
Samassa veneessä

Pitkän historiansa aikana Kristuksen kirk-
ko on muuttunut hitaasti mutta varmasti ja
kehittynyt toisenlaiseksi kuin se oli alus-
sa. Samalla se on jakautunut moneen haa-
raan. Valistuksen ajan jälkeen kaikki kir-
kot ovat muuttuneet huomattavasti, ja ne,
jotka ovat halunneet pysyä samoina kuin
aina ennenkin, ovat vain muuttuneet mui-
ta hitaammin. Kirkkojen sanomasta pu-
huttaessa yleensä kiinnitetään huomiota
niiden julistamiin ydinoppeihin, joita pi-
detään muuttumattomina: Jumalan luo-
mistyö, Jeesuksen neitseellinen syntymä,
sovituskuolema ja ylösnousemus sekä Py-
hän Hengen työ ja viimeisten tapahtumien
julistaminen. Vanhan kirkon uskontun-
nustuksilla on ollut tässä kaikessa ratkai-
seva merkitys. Monesti sanotaan, että kir-
kon sanoma, sen uskottavuus ja muuttu-
mattomuus, seisovat tai kaatuvat uskon-
tunnustuksen varassa.

Tähän opillisesti, historiallisesti ja so-
siologisesti perusteltuun näkemykseen
liittyy kuitenkin yksi ongelma: uskontun-
nustuksen kohdat ovat ensi sijassa tun-
nuksia, joiden alle on koottu ja kootaan
edelleen hyvin erilaisia sisältöjä. Rooma-
laiskatoliselle kirkolle Jeesuksen neitseel-
lisestä syntymästä juontuu johdonmukai-
sesti neitsyt Marian erityinen kunnioitta-
minen, monelle luterilaiselle taas ensi si-
jassa lihaksi tulleen Jumalan saapuminen

pelastajaksi synnin vallassa olevaan
maailmaan, modernimmalle kristitylle
riittää tietoisuus siitä, että kristillisessä us-
kossa Jumala on tullut Jeesuksen hahmos-
sa puhuttavaksi. Yksille Jeesuksen risti ja
ylösnousemus merkitsevät samalla tavalla
uskovien voittoa maailmasta sekä niistä,
jotka uskovat eri tavalla. Toisille nämä sa-
mat symbolit nimenomaan yhdistävät
kaikkia kristittyjä. Ylösnoussutta ja kerran
tuomarina palaavaa Kristusta voi pitää
vääräuskoisten tuomarina, mystisen ilon
lähteenä tai sorrettujen vapauttajana. Va-
linnan varaa ja erilaisia muunnelmia riit-
tää.

Uskontunnustuksesta puhuu myös
arkkipiispa Kari Mäkinen Vartijan haas-
tattelussa. Arkkipiispanvaalin alla Mäki-
sen ja hänen vastaehdokkaansa Miikka
Ruokasen tukijat ja kannattajat taittoivat
peistä muun muassa Kotimaan blogimet-
sässä. Keskustelu pyöri pääasiassa sek-
suaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä,
jotka nykyään tuntuvat olevan kristityille
aivan keskeisiä uskonasioita. Jos uskon-
tunnustuksen  laatisivat  nykypäivän kon-
servatiiviset kristityt, siihen näyttäisi tule-
van oma pykälänsä heteroseksuaalisen
avioliiton normatiivisuudesta. Arkkipiis-
paehdokkaita koskenut keskustelu vajosi
odotetusti navanalustasoakin syvemmälle,
niin oikealla kuin vasemmalla. Häirikkö-
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kirjoituksia jouduttiin poistamaan tiuhaan,
mutta yhä useammat esittivät ihmettelyn-
sä siitä, miksi Kotimaa yleensä sallii ni-
mettömälle – vaan ei hajuttomalle – ”net-
tikansalle” puskasta ampumisen nimi-
merkkien suojasta. Sehän  sallitaan ylei-
sesti kaikkialla muuallakin, mutta eikö ai-
nakin nimellisesti kristillinen keskuste-
lufoorumi voisi tässä suhteessa olla roh-
keasti erilainen?

Nettikiivailussa oli kyse myös taiste-
lusta vallasta: kumpi puolue pääsee nis-
kan päälle ja kenen kuningas kammetaan
valtaistuimelle. Jotenkin taisi päästä
unohtumaan se, että arkkipiispa ei ole it-
sevaltainen kirkkoruhtinas tai luterilainen
paavi vaan primus inter pares, ensimmäi-
nen vertaistensa joukossa. Hän ei ole ih-
meidentekijä, joka vaikkapa taikoo homot
toiselle planeetalle. Kirkollisesta vallasta
on kyse tässä numerossa Pauliina Kainu-
laisen ja Matti Myllykosken artikkeleis-
sa. Kainulainen toteaa, että hierarkkisuus
on kirkossa edelleen voimissaan. Voinem-
me kuitenkin todeta, että vallankäytön on-
gelmat ovat Suomen luterilaisessa kirkos-
sa silti vielä siedettäviä eivätkä ainakaan
murhaavia, kun katsomme, miten vallan-
käyttö pahimmillaan ilmenee roomalais-
katolisessa  kirkossa. Voimme yhtyä sii-
hen, mitä Mikko Juva sanoo muistelmis-
saan kerratessaan yhteenottoaan vanhoil-

lislestadiolaisuuden   kanssa   1970–1980-
lukujen taitteessa. Hän viittaa lordi Acto-
nin maksiimiin: vallalla on taipumus tur-
mella ja ehdoton valta turmelee ehdotto-
masti.

Usein sanotaan, että kirkossa on katto
korkealla ja seinät kaukana toisistaan, ja
monet kirkossa aktiiviset ihmiset pitävät
sitä suurena ongelmana. Erilaisuus ja mo-
neus ovat vahingoksi unelmalle opillisesti
yhtenäisestä kirkosta, mutta ne eivät kui-
tenkaan merkitse uskonelämän latteutta.
Kolmannen vuosituhannen alkaessa Suo-
men evankelis-luterilaisessa kirkossa on
väistämättä monenlaisia ihmisiä, eikä yk-
sikään kuoronjohtaja saa heitä haluamal-
laan tavalla yksiäänisiksi. Suomalaisia lu-
terilaisia kristittyjä saa tuskin ajattele-
maan yhdellä ainoalla tavalla, olipa se sit-
ten jokin perinteisistä tavoista tai jotakin
muuta. Olisi kirkon etu, jos kaikki nämä
ihmiset, jotka haluavat olla kirkon jäseniä,
mahtuisivat sen seinien sisälle ja oppisivat
sietämään tai jopa ymmärtämään toisiaan.
Olisi kirkon etu, jos nähtäisiin, että juuri
kirkossa tavallisilla suomalaisilla ihmisil-
lä olisi tila, jossa taistelu vallasta ja totuu-
den omistamisesta ei ehkä olisikaan se
elämän kaikista tärkein asia.

Mikko Ketola

Matti Myllykoski
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Uskon yhteisö ja arjen usko

Arkkipiispa Kari Mäkisen haastattelu

Vartija tapasi arkkipiispa Kari Mäki-
sen tämän työhuoneessa Katajanokalla.
Arkkipiispan sihteerin Heikki Jääske-
läisen sytyttäessä kynttilää pöydälle
Mäkinen kysyi muka-hämmästyneenä,
eikö hänestä säteilevä kirkkaus riitä-
kään valaisemaan huonetta. Tämä  it-
seironinen välihuomautus kuvaa hyvin
uutta arkkipiispaa. Hän tietää hyvin,
että häneltä odotetaan vastauksia mo-
niin kiperiin kysymyksiin, välillä suo-
rastaan ihmeitä. Yhtä hyvin hän tietää,
ettei hän yksin pysty kirkastamaan pi-
meitä loukkoja tai muuttamaan todelli-
suutta toiveiden mukaiseksi. Arkkipiis-
pan pohdiskelevat ja toisinaan viipyile-
vät vastaukset paljastavat kuitenkin,
että kirkkoamme johtaa arkielämää ar-
vostava realisti, jolla on analyyttista sil-
mää.

Uskontunnustus, maailmankuva ja us-
kon syvin olemus
Miten oman aikamme kristitty voi mieles-

täsi suhtautua niihin uskontunnustuksen

kohtiin, jotka liittyvät aikansa kolmiker-

roksiseen maailmankuvaan? Miten olisi

syytä suhtautua esimerkiksi puheeseen

ruumiillisesta ylösnousemuksesta?

Aluksi on syytä selvittää, mistä on kysy-
mys: uskontunnustus ei ole erillisten to-
tuuslauseiden luettelo eikä se   perustu

luonnontieteelliseen selvitykseen todelli-
suuden luonteesta. Sen sijaan se on kristit-
tyjen yhteisön tiivis, kiteytynyt identitee-
tin ilmaus: tästä on kysymys, tähän us-
komme. Se liittyy oman syntyaikansa
maailmankuvaan, mutta merkityksen si-
tominen tähän ei tee oikeutta uskontun-
nustuksen perusluonteelle. Uskontunnus-
tuksessa on kysymys koko todellisuutta
koskevasta syvästä totuudesta, joka ei ole
riippuvainen historiallisesti muuttuvasta
maailmankuvasta eikä sen kaltaisista
asioista.

Mihin suuntaan lähtisit syventämään aja-

tusta tällaisesta uskosta?

Tästä voisi lähteä moneenkin suuntaan.
Olennaista on kuitenkin, että tunnuste-
taan, että uskontunnustuksessa  puhutaan
pohjimmiltaan siitä, mistä ei voi puhua,
koska itse asia on liian suuri, liian järisyt-
tävä ilmaistavaksi. Uskon ilmaiseminen
vaatii nöyryyttä. En kuitenkaan kulkisi
mystiikan suuntaan ainakaan siinä mieles-
sä, että minulle usko ei ole mystistä sulau-
tumista tuonpuoleiseen maailmaan. Lähti-
sin mieluummin liikkeelle credon lukemi-
sesta ääneen: silloin ei ajatella jokaista sa-
naa ja ajatusta vaan pikemminkin ikään
kuin astutaan sisään kristittyjen yhteiseen
uskoon. Tunnustus ei vaadi älyllistä ana-
lyysiä, vaan yksinkertaisen suostumisen:
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tässä se on, perimmältään totta, ja tähän
voin liittyä, vaikken kaikkea ymmärrä-
kään. Tätä voin peilata omaan maailmaa-
ni, tehdä kysymyksiä, ihmetellä, epäillä-
kin. Jumalan läsnäolon todellisuus saa sii-
nä ilmauksensa; samassa uskossa polvis-
tumme ehtoollispöytään. Usko on arkipäi-
väinen asia eikä siltä pidä odottaa erityistä
tietoisuuden tilaa, latautumista tai intensi-
teettiä. Yhteiseen uskoon voi liittyä sil-
loinkin, kun henkilökohtainen usko on
hauras tai himmeä.

Mikä sinulle särähtää siinä, että kivenko-

vaan korostetaan uskontunnustuksen si-

sältöjen totuutta?

Sellainen vaatimus siirtää modernin posi-
tivismin kontekstiin, joka on jotakin aivan
muuta. Toiseksi sellaisessa särähtää ihmi-
sen hybris: Jumala pyritään ottamaan hal-
lintaan, häneen tarraudutaan ehdotonta
varmuutta etsien. Silloin ei viime kädessä
ole kysymys uskosta vaan pelosta.

Voisiko tällaista suhtautumista kuvata tai-

kauskoiseksi?

Ehkä.

Tai tosikkomaiseksi?

Se voisi olla aika hyvä luonnehdinta.

Millä tavalla me olemme luterilaisia?
Millä tavalla kirkkomme tunnustuskirjat

ovat edelleen ohjeelliset? Mikä on mieles-

täsi modernin luterilaisuuden teologinen

ydin? Missä mielessä Lutherilla tulee olla

kirkossamme arvovaltaa?

Tunnustuskirjat ovat perusdokumentteja,
joille luterilainen identiteetti   rakentuu.
Niiden merkitys on suhteutettava oman
aikansa asioihin: kulttuuriin, teologiseen
keskusteluun, yhteiskunnalliseen tilantee-

seen ja muuhun asiaankuuluvaan. Tun-
nustuskirjat liittyvät tiettyyn historialli-
seen vaiheeseen, jossa on reagoitu väärik-
si koettuihin opetuksiin. Papin kannalta
tunnustuskirjoihin liittyy erikoislaatuinen
jännite: yhtäältä ne eivät ole luonteeltaan
juridisia asiakirjoja, mutta kuitenkin kirk-
kolaki velvoittaa pappia sitoutumaan tun-
nustuskirjojen opetukseen. Papin on syytä
tuntea sekä tunnustuskirjat että konteksti,
jossa ne ovat syntyneet.

Tuntevatko papit todella tunnustuskirjo-

ja?

Pappien ei tarvitse kulkea tunnustuskirjat
takataskussa ja tarkistaa aina sieltä, ettei
horjahda oikeasta opista, mutta niiden il-
mentämä luterilaisuuden perusta on myös
papin työn perusta. Kirkko on ajan kulues-
sa toistuvasti kiteyttänyt tunnustuskirjojen
ydinsisältöä etenkin katekismuksiin. Pap-
peuteen kuuluu myös luottamus kirkkoa
kohtaan yhteisönä, joka kasvaa tunnustuk-
sen juuresta. Pappi joutuu työssään peilaa-
maan luterilaisen uskontulkinnan sisältöjä
inhimillisiin tilanteisiin, joita ei ole sellai-
sinaan koskaan aikaisemmin ollut. Tun-
nustusta siis tulkitaan jatkuvasti, se kuu-
luu sen luonteeseen. Tällaisessa prosessis-
sa pappi sitoutuu olemaan tunnustuksen
juuresta kasvavassa puussa. On hybristä
ajatella, että minä tiedän Jumalan tahdon
paremmin kuin koko yhteisö.

Entä Lutherin arvovalta?

Luther on kirkkomme merkittävin opetta-
ja. Hänen perusoivalluksensa pelastukses-
ta, ihmisestä ja  uskon ydinasioista ovat
kirkolle  kantavia,  mutta  on  muistettava,
että myös Luther on yksi meistä; hän ei
ole erehtymätön opettaja.
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Systemaatikot näkevät Lutherin hyvinkin

tärkeäksi. Pitäisikö  Lutherin  olla meille

suomalaisille tutumpi, etenkin kun ajatel-

laan, että reformaation 500-vuotisjuhla-

vuosi odottaa vuonna 2017?

Luulenpa, että Luther olisi reagoinut täl-
laiseen keskusteluun sanomalla: ”Älkää
nyt minusta puhuko, puhukaa asiasta.”
Lutheria ei pidä glorifioida; hän oli ja on
samanlainen simul iustus et peccator kuin
me muutkin. Jos tämä pidetään mielessä,
hänen kirjoituksistaan voi ammentaa mo-
nipuolisesti. Hänellä on uskonkysymysten
lisäksi annettavaa esimerkiksi  kulttuurin
ja  kasvatuksen  alalla. Tällainen näköala
Lutheriin on dynaaminen: ei ole hyvä
pilkkoa todellisuutta ja erottaa opillisia
kysymyksiä omaksi osastokseen. Inhimil-
linen todellisuus on yksi kokonaisuus.

Mitä annettavaa kirkolla on tavisjäsenel-

le, joka ei ehdi tai ole innostunut osallis-

tumaan   aktiivisesti jumalanpalveluksiin

tai muuhun kirkon toimintaan? Mitä kir-

kon olisi pyrittävä antamaan sellaiselle

ihmiselle?

Tällaisen kysymyksen takana kuulen ajat-
telutavan: kirkko on täällä ja sen jäsenet
ovat tuolla. Tällainen ajattelutapa on var-
sin tavallinen. Mutta kirkko ei ole jäsen-
tensä ulkopuolella. Erottelevan ajattelun
taustalla on kaksi ilmiötä. Pietismin perin-
ne on vaikuttanut siihen, että uskonnolli-
sen erityislaadun omaavien on ymmärret-
ty muodostavan varsinaisen kirkon. Toi-
sena taustatekijänä on sekularisaatiotul-
kinta, jonka pohjalta vieraantuneiksi lei-
mattuja kirkon jäseniä on pyritty saamaan
runsaan toiminnan avulla varsinaisiksi jä-
seniksi. Näin tavallisista seurakuntalaisis-
ta on tullut kirkon objekteja eikä subjekte-
ja.

Ydinkysymys on siinä, mikä jäsenyy-
den merkitys ihmiselle voi olla. Siihen
liittyvät joka tapauksessa suuret perus-
asiat: elämä, Jumala, armo, rakkaus ja niin
edelleen. Juuri näiden takia kirkko on ole-
massa; kosketuspinta niissä  on jäsenyy-
den merkityksen kannalta olennaista. Jot-
ta voisin keskustella siitä, miten usko voi
olla merkityksellinen joillekin, minun täy-
tyisi ensin kuulla näiden ihmisten aidot ja
todet kysymykset. Tämä ei ole yksinker-
taista. Minusta kirkossa on tärkeää löytää
hienovarainen vuorovaikutus uskon perin-
nön ja jäsenten elämän välillä. Ei ole
mielekästä tarjota valmista katsomuspa-
kettia ihmiselle, joka esimerkiksi on saa-
nut potkut työstään tai on eroamassa puo-
lisostaan. Häntä on kuunneltava ja hänen
elämänsä kokemus otettava todesta.

Laajemmalta kannalta katsottuna yh-
teisen keskustelun suunta vahvistuu siten,
että uskonnollista elämänpiiriä ei eroteta
omaksi kulttuurin lohkokseen, vaan inhi-
millinen kulttuuri nähdään kokonaisuu-
deksi. Siksi kirkon työssä tarvitaan teolo-
gisen sivistyksen lisäksi kulttuurintutki-
muksen ja sosiologian ymmärtämistä.
Näiden vuorovaikutuksesta syntyy luovaa
teologiaa.

Jos kirkko ymmärretään veneeksi,
kaikkia ei tarvitse nähdä soutajiksi. Toiset
voivat yksinkertaisesti vain olla mukana
veneessä, jos niin parhaaksi kokevat.
Kirkko Kristuksen ruumiina on mielestäni
tällainen: siinä on monenlaisia jäseniä, ja
jäsenyyden ehto ei ole toiminta vaan yk-
sinkertaisesti se, että on osa ruumista. Ih-
misten arki on moninaista,eikä kirkon tar-

Lutheria ei pidä glorifioida; hän oli ja on saman-
lainen simul iustus et peccator kuin me muutkin.
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vitse keksiä tempauksia, joilla ihmiset
saataisiin aktivoitumaan mukaan kirkon
toimintaan. Kristityn ensisijainen tehtävä
ei ole seurakunnan toimintaan osallistu-
misessa vaan siinä, että elää ihmisen elä-
mää omassa arjessaan.

Usko ja kirjallisuus
Monet ihmiset näyttävät löytävän lohdu-

tusta ja toivoa Raamatun ja hartauskirjal-

lisuuden sijaan kaunokirjallisuudesta.

Millaisena näet kaunokirjallisuuden mer-

kityksen ihmisten hengellisessä/henkises-

sä kehityksessä ja etsinnässä. Mitkä kirjat

ovat olleet sinulle itsellesi merkittävim-

piä?

Vaarana on, että syntyy kaksi foorumia,
joilla puhutaan elämän suurista perusasi-
oista – taiteiden kenttä ja kirkollis-uskon-
nollinen kenttä, eivätkä ne ole kosketuk-
sissa. Yhteisen alueen näkemistä vaikeut-
tavat historialliset rasitteet

Taiteet ovat ilman muuta niitä kenttiä,
joilla  käsitellään sekä yhteiskunnan  että
ihmisen syviä kerroksia. Kaikki hyvä tai-
de koskettaa elämän perusasioita,  kysy-
myksiä, joita myös usko käsittelee. Ja tie-
tysti on kiehtovaa ja dynaamista se, että
myös taiteen merkitykset rakentuvat vii-
me kädessä vastaanottajan mielessä. Tai-
de ei itse voi määritellä, millaisia merki-
tyksiä sille annetaan. Meillä on kolme
ajattelutapaa, joilla yritetään kuvata sitä,
mikä on kristillistä kirjallisuutta. Yhden
mukaan kristitty kirjailija kirjoittaa kirjoja
kristittynä, siis tekijä on ratkaiseva. Toi-

nen on se, että kirjailijan sijasta katsotaan
tekstiä ja sitä, miten se mahdollisesti il-
mentää jotakin kristillistä tematiikkaa tai
aihetta. Kolmanneksi voi kysyä, voisiko
olla olemassa jokin erityisesti uskonnolli-
nen lukutapa, jota seuraten merkitykset
rakentuvat vastaanottajan mielessä. Täl-
lainen uskonnollinen lukeminen edellyttää
ennen muuta kirjallisuudelle ominaisen
yksinäisyyden murentamista. Kirjallisuus
on taidemuoto, joka on yhden ihmisen
viesti yhdelle ihmiselle. Se kirjoitetaan
yksinäisessä huoneessa, sitä seuraa moni-
mutkainen tekninen ja taloudellinen pro-
sessi, sitten se luetaan yhdessä yksinäises-
sä huoneessa. Miten tämä vastaanottajan
yksinäisyys voisi murtua? Hyvä esimerk-
ki siitä on se, kun lapsille luetaan ääneen,
jolloin tapahtuu jokin sellainen tajuami-
nen, että enää ei olekaan kyse vain minun
tarinastani tai minun vastaanottamisesta-
ni, vaan kokemus muuttuu yhteiseksi.
Teatterin ja elokuvan osalta tämä toimii
paremmin. Toinen näkökulma on se, voi-
siko uskonnollinen lukeminen olla sellais-
ta, jossa tunnistetaan taiteesta sellaisia
kärsimyksen ja elämän ääniä, jotka muu-
ten jäävät tunnistamatta.

Omat merkittävimmiltä tuntuneet lu-
kukokemukseni ovat vaihdelleet vuosien
mittaan. Nuoruudesta sellainen on Gabriel
Garcia Marquezin Kukapa everstille kir-

joittaisi, joka on järjettömän toivon ro-
maani. Se edustaa maagista realismia,
joka todistaa siitä, että myytit ja tarinat
saattavat kertoa todellisuudesta enemmän
kuin faktat. Ja syvästi on minua järisyttä-
nyt Paavo Rintalan Minä, Grünewald, ja
sen ristin teologia. Rintala oli illuusionsa
menettänyt mies. Kirja kertoo maailmas-
ta, jossa sekä ihminen että Jumala joutu-
vat uhreiksi. Se on tämän maailman todel-

Vaarana on, että syntyy kaksi foorumia, joilla pu-
hutaan elämän suurista perusasioista – taiteiden
kenttä ja kirkollis-uskonnollinen kenttä, eivätkä
ne ole kosketuksissa.

86



lisuutta. Elämässä voi menettää kaikken-
sa, niin Kristus menetti kaikkensa. Niin
tapahtuu Matthias Grünewaldille, Isenhei-
min kuuluisan Ristiinnaulitun tekijälle.
Hän kävelee romaanin lopussa kaikki ka-
dottaneena paljaana ihmisenä saksalaisen
maaseudun halki. Ja kohtauksessa on
sanomatonta valoa ja vapautta. Se on hui-

kea juttu, se on tehnyt minuun todella vai-
kutuksen.

Näistä sanoista on vaikea jatkaa enää mi-

hinkään suuntaan. Kiitos haastattelusta!

Haastattelu: Mikko Ketola

& Matti Myllykoski

* * *

Planeetta kuin elämän lautta

Elämän lautalla

kellun,

kuljen kohti

määrätöntä

päämäärää.

tänään tässä,

huomenna jo jossakin

toisin ajatuksin.

Ahdistavalta

tämä tuntuu,

tämän Planeetan

mukana eläminen.

– Esa Pyyne
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Pauliina Kainulainen

Räystäsremonttia ja aukeita maisemia

- kokemuksia kirkollisesta vallasta

Tätä kirjoittaessani toimin Enon seura-
kunnan vs. kirkkoherrana Joensuun seura-
kuntayhtymässä. Kyseessä on muutaman
kuukauden pesti naapuriseurakuntaa pal-
velemassa, pieni tauko tutkijan työhöni.
Mieleen on palautunut takavuosien aja-
tukseni: Ei pidä hakeutua kirkkoherraksi,
sillä siinä hommassa joutuu suunnittele-
maan kirkon räystäsremonttia, eikä minul-
la ole siihen pätevyyttä!

Enossa työnkuvaani ehtii mahtua mo-
nenlaista hallinnollista ja toimitilojen uu-
delleenjärjestelyyn liittyvää aktiviteettia.
Kokemus on joka tapauksessa hyödylli-
nen. Se muistuttaa, että valta-asemassa ei
voi aina valita mihin energiansa käyttää.
Johtajan tehtävä on olla yhteisön käytettä-
vissä ja palveluksessa. Vastapainoksi val-
ta myös ajoittain mahdollistaa omien nä-
kyjen reippaan eteenpäin viemisen tai an-
taa kaikupohjan sanottavalle.

Vuosituhannen vaihteessa toimin pie-
nen Värtsilän seurakunnan vt. kirkkoher-
rana pari vuotta. Muuta kosketuspintaa
kirkolliseen vallankäyttöön olen kerännyt
evankelis-luterilaisen kirkolliskokoukses-
sa Kuopion hiippakunnan pappisedustaja-
na vuodesta 2004.  Kirkolliskokouksessa
istun perustevaliokunnassa, nykykaudella
sen varapuheenjohtajana. Sanan valtaa il-
man muodollista virka-asemaa saa käyttää

kirjoittamalla, luennoimalla, puhumalla
radion hartausohjelmissa ja antamalla
haastatteluja. Sydäntäni lähellä on erityi-
sesti kristinuskon ekologinen vastuu ja
luonnon hengellinen merkitys. Nämä tee-
mat ovat viime vuosina kiinnostaneet mo-
nia kirkossa ja sen ulkopuolellakin, muun
muassa akateemisessa maailmassa.

Kirkolliskokous ja hierarkian ansat
Ylikorostunut hierarkkisuus vammauttaa
kristillisiä kirkkoja ympäri maailmaa,
myös omaamme. Hierarkialla voi par-
haassa tapauksessa olla rakenteita selkiyt-
tävä roolinsa. Esimerkiksi papin tai piis-
pan virka voi mielekkäällä tavalla palvella
kokonaisuutta. Mutta kun hierarkia alkaa
elää omaa elämäänsä, se helposti antautuu
alistusrakennelmien palvelukseen.

Feministiset ja ekofeministiset filoso-
fit ovat ansiokkaasti analysoineet länsi-
maisen kulttuurin laajoja aatehistoriallisia
kaaria. Jo antiikista, ja osittain kristinus-
kon alkulähteistäkin, olemme perineet tai-
pumuksen hahmottaa todellisuutta dualis-
tisesti tai paremmin sanottuna korostetun
dikotomisesti. Länsimainen ihminen on
tottunut erottamaan ihmisyydessä järjen ja
tunteen asettaen järjen tärkeämmäksi. Ih-
misessä arvostetaan ennen muuta hänen
mieltään, ruumista on aliarvostettu. Nai-
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nen ja mies on nähty hyvin erilaisina ja
pitkään eriarvoisina. Ihmisen erillisyyttä
muusta luonnosta on haluttu painottaa.
Ajatteluumme on sisäänrakennettu diko-
tomisuus yhdistettynä hierarkkisuuteen.
Näin on luotu otollinen pohja alistusra-
kenteille, jotka ovat tukahduttaneet esi-
merkiksi naisten tai homoseksuaalisten
ihmisten tai luonnon elämää.

Juutalaisuudesta ja kristinuskosta (mi-
käli ne irrottautuvat patriarkaalisista piir-
teistään) on löydettävissä myös vahvoja
vastavirtauksia tällaiselle dikotomisuudel-
le. Feministi- ja ekoteologit ovat työstä-
neet tällaisia mahdollisuuksia. Feministi-
teologiassa on pohdittu myös vallan ole-
musta: valta ei automaattisesti tarkoita
valtaa toisten yli. Valta voi ja sen tulee
olla valtaa toisten kanssa.

En kuitenkaan mene tässä kirjoituk-
sessa   syvemmälle feministiseen vallan
analyysiin, sillä en ole siihen kunnolla pe-
rehtynyt. Mutta tässä kuten hyvin monissa
muissakin kysymyksissä feministinen nä-
kökulma on  osoittautunut selitysvoimai-
seksi. Naisnäkökulmasta löytyy joitain
näkymiä siihen,  miksi  koen  esimerkiksi
kirkolliskokouksen valiokuntatyöskente-
lyn usein turhauttavaksi ja siellä vallitse-
van keskustelukulttuurin itselleni vieraak-
si. Samaa ovat sanoneet jotkut muut nai-
set, joiden kanssa olen aiheesta viime
vuosina vaihtanut ajatuksia.

Kenties keskustelukulttuuri peruste-
valiokunnassa on omanlaisensa, sillä va-
liokunnan tehtävänä on selvittää käsiteltä-
vinä olevien asioiden opillisia ja muita pe-
riaatteellisia lähtökohtia ja vaikutuksia.
Kirkon tärkeissä ratkaisuissa on tarpeen
tarkastella asioita teologisista ja hengelli-
sistä perspektiiveistä. Mutta olen kysynyt
– ääneenkin – miksi teologia ymmärre-

tään työskentelyssä kovin kapeasti, kun
teologia kaventuu lähes pelkäksi dogma-
tiikaksi. Oman näkemykseni mukaan teo-
logiassa oppi on vain yksi osa-alue, tärkeä
yhteisön identiteetin kannalta mutta ei tär-
keämpi  kuin  vaikkapa spiritualiteetti tai
etiikka. Näiden eri osa-alueiden tulee olla
vuorovaikutuksessa tai kokonaisuus vää-
ristyy.

Koen keskustelukulttuurin ajoittain
myös vastakkainasetteluja korostavana ja
kilpailuhenkisenä, siis liian hierarkkisena.
Asetelmasta on kuitenkin vaikea irrottau-
tua ja huomaan itse osallistuvani saman-
tapaiseen teologisten aseiden kalisteluun
kuin toisia painotuksia edustavat valio-
kunnan jäsenet. Sodankäynnin mielleyh-
tymät tuntuvat perustavalla tavalla vierail-
ta, vaikka onkin selvää että myös kristilli-
sissä yhteisöissä elämään kuuluvat kon-
fliktit. Keskustelun käytänteitä ja kirkol-
liskokouksen rakenteita on kuitenkin
mahdotonta muuttaa käden käänteessä.
Rakenteissa on oltava mukana jos mielii
vähitellen niihin myös vaikuttaa.

Kokonaiskuvani ei kuitenkaan ole
pelkkää turhaumaa. Kirkolliskokouksessa
vallitsee julkisten puheiden ja muiden kä-
denvääntöjen ympärillä hyvä yhteishenki
ja ilo siitä, että on mahdollisuus tutustua
kiinnostaviin ihmisiin joka puolelta Suo-
mea ja erityyppisistä hengellisistä yhtei-
söistä. Kirkolliskokouksen jäsenyys antaa
aukeita näköaloja kirkkoni toiminnan ko-

Ajatteluumme on sisäänrakennettu dikotomisuus
yhdistettynä hierarkkisuuteen. Näin on luotu otol-
linen pohja alistusrakenteille, jotka ovat tukah-
duttaneet esimerkiksi naisten tai homoseksuaalis-
ten ihmisten tai luonnon elämää.
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konaisuuteen. Onpa vuosien mittaan ker-
tynyt myös kokemuksia, jotka ovat ylittä-
neet odotukset myönteisesti. Erityisen
lämmöllä ajattelen prosessia, jossa koor-
dinoimani aloite kirkon ilmasto-ohjelman
luomiseksi sai kirkolliskokoukselta hyvin
vankan tuen ja asia eteni joka vaiheessa
rivakasti.

Kirkolliskokouksessa kuten muuten-
kin kirkossa pyöritetään edelleen vuosi-
kymmenten kestoaiheita kuten naispap-
peuden vaikutuksia. Oma linjani on, että
keskustelua tällaisista aiheista ei kukaan
voi mahtikäskyllään lopettaa, vaikka kir-
kon voimia kuluu niihin paljon. Niinpä on
pyrittävä määrätietoisesti tuomaan julki-
seen keskusteluun aiheita, jotka ovat vielä
olennaisempia ajassa jossa elämme. Ne
pitää kyetä tarjoamaan riittävän kiinnosta-
valla tavalla, jotta mediakin lähtee leik-
kiin mukaan.

Oman kirkkoni kirkolliskokouksen
hallintokulttuuri on kuulemani mukaan
jokseenkin  jäykkää kun  sitä  vertaa mo-
nien muiden sisarkirkkojen kirkollisko-
kousten toiminnan tapoihin. Meillä ei ole
esimerkiksi tapana kutsua vierailijoita,
mikä vaikuttaa siihen, että usein tärkeät
globaalit haasteet jäävät aivan marginaali-
siksi teemoiksi ja intohimoiset keskustelut
käydään pienehköistä hallinnollisista uu-
distuksista. Kenties muutoksen tuulet ovat
viriämässä, sillä nykyinen kirkolliskokous
on päättänyt perustaa uuden tulevaisuus-
valiokunnan seuraavan nelivuotiskauden
alusta 2012 alkaen. Tulevaisuusvaliokun-
ta tarjoaa mahdollisuuden asettaa päätet-
täviä asioita laajempiin yhteyksiin ja tär-
keysjärjestykseen.

Asioiden panemisesta tärkeys-
järjestykseen
Osa johtajuutta ja yhteisöä palvelevaa val-
lankäyttöä on kyetä laittamaan asioita tär-
keysjärjestykseen. Koetan omissa valin-
noissani pitää katseen omissa erityisvah-
vuuksissani, joilla voisi olla käyttöä kir-
kossani ja suomalaisessa yhteiskunnassa.
Käytännössä tämä on tarkoittanut,  etten
ole toistaiseksi hakeutunut vakituisiin vir-
koihin, jotka rajoittaisivat tutkimus- ja
luennointityöhön käytettävää aikaa. Toi-
saalta en ole myöskään asettunut koko-
naan akateemiseen maailmaan, sillä koen
tärkeäksi säilyttää elävän kosketuksen
kirkkoni elämään sen joka tasolla. Olen
siis muutaman vuoden välein vaihtanut
tutkijan työstä papin perustyöhön seura-
kunnassa, joko kirkkoherran tehtävissä tai
seurakuntapastorina. Tällaisesta ”yksi jal-
ka kirkossa, yksi akatemiassa” -positiosta
on myös olennaista hyötyä teologian teke-
misessä, ainakin jos esikuvana on vapau-
tuksen teologioiden painotus teologian
tietoisesta yhteydestä ympäröivään yh-
teiskunnalliseen tilanteeseen.

Kun kirkkohallituksessa on avautunut
tärkeitä kirkollisia vaikuttamisen paikko-
ja, olen lyhyemmän tai pidemmän harkin-
nan jälkeen jättänyt hakematta kyseisiä
virkoja. Yksi tärkeä peruste itselleni on
ollut sitoutuminen Pohjois-Karjalaan ja
sen luontoon. Yhteydellä tiettyyn paik-
kaan ja tiettyihin aukeisiin maisemiin on
minulle perustavanlaatuista hengellistä
merkitystä. Erämaa, marginaali, on hyvä
paikka koettaa hahmottaa kirkkoni   ja
koko kulttuurini kulkusuuntaa ja arvioida
sitä. Päivittäinen yhteys vuorokauden ja
vuodenaikojen rytmiin Höytiäisen ja Pie-
lisen rannoilla pitää minut koossa hajotta-
vassa mekanistisessa kulttuurissamme,
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jonka valtavirtaukset vievät koko ajan
kauemmas luontoyhteydestä ja välittö-
mästä persoonallisesta yhteydestä ihmis-
ten kesken. Tärkeä osa hengellistä valtaa
on visiointi. Visiointi vaatii väljyyttä ym-
pärilleen. Kokemukseni mukaan ja mo-
nien keskustelujen pohjalta vaikuttaa, että
kirkkoherran tai jonkun muun korkean
kirkollisen viran hoitaminen syö tehok-
kaasti tuota väljyyttä.

Kosketus pohjoiskarjalaiseen luon-
toon on tuonut mukanaan myös osallistu-
misen paikallisiin ekologisiin ja sosiaali-
siin kamppailuihin, kuten kansalaisliik-
keeseen uraanikaivosten perustamista
vastaan. Kyseinen kansalaisliike muodos-
tuu laajasta verkostosta erityyppisiä toi-
mijoita, kuten esimerkiksi luontoaktivis-
teista, maanviljelijöistä, kulttuuriväestä –
ja seurakunta-aktiiveista. Kirkolla on ko-
konaisuudessa oma tasaveroinen ja arvos-
tettu roolinsa, kun se pyrkii antamaan ää-
nen niille jotka on peloteltu hiljaisiksi.
Uraaniliikkeessä olen myös saanut koke-
musta toimivasta jaetusta johtajuudesta.
Jaetun johtajuuden malleja olisi hyvä ko-
keilla myös kirkon elämässä siellä, missä
se olisi luontevaa.

Kansalaisaktivismi on osaltaan avan-
nut uusia näkymiä teologian olemukseen
ja tehtävään julkisessa keskustelussa. Si-
toutuminen tiettyihin ihmisiin ja paikkoi-
hin, niiden tunteminen, on tärkeä osa joh-
tajuutta.

Hengellisen vallan omimmat kasvot
Kirkon elämässä käydään keskustelua tä-
män ajan asettamista vaatimuksista seura-
kunnan johtajalle. Keskustellaan kirkko-
herran vaalitavasta, joka nykymuodossaan
aiheuttaa ongelmia erityisesti suurissa
kaupunkiseurakunnissa. Monien mielestä

kirkkoherra on valittava hänen hallinnol-
listen kykyjensä perusteella.

En väheksy hallinnollista kyvykkyyt-
tä, mutta kristillisillä seurakunnilla ei ole
varaa luopua ajatuksesta, että ensisijaises-
ti kirkkoherra on yhteisönsä hengellinen
johtaja. Tälle keskeiselle ulottuvuudelle
on raivattava tilaa tavalla tai toisella. Tällä
hetkellä käy usein niin, että henkilö vali-
taan johtajan virkaan siksi että hän osoit-
taa kyvykkyyttä hengelliseen johtajuu-
teen. Käytännössä kuitenkin lukematto-
mat hallinnolliset tehtävät vievät väljyy-
den ja voimat  hengelliseen  johtajuuteen
kuuluvalta visioinnilta ja uudistustyöltä.

Mistä malleja siihen, miten hengellis-
tä johtajuutta voisi vahvistaa? Mieleeni
tulee ruotsalainen emerituspiispa Martin
Lönnebo, jolla kuulemani mukaan oli vi-
rassa ollessaan kapitulissa kangaspuut.
Aika ajoin piispa vetäytyi rauhassa kuto-
maan kangasta. Mikä mahdollisuus medi-
taatiolle, ja vieläpä yhdistettynä kätten
työhön. Johtaja jos kuka tarvitsee yksin-
oloa ja oman spiritualiteettinsa vaalimista.
Muuten hän ahdistuu ja levittää ahdistus-
taan koko yhteisöön. Edesmennyt käytän-
nöllisen teologian professori Heikki Ko-
tila on kirjoittanut blogissaan, että kirk-
komme on masentunut. Kysyn, johtuuko
se siitä, että kukaan ei uskalla raivata it-
selleen tilaa hiljentyä ja etsiä innostavia
hengellisiä näköaloja? Tuijottaminen las-

Tärkeä osa hengellistä valtaa on visiointi. Visioin-
ti vaatii väljyyttä ympärilleen. Kokemukseni mu-
kaan ja monien keskustelujen pohjalta vaikuttaa,
että kirkkoherran tai jonkun muun korkean kirkol-
lisen viran hoitaminen syö tehokkaasti tuota väl-
jyyttä.
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kevaan jäsenmäärään ja kasvavaan eläköi-
tyvien määrään masentaa jos kirkon kes-
keinen olemassaolon syy katoaa silmistä.

Oman näkemykseni mukaan kirkon
tehtävän ydintä on huolehtia köyhimmis-
tä; valta on kykyä puolustaa haavoittu-
vimpia. Tämän tehtävän toteuttamisen
mahdollistaa selkeä julistus armosta ja
raamatullisen laaja käsitys pelastuksesta.
Pelastuksella   on   heijastusvaikutuksensa
myös tämänpuoleisen elämän kysymyk-
sissä kuten suhteessa omaan ruumiillisuu-
teen, yhteiskunnan oikeudenmukaisessa
järjestämisessä ja luonnon tasapainon var-
jelemisessa.

Naiseus ja kirkollinen valta
Ensimmäisen naispuolisen piispan Irja
Askolan valinta on herättänyt voimakkai-
ta tunteita. Joissakin kielteisiä, mutta hy-
vin monenlaisissa ihmisissä myös kirkon
reunoilla tai ulkopuolella erittäin myöntei-
siä. Ihmiset kokevat, että hänessä ruumiil-
listuu ja konkretisoituu hengellisyys, jossa
köyhät ovat etusijalla. Irja Askolan tapaan
toimia kuuluu myös verkostoituminen ja
yhteinen ideointi.

Monet naiset kuten Irja Askola tai
Anna-Maija Raittila ovat merkittäviä
teologeja vaikkeivät kaikki näe sitä. Hei-
dän teologiansa saa ilmauksensa esimer-
kiksi runo- tai päiväkirjamuodossa. Tässä
he sijoittuvat kirkon naismystikoiden jat-
kumolle.

Runous on oiva tapa ilmaista viisaus-
teologiaa eli teologian mystistä ulottu-
vuutta, jota kirkossamme on pitkään aliar-
vostettu. Teologiaksi on tunnustettu vain
yliopistomaailmalle delegoitu opillisesti
ja rationaalisesti painottunut pohdiskelu.
Teologia on katsonut taaksepäin histo-
riaan, eikä teologian  konstruktiivista eli
uutta rakentavaa ulottuvuutta ole pidetty
riittävän tieteellisenä, jotta sitä kannattaisi
tavoitella.

Itse olen väitellyt teologian tohtoriksi
Joensuun yliopistossa ekofeministisestä
teologiasta ja tiedonkäsityksestä. Tutki-
musprosessin keskeinen anti on ollut aika
ja mahdollisuus syventyä tärkeänä pitä-
määni aihepiiriin. Lisäksi tohtorin titteli
antaa edelleen monien ihmisten silmissä
arvovaltaa lausua ajatuksiaan ääneen. Ty-
töttelyyn en tosin ole törmännyt kirkolli-
sen vallan kuvioissa ennen enkä jälkeen
tohtoroitumisen.

Aivan toinen asia on se, että vaikka
kirkossa on tilaa tuoda keskusteluun esi-
merkiksi feministisiä näkökulmia, eivät
tällaiset painotukset tahdo millään saada
pysyvää jalansijaa kirkon arjessa. Juma-
lanpalveluksen kieli on hyvin mieskes-
keistä. Kirkollisen hallinnon rakenteet
muuttuvat äärimmäisen hitaasti poispäin
hierarkkisuudesta. Toisaalta sama kuvio
toistuu akateemisessa maailmassa, sillä
suomalaisissa teologisissa tiedekunnissa
moni-ilmeinen globaali feministinen tai
ekoteologinen keskustelu ei ole löytänyt
juuri minkäänlaista paikkaa opetusohjel-
missa. Kokonaiskuva on kuitenkin sikäli
hieman muuttumassa, että kirkossa on ha-
vaittavissa kasvavaa kiinnostusta ekologi-
siin teologisiin ja hengellisiin virtauksiin.

Naiset kirkollisen vallan kahvassa tai
liepeillä harrastavat jossain määrin keski-

Monet naiset kuten Irja Askola tai Anna-Maija
Raittila ovat merkittäviä teologeja vaikkeivät
kaikki näe sitä. Heidän teologiansa saa ilmauk-
sensa esimerkiksi runo- tai päiväkirjamuodossa.
Tässä he sijoittuvat kirkon naismystikoiden jatku-
molle.
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näistä verkostoitumista. Pidän sitä luonte-
vana ja tärkeänä, sillä naisilla kristillisessä
perinteessä on harteillaan tuhansien vuo-
sien historian taakkaa, jonka pudottami-
seen tarvitaan naisten yhteistä jakamista
ja aivoriihiä. Mutta vaikuttavan muutok-
sen aikaansaamiseksi on naisten ja mies-
ten yhteistyö välttämätöntä. Monet miehet
ovat tukeneet ja kannustaneet minua mer-
kittävissä valintatilanteissa. Molemmin-
puolinen tuki ja yhteistyö kirkon transfor-
maation puolesta tuottavat jatkuvasti iloa.

Valta ja hengellisyys
Kirkossa vallankäytön tulee olla koske-
tuksissa kirkon hengelliseen ytimeen. Sii-
nä mielessä papin tai piispan virka on

mielekäs, että tärkeä osa sitä on jumalan-
palveluksen johtaminen ja ehtoollisen toi-
mittaminen. Lisäksi hengellinen ydin löy-
tyy arjen kosketuksessa yhteisön köyhim-
piin jäseniin, mitä köyhyys kussakin kon-
tekstissa merkitseekin. Vapautuksen teo-
logian tarkoittamassa mielessä hengelli-
syyden ja etiikan – tai toisin sanoin mys-
tiikan ja politiikan – tulee kulkea käsi kä-
dessä.

Tällainen kosketus ihmisten ja luon-
non jokapäiväiseen elämään antaa kaiku-
pohjan puhua Jumalasta eli käyttää valtaa
sanoittaa omassa yhteisössä sitä, millaisia
vertauskuvia Jumalasta kenties voisi us-
kaltautua käyttämään.
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Matti Myllykoski

Vatikaanin synkät salaisuudet:

Kolme italialaista näkökulmaa

Vatikaani ja sen johtama roomalaiskatoli-
nen kirkko ovat lukuisten pedofiilipap-
pien aiheuttamien skandaalien vuoksi ol-
leet viime aikoina esillä myös suomalai-
sessa mediassa. Perinteisessä luterilaisuu-
dessa hierarkkisesti johdettua roomalais-
katolista kirkkoa oli reformaatiosta alkaen
totuttu arvostelemaan ulkokultaisuudesta
ja tekohurskaudesta, vaikka sellaiset pu-
heet ovat jo kauan sitten vaienneet. Eku-
meeninen hienotunteisuus ja taju jokaisen
uskonnollisen yhteisön haavoittuvuudesta
ovat saaneet muiden kirkkojen kristityt
käsittelemään Rooman kirkon nykyaikai-
sia vaikeuksia ymmärrettävän varovaises-
ti. Kun tässä artikkelissa otan esille arkoja
aiheita, en itsekään halua tehdä sitä repi-
vässä tarkoituksessa. Ongelmat liittyvät
mielestäni tiettyihin roomalaiskatolisen
kirkon käytäntöihin, joita monet katolilai-
set – niin maallikkojen kuin pappienkin
joukossa – myös itse vastustavat.

Roomalaiskatolisen kirkon massiivi-
suus ja globaalisuus liitettyinä hierarkki-
seen ja muutosvastaiseen hallintojärjestel-
mään ovat olleet omiaan aiheuttamaan
maailman suurimmalle kristilliselle kir-
kolle toistuvia ongelmia sekularisoituvan
ja modernisoituvan maailman kanssa.
Sata vuotta sitten Vatikaani taisteli raama-
tuntutkimuksen ”modernismia” vastaan

hävitäkseen taistelunsa ja tehdäkseen
myöhemmin enemmän tilaa historiallisel-
le eksegetiikalle. Paavi Pius XII:n aikana
Vatikaani liittyi eri tavoin akselivaltojen
sotaponnistukseen kommunismia vastaan
ja auttoi sodan jälkeen natsirikollisia pa-
kenemaan Etelä-Amerikkaan. Varovainen
paavi Paavali VI tuli kuuluisaksi taiste-
lustaan ehkäisypilleriä vastaan. Häntä
seuranneiden paavien historiaa ollaan vas-
ta kirjoittamassa. Kirkon uusimmat kriisit
liittyvät näiden paavien valtakausiin ja to-
distavat uudenlaisesta ilmiöstä kirkon his-
toriassa: kun aikaisemmin kirkko edusti
maailmassa pyhyyttä ja oikeutta lausua mo-
raalisia tuomioita maallisiin asioihin, nyt li-
beraali ja maallistunut länsimainen yhteis-
kunta on alkanut esittää kovaa moraalista
kritiikkiä kirkkoa kohtaan. Kirkko ei enää
ole pelkästään vanhoillinen laitos, edistyk-
sen   ja   inhimillisyyden vastustaja, vaan
myös eettisesti kyseenalaisiin periaatteisiin
ja ratkaisuihin nojaava instituutio.

Vatikaanin ”kotimaassa” Italiassa on
viime aikoina keskusteltu pedofiilikriisis-
tä sekä muutamista muista kirkon kipeistä
ongelmista. Milanolaiskustantamo chiare-

lettere on parin vuoden sisällä julkaissut
kolme kiinnostavaa teosta, jotka valotta-
vat kolmea erilaista kirkon sisäistä arkaa
kysymystä. Tapetilla ovat Vatikaanin
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pankkitoiminta, Opus Dein entisten jäsen-
ten kipeät kokemukset jättämästään yhtei-
söstä sekä pedofiilipappien ongelma Ita-
liassa. Niputtaessani nämä kolme kirjaa
samaan resensioartikkeliin haen samalla
niihin liittyviä yhteisiä tekijöitä. Vatikaa-
nilla on synkkiä salaisuuksia, jotka liitty-
vät menneessä ajassa ja menneessä valta-
asemassaan elävän globaalin ja hidasliik-
keisen yhteisön vaikeuksiin kohdata seku-
laarin länsimaisen yhteiskunnan haasteet.

Oy Vatikaani Ab
”Jeesuksen Kristuksen jälkeen suurinta,
mitä kirkko on saanut osakseen, on Ber-
nardino Nogara.” New Yorkin konserva-
tiivinen kardinaali Francis Spellman ei
suuresti liioitellut vuonna 1958 puhues-
saan vastikään kuolleesta Nogarasta. Vuo-
den 1929 lateraanisopimus Mussolinin
kanssa oli vakiinnuttanut taloudellisesti ja
alueellisesti epävarmaan asemaan joutu-
neen Vatikaanin tilanteen juuri kansainvä-
lisen vaikean laman ajoiksi. Vatikaanin ta-
louden johtoon nousi tämän jälkeen Noga-
ra, joka osasi hyödyntää Vatikaanin pank-
kitoiminnan kansainvälistä erityisasemaa
ja sen pääasiassa Italiassa olevien omistus-
ten verovapautta sekä kasvattaa Vatikaa-
nin omaisuutta tuottoisilla sijoituksilla.

Nogara jätti perinnökseen yhteensä lä-
hes puolentoista miljardin dollarin pää-
oman, joka oli kasvanut tuottoisaa korkoa.
Nogaron jälkeen Vatikaanin pankissa
nousi asemiin kardinaali Spellmanin suo-
sittelema Paul Casimir Marcinkus, josta
tuli vuonna 1971 Vatikaanin sisäisen pan-
kin (Istituto per le Opere di Religione =
IOR) presidentti. Marcinkus, joka tuli tun-
netuksi ajatelmastaan, ettei kirkkoa voi
johtaa avemarioilla, solmi läheiset suhteet
kahteen pankkiiriin, Roberto Calviin ja

Michele Sindonaan, joista edellinen oli
Italian toiseksi suurimman pankin Banco

Ambrosianon johtaja, jälkimmäinen taas
omisti Italiassa useita pankkeja ja toimi
raha-asioissa mafian luottomiehenä. Paavi
Paavali VI suosi pitkää ja vankkaraken-
teista Marcinkusta, joka toimi muun
muassa hänen henkivartijanaan,  ”paavin
gorillana” ja muun muassa pelasti hänet
murhayritykseltä Filippiineillä. Paavi tur-
vautui Sindonan ja Marcinkuksen apuun
saadakseen Vatikaanin rahallisen omai-
suuden – joka nykyrahassa on 1,2 miljar-
din euron arvoinen – ulkomaille suojaan
sen jälkeen, kun Italian hallitus oli vuonna
1968 poistanut viimeisetkin esteet sen ve-
rottamiselta.

Palvelustensa korvaamattomuuden
vuoksi tämä triumviraatti sai toimia Vati-
kaanissa  esteittä aina suosijansa Paavali
VI:n  kuolemaan saakka. Tämän  jälkeen
paaviksi valittu Johannes Paavali I aikoi
määrätietoisesti puuttua miesten toimiin,
mutta kuoli hallittuaan 33 päivää. David
Yallop on esittänyt seikkaperäisesti argu-
mentoidussa teoksessaan In the Name of

God, että todennäköisimmin juuri nämä
miehet murhauttivat paavin. Väite – jota
ei tietenkään pysty vedenpitävästi osoitta-
maan todeksi – on torjuttu jyrkästi, mutta
on kiistatonta, että Johannes Paavali I
kuoli Marcinkuksen ja kumppaneiden
kannalta juuri oikeaan aikaan. Uusi paavi
Johannes Paavali II vahvisti Marcinkuk-
sen aseman Vatikaanin pankin johdossa
eikä puuttunut miesten toimiin millään ta-
valla; hän itse käytti pankkia kerätäkseen
rahaa kotimaansa Solidaarisuus-liikkeelle.
Sindona, joka oli jäämässä kiinni laitto-
muuksistaan, murhautti syyttäjälle työs-
kennelleen asianajaja Giorgio Ambroso-
lin kesällä 1979 ja joutui siitä hyvästä
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vankilaan, jossa mafia puolestaan myrkyt-
ti hänet vuonna 1986. Calvin johtama Ita-
lian suurin yksityinen pankki Banco Am-
brosiano romahti vuonna 1982, kun Calvi
itse oli rosvonnut sen varoja yli miljardin
dollarin edestä.

Vatikaanin kannalta oli kiusallista,
että Marcinkus oli sekaantunut Banco
Ambrosianon varojen siirtoon ulkomaisil-
le tileille. Marcinkus palveli verojaan pa-
kenevia Italian rikkaita sekä rikollisia kät-
kemällä heidän rahojaan IOR:n tileille ve-
rottajan ulottumattomiin; Vatikaanin
pankki oli näille ihmisille täydellinen ve-
roparatiisi Rooman sydämessä.

Calvi vangittiin ja tuomittiin rikoksis-
taan, mutta pääsi takuita vastaan vapaalle.
Kun hänet löydettiin hirtettynä riippumas-
sa sillalta Lontoossa, tapausta arveltiin it-
semurhaksi. Myöhemmin on kuitenkin
selvinnyt, että  mafia surmasi  Calvin, ja
yhden sisäpiirilähteen mukaan Marcinkus
oli paikalla, kun murhasta sovittiin. Mar-
cinkus itse välttyi lateraanisopimuksen
turvin kaikilta talousrikoksiin liittyviltä
syytöksiltä.  Paavi Johannes Paavali  II:n
suojelusta nauttivana hän erosi virallisesti
tehtävistään vasta vuonna 1990 ja kuoli
vuonna 2006. Kuolema pelasti hänet jou-
tumasta muiden surmaajien mukana syyt-
teeseen Calvin murhasta.

Tätä taustaa vasten, jota David Yallop
on selvittänyt kirjassaan The Power and

the Glory (London: Constable 2007), uusi
italialainen teos Vatikaanin myöhemmistä

salaisista liiketoimista on vanhan toistoa.
Todistusaineisto on tällä kerralla kuiten-
kin mahdollisimman yksityiskohtainen.
Kun Renato Dardozzi, jolla oli korkea
asema Vatikaanin pankissa 1990-luvulla,
kuoli vuonna 2003, hän jätti jälkeensä
pankin toiminnasta noin 5000 dokumentin
kokoelman, jonka hän halusi saattaa julki-
suuteen. Dardozzin läheiset ottivat yhteyt-
tä Panorama-lehteen, ja siellä aineiston
sai tutkittavakseen toimittaja Gianluigi
Nuzzi, joka on tutkimustensa perusteella
kirjoittanut teoksen Vaticano S.p.A. (Mi-
lano: chiarelettere 2009). Teosta on myyty
Italiassa yli 200000 kappaletta, vaikka sitä
on esitelty vain yhdellä maan lukuisista
televisiokanavista. Huolimatta arasta ai-
heestaan teos  ei  ole paljastuskirja  Vati-
kaania vastaan. Sen sijaan se kuvaa kiih-
kottomasti ja spekulaatioita välttäen sen,
mikä Dardozzin tallentamista lähteistä
käy ilmi. Kirja paljastaa, että Vatikaanissa
on aina viime aikoihin saakka jatkunut
sama meno kuin Marcinkuksen aikana –
huolimatta kuvitelmista, joiden mukaan
kirkkovaltio olisi   Banco Ambrosianon
kaatumisen myötä oppinut läksynsä. Dar-
dozzin aineisto paljastaa, että Vatikaanin
laillisuuden rajoja rikkova pankkitoiminta
ei perustunut aiemmin eikä perustu nykyi-
sinkään erehdyksiin tai sinisilmäisyyteen
vaan pitkäjänteiseen suunnitteluun ja
määrätietoisesti toteutettuihin rutiineihin.

Marcinkuksen jälkeen vastaavassa
asemassa IOR:n johdossa oli Donato de
Bonis, joka perusti salaa pankin sisälle
rinnakkaisen pankin (”IOR parallelo”).
Sinne perustettiin entuudestaan jo ylettö-
män rikkaille ihmisille verojen kiertämis-
tä ja rahanpesua varten säätiöitä, joille an-
nettiin hyväntekeväisyystarkoituksiin viit-
taavia nimiä kuten Fondazione per i bam-

Marcinkus palveli verojaan pakenevia Italian rik-
kaita sekä rikollisia kätkemällä heidän rahojaan
IOR:n tileille verottajan ulottumattomiin; Vatikaa-
nin pankki oli näille ihmisille täydellinen veropa-
ratiisi Rooman sydämessä.
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bini poveri (”Säätiö köyhien lasten hyväk-
si”) ja esimerkiksi Fondo mamma Roma

per la lotta alla leucemia (”Äiti Rooman
rahasto leukemian vastaista taistelua var-
ten”). Merkittävin säätiötili oli Fondazio-

ne Cardinale Francis Spellman, jonka sal-
do oli kesällä 1992 kohonnut yli 12 mil-
jardiin liiraan. Varsinaiseen hyväntekeväi-
syyteen näiltä tileiltä herui vain roposia;
niiden tosiasiallinen tarkoitus oli hyödyt-
tää tallettajiaan ja Vatikaania. Kun Dar-
dozzi  toiminnan hämäriä piirteitä selvit-
täessään tiedusteli, kenellä on tilinkäyttö-
oikeus kardinaali Spellmanin säätiön va-
roihin, hän sai vastaukseksi kaksi nimeä:
Donato de Bonis ja Giulio Andreotti,
joka oli 1970-luvulta alkaen toiminut usei-
den Democrazia cristianan johtamien hal-
litusten pääministerinä tai ministerinä muis-
sa tehtävissä. Salaisissa dokumenteissa
näillä kahdella miehellä ja muutamilla
muilla avainhenkilöillä oli salanimensä.

IOR:n säätiöiden omaisuuden pai-
suessa Italiassa käytiin voimakasta julkis-
ta korruption, veronkierron ja rikollisuu-
den vastaista kampanjaa, jota kutsuttiin
nimellä Mani pulite (”puhtaat kädet”).
Korruptoituneet poliitikot ja Vatikaanin
pankki ponnistelivat määrätietoisesti pi-
tääkseen IOR:n toiminnan vesitiiviisti tut-
kimuksen ulkopuolella. Suuren skandaa-
lin aiheutti vuonna 1989 syntynyt Eni-
mont, julkisen (Eni) ja yksityisen (Monte-
dison) kemian teollisuuden yhtiöiden yh-
teenliittymä. Yksityisen Montedisonin
omistaja Raul Gardini myi yliarvostetun
40 prosentin osuutensa julkiselle Enille ja
kääri epäonnistuneeksi osoittautuneesta
fuusiosta suuret voitot. Välttyäkseen mak-
samasta veroa pöhöttyneinä myydyistä
osakkeistaan hän maksoi osan myyntihin-
nasta ennätysmäisinä voitelurahoina eri

puolueiden poliitikoille, yhteensä 150
miljardia liiraa (yli 75 miljoonaa euroa);
Italiassa operaatiota kutsutaan nimellä
”kaikkien voitelurahojen äiti” (la madre

di tutte le tangenti). IOR:n tilien käyttö
peitti lahjuksien maksamisen julkisilta
katseilta. Gardini löydettiin Milanon-ko-
distaan kuolleena kesällä 1993. Virallinen
teoria, jonka mukaan hän olisi ampunut
itsensä, on ongelmallinen, koska pistooli
löydettiin kaukaa Gardinin ruumiista.

Dardozzin arkistosta selviää, miten
IOR yritti johtaa viranomaisia harhaan
näiden jäljittäessä Gardinin lahjusrahoja.
Rahaa piilotettiin edellä mainitsemieni
säätiöiden tileille, etenkin kardinaali
Spellmanin nimeä kantavan säätiön tilille.
Kun viranomaiset pääsivät rahojen jäljille,
Vatikaanista kerrottiin heille ainoastaan
se, mitä ei enää pystytty salaamaan.

Koko totuus paljastui vastahakoisesti
ja vähitellen – huolimatta vakuutteluista,
joiden mukaan Vatikaani tekee kaikkensa
sotkun selvittämiseksi. Kuin Richard Ni-
xonin Watergate-nauhat ikään Dardozzin
dokumentit paljastavat Vatikaanin pankin
johtajien keskustelleen intensiivisesti sii-
tä, kuinka paljon he voivat paljastaa viran-
omaisille. Ylimpänä kriteerinä olivat Va-
tikaanin imago ja sille mahdollisesti ai-
heutuvat vahingot.

Nuzzin kirjasta löytyy paljon mielen-
kiintoista detaljitietoa Vatikaanin salaises-
ta pankkitoiminnasta, mutta tässä yhtey-
dessä erityistä huomiota ansaitsee kirjoit-
tajan analyysi Vatikaanissa vallitsevasta
yleisasenteesta. Vatikaanille raha on

Kun viranomaiset pääsivät rahojen jäljille, Vati-
kaanista kerrottiin heille ainoastaan se, mitä ei
enää pystytty salaamaan.
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Nuzzin mukaan hämmentävä ongelma: toi-
sin kuin länsimaiset demokratiat, kirkkoval-
tio ei halua ilmoittaa, miten rahaa saadaan
ja  miten  sitä  kulutetaan. Tietoa  annetaan
yleisellä tasolla, mutta läpinäkyvyyden kan-
nalta mielenkiintoisimmat dokumentit sala-
taan ja yksityiskohtaisista selvityksistä pi-
dätytään. IOR on lahjoittanut rahaa kirkolli-
sille instituutioille mutta myös yksityisille
henkilöille – esimerkiksi 50.000 euroa kii-
peliin joutuneen Giulio Andreottin lakimie-
hille ja alle puolet vähemmän Democrazia

Cristianan entiselle, korruptiosta tuomi-
tulle talouspäällikölle. On laskettu, että
IOR:n tileillä olisi tällä hetkellä rahaa yh-
teensä noin viisi miljardia euroa. Kaikki
voitot ovat Vatikaanille verovapaita.

Opus Dei entisten jäsenten silmin
Opus Dei on roomalaiskatolinen järjestö,
joka julistaa avaavansa uskoville maalli-
koille tien pyhään elämään. Sen perusti
vuonna 1928 espanjalainen pappi Jose-
maría Escrivá de Balaguer, joka kuoli
vuonna 1975. Vuonna 1962 Escrivà anoi
paavi Johannes XXIII:lta Opus Deille
maallisen prelatuurin asemaa. Paavi torjui
anomuksen. Escrivàn ilmeisenä päämäärä-
nä oli tehdä johtamansa järjestö riippumat-
tomaksi muista kirkollisista järjestöistä ja
valtatekijöistä. Paavi Johannes Paavali II:n
aikana, vuonna 1982, Opus Dei onnistui-
kin hankkimaan itselleen personaaliprela-
tuurin aseman. Jotkut ovat olettaneet, että
paavi palkitsi Opus Dein siitä, että se kon-
takteillaan auttoi Vatikaania edellä kuva-
tun taloudellisen kriisin keskellä.

Opus Dein hallinnollinen rakenne on
pyramidimainen. Järjestön johdossa on
prelaatti; nykyinen on  nimeltään Javier
Echevarría, hänkin espanjalainen. Prela-
tuuri puolestaan jakautuu alueisiin, jotka

ovat usein maakohtaisia; niillä on omat
johtajansa. Suurimmat alueet puolestaan
on jaettu pienempiin paikallisiin yksikköi-
hin. Numeraarit muodostavat 25–30 pro-
senttia Opus Dein ”väkiluvusta”, mutta
juuri he ovat instituution sykkivä sydän,
todellinen ”Jumalan sotaväki”. Vaikka
Opus Deillä on toimintaansa ohjaavia jul-
kisia asiakirjoja, monet jäsenten elämään
vaikuttavista asiakirjoista on laadittu vain
sisäiseen käyttöön ja niiden tekemistä jul-
kisiksi on haluttu määrätietoisesti rajoittaa.
Mikään ei ole kuitenkaan voinut estää joi-
takin espanjalaisia ex-jäseniä rakentamasta
kokonaista Internet-sivustoa, jossa on näh-
tävissä suuri määrä Opus Dein sisäisiä do-
kumentteja (www.opuslibros.org).

Opus Dein aktiivisuudesta huolimatta
se ei ollut saavuttanut tukevaa jalansijaa
Italiassa vielä 1970-luvun alussa. Vähän
ennen kuolemaansa Escrivà kantoi huolta
järjestönsä vähäisestä  jäsenmäärästä Ita-
liassa, ja vähitellen aktiivinen värväys al-
koi tuottaa tulosta. Opus Dei halusi tuol-
loin ja haluaa edelleen riveihinsä korkeas-
ti koulutettuja, arvostetuista ja mielellään
varakkaista perheistä tulevia nuoria.

Opus Deistä on kirjoitettu ja spekuloi-
tu paljon, etenkin sen jälkeen, kun Dan
Brown kuvasi sen Da Vinci -koodissaan
hämäräperäiseksi salaseuraksi. On puhut-
tu paljon Opus Dein kytkennöistä politiik-
kaan ja kirkolliseen vallankäyttöön. Ema-
nuela Provera, entinen Opus Dein jäsen,
jolla on kokemusta organisaation ruohon-
juuritasolta johtotehtäviin saakka, on
koonnut italialaisten ex-numeraarien ko-
kemuksista tarpeellisen kirjan Dentro

l’Opus Dei (”Opus Dein sisäpuolella”;
Milano: chiarelettere 2009). Kirja on syn-
tynyt näille entisille jäsenille perustetulla
Internet-sivulla kerrottujen asioiden pe-
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rusteella. Kirjan tekeminen on vaatinut
rohkeutta, koska Italiassa Opus Deihin
liittyvistä vaikeista kokemuksista ei puhu-
ta julkisesti. Provera on antanut teokses-
taan myös kiinnostavan haastattelun, joka
on nähtävissä Beppe Grillon Internet-si-
vulla (http://www.beppegrillo.it/en/2010/
01/inside_opus_dei_interview_with.html).

Provera avaa teoksensa esittelemällä
Opus Dein luonnetta kirkon sisällä ja yh-
teiskunnassa toimivana rinnakkaisjärjes-
tönä, joka itse ei omista mitään mutta
käyttää hyväkseen hengellisiä ja maallisia
instituutioita jäsenmääränsä kartuttami-
seen ja toimintansa laajentamiseen. Pro-
veran kuvaamaa toimintatapaa voisi luon-
nehtia parasiittiseksi: Opus Dei perustaa
omaa nimeään käyttämättä oppilaitoksen
tai kulttuurikeskuksen, joka saa taloudel-
lista avustusta valtiolta tai kirkolta. Järjes-
tön nimi kätketään organisaation nettisi-
vulla monen klikkauksen taakse kohtaan,
jossa luonnehditaan organisaation hengel-
listä toimintaa. Vaikka kyseessä oleva lai-
tos toimii sopivassa määrin ulkoa katsot-
tuna ilmoitettua päämääräänsä varten, si-
säpuolella se kuitenkin toimii tehokkaasti
Opus Dein värväyskenttänä, jolta myön-
teisessä valossa esitettyyn toimintaan si-
toutuvia nuoria opiskelijoita ohjataan nu-
meraareiksi. Uusien numeraarien hankki-
minen on erityisen tärkeää. Provera ku-
vaa, kuinka järjestöstä kiinnostuneisiin
suhtaudutaan aluksi hyvin ystävällisesti,
heille esitellään upeita tiloja, joissa järjes-
tö toimii, sekä korkeita hengellisiä ja eet-
tisiä periaatteita, joihin se sitoutuu. Vär-
vättävä kokee useissa tapauksissa löytä-
neensä värvääjästään todellisen ystävän,
mutta ystävyys katoaa, jos käännytyksen
kohteen kiinnostus järjestöä kohtaan hii-
puu. Vastaavasti myös monet toimintaan

mukaan liittyneet kokevat ihmissuhteiden
muuttuvan myönteiseksi koetun alun jäl-
keen viileiksi ja varautuneiksi.

Opus Dein hengelle on ominaista ha-
kea jäsenikseen omistautuneita ja uskolli-
sia miehiä ja naisia, jotka ovat vilpittömiä,
ahkeria, sosiaalisia ja taustaltaan ”kunnon
perheistä”. Tällaiset ihmiset eivät järjes-
töön sisään päästyään ryhdy esittämään
omia mielipiteitään eivätkä kiistelemään
asioista. Heidän tulee muuttua: kun heistä
on tullut sisäpuolisia, he tekevät jyrkän
eron ulkomaailmaan nähden. Proveran
mukaan Opus Dei on sisäänpäin kääntynyt
ja sulkeutunut järjestö, joka ei missään ta-
pauksessa tee itseään läpinäkyväksi. Jäse-
neltä vaaditaan ”kollektiivista nöyryyttä”.

Halutessaan julkaista tietoa järjestöstä
tai kertoa julkisuudessa siihen liittyvistä
asioista numeraarin on näytettävä tekstin-
sä johtajalle ja hankittava tältä lupa sen
julkaisemiseen. Opus Deitä on kaiken tä-
män valossa mahdotonta pitää keskustele-
vana tai tasa-arvoisena yhteisönä. Mutta
sitä se ei haluaakaan olla.

Opus Dein entisten jäsenten koke-
muksiin liittyy epätavallisia ja keskenään
ristiriitaisia vaikutelmia järjestön askeetti-
sista ihanteista. Perustajansa ideoita seu-
raten Opus Dei pyrkii hankkimaan itsel-
leen näyttäviä ja jopa ylellisiä toimitiloja,
joiden rahoittamiseksi se pyrkii värvää-
mään poikkeuksellisen vauraita liikemie-
hiä ja suuromistajia. Pyrkimyksen on seli-
tetty johtuvan Josemaría Escrivá de Bala-
guerin vaatimattomasta kotitaustasta ja

Proveran mukaan Opus Dei on sisäänpäin kään-
tynyt ja sulkeutunut järjestö, joka ei missään ta-
pauksessa tee itseään läpinäkyväksi. Jäseneltä
vaaditaan ”kollektiivista nöyryyttä”.
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köyhyydestä, jossa hän lapsuudessaan
joutui elämään. Toimintaympäristön pra-
meuteen liittyy kuitenkin yhtä luontevana
kääntöpuolena jäsenten kuuliaisuus ja as-
keesi. Numeraarien arkirutiineja ja päivä-
rytmiä ohjaillaan yksityiskohtia myöten;
tätä varten on heidän täytettäväkseen pai-
nettu taulukoita, joihin merkitään, kuinka
paljon aikaa mihinkin hengellisiin toimin-
toihin on kunakin päivänä käytetty. Tele-
vision katsomisesta ja kirjojen lukemises-
ta on tarkat säädöksensä, ja edellä maini-
tulta Opus Dein dokumentteja sisältävältä
Internet-sivulta löytyy jopa järjestön aktii-
visesti toimittama ja käyttämä kiellettyjen
kirjojen luettelo. Seksuaalisuus ja ”synnit
siveyttä vastaan” ovat luonnollisesti oma
erityinen ongelmansa, jota varten on sel-
vät säädökset. Näiden nojalla voidaan sa-
noa, että jollakulla numeraarilla on ongel-
mia kohdan B10, III, 28 kanssa. Kuten
Provera kuvaa, tällainen jäsenten persoo-
nallisen  erilaisuuden, luonnollisuuden ja
spontaanisuuden kitkeminen vahvistaa
järjestön elitistisiä ihanteita mutta samalla
myös sen piirissä vallitsevaa salailumen-
taliteettia.

Italialaisissa ex-numeraarien koke-
muksissa Opus Deistä yhdeksi vaikeim-
mista asioista katsottiin vaatimus välien
katkaisemisesta omaan perheeseen. Tälle
vaatimukselle on helppo esittää raamatul-
lisia perusteita; sanoohan Jeesuskin Luuk-
kaan evankeliumin mukaan (14:26; sana-
tarkka  käännös):  ”Jos joku tulee minun
luokseni mutta ei vihaa isäänsä ja äitiään,
vaimoaan ja lapsiaan, veljiään ja sisa-
riaan, vieläpä omaa elämäänsä, hän ei voi
olla minun oppilaani.” Opus Dein nume-
raarien ei sääntöjen mukaan esimerkiksi
sallita ottaa osaa perheensä juhlatilaisuuk-
siin ja juhlallisiin yhteisiin aterioihin.

Vanhempia voi onnitella heidän syntymä-
päivinään, mutta asia tulee hoitaa mahdol-
lisimman lyhyesti. Monet ex-numeraarit
ovat myös kertoneet siitä, kuinka heidän
saamansa kirjeet on avattu ja luettu ennen
kuin ne on toimitettu heille. Proveran mu-
kaan monet ex-numeraarit kertovat järjes-
tössä vallinneesta tunnekylmyydestä, joka
näkyy myös numeraarien ja heidän johta-
jiensa välisissä ihmissuhteissa. Yksilölli-
set tarpeet tulkitaan vaivatta ylpeyden ja
ylimielisyyden ilmauksiksi, ja niistä nu-
meraaria   ”ojennetaan veljellisesti” tar-
peen mukaan. Koska järjestön kuri on eh-
doton ja sen toiminta perheyhteyttä hylki-
vää, numeraareiksi aikovia kehotetaan sa-
laamaan liittymisaikeensa perheeltään ja
kertomaan asiasta heille vasta kun he ei-
vät voi tehdä sille enää mitään.

Edellä olen jo viitannut Proveran hah-
mottamaan Opus Dein kouluja ja kulttuu-
rikeskuksia käyttävään toimintamalliin.
Taloudellisen puolen osalta tähän liittyy
pyramidimainen hallintomalli: raha virtaa
ylhäältä alas, ja Proveran mukaan tavalli-
set numeraarit eivät itse päätä rahan käy-
töstä, vaan saavat olla ainoastaan heidän
yläpuolellaan suunniteltujen projektien to-
teuttajina. Järjestöön liittyneiden halutaan
laativan testamentin, jossa numeraarin
kaikki omaisuus siirtyy hänen kuolemansa
jälkeen Opus Deille. Siltä varalta, että nu-
meraari luopuisi jäsenyydestään Opus
Deissä, testamentista  pyritään  mielellään
tekemään lopullinen ja mahdoton muuttaa.

Kirja on synkkää luettavaa. Kun ky-
syin sähköpostitse Proveralta, mitä mieltä
hän on väitteistä, joiden mukaan Opus
Deissä ongelmiin joutuneet ovat itse syy-
päitä vaikeuksiinsa, hän vastasi asian ole-
van toisin. Opus Dein jäsenten joukossa
nimenomaan terveen identiteetin etsintä
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johtaa ongelmiin. Proveran mukaan jär-
jestö tekee jäsenistään kylmiä, laskelmoi-
via ja toisinaan myös kyynisiä.

Ei ole ihme, että jotkut heistä sairastu-
vat psyykkisesti. Kun tiedustelin, vaihte-
levatko Opus Dein käytännöt maasta toi-
seen, Provera vahvisti erojen olemassa-
olon, mutta korosti, että järjestön salaiset
dokumentit, jotka salataan osin jopa nu-
meraareilta, vaikuttavat toimintaan kaikis-
sa maissa. Viimeiseen kysymykseeni
Opus Dein osuudesta kirkon talouselä-
mään Provera vastasi mielenkiintoisesti.
Hänen mukaansa Opus Dei on ollut joi-
denkin kuukausien ajan hyvin aktiivinen
italialaisissa liiketoimissa, joita suuri ylei-
sö ei vielä tunne. Toimintaan liittyy vil-
kasta varojen siirtämistä, investointipank-
kien avaamista ja sulkemista ynnä muuta
toimintaa, jonka tutkimiseen tarvittaisiin
yksityiskohtaista dokumentaatiota. Joka
tapauksessa on selvää, että kaikki Opus
Dein katseilta suojatut toimet eivät ole tul-
leet päivänvaloon.

Emanuela Proveran teos antaa luotet-
tavaa ja hyvin jäsennettyä tietoa Opus
Dein entisten jäsenten, järjestöön ja sen
toimintatapoihin pettyneiden ex-numeraa-
rien havainnoista ja kokemuksista. Järjes-
tön pitkäaikaiset ja siihen tyytyväiset jä-
senet voivat antaa toisenlaisia todistuksia.
Kirjassaan Opus Dei – vaiettu salaseura?

(Helsinki: Minerva 2006) Mikko Ketola
kuvaa järjestöä, sen historiaa ja toiminta-
muotoja neutraalista näkökulmasta antaen
tilaa sekä Opus Dein sisäpuolelta tuleville
näkemyksille että ulkopuolelta siihen
kohdistetulle kritiikille. Ketolan kirja on
erityisesti suunnattu torjumaan Opus Dei-
hin liitettyjä salaliittospekulaatioita, joita
erityisesti Dan Brownin Da Vinci -koodi
on ruokkinut. Suurimmaksi ongelmaksi

Opus Dein tutkimuksessa jää edelleenkin
sen joidenkin toimintatapojen salattu
luonne, mikä on omiaan herättämään ul-
kopuolisissa epäluuloa ja kritiikkiä.

Vaikenemisen vangit
Roomalaiskatolisen kirkon pedofiiliskan-
daali nousi julkisuuteen 2000-luvun alus-
sa ennen kaikkea Irlannissa ja Yhdysval-
loissa esille tulleiden tapausten vuoksi.
Kirkko  reagoi  aluksi  tapauksiin jyrkällä
torjunnalla, sitten vaatimattomien raha-
summien maksamisella uhrien vaientami-
seksi. Lopulta tapaukset ovat menneet oi-
keussaleihin, ja etenkin Yhdysvalloissa
useat roomalaiskatoliset hiippakunnat on
tuomittu maksamaan jättikorvauksia pe-
dofiilipappien uhreille. Vatikaanissa ta-
pauksia on vähätelty pitämällä niitä seku-
laarin median ristiretkenä kirkkoa vas-
taan. Mielellään on turvauduttu arvioon,
jonka mukaan vain noin puoli prosenttia
papeista olisi tavalla tai toisella häirinnyt
seurakuntalaisiaan seksuaalisesti – jolloin
ilmiö olisi merkityksettömämpi kuin yh-
teiskunnan maallisella sektorilla. Ilmiötä
ei kuitenkaan ole voitu pitää marginaali-
sena enää sen jälkeen, kun perusteellinen
selvitys amerikkalaisista hiippakunnista
on osoittanut, että lapsiin laissa rangaista-
valla tavalla sekaantuneiden pappien luku
on noin 3000 pappia eli lähes viisi pro-
senttia koko papistosta ja uusien tapaus-
ten esiin tuleminen nostaa lukua. Ongel-
ma on siis vakava. Sekä kirkon että yh-
teiskunnan on syytä käsitellä se, saattaa

Opus Dein jäsenten joukossa nimenomaan ter-
veen identiteetin etsintä johtaa ongelmiin. Prove-
ran mukaan järjestö tekee jäsenistään kylmiä,
laskelmoivia ja toisinaan myös kyynisiä.
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syylliset oikeudelliseen vastuuseen sekä
miettiä, mistä ongelma ja miten sen voisi
tulevaisuutta ajatellen korjata.

Vania Lucia Gaito avaa kirjassaan
Viaggio nel silenzio (”Matka hiljaisuudes-
sa”; Milano: chiarelettere 2008) tarkkanä-
köisesti ja eloisasti näkökulmaa skandaa-
lin luonteeseen ja laajuuteen Italiassa.
Kirja sisältää viisi italialaista tapauskerto-
musta, selostuksen Yhdysvaltojen pedo-
fiilipappiskandaalista sekä kuvauksen ete-
läamerikkalaisen Kristuksen Legioona -ni-
misen järjestön perustajan noususta ja tu-
hosta. Italialaisista tapauskertomuksista
yksi kuvaa syyttömänä syytettyä pappia,
jonka kohtalo liittyy samaan salaisuuk-
sien, vaikenemisen ja juonittelujen ver-
kostoon kuin pedofiilien uhrien kärsimys.

Ensimmäinen tapaus kuvaa hyvin, mi-
ten hyväksikäyttötapauksissa tavallisesti
on käynyt. Sisilian Favarassa lähellä Ag-
rigentoa asunut Marco Marchese joutui
läheiseksi tulleen papin, don Brunon, uh-
riksi. Hyväksikäyttö alkoi, kun Marco oli
12-vuotias ja jatkui neljän vuoden ajan.
Kaiken alkaessa hän ei luonnollisestikaan
tajunnut, mistä oli kysymys vaan ainoas-
taan voi pahoin. Siirryttyään Agrigenton
pappisseminaariin Marco ymmärsi, mitä
hänelle oli tehty ja puhui asiasta rehtorille,
joka kehotti häntä rauhoittumaan, keskit-
tymään uskonelämäänsä ja olemaan ker-
tomatta asiasta kenellekään. Ahdistuneena
ja itsemurhaa hautovana Marco kertoi hy-
väksikäytöstä myös kylmästi käyttäyty-

neelle piispalle, joka lahjotti hänelle hen-
gellisen kirjan ja pyysi samaa kuin rehto-
rikin – vaikenemaan.

Don Bruno pysyi työssään, jossa hän
oli jatkuvasti tekemisissä alaikäisten las-
ten kanssa. Piispa lähetti Brunon Marcon
luo pyytämään tältä anteeksi, mutta tul-
tuaan hän sen sijaan moitti Marcoa ilmi-
annosta. Lopulta Marco kertoi asiasta per-
heelleen, jonka oli aluksi halunnut pitää
ulkopuolella. Perhe yhdessä vei tapauksen
viranomaisten eteen, joiden tutkimuksissa
selvisi, että don Brunolla oli ollut useita
uhreja. Marco, kuten varsin monet uhrit,
tunsi itsensä petetyksi, koska oli luullut
olleensa hyväksikäyttäjälleen erityinen ja
tärkeä. Don Brunoa rangaistiin kahden ja
puolen vuoden vankeudella. Marco pyysi
ja sai hyvin vaatimattoman vahingonkor-
vauksen.

Paikallinen kirkon johto reagoi oikeu-
denkäyntiin ja sen päätökseen nostamalla
kanteen Marcoa vastaan ja vaatimalla
200.000 euroa maineensa mustaamisesta.
Heidän mukaansa asian sopiminen ei tar-
koittanut syyllisyyden myöntämistä ja että
Marcon ja don Brunon välillä kysymys oli
molemminpuolisista tunteista. Asiasta
nousi julkinen skandaali, Marco ja kirkon
johto kutsuttiin televisio-ohjelmaan, jonne
kuitenkin saapui  Marcon lisäksi ainoas-
taan kirkon asianajaja. Tämä toisti lähe-
tyksessä kaikkien ihmeteltäväksi kirkon
näkemyksen. Julkinen kohu sai don Bru-
non myöntämään syyllisyytensä, ja Marco
sai korvauksena 50.000 euroa, jotka tämä
lahjoitti hyväksikäytettyjä lapsia auttaval-
le yhdistykselle. Toinen Gaiton kuvaama
tapaus on paljon kiemuraisempi.

”Hyvää iltaa. Olen Alessandro
Pasquinelli. Tammikuussa 2004 tein so-
pimuksen pedofiliatuomiosta. Olin tuol-

Ahdistuneena ja itsemurhaa hautovana Marco
kertoi hyväksikäytöstä myös kylmästi käyttäyty-
neelle piispalle, joka lahjotti hänelle hengellisen
kirjan ja pyysi samaa kuin rehtorikin – vaikene-
maan.
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loin kirkkoherrana Vergine dei Pinin seu-
rakunnassa Monsummano Termessä [Tos-
canassa]. Tein sopimuksen tietämättä
asiasta. Ja minun täytyy kärsiä kolmen
vuoden rangaistus, vaikka en ole tehnyt
mitään.” Näin alkaa kertomus syyttömänä
tuomitusta papista. Seurakunnassa työnte-
kijöiden väliset suhteet eivät olleet kohdal-
laan, ja kaksi naista kohdisti nuorena pap-
pina yhteisöön tulleeseen Alessandroon
tunteenomaisia toiveita, joita hän ei voinut
täyttää. Tästä ja muista seikoista johtuneet
tulehtuneet välit johtivat siihen, että naiset
tekivät Alessandrosta ilmiannon väittäen,
että hän olisi seksuaalisesti hyväksikäyttä-
nyt erästä poikaa. Poika oli seurakunnan
hoitamassa sijaiskodissa, josta Ales-
sandrolla oli suuri vastuu. Vaikka yhteisö-
jen sisäiset riidat ovat monesti tulkinnan-
varaisia ja vaikeita selvittää, tämän ta-
pauksen tekee selväksi se, että syytökset
olivat kiistatta perusteettomia.

Poika, jota syytös koski, tuli perhees-
tä, jossa oli vakavia mielenterveysongel-
mia ja jossa hän oli muun muassa toistu-
vasti nähnyt pornografiaa ja vanhempien-
sa seksuaalista kanssakäymistä. Naiset
olivat syöttäneet pojalle hyväksikäyttöta-
rinan, jonka yksityiskohdat osoittautuivat
räikeän valheellisiksi. Poika sanoi, että
Alessandrolla oli karvainen rinta, vaikka
se oli sileä. Hän väitti, että raiskaus olisi
sattunut papin työhuoneessa, jossa ei ollut
tauluja ja jonka ikkunat olivat kadun puo-
lelle, vaikka Alessandron työhuoneessa
ikkunat olivat metsään päin ja seinät täyn-
nä tauluja. Poika väitti lisäksi yöpyneensä
Alessandron luona ajankohtana, jolloin
tämä oli Roomassa. Tapauksen käsitteli-
jöiden olisi siten pitänyt varsin nopeasti
huomata, että kirkkoherra oli syytön te-
koon, josta häntä syytettiin.

Alessandro yritti luonnollisesti puo-
lustaa itseään, mutta hänen hiippakuntan-
sa piispa halusi, että asia sovitellaan ja
vaietaan. Jos tapaus olisi viety tutkittavak-
si, samalla olisi ryhdytty selvittämään
piispan omia tekemisiä – etenkin sitä, että
hiippakunnassa oli jo oikeakin pedofiilita-
paus, jolle piispa ei ollut tehnyt mitään.
Niinpä piispan asianajaja ehdotti Ales-
sandrolle sopimuksen tekemistä. Ales-
sandro empi, mutta maanittelun jälkeen
pani nimensä valkoiselle paperiarkille,
jolle asianajaja hänen tietämättään kirjoitti
sopimustekstin. Häneltä itseltään ei kysyt-
ty mitään. Rangaistus tuli yhdyskuntapal-
velun muodossa, mutta sitäkin raskaam-
min sosiaalisena maineenmenetyksenä.

Yksi Gaiton kirjan unohtumattomim-
mista yksityiskohdista on Alessandron
viimeinen tapaaminen piispansa kanssa.
Kaiken epäoikeudenmukaisuuden, val-
heellisuuden ja huijauksen kokeneena
Alessandro riisuu piispan edessä papin
kauhtanansa, heittää sen tämän kasvoille
ja karjuu: ”Hirttäydy siihen, paskiainen!”
(”Impiccatici, stronzo!”) Sitten hän lähtee
tiehensä palaamatta koskaan takaisin.
Alessandro ryhtyy hiljakseen kokoamaan
uutta elämäänsä ja menee naimisiin. Pari
vuotta sitten hän on kertonut tarinansa
Internetissä (http://www.ildialogo.org/
pretisposati/pasqui17092007.htm).

Mielenkiintoisinta tässä luvussa ovat
Alessandron pohdinnat roomalaiskatoli-
sen papiston tilasta sekä pedofiiliskandaa-
lin taustoista. Hän vahvistaa omalta osal-
taan usein esitetyn arvion, mutta väittää
jopa, että ”ainakin 70, 80 prosenttia pa-
peista, etenkin korkeissa sfääreissä ovat
homoseksuaaleja, perverssejä tai molem-
pia”. Kirkko sanoo olevansa perhe, mutta
se ei voi olla perhe, koska ”kenelläkään
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heistä ei ole perhettä eikä kukaan heistä
tiedä, mitä se tarkoittaa, että jollakulla on
perhe”. ”He menevät pikkupoikina alem-
piin seminaareihin, joissa heidän suhteen-
sa omaan perheeseen käyvät olematto-
miksi.” Alessandro sanoo myös, että piis-
pat haluavat pappien ennen kaikkea pitä-
vän messuja, mieluiten kaksi päivässä,
koska puolet messujen kolehdista menee
piispoille, yhdeltä papilta käytännössä ai-
nakin 15 euroa päivässä. Papit opetetaan
alusta alkaen sääntöjen noudattamiseen ja
kuuliaisuuteen, ja tällaisessa kurimukses-
sa he joutuvat etsimään identiteettiään,
jonka hankalin ulottuvuus liittyy seksuaa-
lisuuteen. Naimisiin mennyt Alessandro
tietää, miksi naimisiin menneet papit tor-
jutaan jyrkästi, mutta pedofiilipappeja
suojellaan: ”Koska skandaalit voi tukah-
duttaa ja kätkeä, mutta naimisiin mennyttä
pappia ei voi piilottaa.”

Alessandron johtopäätöksiä voi pitää
liioiteltuina, mutta toinen kirjassa haasta-
teltu mies kuvaa asetelmaa samantyyppi-
seksi. Federico Fellinin Amardordissa
näytellyt Bruno Zanin julkaisi vuonna
2006 autobiografisen romaanin elämäs-
tään papin hyväksikäyttämänä lapsena,
rattopoikana ja pappien seksuaalisten tar-
peiden  tyydyttäjänä (Nessuno dovrà  sa-

perlo, Napoli: Tullio Pironti). Hänen ko-
kemuksensa mukaansa ainakin puolet pa-
pistosta tai enemmänkin on homoseksuaa-
lisesti suuntautunutta. Zaninin asiakas-
kunta oli kirkon kermaa: piispoja, kardi-
naaleja ja muita eminenssejä, jotka mak-

soivat almuja kahden tunnin seksipalve-
luista, haluten esiintyä hyväntekijöinä.

Zaninin kertomusta omasta elämäs-
tään ei mielellään uskottu. Kun Zaninia
erityisesti hyväksikäyttäneen ja perusta-
mistaan   lukuisista hyväntekeväisyyslai-
toksista tunnetun papin, Pierino Gelmi-
nin, tapaus tuli julki, tätä puolustettiin jul-
kisesti. (Gelminin mainetta  on skandaa-
lien pyörteissä edelleen himmentänyt se,
että hänen hyväntekeväisyytensä on ollut
huomattavasti vaatimattomampaa kuin
julkisuudessa on rummutettu.) Konserva-
tiivisesta Jeesus-kirjastaan tunnettu lehti-
mies Vittorio Messori korosti, että vaik-
ka Gelmini olisi koskettanut joitakuita
suojaansa ottamiaan poikia, hän on pelas-
tanut tuhansia. Samassa kirjoituksessaan
Messori näki yhteiskunnan olevan van-
hurskauttamassa homoseksuaalisuutta ja
demonisoimassa pedofiliaa. Messorin ar-
gumentaatio osoittaa, miten vaikeasta
asiasta on kysymys. Sanomattakin on sel-
vää, että Vatikaani suojeli don Gelminiä
viimeiseen saakka, vaikka saman vuoden
syksyllä tästä oli tullut jo viitisenkym-
mentä ilmiantoa. Gaiton kirjan ilmestyes-
sä yli kahdeksankymppisen pappismiehen
ja hyväksikäyttäjän maine on mennyt,
mutta hän tuskin joutuu enää vankilaan.

Vatikaanin suhde pedofiiliskandaa-
liinsa perustuu käsitykseen, jonka mukaan
lapsen hyväksikäyttö on synti, mutta ei ri-
kos.

Vuonna 1962 piispoille lähetetyssä ja
ehdottoman salaiseksi leimatussa kirjees-
sä Crimen sollicitationis kielletään saatta-
masta ripin yhteydessä tapahtunutta sek-
suaalista hyväksikäyttöä julkiseen tietoon.
Sen sijaan sellaiseen syyllistynyttä on
nuhdeltava ankarasti ja saatettava paran-
nukseen. Hänet voi myös siirtää toisiin

Zaninin asiakaskunta oli kirkon kermaa: piispoja,
kardinaaleja ja muita eminenssejä, jotka maksoi-
vat almuja kahden tunnin seksipalveluista, halu-
ten esiintyä hyväntekijöinä.
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tehtäviin. Olennaista on kuitenkin pitää
koko prosessi ehdottoman salaisena. Kir-
jeen takana oli kirkon tuohon aikaan vai-
kutusvaltaisin ultrakonservatiivinen kardi-
naali Alfredo Ottaviani, joka Hans Kün-
gin arvion mukaan vaikutti merkittävim-
pänä yksittäisenä henkilönä Vatikaanin II
kirkolliskokouksen päätösten vesittämi-
seen ja kirkon konservativisoitumiseen.
Kun uskonopin kongregaation johtaja Jo-
sef Ratzinger vuonna 2001 lähetti piis-
poille niin ikään salaiseksi luokitellun kir-
jeensä Ad exequandam, hän itse asiassa
vain toisti Ottavianin periaatteita ja salai-
lun politiikkaa. Kirjeen vuoksi Ratzinger
ehdittiin jo haastaa Yhdysvalloissa oikeu-
teenkin, mutta tultuaan valituksi paaviksi
hän sai valtionpäämiehille kuuluvan kos-
kemattomuuden, mikä katkaisi prosessin.

Kun kysyin Vania Lucia Gaitolta säh-
köpostitse, mitä mieltä hän on hyväksi-
käytöstä esitetyistä tilastoista Italian osal-
ta, hän ilmoitti suhtautuvansa niihin hyvin
skeptisesti – nimenomaan siksi, että tilas-
tot kertovat vain ilmi tulleista tapauksista.
Tosiasiassa monet tapaukset salataan.
Kun katolinen piispainkokous Italiassa on
myöntänyt tapauksia olevan satakunta,
Gaito päättelee määrän olevan todellisuu-
dessa huomattavasti suurempi, lehdistössä
esillä olleiden tapausten perusteella vä-
hintään kaksinkertainen. Hän kirjoitti mi-
nulle, että Yhdysvalloissa esitetyt prosent-
tiluvut pedofiilipappien osuudesta katoli-
sen papiston parissa johtavat helposti vä-
hättelemään ongelmaa. Gaiton mielestä ti-
lanne Italiassa on enemmän kuin vakava.
Hän korostaa edelleen, että Italian lainsää-
däntö suojelee lasten hyväksikäyttäjiä ja
oikeusprosessit ovat piinallisen hitaita.
Hyväksikäytöstä syytettyjä ei vangita, ja

niin he voivat jatkaa toimintaansa paljas-
tumisesta huolimatta.

Pedofiilipappeja koskeva kriisi ei ole
vielä päättynyt, ja on vaikea sanoa, miten
se vaikuttaa roomalaiskatolisen kirkon tu-
levaisuuteen. Gaiton tapauskertomusten ja
analyysin perusteella skandaali haastaa
kirkon suuriinkin muutoksiin. Ei ole
ihme, että usein jo kahdentoista vuoden
iässä pappisuralle menevien ja usein sek-
suaalisesti epäkypsien miesten yhteisössä
kasvavien poikien käsitys seksuaalisesta
identiteetistään ehtii aikuisuuteen tultaes-
sa kehittyä kipeäksi ongelmaksi, joka ei
voi jäädä vaille vakavia seurauksia.

Lopuksi
Mitä nämä kolme kriisiä yhdessä kertovat
katolisesta kirkosta? On vaikea ajatella,
että kaikki  näissä italialaisissa  teoksissa
esitellyt ongelmakimput ovat onnettomia
yksittäisilmiöitä ja sellaisina täysin riippu-
mattomia toisistaan. Ilmiöitä yhdistää
mielestäni muutama olennainen keskei-
nen tekijä. Katolinen kirkko elää vahvasti
menneisyydessä ja siellä vallinneessa val-
ta-asemassaan sekä siihen liittyneessä toi-
mintakulttuurissa. Tästä käsin on lopulta
mahdoton kohdata avoimesti modernin
länsimaisen kulttuurin haasteita ja vastata
niihin. Kestämättömiin käytäntöihin ja
monenlaisiin valtapyrkimyksiin takertu-
minen synnyttää salaisuuksia ja valheita,
jotka puolestaan luovat moraalisesti kiu-
sallisen asetelman. Virassa oleva paavi
joutuu kohtaamaan entistäkin raskaampa-
na ongelman, jonka hän jo vuonna 1977
muotoili seuraavasti: ”Monien kannalta
kirkosta on tulossa keskeinen este uskolle.
He eivät kykene näkemään siinä kuin in-
himillistä vallanhalua.”
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Jukka Pakkanen

Jos Jumala olisi

Olen kädellisen nisäkäslajin yksilö, evo-
luution tulosta, läheistä sukua simpans-
seille. Tiedän olevani olemassa, siis tie-
dän kuolevani. Tahtomattani maailmaan
joutuneena elän valinnanvapauden vanki-
lassa, josta pääsen vasta kuollessani. Siitä
armottomasta tosiasiasta kasvaa ihmisenä
olo, ihmisyys. Ei ihme, että mielessä käy
ajatus Jumalasta olemisen selittäjänä ja
helpottajana.

Elämä on joskus syntynyt maapallolla
ja lisääntymispakon ja luonnonvalinnan
paineessa kehittynyt nykyisiksi eliömuo-
doiksi, siitä on riittävästi fossiilista todis-
tusaineistoa. Miten kaikki on runsaan kol-
men miljardin vuoden aikana tapahtunut?
Evoluution kulkua ei voi toistaa. Kreatio-
nismi näkee elämänmuodot Jumalan ker-
takaikkisesti luomina. Tai ”älykkään
suunnittelijan” kaiken takana. Ajatus on
viehättävä mutta tieteellisesti kestämätön.

Evoluutioteoria selittää elämän häkel-
lyttävän monimuotoisuuden. Se joutuu
hylätyksi, jos tilalle luodaan parempi teo-
ria. Sellaista ei ole näkyvissä.

Ihminen on eläin, ja kiehtova mystee-
ri. Tiedon ja kulttuurin siirto jälkeläisille,
taiteellinen luovuus ja tieteellinen uteliai-
suus, nauru ja itku... Ja ”Jumala”.

Yhä uudestaan ”Jumala” vaatii tulla
selitetyksi. Jumala on olemassa.  Jumala
on yksi. Jumalia on luvuttomasti, uskon-

tojen Jumalista yksilöiden Jumaliin.  Ju-
mala on, mutta hänestä ei voi sanoa mi-
tään.

Entä jos mitään Jumalaa ei ole? On
vain ajatus, sana:

Seuraavat lauseet ovat kirjastani Jumalat-

tomuus (Kirjapaja 2008).

God: ylevä, korkealla. Dio: jalo,  täällä.
Jumala: jylhä, piilossa. Yksikin merkki
olemassaolostasi, Jumala, edes yksi!

Sinua ei ole, koska maailma selittyy ilman
sinua.
Sinä olet, koska minä sanon sinut.
Kun kuolen, katoat, olematon.

Maailman syntymiseen ei tarvittu Juma-
laa, Jumalan syntymiseen tarvittiin ihmi-
nen.
Ihminen ja Jumala: meri ja sen usva.

Jos Jumala olisi, hän olisi yksi ja sama,
ikuisen tähden kylmä valo.

”Minä näin Jumalan, takaapäin.”
”Miksei hän kääntynyt? Pelkäsikö hän
paljastuvansa?”

”Sinulle ei Jumalaa ole. Se on sinun usko-
si.”
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”Ei vaan johtopäätös, käsitys, asioiden tila
minussa.”

”Miten voit erottaa oikean väärästä, koska
et usko?”
”Juuri siksi.”

”Missä on toivosi, jumalankieltäjä?”
”Teoissani. Tekemättömissä.”

”Anna itsesi Jumalalle, ja hän täyttää sinut
kuin viini.”
”Minä haluan pysyä kuivana ja tyhjänä.”

”Uskomattomana osasi on lohduton. Ajat-
tele kuolemasi hetkeä. Pelkkää tyhjää.”
”Ei vaan eletty elämäni.”

”Minä olen tullut uskoon, olen kohonnut.
Todistan Jumalasta.” ”Todistat itsestäsi.
Miten syvälle kohosit?”
”Tunsin Jeesuksen kosketuksen, ja äkkiä
näin elämäni kirkkaana kuin vesi.”
”Jeesus näki oman elämänsä sameana
kuin sumu.”

”Sinun täytyy ansaita armo.”
”Miten?”

”Elämällä Jumalan tahdon mukaisesti.”
”Siis hyvillä ja oikeilla teoilla?”
”Jumala päättää tekojen hyvyydestä ja oi-
keudesta.”
”Armoa ei siis ansaita.”

”Hänen oli ryhdyttävä surmatyöhön, jotta
hän vihdoinkin tuntisi itsensä syylliseksi
ja saisi armon.”
”Saiko hän?”
”Hän ampui itsensä.”

”Sinä yönä Jumala nukkui.”
”Minä yönä?”
”Kun meri vei laivan ja satoja ihmisiä sy-
vyyksiin.”
”Sinä pilkkaat Jumalaa.”

”Missä Jumala oli silloin, kun meren aalto
vei hengen tuhansilta ihmisiltä? Missä oli
Jumala?”
”Jumala ei vastaa mannerlaattojen liikku-
misesta.”

”Olet ateisti ja pidät kaulassasi ristiä. Sinä
häpäiset Kristuksen.”
”Sinäkö sen sanot!”
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Riviseurakuntalaisen pyyntö: kirkon julistus

nykyaikaan

Lehdistössä on silloin tällöin käsitelty
kahta keskeistä kansankirkkoamme (evl.)
koskevaa asiaa: miksi vain vähäinen osa
seurakuntalaisista osallistuu jumalanpal-
veluksiin ja miksi suuri osa väestöstä us-
koo Jumalaan toisin kuin kirkko opettaa.
Syitä lienee monia. Yhtenä merkittävänä
pidän sitä, että kirkon julistus ei riittävästi
kohtaa nykyihmisen tarpeita. Kirkon oppi
ja julistus sisältävät suurimmaksi osaksi
asioita, joita 1700–3000 vuotta sitten elä-
neet julistajat pitivät tosina ja tärkeinä.
Noista ajoista lähtien huimasti kehittyneet
tieteet ja koulutus ovat nostaneet ihmisten
sivistystasoa ja muuttaneet heidän elä-
määnsä niin paljon, että tuolloin kirjalli-
seen asuun puetut todistukset ihmisten us-
kosta eivät enää vakuuta riittävässä mää-
rin tavallisia seurakuntalaisia.

Kirkon pyhässä kirjassa, Raamatussa,
on kuitenkin paljon opetuksia, jotka edel-
leen ovat ajankohtaisia ja tärkeitä nykyih-
mistenkin elämässä. Yksi sellainen on lä-
himmäisen rakastaminen. Pitkään ja oi-
kein käytettynä se olisi erinomainen lääke
moniin yhteiskunnassamme ilmeneviin
vakaviin epäkohtiin kuten väkivaltaan,
työ- ja koulukiusaamiseen, avioeroihin,
ihmisten yksinäisyyteen ja masennukseen.
Työn ohella rakkaudesta lienee eniten

puutetta kehittyneissä maissa kuten lei-
västä (ruoasta) kehitysmaissa.

Kirkon tulisi julistuksessaan antaa
huomattavasti nykyistä suurempi osa ja
merkitys lähimmäisen rakastamiselle. On-
han Jeesuskin pitänyt lähimmäisen rakas-
tamista yhdessä Jumalan rakastamisen
kanssa kaikkein tärkeimpänä asiana. Paa-
valikin piti rakkautta niin tärkeänä, että
sen puuttuessa ihmiseltä puuttuu kaikki,
vaikka hän muuten pystyisi siirtämään
vuoriakin. Ei riitä, että kirkon julistukses-
sa vain ohimennen, otsikkomaisesti, ko-
rostetaan rakkauden merkitystä. Ei riitä
sekään, että  sitä  pyydetään  rukouksissa.
Olisi opetettava seurakuntalaisille rakas-
tamisen laajaa aluetta, sisältöä ja merki-
tystä sekä motivoitava heidät rakkauden
tekoihin.

Pitkähkön elämäni aikana olen kuun-
nellut suurehkon määrän saarnoja. Niiden
perusteella en ole valitettavasti saanut oi-
keaa kuvaa kirkon pyhänä pitämästä kir-
jasta. Minun on täytynyt hankkia lisätieto-
ja muualta, pääasiassa Raamatun tutkijoi-
den julkaisuista ja luennoista. Suuresti
kunnioittamani pari vuotta naapurina asu-
nut edesmennyt emerituspiispa ja teolo-
gian professori Elis Gulin kertoi lähes 40
vuotta sitten Raamatusta keskustellessam-

KESKUSTELUA
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me, että Raamatussa on sekä jumalallinen
puoli että inhimillinen puoli. Pidän lähim-
mäisen rakkautta Raamatun jumalalliseen
puoleen kuuluvana. Annan sille suuren ar-
von, vaikka en ole omassa elämässäni ko-
vin hyvin onnistunutkaan. Edesmennyt
psykiatri Martti Paloheimo kertoo eräässä
kirjassa, että hänelle avautui pitkän etsis-
kelyn jälkeen uusi oppi, joka sekin poh-
jautui Raamattuun ja etenkin Jeesuksen
opetukseen. Se on rakkauden, toinen toi-
sensa hyväksymisen, erilaisuuden sietä-
misen, laupeuden, anteliaisuuden, rohkai-
sun, auttamisen valmiuden, myötäelämi-
sen ja aidolla tavalla kuuntelemisen oppi.
Hän kertoo edelleen kokeneensa, että täl-
laisen opin mukainen elämä on äärimmäi-
sen palkitsevaa.

Sen asemesta, että kirkko käyttää run-
saasti aikaa Raamatun aikaisten julistajien
todistusten kertaamiseen, olisi kuunnelta-
va, tutkittava ja käytännössä kokeiltava
myös nykyihmisten todistuksia heidän us-
kostaan. Oletan, ettei Martti Paloheimo
ollut oivalluksineen ja kokemuksineen
lainkaan yksin. On  helppo yhtyä  hänen
tärkeinä pitämiinsä asioihin ja arkipäivän
elämässä saamiinsa palautteisiin. Raama-
tusta löytyy monta niitä tukevaa kohtaa,
joista konkreettisin on kerran vuodessa
saarnatekstinä oleva Matteuksen kirjoitta-
ma kertomus: ”Olin nälkäinen ja te an-
noitte minulle syödä, …”

Ensiarvoisen tärkeää olisi, että eri
kirkkokuntien johtajat voisivat yhdessä
etsiä kaikkea sitä hyvää, mikä eri uskon-
noissa on yhteistä, ja lopettaa keskinäinen
riitely opeistaan. Sveitsiläinen teologian
emeritusprofessori Hans Küng kertoi

eräässä tilaisuudessa, että sodat saadaan
loppumaan vasta, kun eri uskontojen vä-
lille on saatu rauha. Voisivatko Suomen
piispatkin ryhtyä entistä aktiivisempaan
kansainväliseen toimintaan, jonka pää-
määränä olisi rauhan aikaansaaminen eri
uskontojen välillä? Voisivatko seurakun-
nan papitkin osallistua suuressa määrin
perheneuvontaan, jonka päämääränä olisi
avioliittojen eheyttäminen ja avioerojen
minimointi. Esimerkkinä mainittakoon,
että erään sveitsiläisen reformoidun seura-
kunnan pastori käytti yhden syksyn saar-
nat avioliittojen eheyttämiseen, kun seura-
kunnassa oli avioerojen määrä kasvanut.

Joskus mutta aivan liian harvoin kuu-
lee saarnan, jossa rakkauden tekoja opete-
taan kiinnostavilla tavoilla soveltamaan
arkipäivän elämään. Ne erottuvat saarno-
jen suuresta määrästä kuin  päivä  yöstä.
Tuskin ne myöskään ovat ristiriidassa
Raamatun tärkeimpien kohtien kanssa.
Mikäli nykyisiä jumalanpalveluksia ei ha-
luttaisi muuttaa, voitaisiinko sitten järjes-
tää rinnakkaisia jumalanpalveluksia, jois-
sa rakkauden teot olisivat keskeisellä si-
jalla. Oletan, että tällaiset jumalanpalve-
lukset alkaisivat hiljalleen kiinnostaa
myös sitä suurta osaa seurakunnasta, joka
nykyisin osallistuu harvoin jumalanpalve-
luksiin. Yksittäisenä pienenä esimerkkinä
tällaisesta jumalanpalveluksesta olisi lop-
pusanojen laajentaminen jo nytkin joskus
lausuttuun muotoon: ”Palvelkaa Herraa ja
lähimmäisiänne (huonommin toisianne)
iloiten”.

Esko Raitanen
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NÄKÖALOJA

Jos metsään haluat mennä nyt

Stimulus tuntee monia ihan viisaita ihmi-
siä, jotka ovat leikitelleet ajatuksella ryh-
tyä kirjoittamaan blogia Kotimaan blogi-
metsään. Vaan aikomukseksi se on mo-
nella jäänyt, koska henki on altis ja liha
heikko. Nämä lihassaan heikot ovat no-
peasti luopuneet jalosta ajatuksestaan seu-
rattuaan vähän aikaa sitä jännää menoa ja
viidakon meininkiä, joka metsässä vallit-
see. Hups, tulipas huono rinnastus! An-
teeksi vaan, Tarzan, muut apinain kunin-
kaat ja viidakon asukkaat. Kotimaan blo-
gimetsässä eivät   nimittäin vallitsekaan
viidakon lait, sillä siellä eivät voita vah-
vimmat ja viisaimmat vaan sitkeimmät ja
röyhkeimmät. Tai eivät hekään mitään
voita, vaan pitävät eniten meteliä, jaksavat
toistaa sotaisia monologejaan ad nauseam

(siis riesaksi asti) kaikille, jotka näille si-
vuille uskaltautuvat. Tuttuja ovat iskulau-
seet: Raamattua saa tulkita vain Raama-
tulla, homot joutuvat syntisinä helvettiin
ja  oikealla tavalla Raamatulle uskollisia
kristittyjä sorretaan aina.

Kotimaan blogimetsä on välillä näyt-
tänyt ennen muuta taantumuksellisten
omalta temmellyskentältä. Ehkä tärkein
syy tähän on se, että muualla he eivät saisi
näkemyksilleen näin laajaa levikkiä. Siksi

blogiviidakosta on tullut enemmän kirkol-
lisen keskustelun siivoamaton takapiha
kuin sivistyneen ja valistuneen vuoropu-
helun foorumi. Mutta sivistykseen kuuluu
myös se, että toisin ajattelevien mielipitei-
tä ei noin vain siivota pois katukuvasta tai
blogipöpeliköstä. Viidakkoa työkseen
seuraavat Kotimaan sekundantit pyytävät
lukijoitaan kohteliaasti vain yhdenlaiseen
poliisityöhön: ilmoittamaan häirikkövies-
tin, kun sellaisen näkevät.

Stimuluskin antaa kaikkien kukkien
kukkia, mutta haluaa antaa pari esimerk-
kiä epätoivoisesta kommunikaatiosta. Kas
tässä ensimmäinen: ”Meidän kirkkomme
tulisikin terästäytyä niin, ettei pappien
enää sallittaisi opettaa tai julkisesti kirjoit-
taa selviä Raamatun vastaisuuksia homo-
seksualismiin suhtautumisesta. Näin kir-
kon hajottaminen sisältä päin estyisi. Hur-
jinta tilanne on ollut silloin, jos pappi on
ollut viranhaltija ja tehnyt väärän opin le-
vitystä virka-ajallaan. Silloin on maksettu
palkkaa siitä, että pappi on toiminut työn-
antajaa ja sen oppia vastaan.” Uskonso-
tien aikaan saa palata ken haluaa, kunhan
ei kuvittele, että kaikki muut tulevat in-
noissaan perässä. Kuvitellaanpa saarna,
jossa pappi sanoo, että seksuaalisuudessa
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ja parisuhteessa ei ole olennaista se, suun-
tautuuko se samaan vai vastakkaiseen su-
kupuoleen vaan se, opimmeko me hetero-,
homo- ja muut seksuaalit rakastamaan sitä
ihmistä, johon meillä on intiimi suhde.
Mitä tällaiselle Mooseksen kirjojen ja Paa-
valin homopykälän viholliselle pitäisi teh-
dä? Erottaa virastaan? Niin ainakin saatai-
siin iltapäivälehtien toimittajat jalkautu-
maan tuomiokapituleihin ja kirkkoherran-
virastoihin. Vapaa-ajattelijoillakin riittäisi
taas uutta aihetta julkisiin tempauksiin.

Röyhkeässä blogikirjoittelussa paljas-
tuu ihminen, joka tuntee vain jaon vuohiin
ja lampaisiin, meihin ja heihin. Riviltä toi-
selle voi seurata ajatuksenjuoksua, jossa
on olemassa vain kaksi ihmissuhteiden
muotoa, hallitseminen ja hallittavana ole-
minen. Tämän tyyppinen kirjoitus voi-
daan aloittaa vaikkapa näin: ”Jos joku us-
kaltautuu puolustamaan kristillistä oppia
tai Raamattua, hän saa yleensä ainakin
fundamentalistin ja toisten tuomitsijan lei-
man lukuisten muiden leimojen lisäksi.”
Siis: ken ajattelee toisin kuin minä ja kal-
taiseni, on aggressiivinen hyökkääjä lei-
makirves kädessään. Tuonnempana tällai-
sen kuvitellun vihollisen alhaiset motiivit
ja kallon sisäinen maailmakin on saatu
haltuun ja pantu järjestykseen: ”Ajatel-
laan, että kieltämällä Raamatun totuus
voidaan myös kieltää ihmisen langenneen
tilan olemassaolo. Raamattua tuleekin tul-
kita uudelleen modernin ihmiskuvan kaut-
ta. Tästä tulee mieleen koominen strutsi,
joka vaaran uhatessa työntää päänsä
maankoloon kuvitellen näin olevansa tur-
vassa, vaikka leijona lähestyy. Toisaalta
ei tässä ole kysymys mistään huumori-
hommasta, vaan ihmisen iankaikkisesta
kohtalosta.” Mitähän tarkoittaisi ”ihmisen
langenneen tilan olemassaolon” kieltämi-

nen, joka on tällaisen moraalittoman ää-
liön nimenomaisena tarkoituksena? Viit-
taako sellainen sinisilmäiseen hölmöön,
joka ei näe pahuutta ihmisten keskuudessa
vai toisenlaiseen kristittyyn, joka ei sitou-
du samoihin puheenparsiin ja tunnuksiin,
samoihin sisäpuolisuuden ehtoihin kuin
blogin kirjoittaja? Selväksi tulee vain mai-
nion vertauskuvan tarkoitus: Leijona –
siis kaikkivaltias Jumala – raatelee tuol-
laisen ”koomisen strutsin”, siis syöksee
tämän ikuiseen piinaan. Koska väärällä
ihmiskuvalla on tuhoisat seuraukset, on
kerta kaikkiaan hölmöä käydä asiallista
keskustelua, perustella näkemyksiään
sekä kuunnella toisin ajattelevien ajatuk-
sia ja perusteluita. Lopulta kun ei ole ky-
symys mistään sellaisesta.

Se siitä ja loput jossakin muualla.
Mutta tunkiollakin saattaa kasvaa loista-
via kukkia, ja niin myös blogimetsässä on
omat jalopuunsa tai ainakin muita puita
korkeammalle kohoavat yksilönsä. Juho
Kalliokosken rohkeasti   vanhoillislesta-
diolaisuudelle, omalle taustayhteisölleen,
esittämät kipeät kysymykset, Kari Lat-
vuksen ja Heikki Lepän tinkimättömät
kirjoitukset kaikkinaisen kirkollisen tasa-
arvon puolesta, Juhani Huttusen intohi-
moinen kaikenlaisen fundamentalismin
haastaminen ja Toivo Loikkasen sovitte-
levat puheenvuorot ovat aina lukemisen
arvoisia. Tarkkanäköisen Heikki Kotilan
blogistiura loppui liian pian hänen kuol-
tuaan viime keväänä. Viisaat naiset eli
suurin piirtein kaikki foorumilla omalla
nimellään kirjoittavat naiset tuovat tarvit-
tavaa tasapainoa väärinajattelijoita jahtaa-
vien miesten suuruudenhulluun pauhaa-
miseen.

Stimulus

111



ARVIOT

Niko Huttunen
HYVÄT JA HYÖDYLLISET LUKEA
Vanhan testamentin apokryfikirjat. Helsinki: Kirjapaja 2009. 630 s.

Viimeisin raamatunsuomennos hyväksyt-
tiin 1992 eikä se sisältänyt Vanhan testa-
mentin (VT) apokryfikirjoja. Raamatun-
käännöskomitea oli kyllä ajatellut niiden
suomentamista, mutta hanke kariutui ta-
loudellisiin kysymyksiin.

Prosessi kuvaa VT:n apokryfikirjojen
asemaa luterilaisessa kirkossa: periaat-
teessa ne kuuluisivat Vanhan testamentin
yhteyteen, mutta käytännössä niistä ei ole
niin suurta väliä. Luterilaisen käsityksen
mukaan apokryfikirjat  sijoittuvat  kaano-
nin ja muun kirjallisuuden välimaastoon.
Ortodokseille ja katolisille kyseessä on
täysin kanoninen teksti.

Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen
VT:n apokryfikirjojen suomennos. Jo Mi-
kael Agricolalla oli tavoitteena niiden
kääntäminen, mutta työ jäi käännösnäyt-
teisiin. Tavoite toteutui 1642, kun ensim-
mäiseen koko Raamatun suomennokseen
sisällytettiin VT:n apokryfikirjat.

Vuoden 1642 käännöksen jälkeen
VT:n apokryfit kuuluivat itsestään selväs-
ti Raamattuihin, kunnes julkaisukustan-
nuksiin osallistunut brittiläinen raamattu-
seura vaati apokryfikirjojen poistamista
1800-luvulla. Ratkaisu ei edustanut luteri-
laista vaan reformoitua näkemystä.

Välttämättömyydestä tehtiin hyve.
Kun nyt käsillä olevaa suomennosta hy-
väksyttiin kirkolliskokouksessa, jotkut
vaativat edelleen mahdollisuutta julkaista
Raamattuja ilman VT:n apokryfejä. Histo-

riallisesti tarkastellen vaadittiin reformoi-
tua Raamattua.

Oma kysymyksensä on se, mitä VT:n
apokryfikirjoihin luetaan. Kirkkokunnilla
on erilaisia näkemyksiä. Apokryfikirjojen
käännöskomitea päätyi ekumeeniseen rat-
kaisuun, jossa käännettiin luterilaisten, or-
todoksien ja katolisten arvostamat kirjat.

Jonkinlaisena poikkeamana eku-
meeniseen periaatteeseen on se, että 4. Es-
ran kirjaa ei ole käännetty, vaikka se sisäl-
tyy katoliseen  Raamattuun tosin ilman
kanonista asemaa. Kyseistä tekstiä ei kui-
tenkaan ole säilynyt kreikaksi, joten se on
rajattu käännöstyön ulkopuolelle. Toisaal-
ta on käännetty vaillinaisena säilynyt hep-
realainen Sirakin kirja, joka ei kuulu min-
kään kirkon Raamattuun.

Käsillä oleva käännös sisältää siis sel-
laisiakin kirjoja, joita luterilaisuudessa ei
pidetä VT:n apokryfeinä. Tämän lukija
saa siten laajemman kirjakokoelman kuin
se, joka ostaa uuden apokryfeillä varuste-
tun Raamatun siihen painetaan vain lute-
rilaisen perinteen mukaiset apokryfit.

VT:n apokryfikirjojen suomennokset
sisältävät lyhyet johdannot. Perusteelli-
sempaa tietoa voi ammentaa vuonna 2008
julkaistusta teoksesta Urhea Judit, viisas
Sirak (arvosteltu Vartijassa 3/2009).

Käännöksen   kieli on kaikilta osin
moitteetonta ja sujuvaa suomea. Lukuko-
kemus ei vaarannu ainakaan sen takia. Si-
sällöltään apokryfikirjat vaihtelevat suu-
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resti. Tobitin ja Juditin kirjat ovat mu-
kaansa tempaavia tarinoita, makkabilais-
kirjat sotahistoriaa ja sankaritarinaa, Vii-
sauden kirja taas nimensä mukaisesti poh-
tii viisautta, samoin Sirakin kirja.

Aleksis Kiven Nummisuutarien yhte-
nä esikuvana toiminut Tobitin kirja tar-
joaa viihteen varjolla viisaita ajatuksia oi-
keamielisyydestä, vastoinkäymisistä, nai-
makaupoista ja vaurastumisesta. Juditin
kirja on puolestaan varoitus kaikille mie-
hille: kauniilla naisilla on konstinsa. Muu-
tenkin kirjoissa riittää kauniita naisia, jot-
ka laittavat miesten päitä pyörälle. Kreik-
kalaisessa Esran kirjassa nainen juliste-
taan suurimmaksi mahdiksi heti totuuden
jälkeen.

Makkabilaiskirjoissa pistää silmään,
miten nämä kreikkalaisuutta vastustavat
teokset ovat kreikkalaisen ajattelun läpi-
tunkemia. 4. Makkabilaiskirja on filoso-
fian läpitunkema. 2. Makkabilaiskirjassa
seurataan kreikkalaisen sankarihautauspu-
heen arvoja: kaatuneet antoivat vapaaeh-
toisesti henkensä isänmaan ja uskon puo-

lesta. Sama tulkinta muokattiin sittemmin
Jeesukseen sopivaksi, mikä näkyy vaikka-
pa Johanneksen evankeliumin kuvaukses-
sa hyvästä paimenesta.

Viisauden kirjassa kuvatun kärsivän
hurskaan hahmossa on nähty Jeesus. Yksi
kirjan kantavia ajatuksia on se, että Juma-
la voidaan tunnistaa luomakunnassa. Aja-
tuksella on ilmeisiä kosketuskohtia Roo-
malaiskirjeen ensimmäiseen lukuun ja jot-
kut ajattelevat, että Paavali suorastaan tu-
keutui Viisauden kirjaan.

Suomessa vanha kansa arvosti erityi-
sesti Sirakin kirjaa ja sitä lukiessa voi ym-
märtää, miksi. Sirakin maanläheinen ja
realistinen viisaus puhuttelee monessa
kohtaa edelleen: ”älä pilkkaa ihmistä, jon-
ka mieli on katkera”, ”älä riitele rikkaan
kanssa hänen rahansa painavat vaaassa
enemmän kuin sinä”, ”pikkusummien vä-
hättely vie ajan mittaan tuhoon”, ”sydän
kertoo toisinaan ihmiselle enemmän kuin
seitsemän tähystäjää ylhäällä tornissa”.

Lutherin sanoin: hyvät ja hyödylliset
lukea.

Ilkka Pyysiäinen
KRISTINUSKON SYNTY
Heikki Räisänen: The rise of Christian beliefs: The thought world of early Christians.
Minneapolis: Fortress Press 2010. 479 s.

Kirjan otsikko lupaa paljon. Lukija olet-
taa, että vihdoinkin saamme selvityksen
siitä, miten kristilliset uskomukset ovat
syntyneet. Teos antaakin runsaasti ainek-
sia tämän kysymyksen pohtimiseen vaik-
ka ei olekaan lähimain tyhjentävä esitys.
Kirja kokoaa yhteen Räisäsen vuosien
varrella käsittelemät erilliset teemat ja
asettaa ne yhtenäiseen kontekstiin. Myös
kirjan otsikko, taitto ja kuvitus viittaavat
käsikirjamaiseen yleisesitykseen kristin-
uskon synnystä.

Mutta ennen kuin kristillisten usko-
musten syntyä tai esiinnousua voitaisiin
selittää, tulisi olla selkeä käsitys siitä, mitä
kristilliset uskomukset ovat. Tarkoitetaan-

ko teologisia dogmeja vai miljoonien kris-
tittyjen tosiasiallisia uskomuksia? Mo-
lemmat  ovat  eksegeetin kannalta  ongel-
mallisia. Nykykristittyjen uskomuksiin
eksegetiikka ei voi pureutua, ja myös dog-
matiikka on varsin iso ongelma. Käsiteltä-
vinä  ovatkin ennen  muuta Raamatun ja
sen rinnakkaistekstien taltioimat käsityk-
set ja uskomukset. Niiden suhde moder-
niin kristinuskoon ei juurikaan kuulu tä-
män kirjan aihepiiriin  joskin teos antaa
hyvän pohjan tällaiselle arvioinnille.

Ei ole kuitenkaan helppoa sanoa, mil-
loin kristinusko oikeastaan syntyi. Millä
perusteella esimerkiksi Paavalia käsitel-
lään kristittynä, kun hän ei edes tuntenut
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käsitteitä kristitty ja kristillinen? Toki hä-
nen kirjoituksistaan ja hänen nimiinsä
pannuista kirjoituksista on myöhemmin
tehty yksi kristinopin kulmakivi, mutta
edelleen voidaan kysyä, missä vaiheessa
kristinuskon voidaan sanoa syntyneen.
Onko itse käsitteen esiintyminen olen-
naista, vai kenties jokin muu? Mitkä usko-
mukset ovat ”kristillisiä” ja millä perus-
teella?

Lisäksi kristinusko on paljon muuta-
kin kuin vain joukko uskomuksia. Milloin
ja miten syntyivät kristilliset rituaalit tai
organisaatiot? Räisänen on halunnut tie-
toisesti välttää liian laajaa tehtävää ja ra-
jannut teoksensa vain uskomusten syn-
tyyn. Silti niistäkin on vaikea puhua täs-
mällisesti niin kauan kun itse kristillisen
käsite on epäselvä. Räisänen päätyykin
korostamaan sitä, että kristinuskon histo-
ria on alusta loppuun uskomusten ja tapo-
jen moninaisuuden eli diversiteetin histo-
riaa.

Räisänen analysoi monia kristinuskon
perusdokumenteissa esiintyviä käsityksiä
ja pyrkii selvittämään eri kirjoittajien vä-
lisiä eroja ja yhteyksiä. Lähestymistapa on
tavallaan dekonstruktionistinen: kirjoittaja
murtaa oivaltavasti ja asiantuntevasti kä-
sityksen yhtenäisestä kristinopista ja
osoittaa, miten monimuotoista ja sisäisesti
ristiriitaista raamatullinen materiaali on.
Kristinusko syntyi sosiaalisena liikkeenä,
ei oppijärjestelmänä. Oikeaoppisuus kehi-
tyi vasta myöhemmin. Räisänen onkin jo
aiemmin osoittanut esimerkiksi”Uuden
testamentin teologian” problemaattisuu-
den.

Räisäsen  keskeinen  panos tutkimuk-
seen onkin paljolti ollut pitkään vallinnei-
den ennakkokäsitysten  karsimisessa. Eri
uskontojen historiaa ja oppeja on tarkas-

teltava samoin kriteerein (”fair play”),
eikä eksegeetti voi rajoittaa työtään vain
Raamatun tekstien analyysiin. Tällainen
negatiivinen panos tutkimukseen on ollut
välttämätön, koska aiempi tutkimus on ol-
lut niin pitkään vinoutunutta. Kristillisille
dogmeille on haluttu löytää ”raamatulli-
nen” pohja vaikka väkisin.

On surullista mutta totta, että tieteelli-
sesti kestävä kristinuskon  syntyhistorian
kirjoittaminen voi alkaa vasta, kun on
päästy eroon dogmaattisista näköharhois-
ta. Tässä Räisänen on tehnyt mittavan elä-
mäntyön, joka toki jatkuu edelleen. Ei ole
hänen vikansa, että on ollut pakko aloittaa
eräänlaisesta dekonstruktiosta. Tutkijan
kaidalle polulle päästään takaisin vasta,
kun on ensin kuljettu omia jälkiä takaisin
ensimmäiselle harhapolulle.

Teos jakaantuu kahteen osaan: ”Juuret
ja lähtökohdat” ja ”Perusongelmat ja rat-
kaisut”. Ensimmäinen osa käsittelee toi-
sen temppelin juutalaisuutta, kreikkalais-
roomalaista uskontoa ja filosofiaa ja eräitä
keskeisiä tapahtumia, henkilöitä ja lähtei-
tä. Toinen  osa jakaantuu yhdeksään  lu-
kuun, joissa käsitellään eskatologiaa, yk-
silön kuolemanjälkeistä kohtaloa, syntiä,
pelastuskäsityksiä, Jeesusta pelastajana,
Pyhää Henkeä, juutalaisuuden ja Jeesus-
liikkeen suhdetta, suhdetta ”pakanoihin”
ja ortodoksian kehittymistä. Uskomusten
rooli suhteessa käytännön toimintaan jää
kuitenkin paljolti pohtimatta. Lyhyt johto-
päätösluku kertaa joitakin keskeisiä tee-
moja ja valaisee niiden avulla kristinus-
kon monimuotoisuutta. Kirja on aineis-
tonsa, asiantuntemuksensa ja huolellisuu-
tensa ansiosta välttämätöntä luettavaa jo-
kaiselle kristinuskon historiasta ja opista
kiinnostuneelle.
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Tuija Laine
PAPPISKOULUTUSTA LATVIASSA MAAILMANSOTIEN VÄLILLÄ
Jouko Talonen: Latvian kansallisen teologian synty. Kiista teologian suunnasta ja tais-

telu pappiskoulutuksesta Latvian evankelis-luterilaisessa kirkossa 19181934. Studia His-
torica Septentrionalia 55. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys 2008. 459 s.

Vuonna 2009, jolloin kommunismin ku-
kistumisesta Itä-Euroopassa on kulunut
20 vuotta, sekä Neuvostoliitosta itsenäis-
tyneiden alueiden että   muiden itäisen
Keski-Euroopan entisten sosialististen
valtioiden historia on ollut monin tavoin
esillä niin tiedotusvälineissä kuin kirjalli-
suudessakin. Kun huomio kiinnitetään
Neuvostoliiton romahtamiseen, usein
unohtuu, että 20 vuoden takaiset tapahtu-
mat merkitsivät monille siitä irtautuneista
maista jo toista valtiollista itsenäistymistä.
Esimerkiksi Baltian maat olivat itsenäis-
tyneet Venäjästä Suomen tavoin jo vallan-
kumouksen yhteydessä. Niiden itsenäinen
vaihe jäi tuolla erää lyhyeksi, vain parin-
kymmenen vuoden mittaiseksi, mutta jo
tuona lyhyenä aikana nuorissa valtioissa
ehdittiin ryhtyä monenlaisiin uudistus- ja
kehitystoimiin niin politiikan kuin kult-
tuurinkin saroilla.

Jouko Talonen on ottanut tarkastelta-
vakseen Latvian osalta tämän kiinnosta-
van historiallisen ajanjakson. Hänen tutki-
muksensa pureutuu kansallisen teologian
synty- ja varhaisvaiheisiin vuosina 1918
–1934. Samaan aikaan, jolloin nuori tasa-
valta ryhtyi rakentamaan identiteettiään ja
luomaan edellytyksiä kansallisen teologi-
sen tutkimuksen kehittämiselle niin ra-
kenteellisella kuin sisällölliselläkin tasol-
la, Euroopassa elettiin eräänlaista kuohun-
tavaihetta teologian saralla. Uusprotestan-
tismi sekä historiallis-kriittisen raamatun-
tutkimuksen  nousu  ja  uskontohistorialli-
nen koulukunta nostivat esiin kysymyksiä
kristinuskon ytimestä, suhtautumisesta
Raamatun inspiraatioon ja muun muassa
apostolisen uskontunnustuksen sisällöstä.
Keskustelua perinteisiä käsityksiä puolus-
taneiden ja liberaalien välillä käytiin vilk-

kaasti eri puolilla Eurooppaa erilaisin ää-
nenpainoin ja hieman erilaisella intensi-
teetillä.

Talonen selvittää tutkimuksessaan,
millä tavoin teologia muotoutui ja miten
evankelis-luterilainen pappiskoulutus ke-
hittyi uudessa tilanteessa, juuri itsenäisty-
neessä valtiossa erilaisten teologisten nä-
kemysten ristipaineessa. Puitteet teologi-
koulutukselle tarjosi vuonna 1919 perus-
tettuun Latvian kansalliseen yliopistoon
vuonna 1920 saatu teologinen tiedekunta.
Aiemmin latvialaiset teologit oli koulutet-
tu pitkälti Tarton yliopistossa. Erityisen
tunnetuksi uuden tiedekunnan oppialoista
kansainvälisesti katsoen nousi eksegetiik-
ka. Muillakin aloilla tiedekunnassa toimi
tieteellisesti päteviä ja arvostettuja henki-
löitä, mutta se ei silti pystynyt kokoamaan
maan kaikkia teologivoimia yhteen. Ha-
jaannus ja teologinen vastakkainasettelu,
jotka johtuivat liberaalin ja konservatiivi-
sen teologian välisestä konfliktista ja kir-
kon sisäisistä, kansallisista jännitteistä,
puhkesivat heti 1920-luvun alussa.

Tiedekunnan koulutuksellisena tavoit-
teena oli tuottaa pappispulasta kärsivälle
evankelis-luterilaiselle kirkolle työvoimaa
sekä kouluttaa uskonnonopettajia. Kon-
servatiivit näkivät kuitenkin liberaaliteo-
logiassa kirkkoa murentavan vaaran. Raa-
matullinen kristillisyys oli heidän mieles-
tään uhattuna. Kun vielä tiedekunnalta
puuttui käytännöllisen teologian professo-
rin virka, jonka alaan olisi kuulunut pap-
piskoulutuksen käytännöllinen toteutus
eikä tiedekunta voinut antaa myöskään
tunnustuksellista dogmatiikan opetusta,
konservatiivit ryhtyivät puuhaamaan
vaihtoehtoista teologikoulutusta. Vuonna
1923 perustettiin Riikaan teologinen insti-
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tuutti, joka koulutti pappeja konservatiivi-
suuden hengessä ja käytännön seurakun-
tatyö tähtäyspisteenään.

Kouluttajana instituutti jäi kuitenkin
tiedekunnan varjoon. Ennen toista maail-
mansotaa noin 70 prosenttia papeista oli
saanut   koulutuksensa tiedekunnassa ja
vain kahdeksan prosenttia oli instituutin
kouluttamia. Liberaaleilla oli kirkossa jat-
kuvasti konservatiiveja suurempi osuus.
Instituutti kouluttajana ei kantanut pitkälle
vuonna 1928 sen pappiskoulutus lakkau-
tettiin ja instituutti jäi toimimaan täyden-
nyskoulutuslaitoksena. Tämän jälkeen
kaikilla papeiksi vihittävillä tuli olla teo-
logisen tiedekunnan antama koulutus.

Hajaannusta aiheutti myös jännite lat-
vialaisten ja maassa asuvien baltiansaksa-
laisten välillä. Viimeksi mainittujen osuus
väestöstä oli pieni, mutta vaikutukseltaan
merkittävä. Papistossa saksalaisperäisiä
oli kuitenkin paljon, sillä puolet Riian lu-
terilaisesta papistosta oli 1930-luvun alus-
sa latviansaksalaisia. Saksalaissyntyiset
eivät puolestaan olleet tyytyväisiä yliopis-
ton voimakkaasti kansallisiin piirteisiin.
Niinpä 1920-luvun alussa perustettiin
Herder-instituutti, joka käytännössä muo-
toutui baltiansaksalaiseksi, omaksi yli-
opistoksi, jossa teologialla oli vahva ja-
lansija. Opilliselta kannalta Herder-insti-
tuutti opettajineen edusti yhtäältä liberaa-
liteologiaa ja toisaalta sitä vielä moder-
nimpia teologian suuntauksia. Herder-ins-
tituutin kautta teologikoulutuksensa saa-

neiden määrä oli kuitenkin vähäinen.
Tekijä on selvittänyt aihettaan laajalti.

Lähteitä on koottu kahdeksasta eri maasta,
monista maista useammastakin arkistosta
ja kirjastosta. Tämä kertoo osaltaan myös
latvialaisteologien maantieteellisesti  mo-
nipuolisista kontakteista ja toiminnasta.
Niin ikään liitteiden määrä työssä on suu-
ri. Liitteet sisältävät jonkin verran matrik-
kelinomaista tietoa, esimerkiksi eri kirkol-
lisissa ja  yliopistollisissa viroissa toimi-
neiden luetteloita,  joilla on  arvoa myös
myöhemmälle tutkimukselle.

Kaiken kaikkiaan Latvian kansallisen
teologian synty on perusteellinen tutkimus
Latvian evankelis-luterilaisen kirkon pii-
rissä vuosina 1918–1934 käydystä kes-
kustelusta, joka koski pappiskoulutusta ja
teologisia näkemyseroja. Kerronta on teo-
logianhistoriallista ja etenee kansallisen
teologian muotoutumiseen vaikuttaneiden
henkilöiden kautta. ”Suuren kertomuk-
sen” rinnalla teokseen sisältyy suuri jouk-
ko kiinnostavia juonteita ja yksityiskohtia.
Lukija saa tutustua muun muassa opiske-
lijayhdistys ”yksimielisyyteen” sekä sii-
hen, millä tavoin opiskelija-asuntola vai-
kutti tulevien pappien hengelliseen identi-
teettiin. Harmillista on, että kirja on ilmes-
tynyt ainoastaan suomen kielellä. Olisi
ensiarvoisen tärkeää, että se saataisiin
kansainvälisen lukijakunnan käyttöön ja
että siihen pääsisivät tutustumaan nekin,
joiden historiasta siinä on kysymys.

Petri Järveläinen
SELVÄJÄRKINEN ALUSTUS KIRKKOKESKUSTELULLE
Heikki Palmu: Suomen kirkon tulevaisuus. Kipukohtia, ongelmia ja mahdollisuuksia.
Turku: Sammakko 2010. 213 s.

Kun Heikki Palmu sai teoksestaan Har-
maa päiväkirja vuonna 1970 Eino Leinon
palkinnon, Tuomas Anhava lausui, että
palkinto annetaan ”vilpittömästä, persoo-
nallisesta ja asiallisesta, joka hetki eetti-
sestä ja poliittisesti kantaa ottavasta ja ky-

selevästä selonteosta.” Anhavan luonneh-
dinta sopii myös Palmun tuoreeseen teok-
seen, pamflettiin kirkosta.

Palmun pamfletti ei ole raivokas pro-
fetia, vaan hillitty ja kriittinen katsaus
kirkkoon ja sen vahvuuksiin ja heikkouk-
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siin. Palmu kuvaa kirkon toimintaa Kir-
kon tutkimuslaitoksen tilastotietojen va-
lossa, selostaa sen teologista taustaa, us-
konnon kritiikkiä, saarnan ja sielunhoidon
luonnetta, keskustelee ongelmakysymyk-
sistä, kuten pappisvirasta, siunauksista,
johtamisesta, taloudesta ja hallinnosta ja
esittää toiveitaan kirkon tulevaisuudesta.
Kuvaksi tulevaisuuden kirkosta muodos-
tuu vähemmän virkamieskeskeinen, va-
paaehtoiseen osallistumiseen perustuva
suurten hallinnollisten   kokonaisuuksien
alle majoittunut pienten yhteisöjen kirkko.
Se tulkitsee Raamattua elävällä tavalla
jähmettymättä perinneliikkeeksi ja teke-
mättä Raamattua yksittäisten jakeiden ki-
vikasaksi, josta heitellä milloin ketäkin
väärässäolijaa.

Kirjan ensimmäisessä kokonaisuudes-
sa Miksi kirkko? Palmu tarkastelee kirkon
teologista taustaa ja nykypäivän todelli-
suutta. Olisin lisännyt tähän osaan huo-
mautuksen siitä, että sunnuntain päiväju-
malanpalvelukseen osallistuu joka sun-
nuntai myös yli 225 000 radionkuunteli-
jaa. On kiinnostavaa, että ne tilastonikka-
rit, jotka painottavat päiväjumalanpalve-
luksiin osallistumisen vähyyttä, eivät lue
tätä jumalanpalvelukseen osallistumisek-
si. Onko asian taustalla hengellisiä pyrki-
myksiä? Palmu ei kuulu näihin uudista-
jiin, mutta pitäytyy valmiiksi annetuissa
tilastoissa.. Millä perusteella radiojuma-
lanpalveluksen kuunteleminen ei ole päi-
väjumalanpalveluskäynti? Miksi sitä ei
oteta huomioon puhuttaessa suomalaisten
alhaisesta osallistumisesta? Tietääkseni
mikään ilmiö Suomessa ei paini lähelle-
kään samassa suosion sarjassa kuin radio-
jumalanpalvelus. Vertailuna todettakoon,
että yksi sunnuntainen radiojumalanpal-
velus kokoaa suurin piirtein saman verran
osallistujia kuin poliittiset puolueet koko
vuoden aikana.

Ensimmäisessä osassa Palmu käy lä-
vitse myös Vapaa-ajattelijoiden  ja Kari
Enqvistin kirkkoon ja uskontoon liittyviä
katsomuksia. Kumpikin uskonnon kritiik-

ki tuntuu ampuvan kritiikissään ohi maa-
lin ja korkeintaan toimivan myönteisenä
alustuksena arvosteltavan ilmiön sisäiseen
pohdintaan. Vapaa-ajattelijoiden kampan-
ja antaa aihetta pohtia ilon ja nautinnon
merkitystä kristillisen uskon yhteydessä ja
Enqvistin kylmä maailmankatselma syn-
nyttää lämmön, uskon tarvetta. Mielestäni
Palmun kaunokirjallinen vahvuus tulee
esille tässä. Hän ei niinkään argumentoi
kuin kuvaa ja nostaa esille nyansseja, joita
maisteleva lukija alkaa ajatella, että Va-
paa-ajattelijoiden ja Enqvistin julistus
kääntyy itseään vastaan.

Kirjan toisessa osassa Kipukohtia Pal-
mu käsittelee naispappeutta, siunauksia ja
kirkon ja työväenliikkeen suhdetta. Mie-
lestäni osan kirjallisesti taidokkain osa on
jännite, jonka Palmu rakentaa siunaami-
sen ja siunaamattomuuden välille. Käy-
tyään ensin lävitse lähinnä Heikan työ-
ryhmän mietintöä rekisteröityjen parisuh-
teiden siunaamisesta ja päädyttyään kysy-
mykseen, voiko Jumalan siunauksen evätä
sitä pyytäviltä ihmisiltä, Palmu kirjoittaa
heti perään luvun, jossa kysyy: miksi suu-
rin osa kirkosta eronneista haudataan kir-
kollisin menoin siunattuun maahan? Ku-
vitelkaamme, että 80 % suomalaisista oli-
si vapaa-ajattelijoita. Mitä ajattelisimme,
jos 20 % kristittyjä haudattaisiin vapaa-
ajattelijoiden menoin? Palmu ei anna vas-
tausta tähän kummallisuuteen. Sen sijaan
hän kertoo, että hänen kysymyksiinsä ei
ole kirkon johdon taholta suostuttu vas-
taamaan. Itse arvelen, että asia liittyy kir-
kon ja valtion suhteisiin. Kirkon verotus-
oikeutta perustellaan usein sillä, että ku-
kapa hoitaisi hautaustoimen. Kaikkien
siunaaminen kristillisin menoin tukee
myös tätä asiaa. Tässä merkityksessä Pal-
mulla olisi hieman enemmän perusteita
kyseenalaistaa kirkon ja valtion suhdetta,
jota hän pitää pääosin ongelmattomana.

Kirjan viimeisessä osassa Suomen
kirkon tulevaisuus – aamun vai illan rus-
ko? keskitytään johtajuuteen, talouteen ja
hallintoon liittyviin kysymyksiin. Muu-
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toin rauhallisesta esitystavastaan huoli-
matta kirjoittajan ei ole aivan helppoa kät-
keä sitä, että hän ei pidä arkkipiispa Paar-
maa onnistuneena virassaan. Lukijalle vä-
littyy kuva, että kirjoittajan mielestä kir-
kon johto on yleisesti vaikeuksissa ja sen
ylin johto pahasti hukassa. Demokraatti-
sen ja kuuntelevan johtamismallin sisälle
kirjoittaja liittää paikoitellen myönteisiä
kuvia melko patriarkaalisesta arkkipiis-
pasta Martti Simojoesta. Kirjoittaja viit-
taa hyvään juttuun Simojoesta: ”Sem-
moista se on. Olen monta kertaa ajatellut,
että se on vahva todiste Jumalan olemas-
saolosta, että kirkko yhä, kaikesta huoli-
matta elää ja toimii. Surrkeata porukkaa.”
Jutulla on kirkkohistoriallista arvoa. Sep-
po A. Teinonen lausui samansuuntaisesti
vasta myöhemmin. Samalla todettakoon,
että kirjoittaja puolestaan liittyy tradi-
tioon, jonka mukaan Luther olisi sano-
nut, että kirkkoa on aina uudistettava.
Lause ei ole Lutherin.

Yksittäisenä esimerkkinä kirjoittajan
esitys Turun Henrikin seurakunnan kirkon
laajennuksesta antaa kuvan, että paikalli-
sessa kirkon hallinnossa tyreksitään skan-
daalimaisella typeryydellä. Asiaa tunte-
mattoman on kuitenkin vaikea muodostaa
siitä kuvaa tuntematta kaikkia yksityis-
kohtia.

Kirjansa lopuksi Palmu kirjoittaa kir-
kon toiminnasta pieniin messuyhteisöihin
keskittyen. Tähän liittyen hän painottaa
vapaaehtoistyön merkitystä.

On totta, että pienet messuyhteisöt
ovat jo tätä päivää. Ne saattavat olla kir-

kon toiminnan kehityssuunta – joskin var-
sinainen kirkon jumalanpalvelusyhteisö
Suomessa on suunnattoman suuri: yli
200 000 suomalaisen radiojumalanpalve-
lusyhteisö. On myös helppo yhtyä kirjoit-
tajan ajatukseen, että Suomen kirkon ei
tulisi elää rikkaan lailla. Jos jumalanpal-
velus todella on seurakunnan elämän kes-
kus, niin mitä se elämä on, jonka keskus
jumalanpalvelus on? Itseäni viehättäisi
luonnostella kansankirkollista perinnettä,
johon Palmukin vahvasti liittyy, ”Lau-
piaan samarialaisen kansankirkon” suun-
taan. Messu voi antaa elämän ja tulla elä-
män keskukseksi, mikäli tämä elämä on
diakonista elämää. Tältä suunnalta löytyy
myös kirkon ja työväenliikkeen yhteys,
jota Palmu käsittelee. Toisaalta tällaisen
vapaaehtoisuuteen perustuvan Kristuksen
seuraamisen kohtalo tulee olemaan ristille
kulkemista. Kolmas sektori ollaan Suo-
messa lamauttamassa verotuksellisin kei-
noin. Näin tullaan tekemään myös kirkon
vapaaehtoistyölle. Kun virkatyö korva-
taan vapaaehtoisilla, verottajan on helppo
todeta, että seurakunta on perustanut toi-
men, josta se hyötyy, mutta josta sen ei
tarvitse maksaa palkkaa. Tällöin verote-
taan palkkavero sekä lisäksi alv, koska tu-
levaisuuden Suomi, jossa valtion resurssit
uupuvat, näkee jo nyt näkyjä hyvinvoin-
tialan yrittämisestä. Tämä puolestaan on
sidottu kilpailulainsäädäntöön. Tulevai-
suudessa vanhuksen luona käyvä kristitty
on kilpailun vääristäjä.
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Vartijan matkassa 1890

Heidi Haahtela

Elis Bergroth lainaa ”hetken tapahtumia” selostaessaan „Hengellistä Kuukauslehteä”,
joka puolustaa luterilaista tunnustusta ajan henkeä vastaan. Kirjoituksen välittämä ase-

telma on tuttu nykyisestäkin kirkollisesta keskustelusta, vaikka sisällöt ja osin myös kes-

kustelun sävy ovat muuttuneet ajan mukana.

Vahvuutta ja vireätä elämää vaatii nyky-
hetki ennen kaikkia kirkoltamme. Vah-
vuutta, sisäistä lujuutta se saa likeisesti
liittymällä Jumalan sanaan perustuvaan
tunnustukseensa. Tunnustuksellinen löy-
hyys on varsinkin meidän aikanamme tur-
mioksi kirkollemme. Huomiota ansait-
sevat sentähden seuraavat „Hengellisen
Kuukauslehden” toukokuun vihossa luet-
tavat sanat:

,,Jos kysyt ajaltamme: mikä uskonto
on oikea? saat vastauksen: kaikki ovat
yhtä oikeutetuita, sillä ne etsivät kaikki to-
tuutta, toinen vain vähän toiselta kannalla
ja toiseen tapaan kuin toinen, mutta siten
ovat ne toistensa täytteenä. Erilaisuuden
vaikuttavat vain paikkakunnalliset olot,
kansanluonne y. m. Kristuksen ruumiissa
on monenlaisia, jäseniä, ja Kristuksen kir-
kossa monenlaisia uskonnoita. – Kun sit-
ten kysyt: missä on siis oikea kirkko? vas-
tataan: ei luterilainen, reformerattu tahi
katolilainen ole identinen Kristuksen kir-
kon kanssa, vaan Kristuksen kirkko on
pyhäin ihmisten yhteys, kaikki seurakun-
nat auringon alla kuuluvat siihen. Jos me
luterilaiset sanomme oikeaksi totuutta,
minkä tunnustuskirjamme sisältävät,
olemme paavilaisia. Meidän tulee nöyrästi

tunnustaa, että muiden erikoiskirkkokun-
tien, esim. paavilaisten, oppi, asetukset ja
Jumalanpalvelustapa ovat yhtä hyviä kuin
meidänkin y. m. – Tuolta näkökannalta on
sitten hyvä tukkia vastustajan suu huudol-
la: ”suvaitse, me vaadimme kaikille su-
vaitsevaisuutta”, ja, ellei auta, tehdä hä-
nestä lyhyt päätös; hän on perin vanhoilli-
nen, valon ja edistyksen vihaaja! –

Ei, hyvät  herrat,  tämä ole raamatun
katsantotapa. Te pelkäätte tekevänne lute-
rilaisen kirkon tunnustuskirjoista paavin
ja teettekin paavin omasta sydämestänne.
Te nakkaatte pois tunnustuskirjat muka
raamatun kunniaksi, vaan viette oman
henkenne raamattuun ja irtauneina tun-
nustuksemme orjuuttavasta siteestä tuotte
raamatusta tukea omille mielivaltaisille
mielipiteillenne. Te nöyryyden ja suvait-
sevaisuuden nimessä teette myönnytyksiä
opeille ja mielipiteille, joille tunnustuskir-
joilla on ainoana vastauksena: ”me hyl-
käämme ja kiroomme.” Ja jos johdonmu-
kaisesti pysytte vakaumuksessanne, olet-
teko ajatelleet, kuinka helposti käy silloin
luterilaisen kirkkomme vastustajille op-
pimme, asetustemme ja Jumalanpalvelus-
tapamme muuttaminen, koska nämä ovat
aivan kuulumattomia kirkon olentoon. –
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Kirkon perusta ja perus on Jesus Kris-
tus. Hän on ijankaikkinen totuus ja yksin

Hän. Ken tälle totuudelle ehdottomasti
kuuliainen on, on jäsen Kristuksen näky-
mättömässä kirkossa, muut eivät. Mutta
tämä totuus ei veny, vaan on hyvin jyrkkä.
Valheen kanssa ei se koskaan sovinnoita
tee; suvaitsevaisuudesta niiden kesken ei
voi olla puhettakaan, sillä toinen on toisen
surma. Niistä, jotka ehdottomassa kuuliai-
suudessa antoivat ylen kaikki ja seurasivat
Jesusta, rakensi Hän kirkkonsa maan
päälle. Näillä oli yksi usko, yksi toivo ja
yksi tunnustus. Sillä kannalla asiat pysyi-
vät niin kauan kuin totuudelle kuulijaisia
oltiin. Vaan valhe ahdisti voimallisesti
Kristuksen kirkkoa. Koettiin pitää sitä
koossa tarkoilla tunnustuksen määrittele-
misillä, vaan kun elävä henki puuttui, ei
paljastaan tunnustus tähän riittänyt. Elämä
turmiutui, sen mukaan myös oppi, ja val-
he rakensi kirkkonsa Kristuksen kirkon si-
jalle ja antoi sille Kristuksen kirkon ni-
men, että tulisi paremmin uskotuksi. Eivät
kadonneet kumminkaan maan päältä Kris-
tuksen kirkon jäsenet, sillä keskellä kes-
kiajan synkintä pimeyttä kertoo kirkko-
historia siellä täällä löytyneen totuudelle
kuulijaisia sydämiä, joita ei tyydyttänyt
silloisen kirkon „oppi, asetukset ja Juma-
lanpalvelusmuoto”, vaan pitivät kiinni
apostoolisen aikakauden tunnustamasta
totuudesta. Heitä kidutettiin ja surmattiin.
Heidän rovioidensa liekissä syttyi uskon-
puhdistuksen aate, jonka kautta Herra an-
toi meille, luterilaisen kirkon jäsenille al-
kuperäisessä kirkkaudessaan jälleen to-

tuuden, minkä valhe oli vuosituhansia sor-
tanut ja sotkenut. Uskonpuhdistuksen kas-
vista puhkesi kukkasena luterilainen tun-
nustus, joka on annettu hoidettavaksem-
me. Ja vakuutuksemme on, että se elinvoi-
mainen aika, jona tämä tunnustus syntyi,
omisti Jumalan Hengen runsaammassa
mitassa kuin nykyinen, joten se myöskin
kelpaa nykyisen opettajaksi, sillä se pääsi
yksinkertaisemmasti syvenemään Raa-
mattuun. Mutta tunnustuksen tulee kehit-
tyä ja tiede ei suvaitse Raamattuun
syventyessään tunnustusta rajoittajanansa,
sanotaan. Tieteelle, joka Raamatun ope-
tuslapsena sitä tutkii, myönnettäköön mie-
lellänsä tämä vapaus, sillä se ei tuo Raa-
matusta esille sitä, mikä tunnustuksemme
kumoaa, vaan mikä sen totuudet kirkas-
taa, kun sitä vastoin tiede, joka ensityök-
seen lyö tunnustuskirjat tuleen, tekee sen
viime työkseen itse Raamatullekin. Jos
taas  tahdotaan kehittää tunnustustamme,
tehtäköön sekin, mutta kehittäessä ei revi-
tä alas, mitä ennen on rakettu, vaan raken-
netaan entiselle perustalle. Mutta jos jo-

kaiselle annetaan vapaus ottaa tai otta-

matta olla seurakuntamme tunnustuksesta

mitä tahtoo, pannaan yksilön mielivalta

tunnustuskirjamme tuomariksi, ja joudu-

taan tunnustuksettomuuden valtaan, joka

luterilaiselle kirkolle isänmaassamme on

ehdottomasti turmiollinen. Aikamme pi-
tää kunnianansa dogmi-vihan, mutta sen
vihan alla piilee totuuden viha, minkä se
huonosti salaa; tämä on kirkon huomatta-
va, ennenkuin koko totuus muka dogmien
nimessä viskataan menemään.”
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