Miksi enää
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jauhaa Suomen historian tutkituinta aihet-
ta?” Siltala on sitä mieltä, että kaikki
oleellinen aiheesta on jo löytynyt. Hän ar-
velee, että ruumiiden laskeminen ja kau-
heiden tapahtumien toistuva käsittely pal-
velevat aivan muuta: sisällissodan varjolla
voi käsitellä vaikeita tunnesisältöjä, joilla
ei varsinaisesti ole sodan kanssa mitään
tekemistä.

Siltala ehdottaa, että sisällissotatutki-
mukseen liitetyissä tunteissa on kyse
1990-luvun laman  ja  varallisuuden uus-
jaon vaikutuksesta. Kirjan lopussa pohdi-
taankin, miksi yhteiskunnalliset eturistirii-
dat johtivat levottomuuksiin 1917–18,
mutta mitään yritystäkään vastaavaan ei
tapahtunut 1990-luvulla. Siltalan mielestä
yksilöllistymisen seurauksena joukkovoi-
man tunto oli menetetty ja yleislakon si-
jasta yksilöt menivät lakkoon – tuli työuu-
pumusta ja masennusta.

1990-luvun laman käsittely on kirjas-
sa kuitenkin vain sivuteema. Pääosassa
ovat sisällissodan psykologiset edellytyk-
set,  sotaan  liittyvä mielikuvamaailma ja
vihdoin myös rauhan kannalle palaami-
nen. Ensimmäisessä vaiheessa Venäjän
vallankumouksen nähtiin takaavan rajat-
tomat mahdollisuudet yhteiskunnan kehit-
tämiseen. Pian odotukset huomattiin rajal-
lisiksi ja resurssienjakokysymys ymmär-
rettiin nollasummapeliksi: se, mitä oma
puoli saa, on poissa toisilta ja päinvastoin.

Nollasummapelin pohjalta vihollisku-
vat alkoivat muodostua perheanalogian
varassa. Sosialistit ymmärsivät porvarilli-
sen yhteiskunnan äidiksi, joka ei ruokki-
nut lastaan ja jolta siksi on otettava kaikki
tarvittava. Porvarit puolestaan näkivät so-
sialisteissa kiittämättömiä ja tottelematto-
mia lapsia, jotka haluavat anastaa isän
paikan. Tilanteen sekavuus aiheutti tukeh-
tumisen tunteen, joka ratkaistiin refleksin-
omaisella riuhtaisulla ja näin ajauduttiin
sotaan.

Sotaan liittyviä mielikuvia Siltala ana-
lysoi viittaamalla toistuvasti psykoana-
lyyttisen sotahistorian klassikkoon, saksa-

laisen Klaus Theweleitin tutkimukseen
Männerphantasien, joka käsittelee ensim-
mäisen maailmansodan jälkeisiä saksalai-
sia Freikorps-joukkoja. Taistelussa   oli
Siltalan mukaan kysymys minän erillisyy-
den ylläpitämisestä  nielevää tulvaa  vas-
taan ja toisaalta tuhoavuuden varjolla koe-
tusta turvallisesta kosketuksesta tuohon
kaaokseen.

Sodasta palautuminen johti yhteiskun-
nallisen kurikasvatuksen vaatimiseen. Ku-
ningashankkeessa etsittiin turvallista isä-
hahmoa ja ihannetta. Lopulta vihollisku-
viin projisoitu paha saatettiin tunnistaa
myös omalla puolella. Näin Siltala tulee
esittäneeksi psykohistoriallisen kehitysku-
lun rauhantilasta sotaan ja jälleen rauhaan.
Lähteitä tarkastelemalla kuitenkin huo-
maa, etteivät mielikuvat noudattaneet näin
selvästi historiallisten tapahtumien kul-
kua. Siltalan malli toimiikin vain eräänlai-
sena karkeistuksena.

Historiallisen kehityskulun  selittämi-
sestä Siltala poikkeaa kahteen ekskurssiin.
Toinen niistä käsittelee sankaripoikien
uhrautuvaisuuden ihannointia ja toinen
punaisiin naisiin liitettyjä mielikuvia. Eri-
tyisesti ensin mainittu on mielenkiintoi-
nen. Porautuuhan se ilmiöön, joka Silta-
lan sanoin ”kaikkein huonoimmin selit-
tyy rationaalisilla laskelmilla”: miksi uh-
rautumisesta tulee ihanne? Siltala puhuu
psyykkisestä tarpeesta sovittaa itsessä
koettu syyllisyys ”parhaiden poikien” ve-
rellä psykologinen selitys lyö tässä kättä
kristillisen ajatusmaailman kanssa, vaikka
Siltala ei jälkimmäiseen erityisesti paneu-
dukaan.

Sanomattakin lienee selvää, että Silta-
lan kirjan takana on erinomainen taito
löytää lähteitä ja psykologisten teorioitten
tuntemus. Onkin sääli, ettei kirja ole ko-
vinkaan lukijaystävällinen. Tuntee kiusaa-
vaa tarvetta ryhtyä kustannustoimittajaksi.
Lisäisin jonkinlaista selitystä niistä teo-
rioista, joihin kirjoittaja tukeutuu, tiivis-
täisin ja korjaisin lauserakenteita sekä
korvaisin omituiselta kuulostavia sanoja
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(esim. ”minäproteesi”). Onko julkaisussa
tullut kiire?

Kuvitukseen on selvästi kiinnitetty
huomiota. Erityisesti pilalehdet paljasta-
vat napakasti julkaisijan arvomaailman.
Kirjaa voi myös mainiosti lukea sarjana
herkullisia anekdootteja – sikäli erikoisia

ajatuksia Siltalan lähteistä löytyy. Kirja
päättyy Siltalan arvioon tulevaisuudesta.
Hänen mielestään sisällissotaa tuskin enää
nähdään, sillä historiasta on opittu. Toi-
vottavasti.

Ilkka Pyysiäinen
ATOMEISTA OLET SINÄ TULLUT
Kari Enqvist: Kuoleman ja unohtamisen aikakirjat. Helsinki: WSOY, 2009. 205 s.

En väitä, että Eino Leino olisi ollut en-
nustaja, mutta Kari Enqvistin uusimman
teoksen ydinteema kiteytyy hyvin Leinon
säkeisiin: ”Hetken hehkuvi mies, sitten
tummuvi lies, jääpi jäljelle pivo pieni tuh-
kaa.” Elämä on kaunis mutta rosoinen
seikkailu, joka aina ja vääjäämättä päättyy
kuolemaan. Sielu ei ole kuolematon, vain
aine on. Ruumiissamme elävät samat ato-
mit, jotka kerran syntyivät alkuräjähdyk-
sessä ja jotka jatkavat olemassaoloaan
vielä kaikkien ihmisyksilöiden kuoltua-
kin. Olemme osa luontoa paljon syvem-
mässä mielessä kuin vain olemalla yksi
eläinlaji muiden joukossa.

Minua tämä näky puhuttelee enem-
män kuin Vanhan testamentin profetiat tai
psalmit, mutta se on tietysti makuasia. En-
qvistin teos on runollisen kauniilla ja per-
soonallisella tyylillä kirjoitettu hyvin hen-
kilökohtainen puheenvuoro, jossa kirjoit-
taja panee itsensä peliin hämmästyttävän
rehellisesti ja avoimesti. Enqvist kirjoittaa
esimerkiksi omaistensa vanhenemisesta,
dementoitumisesta ja kuolemasta rehelli-
sesti, ilman liikaa emotionaalisuutta tai
yrityksiä todistaa omien kokemusten
avulla jotakin, mikä tekisi vanhenemisesta
ja  kuolemasta siedettävämmän. Tästä ei
pohdiskeleva teksti enää parane.

Enqvistiltä ei heru sympatiaa Lukre-
tiuksen tai Montaignen yleville aatoksil-
le oman elämänsä sankarista, joka hengen
voimaa täynnä kohtaa  kuoleman ylevän
halveksuvasti. Runoilija, joka Dylan

Thomasin tavoin kehottaa raivoamaan
elämän valon sammumista vastaan, liian
usein sekoittaa ”elämän väkevyyden”
muihin väkeviin. Kun alkoholisoitunut
Thomas viimein tuupertui hotellin lattial-
le, hänen mielensä ei lie ymmärtänyt roi-
huta, riehua tai raivota. Kuolema ei ole
toimija, vihollinen, jonka kanssa käydään
viimeinen ylevä paini vaan ”pikemmin se
on sumu,  jonka  laskeutuminen  alkaa jo
kauan ennen kuin huomaa eksyneensä sen
viitattomaan maisemaan.”

Vaikka kuolema aina lopulta voittaa,
ei tämä kolkko tosiasia tee elämästä arvo-
tonta. Anoppinsa hautajaisissa Enqvist ih-
metteli kivikasvoista pappia, joka tuntui
kuuluttavan: ”Mehän sanoimme, että näin
tässä lopulta kävisi.” Sairaudet ja kuolema
eivät ole Enqvistille mitään erityisiä todis-
teita suuntaan tai toiseen; ne vain saavat
hänet pohtimaan ”ihmisen molekulaarista
olemusta”, jonka valossa sielut ja jumalat
ovat ”lähes käsittämättömiä ideoita”.

Tämä ei silti tarkoita sitä, että luon-
nontieteilijä olisi sellainen ”yksisilmäinen
jäärä” vailla ymmärrystä ihmiselämän
henkisestä ulottuvuudesta, jollaisina teo-
logit usein näkevät uskonnonkriitikot. Jos
uskonnon kritisoiminen sen julmimpien ja
järjettömimpien ilmenemismuotojen poh-
jalta on eräänlaista haaskalta ampumista,
niin samoin on uskonnottomuuden kritiik-
ki, joka tekee uskonnollisuudesta syvem-
män hengenelämän ainoan todellisen mit-
tarin.
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Tässä kohdin Enqvistin ajattelussa on
tietty jännite: fyysikkona hän ihmettelee,
miten ihminen voisi olla mitään muuta
kuin biokemiaa; kuitenkin kaikki hänen-
kin toimensa, tekonsa ja kirjailunsa sel-
västi edellyttävät lukuisien arkikokemuk-
sen asioiden pitämistä todellisina. Vaikka
fysiikka on pätevä tie todellisuuden ra-
kenteen ja toiminnan kuvaamiseen, kysy-
mys siitä, mitä tarkoitamme käsitteellä
”todellinen” on filosofinen kysymys. Ar-
kikokemuksen selittäminen molekyylien
ja atomien liikkeillä ei vielä sinänsä tee
arkikokemuksesta epätodellista. Palikois-
ta rakennettu torni on yhtä todellinen kuin
palikat.

Arvelisin Enqvistin loppujen lopuksi
olevan tästä samaa mieltä. Vaikka hän
helposti antaa itsestään hieman aggressii-
visen ja joskus jopa ylimielisen kuvan,
hän kuitenkin kirjoittaa erittäin herkällä ja
kauniilla tyylillä. Kulttuurintuntijana hän
lyö helposti laudalta monta niin sanottua
kulttuurintutkijaa. Lukija jääkin mietti-
mään, miten fyysikko ja taiteilija kohtaa-
vat Enqvistin persoonassa.

Olen yhtä mieltä Enqvistin kanssa sii-
tä, että arkikokemuksen puolustuksesta ei
kuitenkaan saada aasinsiltaa uskonnollis-
ten uskomusten oikeiksi todistamiseen.
Tavanomaisessa arkiajattelussa käytetyis-
tä käsitteistä voidaan  tehdä  ongelmatto-
mia johtopäätöksiä tyyliin ”Kari juo vettä,
koska hänellä on jano”. Uskonnollisilla
käsitteillä ei sen sijaan ole mitään muita
rajoitteita kuin teologisen vallankäytön
mukanaan tuomat. ”Jumalalla” voidaan
tarkoittaa lähes mitä tahansa.

Tai ei sentään aivan, sillä elämänkäy-
tännöt tuovat mukanaan tiettyjä rajoitteita.
Uskonnolliset käsitteet ja uskomukset le-
viävät vain, mikäli niistä on mahdollista
tehdä arkisen elämän kannalta merkityk-
sellisiä johtopäätöksiä. Jumala, joka tietää
kaiken mutta unohtaa sen heti, ei ole ko-
vin leviämiskykyinen idea. Sen sijaan aja-
tus persoonasta, joka säät ja ilmat säätää
ja pelastaa kenet tahtoo, on sellainen, jo-

hon on suorastaan pakko ottaa kantaa.
Kenties pyyntöni vaikuttavat häneen? Ai-
nakin, jos sanon etten oikeasti pyydä, sillä
sinähän tiedät ...

Valitettavasti helpoimmin leviävät us-
konnolliset uskomukset ovat juuri sellai-
sia, jotka ajautuvat nopeasti konfliktiin
tieteellisen maailmankuvan kanssa. Ja
koska akateemiset teologit yleensä ottavat
tieteen vakavasti, he pyrkivät muokkaa-
maan uskonnollisia uskomuksia sellaisik-
si, että ne eivät olisi ristiriidassa tieteen
kanssa. Samalla kuitenkin häviää niiden
puhuttelevuus. Kuten Enqvist tuo esiin, se
usko, jota piispat ja akateemiset vaikutta-
jat puolustavat on jotakin vallan muuta
kuin se usko, jota miljoonat ihmiset päi-
vittäin elävät todeksi.

Luterilainen voi halveksua katolista
pyhimuskulttia taikauskona, mutta hänen
oma uskonsa rukouksen ja siunauksen
voimaan estää onnettomuuksia on ulko-
puoliselle aivan yhtälailla taikauskoa. Ju-
mala, joka puuttuu elämäntapahtumiin,
siis molekyylien ja atomien liikeisiin, on
niin mahdoton ajatus, että Enqvist ei ym-
märrä, miten sellainen on ylipäätään voi-
nut kenenkään päähän pälkähtää.

Silti Enqvist ei katso tieteeen todista-
neen Jumalaa mahdottomaksi. Kyse on
ennemminkin siitä, että hän – kuten minä-
kään – ei käsitä, mitä tällainen ajatus edes
voisi tarkoittaa. Hänelle uskonnottomuus
merkitsee koko teismi–ateismi-väittelyn
ulkopuolella olemista. Enqvist – kuten
minäkin – on epäröimättä valmis myöntä-
mään uskonnollisen elämäntavan moraali-
sen ja juridisen oikeutuksen. Ongelmia
syntyy vain silloin, kun käytetään valtaa
suhteessa muihin ihmisiin vetoamalla pe-
rusteettomiin uskomuksiin. Yksi Enqvis-
tin räikeimpiä esimerkkejä on yhdysvalta-
laisen papin, Fred Phelpsin kannanotto,
jonka mukaan vuoden 2004 tsunami oli
Jumalan kosto huoraaville ja homostele-
ville ruotsalaisille. ”Kiitos Jumala tästä
kaikesta! Me rukoilemme, että kaikki
20 000 tsunamin alle jäänyttä ruotsalaista
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julistetaan kuolleiksi”, Phelps jyrisi. Onko
tämä kunnioitettava uskonnollinen vakau-
mus vai sopisko Phelpsiä kutsua mielen-
vikaiseksi? Miksi piispamme eivät tuo-
mitse näitä hulluja? Vain siksikö, että he
vetoavat Jumalaan?

Suuri osa teologeja varmasti kuitenkin
yhtyy tässä Enqvistin moraaliseen kritiik-
kiin. Mutta kun tällaiset mielipuolisuudet
yritetään jotenkin tasoitella eettiseksi kes-
täväksi uskonnolliseksi vakaumukseksi,
joudutaan juuri sellaiseen älylliseen pelas-
tusoperaatioon, joka jättää uskonnottoman
ihmettelemään, millainen sitten on Juma-
la, joka voisi periaattessa estää tsunamin
mutta ei kuitenkaan puutu luonnontapah-
tumiin vaan pysyy ikuisesti ”tuonpuolei-
sena”. Ateistien ja teologien enemmistön
yhteinen moraalikritiikki johtaa toiset
väittämään, että uskonto on oikeasti jota-
kin vallan muuta ja toiset siihen johtopää-
tökseen, että käytännössä uskonto on hen-
genvaarallinen ase.

Enqvist menee mielestäni liian pitkäl-
le pohtiessaan, onko uskonto ”eräänlainen
mielen tauti” ja sellaisena jopa hoidetta-
vissa oleva. Toki tämä on mahdollista,
mutta periaatteessa on yhtä mahdollista,
että meiltä uskonnottomilta puuttuu jokin

kytkentä aivoissa, joka ”normaaleilla” ih-
misillä on. Kumpaa siis pitäisi hoitaa?
Tutkimusten valossa esimerkiksi uskovai-
set ovat anteliaampia mutta uskonnotto-
mat taas suvaitsevaisempia. Mitä loppujen
lopuksi on se ”uskonto”, joka tekee sitä tai
tätä? Tekeekö uskonto anteliaaksi vai kar-
kottaako se vain vähemmän anteliaat pois
piiristään?

Enqvistin kritiikki on yhtäältä uskon-
nollisuuden äärimuotojen moraalikritiik-
kiä, toisaalta filosofisen uskonpuolustuk-
sen rationaalista kritiikkiä. Uskonnon ra-
tionaalisuuden hinta näyttää olevan us-
konnon relevanssin katoaminen. Ihmisten
merkitykselliseksi kokema uskonto taas
tuo mukanaan monia moraalisia ja älylli-
siä ongelmia. Olisko ehkä paras panna
koko sana ”uskonto” vähäksi aikaa jää-
hylle ja keskittyä vain erilaisten uskomus-
ten ja tapojen rationaalisuuden ja moraali-
sen hyväksyttävyyden arviomiseen? Täl-
laiseen pohdintaan Enqvistin teos on ai-
van erinomainen kumppani.

Lopuksi terveisiä kustannustoimitta-
jalle: moni-sanan partitiivi on monta. Pää-
sinpäs sanomaan.

Pia Saloranta
YLEISESITYS JUUDAKSEN EVANKELIUMIN JULKAISEMISESTA
Tobias Churton: Kohtalon suudelma. Tositarina Juudaksen evankeliumista. Suom. Otto
Lappalainen. Helsinki: Multikustannus, 2009. 310 s.

Tobias Churtonin Juudaksen evankeliu-
mista kirjoittama teos Kohtalon suudelma
julkaistiin Multikustannuksen suomenkie-
lisenä käännöksenä loppuvuodesta 2009.
Kirjan kirjoittajaa mainostetaan teologi-
kirjailijana, säveltäjänä ja elokuvaohjaaja-
na. Esipuheessa Churton itse luonnehtii
kirjaa ”yhden tutkijan punnittuna mielipi-
teenä Juudaksen evankeliumin julkaisun
synnyttämästä kiinnostuksesta ja kiiste-
lystä”. Nämä kuvaukset lataavat väistä-
mättä odotuksia kirjan lukijalle. Näin te-

kee myös alaotsake ”Tositarina Juudaksen
evankeliumista”.

Kirjoittaja etenee teoksessa loogisesti
Juudaksen evankeliumin julkaisuun liitty-
västä kohusta itse tekstin sisältöön ja sen
nykypäivän tulkintoihin. Teos sopii yleis-
esitykseksi teologiasta ja sen eri osa-
alueista kiinnostuneelle maallikkolukijal-
le. Kirjailija on lukenut kattavan määrän
aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä ha-
vainnollistaa tietouttaan lukuisin esimer-
kein, lainauksin sekä viittauksin. Lisäksi
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Churton pyrkii tuomaan aiheen ja eritoten
gnostilaisuuden lähelle maallikkolukijaa.
Teos on siis hyvin populaari. Se ei kuiten-
kaan välttämättä ole paras mahdollinen
kannanotto, mikäli haluaa perehtyä Juu-
daksen evankeliumin julkaisemiseen liit-
tyvään kohuun ja itse tekstin problema-
tiikkaan.

Pyrkiessään tavoittamaan maallikko-
lukijan kirjoittaja sortuu ajoittain liiankin
yksinkertaistettuihin ajatusrakennelmiin
ja tulkintoihin, jotka näyttäytyvät sekava-
na ajatuksenvirtatekstinä, poukkoilevina
aasinsiltoina sekä anakronistisina histo-
riantulkintoina. Juudaksen evankeliumin
sisältöä kommentoiva osuus on ohut ja
eksegeettisessä mielessä paikoin kyseen-
alainen. Churton kritisoi Kohtalon suudel-
massa hyvin kärkkäästi Juudaksen evan-
keliumin julkaisuun kantaa ottaneita ryh-
mittymiä katolisesta kirkosta National
Geographiciin ja sen tutkijaryhmään.
Churtonin kritiikissään käyttämä paikoin
jopa tökerö ironia ja sarkasmi kääntyvät
kuitenkin valitettavasti kirjoittajaa itseään
vastaan. Voisin jopa väittää teoksen erot-
tuvan muista aiheesta kirjoitetuista julkai-
suista nimenomaan paikoittaisessa töke-
ryydessään sekä mauttomuudessaan. Esi-
merkiksi kuvatessaan Marvin Meyerin
rusketuksen  ja  hyvän puhetaidon perus-
teiksi hänen valitsemiselleen NG:n tutki-

jaryhmään, mielestäni on sopiva kysyä
ylittääkö kyseinen kannanotto mautto-
muuden rajan. Edellä kuvatun mauttoman
ironian lisäksi Churton tulkitsee tekstiä ja
gnostilaisuutta ilmiönä hyvin omavaltai-
sesti ja modernisoidusti, mikä saattaa luo-
da vääriä mielikuvia aiheesta ennestään
tietämättömälle lukijalle. Hän käsittelee
yksioikoisesti hyvin monitahoisia ja haas-
tavia kysymyksiä, mikä puolestaan saattaa
saada teologilukijan kiusaantumaan kirjaa
lukiessaan.

Kirja on ollut epäilemättä haastava
teos kääntäjälle. Teksti on monin paikoin
sekavaa pitkine lauseineen ja teemoista
toiseen laukkaamisineen. Lisäksi gnosti-
laisuuteen liittyvä erityissanasto tuo omat
ongelmansa suomen kielen kääntäjälle.
Ajoittain  silmään pistävä  kielen  vaikea-
selkoisuus lienee kuitenkin pikemminkin
alkuperäisen englanninkielisen version
ongelma, joka vain vahvistuu käännet-
täessä alkuperäinen teksti kieleltä toiselle.
Kokonaisuudessaan kääntäjä on silti on-
nistunut työssään. Kohtalon suudelma
kannattaa lukea yhtenä mielipiteenä Juu-
daksen evankeliumin sisällöstä ja tekstin
julkaisemisprosessista, mutta sen rinnalla
olisi ehdottomasti suositeltavaa huomioi-
da muut aiheesta kirjoitetut teokset.
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Vartijan matkassa 1890

Heidi Haahtela

Vartijassa keskusteltiin 120 vuotta sitten pappien alkoholin käytöstä. Huomiota herättivät

myös perättömät uutiset, joita leviteltiin Amerikassa toimivien suomalaispappien palkois-

ta. Elis Bergroth raportoi ”hetken tapahtumista” muun muassa seuraavaa:

Eräältä arvoisalta, yleistä kunnioitusta
nauttivalta vanhemmalta virkaveljeltä
saimme kirjeen, jossa hän lausuu: „Pap-
pissäädyssä on vielä joitakuita yksityisiä
jäseniä, jotka ovat koko säädylle häpeäksi
ja jotka elävät julkisissa synneissä, erittäin
juoppoudessa. Joka ainoa pappi tuntee joi-
takuita semmoisia. Miksi eivät virkaveljet
itse ota näitä langenneita ojentaaksensa?
Onhan meillä jo kontrahtikokouksia ylei-
sesti joka piirissä ainakin kerran vuodes-
sa. Eikö olisi soveliasta, että kontrahtiro-
vasti, kutsuessaan virkaveljiä kokouk-
seen, samalla ilmoittaisi, että sen eli sen,
joka on yleisesti tunnettu esim. juomarik-
si, välttämättömästi on tuleminen kokouk-
seen, niin että virkaveljet siellä ystävälli-
sesti hänen kanssansa saisivat puhua. Ellei
hän siitä parane, sopisi kokouksen päättää
ilmoittaa asiasta tuomiokapituliin, joka
kutsuisi hänet eteensä. Ainoastansa siinä
tapauksessa, että hän kieltäisi rikoksensa,
lykättäisiin asia maalliseen oikeuteen tut-
kittavaksi. Tämmöistä kuria käytettiin mi-

nun aikanani Kymnasiossa konventin
kautta ja se oli erinomainen oikaisemaan
langenneita toveria. Nyt eivät semmoiset
papit koskaan tule piirikokouksiin, odote-
taan visitatsionia ja niitä ei pidetä täällä [*
kirjoittaja on Arkki-hiippakunnasta] kym-
menenkään vuoden päästä. Ja sitten on
kansa niin säälivä, ettei se ollenkaan il-
moita tämmöisiä kohtia. Vaikeata ja hä-
peällistä tuo on, etteivät papit itse korjaa
tuommoisia kohtia, vaan seurakuntia pa-
koitetaan nostamaan kanteita opettajaansa
vastaan.  Ainakin minun uskoni on, että
kontrahtikokous, jossa virkaveljet ovat
koossa, on oikea forumi, missä tämmöisiä
ikäviä kohtia tulee ottaa tutkittavaksi. Ell-
eivät papit tahdo tämmöisiä kohtia korja-
ta, niin se todistaa suurta velttoutta. Onko
se oikea sääliminen, joka sallii häpiäpilk-
kuja pappissäädyssä! Annammehan näin
syytä kirkkomme solvaamiseen, ja oma-
tuntomme meitä tuomitsee, kun emme mi-
tään  tee  asiain parantamiseksi. Nyt kun
ensi syksynä yleisiä pappeinkokouksia
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kaikissa hippakunnissa pidetään, olisi
tämä tärkeä ja kipeä asia välttämättömästi
niissä tutkittava.” – Kirjottajan kanssa ol-
len ihan samaa mieltä, että tämä asia tar-
koin on tutkittava ja että toimiin tässä
huomautettujen epäkohtien poistamiseksi
välttämättömästi tulee ryhtyä, ja varmaan

toivoen, että hippakuntiemme Tuomioka-
pitulit myöskin näiden epäkohtien olemi-
sesta kärsivät, uskallamme ehdottaa, että
tämä asia pappeinkokouksissa otetaan
keskusteltavaksi ja että näin, kuten jo mo-
net enteet todistavat, parempi aika kirkol-
lemme koittaisi!

* * *

”Savossa” ja ”Päivälehdessä” on ollut
luettavana Amerikalainen uutinen, joka
sekin todistaa, miten mielellään levitetään
vaikka kuinka mielettömiä juttuja hyvän-
sä papeista, jotta saataisiin kansasta ka-
toamaan se kunnioitus ja rakkaus, jolla se
vielä pappejansa kohtelee. Otamme näyt-
teeksi tähän mitä papista muka uskotaan
ja kansalle siltä taholta uskotellaan:

„Suomalainen pappi Amerikassa. Sa-
volle kirjoitetaan, että ent. pastori A, Pel-
likka on 1 vuoden ajan ollut Pohjois-
Amerikan suomalaisten siirtokuntien luo-
na. Tultuaan sinne otettiin hänet vastaan
niinkuin ainakin sielunpaimen, sillä Ame-
rikassa ei kysellä kenenkään entisyyttä.
Vaan kovin vähäisen arvon panevat Ame-
rikan käytännölliset ihmiset papin viralle,
katsoen siihen mitättömään palkkaan,
mitä papille maksavat. Tanner sai kaitsel-
tavakseen 230 sielua, jotka maksoivat hä-
nelle palkkaa 1 pencen (noin 10 p.) kukin
kuussa. Vuoden palkka tämän mukaan te-
kee 300 Suomen mk. Yleensä ollaan sitä
mieltä, ettei pappi sunnuntaisaarnoistansa
tarvitse saada läheskään niin suurta palk-
kaa kuin työmies työstänsä. Tehköön vii-
kon varrella muuta työtä ja ansaitkoon
enemmän. Mutta Tanner oh tyytymätön ja
osoitti, miten suuria palkkoja Suomessa
seurakunnan ylikaitsijat saavat. Vaan seu-
rakunta pysyi jäykkänä ja antoi papilleen

vapaan vallan erota virastaan ja ruveta
muihin töihin. Kun sitten tästä palkkaju-
tusta nousi riidan rähinä, erkani seurakun-
nasta 200 jäsentä. Pappi kuitenkin jäi vir-
kaansa, ja voi siinä jotakuinkin elääkin,
kun sivutöikseen särkee työmiesten akoil-
le puita ja kantaa vettä.

Mihin kaikkiin tarkoituksiin suoma-
lainen pappi osanneekin virkataitoaan ja
mahtiaan käyttää, ei se vielä ole mitään
amerikalaisen papin toimien rinnalla. Pas-
tori Pellikka oli matkustamassa saarnaa-
maan, vaan myöhästyi junasta, jonka täh-
den etsi hevoskyytiä. Yhyttikin hevosmie-
hen, vaan ei ollut tarpeeksi asti rahaa
maksaa kyytiä. Hevosella ajaja oli eräs
Torniosta kotoisin oleva mies, jolla oli
pientä äkää Pellikkaa vastaan, koska P. oli
vähän pilkannut kaikkia pohjolaisia. Tor-
nion herralla oli kärryissään lammas, jota
pyysi pastorin kastamaan kyytipalkasta.
Ensin esteltyään toimitti pastori kasteen
kaikilla papillisilla menoilla ja pani lam-
paalle nimen.”

Mitä ensin Tannerin palkkaan tulee,
nousevat hänen tulonsa Lead Cityssä, Da-
kotassa, jossa hän on pappina, lähes 6000
markkaan. Ettei häntä puute rasita todista-
nee se, että hän jo on ehtinyt sieltä lähet-
tää rahaa kotimaahan velkojensa maksa-
miseksi, ja että hän eräälle ”Vartijan” toi-
mittajista lähetti 1000 markkaa kirjain os-
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tamista varten. Yhtä perätön kuin edelli-
nen osa jutussa on toinenkin. Kummastel-
la tosiaan täytyy, etteivät ”Savon” ja ”Päi-

välehden” toimittajatkin ymmärtäneet,
että tuossa jutussa heille syötettiin joten-
sakin paksu ”ankka”.
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