
Nokia Mission:
Impossible?

Mikko Ketola

n Vähän ennen tämän numeron lähtöä
painoon julkisuuteen oli juuri tullut tieto,
että Nokia Mission johtohahmo Markku
Koivisto oli erotettu kaikista johtotehtä-
vistään liikkeessä sen vuoksi että, kuten
liikkeen toimittamassa tiedotteessa jäy-
kästi ja arvoituksellisesti lausuttiin, hä-
nen ”elämässään oli ollut seksuaalisten
rajojen ylittämistä”. Radio Dei sai aikaan
ilmeisesti historiansa ensimmäisen varsi-
naisen skuupin selvittämällä pian, että
kyse oli ollut miesten seksuaalisesta ah-
distelusta sielunhoitotilanteissa. Tämä
tieto oli varmistettu ahdistelun kohteeksi
joutuneiden miesten terapeutilta. Tätä
kirjoitettaessa Markku Koivisto ei ollut
vielä itse esiintynyt julkisuudessa asiaa
kommentoimassa, joten seuraavat aja-
tukset ovat osittain vielä hieman yksi-
puolisen tiedon varassa.

Masentavaa mutta ei kovin yllättä-
vää oli se, että monien nettiforumeilla
asiaa tuoreeltaan kommentoineiden us-
kovien ensimmäinen reaktio oli tarjota
myötätuntoaan Markku Koivistolle eikä
suinkaan hänen uhreilleen. Nämä jäivät
ikään kuin statisteiksi Koiviston ympä-
rillä pyörivässä suuressa draamassa. On
tietenkin hyvä periaate, ettei hutkita en-

nen kuin on tutkittu, mutta monista
kommenteista välittyi vastenmielisellä
tavalla välinpitämättömyys uhreista ja
vakuuttuneisuus siitä, että kyseessä oli
vain salajuoni Koivistoa vastaan. Mones-
ta muusta yhteydestä tuttuun tapaan
Koiviston sympatisoijat löysivät asiaan
syyllisiä ikävän viestin tuojasta eli me-
diasta, mutta sen lisäksi he arvostelivat
Nokia Missiota itseään ja arvelivat ky-
sesssä olevan liikkeen sisäisestä valta-
taistelusta. Fanaattisimmat Koiviston
tukijat tuskin tulevat koskaan uskomaan
hänen syyllisyyteensä.

Absurdein syytös kohdistui uuden
teologimatrikkelin toimituskuntaan, jon-
ka eräs Koiviston ymmärtäjä vihjasi oma-
valtaisesti lisänneen Koiviston tietoihin
tehtävän ”Nokia Mission Church kirkko-
kunnan johtaja 08–”, minkä tarkoitus
olisi sitten ilmeisesti ollut aiheuttaa nä-
rää, mustasukkaisuutta ja hajaannusta
liikkeen sisällä. Sinänsä perää voi olla
sillä havainnolla, että Koiviston ja eräi-
den muiden liikkeen johtohenkilöiden
käsitykset hänen asemastaan saattavat
olla varsin erilaiset. Kriisin yhteydessä
julkisuudessa lausuntoja antanut liik-
keen Tampereen-lähiseurakunnan johta-
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ja Timo Aro-Heinilä on kategorisesti
sanonut, että ”Nokia Missiolla ei ole var-
sinaista kirkkokunnan johtajaa.” Hänen
mukaansa Koivistolla on liikkeessä ”epä-
virallinen hengellisen isän kunnia-arvo”.
Herää helposti kysymys, onko liikkeessä
tiedetty jo pidempäänkin Koiviston on-
gelmista tai ainakin epäilty jotakin.

Ei ole harvinaista, että karismaattis-
ten yhteisöjen uskonnolliset johtajat jou-
tuvat ongelmiin oman seksuaalisuutensa
kanssa, kuten Kirkon tutkimuskeskuk-
sen tutkimuskoordinaattori Jussi Sohl-
berg totesi Kotimaa24:n haastattelussa.
”Kulissia voi pitää kauankin  pystyssä.
On vain ajan kysymys, milloin todellisuus
paljastuu”, Sohlberg totesi. Leo Melle-
rin tapauksen muutaman vuoden takaa
monet varmasti muistavatkin. Yhdysval-
loissa coloradolainen pastori Ted Hag-
gard, evankelikaalien suuren  kansalli-
sen liiton puheenjohtaja, joutui vuonna
2006 eroamaan tehtävästään, kun paljas-
tui, että hän oli käyttänyt kolmen vuoden
ajan miesprostituoidun palveluksia. Hag-
gard sai paljastumisensa jälkeen intensii-
vistä terapiaa, jota valvoi neljä hänen
pastorikollegaansa. Yksi näistä pastoreis-
ta kertoi jo muutaman kuukauden kulut-
tua, että Haggard oli nyt ”täysin hetero-
seksuaalinen”. Tämän vuoden helmi-
kuussa Haggard kuitenkin ilmoitti ole-
vansa biseksuaali. Haggardinkin tapauk-
sessa oli kyse rajusta ristiriidasta hänen
henkilökohtaisen elämänsä ja julkisen
roolinsa välillä. Julkisuudessa hän sanoi,
että ei ollut tarpeen väitellä siitä, mitä
homoseksuaalisesta toiminnasta pitäisi

ajatella, sillä se sanotaan Raamatussa.
Muitakin vastaavia tapauksia tunnetaan,
varsinkin amerikkalaisten tv-evankelis-
tojen keskuudesta. Useimmiten kyseessä
on jonkinlainen yhdistelmä omaa kypsy-
mätöntä tai tukahdutettua seksuaali-
suutta ja tilaisuutta käyttää valtaa yli
toisten. Se on vaarallinen kombinaatio
minkä tahansa uskonnollisen yhteisön
ollessa kyseessä.

*  *  *

Viime keväänä Vartija järjesti Lahden
kirkkopäivillä keskustelutilaisuuden ai-
heesta ”Pyhä, seksuaalisuus ja väkival-
ta”. Sieltä ovat peräisin tässä numerossa
ilmestyvät Per Lindbladin ja Kaisa
Raittilan artikkelit. Heidän teksteis-
tään löytyy ajatuksia, jotka sopisivat hy-
vin myös Koiviston tapauksen kommen-
teiksi. Lindblad toteaa omassa jutussaan
muun muassa: ”Tuhannen taalan kysy-
mykseksi nouseekin, miten esimerkiksi
uskonnollisen yhteisön työntekijä voi
auttaa vaikeuksissa olevaa ihmistä koh-
taamaan vaikkapa seksuaalisuuteen ja
kuolemaan liittyviä pelkoja ja vaikeuksia,
jos työntekijä ei uskalla kohdata edes
omia tunteitaan ja halujaan.” Kaisa Rait-
tila puolestaan toteaa itsestäänselvyy-
den, joka kuitenkin helposti torjutaan ja
halutaan kernaasti unohtaa uskonnolli-
sissa ympyröissä: ”Seksuaalisuus on mi-
nussa joka paikassa.” Mutta vaikka sen
haluaisikin kieltää ja kiistää, kuitenkin
se tulee läpi. Tavalla tai toisella.
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Vahvuuteen sairastuneet

Per Lindblad

Meitä kaikkia näyttäisi yhdistävän muu-
tama tärkeä, jokaisen itse omassa elä-
mässään selvitettävä asia. Tällaisia selvi-
tettäviä asioita ovat kuoleman kohtaami-
nen ja mielekkääksi tekeminen, suhtau-
tuminen niin omaan kuin vastakkaiseen
sukupuoleen ja suhde jumalaan. Ja vaik-
ka jokainen hiukankin elämää kokenut
tietää, että esimerkiksi usko tai ilo, suru,
rakkaus tai himo ovat yksilöllisiä koke-
muksia ja vain omakohtaisesti koettuina
ymmärrettävissä, hallittavissa ja saatet-
tavissa mielekkääseen yhteyteen kaiken
muun koetun kanssa, ei kuitenkaan neu-
voja ja opastusta näiden asioiden ”oikean-
laisesta” kokemisesta puutu. Lieneekö
neuvojien runsauteen syynä totuuden
torvina toimivien omat selvittämättömät
ongelmat. Esimerkiksi seksuaalisuuteen
liittyvät pelot ja vaikeudet kun on hel-
pointa käsitellä omaan elämään kuulu-
mattomina, itsestä erillään olevana paha-
na.

Tapaamisia kirkkopoluilla

Muistan elävästi elämäni ensimmäisen
työpaikkani kirkon piirissä. Vietin sinä
kesänä kuukauden teologiharjoittelijana
keskisuuressa kaupunkiseurakunnassa.
Kaikki vaikuttivat ystävällisiltä ja nau-
roivat paljon. Ilmapiiri oli rento ja kuun-
televa. Ensimmäinen työntekijäkokous

olikin sitten siihen nähden varsin kum-
mallinen kokemus.

Kirkkoherra oli pukeutunut kokous-
ta varten kevyesti raidoitettuun liivipu-
kuun ja hillittyyn kravattiin. Tilaisuus
alkoi kirkkoherran valitsemalla virrellä
ja jatkui kirkkoherran rukouksella. Jee-
suksen rakkauteen viitaten rukouksessa
nuhdeltiin ja kehuttiin työntekijöitä sekä
pyydettiin tukea piispanistuimelle. Lo-
puksi kirkkoherra noin tunnin ajan jakoi
tehtäviä ja kertoi käsityksiään ajankoh-
taisista ilmiöistä. Kukaan muu kuin kirk-
koherra ei ilmaissut mielipidettään mis-
tään asiasta. Kokouksen jälkeen kysyin
eräältä papilta, miksi kaikki käyttäytyi-
vät noin kummallisesti. Kommenttina oli
että ”nythän se oli aika tavallinen” ja
”emmä tiiä, onhan tää aika naurettavaa,
ollaan kuin lapset isin toruttavana”.

Hiukan erilainen kokemus syntyi ti-
laisuudessa, jossa karismaattisesti esiin-
tynyt saarnaaja pyysi meitä kuulijoitaan
Jeesuksen rakkauden nimissä halaile-
maan ja kättelemään toisiamme. Vaikka
kovinkaan  halimaiselta  oloni ei  tuntu-
nut, oli pakko ryhmäpaineen nimissä ha-
lailla hymyillen itselleni täysin tuntemat-
tomia ihmisiä. Sama ryhmäpaine ajoi
myös minut alttarille, jossa jouduin hä-
dissäni keksimään jotain vaivaa paran-
nettavaksi. En sitten kaatunutkaan mui-
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den mukana.
Vaikka koko kristinusko alkaakin vä-

kivallattomuuden eetoksella, saattaa
usea muistaa elämästään samanlaisia
esimerkkejä, täysin riippumatta mistä
uskonnon lukuisista muodoista on kyse.
Pääasiaksi ei muodostu henkilökohtai-
nen kokemus Jumalan läsnäolosta usko-
van elämässä, vaan uskonnollisen aukto-
riteetin rooli suhteessa uskovaan. Johtaja
esiintyy erehtymättömänä auktoriteetti-
na, joka loukkaantuu kaikesta mielensä
vastaisesta käyttäytymisestä.

Miksi uskonnolliset auktoriteetit
suostuvat erehtymättömiksi pakottajik-
si? Ja miksi me uskovat suhtaudumme
nöyrästi kuin lampaat juuri niihin ihmi-
siin, jotka kaikkein vahvimmin näyttävät
haluavan kieltää persoonallisuutemme ja
ainutkertaisuutemme – ne, jotka halvek-
sivat, hallitsevat, alistavat ja lopulta tu-
hoavat itsetuntomme? Miksi hakeudum-
me tällaisten ihmisten johdettaviksi? Ja
ennen kaikkea: vaikka elämämme ohje-
nuorana pitäisi olla totuudellisuus ja
väkivallattomuus, miksi emme puutu
asiaan?

Sosiaalistuminen uskonnolliseen

yhteisöön

Jumalanpalvelus ryhmätapahtumana ei
ole irrallaan muusta maailmasta, emme-
kä tule seurakuntaamme tyhjinä men-
neestä. Kirkkoherra on johtajana ympä-
röivän kulttuurin tuote.

Siksi uskonnollista käyttäytymistä ei
voi totuudellisuuden kärsimättä irrottaa
muusta kulttuurisesta käyttäytymisestä.
Tullaksemme ihmisiksi tarvitsemme sii-
hen muita ihmisiä. Ryhmään liittymi-

seen kuuluu olennaisesti sosiaalistumis-
prosessi, jossa yksilö samaistuu ryhmän
arvoihin.

Mihin tahansa ryhmään samaistumi-
nen – olipa ryhmä sitten työporukka,
uskonlahko tai joogaryhmä – voi taan-
nuttaa takaisin lapsuusajan riippuvuu-
teen ja infantilismiin. Varsinkin uskon-
yhteisössä saattaa tämän vuoksi paljas-
tua elämämme merkittävimmät liikkeel-
lepanijat, jopa mahdollinen minuutemme
ydin. Liitytäänhän uskonyhteisöön juuri
selvittääksemme ihmisenä olemisen pe-
ruskysymyksiä. Tarve itsemme tutkimi-
seen syntyy usein jonkin fyysisen haitan
tai mielen epämukavuuden vuoksi. Tu-
kea antava ryhmä saattaa tuntua viimei-
seltä  oljenkorrelta  ennen lopullista  ro-
mahdusta.

Yhteisöön hakeutuva on tämän vuok-
si normaalia vastaanottavaisempi, avut-
tomassa tilassa ja näin ollen psyykkisesti
alttiimpi vahvempien suggestiolle. Vaa-
rana on opettajan roolin vääristynyt ko-
rostus. Juuri tällaisten yhteisöjen joh-
toon tutkimusten mukaan sairaasti val-
taa janoavat pyrkivät.

Pärjääminen itsensä kieltäen

Sinänsä ilmiö lienee hyvinkin tuttu. Saa-
daksemme rakkautta ja hyväksyntää
useimmat meistä ovat lapsuudessaan
joutuneet hallitsemaan itsemme ja kiel-
tämään todelliset tunteemme. Olemme
tehneet niin kuin on käsketty.

Melkein katatoniseen tilaan pelotel-
tua lasta pidetään vielä nykyään joissain
piireissä hyvin kasvatettuna. Tutkimuk-
sen mukaan vanhempiensa väkivallan
kohteeksi kotonaan oli 15-vuotiaaksi kas-
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vaneista joutunut noin 25 %. Jotta lapset
toimisivat vanhempien mielen mukaan,
heille on viestittävä, etteivät lasten tar-
peet ole niin tärkeitä kuin vanhempien
tarpeet, ja että lapsien kokemukset ovat
vähempiarvoisia kuin aikuisten koke-
mukset.

Oman kasvatuksensa tuloksena
myös vanhemmat ovat aikoinaan – saa-
dakseen vanhemmiltaan hyväksyntää –
joutuneet tukahduttamaan omat tun-
teensa ja kokemuksensa. Omissa lapsissa
havaitut herkkyyden – siis itsellisyyden
ja luovan ajattelun – merkit, halutaan
kitkeä armottomasti pois pärjäämisen
tieltä. Näin opimme jo varhain kieltä-
mään tunteemme ja lohkomaan ne pois
itsestämme.

Kielletty heikkous

Vanhemmat ovat saattaneet tämän avul-
la itse pärjätä hyvin elämässään. Elämäs-
sä pärjäämiseen kuuluu ennen kaikkea
hallinta: asioiden, tilanteiden ja muiden
ihmisten. Tämän vuoksi kaikenlaista
tunteilua vältetään, varsinkin heikkou-
teen ja riippuvuuteen viittaavia tunteita.
Niitä käsitellään kuin ohimeneviä taute-
ja: rakastunut saa olla, mutta vain nuo-
rena; surullinen saa toki sopivasti olla,
mutta ei masentunut; iloinen voi olla,
mutta ei onnellinen. Pienikin vihje liian
pysyvästä tunteiden ylivallasta aiheuttaa
ympäristössä vieroksuntaa.

Tunteita voi myös käyttää vallankäy-
tön välineenä. Jokainen voi muistaa ti-
lanteita omassa elämässään, jossa ilonpi-
laajat saavat jyrkän tuomion, tai äreän
työtoverin käyttäytyminen on pilannut
koko yhteisön työilmapiirin. Parasta oli-

si, jos pystyisi täysin kitkemään tunteen-
sa. Menestyneimmät poliitikot ovatkin
nykyisin triviaaleja banaliteettejä tele-
visiossa lausuvia päitä. Sen sijaan tun-
teensa tai heikkoutensa julkisesti näyt-
täneet poliitikot siirtyvät hyvin nopeas-
ti vilttiketjuun tai muihin tehtäviin.
Näin syntyy hallintaan ja tarvittaessa
tätä tukevaan väkivaltaan perustuva
kulttuuri.

Naamiona terve mieli

Surullisinta on, että alistavaa käyttäyty-
mistä esiintyy eniten niissä yhteisöissä,
jotka on perustettu auttamaan heikkoja
ja turvattomia. Kaikilla lienee median
kautta tiedossa vanhoillislestadiolaisuu-
den piirissä tutkittavana olevat, jo vuosi-
kymmeniä jatkuneet, johtohahmojen sa-
laamat lasten seksuaaliset hyväksikäyt-
tötapaukset. Poliisin tutkittavina olevis-
sa tapauksissa osa liikkeen johtohah-
moista ja luottamushenkilöistä on käyt-
täytynyt luottamusasemaansa väärin
tyydyttääkseen seksuaalisia halujaan.

Kirkon työolobarometrin 2009 mu-
kaan kirkon työntekijöistä noin kymme-
nesosa arvioi, että seurakunnassa esiin-
tyy työpaikkakiusaamista tai henkiseksi
väkivallaksi tulkittavaa käyttäytymises-
tä. Tilanne on pysynyt vähintään yhtä
huonona niin kauan kuin tilastoja on
tehty. Lisäksi noin 20 prosenttia oli aikai-
semmin joutunut kiusatuksi työpaikal-
laan. Hyvin ei mene myöskään kuntasek-
torilla. Koko maan palkansaajista koki
työpaikkakiusaamista 4 prosenttia kun
kuntien palkansaajista näin koki 7 pro-
senttia.
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Eikä mikään muutu

Jos ahdistuksissamme, vapautuaksemme
kärsimyksestä, etsimme lääkettä opista
tai jumalan kaltaiseksi, arvostelun ylä-
puolelle nostetusta opettajasta, toteu-
tamme jo varhain oppimaamme mallia.
Ulkoa opitut moraaliohjeet, rukoustek-
niikat tai opettajan miellyttämiseksi suo-
ritetut hartaudet eivät lähennä meitä Ju-
malaan, vaan tekevät meistä amoraalisia
ja väkivaltaista hallitsemista puolustavia
alistujia. Teemme sitä samaa, mitä olem-
me koko ikämme oppineet tekemään: ky-
selemättä tottelemaan.

Silloin aitona sielunhätänä, itsensä ja
tunteensa kadottamisesta alkanut kapi-
na aikaisempaa elämänasennetta koh-
taan muuttuu yhteiskunnan hyväksy-
mäksi vallan ilmenemäksi, ympäristön
hallinnan tekniikaksi. Kaikki näyttää
pinnallisesti olevan toisin, mutta mikään
ei ole todellisuudessa muuttunut. Ahdis-
tus saa vain uudet kasvot. Vanhempien
sijasta etsimme hyväksyntää uskonnolli-
selta johtajalta.

Rakkaudeton narsismi

Jos emme aikuisena kykene kasvamaan
ulos tästä tilasta, jos emme pääse kiinni
omaan kokemustodellisuuteemme, pää-
dymme jatkuvasti kaipaamaan auktori-
teettia, joka kertoisi mitä tunnemme ja
miten meidän pitäisi tunteisiimme suh-
tautua. Elämän ytimen muodostava tyh-
jyys täytetään tottelevaisuudella, joka ju-
listaa haluttavaksi kaiken sellaisen käyt-
täytymisen, mikä saa auktoriteettihah-
mon vakuuttuneeksi kyvystämme olla
hänen mielensä mukaisia.

Kiltteydellä ja mukautuvaisuudella

pyrimme löytämään hyväksyntää ja rak-
kautta – toisin sanoen ihmisarvoa. Sitä,
jota emme vanhemmiltamme saaneet. Ja
näin tehdessämme sidomme itsemme en-
tistä lujemmin sairaaseen alistamiskult-
tuuriin, jonka päämääränä on paradok-
saalisesti kieltää ihmisyytemme. Alamme
itse käyttäytyä alistavasti.

Syntyy amoraalinen, harkitsematon,
molemminpuolisen vahvistamisen asen-
ne, yleinen olkapäälle taputtelu, suosik-
kijärjestelmät ja kaikki muut käyttäyty-
misroolit, jotka on pakattu hyvyyden,
isällisyyden, äidillisyyden tai kunnioituk-
sen kääreisiin, ja jotka peittävät alleen
hallitsemisen ja riippuvuuden tavoitteen.
Kyse ei ole rakkaudesta, vaan vankilasta,
narsistisesta hyväksikäytöstä, johon mo-
lemmat osapuolet ovat syyllisiä.

Alistava auttaja

Yhteisöissään moraalisina selkärankoina
toimivat ja muiden käyttäytymistä jäy-
kästi arvostelevat ja muita suvaitsemat-
tomat eivät ulkoisen käyttäytymisen
näyttävyydestä huolimatta välttämättä
koe hallitsevansa omia kokemuksiaan ja
tunteitaan. He päinvastoin saattavat ko-
kea tunteensa pelottaviksi ja kaoottisiksi.
Kaoottisiksi tunteidensa jättävien ihmis-
ten elämänhallinta perustuukin tuntei-
den ja kokemusten omakohtaisen ym-
märtämisen ja mielekkääksi tekemisen
sijasta tunteiden käsittelemättömyyteen.

Heikon omanarvontunteen omaavat
kieltävät kateellisina muiltakin ne tun-
teet ja kokemukset, joita ilman itse ovat
jääneet. Helpointa on piiloutua Jumalan,
byrokratian tai ”pakon” selän taakse, ja
kieltää muiden ihmisarvo. Tuhannen
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taalan kysymykseksi nouseekin, miten
esimerkiksi uskonnollisen yhteisön työn-
tekijä voi auttaa vaikeuksissa olevaa ih-
mistä  kohtaamaan vaikkapa  seksuaali-

suuteen ja kuolemaan liittyviä pelkoja ja
vaikeuksia, jos työntekijä ei uskalla koh-
data edes omia tunteitaan ja halujaan.

Vartija 50 vuotta sitten

Seurakunnallisessa toiminnassa kokee seurakunnan jäsen yhteyttä tai sen puut-
teen siinä toiminnassa, mihin hän itse osallistuu. Valitettavan usein seurakun-
nallinen toiminta on pääasiallisesti johtoportaiden varassa. Suora alistussuhde joh-
taa työntekijöistä piirien ja kerhojen johtajiin ja näistä seurakuntalaisiin. Yhteyden
kokeminen merkitsee vuorovaikutusta, missä kummaltakin taholta annettaisiin ja
vastaanotettaisiin vaikutteita. Vuorovaikutus tapahtuu tällöin yhtä joustavasti se-
kä ylhäältä alaspäin että päinvastoin. Toiminnan ollessa voimakkaasti työtekijä-
johtoista kerätään helposti vain seurailijoita, ihmisiä, jotka haluavat nojata toiseen,
ja karsitaan pois toimivat henkilöt.

– Marjatta Eskola Vartijassa 3/1961
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Pyhä, seksuaalisuus, väkivalta

Kaisa Raittila

Pyhä

Länsiväylällä, jota pitkin espoolainen
ajaa laatuautollaan metropolin sydä-
meen, on pyhä paikka. Tapiolan ja Laut-
tasaaren puolivälissä, heti Karhusaaren
jälkeen, rinta pakahtuu. Meri aukeaa sii-
nä aamuhämärän horisonttiin saakka.
Vuodenajasta riippuen se on milloin liik-
keessä, milloin tyven, ja taivas sen päällä
milloin yöpilven takaa auringolle aukea-
massa, milloin niin varovaisen sininen,
etten ymmärrä, miten se niin varovaise-
na osaa arkisen Helsingin yli levittäytyä.
Vieraisiin kaupunkeihin kulkevat laivat
näyttävät soutavan metrejä veden pin-
nan yläpuolella.

Kuulaana aamuna autojonon  perä-
valot ovat kuin pyhiinvaeltajien saatto.
Näin siihen liitytään, näin siitä irtaudu-
taan. Pienen pyhän hetken suunta on
sama.

Mutta jos minun katseeni kääntyy-
kin oikealle, merta pitkin, edessä ajavien
päät ovat kangistuneet katsomaan eteen.
Edes ne, jotka tekevät matkaa vieruspen-
killä tai bussin istuimella, eivät irrota
katsettaan lehdestä, kokouspaperista tai
puhelimestaan.

Jos minä saisin määrittää, päivään
puhkeavan meren näkeminen on pyhää,
lähes autuuttavaa katselemista. Minua
närkästyttää, etteivät kanssamatkustaja-

ni, nuo pyhäin saattoon liittyneet, katso
pyhäni suuntaan.

Hetkeä myöhemmin olen pilannut
pyhäni myös itse. Saarten lomitse siintä-
vä aukko, jota alkuun odotan sydän va-
vahdellen, muuttuu minulle instituutiok-
si. Käännän sen kohdalla päätä kuin se
olisi velvoittava rituaali. Astun samaan
suuntaan kulkeneiden ketjusta työpöytä-
ni ääreen vain kirjoittaakseni itselleni
työnkuvan: kohmettuneen pyhän va-
pauttaminen.

Toisella kädellä puran kaikkea sitä,
mitä autiomaahan pystytettyyn pyhään
telttamajaan on pantu kaikkein pyhim-
män piilottamiseksi. Mitä perinnäissään-
nöistä, häikäisysuojista ja paremmin tie-
täjistä, kun pyhä on jo paennut teltanlie-
peen alta. Toisella kädellä käännän väki-
valloin Länsiväylällä ajavan päätä: Näe
niin kuin minä näen!

Pyhä ei ole pikkusievä eikä sitä tär-
vele tottumus. Pyhä halkaisee Kaislame-
ren ja lyö miekkansa lohikäärmeen kau-
laan. Vain se, mikä minulle on totta, on
minulle pyhää. Itselleen pyhän edessä
kuka tahansa on tosissaan.

Seksuaalisuus

Olin pitkästi toisella kymmenellä, kun
ensimmäistä kertaa kuulin, että on mie-
hiä, jotka rakastelevat miesten kanssa, ja
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naisia, jotka rakastelevat naisten kanssa.
Lehdissä sellaisesta näytettiin koppalak-
keja ja piiskoja, miehillä olivat tiukat
nahkahousut jalassa. Se tuntui minusta
silloin samalla tavalla vieraalta ja pelot-
tavalta kuin jalalliset viinilasit tai ravin-
toloista kadulle hulmahtava tupakan
tunkkainen tuoksu. Siinä yhteydessä ei
koskaan puhuttu rakastamisesta, maton
ostamisesta yhteisen olohuoneen lattialle
tai siitä, kumpi hoitaa pyykit ja kumpi
siivoaa.

Itse tykkäsin pojista. Muistan ihan
tarkalleen, miten tuskin kolmeatoista
täytettyäni tunsin ruumiissa kaarelle tai-
pumisen vietin. En osaa kuvata sitä
muulla sanalla. Se oli  koko ruumiissa
tuntuva aistillisesti kaartuva niska, hidas
ranteen liike, se keveys ja kauneus, jota
mies ei pysty jäljittelemään. Jos peilin
edessä yritin, se ei näyttänyt siltä, miltä
se sisälläni tuntui, mutta riippumatta
siitä, ettei se näyttänyt siltä, ajattelin sitä
ihanimpana lahjanani miehelle. Siksi mi-
nusta tuntui niin merkilliseltä, että nuo-
ria miehiä näytti kiinnostavan naisessa
ihan muu, jokin paljon yksioikoisempi ja
tavanomaisempi.

Monta vuotta myöhemmin latinan-
luennolla kävi tyttö, jolla oli pojan nimi.
En saanut silmiäni hänestä. Tyttö oli niin
hämmentävä, että latinan pro meni läpi
hädin tuskin. Osasyynsä oli oppikirjan
marmoriveistoksellakin, upeavartaloisel-
la nuorella jumalalla, jonka huomasin
kesken amare-verbin taivutuksen herät-
tävän ruumiissani outoa levottomuutta.
Mutta pojanniminen tyttö oli niin hert-
tainen kuin nuori tyttö ikinä voi olla.
Hänellä oli kihara lyhyt tukka, johon

ensilumen aikaan kertyi kauniisti hiuta-
leita. Hän tuli aina täsmällisesti, valitsi
paikan suunnilleen samasta kohtaa, aika
edestä ja läheltä ikkunaa niin kuin minä-
kin. Usein hän istui aivan edessäni ja
tulimme vaihtaneeksi muutaman sanan.
Hänellä oli tapana hymyillä ujosti lau-
seensa lopuksi, ja hän auttoi aina, kun en
muistanut, miten se monikon kolmas
menikään. Hän olisi ollut kenen tahansa
lempiminiä. Jos hän ei olisi ollut poika.

Mitä on olla nainen ja mitä on olla
mies ja mitä on saada olla se, mikä on,
minä aloin kysyä. Kun ihmiset nyt ympä-
rilläni puhuvat seksuaalisesta vähem-
mistöstä juuri sillä tuomitsevalla koppa-
lakki- ja piiskakielellä, minusta tuntuu
käsittämättömältä, miten he voivat – itse
vapaina rakastamaan – sanoa toisen yk-
sinäiselle sydämelle, ettei sinulla ole lupa
ostaa mattoa yhteisen olohuoneen lattial-
le.

Seksuaalisuus on paljon enemmän
kuin rakastuminen, yhtymisen akti, per-
heen perustaminen, lisääntyminen, yh-
teisen maton ostaminen. Seksuaalisuus
on minussa joka paikassa. Jos joku käs-
kisi minun jättää toteuttamatta seksuaa-
lisuuttani, hän komentaisi minussa vää-
jäämättä vyöryvää valtamerten ja ava-
ruuksien, värien, tuoksujen, makujen, sa-
nojen ja hiljaisuuden hyökyä. Ikään kuin
se olisi rajattavissa ohikiitäviin hetkiin
lakanoiden välissä ja ikään kuin se lak-
kaisi vyörymästä, jos en enää koskaan
hyväilisi toista tai antautuisi pyhiin leik-
keihin hänen kanssaan. Samat ihmiset,
jotka ovat pitäneet paavillisena harhana
ja itselleen sopimattomana katolisten
pappien selibaattia, nostavat sen nyt esi-
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kuvaksi niille, joiden pitäisi heidän mie-
lestään lakata rakastamasta. He puhuvat
seksuaalisuudesta niin kuin se olisi irral-
linen esine, kondomi joka puetaan päälle
ja pannaan välillä narulle kuivumaan
niin kuin köyhässä, aidsin runtelemassa
Afrikassa.

Väkivalta

Elokuvassa on patinoituneen keltainen
sävy ja kuva tuntuu tulevan kuin verhon
takaa, unesta, vähän niin kuin Lars von
Trierin ohjaamassa tanskalaissarjassa.
Päähenkilö on pyöreähkö, tavallisennä-
köinen mies, mikäli oikein muistan. Koh-
dassa, josta nyt puhun, hän levittää pöy-
dälle tukun mustavalkoisia valokuvia,
joissa ihmiset hymyilevät, juoksevat,
nauravat, halailevat toisiaan, kiirehtivät
ruuhkassa.

”Kukaan heistä ei tiedä sitä vielä”,
sanoo elokuvan päähenkilö. ”Mutta koh-
ta jonkun elämä muuttuu peruuttamat-
tomasti.”

Se on väkivaltaa. Väkivaltaa on elä-
män mielettömyys, kaikki ihmisestä riip-
puva ja ihmisestä riippumaton, mikä pa-
kottaa minut uuteen asentoon. Lyöntejä
eivät ole vain ne, jotka tirskauttavat ve-
ren tai murtavat luun. Rakkautta ikävöi-
välle lyönti on se, kun rakastettu kääntää
katseensa pois.

Vain uhri tietää, mitä on olla väkival-
lan kohde, eikä sitä auta ulkopuolisen
käydä tikulla kääntelemään. Syyllisyy-
teen taipuvainen uhri tekee sen itse:
Enkö kerjännyt kovaa kättä, kun jätin
isää tottelematta? Ehkä viettelinkin itse
sen keski-ikäisen, joka tarttui ruumiisee-
ni, kun olin nupulla vasta? Tietenkin
toinen petti, kun ei minussa ollut kyllin.

Mutta minä itsekö löisin? Sitä en
myönnä. Jos kylmenen tai katson toisaal-
le, teen sen vain siksi, etten omalta lyö-
dyksi tulemiseltani muuta voi. Ylläpidän
sukupolvien kierrettä, kun en tunnista
iskuun pakottavaa haavaa. Julmin väki-
valta on kohtaloiden sanelemissa vaille-
jäämisissä, jotka silpovat ja ruhjovat
kaikkialla, missä vaille jääneet ihmiset
ovat.

Niin sivaltavan tarkka on ruumiin
muisti, että yhdessä torjuvassa eleessä se
tuntee uumenessaan kaiken koskaan ko-
kemansa surun. Juuri sen takia tämä on
niin kohtuutonta: jos minun ruumiini
muistaa, muistavat muidenkin ruumiit.
Ne muistavat, miten olen niitä kosketta-
nut ja miten ne torjunut. Juuri tänään
jätän lähtemättömiä jälkiä.

Juttu on kursittu kokoon Radio Suomes-
sa vuosina 2003 ja 2004 lähetettyjä Ääni-
päiväkirjoja surutta hyväksi käyttäen.
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”Kaikki viittaa siihen, että
mitään jumalaa ei ole”:
viimeaikaisen uskonto-
keskustelun tarkastelua

Leo Näreaho

Uskontoon, hengellisyyteen ja kirkkoon
liittyvät kysymykset ovat Suomessa
nousseet viimeisen vuoden aikana suo-
rastaan hämmästyttävän voimakkaasti
esille. Luterilainen kirkko on joutunut
polttopisteeseen TV 2:n viimesyksyisen
homoilta-keskustelun jälkeen. Myös us-
konnon yhteiskunnallista ja maailman-
katsomuksellista roolia pohtivaa suo-
menkielistä kirjallisuutta ilmestyy tasais-
ta tahtia. Osittain kysymys on Suomeen-
kin heijastuvasta kansainvälisestä us-
kontokeskustelusta. Anglosaksisissa
maissa ns. uusateistiset kirjoittajat (mm.
Richard Dawkins, Daniel Dennett)
ovat synnyttäneet voimakkaan polemii-
kin. Heidän kirjansa ovat olleet reaktioi-
ta ensisijaisesti amerikkalaiseen keskus-
teluun uskonnon ja tieteen suhteesta.
Yhdysvalloissa konservatiiviset uskon-
nolliset piirit – monien tieteilijöiden, filo-
sofien ja poliitikkojen tukemana – eivät
suinkaan tyydy perääntymistaisteluun,
vaan yrittävät vyöryttää uskonnollisia
käsityksiä tieteen alueelle. Viime vuosien

esimerkki tästä on evoluutioteoriaa ar-
vosteleva ns. Intelligent Design -liike.
Suomessa amerikkalaista, filosofis-teolo-
gista tieteen kritiikkiä on sympatisoinut
mm. Tapio Puolimatka monissa kir-
joissaan. Islamin kansainvälinen nousu
taas on synnyttänyt keskustelua uskon-
non yhteiskunnallisesta roolista – myös
Suomessa. Globaalia, yhteiskunnallista
uskontokeskustelua edustaa Juha Sih-
vola uusimmassa kirjassaan Maailman-
kansalaisen uskonto.

Tässä kirjoituksessa tarkastelen lä-
hemmin kolmea viime vuoden (2010) lop-
pupuolella ilmestynyttä suomenkielistä
teosta. Nämä ovat Ilkka Pyysiäisen Ju-
malaa  ei ole (Vastapaino)  ja Aku  Vi-
salan Mitä tiede ei voi kertoa sinulle
(Perussanoma) ja Michael Martinin
toimittama, eneglanninkielisestä alkute-
oksesta suomennettu Ateismi (Vastapai-
no). Kahdessa ensin mainitussa kirjassa
on lähtökohtana tieteen (erityisesti luon-
nontieteen) ja uskonnon välisen suhteen
tarkastelu. Ilkka Pyysiäinen on tullut
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viime vuosina  tunnetuksi kognitiivisen
uskontotieteen edustajana ja myös yleis-
tajuisten uskontokirjojen kirjoittajana.
Aku Visala on 2009 väitellyt nuoremman
polven uskonnonfilosofi. Kolmas, usean
kirjoittajan artikkeleista koostuva teos,
on erityisesti filosofista ateismin puolus-
tusta.

Rehellistä uskoa

Pyysiäisen kirja Jumalaa ei ole on vetä-
västi kirjoitettu pamfletti, jossa hän tun-
nustautuu ateistiksi ja perustelee kan-
taansa erityisesti vetoamalla tieteen
murskaavaan todistusvoimaan. ”Ristirii-
toja [uskonnon ja tieteen välillä] on ollut
ja on, ja kun niitä on ratkaistu, on voit-
tajana aina ollut tiede. Uskonto ei ole
voinut korjata tiedettä ainoankaan yksi-
tyiskohdan osalta.” (s. 128). Uskonnolli-
set väitteet täytyy asettaa tieteen läpiva-
laisuun. Uskonnon edustaja ei voi paeta
tilannetta väittämällä, että uskonnolliset
lausumat on tulkittava vähemmän kirjai-
mellisesti, ei-faktisesti. Tällainen tulkin-
ta on Pyysiäisen mukaan vahvistunut
vasta sen jälkeen, kun arkiajatteluun
pohjaaville uskonnollisille väitteille on
kehittynyt vastavoimaksi luonnontiede,
joka antaa tieteellisen selityksen maail-
man ilmiöille. Pyysiäinen vetää tässä to-
sin mutkia suoriksi: toki jo vähintäänkin
Augustinuksesta lähtien on ollut ole-
massa Raamatun ei-kirjaimellisen tul-
kinnan perinne. Joka tapauksessa – kir-
joittaja korostaa – sekä tiede että uskonto
esittää maailmaa koskevia tosiasiaväit-
teitä. Tällöin uskova astuu samalle kes-
kustelun alueelle kuin tieteilijäkin. Siksi
uskovan on sitouduttava myös samoihin

rationaalisuuden kriteereihin kuin tie-
teen edustajan. Uskonnollisen ihmisen
velvollisuus on vastata järkiperäiseen us-
konnollisten käsitysten kritiikkiin.

Pyysiäinen löytää uskonnollisista
opeista – hän keskittyy kristinuskoon –
perustavia ristiriitoja. Kovaa kohtelua
saa kirjoittajan taholta kristillinen us-
kontunnustus neitseestäsyntymis- ja
ylösnousemusoppeineen (Jeesuksen am-
moiset ”ilmestymiset” eivät eroa Elvik-
sen myöhemmistä ”ilmestyksistä”), mut-
ta erityisen pitkään Pyysiäinen kirjoittaa
demoneista ja eksorkismista. Tämä pai-
notus jää ihmetyttämään. Monille ei-us-
kovaisillekin tutumpi esimerkki olisivat
karismaattisten yhteisöjen väitetyt ihme-
parantumiset. Suomessa on tehty kaksi
laajahkoa selvitystä kerrotuista ihmepa-
rantumistapauksista (Matti A. Mietti-
sen väitöskirja vuodelta 1990 sekä Mar-
kus Hirsilän ja Vesa Maanselän selvi-
tys vuodelta 2006; esitys löytyy verkosta).
Molempien tutkimusten lopputulos on
sama: monista väitteistä huolimatta tut-
kijat eivät löytäneet yhtään poikkeuksel-
liseksi (”ihmeeksi”) luokiteltavaa paran-
tumista!

Väitettyjä parantumisihmeitä ja ek-
sorkismia kritisoivat varmasti myös kou-
lutetut teologit (Pyysiäinen lainaa mm.
Mikko Heikkaa). Mutta Pyysiäiselle
usko demoneihin on seurausta samasta
kristillisestä opista, johon myös (ainakin
monet) teologit sitoutuvat. Pyysiäisen
tieteellispohjainen kristillisen opin kri-
tiikki ei tietenkään ole uutta tai sinänsä
omaperäistä, mutta hänen arvostelunsa
ydin ei ole vain tieteellisessä kritiikissä.
Hän painottaa älyllisen rehellisyyden
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vaatimusta myös uskonnon ja teologian
alueella; tästä vaatimuksesta olen samaa
mieltä. Teologeilla ja kirkon edustajilla
täytyy olla rohkeutta tunnustaa ristirii-
dat tieteen ja uskonnon oppien välillä.
Sen lisäksi heidän velvollisuutensa on
tarjota mielekkäitä selityksiä uskonnol-
listen oppien tueksi, jos kerran uskonnon
väitteiden ajatellaan kuvaavan reaalisia
tapahtumia eikä uskonnollista kieltä ym-
märretä ei-realistisesti. En usko, että ko-
vinkaan  moni koulutettu  nykyihminen
pitää vakuuttavana piispallista selitystä,
jonka mukaan neitseestäsyntyminen
kuuluu ”ihmettelyn kategoriaan”.

Jumalainen rationaalisuus

Suuri kysymys koskee kuitenkin sitä,
onko kenenkään milloinkaan rationaalis-
ta sitoutua uskonnon (kristinuskon) op-
peihin. On huomattava, että rationaali-
suudelle ei ole olemassa ehdottomia ob-
jektiivisia kriteereitä (ei ole rationaali-
suuden ”algoritmia”). Kuvitellaan, että
syvästi alkoholisoitunut henkilö on jou-
tunut elämässään lopulliseen tienhaa-
raan. Hän kokee voimakkaasti, että hä-
nellä on kaksi mahdollisuutta: joko pää-
tyä pullon kera hautaan tai turvautua
Jumalan apuun. Jälkimmäistä ratkaisua
hänelle ovat välittämässä tietyn kristilli-
sen yhteisön edustajat. Eikö tällaisessa,
pakottavassa tilanteessa henkilön omas-
ta näkökulmasta ole täysin rationaalista
valita usko Jumalaan? Hänen on yksin-
kertaisesti vaikea nähdä muita vaihtoeh-
toja, jos aikoo jatkaa elämäänsä. Esimer-
kin alkoholistin näkökulmasta olisi suo-
rastaan irrationaalista torjua Jumala-us-
kon suoma jatkoaika elämälle viittaamal-

la kolminaisuusopin ristiriitoihin tai ny-
kykosmologian todistukseen Jumala-ole-
tuksen tarpeettomuudesta. Jos henkilö
uskonsa avulla raitistuu ja muuttuu yh-
teiskunnan produktiiviseksi jäseneksi,
eikö hän silloin ole tehnyt rationaalisen,
”oikean” ratkaisun? Uskomustemme ja
maailmankatsomuksemme rationaali-
suuteen kuuluu toki ”objektiivinen”, tie-
teelliseen tietoon pohjaava elementti,
mutta siihen kuuluu muutakin. Ratio-
naalisuus on myös kontekstisidonnaista.

Edellisen kappaleen esimerkin kal-
taista, pragmatistista asennetta uskon-
nolliseen uskoon on Suomessa viime vuo-
sina edustanut Sami Pihlström. Sen
vahvuutena on, että se ottaa vakavasti
uskovan oman näkökulman. Maailman-
katsomuksen rationaalisuutta ei voi täy-
sin irrottaa siitä, kuinka hyvin katsomus
toimii tietyn henkilön elämässä. Pyysiäi-
nen vastaisi tähän luultavasti, että esi-
merkissä kuvatun alkoholistin uskomuk-
set Jumalasta ovat silti lopulta tieteen
kanssa ristiriidassa. Ja koska tiede on
paras tiedonhankinnan menetelmä – ja
siksi sen tulokset ovat myös paras ratio-
naalisuuden kriteeri – on esimerkkimme
alkoholistinkin järkevintä viimeistään
raitistuttuaan luopua Jumala-uskostaan.

Kuinka hyvin Pyysiäinen sitten on-
nistuu kirjassaan perustelemaan Juma-
la-uskon perimmäisen epärationaalisuu-
den ja tarpeettomuuden? Hänen ydin-
väitteensä on, että Jumalaa ei tarvita
selittävänä tekijänä maailman ja kos-
moksen toimintaa tutkittaessa. ”Juma-
lan” käsite on aivan liian epämääräinen,
jotta sitä voitaisiin hyödyntää esimerkik-
si kosmologian teorioissa. Jumalan mu-
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kaan tuominen ei tarjoa minkäänlaista
selittävää mekanismia fysiikan tai biolo-
gian alueella. Pyysiäinen torjuu – sangen
kevyesti – teologien ilmeisen vastaväit-
teen, että Jumalan ei ole tarkoituskaan
olla maailman toimintaa selittävä kate-
goria. Pyysiäisen mukaan kristityt eivät
lopulta pidä, uskontoaan harjoittaessaan,
Jumala-puhetta vertauskuvallisena –
vaikka turvautuvatkin mielellään ver-
tauskuvallisuuteen puhuessaan luon-
nontieteilijöiden kanssa.

Hämmästyttävää kyllä, Pyysiäinen ei
itse anna kirjassaan selvitystä, mihin hän
viittaa puhuessaan Jumalasta. Jos Juma-
lan käsite on epäselvä, miksi kirjoittaja ei
määrittele, millaista Jumala-käsitettä
hän itse on arvostelemassa? Tämä epä-
selvyys vie pohjaa kritiikiltä. Kirjan kes-
kiössä on kristinuskon Jumala-käsityk-
sen ja opin kritisoiminen. Mutta kristin-
uskon Jumalakin voidaan ymmärtää mo-
nella tavalla; ja Jumala voidaan ymmär-
tää myös kristinuskon perinteestä poik-
keavalla tavalla. Tällöin päädytään kes-
kustelemaan filosofisin argumentein eri-
laisista teismin muodoista (voidaan pu-
hua esim. klassisesta teismistä, panen-
teismistä tai prosessiteismistä). Tämä
keskustelu on sangen sofistikoitunutta
eikä sitä ehkä ole järkevää käsillä olevan
kirjan kaltaisessa teoksessa analysoida,
mutta reiluuden nimessä kirjoittajan oli-
si pitänyt siitä edes muistuttaa.

Pyysiäinen kyllä näyttää viittaavan
abstraktimpaan Jumala-keskusteluun (s.
134). Hän kuittaa sen merkityksettö-
mäksi toteamalla, että tällaisen keskus-
telun myötä Jumalasta tulee liian ab-
strakti olio; Jumala-uskon merkitys käy-

tännön elämän kannalta häviää. Ensin
Pyysiäinen kritisoi teologeja ja uskonnon
edustajia siitä, että näillä ei ole tarjota
uskottavaa Jumala-käsitystä. Jos tällais-
ta filosofista ja abstraktimpaa käsitystä
sitten tarjotaan, hän torjuu sen toteamal-
la, että sillä ei ole merkitystä käytännön
uskon kannalta! Mutta miksi Jumala-us-
kon kriteerinä pitäisi olla ihmisten ns.
arkikäsitys Jumalasta? Tässä kohden
kirjoittajalla taitaa pistää esiin kognitiivi-
sen uskontotieteilijän pukinsorkka: ”to-
dellista” uskonnollisuutta on tutkittava
selvittämällä ihmisen erilaisia arkiusko-
muksia tuottavien kognitiivisten raken-
teiden toimintaa. Mutta eihän esimerkik-
si moraalin normatiivista sisältöäkään
voi selvittää tai oikeuttaa tutkimalla pel-
kästään ihmisten tosiasiallisia moraa-
liuskomuksia. Yhteisö voi olla moraali-
sesti väärässä ja yksi ainoa ihminen oi-
keassa. Yksinkertaista rakkauden sano-
maa julistava uskovainen voi olla oikeas-
sa ja sata kyynistä uskontotieteilijää vää-
rässä.

Eikö teistiseen, persoonalliseen Ju-
malaan uskovalle henkilölle riitä, ettei
hänen uskonsa ole ristiriidassa tieteen
käsitysten kanssa? Hän ei suinkaan tar-
vitse Jumalaa paikkaamaan esimerkiksi
evoluutioteorian aukkoja. Teistille Juma-
la on koko olevaisuuden, kaikkeuden pe-
rusta. Tällöin puhutaan kategoriasta,
joka tietenkin on lopulta aistihavainto-
jemme ja tieteen tutkimien kategorioiden
tuolla puolen. Siksi ei ole mielekästä vaa-
tia, että Jumala esiintyisi selittävänä te-
kijänä esimerkiksi kosmologian teoriois-
sa. Mutta miksi Jumala-oletusta sitten
ylipäänsä tarvitaan, kysyy Pyysiäinen
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edelleen. Oma vastaukseni perustuu ma-
terialistisen metafysiikan kritiikkiin.
Pyysiäisen kirjassa filosofisena taustaole-
tuksena on luonnontieteeseen pohjaava
materialismi, vaikka kirjoittaja ei tätä
suoraan ilmaisekaan. Materialismin mu-
kaan kaikki maailman perusoliot ovat
materiaalisia (ei-tietoisia) ja muut, perus-
olioista koostuvat oliot, saavat kausaali-
sen     vaikutusvoimansa     perusolioilta.
Maailma on siis lopulta eräänlainen ma-
teriaalis-kausaalisten voimien kokonai-
suus. Tällainen käsitys jättää tietoisuu-
den syntymisen ja ilmenemisen maail-
massa mysteeriksi. Sen mukaan jossain
evoluution vaiheessa täysin ei-tietoisesta
materiasta ponnahtaa esiin tietoisuus.
Väitettä  voi  verrata  tilanteeseen, jossa
kaksiulotteisesta  tasosta  nousee mysti-
sesti esiin kolmas ulottuvuus. Ei: uskot-
tavamman metafysiikan mukaan tietoi-
suus on yhtä todellinen ja redusoimaton
osa maailmaa kuin materiakin. Tietoi-
suus on ikään kuin aineen kokemukselli-
nen ”sisäpuoli”. Tästä näkemyksestä ei
sinänsä seuraa Jumalan olemassaolo,
mutta jonkinasteinen teistinen Jumala-
oletus on sen luonnollinen liittolainen.
Samoin kuin ihminen on tietoinen ruu-
miistaan, on Jumala tietoinen kosmok-
sesta. Jumala on koko kosmoksen ”sisä-
puoli”, maailman ”sielu”. Maailmassa on
kyse yhtä lailla tietoisuuden kuin mate-
riankin evoluutiosta. Tällaista panenteis-
tistä maailmankuvaa – maailma on Ju-
malassa, osa Jumalaa – ovat kehitelleet
mm. Charles Hartshorne ja A. N.
Whitehead.

Kristinusko ja tiede: päällekkäisiä

pyrkimyksiä?

Aku Visala kartoittaa laajassa, runsailla
lähteillä pohjatussa kirjassaan erilaisia
mahdollisuuksia ymmärtää kristillisen
teologian ja luonnontieteen suhde. Kirja
on kirjoitettu kristityn näkökulmasta,
mutta kirjoittaja ei tarjoa jumalatodis-
tuksia tai ylipäänsä vahvoja uskonnollis-
ta uskoa puolustavia teesejä. Tässä suh-
teessa ateistisesti asennoitunut lukija
joutuu pettymään (!). Visalan kirja toimii
kuitenkin Pyysiäisen kirjan lukijoille tär-
keänä muistutuksena siitä, että tieteen ja
uskonnon suhteesta käydään teologien ja
filosofien toimesta hienosyistä keskuste-
lua.

Visala kuvailee – ehkä turhankin la-
veassa – kirjassaan luonnontieteiden (fy-
siikan, biologian) teorioita ja jopa histo-
riaa. Mukana on myös pätevästi esitettyä
tieteenfilosofiaa. Joihinkin yksityiskoh-
tiin tosin voisi puuttua; samoin teoksen
kieliasu olisi kaivannut viimeistelyä. Vi-
sala on Pyysiäisen tavoin teologinen rea-
listi: uskonnollinen puhe Jumalasta on
ymmärrettävä realistiseksi, ei vertausku-
valliseksi, puheeksi ihmisestä riippumat-
tomasta transsendenttisesta todellisuu-
desta. Tällöin tieteen ja kristinuskon
suhde voidaan Visalan mukaan ymmär-
tää kolmella tavalla: tiede ja uskonto
(teologia) ovat ristiriidassa keskenään;
tiedettä ja uskontoa on pidettävä täysin
erillisinä alueina; tai tieteen ja uskonnon
pyrkimykset ja väitteet menevät osittain
päällekkäin.

Visala puolustaa viimeistä, päällek-
käisyys- eli yhteensopivuusmallia. Sa-
malla hän haluaa harjoittaa (mm. Alis-
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ter McGrathiin tukeutuen) luonnolli-
sen teologian sijasta luonnon teologiaa.
Jälkimmäisen tavoitteena ei ole tarjota
kaikkia vakuuttamaan pyrkiviä Jumala-
todistuksia, vaan siinä Jumalan olemas-
saolo oletetaan lähtökohtana. Tämän jäl-
keen voidaan todeta, että luonnontieteen
tulokset sopivat yhteen Jumala-oletuk-
sen kanssa. Esimerkiksi ihmisjärjelle ym-
märrettävä luonnon järjestys ja säännön-
mukaisuus ovat täysin odotettavissa ole-
via maailman piirteitä, jos Jumala on
luonut maailman ja kosmoksen. Päällek-
käisyysmalliin liittyy myös Visalan ko-
rostama teologinen realismi, jota hän
vertaa tieteelliseen realismiin. Molem-
missa oletetaan, että on olemassa ihmi-
sestä riippumaton maailma ja että ihmi-
nen voi tuosta maailmasta saada tietoa.
Yhteisen lähtökohdan ansiosta teologia ja
tiede voivat toimia keskustelukumppa-
neina.

Luonnon teologin mukaan hänen ei
ensin tarvitse todistaa Jumalan olemas-
saoloa tai kaikkien muidenkaan uskon-
nollisten väitteiden totuutta tieteellisesti
voidakseen puhua Jumalasta. Syynä on
se, ettei tiede, eikä mikään muukaan
menetelmä, voi tarjota kaikenkattavaa
tiedon ja tietämisen oikeutuksen perus-
taa. Tällöin teologille Jumala-usko voi
toimia oikeutettuna tiedollisena lähtö-
kohtana, joka täydentää tieteen antamaa
kuvaa maailmasta.

Jos Jumalan olemassaoloa ja muita
uskonnollisia uskomuksia ei lopulta tar-
vitse perustella muiden tiedollisten väit-
teiden avulla, mihin usko Jumalaan maa-
ilman järjestyksen lähteenä perustuu?
Visala toteaa – McGrathia seuraten –

ettei luonnon tuntemisesta voi edetä Ju-
malan tuntemiseen ilman Jumalan puo-
lelta tulevaa ilmoitusta. Voidaksemme
”nähdä luonnossa Jumalan vaikutuksen,
on meidän ensin oltava itse Jumalan vai-
kutuksen (ilmoituksen) kohteena.” (s.
108).

Tällainen lähtökohta herättää monia
kysymyksiä. Miten ilmoitus määritel-
lään? Mikä on ns. oikeaa ilmoitusta? Jos
ei-kristillinen ilmoitus ei kelpaa, mikä
sitten tekee kristillisestä ilmoituksesta
oikeanlaista? Näyttää selvältä, että täl-
löin ilmoituksen asema on autonominen,
ts. sitä ei voida perustella ilmoituksen
ulkopuolisilla väitteillä. Siten ilmoituk-
sella on eräänlainen perususkomuksen
asema. Näin päädytään hyvin lähelle ns.
reformoidun epistemologian kantaa, jon-
ka tunnetuin edustaja on amerikkalainen
kalvinistifilosofi Alvin Plantinga. Suo-
messa hänen viitoittamaansa tietä on
seurannut Tapio Puolimatka. Itse pidän
tällaista lähtökohtaa lähinnä aidon hen-
gellisyyden umpikujana. Visalan olisi pi-
tänyt kirjassaan tehdä rohkeammin joh-
topäätöksiä teologisesta realismistaan ja
tutkia täsmällisemmin, mitä seurauksia
sillä on. Millä tavalla ja missä määrin
teologian on omaksuttava tieteen mene-
telmät ja tulokset (s. 109)? Visala haluaa
teologisella realismillaan torjua raama-
tullis-teologisen  literalismin, joka pitää
ilmoitettuja totuuksia muuttumattomi-
na. Toisaalta hän itse hyväksyy ilmoituk-
sen Jumalaa ja sitä kautta maailmaa
koskevan tiedon perustaksi. Voiko siis
tieteellinen tieto – ja missä määrin –
vaikuttaa ilmoituksen kautta saatuun
tietoon? Jos ilmoitusta voidaan tulkita
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radikaalisti uudelleen tieteellisen tiedon
valossa, kuinka itsenäinen rooli ilmoituk-
sella silloin enää on?

Itse asiassa Visalan kirjassa on sama
hämärä kohta kuin Pyysiäisen teoksessa-
kin: mikä on (kristillisen) ilmoitusteis-
min ja filosofisen teismin suhde? Kum-
paa teismiä on ensisijaisesti tarkoitus kri-
tisoida tai puolustaa? Yleisen, filosofisen
teismin puolustamisesta ei tietenkään
tarvitse seurata kristillisen ilmoitusus-
kon puolustaminen. Visala esittelee eri-
laisia teismin muotoja, mutta hän ei ra-
kenna niistä siltaa kannattamansa luon-
non teologiaan kuuluvan ilmoitususkon
suuntaan. Panenteismin kohdalla jään
ihmettelemään Visalan luonnehdintaa,
jonka mukaan panenteismille on olen-
naista, että ”Jumala ei ole erillinen luo-
makunnasta, vaan osa sitä.” (s. 192).
Asiahan on päinvastoin: panenteistille
maailma on osa Jumalaa eikä toisin päin.

Ateismia laajalla rintamalla

Michael Martinin toimittama suomen-
nettu Ateismi on laaja-alainen ateismin
puolustus. Kirja koostuu erittäin kiinnos-
tavista historiallisista, yhteiskunnallisis-
ta ja erityisesti filosofisista artikkeleista,
joissa yhtäältä arvostellaan teististen us-
komusten ristiriitaisuuksia ja toisaalta
perustellaan ateismin paremmuutta
maailmankatsomuksena. Mukana on
myös uskonnonfilosofi William Lane
Craigin vasta-artikkeli ateismin teisti-
sestä kritiikistä. Kirjan käännös etenee
tyydyttävästi, mutta paikoittain sujuvoit-
tamisen varaa olisi ollut. Kaikkien filoso-
fisten termien kohdalla ei ole johdonmu-
kaisesti käytetty suomenkielessä vakiin-

tunutta vastinetta (esim. tietoteoreetti-
sen ”fundamentalismin” sijaan suomes-
sakin puhutaan ”foundationalismista”
englannin alkutermiä seuraten).

Ateismi tarjoaa abstraktia uskonnon-
filosofista argumentointia, josta Pyysiäi-
sen kirjan kohdalla muistutin. Siinä tar-
kastellaan kriittisesti perinteisiä Jumala-
todistuksia, mm. ontologista, kosmologis-
ta ja teleologista argumenttia. Osansa
saavat myös kahden ehkä tunnetuimman
viime vuosien filosofisen teismin puolus-
tajan, Alvin Plantingan ja Richard
Swinburnen, teoriat.

Erilaisia jumalatodistuksia kehitteli-
vät  jo  antiikin Kreikan filosofit  (myös
klassisessa hindulaisuudessa käytiin filo-
sofista keskustelua Jumalan olemassa-
olosta). Nykyisten Jumala-todistusten
juuret johtavat keskiajalle ja erityisesti
Tuomas Akvinolaiselta periytyviin ar-
gumentteihin. Näiden argumenttien on-
gelmana on, että jokin niiden premisseis-
tä eli oletuksista voidaan aina uskotta-
vasti kieltää; tämän osoittaa Ateismi-kir-
jassa erityisesti Richard M. Gale omas-
sa artikkelissaan.

Seurauksena tästä ei kuitenkaan ole
se, ettei millään perinteisellä Jumala-to-
distuksella olisi lainkaan uskottavuutta.
Ajatellaan esimerkiksi kosmologista ar-
gumenttia. Se muotoillaan usein ns. riit-
tävän syyn periaatteen avulla. Periaate
sanoo, että kaikella, mikä on olemassa,
on selitys (syy, peruste) olemassaololleen.
Selittävä peruste on joko olion ulkopuoli-
nen tekijä tai olion omaan välttämättö-
mään olemassaoloon perustuva. Sama
koskee silloin myös kosmosta kokonai-
suutena – ainakin, jos torjutaan Humen
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esittämä vastaväite, jonka mukaan koko-
naisuuden olemassaolo on selitetty, kun
jokaisen osan olemassaololle on annettu
selitys (miksi näin pitäisi olla?). Jos ateis-
ti hyväksyy riittävän syyn periaatteen,
hän voi väittää, että kaikkeuden olemas-
saololle ei tarvita ulkopuolista syytä; se
on välttämättä olemassa ja siten oman
olemisensa syy. Mutta teisti voi kiistää
tämän. Miksi ei olisi mahdollista, että
maailmankaikkeus (tai -kaikkeudet) ei
olisi lainkaan syntynyt? Monet filosofit
ovat pitäneet täysin mielekkäänä kysyä,
miksi ylipäänsä on jotain olemassa. Siten
teisti voi väittää, että kaikkeudella täytyy
olla sen itsensä ulkopuolinen peruste,
joka on välttämättä olemassa, nimittäin
Jumala. Miksi syiden tai perusteiden ket-
ju ei voisi jatkua loputtomiin, kysyy ateis-
ti. Tähänkin teisti voi antaa uskottavia
vastauksia.

Tarkoitukseni ei ole yrittää osoittaa
kosmologista argumenttia ehdottoman
päteväksi. Huomautukseni toimivat pi-
kemminkin muistutuksena siitä, että
puolustettavissa oleva kosmologinen ar-
gumentti on mahdollista muotoilla. Siten
argumentti voi olla omalta osaltaan tuke-
massa jonkinasteisen teistisen uskomuk-
sen rationaalisuutta. On joka tapaukses-
sa selvää, että puhuttaessa koko kaik-
keuden alusta meidän normaaliin koke-
mukseemme kuuluvat ajan, avaruuden ja
syy–seuraus-suhteiden kategoriat alka-
vat menettää sisältöään (Immanuel
Kant kritisoi kosmologisia argumentteja
tällä perusteella). On kiinnostava havai-
ta, että mystikot kuvaavat kokemuksiaan
samalla tavoin: mystisessä kokemukses-
sa arkikokemuksen koordinaatisto kor-

vautuu täysin uusilla ulottuvuuksilla.
Puhuvatko kosmoksen syntyä tutkivat
kosmologit ja mystikot – erilaisin ku-
vauksin – samasta ”alkukoordinaatistos-
ta”? On sinänsä ironista, että monet
luonnontiedettä metafyysisenä tienviit-
tanaan pitävät henkilöt juhlivat fysiikan
(kvanttimekaniikan, kosmologian) para-
dokseja sisältäviä kuvauksia todellisuu-
desta, mutta etsivät mystisille kokemuk-
sille ”selityksiä” poikkeavasta aivotoi-
minnasta. Tämä osoittaa jälleen edellä
mainitsemani kokemuksellisen tietoisuu-
den merkityksen. Jos subjektiivinen, ko-
kemuksellinen tietoisuus otetaan meta-
fyysisesti vakavasti, voidaan koeteltuja
mystisiä kokemuksia  pitää kuvauksina
sellaisista todellisuuden ulottuvuuksista,
joita arkikokemus ei tavoita.

Kosmologisen argumentin tarkastelu
nostaa esiin toisenkin, koko Ateismi-kir-
jalle keskeisen piirteen. Kirjoittajat kriti-
soivat klassisen teismin Jumala-käsitys-
tä. Sen mukaan Jumala on ikuinen,
muuttumaton, yksinkertainen (vailla
osia), kaikkiallinen ja Hänessä on kaikki
täydellisyydet (kaikkihyvyys, kaikkivoi-
puus, kaikkitietävyys). Patrick Grim
osoittaa artikkelissaan terävästi erityi-
sesti kaikkivoipuuden ja kaikkitietävyy-
den käsitteiden ongelmat. Mutta entäpä
jos ainakin joistakin täydellisyyksistä
luovutaan Jumalaa määriteltäessä? Näin
tehdään Hartshornen ja Whiteheadin in-
noittamassa panenteistisessa prosessi-
teologiassa. On esimerkiksi outoa ajatel-
la, että hyvyydellä tai rakkaudella voisi
olla ylärajaa (”kaikkihyvyys”). Tai kuin-
ka muuttumaton Jumala voi olla aidossa
suhteessa muuttuvaan maailmaan? Aja-
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tellaan jälleen edellä mainittua kosmolo-
gista argumenttia. Prosessiteistisen nä-
kemyksen mukaan Jumala ei ole maail-
man ulkopuolinen luoja, vaan pikemmin-
kin eräänlainen platonilainen demiurgi,
joka luo kaaoksesta kosmoksen. Kaik-
keudella on siten oma, ainakin jossain
määrin itsenäinen olemassaolonsa suh-
teessa Jumalaan. Jumala ei luonut maa-
ilmaa tyhjästä. On ironista, että William
Lane Craig teismiä puolustavassa kirjan
artikkelissa vetoaa metafyysiseen intui-
tioon, jonka mukaan tyhjästä (ei-mis-
tään) ei voi syntyä mitään (s. 122). Sa-
malla hän kuitenkin edellyttää, että Ju-
mala loi maailman tyhjästä! Prosessiteis-
min puolustaja voi väistää ainakin useat
klassista teismiä vastaan suunnatut ar-
gumentit.

Edellä Pyysiäisen kirjan yhteydessä
viittasin tietoisuuden ongelman pohjalta
nousevaan Jumalan olemassaolon perus-
telun mahdollisuuteen. Ateismi-kirjassa
Evan Fales käsittelee tietoisuuden ky-
symystä fysikalismin (materialismin) nä-
kökulmasta. Falesin logiikka kulkee seu-
raavaan tapaan. Hän kirjoittaa, että on
”mysteeri, miten sellaiset voimat [sokeat
evoluutiovoimat] voisivat tuottaa jotain
ei-fysikaalista [siis tietoisuuden]” (s.
190). Kaikki tunnetut kausaalilait liittä-
vät aina fysikaaliset tilat toisiin fysikaa-
lisiin tiloihin. Koska pelkät fysikaaliset
luonnonprosessit kuitenkin ovat tuotta-
neet tietoisuuden, on tietoisuus luonnon-

ilmiö – siis fysikaalinen ilmiö. Fales yk-
sinkertaisesti ohittaa mysteerin, jonka
tietoisuuden olemassaolo aiheuttaa ma-
terialismille. Hänen päättelynsähän voi-
daan kääntää toisin päin, jolloin se osoit-
taa materialismin ongelmallisuuden.

Nämä kriittiset huomioni eivät tar-
koita, että persoonalliseen Jumalaan us-
kova teisti selviäisi Ateismi-kirjan käsit-
telystä helpolla. Erityisesti pahan ongel-
maan liittyvät kysymykset ovat teistille
haaste; kirjassa tätä kysymystä käsittelee
Andrea M. Weisberger. Etiikan auto-
nomisuutta suhteessa uskontoon puolus-
taa uskottavasti David O. Brink.

Lopuksi

Luultavasti yksikään esittelemästäni kol-
mesta kirjasta ei saa toisinajattelijaa
muuttamaan maailmankatsomustaan.
Jo tämä osoittaa, että maailmankatso-
muksemme perusrakenteet eivät määri-
ty pelkän rationaalisen harkinnan poh-
jalta. Jokaisen ihmisen elämässä vaikut-
taa syviä virtauksia, joista ihminen itse ei
ole tietoinen. Kuka lopulta tietää, mistä
nämä virrat tulevat? Ja silti rationaalista
keskustelua Jumalasta ja maailmasta
tarvitaan. Merkityksetöntä ei ole se, että
transsendentaalinen, spirituaalinen
maailmankuva osoittaa yliyksilöllisen
perspektiivin, jossa ihminen voi nähdä
itsensä tietoisena toimijana toteuttamas-
sa yliyksilöllisiä ja yliajallisia arvoja.
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NÄKÖALOJA
Konservatiivit, liberaalit ja
ateistit

Stimulus

Jos kristinuskosta haluaa keskustella
merkityksen tasolla eikä vain esimerkiksi
historian tai filosofian asiantuntijana, on
valittava puolensa. Jos jätetään kristitty-
jen omat tunnustuskunnat rajanvetoi-
neen sikseen sekä selustansa turvaavat ja
kohteliaisuutensa säilyttävät agnostikot
laskuista pois, suomalainen keskustelu-
konteksti näyttäisi jättävän kolme loke-
rointivaihtoehtoa: konservatiivit, libe-
raalit ja ateistit. Konservatiivi uskoo, että
Raamattu on kokonaan totta  (mitä se
sitten tarkoittaakaan) ja jokainen aposto-
lisen uskontunnustuksen kohta on us-
kottava sellaisenaan, riippumatta antii-
kin maailmankuvaan liittyvistä ongel-
mista. Liberaali puolestaan välttelee us-
komasta mihinkään järjettömältä, vas-
tenmieliseltä tai fanaattiselta vaikutta-
vaan. Hän laskee aseensa darwinistien ja
eksegeettien edessä tyytyen lähestymään
uskoa kulttuurin kautta sekä etiikan,
symbolien ja inhimillisyyden keinoin.
Ateisti taas haluaa kerta kaikkiaan kiis-
tää Jumalan olemassaolon ja sen mukana
kaikki muutkin siitä juontuvat uskomuk-
set. Hänelle kristinusko kokonaisuudes-

saan on suuri erehdys.
Tästä jämähtäneestä asetelmasta

huolimatta uskosta voidaan keskustella.
Joillekin konservatiiveille ja ateisteille se
on verbaalinen taistelu, joka täytyisi voit-
taa. Täytyisi saada vastapuolella olevat
tajuamaan, miten väärässä he ovat mie-
luiten niin, että he paljastuvat samalla
sekä tyhmiksi että moraalittomiksi. Täl-
laista keskustelua löytää Internetistä ja
painetusta sanastakin melko vaivatto-
masti.

Muunlaistakin keskustelua on ole-
massa, jopa ihan kiitettävässä määrin.
Tuomas Nevanlinna ja Jukka Relan-
der ovat Jumalaan uskomattomina,
mutta uskosta yhtä kaikki positiivisesti
ja kriittisesti kiinnostuneina julkaisseet
keskusteluteoksen nimeltä Uskon sanat
(Teos, 2011). Keskustelussaan nämä ta-
kakannessa filosofeiksi tituleeratut mie-
het purkavat auki klassisen kristinuskon
filosofisia kuvioita ja perinteisen suoma-
laisen uskonnollisuuden asetelmia. Ai-
heena ei ole siitä jaakaaminen, todistaako
evoluutio Jumalan olemattomaksi, vaan
syventyminen kristinuskon kulttuuri-
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seen ja filosofiseen puoleen. Kirjoittajat
toivovat esipuheessaan, että ”kristinus-
kon tutkiminen sisältä päin muuttaisi tai
tuoreuttaisi sekä kristillistä traditiota …
että meitä itseämme.”

Nevanlinna ja Relander ottavat etäi-
syyttä fundamentalismiin ja skientisti-
seen ateismiin, jotka uskottelevat itsel-
leen ja muille tietävänsä enemmän kuin
tietävät. Ne kantavat mukanaan ”koko-
naisen maailman illuusiota”, kuvittele-
vat maailman ulkopuolisen subjektin,
josta käsin maailmaa voi katsoa ja selit-
tää kaiken. Nevanlinna ja Relander löy-
tävät kristinuskosta sekä selityksiä sii-
hen miksi kulttuurimme on sellainen
kuin on, mutta myös merkityksiä, joita ei
voi sivuuttaa leimaamalla ne uskovaisten
höpinöiksi. Esimerkiksi René Girardin
ajatteluun liittyen he näkevät uhrin kes-
keisyyden kristinuskolle: Jeesuksen sovi-
tuskuolema on keino väkivallan kierteen
katkaisemiseksi. Etenkin Nevanlinna pi-
tää esillä kristinuskon kulttuurivihamie-
listä ja radikaalia puolta: ”kulttuurikris-
titty” on jo terminä sisäisesti ristiriitai-
nen. Miesten keskustelut johtavat aina-
kin Stimuluksen ajattelemaan, että kris-
titty toteuttaa uskoaan parhaiten pysy-
mällä yhteisössään valppaana ja kriittise-
nä yksilönä, joka on samalla yksityisesti
valmis uskonsa kanssa kohtaamaan elä-
män vaikeimmat kysymykset.

Jaakko Heinimäki ja Vapaa-ajatte-
lijoiden liiton entinen puheenjohtaja Jus-
si K. Niemelä puolestaan ovat julkais-
seet keskusteluteoksen Kamppailu Ju-
malasta (Helsinki-kirjat 2011), joka sisäl-
tää ”12 erää uskosta”. Asetelma on kes-
kusteluksi toimiva ja fiksu; kaikilta kris-

tityiltä ja ateisteilta sama ei onnistuisi
alkuunkaan. Niemelä ilmoittautuu posi-
tiiviseksi ateistiksi, jonka mukaan luon-
nontieteiden avulla saatu evidenssi osoit-
taa, ettei ole syytä uskoa minkäänlaisiin
jumaliin. Heinimäki yrittää viestittää
Niemelälle, että kristinuskon Jumala ei
ole olento, jonka olemassaolon todistami-
sessa tai kumoamisessa olisi minkään-
laista mieltä. Jumala ei antaudu kohteek-
si, mutta hänestä voidaan puhua metafo-
risesti. Niemelän  mielestä  metaforinen
puhe on hämärää ja merkityksetöntä.
Häntä kiusaa se, että uskovat ihmiset
pakenevat relativismiin pannessaan Ju-
malan pakenemaan määritelmiä ja sa-
noessaan, että tiede ei voi selittää kaik-
kea. Kirjassa on paljon tuttua keskuste-
lunkaarta, jota jatkossakin toistetaan,
kun dialogikykyiset kristityt ja ateistit
puhuvat toisilleen – mutta myös vääntöä
muun muassa suvivirrestä, uskonnon-
opetuksesta ja lähetystyöstä.

Annetaan lopuksi puheenvuoro kon-
servatiiville. Kotimaan keskustelupals-
talla, reaktiona Nevanlinnan ja Relande-
rin kirjaan Markku Rustholkarhu sa-
noo näin: ”Liberaalit taas tekevät kaik-
kensa vesittääkseen oikean opin. Vähät-
televät kaikkea mikä liittyy parannuksen
tekoon, ja ihmisen henkilökohtaiseen
nöyrtymiseen. Yrittävät poistaa synnin
vaikutuksen ihmisen elämästä ja näin
tekevät Jeesuksen ristinkuoleman tur-
haksi.” Tämän pohjalta voisi pohtia, mis-
tä keskustelussa konservatiivien kanssa
lopulta hiertää. Uskossa on heidän mu-
kaansa kysymys nimenomaan synnin-
tunnustuksesta, nöyrtymisestä Jumalan
edessä, Jeesuksen sovintokuoleman oma-
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kohtaisesta vastaanottamisesta ja kuu-
liaisuudesta oikealle opille. Jonkinlainen
avainkysymys voisi olla, tekeekö juuri
tällainen sitoutuva ja ryhmäytyvä usko

ihmisestä oman itsensä, välittömän ja
luonnollisen – sellaisen joka osaa rakas-
taa ja ottaa rakkautta vastaan.

Vartija 50 vuotta sitten

Kirkko ei ole kuin kiintotähti mittaamattomissa etäisyyksissä tämän maailman
sekasorron  yläpuolella. Sen  kirkkona  oleminen on asiallista yhteisyyttä kaiken
kärsivän ja eksyvän elämän kanssa. Se ei saata paeta naiiviin tietämättömyyteen
niistä poliittisista, taloudellisista ja maailmankatsomuksellisista pyörteistä, joissa
me ihmiset päivästä päivään elämme. Ajanmukaisuus on antautumista rauhatto-
muuteen, vastausten etsimiseen. Ratkaisua ei ole etsittävä oikeassaolemisen tar-
peesta, ei kysyttävä mitä tuolla toivotaan tai täällä paheksutaan. Kirkon ajan-
mukaisuuden ainoa ohje on, että ketään ei jätetä turmiovaltojen saartamaksi.

– Erkki Niinivaara Vartijassa 3/1961.
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ARVIOT

Risto Uro
SOSIAALINEN MAAILMA AUTTAA LUKEMAAN RAAMATTUA TOISEL-
LA TAVALLA
Anni Pesonen & Kirsi Valkama, Arkielämä Raamatun aikaan: Juudan kylistä
roomalaisiin kaupunkeihin. Kirjapaja 2010. 285 s.
Kari Latvus & Sakari Häkkinen & Hanne von Weissenberg, Köyhien Raa-
mattu. Kirjapaja 2010. 343 s.

Sosiaalisen maailman tutkimus on nous-
sut viime vuosikymmenien aikana yh-
deksi raamatuntutkimuksen pääsuunta-
ukseksi. Tutkijat olivat tietysti aiemmin-
kin pyrkineet ymmärtämään Raamatun
tekstejä alkuperäisessä historiallisessa
kontekstissaan. Uutta sosiaalisen maail-
man tutkimuksessa on kuitenkin se, että
tulkinnallista kontekstia on siirretty ruo-
honjuuritasolle, arjen ja inhimillisten pe-
rustarpeiden tarkasteluun. Abstraktit
teologiset kysymykset on joko jätetty si-
vummalle tai niitä on tulkittu konkreet-
tisesta sosiaalisesta tilanteesta käsin.
Tässä on seurattu yleistä historiantutki-
muksen trendiä, joka jo pitkään on ollut
kiinnostunut perheen, naisten, lasten ja
yleensäkin ruohonjuuritason historiasta.

Uutta valoa Raamatun tekstien ym-
märtämiseen on etsitty karkeasti ottaen
kahdella eri tavalla. Ensinnäkin on py-
ritty erityisellä perusteellisuudella pu-
reutumaan muinaisen Lähi-idän ja antii-
kin  sosiaalihistoriaan  mm.  uusinta  ar-
keologista tutkimusta hyödyntäen. Toi-
seksi avuksi on otettu sosiaalitieteen teo-
riat ja vertaileva kulttuurintutkimus, joi-
den avulla aikalaislähteiden antamaa in-
formaatiota voidaan systematisoida, ana-
lysoida ja täydentää. Painopiste molem-
missa arvosteltavissa kirjoissa on ensin
mainitussa lähestymistavassa. Pesosen ja

Valkaman teoksessa arkeologia on varsin
keskeisessä roolissa, erityisesti kirjan
Vanhaa testamenttia käsittelevässä osas-
sa.

Tosin myös arkeologiassa hyödynne-
tään  etnografista  vertailevaa  aineistoa,
joten sosiaalisen maailman tutkimuksen
kaksi pääuomaa eivät kulje metodologi-
sesti täysin erillään.

Kumpikin kirja on oloissamme uraa-
uurtava. Pesosen & Valkaman kirjalle
suomenkielistä vastinetta täytyy etsiä
niinkin kaukaa kuin viisikymmentä
vuotta sitten kirjoitetusta ja Jussi Aron
suomentamasta Daniel-Ropsin teok-
sesta Sellaista oli elämä Jeesuksen ajan
Palestiinassa, jonka tiedot ovat jo kovin
vanhentuneita.

Arkielämä Raamatun aikaan ei kui-
tenkaan rajoitu vain Jeesuksen aikaan ja
kulttuuriin, vaan valottaa muinaisten is-
raelilaisten ja ensimmäisten kristittyjen
elämänpiiriä laajemmin. Köyhien Raa-
mattu on puolestaan aivan omanlaisensa
kirja. Se ei ole systemaattinen esitys Raa-
matun ajan arkitodellisuudesta ja sosiaa-
lisesta maailmasta kuten Arkielämä,
vaan valikoima Raamatun köyhyyttä kä-
sitteleviä tai sivuavia tekstejä, joita teki-
jät kommentoivat. Kommentaarit ovat
lyhyitä, joskus vain parin sivun mittaisia
pohdintoja,  joissa Raamatun ajan  köy-
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hien  todellisuutta rinnastetaan  tuokio-
kuviin köyhyydestä nykypäivän maail-
massa, mm. Suomessa, Tansaniassa ja
Palestiinassa. Kun Arkielämä luottaa sii-
hen, että sosiaalihistoriallinen ja arkeolo-
ginen tieto Raamatun ajan ”toisenlaises-
ta maailmasta” voi kiinnostaa ja puhutel-
la lukijaa, Köyhien Raamattu pyrkii to-
teuttamaan hermeneuttista ohjelmaa,
jossa otetaan vakavasti ”Raamatun teks-
tien tutkimus, muinainen asiayhteys ja
nykykonteksti”.

Kirsi Valkaman kirjoittama Vanha
Testamentti ja arkielämä -luku tarkaste-
lee monipuolisesti Palestiinan alueen
elinoloja, kulttuuria ja sosiaalisia insti-
tuutioita varhaisella ja etenkin myöhäi-
sellä rautakaudella (kuningasajalla). Lu-
kija saa hyvän käsityksen siitä, kuinka
paljon uutta tietoa arkeologinen tutki-
mus ja tehdyt tekstilöydöt antavat Pales-
tiinan muinaisten asukkaiden elämästä
ja miten tämä tieto auttaa ymmärtämään
raamatullisten tekstien kulttuurista kon-
tekstia. Kirjoittajalla on pitkä kokemus
käytännön arkeologisesta tutkimuksesta.
Konkreettiset esimerkit Kinneretin rau-
niokummun kaivauksista valaisevat sitä,
minkälaisen aineiston pohjalta tutkijat
päätelmiään tekevät. Vanhan testamen-
tin tekstit ovat peräisin uskonnolliselta
eliitiltä, joten ei ole ihme että arkeologian
tarjoama kuva yhteisöjen elämästä on
monessa suhteessa erilainen kuin se pel-
kästään Raamatun tekstejä tutkimalla
olisi. Arkeologia ei kuitenkaan anna vas-
tauksia kaikkiin kysymyksiin, joten mo-
nissa aiheissa myös Raamatun teksteillä
on keskeinen rooli.

Kuningasajan jälkeistä aikaa Valka-
man esitys käsittelee varsin suppeasti.
Tämä on ymmärrettävää, sillä kuningas-
ajan arkeologiaa on tutkittu paljon toisin
kuin esimerkiksi persialaisaikaa. Toisaal-
ta Vanhan testamentin varsinainen so-
siaalinen konteksti on nykytutkimuksen
mukaan kuningasaikaa myöhäisempi.
Toisen temppelin aika tarjoaa lisäksi
taustaa Uuden testamentin ymmärtämi-
selle, joten hiukan laajempi näiden perio-
dien tarkastelu olisi ehkä ollut paikal-

laan. Onneksi Raimo Hakolan ja Juha
Pakkalan Kristinuskon ja juutalaisuu-
den juuret (Kirjapaja 2008) täydentää Ar-
kielämä-kirjaa tässä suhteessa hyvin. Yh-
dessä nämä kaksi teosta muodostavat
erinomaisen peruslukemiston Raamatun
kulttuureihin  arkeologian näkökulmas-
ta.

Anni Pesosen kirjoittama Uuden tes-
tamentin osuus keskittyy siihen, miten
Rooman valtakunnan ensimmäisen ja
toisen vuosisadan sosiaalihistoria ja ar-
keologia valaisevat  Uuden testamentin
teksteistä esille nouseva ilmiöitä. Tässä
jaksossa käsitellään osittain samoja asioi-
ta kuin Marja-Leena Hännisen ja
Maijastina Kahloksen joitakin vuosia
sitten toimittamassa Roomalaista arkea
ja juhlaa (SKS 2004), mm. väestöoloja,
terveyttä, taloutta, kaupunkien sosiaa-
lista todellisuutta ja perhe-elämää Roo-
man valtakunnassa. Kuvauksessa liiku-
taan melko yleisellä tasolla. Palestiinan
alueen erityisoloihin ei jaksossa paneu-
duta, mikä on sinällään aivan oikeutettu
ratkaisu. Suurin osa Uuden testamentin
tekstien kirjoittajista ja heidän ensim-
mäisistä lukijoistaan asui todennäköises-
ti Palestiinan ulkopuolella.

Pesonen kirjoittaa mukaansa tem-
paavasti ja poimii aika ajoin Uudesta
testamentista osuvia esimerkkejä, joilla
hän havainnollistaa sosiaalihistoriallisen
tiedon käyttökelpoisuutta Uuden testa-
mentin tekstien ymmärtämisessä. Or-
juutta käsittelevässä jaksossa Pesonen
havainnollistaa terävästi, kuinka Kirkko-
raamatun kaunistelevat käännökset hä-
märtävät tekstin todellista sanomaa. Pai-
koin viittauksia Uuteen testamenttiin
olisi voinut olla enemmänkin. Esimerkik-
si kun kirjoittaja toteaa yksikantaan, että
lepra yleistyi vasta myöhäisantiikin aika-
na, asiaan perehtymätön Uuden testa-
mentin lukija jää kysymään, mitä tautia
evankeliumien ”spitaaliset” (kr. leproi)
oikein sairastivat.

Olisin kaivannut jonkinlaisia kokoa-
via katsauksia ja siltoja kirjan molempien
osien välille. Joitakin käsiteltäviä teemo-
ja olisi voinut yhdenmukaistaa. Esimer-
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kiksi orjuutta käsitellään kohtuullisen
laajasti Uuden testamentin osassa, mutta
Vanhan testamentin puolella tämä kiin-
nostava teema jää lähes kokonaan pohti-
matta. Suhteellisen pienellä vaivalla joi-
denkin sosiaalitieteissä paljon pohdittu-
jen käsitteiden kuten ”magia” tai ”puh-
taus/saastaisuus” käyttöön olisi voinut
saada tarkkuutta tai syvyyttä. Silmiini
osui joitakin epätarkkuuksia (esim. juu-
talaisten vaatetuksesta on olemassa ku-
vallista aineistoa Dura-Europoksesta
200-luvulta). Kokonaisuutena kirja on
kuitenkin sujuvasti kirjoitettu ja laadu-
kas tietokirja. Korkeatasoiset kuvat täy-
dentävät kokonaisvaikutelmaa. Kustan-
tajalle kuitenkin terveisiä: Tämäntasoi-
sia tietokirjoja ei pidä julkaista ilman
hakemistoja. Väittäisin myös, että suo-
malaisessa tietokirjakulttuurissa pelä-
tään liikaa taustalla olevan tutkimuksen
paljastamista. Kun laajemmalle yleisölle
suunnatuissa kirjoissa liian teknisyyden
pelossa vältetään antamasta tietoja kil-
pailevista teorioista ja tulkinnoista sekä
niistä tutkimuksista, joihin kirjan tiedot
perustuvat, pidetään yllä vääränlaista
kuvaa siitä, mitä tutkimus on.

Köyhien Raamattu avaa lukijan sil-
mät sille tosiasialle, että niin Vanhaan
kuin Uuteen testamenttiin sisältyy lu-
kuisia jaksoja ja teemoja, joissa puoluste-
taan köyhiä tai joissa köyhien asema nou-
see jollakin tavoin esille. Kirjaan on valit-
tu 50 tällaista tekstijaksoa tai ryhmää.
Kirjan alussa on Kari Latvuksen kirjoit-
tama lyhyt johdanto Israelin kansan so-
siaalihistoriaan ja Raamatun köyhyys-
tutkimukseen. Köyhyystekstit ja niihin
liittyvät artikkelit on ryhmitelty eri tee-
mojen alle, joista osa muodostaa selkeäm-
män aihekokonaisuuden (esim. velka,
ruokailu, köyhät naiset), osa taas väljem-
män (esim. köyhyyden haaste, köyhät
kyykkyyn). Artikkeleihin sisältyy varsin
runsaasti Raamatun sosiaalista maail-
maa valaisevaa aineistoa, mutta väljän
tematisoinnin johdosta lukijan on vaikea
hahmottaa suurempia kokonaisuuksia
tai kehityslinjoja. Kommentaarirakenne
on tuonut mukanaan myös jonkin verran

samojen asioiden toistoa. Kirjoittajat ovat
ilmeisesti pyrkineet siihen, että yksittäi-
sen artikkelin voi lukea ilman, että on
tutustunut muihin analyyseihin. Varjo-
puolena on se, ettei kirjan argumentaatio
etene eikä yhteenvetoja ole.

Köyhät eivät ole kirjoittaneet Raama-
tun kirjoja, mutta kuten Latvus toteaa
johdannossaan, Raamatun tekstit syntyi-
vät köyhien keskellä, sillä valtaosa raa-
matullisten yhteisöjen jäsenistä eli toi-
meentulon rajalla. Uuden testamentin
teksteissä heijastuu ei-eliitin elämänpiiri
tavalla, joka on harvinaista muissa säily-
neissä antiikin teksteissä. Koska köy-
hien olemassa olo otetaan teksteissä huo-
mioon, ne antavat sosiaalihistoriallisesti
arvokasta informaatiota muinaisen Isra-
elin yhteiskunnasta ja kreikkalais-roo-
malaisesta maailmasta. Kirjoittajat eivät
kuitenkaan pyri ainoastaan valottamaan
Raamatun köyhyys-tekstien syntykon-
teksteja, vaan haluavat vapautuksen/
kontekstuaalisen teologian innoittamina
siirtää tekstien tulkinnallista kontekstia.
Raamatun köyhyystekstit näyttäytyvät
erilaisina riippuen siitä, tarttuuko köy-
hyystekstiin kirkossa tai kirjastossa vai
miettiikö samaa tekstiä itähelsinkiläises-
sä lähiössä tai Pelastusarmeijan toimis-
ton edessä. Artikkeleihin sisältyy varsin
koskettavia tulkinnan konteksteja,  esi-
merkiksi  kun  Sakari Häkkinen  kertoo
keskusteluistaan Israelin palestiinalais-
alueella asuvien musliminuorukaisten
kanssa. Miten tällaisessa ympäristössä
voidaan ymmärtää esimerkiksi Matteuk-
sen teksti ”autuaita ovat kärsivälliset,
sillä he perivät maan”?

Kirjoittajat eivät epäröi kohdistaa
moraalista kritiikkiä Raamatun tekstei-
hin silloin kun Raamatun arvomaailma
menee ristiin nykyihmisen oikeustajun
kanssa. Millä oikeudella raskaana olevaa
naista voi lyödä ja karkottaa pois kodis-
taan, kysyy Latvus Hagar-analyysissään.
Jobin puhe hylkiöistä osoittaa, että hän
on vasta puolivälissä matkallaan kohti
myötätunnon maata (von Weissenberg).
Nuhteleminen. elämänmahdollisuuksien
rajoittaminen ja häpeän leiman lyöminen
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eivät kuulu kristilliseen seurakunnan
toimintatapoihin, vaikka niitä Ensim-
mäisessä kirjeessä Timoteukselle viljel-
läänkin, toteaa Häkkinen. Joskus kuiten-
kin yleistä moraalitajua vastaan sotiva
teksti sijoitetaan kirjan pohdinnoissa
varsin yllättävään kontekstiin. Miten
Jeesuksen seuraajaehdokkaalle osoitettu
kielto haudata oma isä voitaisiin ymmär-
tää tilanteessa, jossa hautajaisiin Israelin
rakentamaan muurin toiselle puolen ei
voi osallistua, koska se on laitonta? Raa-
matun tekstit ovat monitulkintaisia us-
konnollisia symboleja, joiden sanoma tai
vaikutus voi olla hyvin erilainen konteks-
tista ja elämäntilanteesta riippuen.

Köyhien Raamattu pyrkii rohkeasti
yhdistämään tieteellistä raamatuntutki-
musta ja nykykontekstiin sidottua her-
meneuttista pohdintaa. Köyhyystekstejä
luetaan sekä Raamatun sosiaalihistorian
että nykyajan köyhyyden ilmenemismuo-
tojen valossa. Kovin syvälle ei kummalla-
kaan alueella mennä. Sosiaalihistorian
hajanaisuus ja osittainen ohuus johtuu
valitusta rakenteesta.  Kun  tekstejä on
paljon ja monilta aikakausilta, ei lyhyissä
pohdinnoissa sosiaalihistoriallista aineis-
toa pystytä tuomaan esille perusteellises-
ti ja systemaattisesti. Nykyajan köyhyy-
den analyysi jää puolestaan kirjoittajien
esittämien tuokiokuvien varaan. Moder-
nien yhteiskuntien köyhyystutkimuk-
seen ei laajemmalti viitata eikä nykyajan
köyhyyden syitä pohdita.

Eksegeettisesti painottunutta köy-
hyystutkimusta voisi minusta kehittää

eteenpäin ainakin kahteen eri suuntaan.
Ensinnäkin hermeneuttista ohjelmaa
voisi  syventää  ja  eritellä  analyyttisem-
min. Mikä tarkkaan ottaen on sosiaali-
historiallisen eksegetiikan ja tekstien so-
veltamisen välinen suhde? Millä eri ta-
voin Raamatun köyhät ja nykyajan köy-
hät kohtaavat toisensa tulkitsijan raama-
tunselityksessä? Minkälaista raamatun-
luentaa kirkossamme tulisi tukea? Mitä
käytännön seurauksia eri hermeneutti-
silla ohjelmilla on? Tiiviit uskonnolliset
yhteisöt luonnollisesti muokkaavat jä-
sentensä tekstien tulkintoja samaan
suuntaan, mutta moniarvoinen ja moni-
kasvoinen luterilainen kirkkomme   ei
enää pysty vaikuttamaan ihmisten tul-
kintoihin kovin tehokkaasti tai laajassa
mitassa.

Toinen suunta voisi olla uskonnon-
historiallinen ja sosiologinen. Köyhien
aseman esille nostaminen monissa Van-
han testamentin traditioissa on uskon-
nonhistoriallisesti mielenkiintoinen il-
miö. Miten se vertautuu ympäröivien
kulttuurien käsityksiin köyhistä ja oikeu-
denmukaisesta yhteiskunnasta? Mikä is-
raelilaisessa yhteiskunnassa selittää köy-
hien puolustamisen ja köyhyysteeman yl-
läpitämisen? Mikä rooli köyhien auttami-
sella, sairaanhoidolla ja diakoniatyöllä oli
kristinuskon leviämisessä? Sosiologi
Rodney Stark esitti tästä oman analyy-
sinsä viisitoista vuotta sitten ja haastoi
varhaiskristillisyyden tutkijat ottamaan
kysymyksen vakavasti.

Matti Peiponen
”TEE MEIDÄT KELVOLLISIKSI OTTAMAAN VASTAAN TOINEN TOI-
SEMME RAKKAUDESSA” – ASIAA MIESTEN VÄLISISTÄ LIITOISTA
KESKIAJALLA
Jukka Korpela, Miesparin siunaaminen. Viisi ortodoksista keskiaikaista rukous-
ta. Helsinki: Arator Oy, 2011. 67 s.

Kun Yalen yliopiston historian professori
John Boswell julkaisi vuonna 1994
teoksen Same-Sex Unions in Premodern
Europe, keskustelu samaa sukupuolta
olevien oikeudesta avioliittoon oli vielä

alkutekijöissään. Boswell käänsi, esitteli
ja tulkitsi teoksessaan keskiaikaisia ju-
malanpalvelustekstejä, joita oli käytetty
kahden miehen välisen ystävyysliiton
siunaamisessa. Teos herätti kansainväli-
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sen ”kohun”, jonka keskiössä oli kiista
siitä, millaisia liittoja kirkko oli siunan-
nut. Olivatko ne ”puhtaasti” ystävyysliit-
toja vai olisivatko liitot voineet tarkoittaa
myös rakkausliittoja, joissa myös erotiik-
ka kukki? Teoksen kirjoittajaa kritisoi-
tiin siitä, että hän tietoisesti tuki teoksel-
laan homoseksuaalien yhteisöjen pyrki-
myksiä oikeuttaa samaa sukupuolta ole-
vien avioliitot vetoamalla varhaiskirkon
käytäntöihin. Kritiikkiä nousi etenkin
ortodoksisen kirkon sisällä, sillä tekstit
olivat olleet käytössä Rooman valtakun-
nan itäisissä osissa.

Boswellin kirjan ilmestyminen maa-
ilmalla  ei herättänyt Suomessa  suurta
keskustelua. Tämä on ymmärrettävää,
sillä 1990-luvun puolivälissä keskustelua
samaa sukupuolta olevien parien juridi-
sista oikeuksista, saatikka sellaisen suh-
teen kirkollisesta siunaamisesta eivät ol-
leet päivänpolttavia aiheita. Pian samaa
sukupuolta olevien asema yhteiskunnas-
sa ja kirkossa alkoi kuitenkin näkyä tie-
dotusvälineiden otsikoissa. Tälle vuositu-
hannelle tultaessa kysymykset homosek-
suaalisuudesta ja homoseksuaalien liitto-
jen siunaamisesta olivat jo rantautuneet
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon si-
sälle, vaikka maaliskuussa 2002 voimaan
tullut parisuhteen rekisteröinti ei pakot-
tanutkaan kirkkoja tai uskonnollisia yh-
dyskuntia muuttamaan vihkimiskäytän-
töjään.

Itä-Suomen yleisen historian profes-
sorin Jukka Korpelan pieni teos Mies-
parin siunaaminen pohjautuu Boswellin
kirjaan. Korpela on kääntänyt kreikasta
suomen kielelle viisi ortodoksista keskiai-
kaista ystävyysliiton rukous- tai jumalan-
palveluskaavaa 1000–1300-luvuilta. Kor-
pelan ansiosta on ensimmäisen kerran
mahdollista tarkastella suomen kielellä,
minkä tai millaisen ”suhteen” puolesta
näissä kaavoissa rukoillaan. Lukija voi
havaita, että suhteen todellinen laatu ei
ole itsestään selvä. Liittoa kuvataan yh-
teen liittämisenä ”ei lihan siteellä vaan
uskon ja hengen kautta” (Grottaferrata
käsikirjoitus, s. 36), syntymisenä henges-
sä toisilleen veljiksi (Pariisin kansallis-

kirjaston käsikirjoitus, s. 39) sekä toinen
toisen rakastamisena ”kadehtimatta ja
puhtaana” (Rukouspalveluskaava veljey-
den luomiseksi, s. 54.). Korpela tähden-
tää, että näissä kaavoissa on yhtymäkoh-
tia myös avioliittopalvelukseen, vaikka-
kaan ei avioliittosakramenttiin. Tekstien
perusteella ei siis voi varmasti sanoa, että
ystävyysliitot olisivat olleet myös rakas-
tavaisten liittoja.

Korpelan  pieni kirja ei ole kuiten-
kaan pelkästään Boswellin julkaisemien
jumalanpalvelustekstien käännös suo-
men kielelle ja niiden sovittaminen ny-
kyiseen Suomen ortodoksisen kirkon li-
turgiseen kieliasuun. Teos alkaa parin-
kymmenen sivun mittaisella kommen-
taarilla, jossa tekijä johdattaa lukijan kes-
kiajan kristillisyyteen, perhekäsitykseen
ja siihen, miten avioliitosta tuli vähitellen
sakramentti. Kommentaarissaan hän
viittaa siihen, että antiikin kreikkalais-
ten vapaiden mieskansalaisten väliset
seksisuhteet eivät suinkaan päättyneet
välittömästi kristinuskon myötä, vaan ne
jatkuivat jonkin aikaa ystävyysliittojen
puitteissa. Miestenvälisiin suhteisiin
kohdistui kuitenkin kritiikkiä, ja niihin
alettiin suhtautua torjuvasti 1300-luvul-
ta lähtien, todennäköisesti juuri niiden
eroottisen  luonteen vuoksi. Korpelakin
on Boswellin tapaan päätynyt siihen, että
ystävyysliitot ovat voineet olla myös rak-
kausliittoja. Aikalaisten huomio keskittyi
nimittäin enemmän avioliittoon, jolla oli
huomattavia taloudellis-yhteiskunnalli-
sia ulottuvuuksia, kuin seksuaalisuuteen
ja miten sitä toteutettiin.

Kirja on myös arvokas kannanotto
Suomessa parhaillaan vellovaan keskus-
teluun ”sukupuolineutraalista” avioliit-
tolaista. Esipuheessaan Korpela sanoo
laatineensa teosta syksyn 2010 ”kiivaan
homoliittokeskustelun yhteydessä.” Kir-
jallaan hän sanoo pyrkivänsä esittämään,
että ”kristillisen kirkon historiassa on
siunattu myös miespareja rakastamaan
toisiaan.” Korpela tuokin kirjallaan järe-
än argumentin Suomessa käytävään kir-
kolliseen homokeskusteluun, josta on tä-
hän mennessä valitettavasti puuttunut
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historiallinen näkökulma. Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon kiitettävän laa-
jamittaisessa selvitystyössä käännettiin
kaikki kivet sen suhteen, miten homo-
seksuaalisuutta tulisi tarkastella Raama-
tun, luterilaisen teologian, kirkon opin ja
pastoraaliteologian valossa. Tässä yhtey-
dessä huomioitiin myös ekumeeniset kes-
kustelut ja muiden kirkkojen ratkaisut.
Selvittämättä kuitenkin jäi, miten homo-
seksuaalisuuteen ja samaa sukupuolta
olevien  ihmisten suhteisiin on suhtau-
duttu kristillisen kirkon historiassa. Tä-
hän liittyy olennaisesti myös kysymys
siitä, miten kristillisen kirkon historiassa
on ymmärretty avioliitto. Tällaisia näkö-
kulmia Korpela pyrkii teoksellaan tuo-
maan esiin. Korpela korostaa kristillisen-
kin avioliittokäsityksen aikasidonnais-
suutta. Se on ollut muuttuvainen ja yh-
teydessä niihin taloudellis-yhteiskunnal-
lisiin intresseihin, joita avioliiton solmi-
misella on puolin ja toisin pyritty turvaa-
maan. Tällaista keskustelua Suomessa
tarvitaan juuri nyt. Siihen onkin tehnyt
merkittävän avauksen Helsingin yliopis-
ton ekumeniikan professori Risto Saa-
rinen Kanava-lehdessä 8/2010 artikke-
lilla ”Avioliiton esteiden poisto on luteri-
laisuuden pitkä linja.”

Korpelan kirjasen jälkisanat  jäävät
hieman arvoituksellisiksi. Epilogi on ly-
hyt rukouskaava, jonka ortodoksinen
pappi lukee siunatessaan ajoneuvoa. Eh-
käpä se on kannanotto kirkolliseen ho-
mokeskusteluun. Miksi ostoskeskuksia
voi siunata, mutta ei suhdetta, jonka osa-

puolina  ovat  rekisteröidyn  parisuhteen
solmineet henkilöt? Oli miten tahansa,
itse pysähdyin ajoneuvorukouksen koh-
taan, jossa todetaan, että ”matkan pää-
tökseen saaminen ei riipu vaeltajan tah-
dosta eikä kiirehtimisestä, vaan armah-
tavasta Jumalasta.” Tämä sopii mielestä-
ni myös suomalaiseen homokeskuste-
luun, jossa taitaa olla vielä pitkä taival
taitettavana.

Korpelan teoksen lisäksi kannattaa tu-
tustua myös:

Boswell, John: The marriage of likeness:
same-sex unions in pre-modern Europe.
London: HarperCollins, 1995.

Homoseksuaalisuus Raamatussa ja kirkon
opetuksessa. Toim. Antti Saarelma. Kir-
kon tutkimuskeskuksen julkaisuja 101.
Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2007.

Kärkkäinen, Tapani: Kirkko siunasi mies-
tenvälisiä liittoja. Ystäviä vai rakastavai-
sia? Aamun Koitto 4/1997. Julkaistu myös
http://sateenkaariseura.wordpress.com/
articles/ortodoksinen-kirkko-siunasi-
miestenvalisia-liittoja/

Saarinen, Risto: Avioliiton esteiden poisto
on luterilaisuuden pitkä linja. Kanava
8/2010. Julkaistu myös http://ranneliike.
net/teema/risto-saarinen�avioliiton-
esteiden-posto-on-luterilaisuuden-pitka-
linja?cid=31&aid=5238

Niko Huttunen
VIELÄ RIITTÄÄ TUTKITTAVAA
Teemu Keskisarja: Vääpeli T:n tapaus ja muita kertomuksia suomalaisesta terro-
rista. Atena. 2010. 292 s.
Heikki Muilu: Venäjän sotilaat valkoisessa Suomessa. Atena. 2010. 195 s.

Suomen historian professori Juha Silta-
la kysyi taannoin sisällissotatutkimuk-
sessaan: ”Miksi enää jauhaa Suomen his-
torian tutkituinta aihetta?” Hänen vas-
tauksensa oli suunnilleen sellainen, että
”jauhaminen” mahdollistaa nykyisen

ajan synnyttämien ongelmallisten tuntei-
den käsittelyn tarpeeksi etäisessä asias-
sa.

Jos asia on niin kuin Siltala väittää,
pitää tietysti kysyä, miksi näitä tunteita
käsitellään jatkuvasti saman asian tii-
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moilta? Ehkä on pakko olettaa, että sieltä
edelleen löytyy myös jotain uutta tietoa.
Teemu Keskisarjan ja Heikki Muilun
kirjat ovat tästä erinomaisia esimerkkejä.

Keskisarja on Suomen ja Pohjoismai-
den historian dosentti. Aiemmissa tutki-
muksissaan hän on käsitellyt suomalais-
ta rikoshistoriaa eläimiin sekaantumises-
ta sarjamurhiin. Tällä kertaa kirjan ai-
heena on suomalainen terrorismi, jossa
horisontti on vuotta 1918 laajempi. Näin
se kuitenkin tulee havainnollistaneeksi,
että sisällissodan terrorissa vain huipen-
tui eräänlainen ajan henki.

Kirjan avaa koko vartalokuva fenno-
maani Waldemar Churbergistä, joka
1889 teki epäonnistuneen attentaatin aa-
tetoveriaan Jaakko Forsmania vas-
taan. Toinen artikkeli kertoo Verikoiris-
ta, sortovuosina Helsingissä toimineesta
koulupoikien ryhmästä, joka syyllistyi
murhiin ja pommipuuhiin. Pojat toimivat
ajan hengessä, josta Eugen Schauman
oli paras esimerkki.

Sortovuosien väkivaltaista ilmapiiriä
vasten ei lainkaan hämmästytä vuoden
1918 terrori, josta Keskisarja kertoo kak-
si esimerkkiä. Toinen käsittelee työväen
raittiusyhdistys Koiton helsinkiläisiä ur-
heilumiehiä ja heidän toimeenpane-
maansa joukkomurhaa.

Toinen vuoden 1918 tapaus on teolo-
gisesti kiinnostava. Kajaanissa erityisesti
paikalliset papit kehittelivät ideaa, jossa
punaisten johtomiehiä pyydetään astu-
maan kahden kuolemaantuomitun si-
jaan. Tarkoitus oli ampua henkilöitä, joi-
ta pidettiin todellisina syyllisinä, mutta
samalla haluttiin antaa samalla hengelli-
nen opetus Jeesuksen sijaisuhrista. Tus-
kin yllättää, että punaiset omaksuivat
jälkimmäisen opin: suurempina syyllisi-
nä ammutut ymmärrettiin viattomiksi
sijaisuhreiksi niin kuin Jeesus.

Pari Keskisarjan esittelemää tapaus-
ta kietoutuu viinanhuuruihin. Tästä ai-
hepiiristä saatiin esimakua jo Churber-
gin kohdalla, mutta artikkeli ”Punaisen
örinän maa” kertoo jo nimellään, mistä
on kysymys. Kuopion kommunistit saivat
1920-luvulla avokätisesti rahaa Venäjäl-

tä. Rahat kuitenkin mieluummin juotiin
kuin käytettiin vallankumouksen valmis-
teluun. Siksi  kuopiolaisia eivät  häirin-
neet vain poliisit vaan myös tehokkaam-
paa toimintaa peränneet Helsingin kom-
munistit.

Kirjan viimeinen tapaus on koruton-
ta kertomaa sotienvälisen kanta-aliup-
seeriston tasosta. Päähenkilö, vääpeli T,
edustaa tässä suhteessa huippua. Hänen
harhaiset ja viinanhuuruiset edesotta-
muksensa eivät koskaan edenneet kun-
non terroritekoon.

Keskisarjan kirja kannattaa lukea.
Täsmälliset lähdeviitteet puuttuvat,
mutta kirjoittaja on sujuvasanainen ja
lukukokemus on parhaimmillaan jopa
viihdyttävä. Lisäksi häneltä puuttuu
kauhisteleva moralismi. Hyvän histo-
rioitsijan tavoin Keskisarja osoittaa tun-
tevansa ajan henkeä, joka selittää terro-
ria.

Heikki Muilun kirja kertoo, ettei edes
vuosi 1918 ollut yhtä terroria. Muilu on
lapualainen historian ja psykologian leh-
tori, joka eläkepäivillään ryhtyi perehty-
mään venäläisten asemaan valkoisessa
Suomessa. Vapaussotahistoria maalasi
venäläiset valkoisen Suomen pääviholli-
siksi. Sen saattelemana myöhempi
– usein vapaussotahistoriaan kriittisesti
asennoituva – historiankirjoitus on kai-
vanut esiin valkoisten ankaraa suhtautu-
mista venäläisiin.

Kuva valkoisten ankarasta suhtautu-
misesta on totta – osittain. Muilu osoit-
taa, että kuva muodostuu erilaiseksi riip-
puen siitä, tarkastellaanko huhti–touko-
kuuta Karjalassa vai tammi–helmikuuta
Pohjanmaalla. Muilu keskittyy jälkim-
mäiseen, joka tuo uusia piirteitä yleiseen
mielikuvaan.

Muilu katsoo, että Pohjanmaan venä-
läisvaruskuntien aseistariisumisesta oli
sovittu etukäteen venäläisupseerien
kanssa. Upseerit  kokivat  yhteenkuulu-
vuutta enemmän valkoisten kuin vallan-
kumouksellisten rivimiestensä kanssa.
Yhteydenpito oli luonnollista, sillä useim-
mat valkoisten johtomiehistä olivat
Mannerheimin tavoin entisiä Venäjän
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armeijan upseereita.
Aseistariisunnan jälkeenkin upseerit

saivat liikkua vapaana ja jotkut jopa kan-
taa asetta. Mannerheim piti huolen, että
upseerit myös saivat palkkansa säännöl-
lisesti. Miehistön kohdalla meneteltiin
toisin. Heidät pidätettiin, mutta tarkoi-
tus oli kuljettaa miehet pikaisesti Venä-
jälle. Kolmatta tuhatta vietiinkin Laato-
kan pohjoispuolitse. Kohtelu oli pääsään-
töisesti asiallista.

Niitä venäläisiä, joita ei kuljettu koti-
maahan, keskitettiin Uuteenkaarlepyy-
hyn. Tilat olivat aivan liian pieniä sinne
sullotulle vankimäärälle ja olot   osin
epäinhimillisiä. Vangit eroteltiin kansal-

lisuuden perusteella ja bolshevikit pyrit-
tiin seulomaan esiin. Erityisesti puolalai-
sia ja virolaisia pidettiin – osin aiheesta –
myötämielisinä valkoisille. Tammikuus-
sa 1918 puolalaiset jopa kahakoivat venä-
läisten kanssa Viipurissa ja tarjoutuivat
taistelemaan valkoisten riveissä.

Sortokausien laillisuusmiesten ja jää-
kärien venäläisvastaisuus vahvisti vähi-
tellen otettaan niin, että vapaussota-ase-
telma alkoi hahmottua: valkoiset taisteli-
vat yhdistyneitä puna-venäläisiä voimia
vastaan. Tässäkään tapauksessa totuus
ei kuitenkaan ollut niin yksiselitteinen
kuin ideologinen historiankirjoitus halusi
nähdä. Vielä riittää tutkittavaa.

Matti Kamppinen
PERIMMÄISTEN KYSYMYSTEN TIETEENFILOSOFIAA
Leo Näreaho, Tiede, uskonto ja tietoisuus – filosofista rajankäyntiä. Suomalaisen
teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 265. Helsinki 2010. 224 sivua.

Jos kadunmieheltä kysytään, mitä ovat
perimmäiset kysymykset, vastaukset voi-
vat vaihdella elämän ja kuoleman arvoi-
tuksesta ihmissuhteissa onnistumiseen,
onnellisuuteen ja eläkkeen riittävyyteen.
Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian
dosentti Leo Näreaho on poiminut kir-
jaansa tieteellisen kulttuurin kannalta
relevantteja perimmäisiä kysymyksiä:
miten naturalismia edustava kognitiivi-
nen uskontotiede käsittelee uskontoa,
mitä kreationismia kauppaava älykkään
suunnitelman projekti itse asiassa väit-
tää, ja mitä aikamme tietoisuustutki-
muksen perusteella voidaan päätellä tie-
toisuuden luonteesta. Varsinaisia perim-
mäisiä kysymyksiä, joiden käsittely vaatii
filosofian työkaluja. Näreahon kirja pro-
filoituu anniltaan tarkemmin tieteenfilo-
sofiaksi, sillä hän käsittelee tieteenalojen
löydöksiä, menetelmiä, paradigmoja ja
näiden taustalla olevia presuppositioita.

Näreahon ensimmäinen analyysin
kohde on kognitiivinen uskontotiede. Se
edustaa naturalistista ihmistiedettä, jos-
sa ihmisen psykologisia ja kulttuurisia
ominaisuuksia selitetään kognitiivisten
mekanismien, niiden neuraalisten perus-

tojen ja ihmislajin evoluution avulla. Nä-
reaho tutkii erityisesti kognitiivisen us-
kontotieteen keskeistä käsitettä, intui-
tionvastaisuutta ja kognitiivisen uskon-
totieteen käyttämiä selitysmalleja. Nä-
reaho tuo esille sen, miten kognitiivisen
uskontotieteen selitykset ovat pääosin
keskittyneet uskonnollisten mentaalis-
ten tilojen taustalla oleviin mahdollista-
viin (kognitiivisiin, neuraalisiin ja evolu-
tiivisiin) tekijöihin, ja näin esimerkiksi
uskontoetnografiassa keskeisellä sijalla
olevat selitykset ovat jääneet vähälle huo-
miolle. Etnografiassa keskeisenä selitys-
mallina on toiminnan selittäminen us-
konnollisten mentaalisten tilojen avulla
(sekä toisaalta uskonnon eri aspektien
sosiaalinen konstruoituminen). Kognitii-
viset mekanismit kuten vaikkapa agent-
tidetektori ovat käytössä useilla eri elä-
mänalueilla, ja näin ollen sen identifiointi
uskonnossa on varsin yleisen mekanis-
min identifioimista, jolloin selityksen in-
formaatioarvo uhkaa jäädä alhaiseksi.
Näreaho käsittelee kriittisesti sitä, miten
kognitiivinen uskontotiede on hyvän tie-
teellisen tutkimusohjelman tapaan rat-
kaissut joukon ongelmia ja tuonut esille
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uusia kysymyksiä empiirisen ja käsitteel-
lisen tutkimuksen työstettäviksi.

Kognitiivista uskontotiedettä koske-
van arvionsa lopuksi Näreaho väittää pe-
rustellusti, että naturalistiset tutkimus-
ohjelmat eivät voi jättää auki kysymystä
uskonnollisten käsitysten totuudesta,
vaan ne sitoutuvat (implisiittisesti) ar-
vioimaan käsitysten totuutta samoilla
kriteereillä kuin muutoinkin.

Kirjan sisällöllisesti ja sivumääräl-
tään painavin osuus käsittelee kreatio-
nismiin kuuluvaa intelligent design (ID)
-teoriaa, eli älykkään suunnittelun teo-
riaa. Älykäs suunnittelu on mobilisoinut
koko joukon ajattelijoita mukaansa, osin
siitä syystä, että se tarjonnut mahdolli-
suuden kritisoida evoluutioteoriaa, osin
siitä syystä, että se on tarjonnut keinon
kuljettaa uskonnollisia maailmankuva-
aineksia tiedettä koskevaan keskuste-
luun. Näreaho käy systemaattisesti läpi
älykkään suunnittelun avainajatuksia
(kuten Michael Behen ”palautumaton
kompleksisuus” tai William A.
Dembskin ”monimutkainen täsmen-
netty informaatio”) ja analysoi ID-teoriaa
palasiksi.

Näreahon kirjan älykästä suunnittelua
koskeva jakso olisi hyvä olla pakollisena
luettavana opettajankoulutuksessa,  hu-
manistisissa ja teologisissa tiedekunnis-
sa: on niin helppoa vedota palautumatto-
maan kompleksisuuteen kahvipöytäkes-
kustelussa, ja kokonaan toinen asia ym-
märtää syvällisesti, mistä siinä on oikeas-
taan kyse. Tieteellisyyden kriteerien li-
säksi Näreaho käsittelee tieteen ja mui-
den maailmankuvien poliittista konteks-
tia, mikä tarkentaa kuvaa älykkään
suunnittelun kytköksistä vielä enem-
män.

Kirjan kolmas temaattinen kokonai-
suus käsittelee tietoisuuden ja uskonnol-
lisen kokemuksen neuraalisia perusteita.
Kokemusten aivoperustoista tiedetään
parantuneen kuvantamisteknologian ja
tarkempien teorioiden avulla entistä
enemmän. Aivotutkimus on oiva esi-
merkki siitä, miten tieteen ja teknologian

edistyminen muuttaa filosofista kysy-
myksenasettelua, ja miten ”kaikkien tie-
teiden äidistä” uhkaa tulla hampaaton
isoäiti, jos ei pidä varaansa. Vielä jokin
aika sitten filosofisessa tietoteoriassa oli
tavanomaista väittää, että mystiselle ko-
kemukselle olisi annettava samanlainen
prima facie evidentiaalinen status kuin
muille kokemuksille, ja että kokemus toi-
mii uskottavana perusteena kokemuksen
kohteen olemassaoloväitteelle. Mystisiä
kokemuksia voidaan nykyään tuottaa
melko kontrolloidusti, ja mystisen koke-
muksen  evidentiaalinen status on hei-
kentynyt entisestään. Kuten Näreaho (s.
164) kirjoittaa:

”Jos siis aivoihin sähkömagneettises-
ti tai kemiallisesti vaikuttamalla voidaan
synnyttää teistinen mystinen kokemus,
kuinka uskottavaa on väittää, että koke-
muksen aiheuttaja on persoonallinen Ju-
mala?”

Kulttuurista variaatiota huonosti
tuntevat uskonnonfilosofit olisivat voi-
neet jo aikaisemmin päätyä samaan joh-
topäätökseen tutustumalla esimerkiksi
shamanistisiin tietoisuuden muokkauk-
sen tekniikoihin, joissa mm. hallusino-
geenien rituaalisella käytöllä tuotetaan
mystisiä kokemuksia. Tuskin filosofille-
kaan olisi tullut mieleen väittää, että
shamanistinen transsi, jossa nähdään
lentäviä käärmeitä, kasvien henkiä ja jät-
tiläismäisiä lepakoita, voisi toimia evi-
denssinä näiden olioiden olemassaoloa
koskeville väitteille.

Näreaho on ehkä turhankin varovai-
nen arvioidessaan sitä, mitä voidaan pää-
tellä aivotapahtumien ja mystisten koke-
musten välisistä suhteista. Aivokorre-
laattien tunteminen ei tietenkään selitä
kulttuurisesti tuotettujen kokemusten
sisältöjä, mutta kertoo kuitenkin sitä,
että kokemukset ovat aivoilla varustettu-
jen ihmisten emergenttejä ominaisuuk-
sia, joiden selittäminen vaatii neurolo-
gian lisäksi psykologian ja kulttuuriant-
ropologian työkaluja.

Kokonaisuutena kirja tarjoaa hyvää
analyysia, uskottavia argumentteja ja oi-
van kirjallisuusluettelon.
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Leo Näreaho
USKONTOKRIITTISEN USKONTOTIETEILIJÄN PUHEENVUORO
Matti Kamppinen, Systeemiajattelu, rationaalisuus ja uskonto: kriittisen uskon-
totieteen näkökulmia. Turku: Turun yliopisto, 2009. 177 s.

Matti Kamppinen on Turun yliopiston
uskontotieteen lehtori, jonka tutkimu-
sintressit ovat ulottuneet perulaisesta
kansanlääkinnästä tulevaisuudentutki-
mukseen ja tieteenfilosofiaan. Käsillä ole-
va kirja perustuu (lukuun ottamatta en-
simmäistä lukua) suomenkielisiin artik-
keleihin, jotka ovat ilmestyneet vuosina
2004–2009. Kirjan luvut ovat selkeästi ja
havainnollisesti kirjoitettuja, vaikka alun
perin erityyppisiin julkaisuihin kirjoite-
tut tekstit eivät ole tyyliltään aivan yh-
teismitallisia.

Kamppisen  teos jakautuu  sisällölli-
sesti kahteen osaan. Hän käsittelee en-
sinnäkin uskonnon tutkimukseen teo-
riaan liittyviä kysymyksiä. Kohteena
ovat mm. systeemiajattelu ja tieteellinen
argumentointi. Toiseksi kirjoittaja tar-
kastelee uskonnollisia uskomuksia (erit-
täin) kriittisesti tieteellisen maailmanku-
van valossa. Näitä näkökulmia yhdistää
Kamppisella ”kriittinen uskontotiede”,
joka ottaa ”tieteellisen kulttuurin vaka-
vasti”, eikä pidä uskontoa ja tiedettä pel-
kästään tasavahvuisina ”kertomuksina”
(s. 8). Teosta voidaan lukea myös herme-
neuttisen, ”ymmärtävän” uskontotie-
teen kritiikkinä.

Kirjan metodologinen  osuus  on  oi-
kein valaisevaa uskonnon ja kulttuurin
tutkimuksen peruskäsitteiden analyysiä.
Esimerkiksi 8. luvussa (Käsitteet ja teo-
reettiset systeemit uskontotieteessä)
Kamppinen tarkastelee selkeän filosofi-
sella otteella uskontotieteen peruskäsit-
teitä. Samoin tieteellistä (filosofista) ar-
gumentointia tarkasteleva kappale on
hyödyllinen monenlaisille kulttuurintut-
kijoille ja alan opettajille – sekä tietysti
kaikille päättelyn perussäännöistä kiin-
nostuneille. Myös systeemiajattelun esit-
tely on kiinnostavaa ja valaisevaa. Kamp-
pisen kirjoitusta voisi täydentää viittaa-
malla viime vuosina tieteenfilosofiassa
vahvistuneeseen ajatukseen mekanis-

meilla selittämisestä. Tällöin ei ensisijai-
sesti pyritä palauttamaan ylemmän ta-
son (esim. sosiologian) selityksiä alem-
man tason (esim. psykologian) selityk-
siin, vaan eri tason systeemejä kuvaavat
mekanismit toimivat riittävinä selityksi-
nä (esim. maahanmuuttajien ongelmia
voidaan selittää erilaisilla syrjäytymis-
mekanismeilla). Joihinkin yksityiskoh-
tiin Kamppisen systeemi-esityksessä
saattaa tarkka lukija kiinnittää huomio-
ta. Kirjoittaja kuvaa emergenssiä yhtenä
systeemin ominaisuutena. Hän puhuu
emergenteistä (siis uudenlaisista) oliois-
ta. Tämä kuitenkin tekee emergenssistä
liian lavean kategorian. Tavallisesti pu-
hutaan systeemin emergenteistä ominai-
suuksista, jotka ovat (vähintäänkin) ei-
ennustettavia systeemin osien ominai-
suuksien pohjalta (s. 18). Samalla sivulla
Kamppinen kuvaa myös supervenienssi-
käsitettä, jonka heikon ja vahvan muo-
don ero jää ainakin minulle epäselväksi.

Kamppinen käsittelee erillisessä lu-
vussa intentionaalisten systeemien käyt-
täytymistä – siis erityisesti ihmisten ja
inhimillisten  systeemien toimintaa. Ih-
misen toiminnan selittämisessä rationaa-
lisuudella on keskeinen rooli. Kamppinen
erottaa toisistaan väljän ja tiukan ratio-
naalisuuden. Ensin mainittu on kuvaile-
va käsite, jonka avulla tutkimuskohteen
tietämystä ja toimintaa voidaan jäsentää,
niin että ymmärryksemme kohteesta li-
sääntyy. Tiukka rationaalisuus taas on
normatiivinen käsite, jolloin rationaali-
suudelle asetetaan muodollisia ja sisällöl-
lisiä ehtoja. Tarkoittaako Kamppinen
tiukalla rationaalisuudella sitä, että tut-
kimuskohteena olevan henkilön usko-
mukset ovat rationaalisia hänen oman
kulttuurinsa uskomusten valossa? Vai
viittaako tiukka rationaalisuus sellaiseen
uskomusten rationaalisuuteen, jonka
kriteerinä on tämänhetkinen, paras (tie-
teellisen) tieto? Erolla on merkitystä,
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koska voidaan kysyä, missä mielessä jäl-
kimmäinen, vahva tulkinta voi olla kult-
tuuritieteellisen tutkimuksen lähtökoh-
tana tai tuloksena.

Kamppinen kuitenkin harjoittaa
kriittistä uskontotiedettä, jolloin hän ot-
taa tiukan rationaalisuuden käsitteen
täysimääräisesti käyttöön. Toinen puolis-
ko kirjan artikkeleista on uskonnollisen
maailmankuvan kritiikkiä. Kamppinen
tunnustautuu vahvan uskontokritiikin
kannattajaksi. Hänen mukaansa ”tieteel-
lisen toiminnan mielekkyysehtoihin kuu-
luu uskontokritiikki jumalharhaa on
kritisoitava sen kaikissa muodoissa.” (s.
126). Tällainen väite on liian vahva; se

haiskahtaa skientismiltä. Uskonnot sisäl-
tävät monia irrationaalisia uskomuksia,
joita on syytä kritisoida. On kuitenkin
mahdollista sitoutua transsendentaali-
sen todellisuuden (”Jumalan”) olemassa-
oloon ilman, että tämän uskomuksen tar-
vitsee olla ristiriidassa tieteen tämänhet-
kisten tulosten kanssa. Myös (luon-
non)tieteen perustana on tiettyjä meta-
fyysisiä uskomuksia (erityisesti materia-
lismi), joiden totuutta tiede itsessään ei
voi osoittaa. Tiede on epäilemättä paras
tiedonhankintamenetelmämme mutta
ei ole syytä väittää, että se on ainoa
menetelmä saada tietoa todellisuudesta.

Kalevi Virtanen
HÄPEÄ EI PARANE ANTEEKSIANTAMALLA
Paavo Kettunen, Kätketty ja vaiettu. Suomalainen hengellinen häpeä. Kirjapaja
2011. 451 s.

Nainen seisoo hämärän illan räntäsa-
teessa eduskuntatalon edessä nilkkoja
myöten lumessa ja huutaa Mannerhei-
mintien liikenteen sekaan: ”Anteeks Jee-
sus”, ” Anteeks Jeesus”.

Muutaman vuoden takainen koke-
mus nousi mieleeni lukiessani Paavo
Kettusen suomalaisten häpeäkirjeisiin
perustuvaa lajissaan ainutlaatuista tutki-
musta. Joensuun yliopistossa käytännöl-
lisen teologian professorina työskentele-
vä Kettunen avaa selvityksellään kirkon
ja kristittyjen eteen uutta tietä, jossa
syyllisyyden ja anteeksiannon tilalle kes-
kukseen nousevat häpeä ja jokaisen ihmi-
sen oikeus olla olemassa omana itsenään.
Tutkimuksen aineistona on 2000-luvun
alussa lehdistön avulla kerätty materiaa-
li: alun perin yli 400 suomalaisten kirjoit-
tamaa kirjettä häpeästä, joista varsinai-
seksi lähdemateriaaliksi valikoituu 92
häpeäkirjettä.

Tuskin edellä mainittu nainen oli
tehnyt mitään sellaista, jota olisi noin
julkisella tavalla pyydettävä anteeksi.
Hänen sisäinen minänsä kuitenkin vaati
niin tekemään ja hän oli oppinut lähesty-
mään  Jumalaa  tästä näkökulmasta  eli

puhumaan syyllisyyden ja anteeksianta-
muksen kieltä. Kettusen kirja auttaa ym-
märtämään, että syyllisyys ja häpeä liit-
tyvät monesti yhteen ja niiden erottami-
nen saattaa olla vaikeata, mutta viime
kädessä kyse on erilaisista kokonaisuuk-
sista. Jos häpeä kohdataan anteeksianta-
muksen viitekehyksessä, se vain lisää ih-
misen ahdistusta. Pahaolo ei poistukaan,
vaan jää ja syvenee. Kirjallaan Kettunen
haastaa koko kirkon ja erityisesti kirkon
julistuksen sekä kirkon tavan tulkita to-
dellisuutta ja lähestyä ihmistä.

Syyllisyydessä on kysymys siitä, mitä
ihminen on tehnyt tai jättänyt tekemät-
tä. Syyllisyyttä koetaan jonkun silmien
edessä. Häpeässä taas, jota on tutkittu
todella vähän, kyse on siitä, että ihminen
pyytää anteeksi koko olemassaoloaan.
Osa meistä mitätöi sanoin ja ilman sanoja
omaa olemistaan, että olen tällainen. Täl-
laisella ihmisellä ei ole paikkaa eikä tilaa,
missä olisi kotonaan. Häpeän kokemus
nousee omasta menneisyydestä. Ne joille
tämän ihmisen pitäisi ensisijaisesti ja en-
sin olla olemassa, ovat hyljänneet ja edel-
leen hylkäävät hänet. Hän kokee syylli-
syyttä ja häpeää siitä, että on olemassa.
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Kettunen hahmottaa myös häpeän ja
syyllisyyden erilaisuutta nähdyksi tule-
misen näkökulmasta. Ihmisessä asuu
mieletön tarve tulla nähdyksi juuri sellai-
sena kuin hän on. Jaksaakseen elää ihmi-
nen tarvitsee silmät, jotka näkevät hänet.
Tulisi nähdä, että syyllisyys koetaan jon-
kun silmien edessä, kun taas häpeä koke-
mus nousee siitä, että ei ole silmiä, joiden
edessä katuisi tai pyytäisi anteeksiantoa.

Voi perustellusti kysyä, oliko elämä
sittenkin helpompaa kun oli sentään
syyttävä katse kuten Lutherilla aika-
naan. Mistä nyt elämänvoima, kun ei ole
silmiä ollenkaan?

Kirkkona haluamme   olla   Meidän
kirkko, osallisuuden yhteisö. Se tarkoit-
taa, että rakennamme seurakuntia, joissa
näkyväksi tuleminen mahdollistuu. Se
tarkoittaa myös sellaista kieltä, josta hä-
peän alle musertuva löytää vapautuksen.
Nykyisestä syyllisyyskielestä hän ei sitä
löydä.

Kettusen kirja kysyy vakavasti, eikö
kirkon tulisi tarkastellessaan ihmisten
elämäntodellisuutta siirtyä yksipuolises-
ta syyllisyyskulttuurista häpeäkulttuu-
riin tai ainakin ottaa häpeä yhtä vakava-
na mahdollisuutena esiin.

Itse olen kysynyt, miltä kuulostaisi,
jos pappi synninpäästössä sanoisikin:
Jeesus sanoo: Poikani, tyttäreni, olen si-
nusta ylpeä.

Erityisen määrätietoisesti Kettunen
avaa uutta tietä tarkastellessaan Raama-

tun luomiskertomuksia häpeän näkökul-
masta sekä  päättäessään  kirjansa Jee-
suksen kuoleman tarkasteluun häpeästä
käsin: ”Ristillä hän alastomana joutuu
tunnustamaan tuskaisesti: Jumala onkin
jättänyt hänet yksin. Häntä on huijattu
ja hän on huijannut seuraajiaan.”

Selvityksen tekeminen on auttanut
Paavo Kettusta löytämään uusia sanoja
kristillisen uskon viestittämiseen. Hän
on itse kulkemassa avaamallaan tiellä.
Alla oleva on lainaus Kettusen Hengelli-
sessä kuukausilehdessä ennen Herättäjä-
juhlia julkaistusta kolumnista.

Maailmassa, jossa kaikki puhuvat Ju-
malan läheisyydestä ja läsnäolosta, suo-
rastaan vaativat sitä, Kettusen näkemys
heijastaa mainiosti Jumalan toiseutta.

”Ei taidakaan olla niin, että yksin-
omaan Jumalan läheisyys ja läsnäolo tuo
ihmiselle turvan ja toivon. Joskus Juma-
lan kätkeytyminen ja kaukana oleminen
tuntuu helpottavalta ja vapauttavalta.
On liian raskasta olla Kaikkinäkevän
katseen alla. Jumalan poissaolo voi olla
merkki   Jumalan   hienotunteisuudesta.
Kun Jumalan kasvot ovat piilossa, ihmi-
sen ei koko ajan tarvitse tuntea olevansa
kaikkinäkevän katseen tarkkailtavana.
Hän saa olla rauhassa. Jumala ei ole vain
kaikkinäkevä silmä. Hänellä on myös ih-
misen tunnetilaa aistiva ja kunnioittava
sydän. Jumalalla on aikaa.”

Matti Myllykoski
INTOHIMOISESTI RAKKAUDEN SYVIMMÄSTÄ OLEMUKSESTA
Kari Heimonen: Kaunis unelma: Pieni rakkauden käsikirja. Nyx: Hämeenlinna
2010. 719 s.

Kirja on komea omakustanne, jossa Kari
Heimonen lähestyy yli 700 sivun, lähes
50 luvun voimalla rakkauden mysteeriä.
Rakkauden suuruudesta ja tavoittamat-
tomuudesta puhuttuaan Heinonen nos-
taa aiheellisesti elämää suuremman – tai
sitten juuri elämän kokoisen – teemansa
huomion kohteeksi kysymällä: miksi me
emme kuitenkaan uhraa aikaamme ja

voimavarojamme rakkauden taidon opis-
keluun?

Heimonen on paneutunut asiaansa
vakavasti ja on kirjoittanut sanottavansa
laveasti auki. Lukijan onkin katsottava
kirjan monisanaisuuden ohi löytääkseen
sen ytimen. Sitaatteja – etenkin helposti
nettisivulta imuroitavia raamattusitaat-
teja – on tarpeettoman paljon ja monet
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niistä ovat tarpeettoman laajoja. Sitaat-
tien tarkoituksena on selvästikin antaa
lukijalle kätevästi kaikki keskusteluun
tarvittava tieto samoissa kansissa, mutta
ratkaisulla on hintansa ja kirjasta tulee
lukijan kannalta liian pitkä.

Olisi kuitenkin väärin laskea kirja
tästä syystä käsistään liian aikaisin. Hei-
mosen tyyli on aiheeseen sopivaa terävää
asiapuhekieltä, joka tekee hänet kirjoit-
tajana läsnä olevaksi. Kuivaan asiatyyliin
jämähtäneen ja yliopistossa töitä tehneen
dosentin kannalta Heimosen tyyli on pi-
ristävän poleeminen; hänen hampaisiin-
sa joutuvat kaikki instituutiot, jotka mu-
kamas viestittävät ihmisille hyvää elä-
mää, mutta eivät omassa itseriittoisuu-
dessaan ja valheellisuudessaan kykene
avaamaan heille rakastamisen ydintä.
Syy on yksinkertainen: jokainen ihminen
on yhteisönsä ja kulttuurinsa tuote –
ainakin ennen kuin hän havahtuu koke-
maan ja ajattelemaan itsenäisesti ja vas-
tuullisesti sekä pyrkii murtautumaan
ulos laumansa sisään kirjoitetusta mo-
raalista, tapakulttuurista ja kirjoittamat-
tomista odotuksista. Oman traditionsa
ulkopuolelta katsominen on harvinainen
ja usein liikaa rohkeutta vaativa ratkai-
su. Tällainen tiivistelmä ei tee oikeutta
Heimosen tekstin vivahteille, mutta on-
gelman metodinen ydin on ympäröivän
kulttuurin luomassa vankilassa, jossa ih-
minen ei opi rakastamaan.

Heimoselle avain rakastamiseen ei
ole instituutioiden hallussa. Häneltä saa-
vat kyytiä suomalaisen yhteiskunnan sil-
mäntekevät ja kirjaviisaat, virkamiehet
ja terapeutit, kirkko ja yliopisto. Heimo-
sen mukaan yhteisöt ja niiden ideologiat
eivät opeta eivätkä toteuta rakastamista
itseään, vaan syrjäyttämään sen jonkin
korkeammaksi katsomansa asian hyväk-
si. Uskontojen osalta Heimonen mainit-
see kristinuskon seksuaalikammoisuu-
den ja kuuliaiseen uskoon nojaavan julis-
tuksen, islamissa tavattavan vihajuontei-
sen pelastusvarmuuden sekä buddhalai-
suuden tuskakeskeisen elämäntulkin-
nan. Nämä kaikki estävät ihmistä antau-
tumasta rakastamaan. Lukiessani Hei-

mosen tekstistä huomaan ajattelevani
uskosta ja sen sisältämästä totuudesta
haltioitumisen ongelmaa: psykologisesti
korkealle viritetty uskonvarmuus ja siitä
juontuva elitistinen kutsumustietoisuus
vapauttavat ihmisen kohtaamasta toi-
senlaista lähimmäistään tasavertaisena
ihmisenä. Mutta onko kaikki uskonnolli-
nen usko ja uskonto jo määritelmän mu-
kaan tällaista itsepetosta ja rakkaudetto-
muutta? Asia ei mielestäni ole niin, jos
uskova ihminen hahmottaa uskonsa
identiteettinsä eikä totuuden omistami-
sen kautta. Tällainen kristitty on valmis
asenteettomaan dialogiin, eikä hänellä
ole tarvetta lähestyä kiistakumppaniaan
argumentoimalla ihmistä vastaan.

Heimoselle myös kommunismi ja so-
sialismi ovat ”pohjimmiltaan ainoastaan
kateellisten yksilöiden unenomainen, us-
konnollissävytteinen haave – utopia tilas-
ta, jolloin heidän ei tarvitsisi enää kitua
kateuden tunteen sisuskaluja kalvavissa
kynsissä”. Meneeköhän tämä ideologioi-
den kritiikki toisinaan sellaiseksi sana-
huumaksi, joista Heimonen haluaa toisia
varoittaa? Eikö oikeudenmukaisuuden
nälkä aja ihmisiä kokoontumaan yhteen,
muotoilemaan aatetta, joka ajaisi oikeu-
denmukaisuutta? Eikö ainakin joissakin
epäonnistuneissa tai ongelmallisissa aat-
teissa ole hirveyksien rinnalla asiallinen
juonteensa? Kansallissosialismi, johon
Heimonen usein viittaa, on spektrin yh-
dessä  päässä, mutta toisessa voisi olla
vaikkapa dialogikykyinen sosialidemo-
kratia tai vihreä liike.

Heimonen kritisoi myös jyrkästi li-
hallisen itsekästä ja lyhytjänteiseen sek-
suaaliseen tyydytykseen tähtäävää kult-
tuuria(mme), jossa nautinnonhalu, nar-
sismi ja todellisuuspakoiset intohimot re-
hottavat. Miesten väkivaltaisuus ja nais-
ten alistuminen seuraavat rakkaudetto-
muudesta ja tekevät seuraavasta suku-
polvesta yhtä onnettoman kuin edeltäjäs-
tään. Kyltymättömän nautinnonhalun ja
etenkin sairaalloisen vallanhimon takana
pilkottavat traumaattisesta lapsuudesta
kasvavat pelko ja viha. Seksuaalisuuteen
ja valtaan liittyy epäilemättä toimintoja,
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jotka ovat korvikkeina hyvää itsetuntoa
vaativalle rakkaudelle. Heimonen menee
kulttuurikritiikissään niin pitkälle, että
lukee politiikan ja penkkiurheilun sa-
maan turruttavan massaviihteen piiriin
(s. 77). Missä menee raja? Myykö ihmi-
nen sielunsa, jos hän osallistuu ylipäänsä
johonkin sosiaaliseen puuhaan, vaikkapa
vain kylätoimikunnan järjestämiin tal-
koisiin?

Myös Heimosen kritiikki tiedettä ja
tiedemaailmaa kohtaan on piristävää
luettavaa, mutta hän joutuu tekemään
tieteen – tai ainakin ihmistieteiden –
ydintehtävästä jo periaatteessa hedelmä-
töntä touhua, joka ei tavoita todellisuu-
den ydintä, ei pääse edes sitä lähelle.
Esimerkiksi teologia ei edes ole tiedettä,
koska se ”pohjautuu uskoon eli tietämät-
tömyyteen” (s. 48). Tieteen tehtävänä on
kuitenkin tutkia luontoa ja inhimillistä
todellisuutta mahdollisimman puolueet-
tomasti, ja tämä koskee myös teologiaa.
Kaikella tieteellä on aatteelliset kytkök-
sensä ja ajallis-paikalliset sidonnaisuu-
tensa, mutta se ei mielestäni turhenna
tieteen pyrkimystä pohjimmiltaan tavoit-
tamattomaksi jäävään totuuteen. Tie-
teellä on rajallinen tehtävä; se ei opeta
rakastamaan.

Huolimatta reunamerkinnöistäni
Heimosen esittämään instituutioiden ja
niiden käytäntöjen kritiikkiin koen asiat
joiltakin tärkeiltä osin hyvin samantapai-
sesti. Yhden aatteellisen totuuden tai
oman tieteellisen viisautensa ajamat ih-
miset ovat usein kylmiä ja laskelmoivia,
sokeita  omille  puutteilleen. Yhteisöissä
on paljon valheellisuutta, joka juontuu
siitä, että niissä aktiivisen ihmisen on
omaa asemaansa tai näkemystään ajaes-
saan vaikutettava yhteisön tukipilarilta
ja hyvältä ihmiseltä.

Heimosen myönteisessä mielessä lai-
naamat rakkauden oivaltajat ovat yksit-
täisiä ajattelijoita, vastavirtaan kulkijoita
– tai ainakin Heimonen esittää heidät
sellaisiksi. Yksi näistä on Erich Fromm,
keskitysleirin läpikäynyt ja elämän tar-
koitusta syvältä luodannut psykotera-
peutti, joka on Heimosen mielestä hyvä

ajattelija silloin, kun ei anna uskonnon –
Jumalan ja armon – sumentaa näkökent-
täänsä. Muita suomeksikin tunnettuja,
mutta suurelle yleisölle enemmän unoh-
duksiin jääneitä sankareita ovat Scott
M. Peck (Pahan psykologia [Kirjapaja
1989], Rakkauden psykologia [Kirjapaja
1988]) ja Hanns Sachs (Elämän ja rak-
kauden naamiot [Gummerus 1961]) sekä
lapsuuden haavoista useita teoksia kir-
joittanut Alice Miller. Kirjallisuusluet-
telosta puuttuvien teosten osalta mielee-
ni tulee Arthur Janovin Primal
Scream (New York: Dell 1970), jonka
psykoterapeuttista ohjelmaa Heimonen
tulee mielestäni hyvin lähelle.

Positiivisen kontribuutionsa Heimo-
nen avaa listaamalla vastarakkautta syn-
nyttäviä tunteita ja asenteita, jotka ovat
periaatteessa jokaiselle tuttuja ja ennus-
tettavia vaikkakin arjessa huonosti to-
teutuvia, usein jopa keskenään jännittei-
siä – eivät kuitenkaan ristiriitaisia – ku-
ten rehellisyys ja kunnioitus. Heimonen
korostaa, että esimerkiksi nöyryys ei syn-
nytä aitoa vastarakkautta – ja on siinä
mielestäni oikeassa, jos asia nähdään
niin, että nöyryys juontuu nöyryyttämi-
sestä. Toisaalla hän suomii myös epäit-
sekkyyden ihannetta, jolla pyritään ”naa-
mioimaan pohjaton itsekkyys ja sammu-
maton viha elämää kohtaan” (s. 57). Mo-
net eivät varmaankaan voi hyväksyä näi-
den retorisesti jyrkkien jaksojen ajatuk-
sia tai edes yrittää ymmärtää niiden ta-
kana piilevää eetosta.  Minusta tuntuu
siltä, että Heimonen inhoaa ihmisten so-
siaalisiin peleihin liittyvää teennäisyyttä
ja valheellisuutta, kätkettyjä agendoja ja
katseilta suojaan piilotettuja traumaatti-
sia tunteita. Tämän inhonsa kanssa hän
tuskin on yksin.

Heimonen ehdottaa rakkaudelle seu-
raavaa määritelmää (s. 52): ”Rakkaus on
myönteisiä, vastarakkautta synnyttäviä
tunteita, asenteita, niistä vapaaehtoisesti
kumpuavaa hyvää tahtoa, sekä tekoja
rajoituksetta kaikkia kohtaan.” Tällai-
nen rakkaus ”ei halua takeita, ei etu-
eikä jälkikäteen”.

Tähän liittyy mielestäni muuan laaja
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periaatteellinen kysymys. Kun Heimo-
nen luonnostelee rakkaudelle laajan ke-
hän ja panee sen suuntautumaan ”vapaa-
ehtoisesti” ja ”kaikkia kohtaan” hän pu-
huu selvin sanoin ulos sentimentaalisen
ja omaa lähipiiriä hellivän rakkauskäsi-
tyksen. Tähän liittyy mielestäni ongelma,
jota on vaikea ratkaista: spontaani ja
tunteet sisäänsä sulkeva rakkaus saa
väistämättä muodon ja sillä on omat pre-
ferenssinsä. Kaikkia ihmisiä on mahdo-
ton rakastaa samalla tavalla. Mieleeni
tulee kysyä: eikö Heimosen rakkauden
määritelmä kuvaa pikemminkin oikeu-
denmukaisuutta tai ainakin tule hyvin
lähelle sitä? Olen yhtä mieltä Heimosen
kanssa hänen kritiikissään liian laveaa ja
subjektin tulkinnasta käsin luotua rak-
kauskäsitystä kohtaan, mutta minusta
tuntuu siltä, että hyvin lähelle eettisyyttä

viety rakkauden tulkinta tekee rakkau-
desta sanana tarpeettoman. Yksi mah-
dollisuus – monesta varmasti vastenmie-
linen – olisi jättää rakkaus määrittele-
mättä ja lukea se mystisten sanojen jouk-
koon, samaan kategoriaan yhdessä Ju-
malan ja armon kanssa. Tarkoitan tällä
asioita, joita tehdään, jotka tapahtuvat ja
ovat koettavissa, mutta jotka karkaavat
käsistä, kun ne yrittää saada haltuun ja
alistaa määritelmille. Mutta tästä alkaisi
jo kokonaan toinen keskustelu, joka jää-
köön tämän resension ulkopuolelle.

Paljon hyvää on Heimosen kirjassa,
riippumattoman ajattelijan puheenvuo-
rossa, joka ansaitsee tulla kuulluksi ja
päästä herättämään uutta ajattelua – oli-
pa lukija hänen kanssaan samaa mieltä
tai ei.

Vartija 50 vuotta sitten

On merkittävää, ettei suomalaisessa yhteiskunnassa kenenkään tarvitse jäädä
huoltoa vaille. Mutta ehkä emme ole vielä täysin ratkaisseet avun tarvetta niin
kauan kuin ihmisen elämän autonomian kunnioittaminen ja turvaaminen ei hallit-
se asenteitamme. Nykyisen järjestelmän mukainen hoito suurissa laitoksissa on
tehokasta ja halpaa, koska työ voidaan rationalisoida ja keskittää, mutta se poik-
keaa normaalista elämästä. Se on myöskin mukavinta meille tavallisille ihmisille,
koska selviämme auttamisen velvoituksesta rahalla.

– Marjatta Eskola Vartijassa 3/1961
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Vartijan matkassa vuonna 1891

Heidi Haahtela

Kirjoituksessaan Nöyrä kysymys Luth. Evankeliumi-Yhdistykselle Kaustisten vt.
kirkkoherra Johan Adolf Snellman kysyy, miksi hänen seurakunnassaan vaikutta-
va evankelinen maallikkosaarnaaja arvostelee hänen opetustaan kovin sanoin eikä
käy kirkossa kuuntelemassa hänen saarnojaan. Pian vastoinkäymistensä jälkeen
(1.6.1891) Snellman määrättiin vt. kirkkoherraksi Kortesjärvelle.

Vartijan 8:ssa vihossa viime vuonna 1öy-
tyy eräs kirje, maallikkotoimesta ja sen
järjestämisessä, jossa tekijä hyvin eläväs-
ti ja mielestämme puolueettomasti kuvaa
niitä vaaroja, joihin maallikko voi lange-
ta, koska hän ilman papiston ja seura-
kunnan yleistä kutsumusta toimittaa vir-
kaansa. Tahdon tässä ainoastaan maini-
ta maallikkotoimesta seurakunnassani,
jossa eräs Luth. evank. yhdistyksen
maallikko eli kolportööri työskentelee.
Olen aina ennen luullut mainitun yhdis-
tyksen olevan ja tahtovan olla kirkkom-
me puollustajan ja toimillansa papiston
auttajan, niinkuin se itsekin sanoo ole-
vansa. Tuo mielipide on ainakin minusta
poistunut, koska kokemukseni osoittaa
asian olevankin päinvastaisen. Jos yhdis-
tyksen tarkoituksena otaksutaan olevan,
että sen määräämät kolportöörit työs-
kentelisivät yhdessä ja yksissä neuvoin
seurakunnan papiston kanssa, niin var-
maan luulisi yhdistyksen silloin myös

määräävän heidät ilmoittamaan tulonsa
seurakuntaan sen papistolle sekä heiltä
neuvoa kysymään virkansa toiminnassa.
Vaatiihan kirkkolakimmekin papiston,
niin paljon kuin mahdollista, olemaan
saapuvilla näissä hartausseuroissa, joita
he pitävät ja joita ei suinkaan enään sovi
kotohartaudeksi lukea, varsinkin koska
aina edellisissä seuroissa määrätään aika
ja paikka missä ja mihin aikaan tuleva
”selitys” pidetään. Jos siis pappi tahtoo
uskollisesti seurata kirkkolain määräys-
tä, on hänen itsensä urkkiminen tietoja,
sekä kolportöörin tulosta seurakuntaan
kuin myös ajasta ja paikasta missä hän
selityksiänsä pitää. Mitään tietoja maini-
tuista asioista ei ainakaan allekirjoitta-
nut ole saanut. Kerran kumminkin,
kuultuani hänen työskentelevän seura-
kunnassani, pyysin häntä käymään luo-
nani, koska olin kuullut hänen opetusta-
ni seurakuntalaisien parissa halventavan
ja halveksivan. Tuota hänelle muistut-
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taessani myönsikin hän sen todeksi, vaan
puollusti itseään sillä, että hän myöskin
oli heikko ihminen, jolla on virheitä, joka
voi langeta j. n. e. Vaan kumminkin lupa-
si hän edeskäsin olla minusta pahaa pu-
humatta, jos niinkuin hän sanoi: ”pastori
ei minun selityksistäni mitään virka”.
Kysymys on siis, pitääkö papin, joka
omaatuntoaan ja Jumalan sanaa kuullen
pitää Luth. evankeliumi-yhdistyksen kol-
portöörin raamatunselitykset yksipuoli-
sena, olla ääneti saadakseen pitää arvon-
sa sanankuulijoittensa parissa, vai mi-
ten?

Vielä toinen tapaus asian selvityksek-
si. Hiljan kuulin hänen pitävän raama-
tunselitystä eräässä talossa seurakun-
nassani. Lähdin siis minäkin kirkkolakia
noudattaen sinne. Kuultuani hänen seli-
tyksensä pyysin saada häntä ohjata
eräässä paikassa, sanoen miten käsitin
erään värsyn selitetyssä tekstissä, johon
hän heti äreästi vastasi: ”noin tekopyhät
aina selittävät, kun evankeliumia oikein
julistetaan.” Mitäs oli minun tekeminen?
Lähdin pois, koska en hänen kanssaan
tahtonut ruveta taistelemaan lihan aseil-
la. Hän siis oikein selittää, minä olen
ainoastaan tekopyhä. Ja tuon lausui hän
koko seurakunnan edessä, joiden opetta-
ja minä olen, sillä tupa oli täpösen täynnä
ihmisiä. Eikö tuo ole julkista soimausta
minulle, sekä persoonani että opetukseni
suhteen. Mitähän sanankuulijani tuosta
arvelivat; varmaan oli enemmän osalla
ainoastaan yksi ajatus: niin se onkin,
pappi on väärässä, hän on tekopyhä,
emme siis enään tarvitse ottaa vaaria
hänen opetuksistansa, sillä voimmehan
tulla samanlaisiksi tekopyhiksi kuin hän-

kin, ja Jumala meitä siitä varjelkoon.
Ei siis tuonlainen maallikko, kuin

mainittu, ainakaan voi olla papille apuna
eikä työskennellä hänen kanssa sovin-
nossa.

Ja vielä, jos Luth, evank. yhdistys on,
niinkuin sanoo olevansa kirkollinen, niin
luulisi sen luonnollisena seurauksena
olevan, että se myös vaatisi maallikkonsa
kirkossa käymään seurakunnan virallisia
pappejakin kuuntelemassa, sillä ehkä
heiltäkin voisivat jotakin oppia, vaikka
ovatkin täydellisiä. Liki kaksi vuotta olen
ollut virassani nykyisellä paikallani ja
mainitun ajan kuluessa on Luth. evanke-
liumi-yhdistyksen maallikko käynyt kak-
si, korkeintaan kolme kertaa kirkossa.
Kummaa tuo ei olekaan, sillä olenhan
minä, ainakin hänen mielestään, tekopy-
hä, ja mitäpä hänellä tekopyhältä olisi
oppimista, vaan kummempaa on vielä,
ettei hän myöskään käy kirkossa naapu-
riseurakunnissa, joissa hän myöskin
työskentelee, jota asiaa virkaveljeni siellä
kyllä voivat todistaa. Ovatko siis kaikki
papit näissä seurakunnissa tekopyhiä?
Jumalalle kiitos! Eivät kuitenkaan seura-
kuntalaiset yleensä, tässä suhteessa seu-
raa Luth. evank. yhdistyksen kolportöö-
rin esimerkkiä, sillä jos niin olisi silloin
jäisi kirkkomme pian tyhjäksi. Sen tosi
asian olen kuitenkin surulla havainnut,
että siitä kylästä, jossa hän kulloinkin
selityksiänsä pitää, ei juuri näy monta
henkeä kirkossa. Ja syy on luonnollinen.
Matkat kuin tavallisesti ovat pitkät kirk-
koon, niin ei ennättäisi molempia pappe-
ja kuunnella samana päivänä ja silloin
hylätään kirkko, koska se on kaukana ja
valitaan se mikä likinnä on.
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Jumala armostansa varjelkoon kan-
saamme ja kirkkoamme tuonlaisista
maallikko-opettajista! Pian ovat kirk-
komme tyhjät, jos tuonlaiset täydelliset ja
hengellisellä ylpeydellä täytetyt, saavat
estämättä niiden perustuksia kaivaa. Ja
nyt lopuksi pyydän nöyrästi vastausta

Luth. evank. yhdistykseltä: Tahtooko yh-
distys pitää, vielä edeskinpäin tuollaista
kolportööriä palveluksessaan? Osoitta-
koon yhdistys nyt sen käytöksessä tässä
asiassa josko se on kirkollinen, ei ainoas-
taan sanoissa vaan myös työssä.

Vartija 50 vuotta sitten

Koinoniassa on kysymys missiosta yhtä hyvin kuin kerygmastakin. Miten kirkkom-
me ja sen seurakunnat ovat liikkeellä viedäkseen yhteen toisistaan paljon eristäyty-
neet herätysliikkeemme ja niihin lukeutuvat? Miten koinonia ilmenee Patajärven
seurakunnassa, jossa sunnuntai-iltana on samaan aikaan eri kokoukset heränneil-
le, evankelisille, lestadiolaisille  ja ehkä vielä Helsingistä tulleen matkapuhujan
perässä juoksijoille? Miten on teologisesti perusteltavissa, että pääkaupungissa on
eri herätysliikkeillä omat kokouspaikkansa ja -tilaisuutensa? Miten tällainen sepa-
ratismi on omiaan edistämään Jumalan kansan yhteyttä Helsingissä? Lyhyesti
sanoen: Miten kirkkomme nykyinen organisaatio on omiaan todistamaan maail-
malle yhdestä Kristuksesta ja yhdestä uskosta? Onko meillä edes kirkossa näitä?

– Seppo A. Teinonen Vartijassa 3/1961
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