
Salaliitto!

Homojen asiaa ajava salaliitto on paljas-
tettu. Vantaan Sanomien vastaava päätoi-
mittaja Antti-Pekka Pietilä osoittaa
16.11. julkaistussa kolumnissaan ”Kirkko
käy omaa sisällissotaansa” syyttävällä
sormella Yhteys-liikkeen suuntaan ja ker-
too todistaneensa ”Yhteys-liikkeen papin”
ilkuntaa siitä, että heidän ”salaisena alka-
nut” hankkeensa ”on maalissa, kun hete-
rot seurakuntalaiset äänestävät tietämät-
tään meidän ehdokkaitamme, jotka muut-
tavat koko kirkon”. Pietilän mukaan Yh-
teys-liikkeellä on jo kymmenen vuoden
ajan ollut tavoitteena sukupuolineutraali
avioliitto ja homojen siunaaminen. Tämä
on sikäli erikoinen väite, että sukupuoli-
neutraalia avioliittoa on käsitteenä käytet-
ty julkisuudessa vasta vajaan vuoden ver-
ran. Pietilä syyttää Yhteys-liikettä salaile-
vasta toiminnasta ja median manipuloin-
nista. Hän vihjaa, että liike pystyy ohjaile-
maan niin kirkolliskokousta kuin piispain-
kokoustakin haluamaansa suuntaan. Pieti-
lä lopettaa kolumninsa synkästi: ”Uskon-
sodat ovat sotia ilman armoa.”

Voi tietenkin kysyä, kuinka salaileva
todellisuudessa on liike, joka julkaisee
toimintakertomuksensa, toimintasuunni-
telmansa ja tukijalistansa netissä, mutta
hei, sehän voi olla vain nerokasta hämäys-
tä! Ja onhan se tietenkin aivan tavatonta,
että liike, jolla on tavoitteita, pyrkii saa-

maan ne toteutetuksi!
Homojen asiaa ajava salaliitto on pal-

jastettu  toisellakin taholla. Uusi Suomi
-verkkolehden blogissaan kansanedustaja-
ehdokkaaksi halajava loviisalainen Jouko
Piho on kysynyt, ”miksi ja keiden tahdos-
ta maailmassa on homomyönteinen buu-
mi”. Hän on myös kerkeästi vastannut ky-
symykseen. Hänen mielestään homo-
myönteisyys ei ole sattumaa, vaan kysees-
sä on suunniteltu globaali aivopesuope-
raatio. Hänen mukaansa kaiken takana on
maailman ”rahaeliitti”, joka haluaa tuhota
”perinteiset uskonnot, perinteiset kansal-
lisvaltiot ja perinteiset perhearvot”. Raho-
jaan tuo eliitti käyttää ihmisten manipu-
lointiin viihdeteollisuuden ja median väli-
tyksellä. Helsingin Sanomatkin on saman
”homoutta edistävän rahaeliitin” omistuk-
sessa. Vanhan tilalle on tarkoitus pystyt-
tää ”uusi maailmanjärjestys”, ”MU eli
Maailman unioni”. Oletettavasti sen ly-
henne englanniksi olisi WU.

Ja kuten Steely Dan kappaleessa Doc-
tor Wu, tässäkin voisi todeta laulun sa-
noin: ”Are you crazy, are you high or just
an ordinary guy?”

Piho on tähän mennessä oman kerto-
mansa mukaan torjuttu kokoomuksen,
kristillisdemokraattien ja perussuomalais-
ten ehdokaslistoilta. Hakemus on kuulem-
ma vetämässä Itsenäisyyspuolueeseen.
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Pietilä ja Piho edustavat kumpikin
tyypillistä salaliittoajattelua, jonka mu-
kaan tapahtumia ohjaa kulissien takana
vaikutusvaltainen taho, jonka tavoitteena
on vallitsevan järjestyksen tuhoaminen eli
vallankumous ja radikaali arvomuutos.
Ennen muinoin tällaisista suunnitelmista
syytettiin juutalaisia ja vapaamuurareja,
nyt fantasioiden kohteena ovat homot ja
heidän tukijansa. Salaliittoteoriat kertovat
paljon myös niiden kehittelijöistä: heidän
maailmankäsityksessään merkittävimpiä
yhteiskunnallisia tekijöitä ja toiminnan
päämääriä näyttävät olevan  vallankäyttö
ja toisten ihmisten manipulointi.

Älyttömiin salaliittoteorioihin kylläs-
tynyt The Times -lehden kolumnisti Da-
vid Aaronovitch on mainiossa kirjassaan
Voodoo Histories. The Role of the Conspi-
racy Theory in Shaping Modern History
osoittanut yhtäältä, kuinka vaikutusvaltai-
sia ja nopeasti leviäviä salaliittoteoriat
voivat olla, ja toisaalta sen, kuinka hata-
ralla pohjalla ja helposti kumottavia ne ta-
vallisesti ovat. Kirjassa käydään läpi tusi-
nan verran hölmöyksiä Siionin viisaiden
pöytäkirjoista 9/11-huuhaateorioihin.

Aaronovitchin mukaan elämme sala-
liittoteorioiden läpitunkemassa ajassa.
Niitä on  entistä enemmän, ne ovat yhä
globaalimpia ja ne syttyvät entistä no-
peammin. Ne ovat myös entistä monimut-
kaisempia ja leviävät pikemminkin vir-

tuaalisissa yhteisöissä kuin todellisen elä-
män verkostoissa. Suositun salaliittoteo-
rian täytyy liittyä asiaan, joka vaivaa ih-
misiä, ja sen täytyy toimia myös tarinana.
Ihmiset ovat taipuvaisia uskomaan niihin,
koska ne tekevät maailmasta vähemmän
kaoottisen paikan ja antavat (näennäisesti)
järkeenkäyvän selityksen traumaattisille
tapahtumille. Suuronnettomuudet tai mer-
kittävien ihmisten yllättävät kuolemat ei-
vät silloin tapahdukaan sattuman oikusta
tai johdu yksittäisten ihmisten päähänpis-
toista, vaan kaiken takaa on löydettävissä
jokin taho, jolla on kaikki kontrollissa.

Hyvä esimerkki salaliittoajattelun lyp-
sämisestä viihteen saralla on suosittu tele-
visiosarja 24. Se hyödyntää ihmisten ter-
rorisminpelkoa ja paljastaa taitavalla tari-
nankuljetuksella salaliiton toisensa jäl-
keen. Mikään ei tapahdu sattumalta, vaan
kaiken takana ovat joko venäläiset tai kii-
nalaiset elleivät sitten jotkut hullut ame-
rikkalaiset.

Aaronovitch on vahvasti sitä mieltä,
että salaliittoteoriat pitää kumota ja totuu-
den tulla julki. Jos totuuden selvittämistä
ei pidetä tärkeänä ja ihmisten annetaan us-
koa mitä huuhaata tahansa, historia vää-
ristyy, hyvän  ja pahan erottaminen vai-
keutuu ja päätöksenteko kärsii.

Skeptikoilla ei työtä tule puuttumaan.

Mikko Ketola
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Tuomas Nevanlinna

Onko taide ottanut uskonnon paikan?1

Valistuksen ajoista asti on vallinnut yllät-
tävänkin laaja varmuus siitä, että uskon-
nollinen usko kollektiivisena ilmiönä on
luhistumassa tieteen ja järjen voittokulun
alle. Näin ovat ajatelleet muutkin kuin
naiivit ateistit tai sekularisaatioteoreeti-
kot. Kollektiivisen uskon luhistumiseen
uskoneista merkittävä osa näet on ollut
uskonnon puolella: lumouksen haihtumi-
sen prosessissa vaarassa menettää jotakin
olennaista ja siksi uhan edessä on toimit-
tava.

Nuori Georg Wilhelm Friedrich He-
gel (1770–1831) esitti monien opiskeluto-
vereidensa tapaan, että järjen riemukulku
on vaarassa jättää jälkeensä tyhjiön sydä-
meen. Olisi siis kehitettävä ”kansanus-
konto”, Volksreligion. Se ei olisi vanhan
uskonnon suora jatke, vaan ajanmukais-
tettu vastaus järjen haasteisiin. Siksi sen
olisi myös oltava modernin järjen vaati-
musten mukainen, mutta siten artikuloitu-
na ja sellaisiin kollektiivisiin ulkoisiin
muotoihin puettuna, että se kykenisi in-
nostamaan ja lumoamaan kansalaisten sy-
dämet.2 Myöhemmin Hegel alkoi pitää
kristinuskoa itseään eräänlaisena kansan-

uskontona. Kristinusko on filosofiaa niil-
le, joiden koulutus ei riitä täysiveriseen
käsitteelliseen ajatteluun ja jotka osaavat
ajatella vain tarinoiden ja mielikuvien
avulla.

Ranskassa Auguste Comte (1798–
1857) kehitteli hieman myöhemmin ”ih-
misyyden uskontoa”. Siinä katolisuuden
tieteellisesti kestämättömät ainesosat kor-
vattaisiin positiivisella tiedolla. Mutta uu-
den uskonnon funktio oli Comten käsityk-
sen mukaan olennaisesti sama kuin keski-
aikaisen katolisuudenkin: olla aikakauten-
sa kattava selitys-  ja oikeutusperusta ja
toimia sosiaalisen integraation välineenä.
Niin kuin uskonnolla, myös positivismilla
oli oltava dogmi, moraalioppi ja julkiset
kulttimenot.

Näistä moderneista kansanuskonto-
hankkeista saattaa tulla mieleen vanha
ajatus, josta on versioita jo muinaisessa
Egpytissä ja Platonilla: moraali ja järjes-
tys romahtaisivat, jos kansa saisi tietää to-
tuuden. Siksi totuus  on  varattava  eliitin
korville ja kansalle on syötettävä ”pyhä
valhe”. On kuitenkin korostettava, että
Hegelin ja Comten mukaan uusi kansan-
uskonto ei perustu  valheeseen.  Totuutta
joudutaan kollektiivisiin tarpeita silmällä
pitäen kylläkin yksinkertaistamaan, mutta
ei oikeastaan vääristämään.

* * *

1. Esitelmä Usko omilla teillään -seminaarissa
9.9 2010.

2. Niin teologian opiskelija kuin Hegel olikin,
häntä innoitti tässä kreikkalainen poliittinen
uskonnollisuus kristinuskoa enemmän.
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Nykyään tällainen ajatus valistuneesta
kansanuskonnosta ei ole suuressa huudos-
sa. Ranskan vallankumouksen molemmin
puolin edistysoptimistien ajattelua hallitsi
toive siitä, että kunhan järjen, tieteen ja
poliittisen  tahdon välille saadaan solmi-
tuksi liitto, niin näin syntyvän kolminai-
suuden avulla valtio, yhteiskunta ja histo-
ria voidaan muokata järjen mukaiseksi,
hallittavaksi ja  ideaaliseksi.  Tätä  luotta-
musta ei enää ole. Myöhäismodernin ko-
kemuksen avainosa on yhteiskunnallisten
prosessien kompleksisuus ja hallitsemat-
tomuus. Lisäksi privatisoituneen ja indivi-
dualisoituneen yhteiskunnan ”pirstalei-
suutta” ei voi subjektiivisella eleellä ylit-
tää. Tällaisista yrityksistä jää käteen aina
alkuperäinen ”ongelma” – valitseva ja yk-
silöllinen subjekti. Uskontoa ei voi perus-
taa tai keksiä, sen on synnyttävä.

On yksi konteksti, jossa kansanuskon-
to-keskustelu koki lyhyen renessanssin.
Viittaan niin kutsuttuun perustuslakipat-
riotismiin, jota Euroopan Unionin tulevai-
suudesta käydyssä keskustelussa ovat rat-
kaisuksi väläyttäneet muun muassa Jür-
gen Habermas ja Daniel Cohn-Bendit.
Kun heidän argumenttiaan hieman sievis-
tää ja karrikoi, niin alta paljastuu nuori
Hegel: EU ei, ainakaan liittovaltiona, voi
perustua pelkästään tekniikkaan, vapaa-
kaupan ja liikkuvuuden hyötyihin ja etui-
hin. On oltava idea, jonka on järjenmukai-
suutensa lisäksi kyettävä sytyttämään EU-
kansalaisten sydämet. Perustuslaissa tii-
vistyvät eurooppalaiset arvot vapaudesta,
tasa-arvosta  ja  ihmisoikeuksista voisivat
tarjota tällaisen idean.

Kansalaiset kyllä suurin piirtein alle-
kirjoittavat nuo eurooppalaisiksi mainos-
tetut arvot, mutta niiden elähdyttävä vai-
kutus on pakko luonnehtia vähäiseksi.
Toistaiseksi liki ainoa yksittäinen eri Eu-
roopan maiden kansalaisia yhdistänyt te-
kijä on ollut juuri EU-vastaisuus.3

* * *

Onko kansanuskontoidea siis kadonnut?
On huomattava, että historiassa ideat voi-
vat kadota kahdella eri tavalla: joko hä-
viämällä historian näyttämöltä tai sitten
päinvastoin yleistymällä ja toteutumalla.
Jälkimmäisestä olkoon esimerkkinä neron
käsitteen katoaminen taidekeskustelusta
ja taidefilosofiasta. ”Nero” akateemisena
ja täsmällisyyttä tavoittelevana esteettise-
nä on kuollut. Syy tähän on kuitenkin juu-
ri se, että nerous on yleistynyt: jokaiseen
opiskelemaan hyväksyttyyn taideoppilai-
toksen opiskelijaan suhtaudutaan nerona.
Taideopiskelun lähtökohtana ei enää ole
mestari–kisälli-asetelma, vaan jokaista
kannustetaan romanttisen neroajatuksen
hengessä kehittämään mallioppimisen si-
jasta oma äänensä.

Vaikka kansanuskonto onkin kadon-
nut eksplisiittisenä ideana, voisiko sanoa
sen yleistyneen ja toteutuneen juuri ny-
kyisessä luterilaisessa kirkossa? Teologi-
sessa tiedekunnassa opetetaan eri tavalla
ja eri asioita kuin seurakunnassa. Tämä
lienee versio vanhan Hegelin ajatuksesta
kristinuskosta kansanuskontona.

* * *

Traditionaalista uskontoa emme enää voi
sellaisenaan niellä, mutta toisaalta tiede,
tekniikka ja tarpeentyydytys eivät riitä sen
rapautumisen kompensaatioksi. Tämä on

3. Huomautettakoon, että itse lukeudun Euroo-
pan liittovaltiokehityksen kannattajiin.

Teologisessa tiedekunnassa opetetaan eri tavalla
ja eri asioita kuin seurakunnassa.
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yhteinen johtopäätös ja lähtökohta kaikille
ajattelijoille, jotka eivät  tyydy banaaliin
valistukseen.4 Niin kuin Wittgenstein
muotoili: ”Tuntuu siltä, että vaikka kaikki
tieteelliset ongelmat olisi ratkaistu, elä-
mänongelmiamme ei olisi edes sivuttu.”

Banaalin valistuksen kritiikki alkoi
saksalaisesta varhaisromantiikasta. Viit-
taan Schlegelin veljesten johtamaan ajat-
telijoiden ja runoilijoiden joukkoon 1700–
1800-lukujen vaihteessa. Luonnehtisin ro-
mantikkojen perusideaa  aiheemme anta-
malla kielellä seuraavasti. Moderni aika
hylkää aivan oikein vanhat uskonnolliset
vastaukset. Emme kaipaa uusia uskonnol-
lisia sisältöjä. Kansanuskonnon virhe on
juuri siinä, että se yrittää keksiä sellaisia.
Samalla valistus kuitenkin heittää uskon-
non pesuveden mukana uskonnon kollek-
tiivisen merkityksen ja siihen kätkeytyvän
kysymyksen: ”Mikä transsendoi banaa-
lin?” Kansanuskonnon sijaan olisikin ke-
hitettävä eräänlainen taideuskonto.

Mallina romantikoille toimi nuoren
Hegelin tavoin kreikkalainen tragediafes-
tivaali. Samalla romantikot kuitenkin oli-
vat avoimesti moderneja: paluu Kreik-
kaan ei ole mahdollinen eikä kreikkalai-
sessa taiteessa ole esteettisesti tai tyylilli-
sesti mitään jäljiteltävää.

Miten Kreikka voi olla sekä malli että
epämalli? Romantikot käsittivät uudella
tavalla sen, mikä antiikissa oli ihannoita-
vaa. Kreikkalaisten myytit ja tragedianäy-
telmät olivat heille esimerkkejä siitä miten
kansa luo itse itsensä taiteen avulla.
Kreikkalaiset olivat kertoneet itse itsel-
leen ne myytit, joiden peilissä he jatku-
vasti näkivät oman identiteettinsä.

Jotakin samankaltaista olisi tehtävä
nyt, modernilla aikakaudella. Mutta tässä
emme voi noudattaa kreikkalaisten esi-
merkkiä teosten ulkonäön tai tyyliopin ta-
solla, niin kuin uusklassistit ajattelivat.
Silloinhan tekisimme jotakin perin epä-
kreikkalaista – matkisimme muita. Ei,
meidän on tehtävä samaa kuin kreikkalai-
set ja oltava erilaisia. Meidän on perfor-
matiivisesti luotava itse itsemme oman
luovan taiteemme avulla.

Jokainen  romanttinen  taideteos  aset-
taa myös aina kysymyksen ”mitä on tai-
de?” ja vastaa siihen omalla tavallaan, ai-
van niin kuin jokainen elämä asettaa ky-
symyksen ”mitä on elämä?” ja vastaa sii-
hen omalla tavallaan.

Romanttinen yksilö asettaa tavoitteen-
sa itse ja vapaasti, mutta on samalla itsensä
ylin kriitikko. Hän ei toteuta mitään etukä-
teistä, ulkoista tarkoitusta ja elää sikäli ai-
nutkertaisesti täydellisen elämän. Samalla
on selvää, että juuri tästä samasta syystä
hän ei elä ainoaa mahdollista elämää. Yk-
silö on sekä täydellinen itsessään että vajaa
suhteessa toisiin. Täydellinen ja itseriittoi-
nen, koska kunkin yksilön oma elämä on
ainoa toteutuma siitä mallista, jonka se itse
itselleen on asettanut. Mutta samalla vajaa
suhteessa toisiin ja itseensä, koska aina on
mahdollista elää myös toisin.

* * *

Onnistuiko romantiikan projekti? Kyllä ja
ei. Se onnistui luomaan ja perustelemaan
modernin kirjallisuuden. Ja sen ekspres-
siivinen individualismi on mennyt kult-
tuurisesti läpi. Mutta sen kollektiivinen
taideuskonto ei mennyt läpi. Kansallisro-

4. Ja ansaitseeko kukaan banaaliin valistukseen
tyytyvä ajattelijan nimeä?

Kansanuskonnon sijaan olisikin kehitettävä erään-
lainen taideuskonto.
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mantiikka toki yritti toteuttaa eräänlaista
mainstream-versiota varhaisromantiikan
avantgardistisista ideoista. Mutta senkin
aika on jo ohi.

On aika vastata kysymykseen: ”Onko
taide sivuuttanut kulttuuriselta merkityk-
seltään   uskonnon?” Olisin taipuvainen
vastaamaan kieltävästi. Tähän lopputule-
maan  on  yksi pääasiallinen peruste:  jos
uskonnon julkinen ja kollektiivinen mer-
kitys on vähentynyt maallistumisen myö-
tä, niin samaa on sanottava taiteesta. Toi-
sin sanoen myös taide on sekularisoitunut.

Taide ei ole ”ohittanut” uskontoa. Pi-
kemminkin uskonto ja taide jakavat yhtei-
sen kohtalon. Molemmista on tullut alajär-
jestelmiä. Taide on autonomista ja sen ar-
vottaminen on subjektiivista. Haen tälle ar-
violle sosiologisen tosiseikan, en mielipiteen
statusta. Yritän luonnehtia sitä institutionaa-
lista muotoa, jonka ehdoilla taide toimii.

Modernista yhteiskunnasta päin tar-
kasteltuna kirkko on hengellisiä palveluita
tarjoava alajärjestelmä. Kumpainenkaan,
ei uskonto eikä taide, eivät enää läpäise
yhteiskunnallista elämää.

* * *

Nykyisessä kielenkäytössä sanalla ”kult-
tuuri” on ainakin kaksi merkitystä. Se voi
tarkoittaa joko koko yhteisön läpäisevää,
perustavaa uskomusten ja tapojen järjes-
telmää. Tätä voisi kutsua totaaliseksi kult-
tuurin käsitteeksi.

Toisaalta ”kulttuurilla” voidaan viitata
hengenviljelyyn taiteiden ja tieteiden pii-
rissä. Tätä kutsuttakoon autonomisek-
si kulttuuriksi.5 Autonomisen kulttuurin

vaalinta on uskon vastakohta. Slavoj
� i�ek luonnehtii taide- tai kulttuuri-ih-
mistä henkilöksi, joka on kiinnostunut
kaikesta mutta nimenomaisesti ei usko
mihinkään. Tältä pohjalta voisi sanoa:
kulttuuri-ihmisyys on nihilism with a hu-
man face.

Kulttuuri-ihminen ei kuitenkaan ole
epäeettinen, vaan häntä ohjaa vahva us-
kon vastainen etiikka. Kun talebanit tuho-
sivat buddhan kuvat uskonsa tähden, kult-
tuuri-ihminen paheksui tekoa syvästi.
Kulttuuri-ihmisen etiikan mukaan patsaat
olisi pitänyt säilyttää kulttuuriesineinä
kaikkien niiden iloksi, jotka pitävät niitä
kiinnostavina, mutta joilla ei ole uskon-
nollista suhdetta siihen alkuperäiseen
kontekstiin, jossa patsaat on luotu.

Myös kristinusko on totaalikulttuuris-
ta irtautunut uskonto. Se saattoi jopa olla
ensimmäinen uskonto, jossa näin tapahtui.
Paavalin toiminnan koko  lähtöajatus oli
se, että kristinuskoon on voitava kääntyä
riippumatta siitä, mistä kulttuurista ihmi-
nen on alun perin kotoisin.

Toinen irtautuminen tapahtui protes-
tanttisuudessa, jonka seurauksena institu-
tionaalinen uskonto vähitellen alkoi irrot-
taa siteitään yhtenäiskulttuurista ja poliit-
tisesta vallasta. Tämä käänne oli mukana
ruokkimassa sitä modernisaatiota, jonka
jalkoihin kirkko sanan kapeassa merkityk-
sessä on sittemmin monessa mielessä jää-
nyt.

On kuitenkin muistettava, että viime
kädessä sekä taide että protestanttinen
kristinusko luovat omanlaisensa totaali-
kulttuurin. Autonomisessa kulttuurissa on
edelleen olemassa perustava tabu. Mikä?
Tabujen julistaminen tai kunnioittaminen
itse. Kulttuuri-ihmiselle on pyhä arvo, että
kulttuuriesineitä ei saa pitää esimodernis-

5. Mainitsin edellä ”autonomisen taiteen”. Tämä
tarkoittaa juuri sitä, että taide on irtautunut to-
taalikulttuurista ja siitä tulee omalakinen
alueensa.

166



sa mielessä pyhänä. Tämä tabunvastainen
tabu on myös aikakautemme vallitsevan
pääideologian eli ihmisoikeusliberalismin
ytimessä.

Millä tavalla protestanttinen kristilli-
syys sitten on läsnä totaalikulttuurissa?
Ehkä sille ominainen Jumalan poissaolo
julkiselta ja kollektiiviselta näyttämöltä
on juuri hänen tapansa olla siinä keittiön
kautta läsnä...

* * *

Vanhan maailman usko on ”ulkoista”: se
sijaitsee rituaaleissa ja toiminnassa. Tästä
seuraa kääntäen, että vanhassa maailmas-
sa ei myöskään ollut ”tyhjän” tai ”pelkän”
rituaalin käsitettä.

Moderni uskon käsite on ”sisäinen”:
suora ja subjektiivinen usko johonkin
kohteeseen tai voimaan, jonka olemassa-
oloa tai vaikutuksen syynä olemista ei voi
empiirisesti todentaa. Banaalin  valistuk-
sen motto kuuluukin: ei kaikelle uskolle.
Se on todentamatonta, todistamatonta. Tä-
män kannan virheenä on projisoida tämä
uskon käsite esimoderniin maailmaan ja
sitten tuomita se naiiviksi.

Yksi suoran uskon käsitteen ongelma
on yksinkertaisesti se, että usko harvoin
toteutuu suoraan. Useimmiten se tuntuu
vaativan toisten uskoa, esimerkiksi var-
haisen valistuksen tapauksessa primitiivi-
sen maailman uskon.

Myös nykyinen kulttuuri-ihminen us-
koo toisten uskovan. Hän uskoo, että on
olemassa naiivi toinen, joka uskoo. Tässä
piilee kulttuuri-ihmisen oma usko. Vaikka
hän sanoutuu irti tuosta toisten uskosta (ja
juuri tämä irtisanoutuminen tietysti tekee
siitä toisten uskoa), hän on riippuvainen
siitä.

* * *

Uskon attribuoimisella toiselle on kolme

tehtävää (tai yksi tehtävä, jolla on kolme
aspektia).

Ensinnäkin vastaidentifikaatio. Ta-
pausesimerkkinä voisi mainita 50-luvun
amerikkalaisen sosiaalipsykologian suosi-
man teeman, ”paon vapaudesta”. Tämä
oppi oli yhdistelmä eksistentialismia ja
kylmän sodan aikaista totalitarismin vas-
taista teoriaa. Sen mukaan ihminen ei
”kestä” vapautta. Vapaus tuo mukanaan
alituisen vastuun ja sen myötäahdistuk-
sen. Niinpä ihminen mielellään luovuttaa
vallan auktoriteetille, vahvalle johtajalle.

Kypsä, täysi-ikäinen, läntinen, moder-
ni subjekti on sen sijaan valmis maksa-
maan vapaudestaan vaaditun hinnan. Hin-
tana on ahdistuksen, ambivalenssin ja ää-
rellisyyden sietäminen; sen tajuaminen,
että mikään ei ole täydellistä eikä saa
utooppista lopullista ratkaisua. Joudumme
aina, alituisesti epävarmoissa tilanteissa,
valitsemaan ”pienimmän pahan”.

Vaikka alaikäisyyden vaara vaanii
länsimaissakin, ennen muuta vapautta ei-
vät kestä toiset (kiinalaiset, korealaiset,
venäläiset...) Mutta kun näin uskomme
paon vapaudesta toisten harteille, emme-
kö me lännen asukit itse tällöin pakene
vapautta? Me saamme itäisistä toisista it-
sellemme vihollisen, eräänlaisen ”kääntei-
sen johtajan”, joka takaa identiteettimme.
Meille on keskeistä se, mitä emme ole:
epävapaita, auktoriteettia isoavia alaikäi-
siä.

Samalla, ja toiseksi, uskon sälyttämi-
nen toisten harteille tuottaa elämäämme
symbolisen mielen. Mielikuvissamme is-
laminuskoiselle fanaatikolle on ominai-

Myös nykyinen kulttuuri-ihminen uskoo toisten
uskovan.
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sinta se, että hän on valmis itsemurhaan
uskonsa tähden. Hänen uskonsa on valis-
tuneessa katsannossa irrationaalista. Mut-
ta juuri siten fundamentalisti kiertoteitse
takaa, että meidän uhrauksellamme – sil-
lä, että luovumme Suurista Teoista keski-
luokkaisten pikkutyytyväisyyden hyväksi
– on symbolinen mieli. Olemme kenties
”pieniä”, mutta ainakaan emme ole fanaa-
tikkoja, jotka valmiita uhraamaan yksilön
jonkin illuusion tai fiktion alttarille.

Viimein uskon siirtäminen toisten
harteille suo meille interpassiivisuu-
den ilon.6 Kyseessä on eräänlainen henki-
nen alihankinta- tai ulkoistussuhde: mi-
nun ei tarvitse tehdä mitään, toinen hoitaa
asian minun puolestani.

Yksi vähäpätöinen mutta paljastava
esimerkki interpassiivisesta mekanismista
voisi olla yhdysvaltalaisten TV-komedioi-
den purkitettu nauru. Tai vaikkapa kotona
löhöävä vasemmistolainen, joka symppaa
”aktivisteja”. Niinpä niin: aktiiviset hoita-
vat homman meidän passivistien puolesta.

Ehkä vastaavalla tavalla fundit ja tale-
banit hoitavat uskon puolestamme? ”Ei
hätää, nuo uskovat.” Näin kulttuuri-ihmi-
nen saa sekä ateismin pullan että uskon
rusinan.

* * *

Entä kirkko? Vierittääkö sekin uskon toi-
sen harteille? Rauhoittaako kirkon  libe-
raali mainstream itsensä ”käänteisten rak-
kaiden”, lahkolaistensa ja fundamentalis-
tiensa kautta? Eivätkö fundit tarjoa käte-
vän vastaidentiteetin ja vala siten liberaa-
lille lössöydelle symbolis-eettisen mielen?
Ja kenties he samalla ottavat interpassiivi-
sesti asiakseen sen uskon intohimon, joka

valtavirrasta puuttuu?
Näitäkin tehtäviä fundit saattavat toi-

mittaa, sitä ei voine kieltää. Mutta olen-
naisempaa on oivaltaa, että fundamenta-
listit eivät tarjoa paradigmaa, johon näh-
den liberaaleiksi kutsutut kannat olisivat
poliittisesti tervetulleita, mutta samalla to-
siuskosta tinkiviä lievennyksiä.

Fundamentalismi ei ole uskon mallita-
paus. Sen paradigma  näet nousee aivan
muualta: empiirisestä tiedosta. Uusateis-
min ja fundamentalismin yhteinen pre-
missi on juuri se, että sana on joko lause-
tasollaan empiirisesti totta tai sitten se ei
ole totta lainkaan.

Uskon lähtökohta kuitenkin on ei-tie-
to. Uskomme kun emme tiedä. Tämä ei
niinkään tarkoita yhtymistä agnostismin
lähtökohtaan ”en voi tietää onko Jumala
olemassa vai ei”. Pikemminkin on kyse
ei-tiedosta sen suhteen, mitä usko tai Ju-
mala meiltä edellyttää ja vaatii. Usko on
sitoutumista sellaiseen, josta emme tark-
kaan tiedä mitä se on. Se on suhteen sol-
mimista tapahtuman, ilmoituksen, ja tra-
dition virtuaalisiin ulottuvuuksiin. Niiden
tutkiskelua ja punnintaa on usko; vastuun
omaksumista suhteessa kutsuun, jonka
tarkasta luonteesta emme ole selvillä.
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Jyri Komulainen

Deepak Chopran uushenkinen

Jeesus-tulkinta

Uskonnon notkistuminen
Länsimainen uskonnollisuus on hiljaisen
mutta syvällisen murroksen keskellä.
Vuosisatojen ajan kristilliseksi mielletty
Eurooppa on muuttumassa uskonnollisesti
monimuotoiseksi. Samaan aikaan kun
maahanmuuttajat tuovat mukanaan glo-
baalin uskonnollisen kirjon, yhä useam-
mat eurooppalaiset irtautuvat perinteisestä
kirkkokristillisyydestä. Nämä muutokset
näkyvät myös suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Erityisesti ne koskettavat pääkau-
punkiseutua, jonka uskonnollinen omi-
naislaatu poikkeaa tutkimusten valossa
selvästi muusta Suomesta.

Uskontososiologit ovat pyrkineet kä-
sitteellistämään käynnissä olevan muu-
toksen luonnetta ja suuntaa. Colin Camp-
bell on puhunut ”lännen itämaistumises-
ta” (Easternisation of the West) viitates-
saan prosessiin, jossa perinteinen teistinen
maailmanselitys korvautuu itämaisem-
malla ajattelutavalla. Juutalais-kristillisen
perinteen sijaan astuu Campbellin mu-
kaan itämainen visio ihmisyydestä, jonka
mukaan ihminen on ainoastaan yksi osa
tietoisen elämän laajempaa verkostoa.
Christopher Partridge on   puolestaan
esittänyt, että maallistuvan kristillisen kult-
tuurin sijan ottaa hiljalleen ”kulttiympär-
istö” (cultic milieu), jossa uskonnollisuus

ei ole järjestäytynyt perinteisen kirkolli-
suuden lailla. Partridgen mukaan populaa-
rikulttuurissa näkyvät ajan merkit todista-
vat ”lännen uudelleenlumoutumisesta”
(Re-Enchantment of the West), jonka
myötä syntyy uudenlainen kulttuurin
muoto.

Uskontokentän murros voidaan nähdä
yhtenä ulottuvuutena laajamittaisessa
muutosprosessissa, johon länsimaiset yh-
teiskunnat ovat  ajautuneet  toisen  maail-
mansodan jälkeen. Keskiluokan mahdolli-
suus nauttia ennennäkemättömästä vau-
raudesta liberaalissa kulttuurisessa ilma-
piirissä on muovannut perusteellisesti val-
litsevia ajattelutapoja. Sosiologit ovatkin
puhuneet laajamittaisesta käänteestä sub-
jektiin, jonka myötä ihmiset irtautuvat pe-
rinteisistä tavoista mieltää itsensä osaksi
vakiintunutta ja ulkopuolelta käsin mää-
rättyä todellisuutta. Kuuluminen ennalta
annettuun maailmanjärjestykseen oli aiem-
mille sukupolville itsestään selvää, mutta
nyt sen sijaan on astunut elämänmuoto,
jossa itse kunkin  subjektiiviset  pyrinnöt
ovat   ratkaisevia. Tämän subjektiivisen
käänteen takia henkilökohtaiset muistot,
tunteet ja mielentilat ymmärretään norma-
tiivisiksi.

Menemättä yksityiskohtaisemmin us-
kontososiologisen keskustelun nyanssei-
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hin voi hyvinkin esittää, että pysyvän se-
kularisaation sijasta Eurooppa on koke-
massa uudenlaisen henkisyyden nousun.
Tämä ei kuitenkaan hyödynnä valtavirran
kirkkoja, jotka mielletään dogmaattisiksi
ja autoritaarisiksi. Myöhäiskapitalistisen
yhteiskunnan kansalainen arvostaa enem-
män henkisyyttä kuin uskonnollisuutta,
mikä kiteytyy hyvin fraasissa ”spiritual,
not religious”.

Turkulainen uskontotieteilijä Teemu
Taira on luonnehtinut käynnissä olevaa
muutosta uskonnon notkistumiseksi. Puhe
henkisyydestä on hänen mukaansa yksi il-
miö, joka notkistaa uskontokeskustelua:
uskonto ilmenee yksilöllistyneinä merki-
tyssysteemeinä ja tulee vastaan uusissa ja
odottamattomissa yhteyksissä, joten pyr-
kimys rajata uskonto johonkin tiettyyn lo-
keroon on ongelmallista. Tairan mukaan
muutoksesta huolimatta perinteisellä kir-
kollisella kulttuurilla siirtymäriitteineen
on yhä vahva rooli suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Rinnalla vaikuttaa kuitenkin
henkisyys kasvavana resurssina, joka il-
menee esimerkiksi vaihtoehtoisina hoito-
muotoina, elämäntaitokirjallisuutena ja
erilaisina messutapahtumina.

Uskonnollisen kentän muutoksesta to-
distaa myös se, että uskonnollisten yhtei-
söjen lukumäärä on lisääntynyt voimak-
kaasti viimeisen kahden vuosikymmenen
aikana. Ennen muuta määrällinen kasvu
näkyy esoteeristen ja itämaisten uskonto-
jen kohdalla.

Vaikka uusien uskonnollisten liikkei-
den määrä on kasvussa, niiden vaikutus-
piiriin kuuluu vain pieni osa suomalaisis-

ta. Niiden läsnäolo suomalaisessa yhteis-
kunnassa on kuitenkin hyvin merkityksel-
listä, sillä olemassaolollaan ne vahvistavat
mielikuvaa mahdollisuudesta tehdä valin-
toja uskonnon alueella. Vaikka henkilö ei
koskaan kävisikään liikkeiden järjestä-
missä tilaisuuksissa tai harkitsisi liittymis-
tä johonkin uuteen uskonnolliseen liik-
keeseen, hänellä on myöhäiskapitalistises-
sa yhteiskunnassa ikään kuin avoimena
optiona uskonnon vaihtaminen.

Suhde henkisyyden aallon ja organi-
soituneiden uusien uskonnollisten liikkei-
den  välillä  on monitahoinen. Ensiksikin
maahanmuuttajien perustamat, usein var-
sin perinteiset yhteisöt eivät millään muo-
toa ole ”uusia” – kuin korkeintaan suoma-
laisen yhteiskunnan näkökulmasta. Toi-
seksi monet uusista uskonnollisista liik-
keistä edustavat postmodernin notkean
uskonnollisuuden sijasta varsin perinteistä
ja kiinteää uskonnollisuutta. Ne ovat opil-
lisesti ja organisatorisesti perinteiseen ta-
paan järjestäytyneitä, joskin vaihtelua on
suuresti. Jotkut liikkeistä suhtautuvat yh-
täältä vapaasti yleiseen henkiseen etsin-
tään mutta toisaalta tarjoavat täyden pake-
tin niille, jotka haluavat harjoittaa henki-
syyttään juuri kyseisen liikkeen kautta.

Esimerkiksi Äiti Amman ympärille
järjestäytynyt uushindulaisuus on luon-
teeltaan sellaista, että se kykenee jousta-
vasti niveltymään laajempaan henkisyy-
den kenttään ja samaan aikaan ylläpitä-
mään omaa profiilia jopa luostarikutsu-
musta myöten. Sen sijaan toinen hindu-
laisperäinen liike Hare Krishna -liike eli
ISKCON edustaa perinteistä vaishnava-
hindulaisuutta, joka vaatii seuraajaltaan
vakaan omistautumisen yhteisön ajamiin
opillisiin ja yhteisöllisiin päämääriin. Lii-
ke pyrkii myös siirtämään normatiiviseksi

Ennen muuta määrällinen kasvu näkyy esoteeris-
ten ja itämaisten uskontojen kohdalla.
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ymmärretyn Intian vedisen kulttuurin län-
simaihin.

Luonnehdinnat uskonnon notkistumi-
sesta vihjaavat siihen, että uskonnollisuu-
den trendi kulkee pikemminkin kohti väl-
jästi rakentunutta ja vaikeasti määriteltä-
vää henkisyyttä kuin hierarkkista ja dog-
maattista uskonnollisuutta. Hyvä esimerk-
ki mielenkiinnosta spiritualiteettia koh-
taan on ilmiökenttä, josta puhutaan ns.
new age -uskonnollisuutena tai uushenki-
syytenä. Koska kyse on nimenomaan ruo-
honjuuritason rönsyilevästä uskonnolli-
suudesta, on mahdollista pitää uushenki-
syyttä uutena kansanuskona. Kuten kan-
sanuskossa perinteisemminkin päämäärät
liittyvät omaan hyvinvointiin ja tervey-
teen. Kotoperäiset menetelmät ovat kui-
tenkin korvautuneet uudessa kansanus-
kossa erilaisilla maailmalta saaduilla vai-
kutteilla.

Uushenkisyyttä ei ole syytä lukea var-
sinaisten uusien uskonnollisten liikkeiden
joukkoon. Yhtäältä tämä johtuu uushenki-
sen kentän verkostomaisesta  rakenteesta
ja opillisesta heterogeenisyydestä. Toi-
saalta uushenkisissä piireissä vallitsee
usein epäluulo organisoitunutta uskonnol-
lisuutta kohtaan, joten uushenkisyydellä
itselläkään ei ole siksi katto-organisaatio-
ta. Yksilö voi kulkea oman henkisen kehi-
tyksensä polkua suuren vapauden vallites-
sa. Tämän takia on mahdollista harjoittaa
uushenkisyyttä osana vakiintuneempaa
uskonnollisuutta.

Kolmas Jeesus?
Vaihtoehtoinen tulkinta kristillisestä us-
kosta piirtyy   vastikään suomennetussa
Deepak Chopran kirjassa Kolmas Jee-
sus: Kristus jota ei voi sivuuttaa (Sam-
makko 2009). Kirjoittaja on intialaistaus-

tainen lääkäri, joka on yksi menestyneim-
mistä uushenkisyyden piiriin luettavista
kirjailijoista. Hänen kirjojaan on käännet-
ty yli 35 kielelle ja myyty yli 20 miljoo-
naa kappaletta. Suomeksi on julkaistu vii-
si hänen kirjaansa, joista viimeisin käsitte-
lee Buddhan opetuksia. Tätä taustaa vas-
ten katsottuna Deepak Chopran kirja sopii
erinomaiseksi esimerkiksi, kun kartoite-
taan tämän päivän vaihtoehtoisia Jeesus-
tulkintoja. Hänen ajatuksensa löytävät
epäilemättä kaikupintaa henkisyydestä
kiinnostuneen suuren yleisön parissa.

Ennen kirjan lähempää tarkastelua on
huomautettava, että Chopra kirjoittaa su-
juvasti eikä missään nimessä saa ajatella,
että new age -kirjailijaksi luokiteltava
Chopra ei olisi vakavasti otettava keskus-
telukumppani. Chopra pyrkii mitä ilmei-
simmin ottamaan huomioon historiallis-
kriittisen tuloksia ja pohtii paikoin yllättä-
vänkin kriittisesti gnostilaisten evankeliu-
mien luonnetta. Lopputuloksena on, että
Chopra nostaa kanonisten evankeliumien
rinnalle lähteekseen myös gnostilaisia
tekstejä, etenkin Tuomaan evankeliumin.
Valitettavasti Chopran työssä on ammatti-
teologin silmin katsottuna karkeitakin
huolimattomuuksia. Hän esimerkiksi väit-
tää, että Markuksen evankeliumi perustui-
si Q-lähteeseen. Lisäksi hän viittaa Paava-
liin Galatalaiskirjeeseen (6:7) mutta väit-
tää ko. kohdassa Jeesuksen viittaavan kar-
man lain periaatteeseen.

Millainen on sitten Deepak Chopran
mukaan oikea Jeesus? Pohjalla on histo-
riallinen henkilö Jeesus Nasaretilainen,
josta tiedetään kuitenkin vain vähän. Tä-

Uushenkisyyttä ei ole syytä lukea varsinaisten uu-
sien uskonnollisten liikkeiden joukkoon.

171



män ensimmäisen Jeesuksen päälle kirkko
rakensi omia tarpeitaan palvelemaan toi-
sen dogmaattisen Jeesuksen. Miljoonat ih-
miset palvovat Chopran mukaan Jeesusta,
jonka teologit ovat kehittäneet ja jonka
ympärille noussut metafyysinen systeemi
on räikeässä ristiriidassa Jeesuksen oman
opetuksen kanssa. Kirjan otsikossa maini-
tulla kolmannella Jeesuksella Chopra tar-
koittaa Jeesusta, joka on ”valaistumisen
korkeimman tason ruumiillistuma” ja jos-
ta tiedetään toistaiseksi varsin   vähän.
Chopra kritikoi turhia tulevaisuuteen
suunnattuja odotuksia Jeesuksen toisesta
tulemisesta, koska asiat voivat tapahtua
nyt. Jeesuksen toisen tulemisen sijasta
Chopra haluaakin puhua Jeesuksen  kol-
mannesta tulemisesta, millä hän tarkoittaa
”jotakin mikä koetaan nykyisyydessä: ju-
malatietoisuuden saavuttamista omin pon-
nistuksin” (s. 17–18).

Hahmotellessaan kolmannen Jeesuk-
sen muotokuvaa Chopra käy läpi Uuden
testamentin tekstejä. Kanonisten evanke-
liumien   ohessa   Chopra   lainaa   taajaan
Tuomaan evankeliumia.   Hän   ilmoittaa
avoimesti lukevansa tekstejä henkinen ke-
hityksen ja korkeamman tietoisuuden saa-
vuttamisen viitekehyksessä. Hän argu-
mentoi valitsemaansa lukutapaa muun
muassa evankeliumien ristiriitaisuudella,
joka vaatii etsimään sellaista Jeesus-ku-
vaa, jossa toteutuisi Jeesuksen opetusten
ydin. Näin esimerkiksi Jeesuksen vertaus
miehestä, joka rakentaa talonsa kalliolle,
kuvaa henkisen kasvun oikeaa perustaa,
sillä talo on ”ihmisen minuus” ja kallio
”puhdas, ikuinen, muuttumaton jumalatie-

toisuus” (s. 69). Vastaavasti vaikkapa Jee-
suksen sanat ”Minä ja Isä olemme yhtä”
(Joh. 10:30) piirtyvät jumalatietoisuuden
kuvaukseksi. Deepak Chopran Jeesus on-
kin Jumalan poika vain siinä merkitykses-
sä, että Jeesus saavutti jumalatietoisuu-
den. Jeesus oli ”valaistunut mestari, joka
johdatti oppilaitaan äärimmäiseen muu-
tokseen” (s. 157). Näin ymmärretty Jeesus
voi opastaa itse kutakin eteenpäin henki-
sen kehityksen tiellä.

Kolmas Jeesus ei ole pelastaja synnin
vallasta vaan valon tuoja, sillä hän näki
tietoisuuden jumalallisen valon läpäisevän
koko olemassaolon. Jeesuksen näkemisel-
lä ”valaistumisen opettajana” on Chopran
mukaan mullistavat seuraukset, kun uskon
päämääräksi paljastuu korkeamman tie-
toisuuden saavuttaminen. Uudella Jeesus-
tulkinnalla on myös merkitystä etiikan
kannalta, sillä hyvän ja pahan välinen vas-
takohtaisuus häviää. Pahuus paljastuu
”erillisyyden synnyttämäksi haavaksi,
joka paranee ykseydessä” (s. 151). Erilli-
syyden harhan sijaan tulee yksi ainoa to-
dellisuus; rajattomuuden tila on sama kuin
Jumala. Monistinen käsitys perimmäisestä
todellisuudesta selittää, miksi Chopra va-
roittaa näkemästä Jeesusta traagisena hah-
mona, joka olisi kantanut maailman syn-
nit. Perinteinen sovitusoppi on osa toisen
Jeesuksen dogmaattista konstruktiota ja
ylläpitää virheellisesti polaarista käsitystä
todellisuudesta. Kuvaavaa on, että Chopra
ei puhu juuri mitään Jeesuksen rististä.
Kun ristiinnaulitseminen tulee mainituksi
ohimennen, se ymmärretään osoitukseksi
Jeesuksen valaistumisesta, jonka takia hän
pystyi   luopumaan tästä   elämästä   kor-
keampien päämäärien tähden.

Huomionarvoista on, että Chopra ot-
taa myös kriittistä etäisyyttä historian Jee-

Kanonisten evankeliumien ohessa Chopra lainaa
taajaan Tuomaan evankeliumia.
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sukseen, koska tämän aika oli monin ta-
voin erilainen kuin meidän. Jeesusta ym-
päröinyt kulttuuri ei esimerkiksi tuntenut
meditaatiotekniikkoja, joten Jeesuksen
opetukset jäävät Chopran mielestä jossain
kohdin epäselviksi, vaikka asiallisesti hän
opettaakin muun muassa karman lakia.
Siksi Jeesusta ei voi ottaa suoraan esiku-
vaksi, vaikka hänen sanansa sisältävät
runsaasti ikuista viisautta. Chopran Jeesus
jää särmikkääksi, sillä ”Ihmisen pojan ih-
misyys toteutui kirkkaimmin hänen hei-
jastellessaan niitä ristiriitoja, jotka kum-
pusivat arkitodellisuudesta […], vaikka
itse elikin korkeammassa tietoisuudessa”.
Jeesusta ei tule siksi niinkään jäljitellä
vaan itse kunkin elämä saa kasvaa Jeesuk-
sen kanssa ollen osa samaa päättymätöntä
kehityskulkua, jossa ”erillisyys sulautuu
ykseydeksi” (s. 227).

Chopra haluaa pohtia Jeesuksen mer-
kitystä nimenomaan universaaliksi ym-
märtämänsä viisausperinteen kontekstis-
sa. Vaikka Jeesuksella oli poikkeukselli-
sen korkea jumalatietoisuus, hän oli lopul-
takin yksi monien opettajien sarjassa.
Chopra torjuu nurkkakuntaisina pitämän-
sä ajattelutavat ja näkee Jeesuksen ope-
tukset osana ihmiskunnan yhteistä hanket-
ta. Tulkitsemalla Jeesuksen valaistuneeksi
mestariksi Chopra haluaa vapauttaa Jee-
suksen ”teologisten ja arkeologisten kiis-
tojen ryteiköstä” ja antaa hänelle paikan
”suuressa viisauden traditiossa, joka lä-
päisee kaikki merkittävät kulttuurit”. (s.
133) Universaalilla viitekehyksellä on
Chopralle metodista merkittävyyttä, sillä
hän pitää mahdollisena täydentää Jeesuk-
sen fragmentaarisiksi jääviä opetuksia ha-
kemalla  apua esimerkiksi Veda-kirjoista
tai buddhalaisista opetuksista. Chopraa
voisikin luonnehtia perennialistiksi eli hän

uskoo historialliset traditiot ylittävään
ikuiseen viisauteen, joka löytyy kaikista
uskonnoista.

Kirjan ensimmäisiltä sivuilta alkaen
on päivänselvää, että Chopra esittää oman
Jeesus-tulkintansa hyödyntäen vastakoh-
taisuutta kirkon dogmaattisen uskon ja va-
paan henkisen etsimisen välillä. Hän ke-
hottaa henkisen tien kulkijoita hylkää-
mään totunnaiset uskonnolliset mallit:
”Henkisellä tiellä kokoontuvat eivät pe-
rusta minkäänlaista hengellistä lahkoa.
Sielulliseen yhteyteen ei tarvita opinkap-
paleita, rukouskaavoja, rituaaleja, pappeja
eikä virallista pyhää kirjaa” (s. 164).

Chopra antaa kirjan loppupuolella oh-
jeita meditatiivisiin harjoituksiin, jotka
pohjautuvat Jeesuksen opetuksiin ja autta-
vat korkeamman todellisuuden tavoitta-
misessa. Näin Kolmas Jeesus ei ole vain
uushenkinen tutkielma Jeesuksen opetuk-
sista, vaan se on samalla käytäntöön so-
vellettavaa elämäntaitokirjallisuutta. Kir-
kon praksis, jossa Kristusta palvotaan ja
rukoillaan, tulee näin haastetuksi myös
toiminnallisella tasolla.

Mitä Chopran kristologiasta on
ajateltava?
Erityisen ongelmallisia Chopran Jeesus-
tulkinnat ovat luterilaisesta näkökulmasta.
Kuten edellä jo todettiin, ristillä ei ole hä-
nen ajattelussaan mitään merkitystä ja
myös kärsimys ymmärretään pohjimmil-
taan näennäiseksi. Chopra myös opettaa,
että korkeampi tietoisuus saavutetaan ih-
misen omien tietoisten ponnistelujen

Chopra haluaa pohtia Jeesuksen merkitystä ni-
menomaan universaaliksi ymmärtämänsä viisaus-
perinteen kontekstissa.
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kautta. Hän puhuu toisaalta myös todelli-
suuden lahjaluonteesta, jumalallisen rak-
kauden loputtomasta virtaamisesta. Tämä
jännite heijastelee tiettyä sisäänrakennet-
tua ambivalenssia:  Yhtäältä  jokaisen  on
itse herättävä näkemään todellisuuden ju-
malallinen olemus (joskin Jeesuksen kal-
taiset opettajat voivat antaa esimerkin).
Toisaalta jumalallinen valo loistaa jo
kaikkialla, mutta me emme sitä näe, koska
turhat huolemme ja murheemme peittävät
sen.

Joka tapauksessa Lutherin ristinteolo-
giasta käsin Chopran ajattelu piirtyy mel-
ko tyylipuhtaaksi versioksi ”kunnian teo-
logiasta”. Siinä on monia piirteitä, joiden
perusteella sitä voi hyvinkin pitää uushen-
kisenä versiona menestysteologiasta.
Huomionarvoista on myös se, että Jeesuk-
sen sanoman sosiaalieettinen kärki sivuu-
tetaan tyystin ja sen sijaan oikea henki-
syys piirtyy varsin privatisoituneeksi huo-
limatta globaalista rauhan ja harmonian
visiosta.

Chopran kritikoiminen siitä, ettei hä-
nen kristologiansa ole vaikkapa luterilais-
ten tunnustuskirjojen mukaista, ei olisi
kuitenkaan reilua. Chopra ilmaisee avoi-
mesti oman Jeesus-tulkintansa olevan ni-
menomaan vaihtoehto kirkolliselle ja dog-
maattiselle kristologialle. Chopran tulkin-
nallinen viitekehys on myös omissa raa-
meissaan johdonmukainen. Toinen asia
on, piirtääkö Chopran kristologia histo-
riallisesti uskottavimman tulkinnan Jee-
suksesta. Vaikka Chopran mukaan Jeesus
opetti samaa viisautta kuin muut henkiset
mestarit, hänen Jeesus-tulkintansa voi-
daan paikantaa  väljästi  määritellyn uus-
henkisyyden ohessa myös hindulaisuuden
tiettyihin tulkintatraditioihin.

Useat Chopran esittämistä ajatuksista

ovatkin ilmeisen hindulaisia heijastellen
erityisesti monistista vedanta-filosofiaa.
Chopra ammentaa myös eksplisiittisesti
intialaisesta perinteestä väittäessään Jee-
suksen opettaneen karman lakia, joskin
käyttämättä sanskritinkielistä termiä.
Chopra ei kuitenkaan väitä Jeesuksen
käyneen Intiassa, vaikka mainitseekin teo-
rian. Hän myös ilmaisee, ettei pidä Jee-
susta guruna.

Chopran Kolmas Jeesus on vain yksi
esimerkki vaihtoehtoisesta Jeesus-tulkin-
nasta. Se kuitenkin kiteyttää poikkeuksel-
lisen havainnollisesti monia uushenkisyy-
den ja uushindulaisuuden painotuksia.
Jeesus on niin tärkeä hahmo, että jokaisen
on esitettävä tulkinta hänestä. Myös vaik-
kapa länsimaalaisia puhuttelevat buddha-
laiset opettajat pyrkivät esittämään myön-
teisen tulkinnan Jeesuksesta, jonka merki-
tyksen he tulkitsevat ymmärrettävästi
buddhalaisessa viitekehyksessä. Vietna-
milainen munkki Thich Nhat Hanh kir-
joittaa teoksessaan Elävä Buddha, elävä
Kristus (WSOY 1997) lukevansa Uudesta
testamentista, että Jeesus oli valaistunut ja
siksi erilainen kuin muut ihmiset. Kaikki
voivat kuitenkin periaatteessa saavuttaa
saman tilan. Valaistumisen saavuttamises-
sa auttavat erilaiset ”dharmaovet”, jollai-
siksi Thich Nhat Hanh näkee Buddhan ja
Jeesuksen kaltaiset opettajat. Thich Nhat
Hanhin Jeesus piirtyy yhdeksi symboliksi
siitä valaistumistodellisuudesta, joka on
periaatteessa jokaiselle avoin.

Pikaisesti suomeksikin käännetty
Chopran Jeesus-kirja toimii yhtenä esi-
merkkinä, miten myöhäiskapitalistisen
yhteiskunnan maailmankatsomuksellisel-
la kentällä vallitsee tulkintojen moninai-
suus ja markkinoiden rajoittamaton va-
paus – kuten uskonnonvapauden mukaan

174



kuuluukin. Kysynnän vaihtoehtoisille Jee-
sus-tulkinnoille havaitsee myös Deepak
Chopra kirjoittaessaan (s. 133): ”Vaikka
kirkko virallisesti sallii Raamatun tulkit-
semisen vain papistolle ja pyhimyksille,
uskon kenttä on nykyään avoin. Kuka ta-
hansa voi esittää uuden näkemyksen Uu-
desta testamentista.” Oman tulkintansa
Chopra uskoo vastaavan nykyisen maail-
man  tarpeisiin ja edesauttavan sitä, että
Jeesus puhuttelee myös tulevia sukupol-
via. Hänen mukaansa nykyihmisen hen-
gelliset tarpeet ovat erilaisia kuin ensim-

mäisillä kristityillä.
Vertailu analyyseihin nykyisestä us-

konnollisuudesta osoittaa, että Chopran
tulkinta sopii yhteen ajan hengen kanssa:
notkeassa uskonnollisuudessa opillisuus
mielletään kielteiseksi, kun taas henkisyys
ja vapaa, uskontojen rajat ylittävä etsintä
ymmärretään myönteisiksi. Tästä näkö-
kulmasta katsottuna Zeitgeist kiteytyy oi-
vallisesti Chopran Jeesus-tulkinnassa. Sen
sijaan sillä on hyvin vähän tekemistä klas-
sisen kristologian kanssa.

Vartijassa 50 vuotta sitten

On aivan ilmeistä, että elämän demokratisoituminen on eri puolilla Eurooppaa aiheuttanut
kirkko-organisaatioille varsin samantapaisen kriisin. Organisoitu kirkollinen toiminta on
joutunut syrjään kansanliikkeitten virrasta. Aktiivinen, tyypillisesti demokraattinen
kansalainen on harvoin kiinteästi mukana kirkollisessa toiminnassa.

Aarne Siirala, Kirkosta ja demokratiasta. Vartija 6/1960.
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Outi Seppälä

Terveyskeskuslääkärin teologiaa:

Tekeekö kristinusko ihmiselle hyvää?

Uskon vahvasti kokemuksen tuomaan ar-
kijärkeen. Nimimerkki Rea kirjoitti taan-
noisessa metrolehdessä näin: ”Enpä ih-
mettele, jos osalle uskovista kelpaa usko
ilman aivoja, jotka on  jätettävä naulak-
koon, jotta voisi uskoa. Jos vaihtoehto on
materialismin tarjoama merkityksettö-
myyden oivaltaminen, jonka ylväästä älyä-
misestä saadaan jokin paremmuuden tun-
to, niin kai sokea uskokin tuntuu silloin
paremmalta.” Terve ihminen kuuntelee
sekä tunteitaan että järkeään, käyttää tun-
neälyään. Itselleni usko Jumalaan on aina
ollut myös älyllinen ratkaisu: kaikki muu
on vaikuttanut vieläkin järjettömämmältä.
Jumala on ainoa toivo.1

Rakkaus, viisaus ja myötätunto
pysyvät
Lääkärinä ja psykoterapeuttina katson asiaa
päivittäin ihmisenä elämisen vaikeuksien
näkökulmasta. Ihminen elää hyllyvällä
pohjalla: terveys voi pettää, kuolema voi
tulla milloin vain, ihmissuhde voi loppua,
luonnonilmiöt tai niiden lähisukulaiset
pörssikurssit voivat suistaa talouden ja
elämisen edellytykset raiteiltaan.

Ihminen kuitenkin kaipaa jotakin py-
syvää. Sisäinen kaipaus tekee levottomak-
si. Levottomuus muuttuu helposti peloiksi
ja turvattomuudeksi, joista voi seurata
riippuvuuksia, vallan väärinkäyttöä ja vä-
kivaltaa. Niillä ihminen yrittää varmistaa
itselleen lohtua, turvaa ja merkitystä. Jos
ihminen haluaa ajatella omilla aivoillaan
ja etsiä omaa totuuttaan, hän useimmiten
tajuaa oman pienuutensa ja alkaa kaivata
jotakin vaikuttavampaa ja viisaampaa.

Kun ihminen, erityisesti pieni lapsi,
kokee saavansa yhteyden ympäristöönsä
ja tulevansa rakastetuksi, hän kykenee it-
sekin rakastamaan ja sisäistää rakkauden,
joka auttaa elämään. Kaikki ihmiset eivät
koe saavansa tai saaneensa riittävästi rak-
kautta ja yhteyttä. Vajetta yritetään lievit-
tää monin tavoin: mielihalujen täyttämi-
sellä, toisten ihmisten huomion hankkimi-
sella, ryhmiin liittymällä ja luontoyhtey-
dellä. Haetaan tyydyttymisen kokemusta
ja mielenrauhaa kestää oma pienuus.

Kristinuskon mukaan Jumala on rak-
kaus. Kokiessaan itsensä Jumalan rakasta-
maksi ja rakastaessaan Jumalaa, ihminen
saa voimaa ja kyvyn myötätuntoon – py-
hän hengen – ja kykenee rakastamaan it-
seään ja lähimmäisiään. Täydellinen rak-
kaus ei ole ihmiselle mahdollista, mutta
Jumalalle on. Hän  armahtaa  ja rakastaa

1. Artikkeli perustuu alustukseen paneelikeskus-
telussa 28.10.2010 Agricolan kirkossa sekä
siellä käytyyn keskusteluun.
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epätäydellistä – syntistä – ihmistä, joka
kokiessaan rakkautta kykenee itsekin ar-
mahtamaan ja rakastamaan vajavaista it-
seään ja epätäydellisiä kanssaihmisiään.
Näitä asioita Jeesus yritti opettaa ja onnis-
tui mielestäni omalla elämällään ja nase-
villa sanomisillaan paremmin kuin moni
muu viisas.

Uskonsodista hengenrauhaan
Opetusten väärin ymmärtäminen ja väärä
soveltaminen voivat aiheuttaa paljon pa-
haa. Kirkot ovat aiheuttaneet ja aiheutta-
vat edelleen hyvän lisäksi pahaa. Oppien
vääristelemistä ja kirjaimellista tulkitse-
mista käytetään aseena uskonsodissa ja
ihmisten alistamisessa. Uskonoppineet
kävelevät ihmisen – ja samalla oman op-
pinsa – yli. Tämä aiheuttaa myös uskon-
nollisista yhteisöistä vieraantumista.

Islaminuskoisten, kristittyjen ja juuta-
laisten pyhinä pitämät kirjoitukset ovat
osin aivan samoja. Riidellään tulkinnalli-
sista kysymyksistä, jotka vaikuttavat tur-
hanaikaisilta, koska loppujen lopuksi ku-
kaan ei voi tietää mitään varmaa hengelli-
sestä todellisuudesta. Esimerkiksi voiko
Jumalalla olla poikaa? Juutalainen filosofi
ja teologi Martin Buber ratkaisee koko
ongelman yhdellä  lauseellaan: ”Minä ja
Sinä pysyvät, jokainen voi sanoa Sinä, ja
on silloin Minä, jokainen voi sanoa Isä, ja
on silloin Poika”. Samaa asiaa kuvaa hin-
dulaisten tervehdys ”Namaste” eli ” Ter-
vehdin Jumalaa Sinussa”.

Uskontojen kieli on usein vanhanai-
kaista ja kuvaannollista ja sanoman ym-
märtäminen riippuu tulkinnasta. Kirjoitet-
tuun sanaan on sotkeutunut uskonoppinei-
den väärinymmärryksiä ja vallan pönkit-
tämiseen tarkoitettuja lisäyksiä. Usko ei
ole vallankäyttöä (Matt. 23:11). Lain hen-

gen tulisi olla uskonnossakin tärkeämpää
kuin sen kirjain (Mark. 2:27, 1. Kor. 3:18,
Matt. 23:24).

Tulkinnassa saa käyttää omia aivojaan
(1. Kor. 10:23). Uskonpuhdistus alkoi it-
senäistä ajattelua toivovalle lupaavasti
Lutherin sanoin: ”Minä tahdon uskoa
omasta tahdostani enkä olla minkään auk-
toriteetin orja, oli se sitten konsiili, yli-
opisto tai paavi.”

Terveelliset tulkinnat
Minkälaiset kristinuskon tulkinnat ovat
ihmisen mielenterveydelle hyväksi? Mit-
kä tulkinnat antavat toivoa ja merkitystä
elämälle ja toimivia elämän laatua paran-
tavia elämänohjeita, mutta eivät ole risti-
riidassa arkijärjen ja tieteellisen tiedon
kanssa?

Luomisoppia on helppo tulkita järjel-
lisesti. Aika on suhteellinen käsite. Luo-
misuskon ja darwinismin välillä ei ole
kuilua. ”Jumalalle tuhat vuotta on kuin
yksi päivä”. Luominen on voinut kestää
miljardeja vuosia. Vanhanaikaisella kieli-
asullaan hyvän ja pahan tiedon puusta
syöminen sopii kertomaan apinan muuttu-
misesta tekojensa seurauksista tietoiseksi
ihmiseksi.

Tietoisuus on perisynti, josta ihminen
eläessään ei pääse koskaan eroon. Se saa
ihmisen tasapainoilemaan tahtoelämänsä
ja tunne-elämänsä välillä eli nykyaikai-
sesti aivokuorensa ja limbisen järjestel-
mänsä neurokemiallisessa vuorovaikutuk-
sessa. Esimerkiksi nykyaikainen kiinty-
myssuhdeteorian tutkimus pitää elämän-
kokemusten vaikutusta tähän säätelyyn ja
sen vaikutuksia   aivojen   toimintaan ja

Luomisoppia on helppo tulkita järjellisesti.
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käyttäytymiseen   olennaisena   mielenter-
veydelle. Tutkimusten mukaan lasten kal-
toin kohtelu kostautuu jälkipolville tämän
vaikutuksen kautta sosiaalisena ja ilmei-
sesti jopa biologisena perimänä ”kolman-
teen ja neljänteen polveen”.

Seksuaaliset tunteet tiedostettava
Jeesus puhui naisille vapaasti eikä pyrki-
nyt hallitsemaan heitä vaan opettamaan
kuten miehiäkin. Nainen on lähimmäinen
eli toinen ihminen. Miten nainen voisi ot-
taa vakavasti sellaisen opin, joka ei ota
häntä vakavasti ihmisenä? Hän voi tehdä
sen ainoastaan luopumalla itsekunnioituk-
sestaan ja panemalla oman ihmisarvonsa
toisen varaan, luopua sellaisesta uskosta
tai tehdä opista oman tulkintansa. Jos hän
luopuu itsekunnioituksestaan, ei toisen-
kaan ole helppo kunnioittaa häntä, ja pari-
suhde ja muukin elämä voi mennä pie-
leen. Naisen pitää uskoa ja elää itse, muu-
ten hän on epätäydellisen – syntisen – toi-
sen ihmisen kuten miehensä harhaan joh-
dettavissa.

Neitsytmyytti aiheuttaa seksuaalikiel-
teisyyttä ja vääristymiä. Seksuaalisuus on
lahja.

Elinikäinen molemminpuolinen sitou-
tuminen yhteen ihmiseen olisi ilmeisesti
hyvin onnistuessaan  terveellistä, ainakin
vältettäisiin avioeron tuskat ja vaikeudet,
sukupuolitaudit sekä biologisen ja sosiaa-
lisen vanhemmuuden ristiriidat. Yksiavioi-
suus voi kuitenkin olla vaikeaa. Toista ei
saa tuomita. Mielestäni Jeesuksen ohjeet
asiassa tarkoittavat, että pitää tiedostaa
seksuaaliset tunteensa, mutta niitä ei ole

pakko noudattaa, jos käyttää järkeäkin, eli
tunne-elämä ja tahtoelämä ovat sopusoin-
nussa (Matt 5:28).

Opista on löydettävissä myös Jeesuk-
sen käsitys homoseksuaalisuudesta. Ope-
tuslapset kysyivät häneltä naimattomuu-
desta. Jeesus vastasi, että (Matt. 19: 11–
12) se ratkaisu ei sovellu kaikille, vaan
ainoastaan niille, joille se on annettu. On
sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka
ovat avioliittoon kelpaamattomia – ge-
neettiset syyt –, on toisia, joista ihmiset
ovat tehneet sellaisia – sosiaaliset syyt –,
ja on niitä, jotka itse, taivasten valtakun-
nan  tähden, ovat ottaneet osakseen nai-
mattomuuden. Ymmärrän tämän niin, että
ihmisellä, joka eri syistä ei kykene tai ha-
lua muodostaa heteroseksuaalista parisuh-
detta, on vapaus valita näin.

Näkökulmia Jeesuksen tarinaan
Jeesuksen tarinan voi ymmärtää monin ta-
voin. Järkevät tulkinnat eivät vähennä ta-
rinan arvoa, vaan mielestäni lisäävät sitä.
Tarinasta voi päätellä, että kaikki lapset
ovat pyhiä, myös au-lapset, jollainen Jee-
suskin olisi ollut ilman sosiaalisen isänsä
viisautta ja rakkautta. Uskovat vanhem-
mat kasvattivat hänet kunnioittavasti ja
rakastavasti. Hänestä tuli tavallisen kan-
san arvostama ja rakastama empaattinen
ja viisas hengellinen opettaja, joka kykeni
elämään oppeja todeksi.

Valta-asemansa puolesta pelkäävät
kateelliset dogmaatikot tapattivat hänet.
Hän oli ihmisten vallanhalun uhri, mutta
muu uhriajattelu ei ole Jeesuksen alkupe-
räisen ajattelun mukaista (Matt 12:7):
”Armahtavaisuutta minä tahdon, enkä uh-
rimenoja.”

Kristinuskon mukaan luonnonlait kos-
kevat kaikkia (Matt 5:45). Jeesuksen seu-

Neitsytmyytti aiheuttaa seksuaalikielteisyyttä ja
vääristymiä.
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raajat kuitenkin uskoivat, että Jeesus nou-
si kuolleista ja ilmestyi heille. He rakasti-
vat Jeesusta ja ikävöivät häntä, joten ehkä
he näkivät näkyjä; ihmisen aivot kykene-
vät siihen. Toinen tulkintamahdollisuus
on ajatella, että he saivat myötätunnon –
pyhän hengen – nähdä jokaisessa ihmises-
sä jumaluutta. Sen vuoksi he näkivät ta-
paamissaan ihmisissä Jeesuksen.

Jos henkisyys kuitenkin on olemassa,
on henkimaailmakin. Kaikki maailman
suuret uskonnot, myös buddhalaisuus, pi-
tävät henkimaailmaa todellisena. Ajatus
henkimaailmasta on tuttu filosofiastakin.
Platon (427–347 eKr.) on toiminut myös
uskonnollisena esikuvana. Hän esitti, että
maailma perimmältään on nimenomaan
henkeä, ja että aineellinen maailma, se
mitä näemme ja mitä voimme koskettaa,
on vain heijastumaa ideoiden eli hengen
maailmasta. Moderni fysiikan tutkimus
lähestyy nyt pienempine ja pienempine
hiukkasineen ymmärrystä siitä, että ai-
neellinen maailma on vain yksi energian
ilmenemismuoto. Rakkaus on energiaa.

Tavoitteena mielenrauha
Tulkinta antaa mahdollisuuden löytää
suurista uskonnoista paljon yhteistä, jonka
ehkä voisi kuvitella antavan meille jotain
ymmärrystä henkisyydestä. Monijumalai-
suus voi kuvata ihmisen ristiriitaiset tun-
teet eri jumalien vaikutuksena ihmiseen ja
monoteismi hyvän ja pahan kamppailuna
hänen sielustaan. Samaa asiaa psykotera-
piassa käsitellään  tunne-  ja  tahtoelämän
ristiriitoina.

Tavoite voidaan kuitenkin nähdä sa-
manlaisena vapautumisena ja mielenrau-
hana, joka saavutetaan tosiasioihin nöyr-
tymisen ja anteeksiannon avulla. Anne-
taan anteeksi kaikille epätäydellisille: it-

selle, muille ihmisille ja maailmalle. Nä-
kökulma vaihtuu. Filosofian ja uskontojen
opetukset, kuten kristinuskon vuorisaarna,
tarjoavat usein varsin erilaisen näkökul-
man vaikkapa näkemyksiin menestymi-
sestä ja onnellisesta elämästä kuin vallit-
sevat yhteiskunnalliset käsitykset. Näkö-
kulman vaihto voi olla vapauttava (Luuk
17:21): ” Taivasten valtakunta on sisäises-
ti teissä.”

Rohkea nöyryys
Arvelen, että kaikkien ”tosiuskovaisten”
eli nöyrien kanssa on mahdollista tulla
toimeen ja saavuttaa yhteisymmärrystä ja
rauhanomaista rinnakkaiseloa. Sekä tie-
teen tekemisessä että kaikissa suurissa us-
konnoissa ja filosofioissa nöyryys elämän
väistämättömien tosiasioiden edessä on
perushyve.

Tervettä nöyryyttä  voi tuottaa myös
aito tieteellinen tutkimustyö ja puhdas
usko sattumaan. Nöyrä ihminen ei mää-
räile muiden ihmisten ajattelua. Ateisti tai
agnostikko voi olla rehellisempi ja lähem-
pänä jumaluutta toiminnassaan kuin omaa
etuaan varjellakseen sääntöjen suorittami-
seen takertunut dogmaatikko (Matt. 6;
Matt. 10:39).

Nöyryys on vaikea laji. Luther ajatteli
asiasta näin: ”Aidosti nöyrä ei edes tiedä
olevansa nöyrä, sillä jos hän sen tietäisi,
hän ilman  muuta  tulisi ylpeäksi  omasta
nöyryydestään, eikä kukaan ole niin rasit-
tava kuin omasta nöyryydestään ylpisty-
nyt ihminen”. Luther oli siis itseironinen
humoristi.

Kristitty filosofi Søren Kierkegaard

Jos henkisyys kuitenkin on olemassa, on henki-
maailmakin.
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onkin sanonut huumorin olevan lähimpä-
nä uskontoa. Hänen mukaansa huumorin
lähtökohta on tietoisuus kuoleman ja ka-
toavuuden alituisesta läsnäolosta elämäs-
sä. Parantavassa huumorissa ihminen
mielestäni nauraa itselleen ja muille epä-
täydellisille samalla armahtaen itsensä ja
muut vajavaiset. Armollisuus on Jumalan
tahdon täyttämistä.(Matt. 12:7).

Aitoa nöyryyttä voidaan pitää maanlä-
heisyytenä. Latinan nöyryys-sanan (humi-
litas) kanta on multaa ja maata tarkoittava
humus. Nöyryys on tosiasioiden tunnusta-
mista; ettei kuvittele tietävänsä kaikkea
toisen ihmisen asioista eikä omistavansa
ja hallitsevansa kokonaan edes pientä
osaa tästä maailmasta, ei perhettäänkään
eikä omaa terveyttään. Totuutta etsivä ih-
minen ei usko kenenkään muunkaan ihmi-
sen siihen pystyvän.

Nöyryys ei ole nöyristelyä vaan antaa
rohkeutta: ei tarvitse panna koko uskoaan
kenenkään toisen ihmisen: esimiehen,
kumppanin, papin, terapeutin, lääkärin,
opettajan tai tiedemiehen eikä minkään

instituutionkaan varaan. Niiden varassa
totuus on heikoilla, uskon väärinkäyttö
mahdollista ja ihminen vaarassa harhau-
tua (1. Kor. 7:23). Tällaista rohkeaa nöy-
ryyttä Jeesus opetti. Siksi kristinusko te-
kee ihmiselle hyvää. Mutta vielä tärkeäm-
pää on sen antama toivo.

Tulevaisuus ja toivo
Nöyräkään ihminen ei tiedä, onko Juma-
laa, mutta näkee elämän hengestä todistei-
ta kaikessa elävässä. Vaikkapa vain
omaan hengitykseen keskittymällä hän ta-
juaa itsekin elävänsä; voi kokea myötä-
tuntoa toisia eläviä kohtaan ja kykenee ra-
kastamaan. Onko henkisyyteen ja kuole-
man jälkeiseen elämään jossakin energia-
muodossa uskominen – ylösnousemus –
näin yksinkertaista? Kuka voisi väittää,
ettei rakkautta, elämää ja myötätuntoa ole
olemassa? Onko tämä kristinuskonkin
pyhä kolminaisuus ja ilosanoma?

Yksinkertainen voi olla vaikuttavaa.
(Matt 11:25)
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Jussi Pikkusaari

Tekeekö kristinusko ihmiselle hyvää?

Jos  olisin uskovainen ja kuuluisin kirk-
koon, olisin viidennen polven herännyt eli
körttiläinen sekä isäni että äitini puolelta.
Körttiläisyys olisi meikäläisyyttäni. Sen
edustama uskonkäsitys olisi minua lähin-
nä. Sellainen kristinusko tekisi minulle
hyvää. Kilvoittelu olisi silloin kristillisen
niin kuin nyt on humanistisen elämänkat-
somukseni ydin.

Siinä määrin kuin tunnen sukujeni
historiaa, kristillinen elämänkatsomus on
tehnyt siihen kuuluneille hyvää ilman, että
välien Jumalan kanssa olisi katsottu ole-
van selvät. Kilvoittelu on ollut uskonkil-
voittelua mutta myös eettistä kilvoittelua.
Mitä minun pitäisi tehdä, että minä oikein
eläisin. ”Kodin, uskonnon ja isänmaan
puolesta” on ollut heidän elämänkatso-
muksensa sisältämä kiteytynyt ohje.

Erityisesti minulla on isäni ja äitini
kertoman pohjalta mielessäni isäni äiti,
jonka minäkin muistan jatkosodan viimei-
seltä kesältä arkkuun laitettuna neljävuo-
tiaan lapsen silmissä kauniina ja tyynen
rauhallisena. Häneltä on jäänyt jälkeläisil-
le joitakin hänen uskonnollista asennoitu-
mistaan kuvaavia lausumia. Monilapsisen
perheen köyhyyttä valittaneelle puolisol-
leen hän oli vastannut: ”Piru köyhä on,
joka ei oo lunastettu”. Jumalan odotuksis-
ta ihmisen käytännölliseltä elämiseltä hä-
nellä oli tällainen käsitys: ”Jumala ei ha-

lua ihmisten tekevän mitään, mikä on
omituista tai hullua”. Viettäessään van-
huudenpäiviään poikansa kodissa hän
saattoi tulla usein huoneestaan muiden luo
jokin saarnakirja kädessään ja silmälasit
nenällään ja sanoa: ”Löyrin tualta niin hy-
vää ruakaa, etten malttanut yksin syärä”.

Kiehtova tarina
Luin tätä kirjoitusta ja sitä edeltänyttä kes-
kustelutilaisuutta1 varten ensimmäisen
kerran elämässäni Uuden Testamentin ko-
konaisuudessaan ja  koko lailla  tarkkaan
vaikkakaan en ikään kuin tenttiin valmis-
tautuen läpi. Koin sen kiehtovana tarina-
na, jonka keskeiset sankarit ovat Jeesus ja
Paavali. Jeesus ilmaisi sanoman, jonka le-
vittämisessä Paavali oli sitten keskeinen
henkilö. Molemmat joutuivat toiminnas-
saan kokemaan vainoa ja kärsimystä –
Jeesus jopa kuolemantuomion ja sen hir-
vittävän toimeenpanon. Paavalin kuolema
ei tule näkyviin Apostolien teoissa, joten
se ei kuulu tarinaan. Mutta tarinaan kyllä
kuuluu Paavalin valtava vaivannäkö Jee-
suksen sanoman levittämisessä.

Lauri Viljanen kuvasi vuonna 1936
ilmestyneessä kirjassaan Taisteleva hu-
manismi rakkauden oppiin keskittyvää

1. Tekeekö kristinusko ihmiselle hyvää? Paneeli-
keskustelu Agricolan kirkolla 28.10.2010.
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kristinuskoa Pär Lagerkvistin avulla
asettamalla hänen tapaansa sen taustaksi
tavanomaisen kristinuskon. Viljanen ei
suunnannut teostaan nimenomaan uskon-
nollista kulttuuria vaan ahdasmielisyyttä,
kansallista rajoittuneisuutta ja poliittista
totalitarismia vastaan. Lagerkvist arvoste-
li 1930-luvulla purevasti natsismia, ja kun
sota alkoi vuonna 1939, hän oli Gestapon
tappolistoilla siltä varalta, että Saksa
hyökkäisi Ruotsiin.

Viljanen lainaa Lagerkvistin tunnel-
mia Jerusalemissa matkallaan Kreikassa
ja Palestiinassa: ”Aurinko hehkuu. Ahtaat
kadut löyhkäävät keskiajalta ja itämaalta.
Likaiset   fransiskaanimunkit laahustavat
loksuvin sandaalein via  dolorosalla sor-
meillen hikisiä rukousnauhojaan, muezzin
huutaa rukoushetkeä minareeteista, huo-
kaavat naiset suutelevat upeaa marmoriki-
veä, jolla Jeesus puettiin ja voideltiin, sen
jälkeen kun ihmiset olivat saaneet hänet
hyvin teloitetuksi, kähäräpäiset juutalaiset
rientävät kujia valitusmuurinsa luo. Koko
kaupunki hikoilee uskontoa paahtavassa
helteessä. […] Länsimaa ja itämaa koh-
taavat, vuosituhannet kääntelevät sisäl-
myksiään, Israelin sodanjumala jyristää
ikuista vihaansa, Muhammed hallitsee be-
duiinipäällikkönä hänen kunniansa korkeu-
dessa, ristiritarit kalisuttavat miekkojaan
vertatihkuvassa ryöväriromantiikassa, py-
hän hautakirkon pikimustat sisälmykset,
kristinuskon kauhukammiot, kiertelevät
epätoivoisina harhakäytävinä, salakäytä-
vinä, kiemuroina, portaina ja kasvannaisi-
na – uskontokuntien, uskontunnustusten,
oppijärjestelmien harhasokkelo, uskonto,
joka on saanut suolisolmun.”

Sitten Viljanen jatkaa Lagerkvistin
hengessä ja häntä mukaillen: ”Mutta peit-
tyneenä kedon liljoihin ja vuorten veren-

puuntaviin vuokkoihin lepää Galilea, sy-
vänpunaisina kallistuvat unikkopellot
kohti Genesaretin hiljaista järveä. Ihmeel-
lisesti kukkii kevät, haltioituneesti ja ver-
tavuotavasti kuin ylen täysi sydän koho-
tettuna puhtaan avaruuden puoleen – py-
hänä ja katoamattomana muistona ihmis-
sydämen omasta keväästä. Kuka oli hän,
joka kerran vaelsi näillä teillä, kysyy ru-
noilija, joka on ”uskovainen ilman uskoa,
uskonnollinen ateisti”, joka ymmärtää
”Getsemanen, mutta ei voitonriemua”.
Hänen rakkaudenoppinsa ei ollut  hänen
omansa, se on sama kuin ihmissydämen
oppi. Kristinusko joutuu kerran häviä-
mään, kuten jokainen muu uskonto, juma-
lanpalvonta varmaan ylimalkaan hylätään
paljaana ulkonaisena muotona. Mutta rak-
kaudenoppi ylevine, yksinkertaisine sa-
noineen pysyy aina elävänä, vaikkakin sa-
lassa, vaikkakin sorrettuna ja halveksittu-
na. Väkivalta on todellisuusvierasta – ei
rakkaus. Rakkauden työt ovat täysintä to-
dellisuutta – kun taas ”rakkaudeton” elää
varjoelämää, joka kaikessa uhassaan vain
imee ravintonsa elävän maailmasta.”

Paavalista tuli ilmeisesti Jeesuksen
opetuslapsia korkeamman katsomukselli-
sen sivistystasonsa ja paremman kielitai-
tonsa takia Jeesuksen sanoman tärkein le-
vittäjä. Hän oli alkujaan fariseus ja juuta-
laisen lain tuntija. Sen puolesta hän vaino-
sikin kristittyjä,  koska  he  eivät pitäneet
sitä tienä pelastukseen. Paavali teki kolme
lähetysmatkaa, joista ensimmäinen pysyt-
teli nykyisen Turkin alueella ja kaksi seu-
raavaa ulottuivat Kreikkaan asti. Lisäksi
vangittuna Jerusalemissa hänet vietiin
Rooman kansalaisena Roomaan tuomitta-
vaksi, ja sielläkin hän, vankeudesta käsin,
jatkoi lähetystyötään.
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Jeesuksen retoriikka
Suomen sosialidemokraattien tähänasti-
sen historian tärkein henkilö Väinö Tan-
ner arvosteli eräässä kirjoituksessaan
vuonna 1907 kristinuskoa siitä, ettei se ol-
lut luottanut ”omaan sisäiseen voimaansa,
kykyynsä vaikuttaa pelkällä aatteellaan,
vaan on pukenut tämän aatteensa näky-
vämpään muotoon. Se on oppiensa hoi-
vaajaksi ja  niiden  levittäjäksi  kehittänyt
erityisen järjestön, kirkon, joka aikojen
kuluessa on hankkinut itselleen aivan pe-
lottavassa määrässä valtaa”.

Tämän päivän näkökulmasta voidaan
kysyä, pärjäisikö kristinusko esimerkiksi
Suomessa  pelkällä aatteellaan eli jos se
menettäisi erityisasemansa valtion suoje-
luksessa, ja vaikka unohdettaisiin sen tur-
vautuminen pakko- ja väkivaltaan kulu-
neina vuosisatoina lähes kaikkialla maail-
massa ja myös sen varsinaiset opinkappa-
leet. Onko kristinuskon siirtäminen suku-
polvelta toiselle siinä määrin valtion va-
rassa, etteivät sen kannattajat kykenisi sii-
hen omin voimin ilman valtion tukea?
Riittäisikö heidän motivaationsa siihen?

Tällöin on huomattava, mitä keinoja
Jeesus  käytti  julistaessaan rakkaudenop-
piaan, ja kysyttävä, olisivatko ne keinot
enää tosi paikan tullen käytettävissä tänä
päivänä. Vetoaisiko tämä kiehtovaksi ni-
mittämäni tarina nykyihmiseen pelkällä
rakkaudenopillaan, jos häntä nämä keinot
eivät enää puhuttelisi. Niitä keinoja on
viisi helposti havaittavaa.

Tarinan riisuminen siihen liittyvistä
keinoista on luontevaa aloittaa Jeesuksen
jumaluudesta. Jeesushan vetosi vähän vä-
liä jumalalliseen taustaansa saadakseen
sanomalleen arvovaltaa. Vaikka jumalan
olemassaolon muodossa tai toisessa vielä
kykenisikin hyväksymään, niin voisiko

uskoa jonkin osan hänestä tulleen ihmise-
nä muiden ihmisten  joukkoon. Aulis  J.
Alasen kirjoittamassa maalaisliittolaisuu-
den ja vielä nykyisen keskustalaisuuden-
kin keskeisen aatteellisen opettajan San-
teri Alkion elämäkerrassa on lainaus Al-
kion päiväkirjaansa syksyllä 1919 talletta-
masta keskustelusta, jonka hän kävi poi-
kansa kanssa pojan ”ripillemenokysy-
myksestä”. Poika kiitti, ettei isä ollut tyr-
kyttänyt hänelle uskomista Raamattuun,
ja sanoi olevansa epäilijä. Kumpikaan ei
voinut pitää Jeesusta jumalana eivätkä hä-
nen kuolemaansa lunastuksena. Isänsä ke-
hotuksesta poika sanoi kuitenkin voivansa
”ilolla” mennä ehtoolliselle Kristuksen,
”Suurimman ihmisen” muistoksi.

Ihmeteot olivat toinen keino, joilla
Jeesus evankeliumien mukaan pyrki nos-
tamaan arvovaltaansa rakkaudenoppiaan
julistaessaan. Ihmeteot eivät kuitenkaan
tämän päivän ihmiseen pure, eivät edes
lapsiin. Kun tyttäreni oli 1960-luvun lo-
pulla aloittanut juuri koulunsa, hän eräänä
iltana aloitti keskustelun  kanssani  sano-
malla ”Isä, tänään opettaja kertoi meille
Jeesuksesta.” Minä jatkoin kysymällä
”No, kertoiko hän, miten Jeesus käveli ve-
den päällä?” Tyttäreni vastasi hyvin när-
kästyneenä ”Ei, meidän opettaja ei kos-
kaan valehtele.”

Kolmanneksi sanomansa kytkeminen
Israelin kansan historiaan ja sen kanssa-
käymiseen jumalansa kanssa eli Vanhaan
Testamenttiin oli kulttuurisesti ehkä rat-
kaiseva Jeesuksen retorinen keino. Sano-
malla oli menneisyys ”niin kuin kirjoitettu
on”. Samaa keinoa käyttivät Paavali ja

Ihmeteot eivät kuitenkaan tämän päivän ihmi-
seen pure, eivät edes lapsiin.
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muut apostolit ja myöhemmät lähetys-
saarnaajat ja kaikki hyvällä menestyksel-
lä. Samaan keinoon turvautuivat myös
Muhammad ja hänen seuraajansa. Mutta
tämäkään Jeesuksen keino ei ole enää tätä
päivää. Ihmisillä on luettavanaan paljon
kirjoja ja myös sellaisia, joista on luetta-
vissa kristinuskon velka Lähi-idän usko-
muksille ja uskonnoille. Vaikka kuinka
tuntisi myötätuntoa juutalaisvainojen uh-
reja kohtaan vuosisatojen aikana Adolf
Hitlerin ohjelman toteutumiseen saakka,
ja vaikka hyväksyisi Golda Meirin kan-
nanoton, jonka mukaan kaikkien pitää
ymmärtää, että natsien tuhoamisleireissä
kuolleet juutalaiset olivat viimeiset juuta-
laiset, jotka antavat tappaa itsensä teke-
mättä vastarintaa, ei Israelin valtion har-
joittama politiikka palestiinalaisia kohtaan
ole omiaan palauttamaan Vanhan Testa-
mentin merkitystä arvovallan antajana
Jeesuksen rakkaudenopin julistukselle.

Jeesuksen neljäs keino rakkaudenop-
piaan julistaessaan oli turvautuminen
palkkioiden ja rangaistusten jakamiseen
sen mukaan, kuinka suosiollinen kuulija
oli hänen sanomalleen. Hänen etiikkansa
oli puhdasta palkkioetiikkaa, jota nykyään
on vaikea pitää kovin suuressa arvossa.
Sen ääripäinä kummassakin suunnassa
ovat Taivaaseen pääsyllä houkuttelemi-
nen ja Helvettiin joutumisella uhkaami-
nen. Paitsi viime vuosisadan tunnetuin fi-
losofi myös rauhanaktivisti, uskontokrii-
tikko ja järjestäytynyt humanisti Bert-
rand Russell ei sisällyttänyt kristinuskoa
arvostellessaan siihen uskoa helvettiin,
mutta korosti, että Jeesus uskoi helvettiin,

minkä hän luki Jeesukselle suureksi luon-
teen viaksi. Russellin mielestä kukaan to-
della syvällisesti humaani ei voi uskoa
ikuiseen rangaistukseen. Voi olla, että
helvettiin joutumisen pelko on ollut mo-
nella suurin syy kirkossa pysymiseen ja
sen oppien mantramaiseen lukemiseen,
vaikka ei ole voinut sitä kovin helpolla
itselleen myöntääkään. ”Kirkon ulkopuo-
lella ei ole pelastusta.”

Viides Jeesuksen retorinen keino saa-
dakseen julistukselleen kuulijoita ja sano-
malleen seuraajia oli sen kohdistaminen
köyhille ja lapsenmielisille. Se on aikojen
kuluessa koskettanut ihmisen alhaisimpia
vaistoja. ”Vaikeampi on kamelin mennä
neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä tai-
vasten valtakuntaan” on lohduttanut köy-
hiä ja samalla tarjonnut rikkaille mahdol-
lisuuden pyrkiä turvaamaan asemansa
köyhien edessä. Rikkaus voi kyllä antaa
maallista hyvää mutta samalla vaarantaa
pääsyn Taivaaseen. Sen takia ei rikkaita
ole syytä kadehtia. Lapsenmielisyyden
ylistäminen on samalla syntiinlankeemuk-
sen palauttamista mieleen. Syntiinlankee-
mushan johtui ihmisen tiedonhalusta.
Lapsen luontaiselle kriittisyydelle on us-
konnollisessa kasvatuksessa yritettävä
pistää rajat.

Kristinusko ja humanismi
Humanistit ovat eri aikoina, eri maissa ja
eri kielillä harjoittaneet uskontokritiikkiä
kuka pehmeämmin kuka vähemmän peh-
meästi ja kuka tahdikkaammin kuka vä-
hemmän tahdikkaasti. Minäkin olen ollut
siinä osallisena. Pidin vuonna 1988 erääs-
sä tilaisuudessa Mistä kestävät elämisen
perusteet alustuksen ”Humanistinen us-
kontokritiikki”, jonka Suomen Humanisti-
liitto julkaisi monisteena.

Lapsen luontaiselle kriittisyydelle on uskonnolli-
sessa kasvatuksessa yritettävä pistää rajat.
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Aloitan alustukseni sanomalla, ettei
käytännön  humanisti  ole  välttämättä  ol-
lenkaan kiinnostunut uskontokritiikistä
sen jälkeen, kun hän on tehnyt henkilö-
kohtaiset välinsä selväksi uskonnon kans-
sa ja tietäessään, kuinka vaikeata jotakin
vastustamalla on saada jollekin kannatus-
ta.

Esitettyäni matkan varrella yhtä ja
toista uskontoa vastaan palaan alustukseni
lopulla siihen, mistä aloitinkin eli käsityk-
seeni, että humanistiliike ei etene ja saa
tukea ajamilleen asioille muita arvostele-
malla vaan tekemällä positiivisin keinoin
itsensä ja asiansa vetovoimaisiksi.

Humanisteille tärkeimpänä asiana pi-
dän, että he täysin rinnoin elämästä naut-
timisen lisäksi kykenevät innoittamaan it-
sensä ottamaan vastuuta yhteiskuntamme
ja ihmiskunnan ongelmien ratkaisemises-
ta. Sanon, että mitä itse kukin humanisti
on poliittisesti, poliittisuus joka tapauk-
sessa on olennainen osa humanistina ole-
mista.

Voiko kristinusko olla ihmiselle hyvä
elämänkatsomus? Edellä esittämäni va-
lossa pitäisi oikeastaan kysyä, minkälai-
nen kristinusko on minkinlaiselle kristityl-
le hyvä elämänkatsomus, mitä sanoo ih-
misestä se, minkälaista kristinuskoa hän
pitää omalla kohdallaan hyvänä, ja minkä-
laisten kristittyjen motivaation ja toimin-
nan varassa kristinusko voisi pärjätä
omalla aatteellaan. Suomen evankelislute-
rilaisessa kirkossa käynyt ja edelleen käy-
vä vellonta naispappeus- ja homoasiassa
ilmentänee sitä, että siinä todella on mo-
nenlaisia kristittyjä.

Humanistien kannalta on kiinnosta-
vaa, mihin tultaisiin, jos kristinuskolta
poistuisi erityisasema valtion elämänkat-
somuksena ja siitä pyyhittäisiin Jeesuksen

retoriset keinot ja varsinaiset opinkappa-
leet ja keskityttäisiin vain olennaiseen
Jeesuksen sanomassa eli yleisinhimilli-
seen rakkaudenoppiin, rakasta lähimmäis-
täsi niin kuin itseäsi äläkä tee lähimmäi-
sellesi sitä, mitä et halua itsellesi tehtävän
ja lähimmäinen ymmärrettynä kanssaih-
misenä koko ihmiskunnassa. Kuinka pal-
jon nykyisistä   kristityistä jäisi jäljelle
luottaen kristinuskon sisäiseen voimaan
vaikuttaa vain aatteellaan. En ryhdy sitä
arvailemaan.

Kuinka paljon rakkaudenopin ympä-
riltä olisi varaa riisua kaikenlaista ylimää-
räistä, ennen kuin kristityistä tulisi huma-
nisteja. Kansainvälisessä humanistiliik-
keessä on jäseniä, jotka pitävät itseään us-
konnollisina humanisteina vaikka eivät
usko jumalaan, sielun kuolemattomuu-
teen, tuonpuoleiseen ja minkäänlaisiin pe-
lastuksen oppeihin, vaan rakentavat ih-
miskunnan tulevaisuuden muiden huma-
nistien tapaan älyllisyyden, tieteen, henki-
sen vapauden, yksilön vastuun ja ihmisten
yhteistoiminnan varaan. Heille hartaus,
herkkyys ja yhteenkuuluvuus ihmisten ja
maailmankaikkeuden kokonaisuuden edes-
sä on uskontojen ja uskonnollisuuden ydin
ja olennainen osa ihmisen psyykettä ja
moraalinen tekeminen ja toiminta uskon-
nollisuuden keskeinen ilmentymä. Sen ta-
kia he eivät katso olevansa humanistiliik-
keessä väärässä paikassa.

Kansainvälisessä humanistiliikkeessä
pidetään sen viljelemän humanismin maa-
ilmankatsomuksellisena perustana natura-
lismia, jonka mukaan luonto sisältää kai-
ken ja ihminen on osa luontoa. Loogisena

Voiko kristinusko olla ihmiselle hyvä elämänkat-
somus?
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johtopäätöksenä siitä on humanismin
ateistisuus. Mutta vain harvat humanisti-
liikkeen jäsenet ovat motivoituneet ateis-
min julistamiseen. Ateismi ei ole elämän-
katsomuksellinen aate, eikä vain ateistiksi
sen enempää kuin kristityksikään julistau-
tujasta vielä tiedä, minkälainen on hänen
etiikkansa ja moraalinsa.

Minua on ruvennut viehättämään aja-
tus, että yhteiset moraaliset ongelmat voi-
sivat yhdistää humanisteja ja niitä kristit-

tyjä, jotka ottavat Jeesuksen rakkauden-
opin tosissaan, yhteiseen toimintaan nii-
den ratkaisemiseksi tietysti kummatkin
oman etiikkansa pohjalta. Ainakaan hei-
dän ei olisi syytä olla toistensa kimpussa.
Maailman parantamisessa on tilaa kaikille
riippumatta heidän elämänkatsomukses-
taan. Hyvä olisi, jos sillä olisi sija mah-
dollisimman monen elämänkatsomukses-
sa.

Vartijassa 50 vuotta sitten

Ei kriisi sinänsä ole vaarallinen. Kriisi on tuomio, ratkaisuvaihe, käänteentekevä murros.
Se katsoo tulevaisuuteen.

Erkki Niinivaara, Arvot. Vartija 6/1960.

186



Pekka Masonen

Córdoban lumous ja menneisyyden

monet totuudet

”Nostalgia is the enemy of historical un-
derstanding.” Näin julisti englantilainen
Richard Fletcher (1944–2005) teokses-
saan Moorish Spain, joka ilmestyi 1992,
kun Granadan kukistumisesta oli kulunut
tasan viisisataa vuotta. En tiedä, onko vii-
saus hänen omansa – mitään lähdeviitettä
ei ole – mutta se on kaikessa yksinkertai-
suudessaan kullanarvoinen.

Viisaus muistui mieleeni, kun luin
Finnairin asiakaslehdessä Blue Wings hel-
mikuussa 2010 ilmestyneen Umayya
Abu-Hannan englanninkielisen kolum-
nin, jossa hän tarkasteli Suomea ja Eu-
rooppaa tuhat vuotta sitten eli vuonna
1010. Tuolloinhan mitään ”Suomea” ei
ollut olemassa, edes paikannimenä, ja tu-
levat ”suomalaiset” elivät yhä autuaalli-
sen esihistoriallisessa tilassa. Heihin voisi
hyvin soveltaa sanoja, joita Granadassa
syntynyt mutta Marokossa varttunut seik-
kailija al-Hasan b. Muhammad al-Waz-
zan eli Leo Africanus käytti kuvatessaan
Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaita:
”He elävät kuin villieläimet, tuntematta
lakeja, järjestäytynyttä yhteiskuntaa, si-
vistyneitä tapoja tai yksityistä omaisuut-
ta.” Leon italiankielinen käsikirjoitus val-
mistui Roomassa 1526 ja painettiin Ve-
netsiassa 1550 otsikolla Descrittione dell’
Africa.

Euroopan oloissa ei todellakaan ollut
kehumista ensimmäisen vuosituhannen
alkaessa. Elettiinhän tuolloin syvintä ja
synkeintä keskiaikaa, jolle oli leimallista
tapojen ruokottomuus ja siivottomuus, us-
konnollisesta fanaattisuudesta  kumpuava
väkivalta ja julmuus sekä älyllisten har-
rastusten tukahduttaminen. Tekihän kato-
linen kirkko kaikkensa, jotta ihmiset py-
syisivät tyhminä ja uskoisivat Maan ole-
van litteä. Keskiajan tutkijoilla voi olla
erilainen käsitys aikakauden ”pimeydes-
tä” mutta heitä ei kannata kuunnella.

Länsimaiden kurjuuden vastakohtana
kukoisti islamilaisessa maailmassa sivis-
tys, jonka yksi loistavimpia keskuksia oli
al-Andalus, kuten islamilaista Espanjaa
kutsutaan.   Puolen miljoonan asukkaan
Córdoba oli yksi maailman kolmesta kult-
tuuripääkaupungista, bysanttilaisen Kons-
tantinopolin ja arabialaisen Bagdadin rin-
nalla; sen kadut olivat paitsi valaistuja
myös päällystettyjä, mikä toteutui Lon-
toossa ja Pariisissa vasta 700 vuotta myö-
hemmin. Kaupungissa oli yli 70 julkista
kirjastoa ja vuosittain ilmestyi noin
60 000 erilaista teosta, kun vuonna 1996
Espanjassa julkaistiin vain 46 330 kirjaa.
Mitään lähdettä ensin mainitulle luvulle ei
anneta mutta se lienee sama, jonka mu-
kaan Ximénes de Cisneros olisi kiihkois-
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saan poltattanut Granadan päätorilla (Pla-
za Bibarrambla) yli miljoona arabiankie-
listä käsikirjoitusta. Tuleva kardinaali
Cisneros johti Granadan inkvisitiota vuo-
desta 1499. Ylipäänsä islamilaisessa Es-
panjassa vallitsi ennennäkemättömän su-
vaitsevainen ilmapiiri, minkä myötä mus-
limit, kristityt ja juutalaiset elivät keske-
nään sulassa sovussa.

Kolumnin  kirjoittaja lienee halunnut
osoittaa lukijoilleen, kuinka nykyinen
maailmanjärjestys ei ole vallinnut aina.
Oli aika, jolloin Euraasian syrjäisellä nie-
mimaalla sinnitteli Vanhan maailman si-
vistymättömin sivilisaatio, kuten Felipe
Fernández-Armesto luonnehti myöhäis-
keskiajan Eurooppaa teoksessaan Mille-
nium (suom. 1996). Maailmanhistorian
näkökulmasta katsottuna länsimaat saa-
vuttivat johtoasemansa vasta äskettäin.
Vielä 1800-luvun alussa kaikki eurooppa-
laiset suurvallat maksoivat suojelurahaa
Pohjois-Afrikan valtioille, jotta niiden
kauppalaivat voisivat purjehtia turvalli-
sesti Välimerellä. Vasta Islyn taistelun jäl-
keen, jossa ranskalainen marsalkka Bu-
geaud voitti marokkolaiset 14.8.1844, Vä-
limerestä tuli länsimainen lätäkkö.

Tarkoituksensa puolesta kolumni
edustaa poliittisesti korrektia historiaa,
joka haluaa vähentää länsimaalaisten
pöyhkeyttä muistuttamalla heidän omasta
vaatimattomasta menneisyydestään ja
tuomalla esiin muiden kulttuurien saavu-
tuksia, jotka kolonialistiseen perintöön
nojaavassa länsimaisessa historiankirjoi-
tuksessa on sivuutettu. Toisaalta poliitti-
sesti korrekti historia kompastuu samaan
eurosentriseen ylimielisyyteen, jota se
yrittää kampittaa. Aatteiden kirjo ei jakau-
du janalle, jossa ääripäät sijaitsisivat mah-
dollisimman kaukana toisistaan, vaan ke-

hälle, jossa ne taipuvat toisiaan vasten.
Eurosentriseen ylimielisyyteen kuu-

luu esimerkiksi kulttuurien arvottaminen
materiaalisten saavutusten perusteella.
Kehittyneisyyden taso määräytyy sen mu-
kaan, missä määrin kulttuuri hallitsee ym-
päristöään. Ajatus ei sinänsä ole länsimai-
nen – edellä viitattu Leo Africanuksen
mielipide edustaa Pohjois-Afrikan arabien
näkökulmaa – mutta kolonialistinen histo-
riantutkimus jalosti sen pisimmälle ja loi
käsitteet primitiivisistä kansoista sekä
korkeakulttuureista. Edellisiä edustivat
tyypillisesti Pohjois-Amerikan intiaanit ja
päiväntasaajan Afrikan kansat, jotka sai-
vat elantonsa keräilystä ja metsästyksestä;
toisin sanoen, he eivät hallinneet luontoa
vaan elivät sen armoilla, kuten esi-isäm-
me vuonna 1010. Materiaalisen kulttuurin
köyhyyden kuviteltiin korreloivan vähäi-
sen älykkyyden kanssa.

Toinen eurosentriselle ylimielisyydel-
le ominainen piirre on pyöriminen oman
navan ympärillä: kaikki tärkeä tapahtuu
länsimaissa ja muut kulttuurit ansaitsevat
huomiota vain silloin, kun ne ovat koske-
tuksissa länsimaihin. Onkin erikoista, että
kolumnissa  nimetään  kolme pääkaupun-
kia, jotka kaikki sijaitsevat Välimeren pii-
rissä; ikään kuin sen ulkopuolella ei olisi
mitään. Globaalista perspektiivistä katsot-
tuna maailman kehittynein sivilisaatio ku-
koisti vuonna 1010 Kiinassa, eikä intialai-
sillakaan ollut mitään hävettävää mate-
riaalisten saavutustensa osalta.

Jos kolumni siis edustaa  poliittisesti
korrektia historiaa, onko se väistämättä
valheellinen ja totuus islamilaisesta Es-
panjasta päinvastainen kuin kirjoittaja
väittää. Onhan ”poliittisesti korrekti”
muuttunut 2000-luvulla kirosanaksi, jolla
voi verkon keskustelupalstoilla kumota
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minkä tahansa epämieluisan argumentin,
etenkin jos aiheena on kulttuurien kohtaa-
minen tai islam.

Onnellinen Andalusia on myytti – ja
juuri siihen Richard Fletcher viittaa vii-
saudellaan – mutta se perustuu tosiasioi-
hin, jotka on tosin valittu tarkoitushakui-
sesti sen perusteella, kuinka ne ovat sopi-
neet palvelemaan eri päämääriä eri aikoi-
na ja tilanteissa. Myytin loivat viktoriaa-
niset historiankirjoittajat, eikä syynä ollut
sinisilmäinen islamin ihailu. Isossa-Bri-
tanniassa oli toki omat islamin ja arabia-
laisen kulttuurin ystävänsä, kuten
Richard Francis Burton, mutta Intian
kapinan (1857–59) jälkeen islamiin suh-
tauduttiin kielteisesti. Monet kuvittelivat,
että kapinan takana    oli fanaattisten
wahhabiittien salaliitto, jota johdettiin
Mekasta ja Teheranista käsin. Toisaalta
afrikkalaisissa siirtomaissaan britit tun-
nustivat islamin sivistävän vaikutuksen.

Myytin taustalla vaikutti anglosaksi-
seen kulttuurin sisältyvä vahva katolisuu-
den vastaisuus. Korostamalla islamilaisen
Espanjan sivistyksen korkeaa tasoa voitiin
alleviivata katolisen kirkon turmiollista
vaikutusta ja protestanttisen uskonpuhdis-
tuksen siunauksellisuutta. Pimeän kes-
kiajan myytti ja litteän maan satu palveli-
vat samaa tarkoitusta. Kun Granada joutui
kristittyjen valtaan 1492, alkoi katolisen
kirkon johdolla taantuminen, mikä johti
Espanjan alennustilaan. Espanja oli 1800-
luvulla eurooppalainen kehitysmaa, joka
tarjosi englantilaisille turisteille yhtä ek-
soottisia ja kutkuttavan jännittäviä elä-
myksiä kuin matka Lähi-itään.

Ylistäessään islamilaista Espanjaa
viktoriaaniset historiankirjoittajat ylistivät
oikeasti oman maansa erinomaisuutta –
samaan tapaan kuin Henrik Purjehtijan

(1396–1460) glorifiointi ylisti todellisuu-
dessa englantilaista aloitteellisuutta. Oli-
han Henrikin äiti Lancasterin herttuan Ju-
hana Gentin tytär Philippa. Näin Henrik
oli puoliksi englantilainen, mikä selittää
hänen nerokkuutensa. Irrottauduttuaan ka-
tolisen kirkon vallasta Englannista muo-
dostui 1800-luvulla islamilaisen Espanjan
kaltainen onnela, jossa tieteet ja taiteet ku-
koistivat ja ihmiset saivat toteuttaa kyky-
jään vapaasti, uskonnollisesta vakaumuk-
sestaan riippumatta.

Myytti sopi myös Espanjan liberaa-
leille, jotka niin ikään pitivät katolista
kirkkoa syypäänä maansa alennustilaan.
Heille islamilaisen Espanjan sivistyksen
ylistäminen tarjosi mahdollisuuden kriti-
soida  epäsuorasti Isabella II:n hallitus-
kauden (1833–68) mädännäisyyttä.

Toisaalta myytti sopi myös Espanjan
konservatiiveille. Vaikka konservatiivit
korostivat reconquistan sankarillisuutta,
he eivät suhtautuneet muslimeihin yhtä
yksioikoisen vihamielisesti kuin oman ai-
kamme ”länsimaisten arvojen” puolustaji-
na esiintyvät umpimieliset totuudenpuhu-
jat.

Sovinnollisuuden taustalla vaikutti se,
että asetelmat eivät olleet Espanjan men-
neisyydessä mustavalkoisia. Hyvä   esi-
merkki on Espanjan kansallissankariksi
korotettu Rodrigo Díaz de Vivar eli El
Cid (n.1040–99). Riitaannuttuaan hallitsi-
jansa, Kastilian kuningas Alfonso VI:n
kanssa, El Cid siirtyi 1081 Zaragozan
emiirin palvelukseen ja taisteli tämän jou-
koissa kristittyjä vastaan. Kukaan aikalai-
sista ei pitänyt häntä luopiona. Kristityt

Myytin taustalla vaikutti anglosaksiseen kulttuu-
rin sisältyvä vahva katolisuuden vastaisuus.
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palkkasotilaat olivat yleisiä islamilaisen
Espanjan sekä Pohjois-Afrikan valtioissa.

Vielä kummallisempi tilanne syntyi
1282, kun Kastilian prinssi Sancho käyn-
nisti kapinan syrjäyttääkseen isänsä, ku-
ningas Alfonso X Viisaan. Tuekseen
Sancho värväsi Granadan nasridi-emiiri
Muhammad II:n. Alfonso säilytti val-
taistuimensa vain liittoutumalla Marokon
marinidi-sulttaani Abu Yusuf Yaqubin
kanssa omaa poikaansa vastaan – vaikka
vain seitsemän vuotta aikaisemmin mari-
nidit olivat hyökänneet Gibraltarin salmen
yli Espanjaan Granadan nasridien kutsu-
mina. Espanjan historiassa Sancho IV
(1284–95) ei suinkaan ole petturi vaan an-
saitsi lisänimen ”rohkea” (el Bravo) tais-
tellessaan marinideja vastaan, jotka hänen
nuorempi veljensä, prinssi Juan, oli kutsu-
nut avukseen yrittäessään syöstä Sanchon
vallasta.

Aikalaislähteiden puuttuessa emme
tiedä, miksi muslimit hyökkäsivät Iberian
niemimaalle 710-luvun alkaessa ja miksi
Espanjan visigoottien  kuningaskunta ro-
mahti niin nopeasti. Tosiasia kuitenkin on,
että jo 720 muslimit ylittivät Pyreneet ja
etenivät Galliaan. Varhaisin säilynyt län-
simainen kuvaus tapahtumista on latinan-
kielinen ”Vuoden 754 kronikka”, jonka
tuntematon kristitty  kirjoitti  todennäköi-
sesti Toledossa; siis muslimien alaisuu-
dessa. Kronikan mukaan muslimien voitto
oli  Jumalan  rangaistus  visigoottien  syn-
neistä. Sama näkemys toistuu myöhem-
missä espanjalaisissa lähteissä, joiden mu-
kaan visigootit olivat paitsi irstaita ja si-
veettömiä myös areiolaisia eli katolisen

kirkon kannalta harhaoppisia. Tätä taustaa
vasten on vaikea esittää visigootit sanka-
reina, jotka puolustivat Espanjaa islamin
hyökyaaltoa  vastaan mutta  kärsivät  tap-
pion ylivoiman edessä.

Luultavasti heinäkuussa 711 käyty
Guadalete-joen taistelu, jossa visigoottien
armeija voitettiin ja kuningas Roderik
kuoli, ei siten edusta espanjalaisille sa-
manlaista herooista muistoa kuin Kosovo
Poljen taistelu 15.6.1389 on nykyserbia-
laiselle identiteetille. Kansallismielisen
tulkinnan mukaan serbit eivät puolusta-
neet ”Mustarastaiden kentällä” vain omaa
maataan vaan koko kristikuntaa. Taistelu
hävittiin – mutta ei serbien rohkeuden
puutteesta. Länsimaat pettivät serbit, jotka
jätettiin kohtaamaan turkkilaiset yksin; ai-
van kuten länsimaat pettivät serbit 600
vuotta myöhemmin Bosnian ja Kosovon
sodissa.

Konservatiiveille onnellisen Andalu-
sian myytti tarjosi mahdollisuuden koros-
taa kansallista kunniaa espanjalaistamalla
sen saavutukset. Näkökulma ei ole mieli-
valtainen. Vuonna 1010 vain puolet An-
dalusian asukkaista oli muslimeja, jotka
eivät edustaneet mitään vierasta etnistä
elementtiä. Suurin osa heistä oli niemimaan
omia asukkaita, joiden vanhemmat olivat
aikanaan kääntyneet islamiin ja omaksuneet
arabialaisen kulttuurin piirteitä. Valloittajat
olivat enimmäkseen Pohjois-Afrikan berbe-
reitä – oikeita arabeja oli joukossa vain
kourallinen – ja he sulautuivat nopeasti
voitettuihin. Sulautumista edisti osaltaan
se, että visigoottien ylimystö kääntyi isla-
miin ja hyväksyttiin uuteen yläluokkaan.
Córdoban hallitsijoista suurenmoisimpana
pidetty umaijidi-kalifi Abd al-Rahman
III (912–61) oli verenperinnöltään enem-
män baski kuin arabi.

Kronikan mukaan muslimien voitto oli Jumalan
rangaistus visigoottien synneistä.
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Islamilaisen Espanjan ihannointi oli
mahdollista, koska sen kulta-aika päättyi
ennen varsinaisen reconquistan käynnis-
tymistä. Córdoban umaijidi-kalifaatti sor-
tui muslimien keskinäisiin kiistoihin, jot-
ka kärjistyivät sisällissodaksi 1009. Kau-
punki ryöstettiin ja hävitettiin perin pohjin
keväällä 1013. Tuhotyötä eivät tehneet
pohjoisen kristityt barbaarit vaan pohjois-
afrikkalaiset berberit, joita Córdoban hal-
litsijat olivat värvänneet joukkoihinsa.
Vuonna 1031 islamilainen Espanja pirs-
toutui useiksi keskenään taisteleviksi pik-
kuvaltioiksi. Hajanaisuus antoi pohjoisen
kristityille kuningaskunnille tilaisuuden
laajentua etelään. Coimbra valloitettiin
1064 ja Toledo 1085. Ajatus koko niemi-
maan saattamisesta takaisin kristittyjen
valtaan eli reconquista näytti ensimmäistä
kertaa mahdolliselta, ja se voisi toteutua
pian.

Torjuakseen pohjoisen kristittyjen
uhan osa Andalusian  hallitsijoista  pyysi
vastentahtoisesti apua Marokon almoravi-
deilta, jotka ylittivät salmen 1086. Näin
reconquista voitiin esittää konservatiivi-
sessa historiankirjoituksessa oikeutettuna
sotana, paitsi uskonnollisessa mielessä
myös poliittisesti, jonka tarkoitus oli suo-
jella Espanjaa, sekä pohjoisen kristittyjä
että etelän sivistyneitä espanjalaisia mus-
limeja,   ulkopuolista   vihollista   vastaan.
Tähän  kuvaan istuu hyvin El Cid, joka
valloitti muslimiliittolaisineen Valencian
1094 ja puolusti sitä almoravideja vas-
taan. Onnellisen Andalusian myyttiin
kuuluu olennaisesti Marokon berberihal-
litsijoiden – almoravidien, almohadien ja
marinidien – demonisointi fundamentalis-
teina, jotka pilasivat Córdoban ihmeen,
vaikka ilman heidän apuaan islamilainen
Espanja olisi mitä luultavimmin kukistu-

nut jo 1000-luvun päättyessä.
Omana aikanamme onnellisen An-

dalusian myytti sopii eurosentrismin ar-
vostelijoille, koska sen avulla voidaan
sekä vähätellä länsimaiden kulttuurisia
saavutuksia että korostaa niiden arabia-
laista alkuperää. Tämäkin on tosiasia: is-
lamilaisen Espanjan kautta välittyi länsi-
maihin paljon uusia tärkeitä innovaatioita
mutta myös antiikin kreikkalaisen tieteen
ja filosofian perintö, millä oli suuri merki-
tys renessanssin käynnistymisen kannalta.
Länsimaalaiset eivät kuitenkaan ole vain
surkeita ajatusvarkaita ja arabit puolestaan
lainasivat monet innovaationsa kauempaa
idästä: käyttämämme ”arabialaiset” nu-
merot ovat oikeasti intialainen keksintö,
nollaa myöten.

Innovaatioiden historiassa ei ole tär-
keää se, kuka keksi jotakin ensimmäisenä,
vaan kuka oivalsi ensimmäisenä, mitä
keksinnöllä voi tehdä – ja kertoi oivalluk-
sestaan muille. Onnellisen Andalusian
myytti sivuuttaa kokonaan sen kiusallisen
kysymyksen, miksi tieteellisen ja teknolo-
gisen kehityksen painopiste siirtyi uuden
ajan alussa pysyvästi länsimaihin, vaikka
tämän kehityksen mahdollistaneen tiedon
perusta oli islamilaisessa maailmassa?
Miksi vuonna 2010 johtavat islamilaisen
maailman historian ja kulttuurin asiantun-
tijat työskentelevät länsimaisissa yliopis-
toissa? Postkolonialististen teorioiden tär-
kein oppi-isä Edward Said (1935–2003)
loi uransa Yhdysvalloissa Columbian yli-
opistossa (New  York) kohtaamatta  kos-
kaan ongelmia palestiinalaisen syntype-

Miksi vuonna 2010 johtavat islamilaisen maail-
man historian ja kulttuurin asiantuntijat työsken-
televät länsimaisissa yliopistoissa?
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ränsä tai intifadaa tukevien mielipiteiden-
sä takia.

Ihannoimalla   menneisyyden kadon-
nutta loistoa voidaan toki kompensoida is-
lamilaisen maailman  nykyistä alennusti-
laa mutta eskapistinen nostalgia ei ratkai-
se sen ongelmia. Turkin tasavallan perus-
taja Kemal Atatürk julisti viisaasti
maanmiehilleen: ”Meitä ei innoita taivas,
ei menneisyys eikä ulkopuolella oleva.”

Niin ikään onnellisen Andalusian
myytin avulla voidaan todistaa islamin
rauhanomaisuus ja suvaitsevaisuus suh-
teessa ahdasmieliseen ja väkivaltaiseen
kristinuskoon. Tämä näkökulma sopii eri-
tyisesti oman aikamme islamisteille, jotka
mielellään esittävät Andalusian esimerk-
kinä toimivasta tavasta järjestää musli-
mien ja valtaväestön suhde länsimaissa.
Esimerkiksi New Yorkin terrori-iskussa
tuhoutuneiden WTC-tornien läheisyyteen
suunnitellun islamilaisen keskuksen ni-
meksi ehdotettiin aluksi ”Cordoba Hou-
se”, jolla haluttiin tietoisesti alleviivata
uskontojen rauhanomaista kohtaamista
Andalusiassa. Toisaalta nimi herätti myös
voimakasta vastustusta, sillä sen katsottiin
viittaavan islamilaisen Espanjan väkival-
taiseen alkuperään. Tällä hetkellä projek-
tin  nimi  on tontin  katuosoitteen (45–51
Park Place) perusteella ”Park51”.

Uskontojen rinnakkaiselo Andalusias-
sa on tosiasia. Islam hyväksyy muut mo-
noteistiset uskonnot, vaikka ne ovat tie-
tysti korruptoituneita. Kristityillä ja juuta-
laisilla on oma Koraanin lain määrittele-
mä paikkansa islamilaisessa yhteisössä,
kun taas länsimaissa suhtauduttiin uskon-

nolliseen erilaisuuteen kielteisesti hyvin
pitään. Ensimmäisenä uskonvapaus toteu-
tui  Yhdysvalloissa;  Ranskan  protestantit
saivat kansalaisoikeudet suuren vallanku-
mouksen myötä; Ison-Britannian katoli-
laiset 1829; Suomen juutalaiset 1918.

Kyse ei kuitenkaan ollut suvaitsevai-
suudesta sanan modernissa merkitykses-
sä. Kristityt ja juutalaiset saivat harjoittaa
uskontoaan ja elää rauhassa, jos he alistui-
vat muslimien valtaan ja hyväksyivät ase-
mansa yhteiskunnan alempiarvoisina jäse-
ninä, joiden elämää rajoittivat monet syr-
jivät määräykset. Tässä mielessä onnelli-
nen Andalusia on yhtä kannustava esi-
merkki monikulttuurisesta yhteiskunnasta
kuin apartheid-ajan Etelä-Afrikka, missä
musta väestö sai toki elää bantustaneis-
saan ja townshipeissään vapaasti omalla
tavallaan. Myös apartheidiin liittyy häm-
mentäviä  tosiasioita, jotka antavat  mah-
dollisuuden moniin tulkintoihin. Yksi to-
siasia on se, että Etelä-Afrikassa mustan
väestön elintaso oli korkeampi kuin muis-
sa Afrikan maassa. Tekeekö se apart-
heidista hyväksyttävän ja toimivan ratkai-
sun Afrikan nykyisiin  ongelmiin? Tosi-
asia on myös se, että Etelä-Afrikan mus-
tan väestön elintaso ei ole suinkaan laske-
nut vaan kohentunut olennaisesti sen jäl-
keen,  kun maa  siirtyi enemmistövaltaan
1994.

Onnellista Andalusiaa paremman esi-
merkin kulttuurien ja uskontojen rinnak-
kaiselosta tarjoaa Pohjoisen Song-kauden
Kiina, jonka pääkaupunki Kaifeng oli
vuonna 1010 miljoonine asukkaineen
maailman suurin ja jätti varjoonsa niin
Bagdadin kuin Konstantinopolin, perifee-
risestä Córdobasta puhumattakaan.
Kaifengissa  kohtasivat kaikkien Vanhan
maailman suurten uskontojen edustajat;

Uskontojen rinnakkaiselo Andalusiassa on tosi-
asia.
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islamia, juutalaisuutta ja kristinuskoa
myöten. Toisin kuin Córdobassa, kaikki
olivat samanarvoisia – ainakin siinä mie-
lessä, että ketään ei syrjitty uskontonsa
perusteella.  Taustalla  oli välinpitämättö-
myys. Kiinalainen yhteiskunta perustui
kungfutselaisiin hyveisiin mutta yhteis-
kuntafilosofiana kungfutselaisuus ei ota
kantaa tuonpuoleisen maailman asioihin.
Siksi yksilö voi harjoittaa haluamaansa
uskontoa vapaasti, jos hän kunnioittaa nii-
tä moraalisia perussääntöjä, jotka koske-
vat yhteiskunnan kaikkia jäseniä, ylim-
mästä alimpaan.

Kaifengin ihme on kuitenkin jäänyt
vähälle huomiolle. Syynä lienee se, että
Kiinan historiaan ei liity länsimaissa yhtä
vahvoja poliittisia jännitteitä kuin onnelli-
sen Andalusian myyttiin. Ylipäänsä kult-
tuurien sovinnollisen kohtaamisen histo-

ria on sivuutettu konfliktien, syyttelyn ja
nolaamisen kustannuksella. Kuten Wil-
liam Dalrymple totesi vuonna 2002 ilmes-
tyneessä teoksessaan White Mughals, so-
vinnollisten kohtaamisten historia ei sovi
sen paremmin sivilisaatioiden törmäyk-
sestä vouhkaavien totuudenpuhujien kuin
syyttävää sormeaan heristävien eurosent-
rismin arvostelijoiden   asialistalle, sillä
molempien ryhmien intressien mukaista
on kuvata menneisyys mustavalkoisena.
Dalrymplen teos tarkastelee kahden yksi-
lön, englantilaisen miehen ja iranilais-in-
tialaisen naisen, James Kirkpatrickin ja
Khair un-Nissan rakkaustarinan kautta
brittien ja intialaisten suhteita 1700-luvun
lopulla – ja heidän maailmassaan etniset,
kansalliset, kulttuuriset, kielelliset ja us-
konnolliset rajat merkitsivät paljon vä-
hemmän kuin meidän halutaan uskovan.
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Matti Myllykoski

Kuka kirjoitti neljännen

evankeliumin?

Johanneksen evankeliumin vastaanotto

toisella vuosisadalla

Lugdunumin eli Lyonin piispa, 170-luvun
lopulla harhaoppeja vastaan kirjoittanut
Irenaeus kertoo hauskan jutun, jota levi-
tettiin Vähässä-Aasiassa toisen vuosisa-
dan puolivälissä ja sittemmin myös Roo-
massa (Adv. haer. 3.3.4): ”On niitä jotka
ovat kuulleet häneltä [Smyrnan piispa Po-
lykarpokselta], kuinka Johannes, Herran
oppilas, oli Efesossa menossa kylpemään
ja näki Kerinthoksen sisällä. Hän ryntäsi
peseytymättömänä ulos kylpylästä ja sa-
noi, että pelkäsi kylpylän sortuvan, koska
totuuden vihollinen Kerinthos oli sisäl-
lä.” Keisari Trajanuksen hallitusaikana
(98–117) elänyttä Kerinthosta pidettiin
harhaoppisena, koska hän uskoi Kristuk-
sen laskeutuneen kasteen yhteydessä Jee-
sukseen, joka oli vain tavallinen ihminen.
Lisäksi Kerinthos opetti tuhatvuotista val-
takuntaa – oppia, joka oli tuohon aikaan
suosittu Vähässä-Aasiassa, mutta joutui
sittemmin epäsuosioon, etenkin montano-
laisten pieleen menneen kiihkeän lopun-
odotuksen vuoksi. Evankelista Johannek-
sen suhde Kerinthokseen sekä näiden kah-
den miehen sijoittaminen Vähän-Aasian
teologian historiaan on monimutkainen

ongelma, mutta se avaa kiinnostavasti ky-
symyksen neljännen evankeliumin kirjoit-
tajasta.

Ongelmaan ovat kietoutuneina Johan-
neksen evankeliumi ja kirjeet, Johannek-
sen Ilmestys sekä Vähän-Aasian kristilli-
syyden merkkihenkilöt toisen vuosisadan
alusta: Vähän-Aasian seurakunnille mart-
tyyrimatkallaan kirjoittanut Antiokian
piispa Ignatios, Smyrnan piispa Polykar-
pos, Hierapoliin piispa Papias – ynnä mo-
net muut myöhemmät kirjoittajat ja il-
miöt. Kaikki nämä miehet todistavat Vä-
hän-Aasian kristillisyydestä toisen vuosi-
sadan alkupuoliskolla. Tiesivätkö he, että
Johannes, ”Herran oppilas”, olisi kirjoitta-
nut neljännen evankeliumin? Onko pää-
teltävä, että kalastaja Kapernaumista, Jo-
hannes Sebedeuksen poika tunnettiin tä-
män  muista  kanonisista evankeliumeista
poikkeavan evankeliumin kirjoittajana jo
niin varhain?

Papias ja ”vanhimpana” tunnettu
Johannes
Irenaeusta edeltävät toiselta vuosisadalta
peräisin olevat tiedot Johanneksesta evan-
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keliumin ja ilmestyksen kirjoittajana ovat
ristiriitaisia ja vaikeasti jäljitettävissä. Ig-
natios Antiokialainen kirjoitti Efesokseen,
mutta ei mainitse mitään tästä myöhem-
min arvovaltaiseksi kuvatusta henkilöstä;
sen sijaan Paavaliin hän viittaa (Ign. Ef.
12.2). Ensimmäisenä todistajana esiintyy
Hierapoliin piispa Papias, joka mainitsee
Eusebioksen tallentamassa (Kirkkohist.
3.39.3–4), vuoden 130 vaiheilta peräisin
olevan teoksensa katkelmassa kaksi Jo-
hannesta: ”En epäröi liittää selityksiini,
mitä minä olen hyvin oppinut vanhemmil-
ta kirkon opettajilta ja minkä muistan hy-
vin; minä vastaan sen totuudesta. En in-
nostu niiden puheesta, jotka puhuvat pal-
jon, vaan niiden, jotka opettavat totuuden
– en myöskään niistä, jotka muistavat vie-
rasta perua olevia käskyjä, vaan niistä,
jotka muistavat Herran uskolle antamat ja
itse totuudesta lähtöisin olevat käskyt.
Kun tuli joku, joka oli seurannut vanhim-
pia, otin selvää näiden vanhimpien sanois-
ta – mitä Andreas tai Pietari sanoivat, mitä
taas Filippos, Tuomas, Jaakob, Johannes,
Matteus tai joku muu Herran oppilaista, ja
mitä sanovat Herran oppilaat Aristion ja
presbyteeri Johannes. En nimittäin usko-
nut hyötyväni niinkään kirjoista kuin elä-
västä ja pysyvästä äänestä.”

Katkelmassa Papias erottaa toisistaan
kaksi ryhmää. Hän puhuu menneen ajan
tempuksessa evankeliumeista tunnetuista
Herran oppilaista, joiden joukossa hän
mainitsee myös molemmat Sebedeuksen
pojat. On ilmeistä, että hän ei väitä kuul-
leensa yhdenkään näistä julistavan, vaan
viittaa kiertäviin saarnaajiin, jotka ovat
saaneet opetusta vanhimmilta. Papias ha-
luaa ennen kaikkea tietää, mitä nämä van-
himmat ovat sanoneet Herran oppilaiden
opettaneen. Toisessa ryhmässä Papias

mainitsee kaksi nimeä, joiden julistukseen
hän viittaa preesensissä (”sanovat”). Aris-
tion ja presbyteeri (”vanhin”) Johannes
saattoivat olla Papiaksen silmissä ”Herran
oppilaita” eli luotettavia todistajia, mutta
on myös mahdollista, että teksti on tässä
kohden turmeltunut, kun kirjuri on toista-
nut riviä aiemmin esiintyneen sanonnan
”Herran oppilaat”. Joka tapauksessa Pa-
pias kirjoittaessaan joko tiesi tai oletti
Aristionin ja presbyteeri Johanneksen ol-
leen vielä elossa. Koska hän on halunnut
ottaa kiertäviltä saarnaajilta selon myös
näiden arvovaltaisista sanoista, ei ole syy-
tä olettaa, että hän itse olisi tavannut kum-
paakaan näistä miehistä.

Papias ei liitä kumpaakaan mainit-
semaansa Johannesta evankeliumiin eikä
liioin Ilmestyskirjaan. Vaikka Hierapolis
oli hyvin lähellä Efesosta, Papias ei kytke
vielä elossa olevaa presbyteeri Johannesta
tähän merkittävään seurakuntaan. Mitä il-
meisimmin hän tuntee tämän vain opetuk-
sen sisältöjen ja hyvän maineen perusteel-
la. On mahdollista ajatella, että Eusebios
olisi poistanut lainauksestaan kiliastina,
tuhatvuotisen valtakunnan kannattajana
tunnetun Papiaksen viittauksen presbytee-
ri Johannekseen Ilmestyskirjan kirjoittaja-
na, mutta tämä on pelkkä oletus. Eusebios
ei sitä paitsi hylkää Ilmestyskirjaa suoral-
ta kädeltä, vaikka on taipuvainen erotta-
maan Papiaksen katkelman perusteella
sen kirjoittajana tunnetun Johanneksen
evankeliumin kirjoittajaksi uskotusta Jo-
hanneksesta (Kirkkohist. 3.39.5–6; vrt.
myös hänen lainaamansa Dionysios Alek-
sandrialaisen selonteko, Kirkkohist. 7.25).
Aiemmassa yhteydessä Eusebios on Ire-
naeusta lainatessaan joka tapauksessa pu-
hunut Ilmestyskirjan kirjoittaneesta Jo-
hanneksesta ”apostolina ja evankelistana”
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(Kirkkohist. 3.18.1–2; Irenaeus, Adv.
haer. 5.30.3).

Siten ei ole kovin vakuuttavaa ajatella
Eusebioksen sensuroineen Papiaksen
tekstiä vaan on uskottavinta olettaa, että
koko sitaatti on autenttista Papiaksen
tekstiä. Sitaattinsa tulkinnassa Eusebios
liittää Papiaksen todistuksen kahdesta Jo-
hanneksesta siihen, että Efesoksessa vai-
kutti kaksi Johannesta ja siellä tunnettiin
kaksi Johanneksen hautaa. Eusebios pitää
apostolien joukossa mainittua Johannesta
evankelistana, mutta sallii mahdollisuu-
den, että presbyteeri Johannes olisi Ilmes-
tyskirjan kirjoittaja (Kirkkohist. 3.39.6).

Johanneksen evankeliumi ja
Ilmestyskirja Roomassa
Justinos Marttyyri tuntee Ilmestyskirjan
ja sanoo, että sen kirjoitti ”muuan mies
nimeltään Johannes, yksi Kristuksen
apostoleista” (Dial. 81). Johanneksen
evankeliumista ja sen kirjoittajan myö-
hemmin dokumentoidusta suhteesta Efe-
sokseen Justinos sen sijaan ei kerro mi-
tään. Tämä on huomionarvoista jo siksi,
että ennen siirtymistään Roomaan Justi-
nos oli itse ollut Efesoksessa. Hänen teok-
sistaan ei myöskään ole tunnistettu yhtä
ainutta kiistatonta viittausta Johanneksen
evankeliumiin. Tekstikohta 1. Apol. 61.4
(”Kristus on sanonut:  Jos  te  ette synny
uudesti, te ette pääse taivasten valtakun-
taan. Kaikille on selvää, että kerran synty-
neille on mahdotonta palata äitinsä koh-
tuun.”) saattaa olla peräisin jakeista Joh.
3:3: ”Ellette synny uudesti, te ette pääse
taivasten valtakuntaan.” On kuitenkin
mahdollista, että lainaus on peräisin van-
hasta traditiosta, johon on vaikuttanut
myös jae Matt. 18:3: ”Totisesti: ellette
käänny  ja  tule lasten  kaltaisiksi, te ette

pääse taivasten valtakuntaan.” Joka ta-
pauksessa Justinos on varhaisin tietoläh-
teemme,   joka   mainitsee   ilmestyskirjan
kirjoittaneen Johanneksen olleen apostoli.
Siten hän on myös ensimmäinen, joka
kytkee Sebedeuksen pojan Vähä-Aasiaan.

Egyptistä muuttaneen ja Roomassa
vuoden 140 vaiheilta vaikuttaneen Valen-
tinuksen teosten fragmenteista ei tunneta
viittauksia Johanneksen evankeliumiin,
vaikka on kohtalaisen hyvin perustein ole-
tettu, että hän tunsi neljännen evanke-
liumin ja käytti sitä. Muilla hänen koulun-
sa edustajilla evankeliumin käyttö on joka
tapauksessa selvästi havaittavissa. Varhai-
sin näistä oli Ptolemaios, joka kirjoitti en-
simmäisen tunnetun kommentaarin evan-
keliumiin – vaikkakin oikeastaan vain sen
prologiin. Hän oli Valentinuksen aikalai-
nen ja kuoli Roomassa marttyyrina mah-
dollisesti jo 150-luvun alussa. Kokonaisen
ja  merkittävän valentinolaisen  kommen-
taarin Johanneksen evankeliumiin kirjoitti
vuoden 170 vaiheilla Herakleon. Tästä-
kin teoksesta on säilynyt vain fragmentte-
ja. Näiden ja eräiden muiden gnostilaisten
tekstien sekä vastakirjoitusten nojalla voi-
daan osoittaa neljännen evankeliumin ol-
leen ankarien opillisten kiistojen myrs-
kynsilmässä vuosien 150-180 välisenä ai-
kana. Jo näiden kiistojen kynnyksellä nel-
jäs evankeliumi alkoi kantaa Sebedeuksen
poika Johanneksen nimeä. Evankeliumin
päällekirjoitukseksi nimi lienee ilmesty-
nyt noihin aikoihin, vaikka vanhin tunte-
mamme päällekirjoitus on vuoden 200
vaiheilta peräisin olevasta papyruksesta
(p66: euaggelion kata Ioannen).

Lienee kohtuullista olettaa, että evan-
keliumista ja Ilmestyskirjasta tuli useiden
kristittyjen mielikuvissa yhden ja saman
Johannes Sebedeuksen pojan kirjoittamat
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teokset jonkin verran ennen 2. vuosisadan
puoliväliä, kun niiden arvovalta tuli tun-
nustetuksi erilaisissa kristillisissä piireis-
sä. Vähän-Aasian Fryygiassa 170-luvulla
skismaa aiheuttaneet montanolaiset käyt-
tivät joka tapauksessa sekä Johanneksen
evankeliumia että Ilmestyskirjaa saadak-
seen lopunajalliselle ilmoitukselleen apos-
tolisen arvovallan. He käyttivät evanke-
liumin puhetta Parakleetista eli lohdutta-
jasta (Joh. 14:26; 16:13) ilmoituksena uu-
desta profetiastaan ja perustelivat tuhat-
vuotisen valtakunnan odotustaan ilmes-
tyskirjalla. Roomassa 100-luvun lopulla ja
200-luvun alussa vaikuttaneen antimonta-
nolaisen ja Kerinthoksen perintöä vastus-
taneen Gaioksen polemiikki Ilmestyskir-
jaa vastaan tunnetaan Eusebioksen sitaa-
tista (Kirkkohist. 3.28.1–2; 6.20.1), mutta
hänen Johanneksen evankeliumiin koh-
distamansa kritiikin suhteen ollaan huo-
mattavasti myöhemmän todistusaineiston
varassa. Panarioniin (”Lääkelaukku” har-
haoppeja vastaan) kirjaamassaan jaksossa
(Pan. 51.3) Epifanios kertoo niistä, jotka
pyrkivät osoittamaan, että Johanneksen
nimissä kulkevat kirjoitukset eivät sovi
yhteen apostolisten kirjoitusten kanssa.
Hänen mukaan nämä nk. alogit, johannek-
selaisen teologian vastustajat, pitivät sekä
Ilmestyskirjaa että evankeliumia apostoli
Johanneksen vastustajan Kerinthoksen
laatimina väärennöksinä. Epifanios ei kui-
tenkaan mainitse Gaiosta  nimeltä. Tieto
Gaioksen evankeliumiin kohdistamasta
vastustuksesta nojautuu vuonna 1171
kuolleen Dionysios Bar-Salibin tiedon-
antoon, jonka mukaan Hippolytos olisi
kirjoittanut Gaiosta vastaan, kun tämä oli
väittänyt sekä Ilmestyskirjaa että evanke-
liumia Kerinthoksen hengentuotteiksi. On
joka tapauksessa oletettu, että näiden alo-

gien, montanolaisia vastustaneen Gaiok-
sen ja hänen kannattajiensa joukko oli
varsin pieni. Heidän vaikutuksensa Roo-
man ulkopuolella näyttää olleen merki-
tyksetön.

Irenaeuksen Johannesta koskeva
Polykarpos-traditio
Irenaeus on ensimmäinen tuntemamme
kirjoittaja, joka esittää profiloidun kuvan
Johannes Sebedeuksen pojasta sekä evan-
keliumin että Ilmestyskirjan kirjoittajana.
Hänelle tämä mies oli ”Herran oppilas”,
oppilas, jota Jeesus rakasti, sekä apostoli.
Tämä kirjoitti Ilmestyskirjan Patmoksella
(Adv. haer. 5.30.1) ja evankeliumin Efe-
soksessa (Adv. haer. 3.1.1). Irenaeuksen
tiedonannot tämän ensiluokkaisen ja arvo-
valtaisen silminnäkijätodistajan vaikutuk-
sesta Vähässä-Aasiassa ovat   kuitenkin
monessa suhteessa kyseenalaisia. Hän
kertoo Johanneksen opettaneen Vähässä-
Aasiassa papeille, että Jeesus eli lähes 50-
vuotiaaksi (Adv. haer. 2.22.5). Tätä samaa
Irenaeus väittää tämän opettavan myös
evankeliumissaan, ilmeisesti jakeisiin
8:56–57 perustuvan käsityksensä nojalla.
Näissä jakeissa evankelista panee juuta-
laiset sanomaan Jeesukselle: ”Et ole edes
viidenkymmenen ja olet muka nähnyt Ab-
rahamin!”. Mainitut papit olivat Irenaeuk-
sen mukaan nähneet muitakin apostoleja.
Samassa yhteydessä hän esittää Johannek-
sen eläneen aina Trajanuksen aikaan saak-
ka.

Tämä traditio on epäluotettavan tun-
tuinen jo mainittujen evankeliumin jakei-
den kaukaa haetun tulkinnan vuoksi.
Olennaisena ongelmana on kuitenkin Pa-
piaksen esittämän monipolvisen traditio-
ketjun drastinen lyhentäminen. Papiaksen
mukaan apostolit olivat opettaneet van-
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himpia, joiden joukkoon kuului  presby-
teeri Johannes. Nämä puolestaan opettivat
kiertäviä saarnaajia, joita vuoden 130 vai-
heilla vaikuttanut Papias itse oli kuullut.
Irenaeuksen luotettavuus tradition välittä-
jänä käy erityisen epäuskottavaksi, kun
hän  väittää Herran oppilas Johanneksen
opettaneen sekä vanhimmille että Papiaal-
le – jonka Irenaeus väittää tässä yhteydes-
sä kaiken lisäksi kuuluneen Polykarpok-
sen huonekuntaan – Jeesuksen mielikuvi-
tuksellisen kuvauksen lopun aikojen val-
takunnan yltäkylläisyydestä. Traditio it-
sessään on varmasti vanha ja kotoisin juu-
talaisesta lopunajallisesta perinteestä: vii-
niköynnökset ja vilja kasvavat monituhat-
kertaisesti, yhdestä viinirypäleestä voi-
daan puristaa tuhat litraa viiniä ja yhdestä
jyvästä jauhaa viisi kilogrammaa jauhoja
(Adv. haer. 5.33.3–4). Tämäkin perimätie-
to lienee Irenaeuksen mainitsemien van-
himpien, kiertävien saarnaajien sekä Pa-
piaksen varassa, eikä sen voi ajatella liit-
tyneen uskottavasti Jeesuksen oppilaaseen
ja Sebedeuksen poikaan.

Samantyyppiset vaikeudet liittyvät
myös Irenaeuksen Polykarpos-traditioi-
hin. Hän sanoo Polykarpoksen saaneen
sekä opetuksensa että piispanvirkansa
Smyrnassa suoraan  apostoleilta ja kuol-
leen hyvin vanhana marttyyrikuoleman.
Irenaeuksen tarkoituksena on   korostaa
Polykarpoksen opin apostolisuutta Valen-
tinusta ja Markionia vastaan. Johannek-
sen ja Kerinthoksen kylpyläkäynnistä Ire-
naeus kertoo kuulleensa niiltä, jotka puo-
lestaan olivat kuulleet kertomuksen Poly-
karpokselta. Hän ei kuitenkaan sano, että
Polykarpos olisi kuullut sen Johanneksel-
ta itseltään. Ei ole takeita sille, että Poly-
karpoksen kontaktit ”apostoleihin” olisi-
vat olleet kontakteja maanpäällisen Jee-

suksen seuraajiin. Eusebios lainaa kirkko-
historiassaan Irenaeuksen kirjettä Flori-
nukselle (Kirkkohist. 5.20.4–7), jossa
tämä muistelee näiden yhteisiä hetkiä Po-
lykarpoksen kuulijoina. Irenaeus sanoo
Polykarpoksen kertoneen, kuinka hän oli
keskustellut Johanneksen ja muiden mies-
ten kanssa, jotka olivat nähneet Herran.
Edelleen hän vakuuttaa Polykarpoksen
kertoneen näiltä kuulemiaan Jeesuksen
opetuksia ja tekoja. Saman tiedon Poly-
karpoksen oleskelusta Johanneksen, Her-
ran oppilaan sekä muiden apostolien seu-
rassa välittää Eusebioksen lainaama, pää-
siäiskiistaa koskeva Irenaeus-katkelma
(Kirkkohist. 5.24.16). Sen mukaan Roo-
man piispa Aniketos – joka oli piispana
noin 150–167 – pidättyi juuri tästä syystä
taivuttamasta Polykarposta seuraamaan
Rooman pääsiäiskäytäntöä. Näissä yh-
teyksissä Irenaeus ei identifioi Johannesta
evankeliumin eikä Ilmestyskirjan kirjoit-
tajaksi. Polykarpoksen tuttavuuden Sebe-
deuksen pojan kanssa asettaa joka tapauk-
sessa kyseenalaiseksi Pioniuksen nimissä
kulkeva Polykarpoksen elämäkerta, joka
ei tiedä kertoa sankarinsa tällaisista kon-
takteista mitään. (Pionius oli marttyyri,
joka kuoli Smyrnassa vuoden 250 vaiheil-
la.) Myöskään kirjeessään Filippin seura-
kunnalle Polykarpos ei kerro mitään Jo-
hanneksesta tai tämän evankeliumista,
vaikka lainaakin Johanneksen kirjeitä
(Pol. Fil. 7.1; 1. Joh. 4:2–3; 2. Joh. 7).

Polykarpos on mitä ilmeisimmin ollut
tärkeä vanhan tradition välittäjä, mutta
Irenaeus on tarkoituksellisesti liioitellut
hänen henkilökohtaisia kontaktejaan. Kyt-
kemällä tämän suoraan maanpäällisen
Jeesuksen oppilaisiin ja heistä etenkin Jo-
hannekseen hän on mitä ilmeisimmin ha-
lunnut legitimoida neljännen evanke-
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liumin arvovallan. Tämä ei ole lainkaan
hämmästyttävää, koska juuri tämä evan-
keliumi nautti erilaisissa gnostilaisissa
ryhmissä arvonantoa ja taipui heidän mie-
lissään hyvin gnostilaisille uskontulkin-
noille. Proto-ortodoksisella kristillisyy-
dellä oli täysi syy tulkita Johanneksen
evankeliumia parhain päin ja jäljittää sen
alkuperä apostolien pariin. Niin Johannes
Sebedeuksen pojasta tuli neljännen evan-
keliumin kirjoittaja toisen vuosisadan ai-
kana kehittyneessä tulkintatraditiossa, jos-
ta Lugdunumin piispana vaikuttanut Ire-
naeus saattoi ammentaa tietonsa.

Johtopäätöksiä
Yllä kuvattujen lähteiden ja niiden ongel-
mien vuoksi on perusteltua päätellä, että
Ignatios Antiokialainen, Papias, Polykar-
pos eivätkä muutkaan 2. vuosisadan alus-
sa vaikuttaneet kristityt kirjoittajat tien-
neet Johannes Sebedeuksen poikaa nel-
jännen evankeliumin kirjoittajaksi. Uskot-
tavin linkki Jeesuksen oppilaspiiristä vä-
littyneen opetuksen ja Vähässä-Aasiassa
2. vuosisadan alkupuolella levinneen kris-
tillisyyden välillä on Papiaksen mainitse-
ma presbyteeri Johannes, joka saatettiin
nähdä Jeesuksen oppilaaksi ja evanke-

liumin kirjoittajaksi. Teoria saa tukea jo-
hanneslaisesta korpuksesta. Evankeliu-
miin läheisesti liittyneissä kirjeissä (1.–3.
Joh.) kirjoittajana esiintyvä presbyteeri (2.
Joh 1; 3. Joh 1) on mitä uskottavimmin
vaikuttanut siihen, että muuan presbyteeri
Johannes valikoitui myös evankeliumin
kirjoittajahahmoksi.

On varmaa, että evankeliumi oli levin-
nyt  noihin  aikoihin Syyriassa,  Vähässä-
Aasiassa ja Egyptissä moniin kristillisiin
piireihin sekä saavuttanut huomattavaa
suosiota. Markionin ja gnostilaisten lii-
kehdintä loi tarpeen kytkeä evankeliumi
tiukasti perinteiseen kristillisyyteen, jonka
traditiot joka tapauksessa voitiin johtaa
Papiaksen esittämällä tavalla apostolien
julistuksesta. Jos tässä järkeilyssä on pe-
rää, Sebedeuksen pojasta tuli presbyteeri
Johanneksen hahmon välityksellä evanke-
liumin kirjoittaja ja  oppilas,  jota Jeesus
rakasti. Olennaista oli se, että tämän sil-
minnäkijän ja läheisen oppilaan voitiin
nähdä julistaneen Vähässä-Aasiassa pe-
rinteen mukaista antignostilaista ja anti-
markionilaista evankeliumia: opetusta yh-
destä Jumalasta ja kaiken Luojasta sekä
hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta,
joka oli lihaksi tullut Logos.
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Kirkon muutos homojen tuomitsemisesta siunaamiseen –

ja uuden homokielteisen kirkon synty

Päivi Räsäsen (KD) esiintyminen TV:n
homoillassa (12.10.2010) laukaisi  pieni-
muotoisen  joukkopaon  luterilaisesta  kir-
kosta ja toi poikkeuksellisen suuren mää-
rän uusia jäseniä Kristillisdemokraattei-
hin. Räsäsen ohella TV-keskustelussa oli-
vat vahvasti esillä Pasi Turunen (Patmos
ry) ja Sonja Falk (Kansanlähetys). Kir-
kon eri vaikuttajien taholta on myöhem-
min vakuutettu monin tavoin, etteivät
mainitut henkilöt edustaneet luterilaisen
kirkon päälinjaa vaan sen marginaaliin si-
joittuvia liikkeitä.  Ainakin Räsäsellä on
kuitenkin yhteydet kirkosta välimatkaa ot-
tavaan Luther-säätiöön ja sen piispaan
Matti Väisäseen. Luther-säätiö on nyky-
muodossaan jo käytännössä kirkko kirkon
kupeessa. Kuohuvassa keskustelussa on
jäänyt huomaamatta se, että ilmeisesti
TV-keskustelu edustikin päälinjaa Luther-
säätiön perusteilla olevassa kirkossa.

Kanta muuttuu
Vakiintuneen linjan sijasta eri gallup-ky-
selyt ovat vuosikymmenen ajan mitanneet
kirkkokansan ja papiston asenteiden muu-
tosta. Vielä 1990-luvulla vain erittäin har-
va pappi piti sopivana siunata samaa su-
kupuolta olevaa paria. Käytännössä muut
tyrmäsivät ajatuksen samoin sanakään-
tein, joita nyt TV-keskustelussa käytettiin.

Vuonna 2002 säädetty parisuhdelaki sysä-
si papiston ajattelua muutokseen. Viralli-
sesti kirkko vastusti parisuhdelakia vuon-
na 2002 ja papistosta homoparien siunaa-
mista vastusti peräti 62%. Tuolloin vain
24 % kannatti parisuhteen siunaamista ja
näistäkin vain 12% ilman varauksia. Vuo-
sien 2006 ja 2010 tutkimustiedot osoitta-
vat, kuinka papiston vastustus vähenee ta-
saisesti ja parisuhteen siunaamisen kanna-
tus kasvaa. Alkuvuonna 2010 enää 41%
ilmoitti olevansa kokonaan tai täysin siu-
naamista vastaan ja 44 % kannatti siunaa-
mista. Jyrkimmät vastustajat löytyvät he-
rätysliikepapeista:     vanhoillislestadiolai-
set, evankeliset ja ns. viidennen herätys-
liikkeen pariin kuuluvat olivat protestin
ytimessä.

Vastaava muutos on tapahtunut myös
piispojen parissa. Piispa Wille Riekkinen
oli vuodesta 2002 ollut pitkään ainoana
piispana kannattamassa parisuhteen siu-
naamista, mutta STT:n tekemä uusi kyse-
ly kertoi jo viiden piispan yhdeksästä kan-
nattavan homoparien siunaamista.

Kirkon johdon ja papiston enemmistö
näyttää siis tänä vuonna kallistuvan ho-
moparien siunaamisen kannalle, mutta sa-
malla määrätietoisesti torjuvan ajatuksen
kirkollisesta homoavioliitosta. Aamuleh-
den julkaiseman (23.10.) kyselyn mukaan
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väestön enemmistö (64%)    suhtautuu
myönteisesti samaa sukupuolta olevien
parien kirkolliseen rukoukseen, mutta
vain 44% olisi valmis homojen kirkko-
häihin. Kristikansa on valmis rukoukseen
kirkossa, mutta ei homojen vihkimiseen.

Kirkon muutos homoseksuaalisuuden
tuomitsemisesta homojen hyväksymiseen
ja edelleen homoparien aseman vahvista-
miseen siunaamiseen ei ole ollut helppo,
nopea ja kivuton. 1970-luvulla kirkko
vastusti homoseksuaalisuuteen yllyttämi-
sen poistamista rikoslaista,  1980-luvulla
homoseksuaalisuuden poistamista sai-
rausluokituksesta ja 2000-luvun ensim-
mäisen vuosikymmenen ajan homoparien
siunaamista. Vastustus on heijastanut
koko suomalaisen yhteiskunnan asenteita,
mutta kirkko on myös ollut muita hitaam-
pi kantansa tarkistamisessa.

Mikä selittää yhtäältä muutoksen ja
toisaalta sen kiivaankin vastustamisen?
Nykyinen käsitys homoseksuaalisuudesta
ja homojen asemasta on historiallisessa
mittakaavassa varsin nuori, sillä vasta
noin vuosisadan ajan on ymmärretty, että
kysymys on perustavasti erilaisesti ihmi-
sen orientaatiosta, ei yksilön omista valin-
noista. Seksuaalisuus ei ole valinta vaan
ihmisen identiteetin syvä olemus.

Kirkollisessa keskustelussa on tuotu
esiin, että vaikka sanaa ”homoseksuaali-
suus” ei Raamatussa esiinnykään, niin sen
jotkut kohdat voitaisiin ulottaa myös ny-
kyaikaan. Keskeiset tekstit ovat silloin 3.
Moos. 18:22 ja Room. 1:22-27. Molem-
mat kohdat viittaavat heteroseksuaalisen
normin rikkovaan toimintaan, joka tulki-
taan Jumalan tahdon vastustamiseksi ja
perinteisten miehen ja naisen roolien hyl-
käämiseksi. Vanhan testamentin mukaan
näin toimivat tuli tappaa, mutta Paavali oli
valmis jättämään tuomion Jumalalle.

Ei-rationaalinen puoli
Monille nämä Raamatun lausumat eivät
ole päteviä nykyaikana sen enempää kuin
monet muutkaan sosiaaliset tai eettiset

muinaiseen Israeliin liittyvät ajanhistorial-
liset kysymykset: kuukautisverenvuotoon
liittyvät puhtauslait, naisten alistettu ase-
ma perheessä ja yhteiskunnassa tai orjuu-
den salliminen. Historiallinen perspektiivi
ei kuitenkaan yksinään selitä koko kes-
kustelua. Homoseksuaalisuuteen liittyväs-
sä debatissa on, erityisesti sosiaalisen me-
dian parissa, noussut esiin poikkeukselli-
sen voimakkaita ääniä, joita on vaikea se-
littää pelkästään mainittujen Raamatun
tekstien perusteella. Mistä nousevat kär-
kevät tunneviestit?

Vähemmälle huomiolle keskustelussa
on jäänyt homoseksuaalisuuteen liittyvät
ei-rationaaliset näkökulmat. Seksuaali-
suuteen liittyvät erilaiset dimensiot ovat
Sigmund Freudin jälkeen olleet selviä.
Seksuaalisuus koskettaa ihmisen tuntema-
tonta, alitajuntaa, siis myös sitä osaa, joka
on herkkää ja haavoittuvaa ihmisessä.
Tätä aluetta koskeva keskustelu ei ole
luonteeltaan historiaan, järkeen tai logiik-
kaan keskittyvää vaan pikemminkin tun-
nekeskeistä, emotionaalista. Tämän alueen
kommentitkin nousevat usein tunnerekis-
teristä.

Toinen seikka on ihmisen alitajuntai-
siin asenteisiin liittyvä vieraan ja tunte-
mattoman kohtaaminen. Kymmenien tu-
hansien vuosien aikana evoluution oppi,
jonka perimämme yhä muistaa, on pelko
ja varautuminen kaikkeen uuteen ja erilai-
seen. Vain se, joka suojautui ja torjui vie-
raan tehokkaasti, oli riittävän älykäs py-
syäkseen hengissä. Eloonjäämisen kan-
nalta vieraan ja oudon torjuminen oli hyvä
oppi aikanaan, mutta saattaa nykyisin teh-
dä tepposet hallitsemattomana muukalais-
vihana, joka kohdentuu myös itselle ou-
toihin seksuaalisiin vähemmistöryhmiin.
Näitä ei-rationaalisia asenteita ei tule vain
pintapuolisesti leimata homofobiaksi. Ky-
symys on ihmisen ja yhteisöjen sisäisestä
maailmasta, jonka kanssa työskentely
vaatii aikaa.
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Piispojen peli
Miten kirkko on hoitanut asemansa muu-
toksen keskellä? 2000-luvun ensimmäi-
sellä vuosikymmenellä piispat onnistuivat
erinomaisesti keskustelun jäädyttämisessä
ja prosessin hidastamisessa, mutta keskit-
tyivät liikaa muutoksen vastustamiseen.
Pelkona oli, että liian nopea muutos tekisi
kirkon kentästä räjähdysalttiin. Pelaamal-
la aikaa piispat ovat pitäneet valtaosan
muutoksen vastustajista ja kannattajista
mukana. Piispojen ajanpeluu johti kuiten-
kin esimerkiksi piispa Eero Huovisen ti-
lanteeseen, jossa hänen hiippakuntansa
pappien enemmistö ajatteli eri tavoin piis-
pansa kanssa.  Tämä oli piispalle tiukka
paikka.

Kirkon nuorallatanssi kuitenkin epä-
onnistui tänä syksynä, kun se ei kyennyt
viestimään piispainkokouksen muotoile-
maa homot hyväksyvää linjaa, jonka mu-
kaan homous ei ole synti ja että homopa-
reille järjestetään rukoushetki. Piispa
Matti Revon nukahdus arvaamattomalla
hetkellä aiheutti kirkon jäsenten jouk-
koprotestin. Ehkä Revon asenteessa oli
mukana myös ripaus haluttomuutta pitäy-
tyä piispojen linjassa.

Muutos on ollut erittäin suuri ja no-
pea. Sen myötä on siirrytty 1970-luvulla
yhteiskunnan kriminalisoimasta ja kirkon
tuomitsemasta ihmisryhmästä 2010-luvun
tilanteeseen, jossa yhteiskunta valmistau-
tuu sukupuolineutraaliin avioliittolain val-
misteluun ja kirkko rukoilemaan homojen
parisuhteen ja koko elämän puolesta. Yk-
silöiden kannalta muutokset ovat olleet ai-
van liian hitaita, mutta kirkko tuskin olisi
voinut kääntää kurssiaan tätä nopeammin.

Luther-säätiön kirkon tulemus
Kristillisdemokraatit ovat myhäilleet his-
toriansa suurimmalla jäsenmäärän lisäyk-
sellä. Puolueeseen tuli noin tuhat jäsentä
lyhyessä ajassa. Moni onkin jo kysynyt,
tekeekö Luther-säätiö kirkkona samoin.
Homokysymys tarjoaa syntyvälle kirkolle

mahdollisuudet profiloitua emokirkosta
poiketen sekä naisten pappisviran että ho-
moparien siunaamisen torjujana.

Historiallisesti Luther-säätiö elää tai-
tekohdassa, jossa sen organisaatio on saa-
tu jo lähes valmiiksi. Kirkon oma piispa,
Matti Väisänen, on ensimmäisen kerran
vihkinyt pappeja – miehiä tietenkin. Siir-
tymävaiheessa Luther-säätiö on hyötynyt
emokirkkoon nojaamisesta, mutta homo-
kysymys tarjoaa hetken lopulliseen irtiot-
toon. Luther-säätiö ei ole paljastanut vielä
päätöstään omaksi kirkoksi ryhmittymi-
sestä, mutta se tapahtunee lähiaikoina. Po-
liittisella kentällä sillä on puoluekin val-
miina: Kristillisdemokraatit.

Uusi kirkko tulee profiloitumaan
omalla tulkinnallaan Raamatusta ja luteri-
laisesta tunnustuksesta. Leimallista on tä-
hän mennessä ollut konservatiivinen raa-
matuntulkinta, naispappeuden vastustami-
nen ja homoseksuaalisuuden tuomitsemi-
nen. Omasta mielestään luthersäätiöläiset
rakastavat homoja vaatimalla näiltä seli-
baattia ja tarjoamalla eheytystä.

Suurella kohulla   syntynyt Nokian-
missio on lyhyessä ajassa jäänyt median
katveeseen ja sama odottanee aikanaan
myös Luther-säätiön kirkkoa. Nokia-mis-
sion virallista jäsenmäärää ei ole kerrottu
julkisuuteen,   mutta epäviralliset   arviot
liikkuvat 200–300 jäsenessä, vaikka ko-
kouksissa käy suurempi joukko. Luther-
säätiön koko on tätä hiukan suurempi,
mutta mitään merkittävää muuttoliikettä
ei liene odotettavissa. Arviot tulevan kir-
kon jäsenmäärästä liikkuvat muutamassa
tuhannessa.

Historian paradoksi on siinä, että kun
luterilainen kirkko on saanut vaivoin kan-
tansa kääntymään homojen tuomitsemi-
sesta homoparien siunaamiseen, on us-
konnolliselle kentälle nousemassa perin-
neliike, joka pitää yllä isien asennemaail-
maa.

Kari Latvus
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Tasa-arvo koetteella

Keskustelu sukupuolten välisestä tasa-ar-
vosta ja seksuaalisten vähemmistöjen oi-
keuksista on ravistellut Suomen evanke-
lis-luterilaista kirkkoa. Keskustelussa on
nostettu perustellusti esille myös ihmisoi-
keudet, perusoikeudet ja tasa-arvon näkö-
kulma, mutta tietyt ihmisoikeuksien ydin-
kysymyksiin liittyvät painotukset kaipaa-
vat selventäviä näkökulmia.

Ihmisoikeussopimukset ja kansallinen
lainsäädäntö muodostavat eräänlaisen
verkon, tulkintaraamin, jonka puitteissa
ihmisoikeudet toteutuvat, joko paremmin
tai huonommin.Voimassa oleva oikeus
siis asettaa yleiset mittapuut kaikelle yh-
teiskunnalliselle toiminnalle. Nämä mit-
tapuut ovat viimeisten vuosikymmenten
aikana tulleet yhä vaativammiksi, kun pu-
hutaan kansalaisten perus- ja ihmisoi-
keuksista mukaan lukien heidän tasa-ar-
voinen kohtelunsa. Tasa-arvo ja syrjimät-
tömyys ovat tänään, muuttuneessa maail-
massa ja erityisesti suomalaisessa yhteis-
kunnassa paljon vahvempia periaatteita
kuin menneinä vuosikymmeninä. Mikä
katsottiin kansalaisten tasa-arvoiseksi
kohteluksi viisikymmentä tai kaksikym-
mentä vuotta sitten,  ei enää välttämättä
päde tänään. Perus- ja ihmisoikeuksien
painoarvo on tänään aivan toista luokkaa
kuin menneinä vuosikymmeninä. Sanottu
koskee myös erilaisten oikeuksien pun-
nintaa tilanteissa, joissa erilaisia (pe-
rus)oikeuksia ei voida yhtä aikaa toteut-
taa: toiset perusoikeudet saavat käytän-
nössä tämän punninnan tuloksena erilaisia
painotuksia.

Oikeuksien riittävä toteutuminen ei
ole itsestään selvää, saati automaattista.
Myös tällä tasolla olisi katsottava tarkalla
silmällä, etteivät lainsäädännön tärkeim-
mät periaatteet ja niitä täydentävät sään-
nökset jää kuolleiksi kirjaimiksi. Jokapäi-
väinen elämä, arki, sen tapahtumat viime
kädessä osoittavat, kuinka hyvin kansain-

välisillä sopimuksilla, laeilla turvatut peri-
aatteet ja ihmisten perustavaa laatua ole-
vat oikeudet toteutuvat tai jäävät toteutu-
matta. Suomen lainsäädäntö antaa riittävät
takeet ja se myös velvoittaa toimimaan
aktiivisesti oikeudellisen tasa-arvon puo-
lesta. Jos syrjintää ilmenee, se olisi ensi
sijassa pyrittävä torjumaan lailla.

Mitkään historialliset syyt, kirkon au-
tonomiaan tai traditioon liittyvät seikat
eivät oikeuta enemmistöjä tai vähemmis-
töjä syrjivään kohteluun. Tasa-arvon
vastaisille ratkaisuille ei saa tukea Suo-
men oikeudesta tai perinteestä. Ei vaikka
Suomen kirkon historiasta löytää synkkiä
tasa-arvon ja ihmisoikeuksien vastaisia
kannanottoja ja käytäntöjä. Eikä tilannet-
ta muuta sekään, että jopa ihmisoikeuk-
sista on globaalisella tasolla erilaisia tul-
kintoja.

Kirkko ei voi omaan lainsäädännölli-
seen erityisasemaansa vedoten asettua sel-
laiseen rooliin, jossa se ei kunnioita kan-
salaisten perusoikeuksia. Kansalaisten
tasa-arvoinen kohtelu – syrjimättömyys –
on niin vahvalla paikalla perusoikeuksien
punninnassa, että se syrjäyttää ristiriitati-
lanteissa esimerkiksi omantunnon vapau-
den (esimerkiksi tilanteissa, joissa oma-
tunto ”vaatii” toimimaan tavalla, joka sel-
västi on syrjivä). Juuri tästä oli kysymys,
kun Suomen korkein oikeus äskettäin lin-
jasi päätöksensä taannoisessa naispapin
syrjimiseen liittyvässä tapauksessa. Huo-
mioitavaa on sekin, että papin virka avat-
tiin naisille 1987.

Nyt voisi olla hyödyllistä hetkeksi py-
sähtyä miettimään, miltä tämän päivän ti-
lamme näyttää kahden tai viidenkymme-
nen vuoden kuluttua. Nähdäänkö silloin
tasa-arvoisen kohtelun ja syrjimättömyy-
den toteutuneet kirkossa vuonna 2010 vai
pidetäänkö nykyistä tilannetta aikanaan
täysin perusteettoman vääryyden aikakau-
tena?
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Kävi miten kävi, on aina oikeutettua
kysyä: miksi tasa-arvoon ja syrjimättö-
myyteen liittyviä kysymyksiä ei ole kyet-
ty linjaamaan luovuttamattomien ihmisoi-

keuksien ilmentämien arvojen mukaisella
tavalla?

Jukka Kekkonen

Onko Jumala kuollut?

Saksalaiseen filosofiin Friedrich
Nietzscheen (1844–1900) liitetään sanon-
ta Jumalan kuolemasta. Hän ei kuitenkaan
koskaan yksiselitteisesti sanonut itse us-
kovansa siihen. Hän puhuu siitä ainoas-
taan Jumalaa etsivän hullun suulla kirjas-
saan Die fröhliche Wissenschaft (1882,
suom. Iloinen tiede). Kirjassaan Nietz-
sche toteaa (III, 125): ”Hullu ihminen
hyppäsi heidän keskelleen ja lävisti heidät
katseillaan. ´Minne Jumala on joutunut?´
hän huusi. ´Minä sanon sen teille! Me
olemme tappaneet hänet – te ja minä! Me
kaikki olemme hänen murhaajiansa!´”
Hullua olisikin uskoa Jumalan kuole-
maan, koska ikuinen Jumala ei voi kuolla.
Toisaalta, jos ei usko Jumalaan, ei voi us-
koa Jumalan kuolemaan. Olematon olio ei
voi kuolla. Nietzsche pilkkaa niitä, jotka
sellaista väittävät.

Nietzsche on selkeästi kristinuskon eli
kristillisen uskonnon vastustaja, mutta ei
niinkään Kristuksen vastustaja, kirjoittaa
tunnettu Nietzsche-tutkija J. P. Stern.
Nietzsche halveksii kristinuskon orjamo-
raalia. Itse hän ei kuitenkaan sääli heikko-
ja ihmisiä, vaan vihaa heitä heidän heik-
koutensa tähden. Heikot ihmiset ottavat
vastaan sääliä ja näin itse oikeuttavat sor-
tonsa, siis sen, että ansaitsevat ainoastaan
sääliä, ovat vain säälin arvoisia! Jos täl-
laista heikkoutta sallitaan olevan olemas-
sa, niin Jumalastakin tulee heikko, Jumala
”kuolee”. Tämä voidaan ymmärtää niin,
että ihmiset menettävät uskonsa maail-
massa elävään ”todelliseen” Jumalaan.
Heikkoudessaan ihmiset ovat sillä tavoin
”tappaneet” hänet, että he ovat tuhonneet
oman Jumalasta peräisin olevan aidon ih-
misyytensä, lopulta kaikkien ihmisten ih-

misyyden. Edes Jumala ei voi pelastaa
heitä heidän itsensä luomasta ateistisesta
ansastaan. Nietzschen pasuuna soi varoit-
taen kristinuskoon kätkeytyneestä ateis-
min vaarasta, joka vaanii kaikkialla, missä
ihmisestä tehdään pelkkä (epä)jumalan-
palvoja ja hänen arvokkuutensa Jumalan
maanpäällisen valtakunnan pelottomana
julistajana kielletään. Meidän ei tule
myöskään objektivoida Jumalaa, koska
näin teemme hänestä epäjumalan, pysäh-
tyneen jumalakuvan.

Heikon ajattelun ja uskon voima
Nietzschen ja myös Martin Heideggerin
(1889–1976) ajattelusta ammentaa Italian
tämän hetken tunnetuin filosofi Gianni
Vattimo (1936–). Vattimo on avoimesti
homoseksuaali ja harras katolinen. Hän
liittyi Italian kommunistiseen puolueeseen
ja myös toimi vuosina 1999–2004 edusta-
jana Euroopan parlamentissa. Hänen
edustamaansa filosofiaa kutsutaan hei-
koksi ajatteluksi. Sen alkuna voidaan pi-
tää Vattimon ja Pier Aldo Rovattin
vuonna 1983 toimittamaa kirjaa II pensie-
ro debole eli Heikko ajattelu. He väittä-
vät, että siirtymä modernista jälkimoder-
niin  on  siirtymistä  vahvoista  heikkoihin
rakenteisiin. Heikko ajattelu tai heikko
teologia tulkitsee kristinuskoa lyhyesti il-
maisten niin, että Jumalan inkarnaatio eli
ruumiillistuminen on tietynlaista heiken-
tymistä, Jumalan laskeutumista ihmisen
tasolle, josta Uudessa testamentissa käyte-
tään käsitettä kenosis (Fil. 2:7). Tätä nä-
kemystä edustaa myös esimerkiksi (us-
konnon)filosofi Richard Rorty, jonka
kanssa Vattimo on kirjoittanut kirjan The
Future of Religion (2005). Rorty sanoi
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viimeisinä elinvuosinaan olevansa pikem-
min kirkon- kuin uskonnonvastainen. Vat-
timo omaksui uudestaan katolisen uskon-
sa tutustuttuaan  filosofi René  Girardin
ajatteluun. Siitä inspiroituneena hän sanoo
kirjassaan Credere di credere (1996,
suom. Uskon, että uskon), ettei ihmistä ole
kutsuttu Jumalan palvelijaksi, vaan ystä-
väksi. Kristinuskon keskeisin käsite ei ole
uhri, vaan rakkaus. Se säilyy silloinkin,
kun usko ja toivo eivät ole enää välttämät-
tömiä, kun Jumalan valtakunta on toteutu-
nut. Vattimo jatkaa omalla tavallaan ”Ju-
mala on kuollut” -teologian perinnettä.
Tämän perinteen edustajat ovat kirjava
ryhmä samansuuntaisesti ajattelevia eri
alojen, lähinnä  teologian,  sosiologian ja
filosofian tutkijoita. Heille on yhteistä se,
että Jumalan tuonpuoleisuuden korosta-
misen teologia on virheellinen käsitys
kristinuskosta. Jumalan ei tule olla (jälki-
modernin aikakauden) ihmiselle etäinen
maailman luoja ja palvonnan kohde, vaan
vierellä kulkeva ja rakastava ystävä. Mei-
dän on sallittua myös olla ihmeissämme
siitä, että Jumala näyttää hylänneen mei-
dät, koska Jeesuskin huusi: ”Jumala, Ju-
malani, miksi minut hylkäsit?” Me saa-
tamme hädissämme kysyä, onko Jumala
kuollut eikä vain tilapäisesti kadonnut nä-
kyvistämme.

Huhut Jumalan kuolemasta ovat
liioitteluja
Nietzschen ja hänen ”seuraajiensa” mu-
kaan meidän tulee rohkeasti kulkea Kris-
tuksen rinnalla ja pyrkiä tulemaan hänen
kaltaisekseen. ”Jumala on kuollut” -teolo-
gia ei ole lainkaan kuolemassa, vaan se on
varsin elävää. Myös huhut Jumalan kuole-
masta tai olemattomuudesta vaikuttavat
vahvasti liioitelluilta. Jumala ei ole vain

(luonnon)tieteessä, filosofiassa, teologias-
sa ja myös arkielämässä vilkkaan keskus-
telun kohteena, vaan monet ihmiset väittä-
vät Jumalan asustavan heidän sisimmäs-
sään. Ilman jumalauskoa  ja sen tuomaa
”polttoainetta” ateismikin näyttää am-
mentavan melko tyhjästä lähteestä. Jos
ateisteiksi kutsutut väittävät menettäneen-
sä lopullisesti uskonsa Jumalaan ja usko-
vat Jumalan kuolemaan, niin ateismi ei oi-
kein osu kohteeseensa. Jos teismin kiivas
vastustaminen on ateismille välttämätön,
vaikka ei riittävä edellytys, niin ateismi ei
ole oivallinen oppi. Mutta toisaalta
Nietzschen ja hänestä inspiroituneiden
ajattelijoiden – ja jopa Immanuel Kantin
– mielestä Jumalasta ei saa tehdä sillä ta-
voin elotonta pysähdyskuvaa, jota pitää
palvoa. Jumalan palvominen on aina epä-
jumalanpalvelusta. Jumala rakastaa eh-
doitta jokaista ihmistä. Nietzsche kirjoit-
taa Iloisessa tieteessä (III, 141): ”Liiaksi
itämaista – Mitä? Jumala, joka rakastaa
ihmisiä, edellyttäen että he uskovat  hä-
neen, ja joka singahduttaa pelottavia kat-
seita ja uhkauksia sitä vastaan, joka ei
usko tähän rakkauteen! Mitä? Lisäpykälil-
lä rajoitettu rakkaus kaikkivaltiaan Juma-
lan tuntemana! Rakkaus, joka ei edes ole
päässyt vallitsemaan kunniantuntoa ja är-
tyisää kostonhimoa! Kuinka itämaista
tämä kaikki onkaan! ’Jos minä rakastan
sinua, mitä se sinuun kuuluu?’ – riittää jo
koko kristinuskon kritiikiksi.” Nietzscheä
mukaillen Jumalan rakkaus ja usko ihmi-
siin eivät voi kuolla. Jumala ei voi kuolla,
mutta epäjumalat voivat. Heidät pitää sur-
mata, jotta voimme elää, hengittää ja ra-
kastaa toisiamme – vapaasti.

Matti Taneli
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NÄKÖALOJA

Rukoilla saa, ohjeetkin annetaan

Vanhan viisauden mukaan papin tulee
studeerata ja rukoilla. Vaikkei edellisestä
olisi tietoakaan, jälkimmäinen kuuluu pa-
kostakin toimenkuvaan. Ja vaikka itsellä
ei olisi Jumalalle julkista eikä yksityistä
sanottavaa, avuksi on kirjoitettu ja hyväk-
syttykin kokonainen leegio kirjoja ja teks-
tejä, joista löytyy painavia sanoja.

Montakohan kertaa keskiverto pappi
rukoilee työpäivän aikana? Jumalanpalve-
luksissa ja kasuaalitoimituksissa hän ru-
koilee useita kertoja, seurakunnan työnte-
kijöiden kokouksessa ainakin kerran. Au-
tossa istuessaan pappi voi huokailla Juma-
lan puoleen, miten pääsisi eroon liikaki-
loistaan tai miten sopisi aamuisen riidan
puolisonsa kanssa. Ja illalla peitellessään
lastaan nukkumaan pappi saa oivaltaa,
että myös halinalle tarvitsee esirukousta,
jotta yö olisi turvallinen. Työn puolesta ja
sen ulkopuolella pappi on homo orans, ru-
koileva ihminen, ainakin periaatteessa.

Työnantaja suorastaan toivoo tämän
työntekijänsä rukoilevan; kehottaahan
apostoli Paavalikin kristittyjä rukoilemaan
lakkaamatta. Siksi täytyy suorastaan kuvi-
tella tilanne, jossa ei tulisi tai ei saisi ru-
koilla. Stimulus mietti päänsä puhki ja lo-
pulta keksimällä keksi tilanteen, jossa

pankkiryöstöä hautova epätoivoinen nuori
mies tulee kirkkoon tapaamaan päivystä-
vää pappia ja hokee, ettei ole fyffee. Sit-
ten pyytää fyffee papiltakin, joka ei anna,
mutta kehottaa kääntymään sosiaalitoi-
miston tai diakoniasektorin puoleen. Lo-
pulta sekavassa tilassa oleva nuorukainen
sopertaa, että sitten täytyy ryöstää pankki
ja pyytää pappia ainakin rukoilemaan, että
pankkiryöstö onnistuisi. Stimuluksesta
vaikuttaa siltä, että jokainen teologisessa
tiedekunnassa, piispan sedällisessä hoi-
vassa ja Kirkon koulutuskeskuksessa op-
pia saanut pappi oivaltaa, että nyt ei ehkä
olekaan rukouksen paikka.

Tosielämä tai ainakin ajankohtaislä-
hetysten tositeevee on nyt tuonut pohdit-
tavaksi toisenlaisenkin tilanteen, jossa joi-
denkin mielestä olisi hyvä olla rukoile-
matta. Se olisi tämä suhtautuminen maist-
raatissa vihittyyn homoseksuaalipariskun-
taan. Heitä ei saisi siunata eikä heidän
laillistetun parisuhteensa puolesta saisi ru-
koillakaan, koska he eivät saisi olla keske-
nään sillee. Kaikkea muuta he voivat puu-
hata yhdessä, laittaa  ruokaa, pelata jää-
kiekkoa, ratkoa sudokua ja tehdä kaikkea
muuta mukavaa, mutta he eivät saa olla
sillee. Ja siksi heidän laillistetun parisuh-
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teensa puolesta ei saisi rukoilla – paitsi
ehkä siinä teoreettisen oloisessa tapauk-
sessa, että he vannovat ja vakuuttavat, että
ovat käyneet maistraatissa vain turvatak-
seen keskinäiset juridiset oikeutensa testa-
mentti- ynnä muissa sellaisissa asioissa
eivätkä siis missään tapauksessa (hyvänen
aika sentään) edes aio olla keskenään sil-
lee; kavereitahan tässä vaan ollaan. Näi-
den homokavereiden puolesta voisikin to-
dellisuudessa rukoilla vain sitä ajatellen,
että Jumala eheyttäisi nämä saastaiset
synnintekijät kiinnostumaan sillee yksin-
omaan vastakkaisesta sukupuolesta. Mut-
ta sen päämäärän saavuttamiseksi papin
täytyisi rukoilla jossakin muualla kuin
heidän kanssaan. Kuuluuhan se esiru-
kouskin papin toimenkuvaan.

Mutta voihan tiede ja edistys sentään:
enemmistö Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon kirkolliskokousedustajista on sitä
mieltä, että Pentin ja Jussin tai Tainan ja
Pirjon laillistetun parisuhteen puolesta saa
rukoilla. Piispoille on annettu tehtäväksi
laatia ohjeet rukousta varten. Perusteva-
liokunta on sorvannut mietintönsä kieli
keskellä suuta ja ilmaissut kantanaan, että
rukousohjeet olisi laadittava niin, ettei ru-
kouksesta muodostu kirkollista toimitusta.

Entäpä jos kävisi niin, että Pentti ja
Jussi sopivat papin kanssa vapaamuotoi-
sesta rukouksesta kirkossa lauantaina kel-
lo kaksi, kun kerran kirkkosali oli sopi-
vasti vapaana. Entäpä jos paikalla olisi
sata parhaimpiinsa tälläytynyttä sukulaista
ja ystävää ja samalla luettaisiin Raamat-
tua, puhuttaisiin, musisoitaisiin ja veisat-
taisiin muutama virsi – ihan vapaamuotoi-

sesti tietysti. Ja lopuksi pappi – aivan
spontaanisti vaan – siunaisi koko seura-
kunnan, kuten asiaan kuuluu. Vai pitäisi-
kö hänen sanoa, että Herra siunatkoon tei-
tä ja varjelkoon teitä paitsi teitä Pentti ja
Jussi, koska te ette ole eheytyneet ja aiotte
nyt Suomen lain turvinkin olla keskenän-
ne sillee.

Kun Pentin ja Jussin kanssa voi ru-
koilla niin avain on pantu lukkoon vaikka
ovea ei ole vielä avattu – kuinka nasevan
kielikuvan keksikään Jaakko Heinimäki.
Kohta avainta aletaan jo vääntää, ja se tar-
koittaa sitä, että seuraavaksi – muutaman
vuosikymmenen kuluttua? – Pentin ja Jus-
sin laillistettu parisuhde voidaan siunata
kirkossa. Päivi Räsänen on peräti ennus-
tanut, että ”jatkossa ne papit, joiden oma-
tunto on Raamattuun sidottu, pakotettai-
siin siunaamaan homoliitto. Muuten tulee
potkut.”  Tässä ounastelussa kysymys ei
ole siunauksesta eikä rukouksesta vaan
vallasta ja väkivallasta. Nähtäväksi jää,
miten sitkeähenkiseksi osoittautuu pakko-
keinojen traditio, se viimekätinen ihmis-
suhteiden muoto, joka taas  kerran tulee
näkyviin, kun kaikki muu puhutaan alta
pois. Pitkällä kestolla ajatellen kirkossa
on käytetty sellaista ammoisista ajoista al-
kaen – harhaoppisten tappamisesta karko-
tuksiin, virasta erottamisiin ja viimeisenä
keinona julkiseen parjaukseen saakka.
Onko vapaamielistyvällä kirkolla kanttia
nyt puolestaan suvaita niitä, jotka itse ei-
vät suvaitse toisenlaisia ihmisiä, mutta
heittäytyvät marttyyreiksi, kun menettävät
valtaa?

Stimulus
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ARVIOT

Kari Kuula
RAAMATTUTEOLOGIA HUKASSA: SAMMELI JUNTUNEN JA MITEN
YMMÄRRÄN RAAMATTUA OIKEIN
Sammeli Juntunen, Kirkon raamattuteologiasta ja sen puutteesta. Helsinki: Kirjapaja
2010. 312 s.

Dosentti Sammeli Juntunen ottaa kun-
nianhimoisen tehtävän, johon harva roh-
kenee ryhtyä. Hän esittelee tyylilleen us-
kollisen rosoisesti kirkollisen raamattu-
teologian sudenkuopat ja umpikujan, ja
sitten lupaa näyttää, miten niistä päästään
eteenpäin.   Tässä kirjassa etsitään sitä
”kuinka Suomen evankelisluterilainen
kirkko voisi uudelleen löytää Raamatun
auktoriteettinaan, kirjoitettuna Jumalan
sanana, joka kertoo pätevän version sille
uskotusta sanomasta”.

Liikkeelle lähdetään diagnoosista.
Kirkon suuri ongelma on siinä, ettei se ole
kiinnostunut teologiasta, vaan kaikesta
muusta. Syy on selvä, on kadotettu luotta-
mus Raamattuun Jumalan sanana.

Tämän seurauksena kirkollinen vies-
tintästrategia on vinoutunut, Juntunen
väittää. Nyt siellä puhutaan uskonnosta ja
etiikasta, keskustelusta ja  kokemuksista,
ja kaikkein eniten kirkosta itsestään, kirk-
ko sitä ja kirkko tätä. Minne on hävinnyt
pyrkimys lausua kirkon sanoma, se aja-
tuksellisesti ymmärrettävä ja sanoilla
muotoiltu viesti Jumalasta ja hänen tah-
dostaan? Muutenkin oppia väheksytään
oudosti ja suorastaan epäkristillisesti. Nyt
papin työväline on korvat, eikä suu, vaik-
ka Jeesus itse nimenomaan kiersi ja opetti,
Juntunen ihmettelee.

Juntunen kiittelee kyllä suomalaista

eksegetiikkaa ja etenkin sen grand old
man Heikki Räisästä siitä, että yksisilmäi-
nen fundamentalismi on kaatunut maas-
samme. Mutta tilalle on tullut joukko uu-
sia ongelmia. Nyt raamattukeskustelijat
mielletään mustavalkoisesti liberaaleina
tai konservatiiveina, jolloin ei kumpikaan
ääripää herätä sympatioita. Raamatun sa-
noma on kapeutunut sen yksittäisten teks-
tien ja kirjoittajien alkuperäisen ajatuksen
ja tilanteen etsimiseen tieteellisen tutki-
muksen keinoilla. On unohdettu, että Raa-
mattu on myös kokonaisuus, jolla on oma
sanomansa, joka aukeaa oikein vasta hen-
gellisestä perspektiivistä käsin.

Diagnoosit jatkuvat. Historialliskriit-
tistä raamattutiedettä pidetään virheellises-
ti arvovapaana tieteenä, jossa millään us-
konnollismaailmankatsomuksellisilla läh-
tökohtaolettamuksilla ei muka ole merki-
tystä lopputuloksille. Tämä ei Juntusen
mukaan pidä paikkansa. Naturalistinen tä-
mänpuoleisesti orientoitunut tutkimus
luonnollisesti löytää vain tämänpuoleisia
selityksiä asioille. Juntunen ottaa esille
muoti-ilmiön: eksegetiikan eväillä Raa-
matun sisäistä moninaisuutta korostetaan
niin voimakkaasti, että sen perusjuoni hä-
viää näköpiiristä. Ja kun Raamatussa ei
nähdä mitään yhtä yhtenäistä sanomaa,
aletaan korostaa, että Raamattua voi tulki-
ta monilla tavoin ja kaikki tulkinnat ovat
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yhtä legitiimejä.
Juntusen mielestä näihin ongelmiin on

olemassa lääke. On mahdollista löytää uu-
destaan Raamattu Jumalan sanana luteri-
laisessa kirkossa, niin että ei vain keskus-
tella loputtomiin mielenkiintoisista tulkin-
tavaihtoehdoista, vaan asetutaan Suuren
kirjan sanoman alle. Juntunen näyttää, mi-
ten se tehdään.

Tärkeä avain löytyy puheaktiteoriasta.
Sen mukaan kaikessa kommunikoinnissa
tapahtuu samanaikaisesti kolme asiaa.
Joku puhuu tai tekee asioita. Samalla hän
pyrkii lähettämään niiden kautta jonkin
viestin. Ja tuo viesti saa aikaan tietyn vai-
kutuksen kuulijassa tai katsojassa.

Tämän logiikan pohjalta voidaan aja-
tella, että Jumala itse puhuu Raamatun
kautta, sillä hän on hyväksynyt rajallisten
ihmisten kirjoitukset omaksi puheekseen.
Samalla Jumala itse välittää noiden sano-
jien kautta viestin, joka voi saada aikaa
hyvin monenlaisia vaikutuksia vastaanot-
tajassa.

Toinen avainidea on ns. narratiivinen
raamatuntulkinta, jolla  tarkoitetaan Raa-
matun tekstien sisäisestä logiikasta nouse-
van ”suuren kertomuksen” hahmottamis-
ta. Raamattu esittää yhden perusviestin, ei
monta oman aikansa jänskää tulkintaa sii-
tä ja tästä.

Juntunen korostaa, ettei Raamattu ole
kuitenkaan pelkkää kertomusta, vaan siinä
myös tapahtuu asioita, koska Jumala on
toiminut historiassa. Mutta toiminta ei tar-
koita mitään ilman sen selitystä. Siksi on
katsottava, että Raamatun teologit antavat
oikean tulkinnan siitä, mitä kyseiset Ju-
malan teot oikein tarkoittavat. Esimerkik-
si apostolit selittivät oikein, mitä Jeesuk-
sen ylösnousemus tarkoitti.

Kolmas Juntusen mielestä tärkeä tul-
kintaväline on Raamatun, uskontunnus-
tuksen – eli kirkon tradition – ja sen ope-
tusviran eli käytännössä piispojen välinen
yhteispeli. Kirkon traditiolla ja sen viralli-
sella äänellä on tärkeä suuntaa antava roo-
li Raamatun tulkinnassa. Uskonnollista

kirjaa kun ymmärtää parhaiten uskonnol-
linen yhteisö.

Juntusen räväkkä kirja on painava raa-
mattuteologinen puheenvuoro poleemisis-
ta täräytyksistään   huolimatta. Näinhän
kirkon ymmärryksestä käsin Raamattua
luetaan. Tai pikemminkin tulkitaan. Raa-
mattu on lakikirja siinä mielessä, että lu-
kijayhteisö päättää sen tulkinnasta eli sii-
tä, mitä  sen eri  ajatukset ja tapahtumat
pohjimmiltaan tarkoittavat. Ja tämä us-
konnollinen tulkinta voidaan kyllä sovit-
taa yhteen historiallisen eksegetiikankin
kanssa.

Sitten muutama kriittinen huomio.
Mielestäni Juntunen korostaa turhan voi-
makkaasti ”yksin Raamattu” -ideaa. Hän
antaa ymmärtää, että kun Raamattua vain
tutkitaan ja tulkitaan oikeassa hengessä,
sen eri kohtien ja koko juonen alkuperäi-
nenkin idea tulee hyvin lähelle sitä, miten
kirkko on sittemmin asian ymmärtänyt.

Itse kannattaisin selkeämpää ”siemen
ja puu” -linjaa. Raamatun ideasiemenet
ovat kasvaneet myöhemmässä traditiossa
sellaiseksi puuksi, joka saattaa olla aika
kaukanakin alkuperäisestä lähtökohdasta.
Näin kristinuskon historiassa on tapahtu-
nut samanlainen ilmoituksen syventymi-
nen kuin Raamatun itsensä sisällä, kun
seurataan eri teemoja Vanhasta testamen-
tista Uuteen testamenttiin. En siis pitäisi
itse niin välttämättömänä löytää kaikkien
kristillisten totuuksien definitioita suoraan
Raamatusta, riittää kun peruskirjasta löy-
tyvät niiden juuret.

Juntusen kirja antaa mielestäni turhan
mustavalkoisen ja synkän kuvan kirkolli-
sesta teologiasta ja raamattumielenkiin-
nosta. Kirkon viestäntästrategia on tässä
maallistuneessa ajassa keskusteleva, lä-
hestymme korva edellä, mutta tästä ei pi-
täisi tehdä sitä johtopäätelmää, ettei fir-
mallamme muuta asiaa olekaan. Kyllä
suurella äitikirkolla on oma selkeä messa-
ge, vaikka se ei aina tulekaan framille sa-
noma edellä.

Mustavalkoinen kuva tulee myös ”us-
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kolle positiivisesta” eksegetiikasta maas-
samme. Juntunen jättää täysin mainitse-
matta sellaiset nimet ja kirjahankkeet, jot-
ka ovat jo liikkuneet samoilla linjoilla hä-
nen kanssaan. Näitä nimiä on paljonkin,
enkä tarkoita vain tiettyjen herätysliikkei-
den eksegeettitohtoreita. Jopa sellainen –
omien sanojensa mukaan kirkolle uskol-
lista eksegetiikkaa edustava – firma kuin
Suomen teologinen instituutti  jää täysin
mainitsematta. Lukijalle tulee tästä outo
vaikutelma, ettei rakentavaa eksegetiikkaa
harjoita Suomessa kukaan muu kuin Timo
Veijola, ja kun hän on kuollut, jäljelle jää
vain S. J.

Tämä ei ole ollut Juntusen tietoinen

tarkoitus, mutta veikkaanpa, että moni hä-
nen hengenheimolaisensa olisi kaivannut
hieman kollegiaalisempaa otetta tältä
osin. Respektiä omalle työlle. Ja tietenkin
lukija kaipaa vinkkejä jatkoa varten: mitä
kannattaa lukea seuraavaksi?

Kyseessä on erittäin tärkeä ja painava
raamattuteologinen puheenvuoro polee-
misista täräytyksistään huolimatta, tai
ehkä  myös niidenkin ansiosta. Juntunen
arvioi säälittä kirkollista raamattuajatte-
lua, jolloin lunta pyryttää myös eräisiin
kuopiolaisiin tupiin. Se meidän löperöm-
pien ajattelijoiden on vaan hyväksyttävä.

Anna-Riitta Tunturi
HISTORIALLISESTA JEESUKSESTA DOGMAATTISEEN KRISTUKSEEN
Christian Danz ja Michael Murrmann (Hrsg.), Zwischen historischem Jesus und dog-
matischem Christus. Tübingen: Mohr Siebeck 2010.

Saksassa on vähän aikaa sitten (2010) jul-
kaistu systemaattisen teologian paksu teos
dogmatiikasta (Zwischen historischem Je-
sus und dogmatischem Christus), jossa
kuvataan kahden kristologisen aiheen yh-
teyttä ja jatkuvuutta toisiinsa: yhtäällä on
ennen pääsiäistä eläneen historiallisen
henkilön Jeesuksen elämä ja toisaalla pää-
siäisen jälkeinen dogmaattinen Kristus.

Tässä arviossa käsittelen kolmea kir-
jan kahdestatoista artikkelista: Bochumin
yliopiston systemaattisen teologian do-
sentti Folkart Wittekindin artikkelia
Christologie im 20. Jahrhundert, Marbur-
gin yliopiston systemaattisen teologian
professori Jörg Lausterin Christologie als
Religionshermeneutik ja   Leipzigin yli-
opiston Uuden testamentin professori Jens
Schröterin artikkelia Die aktuelle Diskus-
sion über den historischen Jesus und ihre
Bedeutung für die Christologie.

Jörg Lauster tarkastelee dogmia,
joka on muodoltaan ja sisällöltään jotain
muuta kuin Raamatun sana. Dogmilla on
uskonnollisessa perinteessä täysin määrä-

tyt funktiot, ja dogmin alkuperäinen mer-
kitys on se, mikä on osoittautunut oikeak-
si. Myöhemmin mukaan tulee kulttuuri-
historiallisesti tärkeä kirkko-oikeudellinen
merkitys. Tätä Raamatun ja dogmin välis-
tä suhdetta on kuvailtu jatkuvana ilmesty-
misen historiana, vähintäänkin katolisessa
perinteessä. Dogmi on Raamatussa ole-
vien mutta siellä vasta orastavien ajatus-
ten välttämätöntä avaamista.

Saksalaisessa kristologiassa pidetään
selvänä, että historiallisen Jeesuksen to-
dellisuutta ei tunnusteta eikä omaksuta,
vaan Kristus on uskomisen kuvausta: Ih-
minen Jeesus on juutalaisen uskonnonhis-
torian osa, mutta historiallinen lunastaja
on uskoa omasta historiallisuudestaan
nähden, jossa hänen osakseen tulee pelas-
tuksentietoisuus. Julistajasta tulee julistet-
tu, uskonnon perustajasta lunastaja ja si-
ten kunnioituksen kohde, historiallisesta
henkilöstä tulee Messias ja Jumalan Poi-
ka. Jumalan pojan kuolema tuo Jumalan
lähelle empiiristä maailmaa. Tämä oli si-
nänsä ristiriitaista ja merkitsi sitä, että pit-

210



käperjantain tapahtuma muutti kuoleman
käsitteen kuolleista heräämiseksi, ylös-
nousemukseksi ja taivaaseenastumiseksi.
Jeesus istuu Jumalan oikealla puolella, mikä
merkitsee inhimillisen elämän mukaan otta-
mista jumalalliseen elämään. Täten Jeesus
edustaa ihmisille historiallisessa elämäs-
sään Jumalaa. Kristillinen pääsiäisusko
merkitsee kuoleman maailman läheisyyttä
Jumalaan. Kristologiassa Jumala näin si-
toutuu pelastuksen halussaan ihmiseen,
siis usko – ja ainoastaan usko – on se tila,
jossa Jumala haluaa ilmaantua.

Kristologiassa uusin kysymys on niin
kutsuttu third quest: Historiallinen Jeesus
on juutalaisen historiankirjoituksen osa,
mutta eurooppalaisittain ymmärretty lu-
nastaja on uskon kuva historiassa, jossa
tapahtuu pelastuksentietoisuus.

Sekä Folkart Wittekind että Jens
Schröter paneutuvat artikkeleissaan laa-
jasti uuteen kristologiseen angloamerik-
kalaiseen suuntaukseen: 1980-luvulta al-
kaen historiallisessa Jeesus-tutkimuksessa
ilmeni  uusi suunta, jota nimitetään kol-
manneksi etsinnäksi (third quest). Ensim-
mäinen etsintä alkoi valistuksen aikana:
Hermann Samuel Reimaruksen (1694–
1768), kirkkokritiikin, orientalismin   ja
”luonnollisen uskonnon” edustajan työ
käynnisti historiallisen Jeesuksen etsin-
nän. Hänen mukaansa kristityt olivat vää-
ristäneet Jeesuksen sanoman, Jeesus halu-
si seuraajiensa pysyvän juutalaisina eikä
siis aikonut perustaa uutta uskontoa. Rei-
marus erotti Jeesuksen puheet apostolien
opeista siten, että ”kristittyjen epäpyhä
erehdys” oli liittää ne yhteen. Jeesuksen
oppi ja alkukristillinen uskonoppi olivat
toistensa vastakohdat, ja Jeesuksen julis-
tus oli ”moraalista oppia ja elämän velvol-
lisuuksia, joiden tuli parantaa ihmisiä si-
säisesti ja koko sydämestä”. Sitä vastoin
apostolien uusi uskonrakenne oli ”keksit-
tyä ja väärää”.

Periaatteessa third quest -etsinnän
katsotaan olevan tämän valistuksen van-
han tutkimusasetelman paluuta. Väliin

mahtuu Rudolf Bultmannin (1884–
1976) esittämä uusi etsintä (new quest),
skeptinen ja äärikriittinen suhtautuminen
historialliseen Jeesukseen. Ainoastaan
evankeliumissa olevalla julistuksella, ke-
rygmalla, on merkitystä. Bultmann oli
Uuden testamentin tutkimuksen professo-
ri Marburgin yliopistossa, jonka 1920-
luku tunnetaan teologian ”kultaisena vuo-
sikymmenenä”.   Vastassaan hänellä   oli
Rudolf Otto, mystiikkaan taipunut teolo-
gi ja entinen ystävä. Otto nimesi välirikon
jälkeen Bultmannia ”eksistentiaalisen aja-
tusmuodin perässäjuoksijaksi”, – Martin
Heidegger vaikutti Marburgissa vuosina
1923–1928 ja Bultmann kävi hänen kans-
saan kirjeenvaihtoa aina vuoteen 1976,
kummankin kuolinvuoteen saakka.

Kolmannessa etsinnässä (esimerkiksi
John Dominic Crossan ja C. A. Evans)
filosofiset ja teologiset kysymykset kor-
vataan puhtaasti historiallisen orientoin-
nin avulla ja tutkitaan vain lähdelöytöjä.
Tässä ”anti-kristologisessa” tutkimukses-
sa ei sidota yhteen Jeesusta ja varhaiskris-
tillisiä uskon manifesteja tai vanhan kir-
kon tunnustuksia, vaan katsotaan, että ne
väärentävät asiallisesti lähdeanalyysejä, ja
että historiallinen tutkimus ei tarvitse nii-
den premissejä etsiessään historiallista to-
dellisuutta. Tässä uudessa Jeesus-tutki-
muksessa esiin tulee historiassa elänyt
henkilö, ei ”uskon Kristus”.

Kolmannen etsinnän lähteinä ovat sy-
noptiset evankeliumit, apokryfit kirjoituk-
set, Tuomaan, Pietarin ja Marian evanke-
liumit, hellenistis-roomalaisen ajan juuta-
laiset kirjoitukset ja Juudeassa ja Galileas-
sa   tehdyt arkeologiset löydöt. Lisäksi
työstetään poliittisia, kulttuurisia ja so-
siaalisia konteksteja. Esimerkiksi Crossan
tutkii Välimeren alueen yleisiä rakenteita
ja poliittisia olosuhteita, joita vasten Jee-
suksen toiminta suuntautui siten, että Ju-
malan valtakunta ilmaantui ilman tulkin-
nallisia välikäsiä. Toisaalla on tutkittu Ga-
lileaa Jeesuksen elinaikana. Näkemyksen
mukaan Rooman valtakunnan yksittäiset
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alueet olivat erilaisia, mikä vaikutti Jee-
suksen toimintaan. Silti lähteitä tutkittaes-
sa on todettu, että Crossanin arvostamat
apokryfikirjoitukset ovat syntyneet myö-
hemmin kuin Uusi testamentti, ne kuvaa-
vat toisen ja kolmannen vuosisadan kehi-
tystä. Lisäksi ne Jeesuksen elämäkerran ja
toiminnan konteksteina edellyttävät Uu-
den testamentin evankeliumeja, esimer-
kiksi laajentaessaan tekstikohtia, joissa
Jeesus ylösnousseena käy keskusteluja
opetuslastensa kanssa. Mutta lähteet eivät
salli luoda historiallista Jeesusta evanke-
liumien taakse, koska evankeliumin näke-
mykset on kehitetty kristillisen uskon nä-
kemyksestä, eikä kerygman Kristus ole
koskaan historiallinen hahmo.

Antiikin juutalaisuudessa oli monia
virtauksia, Qumran-tekstit, apokalyptiset
tekstit ja viisauden kirjat, Philoksen us-
konnonhistoria ja Flavius Josephuksen
historian kuvaukset tai muut hellenistis-
juutalaiset historianfragmentit. Merkitystä
tuovat Josephuksen kuvaukset farisealai-
sista ja saddukealaisista, koska Jeesuksen
välirikkoa heidän kanssaan kuvataan
myös evankeliumeissa.

Mielenkiintoinen on näkemys Jeesuk-
sen asemoinnista farisealaisiin, ryhmään,
joka vaali intensiivisesti juutalaisen lain
noudattamista, ja jolla oli arvovaltaa kan-
san keskuudessa. Jeesuksen välienselvitys
on nähtävä auktoriteettikonfliktina, koska
hänen vaatimansa auktoriteettiasema ja
käsitys ”integroidusta puhtaudesta” su-
vaitsi keskuuteensa syntisiä, publikaaneja
ja jopa pakanoita kun taas farisealaiset
puolsivat olemassa olevaa lain vaatimaa
puhtautta.

Jörg Lauster huomauttaa, että kristo-
logian tärkeä kysymys on suhde nykyai-
kaan. Miten Kristus   vaikuttaa kunkin
omaan uskonnolliseen kokemiseen? His-
torialliseen henkilöön Jeesus tätä koke-
musta ei voi perustaa, koska välitöntä
kontaktia häneen ei voi olla. Tosiasialli-
nen historian kuilu erottaa meidät mennei-
syyden ihmisestä, koska Jeesuksen suh-

teen ei voi tehdä henkilökohtaisia koke-
muksia. Bultmannin mukaan ongelmana
on se, että ”jokainen Sinä olet tällä hetkel-
lä häneen verrattuna ylivoimainen”. Toi-
saalla toisen käden kokemuksessa joutuu
miettimään, miten mahdotonta   on   re-
dusoida omia kokemuksiaan toisten koke-
muksiin. Jos näin olisi, kristikunta eläisi
vain ensimmäisen seurakunnan perinnöstä
ja uskoisi näiden auktoriteettien vieraisiin
todistuksiin.

Lausterin mukaan myös kolmas etsin-
tä on jo melkeinpä korvattu historiallisen
Jeesuksen neljännellä ja viidennellä etsin-
nällä, mikä muistuttaa Sisyfoksen työtä:
aina uudelleen historiallis-elämäkerralli-
nen Jeesus-tutkimuksen kivi vieritetään
vuoren rinnettä ylös kunnes se taas pro-
jektien mahdottomuudesta johtuen putoaa
alas. Sitä paitsi nykyajan objektiivisinkin
muistelukulttuuri on jatkuvaa Jeesuksen
kuvan ajankohtaistamista omiin olosuh-
teisiin. Jos saksalaisittain nähtynä histo-
riallisella Jeesuksella oli 1800-luvun lo-
pussa silmiinpistävä yhdennäköisyys Sak-
san keisari ja Preussin kuningas Wilhel-
min (1859–1941) ajan siveellisesti täydel-
liseen herrasmieheen, niin third questin
historiallinen Jeesus muistuttaa vahvasti
rennon-leppoisaa kalifornialaista.

Jörg Lausterin uskontotieteellisessä
hermeneutiikassa tarkoitus on sovittaa yh-
teen toisaalta historia ja toisaalta kerygma.
Rudolf Otton mukaan uskonnollisten elä-
mysten pohjana on ennen käsitteellistä oi-
vallusta muodostettu evidenssikokemus,
uskon ”irrationaalisuus”, joka koetaan py-
hänä. Vasta sekundaarisesti puhutaan tun-
teista ja vasta kolmanneksi muodostetaan
käsitteitä. Uskonnollisessa kokemuksessa
sekundääriset rationalisoinnit ovat ten-
denssi. Pyhän tunteminen on intuitio. Ot-
ton mukaan tämä intuitio on Uuden testa-
mentin sanoma, Jeesuksen persoonan il-
moittama pyhyys. Jeesuksen historiallinen
persoona kuvastaa pyhyyden kokemusta,
kristologiaa, joka laajenee Uuden testa-
mentin teksteissä.
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Giovanni Politi & Johanna Politi
KRISTUKSEEN KASTETUT

Antti Laine ja Mirkka Torppa (toim.): Ekumeeninen kasvatus. Mitä opimme toisiltam-
me? Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy, 2010.

Ekumeniasta on vähän kansainvälistä tut-
kimustietoa, ja perin vähän on kirjoitettu
ekumeenisesta kasvatuksesta. Tähän puut-
teeseen  vastaa Antti Laineen  ja Mirkka
Torpan toimittama kirja ekumeenisen kas-
vatuksen teologiasta ja pedagogiikasta.
Toimittajiensa mukaan kirja on tarkoitettu
erityisesti kristillisten kirkkojen ja yhtei-
söjen kasvatustyöntekijöille ja vapaaeh-
toisille, varhaiskasvattajille, luokanopetta-
jille, aineopettajille sekä kirkollisille ja
kasvatusaloille opiskeleville. Lajissaan
harvinainen teos on kirjoitettu pääosin
suomalaisvoimin. Kirjassa paikkansa ovat
saaneet yhtä hyvin akateeminen ekume-
niikka kuin hyvinkin henkilökohtaiset
subjektiiviset katsomukset, mielipiteet ja
kokemukset. Kirja on viehättävä ja moni-
puolinen. Se avaa lukijoille uusia näkö-
aloja ekumeniaan, ja auttaa näkemään
myös mitä ekumenia ei ole tai ei enää ole
tai ei ole, mutta ehkä joskus tulee (taas)
olemaan.

Toimittajat aloittavat esipuheen:
”Kansainvälisessä kirkkojenvälisessä yh-
teistyössä Suomea pidetään yleensä eku-
menian mallimaana”. Suomea on kutsuttu
myös ”ekumeeniseksi laboratorioksi”.
Näillä kahdella kielikuvalla ”mallimaa” ja
”ekumeeninen laboratorio” on sävyero.
Mallimaa on valmis, laboratoriossa sen si-
jaan tehdään kokeiluja. Joskus kokeilut
menevät pieleen, ja pahimmillaan syntyy
hirvittävää tuhoa. Laineen ja Torpan kirja
antaa lukijalle hyviä eväitä pohtia onko
”ekumeeninen Suomi” tällä hetkellä
enemmän ekumenian mallimaa vai labo-
ratorio.

Kirjan 258 sivua jakaantuvat kuuteen
päälukuun, joissa yhteensä on vajaat kol-
mekymmentä alalukua eri kirjoittajilta.
Suurin osa kirjoittajista edustaa tavalla tai

toisella Evankelis-Luterilaista kirkkoa.
Vapaakirkkoa, Metodistikirkkoa ja Bap-
tisteja edustaa kutakin yksi kirjoittaja, Ka-
tolista kirkkoa Suomessa kaksi ja Suomen
ortodoksista kirkkoa kahdeksan kirjoitta-
jaa. Katolisten äänen jääminen kahden
kirjoittajan varaan on valitettavaa. Moni-
puolisesti Suomen ja muunkin maailman
ekumeenisia olosuhteita tuntevia katolilai-
sia olisivat olleet esimerkiksi isä Jan
Aarts, isä Antoine Lévy, isä Theodor
Rohner ja piispa Teemu Sippo. Kaikki
neljä ovat olleet vuosia tai vuosikymme-
niä monin eri tavoin aktiivisia ekumenian
parissa. Nyt kirjassa ei ole yhtäkään kato-
lisen papin puheenvuoroa, ei edes kirjan
toimitustyöhön osallistuneen isä Rafael
Czernian kirjoitusta.

Ammattikasvattajat saanevat kirjasta
enemmän irti kuin maallikot, tai ehkä ai-
nakin lukukokemukset ovat erilaiset. On
luultavaa, että sekä uudet että myös koke-
neemmat kasvattajat voivat ammentaa
kirjasta hyviä vihjeitä omaan työhönsä.
Monet kirjan esimerkit ovat konkreettisia,
eläviä ja suoraan malliksi käytännön työ-
hön sopivia. Viime aikoina julkisessa kes-
kustelussa paljon esillä olleet huolet ja
haasteet päiväkodin ja koulun vaihtelevis-
ta mahdollisuuksista tarjota ”tarpeeksi
kaikille ryhmille kaikkea”  tulee kirjassa
hyvin käsitellyksi, eikä kotejakaan uskon-
tokasvatuksen ympäristöinä ole unohdet-
tu.

Maallikko tai niin kutsuttu tapakristit-
ty saattaa esittää kirjan luettuaan kysy-
myksen: miksi ekumenia on niin vaikeaa?
Teologian tohtori Gert Rüppell toteaa
omassa luvussaan: ”ekumenia ei ole juuri-
kaan edennyt kirkkojen virallisella tasolla
sinä aikana (45 vuotta), kun olen ollut ak-
tiivinen ekumeenisessa liikkeessä”. Sa-
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maan johtopäätökseen saattaa lukijakin
tulla päästyään kirjan loppuun. Avattu
ekumeeninen maailma tuntuu kovin maal-
liselta ja pohdinta osin diplomaattisen kui-
valta. Pyörä on keksitty jälleen kerran uu-
delleen. Kautta kirjan toistuvat ajatukset
yhdessä tekemisestä, yhdessä matkusta-
misesta, tekemällä oppimisesta,  turvalli-
sesta tilasta ja toiveet keskinäisestä kun-
nioituksesta, henkilökohtaisesta ja yhteis-
vastuullisesta kasvusta, itseymmärryksen
kirkastumisesta, hiljentymisestä jne..
Ekumeeninen työ pyrkii kristittyjen näky-
vän yhteyden osoittamiseen mm. rauhan-
kasvatuksessa, pyrkimyksessä sovintoon,
tasa-arvoon, solidaarisuuteen ja oikeuden-
mukaisuuteen. Monet kirjoittajista pitä-
vät tärkeänä ekumeenisen tutustumisen ja
työskentelyn lähtökohtana oman perin-
teen hyvää tuntemusta. Omaksutusta ja
turvallisesta ”omasta” käsin on helpompi
laajentaa maailmankatsomusta  ja reflek-
toida sitä. Laineen ja Torpan toimittaman
kirjan missiot, visiot ja strategiat eivät
pääpiirteissään juuri poikkea jonkin val-
tion, firman tai vaikkapa yksittäisen lää-
kärin, sosiologin tai psykologin pyrki-
myksistä inhimilliseen perushyvään. Hen-
gellisyyttä kirjassa on vähän.

Laine ja Torppa kirjoittavat halun-
neensa tietoisesti tehdä kirjasta eloisan
mosaiikin. Tämä onnistuukin, mutta ko-
konaisuutena kirja on melko raskas luetta-
va. Kukin kirjoittajista aloittaa pohdinnan
ymmärrettävästi omalla  tavallaan alusta,
ja päätyy johtopäätöksiin. Ne ovat sa-
mansuuntaisia naapurilukujen kirjoittajien
kanssa. Oppikirjamaisuus korostuu, ja kir-
jaa ”päntätessä” muistuvat mieleen sko-
lastikot. He pohtivat uskon tai filosofian
ja tieteen välisiä yhteyksiä yhtä perusteel-
lisesti kuin kirjoittajat nyt ekumeniaa, ja
saattoivat kysyä ”Kuinka monta enkeliä
voi samanaikaisesti seistä neulan päällä?”.
Välillä kirja kyllä säväyttää. Uskonnoton
saattaa kohottaa kulmiaan arkkipiispa
Jukka Paarman toteamukselle: ”uskonnot-
tomaksi kasvattaminen ei ole järkevää,

sillä tyhjiö täyttyy jollain toisella, ei vält-
tämättä kovin rakentavalla aatemaailmal-
la”.   Mitähän arkkipiispa mahtaa tarkoit-
taa?

Ekumenia on pyrkimystä kristittyjen
näkyvään ykseyteen mikä ei suinkaan
välttämättä tarkoita esimerkiksi yhteistä
ehtoollista, vaan ehkä enemmänkin kris-
tittyjen yhteistä, eri tavoin toteutuvaa to-
distusta Kristuksesta. Kasvatustieteen
maisteri Pekka Yrjänä Hiltunen toteaa mi-
ten ”ekumeenisen kasvatuksen tavoite on
purkamattoman jännitteinen: toinen saa
olla toinen ja itsellä on lupa omaan ole-
massaoloon samalla, kun haetaan yhteyttä
moneudessa”. Laineen ja Torpan kirjan
valossa ekumeeninen vaellus näyttäisi
olevan jatkossakin vaivalloista. Erilaiset
kirjavat tulkinnat kristinuskosta ovat tule-
vaisuudessakin keskuudessamme, ja kris-
tittyjen ykseyden tyydyttävä ja maltillisin-
kin perustein määritellyn ekumeenisen ta-
voitteen saavuttaminen voi viedä yhtä hy-
vin sukupolvia kuin vuosisatoja tai jäädä
kokonaan toteutumatta tässä ajassa. Toi-
saalta ekumeeniset haasteet ovat niin val-
tavia, että pienetkin askelet voivat jokai-
sen sukupolven kohdalla olla palkitsevia.
Kirjaa lukiessa mieleen tulee vuorikiipei-
lijä Veikka Gustafssonin  näkemys siitä,
etteivät vuoret ole vaikeita, vaan ihmiset,
jotka niille kiipeilevät: ”Vaatimustasolla
vuoret on tosi hiljaisia serkkuja! Ei vuoret
mitään uhreja vaadi, ne on ihmiset, jotka
mokaa”. ”Huipulla parin neliömetrin tai-
valta voi joutua tallaamaan tunnin”. Näin
juuri näyttää tapahtuvan myös ekumenias-
sa; paradoksaalisesti paikallaan polkemi-
nen saattaakin olla usein ainoa tie eteen-
päin.

Turhautumisen tunteet näyttävät kuu-
luvat ekumeeniseen kenttä- ja prosessi-
työskentelyyn. Oppikirjan lukijakin tur-
hautuu. Rüppell suree ekumeenisia työlei-
rejä, joita ei enää järjestetä. Bosseyn eku-
meenisen instituutin kurssit jatkavat Kirk-
kojen maailmanneuvoston kokemusperäi-
sen oppimisen traditiota, mutta Rüppelin
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kokemuksen mukaan kurssit ovat sisällöl-
tään akateemisia, ja henki ”sanoista tekoi-
hin” on erilainen kuin vielä muutama vuo-
sikymmen sitten. Katolilainen Master of
Arts ja yliopistonlehtori (japanin kieli ja
kulttuuri) Jouni Elomaa puolestaan kertoo
vierastavansa ”jonkin verran jumalanpal-
veluksia, jotka kursitaan kokoon eri perin-
teiden elementeistä. Niissä kaikki joutu-
vat tekemään kompromisseja, ja  useim-
mat tuntevat olonsa epämukavaksi loppu-
tuloksen kanssa”. Elomaan mukaan var-
sinkin ”monet katolilaiset ja ortodoksit
vieraat ovat kokeneet olevansa vieraina
vain erilaisen, värikkäämmän tai juhla-
vamman pukeutumisensa johdosta”. Elo-
maa on kokenut myös pienimuotoiset ru-
kousvaellukset kirkosta toiseen turhautta-
vina: ”Olen itse kokenut liukkailla kaduil-
la hautalyhtyjen kanssa parin tunnin ajan
vaeltavan kymmenen hengen joukon
enemmänkin surkuhupaisana”. Toisaalta
Elomaa nostaa esiin monimuotoisen elä-
myksellisyyden arvon ekumeenisessa
kohtaamisessa ja toteaa: ”Ikonien tai gre-
goriaanisen kirkkolaulun kautta kristinus-
kon mysteerit välittyvät usein saarnoja te-
hokkaammin. Ja kun katsomisen tai
kuuntelemisen lisäksi mahdollistetaan
osallistuminen näiden tekemiseen, tulos ei
enää jää ulkokohtaiseksi. Tällainen elä-
mys säilyy muistissakin pidempään kuin
opillinen esitelmä”.

Koulutussihteeri ja webkoordinaattori
Juha Kinasen kirjoitus internetistä eku-
meenisena kasvuympäristönä on sujuvaa
luettavaa. Internetin käytön riskit eivät
vie pääosaa luvussa. Häiritsevän tunteen-

omaisuuden hyvin välttänyt Kinanen ku-
vaa monipuolisesti ekumeenista media-
kasvatusta ja muistuttaa, että myös netissä
Kristus on sanojensa mukaisesti ”heidän
keskellään”. Lukija saa useita eri sivusto-
jen suoria osoitteita. Netissä voivat surf-
failla ne, joita sen paremmin saarnojen
kuunteleminen kuin laulaminen, maalaa-
minen tai jatkuva rukous eivät vedä puo-
leensa.

Kirjassa kuuluu asiantuntijoiden ääni
sekä akateemisella että henkilökohtaisella
hyvinkin subjektiivisella tasolla. Viimei-
nen luku on kirje. Kirjasta kokonaan puut-
tuu eri uskontokuntiin kuuluvien maalli-
koiden ääni. Laineen ja Torpan kirja on
”virallisen ekumenian” kirja. Siinä ei esi-
tellä liikkeitä tai koulutuksen saaneitakaan
henkilöitä, jotka ovat pyrkineet toteutta-
maan ekumeniaa virallisesti hyväksytystä
mallista poiketen. Kirjassa ei esimerkik-
si mainita luterilaista sisar Hannele Kivi-
nen de Fauta, jonka perustama ekumee-
nisten karmeliittojen yhteisö (Ekumeeni-
set karmeliitat Ry.) toimii aktiivisesti Hel-
singin kaupungin Vartiosaaressa, eikä sa-
nallakaan mainita Suomessa yli 60 vuotta
toimineen katolisen isä Robert de Calu-
wén elämäntyötä ekumenian parissa
(Myllyjärven ekumeeninen keskus). Isä
Robert de Caluwén kantava ajatus oli, että
meitä  ei  ole  kastettu luterilaisiksi, orto-
dokseiksi, katolilaisiksi jne., vaan meidät
on kastettu Kristukseen. Laineen ja Tor-
pan toimittamassa kirjassa esitetään vas-
taava ajatus, mutta  sen kanssa pidetään
turhan matalaa profiilia.
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Vartijan matkassa 1890

Heidi Haahtela

Tällä tavalla Vartijan tilausmaksuja kerättiin 120 vuotta sitten. Ensi vuoden tilausmaksut
sen sijaan kerätään vuoden ensimmäisessä numerossa annettujen ohjeiden avulla, ja
irtonumeroita saa  Akateemisesta  kirjakaupasta. Vartija  toivoo edelleenkin,  että saisi
kolmasosan papistosta tilaajikseen, mutta ai aio lopettaa lehden ”ulosantamista”, vaikka
se jäisi vain haaveeksi.

Tilausilmoitus.

”Vartijan” toimitus on kiitollisuudella ot-
tanut huomioonsa, että Pappeinkokoukset
1889 Kuopiossa ja tänä vuonna Turussa
ovat lehdelle antaneet kannatuksensa.
Tämä todistanee, että lehtemme  ainakin
osaksi on täyttänyt kirkollisen aikakaus-
kirjan  tuntuvaa  puutetta. Tämä papiston
puolesta lausuttu kannatus on tähän asti
kuitenkin enemmän näyttäytynyt sanoissa
kuin työssä – tänä vuonna esim. tuskin
kolmas osa papistosta on tilannut ”Varti-
jaa”. Tästä syystä olimme jo aikeessa lak-
kauttaa lehden ulosantamisen, mutta kun
meistä tuntui arveluttavalta, että kirkkom-
me aivan jäisi äänenkannattajaa vaille,
emmekä tunteneet ketään, joka tämmöi-
seen asiaan kävisi käsiksi, päätimme vielä
vuodeksi jatkaa, ainakin aineellisessa suh-
teessa hedelmätöntä työtämme lehden toi-
mittamisessa. – Samaan suuntaan kuin tä-
hänkin asti on lehti toimitettava. Kirkol-

listen asiain käyttäminen valtiopäivillä on
silmällä pidettävä.

Jotta kirkon ystävät tarkemmin kuin
tähän asti voisivat seurata kirkkomme hal-
litusta ja edistystä, koetamme Keis. Se-
naatista ja kaikista Tuomiokapituleistam-
me saada tietoja niissä käsitellyistä, ylei-
sempää huomiota ansaitsevista kirkollisis-
ta asioista. Kenties on lehti tämän tähden
ensi vuonna johonkin määrin laajennetta-
va.

Tilausmaksu on maamme kaikissa
postitoimistoissa vuosikerralta 6 markkaa,
jonka lisäksi postimaksut tulevat. Toimi-
tukselta suoraan tilattaessa saadaan 5 kpl.
25:llä ja 3 kpl. 18 markalla. Helsingissä
voidaan lehteä tilata Vickströmin kirja-
kaupassa, Laurentin sanomalehti-myymä-
lässä sekä toimittajien luona. Kaikissa
muissa kaupungeissa saa lehteä tilata si-
käläisissä kirjakaupoissa 6 markasta.

Elis Bergroth K. Aug. Hilden A. Auvinen.
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