
Herra pitää vaaleista?

Mikko Ketola & Matti Myllykoski

”Ruokanen vihkisi papiksi vain matalan

profiilin homon”, kuului YLE:n uutisten

otsikko tammikuussa. Jotkut koiran-

leuat ennättivät jo kyselemään, eikö sit-

ten ketään muita, ja uutisen sanamuotoa

käytti hyväkseen myös näyttelijä Aku
Hirviniemen sketsihahmo homopastori

Usko Eevertti Luttinen Putous-ohjel-

massa. Suhtautuminen homojen toimi-

miseen pappeina ja erityisesti piispa Wil-
le Riekkisen suvaitsevaisen linjan koh-

talo ovat nousseet keskeisiksi kysymyk-

siksi Kuopion piispanvaalissa, joka on

tämän numeron ilmestyessä mahdolli-

sesti jo ratkennut. Lisäksi esillä on ollut

kysymys neitseestä syntymisestä.

Itsekin ehdokkaana oleva hiippakun-

tadekaani Sakari Häkkinen kertoi ko-

kevansa, että ehdokkaina olevat profes-

sori Miikka Ruokanen ja teologian toh-

tori Jari  Jolkkonen olivat  kumpikin

uhkia kirkolle. Häkkisen suorasukainen

kommentti häkellytti monia mutta on

ymmärrettävä. Häkkinen on sanonut

suoraan, ettei pidä Jeesuksen neitseellis-

tä syntymää historiallisena tosiasiana,

kun taas Ruokanen ja Jolkkonen pitävät

sitä kirkon kannalta luovuttamattonana

uskonkappaleena. Oletetaanpa, että Ruo-

kanen valitaan Kuopion piispaksi. Ei ole

vaikea kuvitella, että joku tekee hänelle

heti tuoreeltaan kantelun Häkkisen kan-

nasta, eikä ole mahdotonta, että Ruoka-

nen erottaa Häkkisen ensin tehtävästään

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulis-

sa ja sitten pappisvirastaan. Niin Ruoka-

nen saisi nauttia puheensa pitävän ja

suoraselkäisen miehen maineesta, ja

Häkkiseltä – erinomaiselta ja osaavalta

papilta – vietäisiin toimeentulo. Tältä

kannalta asiaa ajatellen Ruokanen ja

Jolkkonen ovat kumpikin uhkia ainakin

Häkkiselle, mutta laajemmassa mielessä

myös kirkolle!

Suomen presidentinvaaleissa uskon-

to ei liene koskaan ollut kovin ratkaise-

vassa roolissa, vaikka Elisabeth Reh-
nin tappioon vuonna 1994 saattoikin vai-

kuttaa se, että hän epäili Jeesuksen his-

toriallisuutta toisin kuin Martti Ahti-
saari. Tämän vuoden vaaleissa Radio
Dei kysyi Pekka Haavistolta ja Sauli
Niinistöltä, mitä usko ja Jeesus heille

merkitsevät. Kumpikin luonnehti it-

seään jonkinlaiseksi epäilijäksi, Haavisto

suoraan agnostikoksi. Niinistö tunnusti

uskovansa, että Jeesus on Jumalan poi-

ka, kun taas Haavisto kertoi uskovansa

Jumalaan, vaikka ei ollutkaan varma,

onko se ”aina se kirkossa saarnattava

Jumala”. Ehdokkaiden uskoa koskevat

näkemykset eivät ole kuitenkaan laajasti

mediaa kiinnostaneet. Kumpaakaan ei

ehkä koeta siinä suhteessa tarpeeksi
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kiinnostavaksi tai radikaaliksi. Melko ta-

vallisia kulttuurikristittyjä kenties eivät-

kä ainakaan uhka kirkolle, vaikka esi-

merkiksi valitettavan suureksi osin kon-

servatiivien kaikukammioksi muodostu-

neessa Kotimaa24:ssä on Haavisto saa-

nutkin uskovaisilta huutia ennen muuta

homoutensa ja sivariutensa vuoksi.

Yhdysvalloissakin valitaan president-

tiä tänä vuonna. Tammikuussa alkoi esi-

vaalikierros Iowan osavaltiosta, ja esivaa-

leja pidetään ensi kesään asti. Mielen-

kiintoista on ennen muuta se, kenestä

tulee republikaanien ehdokas, sillä demo-

kraattien ehdokas on jo tiedossa. Hän on

istuva presidentti Barack Obama. Re-

publikaaneilla on tänä vuonna ongelmia,

sillä aivan selvää ykkösehdokasta ei ole,

vaikka Massachusettsin kuvernöörin

Mitt Romneyn oletettiin aluksi sellai-

sen olevan. Hänellä on kuitenkin yksi

puute monien puolueen äänestäjien sil-

missä: hän on mormoni. Republikaanien

kannattajista suuri osa on nimittäin

evankelikaaleja, ja heidän suhtautumi-

sensa mormoneihin on tähän asti ollut

vähintään varauksellinen. Suuri osa

heistä pitää mormonismia harhaoppina,

ja he pelkäävät, että Romneyn valinta

antaisi mormonismin leviämiselle uutta

puhtia.

Ehdokastilanne onkin tietyllä tavalla

kummallinen, sillä joukossa ei ole enää

yhtään ”puhdasveristä” evankelikaalia.

Lähimpänä tätä määritelmää oli Texasin

kuvernööri Rick Perry, joka jätti jo ki-

san kesken. Romneyn kovimmat kilpa-

kumppanit ovat Newt Gingrich ja Rick
Santorum, kumpikin katolilaisia. Kum-

pikin heistä on saanut tukea evankeli-

kaalisista piireistä.   Texasissa   tammi-

kuussa pidetyssä evankelikaalisten johta-

jien kokouksessa toimitetun äänestyksen

jälkeen evankelikaaleja kehotettiin kes-

kittämään äänensä Santorumille. Ko-

kous ei kuitenkaan ollut kovin edustava,

ja tärkeimmässä evankelikaalisessa leh-

dessä Christianity Todayssa arvosteltiin

kristittyjen liian aktiivista sekaantumis-

ta politiikkaan. Kehotus ei näytä toistai-

seksi purreen.

Katolisuus ei siten ole enää evankeli-

kaaleille uhka toisin kuin John F. Ken-
nedyn valinnan aikoihin 1960-luvun

alussa, jolloin katolinen Kennedy joutui

vakuuttelemaan, ettei hän presidenttinä

ottaisi vastaan ohjeita Vatikaanista. San-

torum valittiin taannoin jopa Yhdysval-

tain 25 vaikutusvaltaisimman evankeli-

kaalin joukkoon, mikä kertoo myös siitä,

että evankelikaalin määritteleminen on

entistä vaikeampaa, kun heitä ei löydy

yksinomaan protestanttien joukosta.

Tämä vaikeus näkyy välillä uskonnolli-

sessa maastossa eksyksissä olevien suo-

malaisten toimittajien kirjoituksissa, kun

he evankelikaaleja tarkoittaessaan välillä

puhuvat evankelisista, toisinaan taas he-

rätyskristityistä ja joskus jopa herännäis-

kristityistä! Tiedämme, että Guatemalas-

sakin on lestadiolaisia, mutta Etelä-Caro-

linan körteistä tuskin kukaan on kuullut.

Mitä mahtaisi Herra kaikesta tästä

sanoa? Kenties jotakin samaan suuntaan

kuin Luther, joka totesi, että parempi

viisas ja jumalaton hallitsija kuin hurskas

ja tyhmä (ei koske piispoja).
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Raamattu, Jumalan sana –
mitä se voisi tarkoittaa?
Raamattuteologian juurien etsintää

Kalevi Virtanen

Jollain lailla Sammeli Juntusen kirja

Kirkon raamattuteologiasta ja sen puut-

teesta (Kirjapaja 2010) on alaston. Se ei

peittele, ei sievistele, vaan kysyy ja väit-

tää suoraan. En ole aikoihin lukenut näin

omaa sielua paljastavaa, vimmaista teo-

logista kirjallisuutta. Jossain kohdin

tekstiä mieleen tuli Lars Ulstadius,

joka vuonna 1688 keskeytti Turun tuo-

miokirkossa papin saarnan, menetti syn-

tyneessä nujakassa vaatteensa ja juoksi

kirkon käytävällä alasti julistaen tuomio-

ta viralliselle kirkolle ja papistolle. Olen-

nainen ero on kuitenkin siinä, että Uls-

tadius ilmoitti hylkäävänsä Raamatun

arvovallan ja nojaavansa yksinomaan Py-

hän Hengen ilmoitukseen, kun taas Sam-

meli Juntunen ajaa takaa juuri päinvas-

taista: paluuta Raamatun arvovaltaan ja

kirkon paimenviran kunnioitukseen.

Mielestäni Juntusen teos on yksi vii-

meisten vuosien merkittävimmistä pu-

heenvuoroista koskien Raamatun ase-

maa luterilaisessa kristillisyydessä ja

Raamatun merkitystä Jumalan sanana.

Samalla kun kirja on merkittävä, pohti-

va, syvälle uurtava, se on unohdettu ja

vaiettu. Tarkoitukseni ei ole kertoa, mitä

Sammeli Juntunen kirjassa kirjoittaa,

vaan jatkaa keskustelua sekä Juntusen

että muidenkin kanssa. Peruskysymys

kuuluu, mitä tarkoitamme sanoessamme

Raamattua Jumalan sanaksi.

Koen olevani yksi niistä ihmisistä,

jotka hakevat rehellistä ja aitoa suhdetta

Raamattuun, Jumalan sanaan tietämät-

tä, mitä tällä oikeastaan tarkoitan.

Oman tilani voisi ilmaista myös ajatuk-

sella sisäisestä ristiriidasta: kaipaan ko-

vasti hengellistä elämää ja yhteyttä Ju-

malaan, mutta pelkään kuollakseni hurs-

kastelevaa kristillisyyttä. Tai: kaipaan

vahvasti raamatullista kristillisyyttä,

mutta kauhistun epäuskottavia selittely-

jä.

Puhuttu vai kirjoitettu sana

Vanhan testamentin profeetoille Juma-

lan sana ei merkinnyt kirjoitettua sanaa,

vaan jotain, joka otti heidät kokonaan

valtaansa. Usein kysymyksessä oli näky

(Jes 1:1, Jer 24:1). Kysyn, mitä käsityk-

sellemme Jumalan sanasta merkitsee

useilla profeetoilla toistuva kokemus
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”Minulle tuli tämä Herran sana” (Jer

1:4–10, Jes 6:1).

Uuden testamentin puolella vastaava

kokemus löytyy esimerkiksi ylösnous-

seen kohtaamisesta kertovista teksteistä.

Yksi näistä on Luukkaan kertomus Em-

mauksen tieltä (Lk. 24:13–35). Kohdat-

tuaan Ylösnousseen ja puhuttuaan Hä-

nen kanssaan Kleopas ja hänen ystävän-

sä toteavat: ”Eikö sydämemme hehkunut

innosta, kun hän kulkiessamme puhui

meille ja opetti meitä ymmärtämään kir-

joituksia?” Mitä heille tai heissä tapah-

tui?

Jumalan sanan näkeminen ensisijai-

sesti puheena, julistuksena ja rukoukse-

na on perusteltua myös sen vuoksi, että

vain muutama ihminen osasi aikanaan

lukea ja kirjoitettuja papyruskääröjä oli

harvassa. Nykyisin, kun kaikki osaavat

lukea, meiltä jää käsittämättä, mitä luke-

minen on tarkoittanut silloin, kun pai-

kalla esimerkiksi Jerusalemin temppelis-

sä on valtavasti väkeä ja yksi lukee uu-

denvuoden yönä psalmia 8 pasuunoiden

soidessa. Uskon, että koko lukemisen

ajan on kuulunut huutoja, kommentteja,

huokauksia, tömistyksiä aivan kuin ame-

rikkalaisten mustien jumalanpalveluk-

sessa parhaimmillaan. On myös kuulu-

nut hämmästyksen ilmauksia (ihanko

totta?) ja kehotuksia (kerro lisää).

Edelleen kannattaa pitää mielessä,

että vielä keskiajalla kovin harvat osasi-

vat lukea ja piskuinen oli se munkkien

joukko, jolla oli pääsy latinan-, kreikan-

tai hepreankielisten käsikirjoitusten ää-

reen. Tavallinen ihminen kuuli tekstejä

luettavan kirkoissa, piti tekstien kuvaile-

mia tapahtumia sellaisenaan tosina ja

koki olevansa osa raamatunhistoriallista

jatkokertomusta.

Kaksi kehitystä muutti tämän tilan-

teen. Ensimmäinen oli kirjapainotaito,

jonka keksimisen jälkeen kaikenlaiset

tekstit alkoivat kulkeutua kansan käsiin.

Kansa oppi lukemaan ja alkoi lukea kir-

joja ja kirjoituksia. Toinen oli reformaa-

tio, joka käänsi Raamatun kansan kielel-

le pois pyhästä kielestä. Vielä kolmante-

na tekijänä voi mainita itse Jumalan sa-

nan ulkomuodon muutoksen: ennen oli

käsin kirjoitettuja käsikirjoituksia (jokai-

nen erilainen) ja kuvia kirkkojen seinis-

sä, nyt saattoi hankkia yhden, yhtenäisel-

tä näyttävän kirjan. Vasta tässä vaihees-

sa historiaa eli 1600-luvulla uskovaisessa

saattoi herätä ajatus, että tällä yhdellä

kirjalla on yksi kirjoittaja eli Jumala ja

että juuri tämän vuoksi teos on Jumalan

sanaa.

Kysyn, mitä käsityksellemme Raa-

matusta merkitsee se, että Jumalan sana

on alun perin ja ensisijaisesti ollut puhut-

tua, kerrottua ja julistettua sanaa. Vasta

toissijaisesti se on kirjoitettua sanaa.

Omassa mielessäni Jumalan sana on ta-

pahtuma, jossa ihmiset kohtaavat. Siinä

on koko ajan läsnä toinen, joka kuulee ja

kuuntelee, kommentoi ilmein, sanoin ja

liikkein. Painettua, kirjana olevaa Juma-

lan sanaa voi tutkistella yksin kammios-

saan, mutta puhuttu, julistettu, rukoiltu

Jumalan sana on tilanne, jossa on muka-

na kaksi tai enemmän. Sen eläväksi tule-

miseen liittyy väistämättä toisen ilmeit-

ten näkeminen, puheen rytmittyminen ja

reagoiminen mahdollisiin kysymyksiin.

Tällä tavalla ymmärretty Jumalan sana

on paljon notkeampi ja taipuisampi ilmiö
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kuin mitä perinteisesti ajatellaan. Se on

myös paljon lähempänä ihmisen inhimil-

listä sanaa ja uskovan yhteisön uskontul-

kintaa. Jos Jumalan sana olisi ensisijai-

sesti kirjoitettua sanaa, se tuntuisi sa-

malta kuin saada tekstiviestinä tieto

merkittävän ihmissuhteen päättymisestä

tai ilmoitus irtisanomisesta.

Erasmus Rotterdamilainen oli aika-

naan sitä mieltä, että osuvin  käännös

Johanneksen evankeliumin alkulauseek-

si olisi ”Alussa oli keskustelu”, mutta nyt

me luemme ”Alussa oli Sana”. Mitä ajat-

telisimme Jumalasta, kirkosta ja kristin-

uskon ytimestä, jos keskeinen näkemyk-

semme olisikin: ”Alussa oli keskustelu,

keskustelu oli Jumalan luona ja keskus-

telu oli Jumala.”

Toiseksi kysyn, mitä meille merkit-

see se, että näkemys ”Koko Raamattu

kaikkine kirjoineen on Jumalan sanaa”

on kristikunnan historiassa suhteellisen

myöhäinen ilmiö ja ilmeisesti vain protes-

tanttisen kristikunnan piirissä käytetty?

Miksi meidän Suomessa tulisi tarkastella

kysymystä Jumalan sanasta vain tästä

yhdestä näkökulmasta käsin?

Jumalan sana ja luovuus

Toinen tekijä, joka voimakkaasti liittyy

Jumalan sanan käsitteeseen, on mieliku-

vituksen käyttö, luovuus. Ajatellaan esi-

merkiksi sitä ihmisten, todennäköisesti

juutalaisten pappien joukkoa, joka 500-

luvulla eKr. kokoaa Vanhan testamentin

kirjoituksia ja luo deuteronomistisen ker-

tomuksen Egyptistä vapautumisesta,

erämaavaelluksesta ja luvatun maan val-

loituksesta. Heidän henkisen työskente-

lynsä takana on kansan elämän särkymi-

nen pirstaleiksi, perinteisen turvallisuu-

den pettäminen. Onhan Jahve, jonka piti

olla kansan tuki ja turva, hyljännyt kan-

sansa ja ajanut sen pois luvatusta maas-

ta. Pohjoisosan eli Israelin vuonna 722 ja

eteläosan eli Juudan vuonna 587.

Kun pakkosiirtolaisuus vuonna 539

päättyy ja päästään palaamaan, on oma

maa pirstaleina. Temppelikin on raken-

nettava uudestaan. Tarvitaan uusi alku.

Ja näin syntyy kertomus kansan uljaasta

menneisyydestä, Jahven ihmeellisestä

johdatuksesta läpi Punaisen meren, lii-

tosta Siinain vuorella ja voitokkaasta lu-

vatun maan valloituksesta.

Tuskin kertomuksen luojat ja kokoa-

jat kyselivät kerrottujen tapahtumien

historiallisuuden perään. He keräsivät

yhteen ja kehittivät eteenpäin kansan

keskuudessa  vuosisatojen ajan eläneitä

erilaisia kertomuksen aineksia ja aihioi-

ta. He eivät myöskään olleet kovin tark-

koja eri traditiokerrostumien yhteenku-

tomisen suhteen. Kriittinen lukija havah-

tuu nopeasti siihen, että saumakohdat

näkyvät tai että kerronta toistaa itseään

ja on ristiriitaista.

Minusta tämä väistämättä johtaa,

kun ajattelen tekstejä Jumalan sanana,

näkemään tradition eri kerrostumat yhtä

arvokkaina sekä hyväksymään tietyn si-

säisen ristiriitaisuuden. Siirrettynä kris-

tillisen kirkon puolelle ja Uuteen testa-

menttiin tämä tarkoittaa sitä, että kos-

kaan ei ole ollut kristinuskoa, josta kaikki

olisivat olleet yksimielisiä. Minulle, evan-

kelisessa kodissa (evankelisuus on voi-

makkaasti opillinen liike) kasvaneelle on

jollain lailla kipeä se tosiasia, että kristi-

kunnan historia on traditioiden syntymi-
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sen, muovautumisen, häviämisen ja uu-

distuminen historiaa.

Näin voikin todeta: ”Todellinen lute-

rilainen reformaatio ei ole etsiä puhdasta

kristinuskoa. Ei, vaan reformaatio

on työstää kirkon muistoa. Nostaa tässä

hetkessä ja paikassa esille sitä, joka antaa

elämää ja voimaa. Jättää pois sellaista,

joka hajottaa ja lamauttaa” (Eero Joke-
la, Villi-lehti).

Jumalan sana ja suru

Toinen esimerkki luovuudesta ja mieli-

kuvituksen käytöstä voisi olla näkemys

kanonisen tietoisuuden synnystä, jonka

Sammeli Juntunenkin rakentaa voimak-

kaasti Timo Veijolan ajattelun pohjalle

(esimerkiksi artikkeli ”Kaanonin synty ja

teologinen merkitys” kokoomateoksessa

Raamattu ja kirkon usko tänään, Syno-

daalikirja 2004, Maarit Hytönen (toim),

Kirkon tutkimuskeskus 2004). Kanoni-

sen tietoisuuden keskeinen lähtökohta

on ajatus eri sukupolvia yhdistävästä pe-

lastushistoriasta: Herra on pelastanut

kansansa Egyptistä ja antanut sille 10

käskyä. Prosessin kuluessa pyhyys, joka

aiemmin oli ominaista vain Jerusalemin

temppelille, alkaa siirtyä joukolle yhte-

näistä kertomusta kertovia tekstejä. Ta-

kana tässä on yhteisössä hitaasti kasvava

ja vahvistuva uskontaju. Uskontulkin-

taan vaikuttavat merkittävästi suuret,

ulkoiset mullistukset: Jerusalem hävite-

tään ja valtakunnan johto joutuu maan-

pakoon vuonna 587 eKr., temppeli hä-

päistään Zeuksen kuvalla vuonna 167, ja

juutalaisuus hajoaa ympäri maailmaa

Tiituksen joukkojen valloittaessa Jerusa-

lemin vuonna 70 jKr. Tuho ja koettele-

mus vaikuttavat ratkaisevasti kertomuk-

sen kokonaisuuden syntyyn ja kaanonin

kirjojen valikoiman kokonaisuuteen. En-

sin Pyhä ja pyhyys asuivat temppelissä,

nyt Hän ja se siirtyvät kirjoihin, mukana

kannettavaan temppeliin. Ennen oli

pyhä temppeli, nyt on pyhä kirjasto. Kaa-

non luo teksteille kertomuksellisen jat-

kumon, pelastushistoriallisen juonen, jo-

hon yksittäiset kirjat ja yksittäiset tekstit

asettuvat.

Omassa ajattelussani edellä kuvattu

johtaa siihen, että näen Jumalan sanan

keskeisesti yhteisölliseksi ilmiöksi, joka

muokkautuu ja kehittyy yhteisön sisällä

sen reagoidessa ulkoisiin tapahtumiin.

Jumalan sana ei synny tieteellisissä tut-

kijankammioissa, se ei synny tai tiivisty

onnellisina päivinä, vaan kivun, tuskan ja

luopumisen hetkillä. Jumalan sana syn-

tyy yhteisön keskellä, kun kaikki näyttää

olevan lopussa, eikä mitään toivoa enää

ole.

Tästä seuraa, että Jumalan sana ei

ole yksilöllinen tuote tai sana. Sen kirjoit-

taja ei toimi yksityishenkilönä, vaan Ju-

malan sanalla on kolme sisäkkäistä sub-

jektia. Ensin alkuperäinen kirjoittaja tai

kirjoittajajoukko, sitten se laajempi us-

konyhteisö, johon kirjoittajat omana elin-

aikanaan kuuluvat (Israelin kansa, en-

simmäiset kristityt) ja sitten itse Jumala

siten, että sekä kirjoittaja että uskonyh-

teisö tietävät ja uskovat elävänsä ja toi-

mivansa Kaikkivaltiaan edessä.

Jumalan sana ei siis ole yksittäisiä

ohjeita tai lauselmia, jotka kaikki olisi

otettava vastaan yhtä vakavasti, vaan

Jumalan sana on uskonyhteisön sisällä

elävä pitkäaikainen prosessi, jossa erityi-
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sesti vaikeina aikoina haetaan turvaa,

ohjausta ja opastusta iankaikkiselta Ju-

malalta. Se on ensisijaisesti sukupolvia

yhdistävä kertomus ja keskeistä on, että

me tämän ajan kristityt liitymme tuohon

kertomukseen.

Yksi näkökulma puuttuu

Lukiessani Sammeli Juntusen kirjaa jään

kysymään, puuttuuko tekstistä yksi nä-

kökulma, joka omasta mielestäni on tässä

yhteydessä hyvin olennainen. Sama kysy-

mys tulee mieleeni kuunnellessani mui-

denkin dogmaattisesti oppineiden ihmis-

ten ajatuksia Raamatusta Jumalan sana-

na. Minusta tuntuu, että he eivät näe tai

halua nähdä Raamatun sisällä tapahtu-

vaa muutosta jumalakuvassa, eikä näke-

mysten voimakasta kehitystä.

Minusta tuntuu, että dogmaattisesti

oppinut lukee ja tarkastelee Raamattua

ikään kuin ajattomana, historiattomana

teoksena. Hän on vähän kuin luostarissa

elävä munkki tai nunna, jolle aika on

spiraalinomainen käsite: kaikki toistuu

ja kertautuu. Hän löytää kolminaisuus-

opin juuren jo luomiskertomuksesta. Hä-

nelle Raamattu on kertomus, jossa ihmi-

nen löytää itsensä aina samasta paikasta,

ehkä joltakin toiselta elämänkierteeltä,

mutta aina samalta kohdalta kehää. Tä-

män munkin tai nunnan raamattukäsi-

tys on sidoksissa uskontunnustukseen ja

kirkkovuoden kulkuun. Raamattu on hä-

nelle kaikenkiertävä virtaus, jossa kil-

voittelija kohtaa yhä uudestaan Jumalan

ja oman tilansa.

Enemmän eksegetiikan suunnasta

Raamattua lähestyvä taas tarkastelee

sitä lineaarisen aikakäsityksen näkökul-

masta. Hän näkee erot eri kerrostumien

välillä, huomaa muutokset jumalakuvas-

sa ja hänen on vaikea muodostaa koko-

naisuutta. Monesti hänestä tuntuu, että

kaikki hajoaa käsiin.

Tähän liittyy myös kysymys kristilli-

sen sanoman ytimestä. Dogmaattisesti

orientoitunut saattaa muotoilla sen niin,

että evankeliumissa ei ole kysymys vain

siitä, että Jumala toimii, vaan evanke-

liumi on myös sanomaa siitä, mitä hän on

tehnyt ja tekee. Pelkkä julistamisen akti

tai hyväksytyksi tulemisen kokemus ei-

vät vielä määritä evankeliumia. Evanke-

liumi on samaa kuin ”apostolinen oppi”,

jolla on historiallinen ja tiedollinen sisäl-

tö: Jumalan Pojan inkarnaatio, hänen

uhrinsa ristillä ja hänen ruumiillinen

ylösnousemuksensa.

Sammeli Juntunen on jossain näiden

kahden näkemyksen välimaastossa (s.

253): ”Pelkästä Raamatusta ei miten-

kään itsestään selvästi päädytä sellaiseen

normatiiviseen kolminaisuus- tai kaksi-

luonto-oppiin, joita kirkko on 400-luvulta

lähtien käyttänyt… Dogman kehitykses-

sä on kyse historiallisesta ilmiöstä, josta

varhainen kirkko teki opillisia päätelmiä.

Ne liittyivät harhaoppien torjuntaan, us-

konkokemukseen, raamattuun, hurskaa-

seen mielikuvitukseen ja teologis-filosofi-

seen pohdiskeluun, yksittäisten  kirkon

johtajien teologiseen nerouteen sekä näi-

den kaikkien kautta toimivan Pyhän

Hengen johdatukseen.”

Mutta se inspiraatio

Sammeli Juntunen sotkee tavallisen libe-

raali–konservatiivi-ajattelun rajalinjoja,

koska hän ensin myöntää raamatun inhi-
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millisen luonteen (s. 51–52): ”Raamattu

ei ole syntynyt sanainspiraatio-opin mu-

kaisena Pyhän Hengen suorana, histo-

riallisesti ja luonnontieteellisesti tarkka-

na ilmoituksena. Sen synnyn taustalla on

pitkä inhimillinen prosessi, jonka eri vai-

heita voidaan tutkia tieteellisesti. Raa-

matun totuutta ei tarvitse eikä saa pelas-

taa harmonisoimalla pois niiden keski-

näisiä eroja ja ristiriitaisuuksia. Erot se-

littyvät syntyhistorialla ja kirjoitustilan-

teella.”

Mutta sitten Juntunen tuokin kes-

kusteluun mukaan jumalallisen inspiraa-

tion käsitteen. Hänen mukaansa inspi-

raatio-opin ei välttämättä tarvitse olettaa

automaattikirjoitusta tai muuten hur-

moksellisesti muuntunutta tietoisuutta.

Se voi ottaa huomioon myös Raamatun

inhimilliset kirjoittajat, heidän kykynsä

ja tietonsa ja myös niistä johtuvat er-

heet.” Hänen mielestään ”kirkko voi ai-

van hyvin olettaa, että Jumala johdatti

tätä kehitystä niin, että kaanon syntyi.

Pyhän kirjan kaanonin synty on jumalal-

linen allekirjoitus, jolla Jumala sanoo:

’Tämä on minun kirjani, etsikää minun

puhettani siitä.’ Jotain tällaista kirkon

messu käytännössä olettaa” (s. 191–192).

Edelleen kirkko saa uskoa, että tuossa

varhaisten seurakuntien uskontajussa

vaikutti Pyhä Henki. Hän sai erityisellä

inspiraatiollaan aikaan sen, että Raama-

tussa on hänen tahtomansa tekstit, joilla

on hänen antamansa arvovalta.

Nykyisessä kirkollisessa tilanteessa

nuo ovat rohkeita uskonlauseita. Ne poik-

keavat 1980-luvulla syntyneestä valtavir-

rasta, jossa ”inspiroidun Jumalan sanan”

korvaa ”inhimillinen Jumalan sana”.

Jään kuitenkin kysymään, tarvitsee-

ko inspiraatiota ajatella ja soveltaa näin

pitkälle? Eikö meille sittenkin riitä näke-

mys, jossa Raamatun jumalallisuus pe-

rustellaan sisällöllä, ei syntyhistorialla.

On mielenkiintoista huomata, että nykyi-

nen luterilaisen kirkon katekismus ei

sano Raamattu-kohdassaan inspiraatios-

ta mitään, vaan toteaa: Raamattu on

kristittyjen pyhä kirja. Vanhassa ja Uu-

dessa testamentissa kerrotaan Jumalan

teoista ja hänen rakkaudestaan kaikkia

ihmisiä kohtaan. Samoin kuin Kristuk-

sessa myös Raamatussa inhimillinen ja

jumalallinen ovat yhdistyneet toisiinsa.

Raamatussa Jumala itse puhuu meille

ihmisten kielellä.

Oppiakseni tuntemaan Jumalan

Vältymme monilta keinotekoisilta selit-

telyiltä, jos ensin ajattelemme, että Van-

ha testamentti on vanhan Israelin tuote,

Uusi testamentti taas on kristillisen liik-

keen tuote. Se millaisia sanoja Raamattu

sisältää on näiden yhteisöjen sanoja, ei

Jumalan. Tästä näkökulmasta katsottu-

na Raamattu näyttäytyy inhimillisenä

vastauksena Jumalalle. Sen kirjoitusten

viimeinen auktoriteetti ei ole Jumala,

vaan se on kahden antiikin yhteisön ker-

tomusta Jumalasta, kertomusta kohtaa-

misista Hänen kanssaan. Raamattu ker-

too, millainen on se Jumala, jonka he

kohtasivat rukouksissaan ja ylistyksis-

sään. Raamattu tuo esiin, miten nämä

yhteisöt näkivät asiat  eikä  sitä, miten

Jumala näki. Se kertoo, mikä näiden

yhteisöjen mielestä oli elämässä oikein ja

Jumalan mielen mukaista, ei sitä, mikä

oli Jumalan mielen mukaista.
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Samalla kun Raamattu on kaikkea

edellä sanottua, se on kirja tai joukko

kirjoja, jotka ovat muokanneet kristikun-

taa, meitä ja jotka muokkaavat edelleen.

Se on kertomus  ja kertomuksia,  jotka

antavat kristikunnalle identiteetin. Raa-

mattu sisältää kristikunnan ensisijaiset

kertomukset ja traditiot. Niiden kautta

ilmenee, kuka Jumala on ja kuka Hän ei

ole ja mikä Hänen tahtonsa on.

Mutta ensisijaisesti   Raamattu on

sakramentti, armonväline, koska   sen

tekstien kautta Jumala on puhunut ja

puhuu edelleen. Tämän koki aikanaan

Augustinus, sen koki Franciscus Assi-
silainen, sen koki Martti Luther. Teh-

tävämme on olla yhteisö, jota elävä Ju-

mala Raamatun elävän sanan kautta

muokkaa. Arkkipiispa Martti Simo-
joelta kysyttiin kerran, miksi hän lukee

päivittäin Raamattua. ”Oppiakseni tun-

temaan Jumalan ja ollakseni Hänen

kanssaan,” tuolloin jo harmaapäinen Si-

mojoki vastasi.

Vartija 50 vuotta sitten

Kirkko ei ole olemassa ylläpitääkseen Jumalan ideaa vaan johtaakseen meidät

elämään  todesti ja ja vapaasti, oman alkuperämme mukaisesti. Se ei ole uusi,

voittava, toisia vastaan noussut ideologia vaan vapahdus ideologioista.

– Erkki Niinivaara Vartijassa 1/1962
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Ahdistus ja rohkeus Paul
Tillichin ajattelussa

Heikki Tervonen

”Meidän aikakauttamme”, jolla tässä

tarkoitetaan pääasiassa viime vuosisataa,

on nimitetty ”ahdistuksen aikakaudek-

si”. Saksalais-amerikkalaisen teologin ja

uskonnonfilosofin Paul Tillichin mukaan

ahdistuksen olivat löytäneet yhdessä ek-

sistenssifilosofia, syvyyspsykologia, neu-

rologia sekä taide. Mitä ahdistus on eri

muodoissaan? Miten voimme voittaa ah-

distuksen ja pelon? Mitä on elämänroh-

keus?

Saksassa syntynyt  ja lupaavan yli-

opistouran siellä aloittanut filosofi ja teo-

logi Paul Tillich (1886–1965) joutui pa-

kenemaan Adolf Hitlerin valtaannou-

sua Yhdysvaltoihin, jossa hänestä tuli

yksi maan vaikutusvaltaisimmista teolo-

geista. Hänelle ahdistuksen teema oli lä-

heinen läpi elämän. Ahdistuksesta ja roh-

keudesta hän kirjoitti syvällisen kirjan

The Courage to Be (Rohkeus olla olemas-

sa, ensimmäinen painos Nisbet &  Co.

1952).

Tillichin mukaan ahdistus on aina

läsnä, vaikka usein piilevänä. Siksi se voi

ilmetä milloin tahansa, jopa tilanteissa,

joissa ei ole mitään pelättävää. Ahdistus

on tietoisuutta omasta rajallisuudesta.

Pelolla sen sijaan on aina kohteensa. Sik-

si ne ovat kaksi täysin eri asiaa. Ahdistus

on itse ihmisenä olemiseen väistämättä

kuuluva todellisuus, pelko on psykologi-

nen käsite. Pelkäämme vaaraa, tuskaa

tai vihollista. Teoillamme voimme voittaa

pelon. Ahdistusta emme sen sijaan voi

voittaa teoillamme, koska rajallinen olen-

to ei voi voittaa rajallisuuttaan.

New Yorkin Columbian yliopiston

nuori kliinisen psykologian opiskelija

Rollo May paneutui ahdistuksen ongel-

maan Paul Tillichin johdolla. Syntyi väi-

töskirja The Meaning of Anxiety, jota

pidettiin ensimmäisenä aitona yritykse-

nä luoda yhteys psykologian ja filosofian

välillä. Kirjaa pidettiin myös ensimmäise-

nä teoksena, joka osoitti arvojen merki-

tyksen psykologialle. Noina vuosina, jol-

loin Tillich ohjasi Maytä ahdistuksen

merkityksen ymmärtämiseen, hän opetti

tälle samalla hyvin paljon siitä, kuinka

ihmiset kohtaavat ahdistuksen. Tillichin

mielestä jokainen kohtaaminen uuden

ihmisen kanssa synnyttää ahdistusta, sil-

lä kohtaaminen voi johtaa joko elämän

avartumiseen tai sen kaventumiseen tai

jopa henkiseen orjuuteen.

Tillich kirjoitti eräälle läheiselle ystä-

välleen: ”Mieleni vaeltaa aina elämän ja
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kuoleman, toivon ja epätoivon välillä pe-

rimmäisestä todellisuudesta.” Toisessa

kirjeessä hän ilmaisi sen, kuinka syvälle

läheinen suhde naisystävään vaikutti hä-

neen: ”Jos voin hyväksyä elämäni, voin

hyväksyä kuolemani, ja päinvastoin.

Mutta epäilen, voinko hyväksyä kumpaa-

kaan. Joskus tuntiessani tämän hyvin

syvästi sanon itselleni: ’Mutta hän (tar-

koitan sinua) rakastaa minua’ ja silloin

on kuin sinä olisit pappi, joka hyväksyy

minut, ja joka edustaa Jumalan ääntä …

sanomatta mitään vaan olemalla mitä

olet ja rakastamalla minua.”

”Uskoa epäuskoisille, epäilyä

uskoville”

Tillich näki ahdistuksessa myös paljon

myönteistä. Aikana, jolloin ihmiset etsi-

vät uskosta turvallisuuden takuita hin-

nalla millä hyvänsä, Tillich valitsi epäi-

lyn. Hän kirjoitti: ”Joskus luulen tehtä-

väni olevan tuoda uskoa epäuskoisille ja

epäilyä uskoville.” Hänen epäilynsä ei

ollut René Descartes’n älyllistä epäi-

lyä, vaan se oli aikakautemme väistämä-

tön ominaispiirre ja hänen luovuutensa

välttämätön seuralainen. ”Oikeaoppi-

suus on farisealaisuutta”, hän sanoi. Til-

lichin mielestä ihmiskunnan ikimuistoi-

sen kokemuksen mukaan uusi tieto on

saavutettu aina murtamalla tabu. Kaik-

kea itsenäistä ajattelua seuraa syyllisyy-

dentunne. Tämä oli myös hänen oma

kokemuksensa.

Tillich katsoi, että syyllisyydentunne

oli ”eksistentiaalisesti universaalinen”.

Toisin sanoen se kuului osana jokaisen

ihmisen elämään jo syntymästä saakka.

Hän uskoi Sören Kierkegaardin tavoin,

että sellaista syyllisyyttä voidaan käyttää

inspiraationa uuden luomiselle. Mayn

mukaan Tillichin oma elämä osoitti tä-

män todeksi.

Syyllisyydentunteen tiedostaminen

auttoi Tillichiä vapautumaan. Sen sijaan

useimmat amerikkalaiset olivat ylpeitä

siitä, että he saattoivat jatkuvasti hymyil-

lä ja kokea ”suurta”, kun he nousivat

aamulla valmiina ”elämään mahdolli-

suuksiaan todeksi” uuden päivän aikana.

Tämä peitti useimmissa heistä endeemi-

sen depression, joka ei heijastunut vain

pillereitten suurena kulutuksena, vaan

myös väkivaltana, joka vallitsi sekä piile-

vänä että avoimesti amerikkalaisessa yh-

teiskunnassa. Ainakin se merkitsi emo-

tionaalisesti epärehellistä maailman koh-

taamista. Sillä ihminen ei voi olla ikuises-

ti hilpeä luontokappale.

Tillichin elämässä oli toisin. Hän sa-

noi: ”Joka aamu seitsemästä kymme-

neen elän demonien kanssa.” Mayn mu-

kaan Tillichin elämässä oli hyvin paljon

depressiota, jolla oli pikemminkin psyko-

logiset kuin eksistentiaaliset juuret.

Tillich oli kehottanut Rollo Maytä,

josta sittemmin tuli yksi Yhdysvaltojen

tunnetuimmista ja arvostetuimmista

psykiatreista, kirjoittamaan ”kaiken” ah-

distuksesta. Ilmeisesti näin ei tapahtu-

nut, koska Tillich itse tarttui aiheeseen

Yalen yliopistossa pitämässään luento-

Tillich katsoi, että syyllisyydentunne oli

”eksistentiaalisesti universaalinen”. Toi-

sin sanoen se kuului osana jokaisen ih-

misen elämään jo syntymästä saakka.
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sarjassa. Se julkaistiin kirjana The Cou-

rage to Be. May kertoo Tillichin elämä-

kerrassaan Paulus (Harper & Row 1973)

olleensa ylpeä siitä, että Tillich kirjoitti

kirjan vastauksena hänen kirjalleen.

Tillich oli perehtynyt paitsi teolo-

giaan ja filosofiaan myös mm. kirjallisuu-

teen, taiteeseen sekä kasvatukseen, psy-

kiatriaan ja psykoterapiaan. Olipa hän

nuorena käynyt lyhyen psykoanalyysin-

kin. Mayn mielestä englantilais-amerik-

kalaisen filosofin A. N. Whiteheadin
kuoleman jälkeen Yhdysvalloissa ei ollut

ketään, jolla olisi ollut yhtä laajat tiedot

elämän eri aloilta kuin Tillichillä. Olipa

Tillich Saksassa osallistunut poliittiseen

toimintaan uskonnollisen sosialismin ri-

veissä. Mutta se oli maksanut Hitlerin

noustua valtaan hänen professorin vir-

kansa – ensimmäisenä kristittynä – ja

hänen oli paettava New Yorkiin, jossa

hän opetti kauan Union Theological Se-

minaryssä.

Psykiatrit kuuntelivat lumoutuneina

Saksalainen eksistenssiteologi Rudolf
Bultmann arvioi kyynisesti kollegaansa:

”Tillich pyrki parantamaan modernia

kulttuuria, mutta kulttuuri ei ollut kiin-

nostunut siitä.” Tämä saattoi päteä Sak-

san aikaan, vaikka kyllä sielläkin Tillich

sai vastakaikua. Sen sijaan Rollo May

kertoi, että Tillich oli Yhdysvalloissa hei-

dän kulttuuriliikkeiden syvällisin tulkit-

sija. Kaikkialta maasta saapui tietoja sii-

tä, että psykologit, psykiatrit ja psyko-

analyytikot tulivat suurin joukoin kuun-

telemaan häntä lumoutuneina.

Miksi näin? Rollo Mayn mukaan sik-

si, että hän puhui särkyneestä kulttuu-

rista, mutta uskoen. Toisetkin puhuivat

särkyneestä kulttuurista, mutta uhmaten.

Toiset puhuivat uskosta, mutta ohuen filo-

sofisesti tai uskonnon korkeuksista kult-

tuurin ulkopuolelta. Mutta se jätti kyl-

mäksi. Sillä Mayn mukaan psykoanalyy-

tikkojen pitää olla maan pinnalla, välittä-

mättä siitä, kuinka niljakas, mutainen tai

usvainen se on. May nimitti Tillichiä jopa

terapeuttien terapeutiksi.

Mayn mukaan Tillichin kirja The

Courage to Be on eksistentiaalisin kirja,

mitä Amerikassa on koskaan kirjoitettu.

Se on hänestä tärkein johdanto Tillichin

ajatteluun (Tillichin pääteos oli laaja, kol-

miosainen Systematic Theology). The

Courage to Be on ollut Tillichin kirjoituk-

sista ehkä eniten luettu.

Maystä ei ollut yllättävää, että Tillich

kirjoitti rohkeudesta. Hän oli itse moraa-

lisesti rohkea asettuessaan vastusta-

maan Hitleriä. Hän oli moraalisesti roh-

kea eläessään jatkuvasti älyllisillä rajoil-

la. Hän oli rohkea jopa eroottisessa elä-

mässään.

Tillich uskoi, että kysymyksessä Ju-

malasta on todellisuudessa kysymys roh-

keudesta. Rohkeus ei ollut hänelle vain

hyve muiden hyveiden joukossa, vaan

eettinen ja koko ihmiselämään juurtunut

todellisuus. Rohkeudessa on kysymys sii-

tä, että ihminen on tietoinen olemises-

taan ja ottaa kantaakseen vastuun sen

hyväksymisestä ja toteuttamisesta. Til-

lichin mielestä ihminen on sitä vahvem-

pi, mitä enemmän hän kykenee otta-

maan kantaakseen eksistentiaalista ah-

distusta.

Mayn mukaan Tillich itse ei paennut

elämässään ahdistustaan vaan kohtasi
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sen suoraan. Hän ei arvostanut sellaista

filosofiaa eikä teologiaa, joka vain teroitti

ajattelun veistä koskaan leikkaamatta.

Hän eli todeksi oppinsa. May sovelsi Til-

lichiin Friedrich Nietzschen sanoja:

”Kaikki totuudet ovat verisiä totuuksia

minulle.”

Rohkeus antaa elinvoimaa hyveille

Englannin kielen sana rohkeus courage

johtuu latinan sanasta cor ja ranskan

sanasta coeur, jotka molemmat tarkoitta-

vat sydäntä. Tillich uskoi, että rohkeus

oli olennaista tarkoituksen kokemiselle

elämässä. Niin kuin sydän antaa elinvoi-

maa muille kehon elimille pumpaten nii-

hin verta, samoin rohkeus antaa voimaa

kaikille muille hyveille.

May sanoi Tillichin hengessä, ettei

kukaan koe elämänsä arvoja, olivat ne

sitten tietoa, iloa tai kauneutta, odotta-

malla niitä passiivisesti Inhimilliset arvot

on kohdattava, käsiteltävä ja ansaittava.

Tästä riippuu meidän rohkeudestamme.

Tillichin mukaan on periaatteessa

kahdenlaista ahdistusta: eksistentiaalis-

ta ja patologista. Eksistentiaalinen ahdis-

tus on juurtunut aina itse olemiseen. Se

on jokaisen ihmisen kohtalo. Patologinen

ahdistus puolestaan on tietoisuutta rat-

kaisemattomista ristiriidoista persoonal-

lisuuden rakenteellisten elementtien vä-

lillä, kuten esimerkiksi ristiriidoista ali-

tajuisten pyrkimysten ja tukahduttavien

normien välillä. Tillich jatkoi, että lääke-

tiede, ennen muuta psykoterapia ja psy-

koanalyysi, väittävät, että ahdistuksen

parantaminen kuuluu sen tehtäviin, kos-

ka kaikki ahdistus on patologista. Siksi

myös kaikki ahdistuksen muodot voidaan

muka parantaa.

Mutta Tillich totesi, ettei psykotera-

pia voi poistaa eksistentiaalista ahdistus-

ta, vaikka se niin kuvittelisi. Näin siksi,

että se ei voi muuttaa elämän rajallisuu-

den rakenteita. Tillich jatkoi edelleen,

että tosin yhä useammat lääketieteen ja

erityisesti psykoterapian edustajat pyrki-

vät yhteistyöhön filosofien ja teologien

kanssa.

Pappi vai lääkäri?

Ellei sielunhoitaja kykene tekemään eroa

eksistentiaalisen ja patologisen ahdistuk-

sen välillä, hän saattaa Tilichin mukaan

ottaa neurootikon itsepuolustuslinnak-

keen välikappaleeksi tämän väistäessä

todellisuuden kohtaamista. Tillichin mie-

lestä uskonnon tuoma rohkeus ei ole

useinkaan mitään muuta kuin halua ra-

joittaa ihmisen omaa elämää ja vahvistaa

tätä rajoitusta uskonnon voimalla. Näin

uskonto voi supistaa ihmisen avoimuutta

todellisuutta kohtaan, ennen muuta hän-

tä itseään kohtaan. Uskonto voi siis suo-

jella ja ruokkia potentiaalisesti neuroot-

tista tilaa.

Pääperiaatteena Tillichin mukaan on

se, että eksistentiaalisen ahdistuksen

hoito ei kuulu lääkärille lääkärinä eikä

patologisen ahdistuksen   hoito papille

pappina. Kummankaan ahdistuksen hoi-

to ei ole kuitenkaan sidottu ehdottomasti

Tillichin mielestä ihminen on sitä vah-

vempi, mitä enemmän hän kykenee ot-

tamaan kantaakseen eksistentiaalista

ahdistusta.
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ammatteihin. Psykoterapeutti voi välit-

tää syvintä itsensä hyväksymistä poti-

laalleen auttaessaan tätä ottamaan eksis-

tentiaalisen ahdistuksen kantaakseen.

Pappi tai kuka tahansa ihminen voi vä-

littää parantavaa voimaa mielelle tai ruu-

miille ja auttaa poistamaan neuroottista

ahdistusta.

Vaikka siis patologinen ahdistus kuu-

luu lääkärin työn piiriin ja eksistentiaali-

nen ahdistus papin työn piiriin, pappi voi

myös olla parantaja ja psykoterapeutti voi

olla pappi ja jokainen ihminen voi olla

molempia suhteessa lähimmäisiinsä.

Mutta lääkärin ja papin kutsumukset ei-

vät voi korvata toinen toistaan. Kumman-

kin pyrkimyksenä  on kuitenkin auttaa

ihmisiä saavuttamaan elämän rohkeus.

Kolme ahdistuksen muotoa

Tillich erotti kolme ahdistuksen lajia:

kohtalon ja kuoleman ahdistus, tyhjyy-

den ja tarkoituksettomuuden ahdistus

sekä syyllisyyden ja tuomion  ahdistus.

Nämä kaikki kolme ahdistuksen muotoa

ovat eksistentiaalista ahdistusta siksi,

että ne kuuluvat ihmiselämään sinänsä.

Ne eivät kuvasta mielen epänormaalia

tilaa neuroottisena tai psykoottisena ah-

distuksena.

Tillichin mielestä perustavin, univer-

saalein ja väistämättömin on kohtalon ja

kuoleman ahdistus. Kaikki yritykset kiis-

tää se ovat turhia.

Ei edes argumentti sielun kuolemat-

tomuudesta vakuuttanut Tillichiä, sillä

hänen mukaansa ihminen on tietoinen

täydellisestä tuhoutumisestaan kuole-

massa. Siksi hänestä kristillinen toivo ei

voi perustua sielun kuolemattomuuteen,

vaan ylösnousemukseen ja iankaikkiseen

elämään.

Kuoleman ahdistus on pysyvänä ho-

risonttina siellä, missä kohtalon ahdistus

vaikuttaa. Kuoleman ahdistus on ehdo-

ton, kohtalon ahdistus suhteellinen. Til-

lichin mukaan kuoleman ahdistus varjos-

taa kaikkia konkreettisia ahdistuksen

muotoja ja antaa niille perimmäistä vaka-

vuutta. Kohtalo ei tuottaisi väistämätön-

tä ahdistusta, ellei kuolema seisoisi sen

takana.

Ihminen pakenee vapauttaan

Tyhjyyden ahdistus on ahdistusta perim-

mäisen merkityksen puutteesta. Siinä ih-

minen voi paeta vapauttaan kysyä ja vas-

tata tilanteeseen,  jossa ei enää kysytä

mitään ja vastaukset kysymyksiin antaa

auktoriteetti. Yhdysvaltoihin Euroopasta

muuttaneen juutalaisen ajattelijan

Erich Frommin sanoin: paetessaan

tyhjyyden ahdistusta ihminen ”pakenee

vapauttaan”. Silloin hän ei ole enää tun-

ne olevansa yksin. Hän ”osallistuu” ja

”osallistumalla” hän  takaa  hyväksymi-

sen henkisen tai hengellisen elämänsä

sisältöön. Silloin elämän merkitys on pe-

lastettu, mutta minä, itse, on uhrattu.

Tyhjyyden ahdistus johtaa tarkoitukset-

tomuuden syövereihin.

Ihminen joutuu kohtaamaan myös

moraalisen ahdistuksensa. Hän on vas-

Tillichin mielestä perustavin, universaa-

lein ja väistämättömin on kohtalon ja

kuoleman ahdistus. Kaikki yritykset kiis-

tää se ovat turhia.
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tuussa elämästään. Tämä synnyttää syyl-

lisyyden ahdistuksen, ehdottomassa

muodossa tuomion ahdistuksen. Ihmi-

nen on olemukseltaan ”rajallinen va-

paus”. Hän ei voi koskaan tuntea itseään

moraalisesti täydelliseksi.

Ahdistuksen kolme lajia ovat kutou-

tuneet  toisiinsa sillä tavalla, että  joku

niistä antaa perussävyn, mutta kaikki

ovat mukana värittämässä ahdistuksen

tilaa. Ne voivat johtaa epätoivoon. Rans-

kalainen eksistenssikirjailija Jean-Paul
Sartre sanoi epätoivosta: ”No Exit”, ei

ulospääsyä.

Tillichin mukaan kaikki inhimillinen

elämä voidaan tulkita paoksi epätoivosta.

Usein se onnistuukin. Tiedämme kaikki

kuolevamme, mutta silti koemme elämän

hyvin eri tavoin. Samalla tavoin epätoi-

von ahdistus ei ole aina läsnä. Mutta

niinä harvoina hetkinä, jolloin se on läs-

nä, se määrää koko elämämme tulkin-

nan.

Tillichin mielestä antiikin sivistyk-

sen lopulla oli vallalla eksistentiaalinen

ahdistus, keskiajan lopulla moraalinen

ahdistus ja nykyisen aikakauden lopulla

henkinen ahdistus. Mutta huolimatta yh-

den ahdistuksen lajin ylivallasta, muut-

kin ahdistuksen lajit ovat olleet läsnä.

Myöhäisantiikin aikana oli paljon

kohtalon ja kuoleman ahdistusta liitty-

neenä stoalaisten analyysiin rohkeudes-

ta. Kuitenkin koko antiikin ei-juutalai-

sessa maailmassa koettiin enemmän

traagista elämäntuntoa kuin henkilökoh-

taista syyllisyyttä. Syyllisyyttä pidettiin

aineellisen maailman tai demonisten voi-

mien aiheuttamana saasteena. Siksi syyl-

lisyyden ahdistus niin kuin myös tyhjyy-

den ahdistus olivat toissijaisia kohtalon ja

kuoleman ahdistuksen hallitsemassa an-

tiikin maailmassa.

Syyllisyys nousee keskukseen

Juutalais-kristillisen sanoman vaikutus

muutti tilanteen  niin  radikaalisti, että

keskiajan loppuun mennessä syyllisyy-

den ja tuomion ahdistus oli ratkaisevan

keskeistä. Ihmiset kysyivät lakkaamatta:

kuinka voin lepyttää Jumalan vihan?

Kuinka  voin  saada Jumalan armon ja

syntien anteeksiantamuksen?

Reformaattorien rohkeus ei ollut

rohkeutta olla oma itsensä. Sillä luotta-

muksen rohkeuden juuret eivät olleet

siinä. Martti Luther sanoi päinvastoin,

että ihmisen luottamuksen rohkeus poh-

jautuu yksin Jumalaan. Jumalaton tulee

vanhurskaaksi Jumalan anteeksianta-

muksessa.

Tillich ilmaisi vanhurskauttaminen

armosta uskon kautta modernimmin: ih-

minen, jota ei voi hyväksyä, hyväksytään.

Itsensä hyväksyminen, vaikka ei ole hy-

väksymisen arvoinen, on perusta luotta-

muksen rohkeudelle. Ihmisen ei tarvitse

olla hyvä, viisas eikä hurskas, jotta hänel-

le kuuluu rohkeus tulla hyväksytyksi.

Päinvastoin hyväksyminen kuuluu juuri

niille, joilta hyvyys, viisaus ja hurskaus

puuttuvat ja jotka ovat tietoisia siitä, että

heitä ei voi hyväksyä.

Tillichin mukaan kohdatessaan Ju-

malan Luther ei saavuttanut ainoastaan

rohkeutta ottaa kantaakseen synti ja tuo-

mio, vaan myös kohtalo ja kuolema. Hä-

nelle   Jumalan kohtaaminen merkitsi

tuonpuoleisen turvallisuuden ja tuon-

puoleisen ikuisuuden kohtaamista. Se,
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joka osallistuu Jumalaan, osallistuu ikui-

suuteen. Mutta voidakseen osallistua Ju-

malaan, Jumalan täytyy hyväksyä ihmi-

nen ja ihmisen täytyy hyväksyä Jumalan

hyväksyminen.

Tillichin mukaan usko on tila, jossa

olemisen voima valloittaa ihmisen. Hän,

jonka tämä voima on saanut valtaansa,

kykenee hyväksymään itsensä, koska

hän tietää, että Jumalan voima on hyväk-

synyt hänet.

Tällä kohtaa mystinen kokemus ja

persoonallinen kohtaaminen yhtyvät.

Niissä molemmissa on perusta elämän

rohkeudelle.

Epäily ja tarkoituksettomuus etualalla

Rajattoman hallitusvallan murtuminen,

liberalismin ja demokratian kehitys, tek-

nisen sivistyksen voitto vihollisistaan ja

oman kulttuurin hajoamisen alkaminen

olivat Tillichin mukaan sosiologisia edel-

lytyksiä ahdistuksen kolmannelle kau-

delle. Tälle aikakaudelle on tyypillistä,

että tyhjyyden ja tarkoituksettomuuden

ahdistus on hallitseva. Meitä uhkaa hen-

kinen ja hengellinen tyhjyys.

Tillichin mukaan hänen omasta ajas-

taan ei puuttunut myöskään kohtalon ja

kuoleman ahdistusta, kuten ei syyllisyy-

den ja tuomion ahdistusta, vaikka sitä

sävytti epäilyn ja tyhjyyden ahdistus. Til-

lichistä oli hämmästyttävää, kuinka pal-

jon syyllisyyden ahdistusta purkautuu

psykoanalyysissa ja sielunhoidossa. Puri-

tanismi ja porvarillinen ajattelu ovat tu-

kahduttaneet elinvoimaisia pyrkimyksiä

niin, että se on tuottanut lähes yhtä

paljon syyllisyyden tunteita kuin saar-

naaminen helvetistä ja kiirastulesta kes-

kiajalla.

Tillich sanoi, että taistelussa elämän

mielettömyyttä vastaan jo tarkoitukset-

tomuuden hyväksyminen on merkittävä

teko. Se on uskon teko. Hänelle usko,

joka luo rohkeuden ottaa epäily ja tarkoi-

tuksettomuus kantaakseen, on ”abso-

luuttista uskoa”. Kuitenkaan se ei ole

subjektiivisten tunteiden purkausta eikä

tunnelmaa ilman objektiivista perustaa.

Rohkeus ottaa tarkoituksettomuus

kantaakseen edellyttää suhdetta olemi-

sen perustaan. Absoluuttinen usko ja sen

rohkeus ottaa kantaakseen radikaali

epäily, ylittää teistisen idean Jumalasta.

Teismin Jumala on olento olentojen jou-

kossa ja sellaisenaan osa todellisuuden

kokonaisuutta. Tillich ei voinut hyväksyä

tällaista käsitystä Jumalasta. Hän alkoi

kapinoida sitä vastaan jo nuorena lukies-

saan Immanuel Kantia, joka erotti

luonnon ja persoonallisuuden alueet toi-

sistaan; uskonto kuului moraaliseen elä-

mänpiiriin. Tillichille Jumala oli sen si-

jaan Oleminen, Olemisen voima tai Ole-

misen perusta, ei osa todellisuutta.

Rohkeuden juuret Jumalassa

Perimmäisen rohkeuden lähde ei siis ol-

lut Tillichille teismin Jumala vaan Juma-

la teismin Jumalan yläpuolella. Abso-

Tillichin mukaan usko on tila, jossa ole-

misen voima valloittaa ihmisen. Hän,

jonka tämä voima on saanut valtaan-

sa, kykenee hyväksymään itsensä, kos-

ka hän tietää, että Jumalan voima on

hyväksynyt hänet.
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luuttinen usko on sitä, että teismin Ju-

malan tuolla puolen oleva Jumala on

vallannut ihmisen. Rohkeus kaikissa

muodoissaan voidaan luoda uudelleen

voiman avulla, joka on teismin yläpuolel-

la oleva Jumala. Tillichin mukaan roh-

keus on juurtunut Jumalaan, joka ilmes-

tyy, kun  Jumala  on  kadonnut epäilyn

ahdistukseen.

Ystävänsä kuoleman johdosta Tillich

kirjoitti: ”Meille on annettu elämä ajassa.

Sillä on sekä ajallinen että ikuinen ulot-

tuvuutensa. Ei pelkästään ajallinen, ja

siksi elämä on elämisen arvoinen – kai-

kesta huolimatta.”

Vartija 50 vuotta sitten

Uskonnollisilla sensaatioilla on karvaat jälkilaskut. Siksi niitä tietoisesti viljelevät

ovat lähimmäisilleen kovia ja armottomia. Kun luvataan sitä mikä ei toteudu,

johdetaan lukuisat ihmiset pian nielemään epäuskon ja epätoivon rouhentamia

toiveita.

– Erkki Niinivaara Vartijassa 1/1962
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Kristinuskon ympäristö-
käsitykset

Panu Pihkala

(Kirjoitus pohjautuu esitelmään Siemen-

puu-säätiön Uskontojen ympäristökäsityk-

set -seminaarissa Helsingissä 2.11.2011)

Kaksi päätulkintaa

Eräs kristitty, joka on huolestunut ihmi-

sen toimista muuta luontoa kohtaan, sa-

noittaa huoltaan rukouksen muodossa,

jonka esittelen esimerkkinä. Hän kirjoit-

taa:

”Häpeissämme muistamme, Herra,

että menneisyydessä olemme harjoitta-

neet ihmisen hallintavaltaa häikäilemät-

tömällä julmuudella, niin että maan ääni,

jonka olisi tullut kohota kohti Sinua

(Herra) laulaen, on muuttunut tuskai-

seksi huokaukseksi.

Auta meitä ymmärtämään että eläi-

met  ja kaikki elävät  olennot eivät elä

meitä varten, vaan itseään ja Sinua var-

ten, ja että ne rakastavat elämän suloi-

suutta aivan kuten mekin, ja palvelevat

omalta osaltaan Sinua paremmin kuin

me.” (käännös PP)

Mitä arvelet, miltä vuodelta tämä ru-

kous on?

Oletusarvo lienee, että viime vuosil-

ta; että kyseessä on modernin ympäris-

tökriisin synnyttämä katumus ja tahto

parannuksentekoon. Onhan juuri  kris-

tinuskoa ja osin muita monoteistisiä us-

kontoja syytetty sellaisen ihmiskeskei-

syyden ja luontoon kohdistuvan hallinta-

vallan korostamisesta, jonka on katsottu

johtaneen ympäristölle tuhoisiin asentei-

siin ja toimintatapoihin. Mutta tämä ru-

kous on itse asiassa kirkkoisä Basileios
Suuren, 300-luvulta.

Se, että kristillisiä rukouksia luonto-

kappaleiden itseisarvon ja niiden suoje-

lun puolesta on olemassa jo varhaisilta

vuosisadoilta, vie suoraan esitykseni ot-

sikkoon: kristinuskon ympäristökäsityk-

set. Niitä on ollut vivahteiltaan monia,

mutta pääasiassa kaksi; ja haaste tehdä

tulkinnallisia valintoja niiden välillä so-

veltuu myös moneen muuhun uskon-

toon. Ensimmäisessä ympäristökäsityk-

sessä ihminen ja hänen sielunsa (tai hen-

kensä) ovat niin keskeisiä, että ympäristö

on kirjaimellisesti vain ympäristö. Maail-

ma nähdään eräänlaiseksi koettelemuk-

seksi, jossa uskonnollisen ihmisen tehtä-

väksi muodostuu maailman yläpuolelle

kohoaminen. Tätä ympäristökäsitystä

voidaan kutsua maailman yläpuolelle ko-

hoamisen malliksi, tai sielukeskeisyydek-

si, tai vahvaksi ihmiskeskeisyydeksi.
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Toisessa ympäristökäsityksessä ko-

rostuu kaiken yhteenkuuluvuus: ihmisen

kohdalla ruumiin ja sielun yhteenkuulu-

vuus, ja maailman suhteen luontokappa-

leiden keskinäinen riippuvuus tai aina-

kin vuorovaikutus. Tällaisessa ekologi-

sessa (kirjaimellisesti) ympäristökäsityk-

sessä uskonnollisen ihmisen tehtäväksi

muodostuu uskonkäsityksen todeksi elä-

minen maailman keskellä, sen osana.

(Ekologia viittaa tässä juuri vuorovaikut-

teiseen järjestelmään, eikä ensi sijassa

ympäristöongelmiin, vaikka niiden suh-

teen asialla on vahvat seurauksensa.)

Tämä ei välttämättä tarkoita, etteikö jon-

kinlaista toista tai perimmäistä todelli-

suutta olisi olemassa: mutta tämä tar-

koittaa vahvaa yhteyttä tuon toisen to-

dellisuuden ja tämänpuoleisen välillä.

Väitteeni, joka perustuu tiettyihin

kansainvälisiin tutkimuksiin   on, että

yhtä lailla kristinuskossa kuin monessa

muussa uskonnossa on sisäänrakennet-

tuna perusteita näille molemmille tulkin-

tamalleille. Kyse ei siis ole siitä, että

kristinusko tai jokin muu näistä uskon-

noista olisi yksiselitteisesti ympäristöys-

tävällinen tai ihmiskeskeinen: aineksia

on molempiin, ja kyse on tulkintavalin-

noista. Tämä ei välttämättä tarkoita re-

lativismia, sitä että kaikki tulkinnat oli-

sivat yhtä perusteltuja, ja tämä lienee

olennainen huomio tässä jälkimodernissa

maailmassamme, jossa   kiintopisteiden

katoaminen on perusilmiö. Mutta se pe-

ruslähtökohta, mikä lukuisissa kirjoissa

ja esitelmissä on, joiden mukaan kristin-

usko on selkeästi yhtä tai toista, ei ole

täysin rehellinen. Jännite on olemassa jo

pyhissä kirjoituksissa ja perinteessä.

Yhteiskunnallinen konteksti ja kiista

kristinuskon ympäristösuhteesta

Ennen kuin jatkan tarkemmin kristinus-

kon oppisisältöihin, liitän asian ytimek-

käästi sen yhteiskunnalliseen konteks-

tiin. Ympäristötietoisuuden noustessa,

ensin alustavasti 1960-luvulla ja voimak-

kaammin 1970-luvun alussa, elettiin ra-

dikaalia yhteiskunnallista aikaa. Nuoret

sukupolvet etenkin länsimaissa vaativat

maailman muuttumista, mikä heijastui

myös vaatimuksiin uskontoja kohtaan.

Kristinusko, joka oli perinteinen uskonto

ja sitä kautta vallanpitäjien uskonto,

nähtiin usein vanhoillisena ja muutoksen

tarpeessa olevana. Historioitsija Lynn
Whiten kuuluisasta esseestä (The Histo-

rical Roots of Our Ecological Crisis,

1967) liikkeelle räjähtänyt keskustelu

kristinuskosta ympäristötuhojen syypää-

nä liittyi luontevasti yleiseen valtaele-

menttien kritiikkiin. Moni haki vaikut-

teita nimenomaan idän uskonnoista, ja

esimerkiksi  zen-buddhalaisuus  oli suu-

ressa muodissa etenkin yhdysvaltojen

ympäristöliikkeen keskuudessa. Idän us-

konnoista haettiin kokonaisvaltaisem-

paa, holistisempaa maailmankuvaa, jon-

ka katsottiin sopivan paremmin ekologi-

seen tietoisuuteen.

On syytä nostaa esille erityisesti kol-

me kehityskulkua ja vastausta tähän ti-

lanteeseen. Ensiksi, monitieteellisessä

keskustelussa osoitettiin Whiten väittei-

den olevan tietyiltä osin yksipuolisia.

Juuri kukaan ei kiistänyt, etteikö maail-

mankatsomuksilla ja uskonnoilla olisi

selkeää merkitystä ihmisten aatteisiin ja

toimintaan, mutta yhä useampi argu-

mentoi, että tilanne on hyvin monimut-
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kainen. Havaittiin, että myös vaikkapa

ympäristöystävällisyydestään tunnetut al-

kuperäiskansat olivat historiassa aiheutta-

neet paikallisia ekologisia katastrofeja, ja

että valtioissa, joissa idän uskonnot ovat

valta-asemassa, ovat ympäristötuhot ol-

leet paikoin aivan yhtä pahoja kuin pää-

asiassa kristinuskon vaikutuspiirissä ole-

vissa maissa. Moni huomautti, että vai-

kuttaa siltä, että nykyajan teknis-talou-

dellinen maailmankatsomus on kaikista

merkittävin aatejärjestelmä ympäristö-

asenteiden taustalla, ja ettei tuon katso-

muksen syntyä voi liittää pelkästään yh-

teen uskontoon. Kyse vaikuttaa olevan

jostain yleisinhimillisestä, ikään kuin

Pandoran lippaasta: teknologisten mah-

dollisuuksien aukeamisen jälkeen niitä ei

enää kyetä olemaan käyttämättä.

Toiseksi, vaikka eri uskonnoilla on

eri luonteita ympäristökäsitysten suh-

teen, on nostettu esiin ajatuksia, joiden

mukaan vaikuttaa siltä, että selkein raja

kulkee puhtaasti materialististen maail-

mankatsomusten ja toisaalta jonkinlaista

pyhän käsitettä edustavien maailman-

katsomusten, uskontojen, välillä. Mir-
cea Eliaden klassikkoteos Pyhä ja pro-

faani on tässä yhä hyvin havainnollista-

va. Materialistisen maailmankatsomuk-

sen omaavalle nykyihmiselle on usein

vaikea ymmärtää uskonnollista ihmistä,

jolle kaikki ei olekaan mitattavissa rahas-

sa. Vaikka suuryritys maksaisi miljoonia,

intiaaniheimo ei silti haluakaan lähteä

kotimetsästään: ei maaperässä olevien

rikkauksien vuoksi, vaan siksi, että koti-

paikka ja sen luonto on heille pyhää.

Uskonnolliselle ihmiselle voi olla olemas-

sa pyhyyttä, joka liittyy tähän aineelli-

seen maailmaan: kaikki ei ole vain mate-

riaa, jota voi käyttää tarpeen mukaan.

Uskonnollinen maailmankatsomus voi

johtaa suurempaan kunnioitukseen ja

välittämiseen, jossa uskonnollista ihmis-

tä motivoi oikeaksi uskottu maailman-

katsomus. Olennaista on tuon maailman-

katsomuksen tarkempi luonne.

Kolmanneksi, kristityt ovat vastan-

neet ympäristökäsitysten kritiikkiin nos-

tamalla perinteestään ja pyhistä kirjoi-

tuksistaan esiin kokonaisvaltaisen maail-

mankatsomuksen piirteitä, jotka ovat

usein olleet joko katveessa tai jopa unoh-

duksissa. Esimerkkejä tällaisista sisäl-

löistä ovat (käännökset PP):

– Vanhan Testamentin lukuisat koh-

dat, erityisesti psalmit ja profeetta-

tekstit

– Uusi Testamentti, esimerkkinä

Apostolien teot  17: ”Jumala, joka

on luonut maailman ja kaiken, mitä

siinä on, hän, joka on taivaan ja

maan Herra, ei asu ihmiskäsin teh-

dyissä temppeleissä. – – Jumala ei

kylläkään ole kaukana yhdestäkään

meistä: hänessä me elämme, lii-

kumme ja olemme.”

– ”Jos viettäisin riittävästi aikaa pie-

nimmänkin olennon kanssa, jopa

tuhatjalkaisen, ei minun koskaan

tarvitsisi valmistella saarnaa. Niin

täynnä Jumalaa on jokainen olen-

to.” – Mestari Eckhart (n. 1260–

1327), saarnassaan.

– ”Me heräämme    turtuneisuudes-

tamme ja nousemme tarmokkaasti

kohti oikeudenmukaisuutta. Jos ra-

kastumme luomakuntaan syvem-

min ja syvemmin, me tulemme vas-
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taamaan sen uhanalaisuuteen into-

himoisesti.” – Hildegard Binge-
niläinen (1098–1179)

Näitä ajatuksia enemmän esille nosta-

neet henkilöt, joita voidaan kutsua eko-

teologian tai kristillisen ympäristöliik-

keen edustajiksi, ovat pyrkineet osoitta-

maan, että juutalais-kristilliseen perin-

teeseen sisältyy muutakin tulkintamah-

dollisuuksia kuin Whiten syytösten osoit-

tamat: toisin sanoen, he ovat nostaneet

esille äsken esittelemäni jaottelun toisen

tulkintamallin. Kristillinen ympäristö-

ajattelu on siis volyymiltään pääasiassa,

vaikkei kokonaan, ollut reaktiota ympä-

ristökriisiin ja siihen liittyvään aatteelli-

seen keskusteluun, mutta niin on ollut

koko maailmanlaajuinen asian käsittely

muutenkin; kristinuskon edustajat eivät

ole olleet tässä suhteessa poikkeus. On

muistettava, että edes biologit eivät 1900-

luvun alkupuoliskolla ymmärtäneet juu-

rikaan luonnonsuojelua. Toisaalta, mo-

net kristityt ovat historian saatossa edus-

taneet aikaansa nähden edistyksellisiä

ympäristöeettisiä näkökulmia, esimer-

kiksi eläintensuojeluliikkeessä. On siis

kyse monimutkaisesta kehityskulusta,

jossa kristilliset käsitykset ovat usein

(mutteivät aina!) sidoksissa aikansa ylei-

siin käsityksiin, ja syy-seuraus-suhteiden

hahmottaminen on vaikeaa.

Kritiikki ekologista tulkintamallia

kohtaan

Kristinuskon ekologisen tulkintamallin

esiintuominen on herättänyt kritiikkiä ja

vastareaktioita sekä kristittyjen että yh-

teiskunnan taholta. Suomessa yliopiston-

lehtori Heikki Pesonen on esitellyt tätä

keskustelua havainnollistavasti väitös-

kirjassaan Vihertyvä kirkko: Suomen

evankelisluterilainen kirkko ympäristö-

toimijana (2004). Karkeasti ottaen kritii-

kin ekologista tulkintamallia kohtaan voi

jakaa kahteen ryhmään. Ensiksi, sitä on

syytetty opillisesti ja teologisesti vääräksi

tulkinnaksi kristinuskosta, ja toiseksi,

sitä on syytetty liiasta yhteiskunnallisuu-

desta eli väärästä käsityksestä uskonnon

roolista yhteiskunnassa. Opillinen kri-

tiikki kohdistuu ennen kaikkea näke-

myksiin ihmisen ja muiden luontokappa-

leiden suhteesta. Valtaapitävä perintei-

nen näkemys on ollut vahvan ihmiskes-

keinen, ja eläinten tai ekosysteemien it-

seisarvoa edustavia kristillisiä tulkintoja

on kritisoitu ”epäraamatullisiksi”. Yh-

teiskunnallinen kritiikki on perustunut

kahteen pääuomaan: näkemyksiin, joi-

den mukaan uskonnoilla ei tulisi olla

mitään roolia julkisessa keskustelussa, ja

toisaalta syytöksiin kristillinen ympäris-

töliikkeen samaistumisesta yleiseen ym-

päristöliikkeeseen ja sitä kautta vain tiet-

tyihin poliittisiin toimijoihin. Kritiikkiin

on vastattu argumentoimalla esimerkiksi

Vanhan Testamentin profeettojen yhteis-

kunnallisen sanoman keskeisyydestä ja

toisaalta toteamalla, ettei ole kristittyjen

vika, jos kaikki puolueet eivät edusta

oikeudenmukaisiksi ja hyviksi katsottuja

asioita.

Kristinuskon ydinkohdat ja niiden

ekoteologiset ulottuvuudet

Esittelen lyhyesti kristinuskon ydinkoh-

tia ja niiden ekologista tulkintaa. Kristin-

usko, kuten muutkin uskonnot, ovat läh-

tökohtaisesti elämäntapoja ja maailman
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tarkastelutapoja, mutta niiden oppisisäl-

löillä on väistämätön merkityksensä elä-

mäntapojen luonteeseen. Kristinuskon

oppisisältö voidaan jakaa kolmeen osaan:

luominen, lunastus ja pyhitys. Kristityt

uskovat kolmiyhteiseen Jumalaan, ja

mainitut kolme opin aluetta vastaavat

Jumalan kolmea persoonaa. Kyse ei ole

millään tavalla matemaattisesta mallis-

ta: kristillisten kirkkojen käsityksen mu-

kaan Jumala on aina samaan aikaan yksi

sekä kolme, ja yhden persoonan roolin

korostuessa ovat myös kaksi muuta aina

läsnä. Kristittyjen pyhän kirjan, Raama-

tun ensimmäinen osa, Vanha Testament-

ti, liittyy ennen kaikkea ensimmäiseen

opinkohtaan eli luomiseen, ja Uusi Tes-

tamentti kahteen muuhun.

Luomisen kantava ajatus on, että

maailma ei ole sattumanvaraisesti ole-

massa, vaan se on luotu. Suomen kielen

sana luonto ilmaisee tämän jo kieliopilli-

sesti, ja muistuttaa kulttuurimme kristil-

lisestä sidoksesta. Luo-jasta seuraa luo-

nto. Tarkemmat käsitykset Luojan ja

luonnon suhteesta vaihtelevat. On kris-

tittyjä, jotka hyväksyvät evoluutioteorian

muut paitsi sattumanvaraisuuteen liitty-

vät osat. Pienenä vähemmistönä ovat

kristityt, jotka uskovat ”täysin kirjaimel-

liseen” raamatuntulkintaan ja sitä kaut-

ta kreationismiin.

Luomisuskon perustava seuraus ym-

päristökäsityksille on se, että maailma

nähdään Jumalan maailmaksi. Ekoteolo-

giassa on nostettu esille ajatusta siitä,

että jos maailma on Jumalan luoma, sillä

täytyy olla myös arvo itsessään, eikä vain

ihmiseen sidottuna. Vanhan testamentin

maailmankuva on hyvin kokonaisvaltai-

nen: kaikki maailmassa oleva tulkitaan

Jumalan hallinnassa olevaksi. Niinpä esi-

merkiksi petoja tai luonnon tuhovoimia

saatetaan ylistää Jumalan mahtavuuden

merkkeinä, vaikka niiden seuraukset ih-

misille ovatkin vaarallisia.

Lunastus, toinen uskonkappale, viit-

taa Jeesus Nasaretilaiseen, johon kristi-

tyt uskovat Jumalan Poikana ja ylös-

nousseena Vapahtajana. Tässä kohden

ilmaantuvat erot juutalaisuuteen ja isla-

miin, joiden kanssa kristinuskolla on kes-

keisesti yhteistä luomisuskon osalta.

Muslimit pitävät Jeesusta profeettana, ja

juutalaisten suhtautuminen häneen vaih-

telee suuresti. Jeesus lähti liikkeelle juu-

talaisuudesta, ja ekoteologiassa on nostet-

tu esiin Jeesuksen maailmankuvan ym-

päristöön liittyvää samankaltaisuutta

Vanhan  testamentin maailman kanssa.

Jeesukselle maailma on Jumalan maail-

ma. Evankeliumeihin on kirjattu muuta-

mia Jeesuksen selkeitä sanoja luontoon

liittyen, kuten ettei varpunenkaan putoa

taivaalta Jumalan sitä tietämättä

(Matt.10:29), mutta enimmäkseen Jee-

suksen luontosuhde on tulkintakysymys

koko viitekehykseen liittyen. Esiin nostet-

tuja teemoja ovat Jeesuksen vertauksien

luonnonläheisyys, jossa korostuvat kes-

keisinä elementteinä esimerkiksi lam-

paat ja vilja, sekä Jeesuksen ja hänen

seuraajiensa liikkuminen luonnonlähei-

sissä ympäristöissä ja vetäytyminen

luontoon meditatiiviseen hiljaisuuteen.

Ekologista kristinuskon  tulkintaa  kan-

nattavat ovat nähneet näissä elementeis-

sä todisteita siitä, ettei luonto ole Jeesuk-

selle vain taustanäyttämö, vaan elävä osa

kokonaisvaltaista maailmankuvaa.
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Kristinuskossa on kyse Jeesuksen

koko elämästä, mutta usein kristittyjen

sanoma keskittyy ennen kaikkea Jeesuk-

sen ristinkuolemaan ja uskoon hänen

ylösnousemuksestaan. Tähän liittyy kol-

mas uskonkappale, pyhitys eli usko Ju-

malan Pyhän Hengen voimaan, sekä kris-

tinuskon näkemys koko maailman kohta-

losta. Pyhä Henki uskotaan Jumalan voi-

maksi, joka auttaa uskovia. Henkeä kuva-

taan luontovertauskuvin, ja Hengen läs-

näoloa koetaan usein (joskaan ei aina)

juuri luonnonläheisissä ympäristöissä.

Kristityt uskovat,   että Jeesuksen

ylösnousemus näytti tietä kaikkien usko-

vien ylösnousemukselle. Maailmalla on

tähtäyspiste ja tarkoitus, joka huipentuu

aikojen lopulla tapahtuvaan uudeksi luo-

miseen ja iankaikkisuuteen. On kuiten-

kin huomionarvoista, että se, mikä on

näiden lopun aikojen tapahtumien tark-

ka luonne, on Raamatussa verhoiltu mys-

teeriin. Tietyt perusasiat on ilmaistu sel-

keästi, kuten hyvyyden voitto pahuudes-

ta ja pahaan kohdistuva tuomio, sekä

iankaikkisen ”Taivaan valtakunnan”

luonne valoon, rauhaan ja iloon liittyvä-

nä. Huomionarvoista on myös se, että

Raamattu puhuu näistä asioista usein

luontovertauskuvin: elävän veden virrat

ja elämän puu ovat keskeisiä kuvia.

Näihin lopun aikoihin ja yleensä

maailman kohtaloon liittyvät asiat (teolo-

gisella termillä ilmaistuna eskatologia)

ovat keskeisiä kristinuskon ympäristökä-

sitysten kannalta. Esitelmän alussa mää-

ritellyn sielukeskeisen tulkinnan mu-

kaan se, mikä on pelastuksen kohde ja

sitä kautta perimmäisellä tavalla totta

sekä merkityksellistä, on sielu. Ruumis ja

aineellinen maailma jäävät toissijaisiksi.

Kristinuskon ekologisissa tulkinnoissa

on nostettu esiin Raamatun ja kristillisen

perinteen opetus ruumiin ylösnousemuk-

sesta ja aikojen lopulla tapahtuvan uuden

luomisen luonteesta. Näissä tulkinnoissa

on korostettu, että maailma ei ole kerta-

käyttöinen vaan pikemmin kierrätettävä:

tämä aineellinen todellisuus muodostaa

pohjan uudeksi luodulle maailmalle.

Tämä on nähty olennaiseksi tekijäksi

myös luonnonsuojelun motivaation kan-

nalta: kertakäyttöisenä maailmaa pitävät

henkilöt saattavat argumentoida, että

miksi luonnosta tulisi pitää suurta huol-

ta, jos se kuitenkin tuhoutuu?

Kristillisen ympäristöajattelun kolme

mallia

Maailmanlaajuisesti on erotettavissa kol-

me pääasiallista mallia kristinuskon eko-

logisesta tulkinnasta. Ensimmäinen ja

lukumäärältään suurin joukko on usein

tilanhoitajaetiikaksi kutsuttu ajattelu-

suuntaus, joka korostaa ihmisen vastuu-

ta luonnosta. Erityisesti Vanhan testa-

mentin tiettyihin kohtiin perustuva ajat-

telutapa näkee ihmisen selvästi muusta

luonnosta erottuvana Jumalan kuvana,

jolla on ikään kuin varahallitsijan tehtä-

vä luomakunnassa. Tilanhoitajaetiikan

edustajat kritisoivat despoottisen hallin-

tavallan ajatusta, mutta eivät sinänsä

näe suuria muutostarpeita aiempiin kris-

tinuskon tulkintoihin nähden. Jos käyt-

täisimme vertauskuvana kirkkoraken-

nusta ja siihen kohdistuvan toiminnan

tarvetta, tilanhoitajaetiikan edustajia

voisi kutsua suursiivouksen puolestapu-

hujiksi.
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Toinen eli keskimmäinen ryhmä on

vaikeimmin määriteltävä, koska se muo-

dostaa keskitien kahden ääripään välillä.

Tämä ryhmä, jonka mielestä kirkkora-

kennukseen kohdistuu muutospaineita

(re-formaatiota eli uudelleenmuotoilua),

pitää kiinni sekä ihmisen erityislaatui-

suudesta että luontokappaleiden itseisar-

vosta (ympäristöetiikan termein joko bio-

sentrisesti tai ekosentrisesti). Käytän-

nössä tämä johtaa yleensä korostamaan

näkökulmaa jota kutsutaan eko-oikeu-

denmukaisuudeksi, eli sekä ihmistenvä-

listä että ihmisten ja muun luonnon vä-

listä oikeudenmukaisuusajattelua. Tässä

on erona kahteen muuhun kristilliseen

ympäristöajattelun ryhmään se, että ti-

lanhoitajaetiikan edustajat eivät (yleen-

sä) korosta luontokappaleiden oikeuksia,

ja että kohta esiteltävä kolmas ryhmä ei

yleensä korosta ihmisten välisiä oikeu-

denmukaisuuskysymyksiä. Tätä toista

ryhmää voisi kutsua remontoijiksi, tai

revisionisteiksi.

Kolmatta, radikaaleinta ryhmää, voi-

si kutsua uudelleenrakentajiksi tai re-

konstruktionisteiksi. Heidän mukaansa

kirkkorakennus on niin suurten muutos-

ten tarpeessa, että esimerkiksi yksi tor-

neista on syytä purkaa ja korvata toisen-

laisella, kenties toisista uskonnoista vai-

kutteita saaneella rakennelmalla. Suo-

messa tätä ryhmää on kutsuttu ekospiri-

tualismin tai ekospiritualiteetin ryhmäk-

si, jossa keskeisenä tekijänä on amerik-

kalaisen Matthew Foxin radikaali

Creation Spirituality -liike. Luonnossa

koettava hengellisyys onkin ryhmälle

ominainen korostus, vaikka se ei sinänsä

vielä teekään suurta eroa kahteen muu-

hun ryhmään; keskeiset erot muodostu-

vat olennaisten kristillisen opinkappalei-

den uudelleentulkinnasta. Esimerkiksi

mainittu Fox jättää synnin tai pahuuden

käsitteen hyvin pieneen osaan teologias-

saan, ja Jeesuksen Kristuksen asema va-

pahtajana tulkitaan enemmän suuren

hengellisen esikuvan kuin syntien sovit-

tajan käsityksen kautta. Tämän uudel-

leenrakentajien ryhmän ääripäässä ovat

näkemykset, joissa ihminen on vain yksi

luontokappale muiden joukossa, ja jos-

sain kohden ryhmää kulkee raja, johon

useimmat tutkijat ja kristityt määritteli-

sivät perinteisen kristinuskon päättyvän

ja jonkinlaisen uuden uskonnon alkavan.

Amerikkalainen ekoteologian tutkija

H. Paul Santmire pitää juuri kysymys-

tä Kristuksen roolista keskeisenä eri tul-

kintamalleja määrittävänä tekijänä. Ti-

lanhoitajaetiikassa Kristus on ennen

kaikkea henkilökohtainen vapahtaja,

joka toki kohtaa yksittäisen kristityn

aina yhteydessä koko kirkkoon. Uudel-

leenrakentajien ryhmässä korostuu Kris-

tuksen merkitys universaalina hahmona,

ja keskimmäinen revisionistien ryhmä

pyrkii yhdistämään nämä molemmat:

Kristus nähdään sekä ihmisen henkilö-

kohtaisena vapahtaja että koko maail-

mankaikkeuden vapahtajana. Toisin sa-

noen, se mitä kristityt kutsuvat pelastuk-

seksi koskee myös muuta luontoa kuin

ihmisiä. Tällaista kristinuskon tulkintaa

edustaa myös ekoteologian pioneerihah-

mo, amerikkalainen Joseph Sittler
(1904–1987), jonka teologian pohjalta itse

teen väitöskirjatutkimustani ekumeeni-

sesta ekoteologiasta.
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Lopuksi: uskontotieteellinen

ympäristötutkimus

Kansainvälisessä keskustelussa yksi yhä

merkittävämpi tulokulma ympäristötie-

teisiin on maailmankatsomusten roolia

esiin nostava. Se tarjoaa siltoja eri oppi-

aineiden välille, ja toivottavasti myös

vanhojen Whiten teeseistä kumpuavien

ennakkoluulojen ylittämiseksi. Esimer-

kiksi ympäristökasvatustieteessä on kan-

sainvälisesti nostettu esiin henkisten ja

hengellisten kokemusten suuri merkitys

ympäristöasenteisiin, mutta suomalai-

sessa keskustelussa  tätä ei toistaiseksi

ole käsitelty lähes lainkaan (ks. Maail-

mankatsomukset ja kristinusko ympäris-

tökasvatuksessa, 2011). Uskontotieteelli-

nen ympäristötutkimus, jonka yhdeksi

osa-alueeksi voi nähdä ekoteologian eli

kristinuskon ja luonnon suhteen tutki-

muksen, on jäntevöitynyt tuoreehkon ja

laajan Encyclopedia of Religion and Na-

ture -hakuteoksen myötä (2005). Sen

taustaorganisaatio julkaisee myös The

Journal for the Study of Religion, Nature

& Culture -lehteä, joka yhdessä

Worldviews-lehden kanssa tarjoaa tie-

teellistä keskustelua maailmankatso-

musten merkityksestä luontosuhteille.

Suomessa käytännön kristillistä ym-

päristötyötä tekevät erityisesti evankelis-

luterilainen kirkko ja omalta osaltaan

ortodoksinen kirkko, sekä esimerkiksi

kansainvälisen Kristityt luonnon puoles-

ta: A Rocha -järjestön Suomen osasto.

Ekoteologista tutkimustakin Suomessa

on tehty jo 1970-luvulta lähtien (Martti
Lindqvistin toimesta), mutta se on ollut

kuitenkin vähäistä ja hajanaista. 2000-lu-

vulla tutkimukseen on kohdistunut uut-

ta kiinnostusta, ja esimerkiksi Pauliina
Kainulaisen esittelemä ekofeministi-

nen teologia on saanut paljon huomiota.

Keväästä 2012 eteenpäin Helsingin yli-

opiston teologinen tiedekunta tarjoaa

myös ekoteologiasta opetusta (Heikki Pe-

sonen ja Panu Pihkala), jota on mahdol-

lista sijoittaa monitieteellisten ympäris-

töopintojen (HENVI) osaksi. Eri oppialo-

jen, mukaan lukien luonnontieteilijöiden

ja humanistien, vuoropuhelu lienee erit-

täin tarpeellista sekä pätevän tutkimuk-

sen että käytännön toiminnan näkökul-

mista.
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Uskon, jotta ymmärtäisin

Matti Taneli

Canterburyn arkkipiispa Anselm Can-
terburylainen (1033–1109) on yksi

kaikkien aikojen merkittävimmistä kris-

tikunnan teologeista ja opettajista. Käsit-

telen hänen näkemystään uskonnollises-

ta uskosta (fides), jonka hän esittää kir-

jassaan Proslogion (1077/1078). Luon

myös Anselmin näkemyksen yhtymäkoh-

tia Immanuel Kantin (1724–1804) ja

Ludwig Wittgensteinin (1889–1951)

uskoa koskeviin käsityksiin.

Anselm kirjoitti ennen Proslogionia

Monologionin, joka on esimerkki uskon

sisällön mietiskelystä. Hän kirjoitti sen

Normandian herttuakunnan Beckin

luostarin priorina luostariveljien pyyn-

nöstä palvelemaan heidän hartaudenhar-

joitustaan sellaisen Jumalan olemusta

koskevan mietiskelyn, millaisen tämä oli

heille suullisesti kertonut. Luostariveljet

pyysivät Anselmia kirjoittamaan tekstin

vetoamatta kirkollisiin tai raamatullisiin

auktoriteetteihin. Hänen tuli käyttää ko-

rutonta tyyliä ja yleistajuisia argument-

teja sekä perustella johtopäätöksensä si-

ten, että perustelun välttämättömyys

(rationis necessitas) ja totuuden kirkkaus

(veritatis claritas) todistaisivat asian ole-

van juuri sillä tavoin. Lisäksi veljet pyy-

sivät häntä ottamaan huomioon mahdol-

liset  vastaväitteet, myös  sellaiset, joita

hän pitäisi helppoina tai lähes tyhminä.

Monologionin rationalistisuus

Monologionin ensimmäisen luvun alussa

ilmaistaan yksiselitteisesti sen rationalis-

tinen lähtökohta. Anselmin ajatuksena

on, että jos joku on keskinkertaisen lah-

jakas, hän oman järkensä avulla kykenee

päättelemään suuren osan niistä asioista,

mitä kristityt uskovat Jumalasta ja hä-

nen luomastaan maailmasta, vaikka hän

ei olisi koskaan kuullut niistä edes pu-

huttavan.

Anselm todistaa, että on olemassa

korkein olento, jolla on ominaisuudet,

jotka  kristillisessä  perinteessä  liitetään

Jumalaan. Monologionissa Jumalan ole-

muksesta ja persoonista uskotut ovat

välttämättömillä perusteilla todistettu,

lukuun ottamatta inkarnaatiota eli Ju-

malan ruumii(lli)stumista.

Proslogionin ”yksi ainoa todistus”

Anselmin Proslogionissa, josta käytetään

myös nimeä Fides quaerens intellectum

eli ymmärrystä etsivä usko, oleva lause:

”Uskon, jotta ymmärtäisin” (Credo, ut

intelligam) kuvaa uskonnollisen uskon ja

ymmärryksen välistä suhdetta. Anselmin

mukaan kristinuskon sisältö on auktori-

teettien, esimerkiksi kirkkoisä Aurelius
Augustinuksen (354–430), antama

mutta sen analysoiminen on järjen tehtä-

vä. Hän sanoo Proslogionin (Alloquium
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eli puhuttelu) johdannossa: ”Tarkastelen

kysymyksiä sellaisen ihmisen näkökul-

masta, joka ylentää mielensä katsele-

maan Jumalaa sekä pyrkii ymmärtä-

mään sen, minkä hän uskoo.”

Teoksensa esipuheessa hän sanoo ol-

leensa tyytymätön Monologionin argu-

mentaatioon, ei sen metodiin, vaan sen

päättelyn monimutkaisuuteen. Tämän

takia hän alkoi pohtia, voisiko löytyä yksi

argumentti (unum argumentum, ”yksi

ainoa todistus”), jonka avulla voitaisiin

todistaa sekä Jumalan olemassaolo että

kaikki  Jumalan olemusta koskevat to-

tuudet.

Proslogionin toisen luvun ontologi-

nen argumentti (Kantin antama nimitys)

”Jumala on se, mitä suurempaa ei voida

ajatella” ( Deus est quo maius cogitari

non potest) on päättely, jossa Jumalan

olemassaolo johdetaan Jumalan käsit-

teestä. Anselmin argumentti perustuu

käsitteen ”se, mitä suurempaa ei voida ei

voida ajatella” (se-mitä-suurempaa-ei-

voida-ajatella) analysointiin. Hän argu-

mentoi niin, että asia tulisi selväksi ja

ymmärrettäväksi myös ”tyhmälle”, siis

ihmiselle, joka kieltää Jumalan olemassa-

olon (vrt. Ps. 14:1; 53:2: ”Mieletön se,

joka ajattelee: ’Ei Jumalaa ole.’”).

Anselmin argumentissa insipiens

johdatellaan psalmilainauksella, mutta

käsitteeseen liittyy myös toinen assosiaa-

tio. Boethiuksen tavoin voidaan tehdä

erottelu kaikille evidenttien ja vain oppi-

neille evidenttien periaatteiden välillä si-

ten, että edelliset ovat niitä, jotka sekä

insipiens että sapiens (”viisas”) välittö-

mästi hyväksyvät. On myös mahdollista,

että psalmien insipiens Anselmin todis-

tuksessa on tämä välittömästi evident-

tien lauseiden hyväksyjä. ”Suuruudella”

viitataan olion hyvyyteen ja arvokkuu-

teen. Anselmin päättely voidaan lyhyesti

esittää seuraavasti:

”Kun joku kuulee ilmauksen ’se,

mitä suurempaa ei voida ajatella’, niin

hän ymmärtää sen ja sen seurauksena

hänellä on tuo asia mielessään. Siis hä-

nellä on mielessään se, mitä suurempaa

ei voida ajatella. Mutta ei voi olla niin,

että se on pelkästään mielessä. Nimittäin

voidaan ajatella, että se olisi todella ole-

massa ja sellainen, mikä on oikeasti ole-

massa, on suurempaa kuin sellainen,

joka on pelkästään mielessä. Siis jos se,

mitä suurempaa ei voida ajatella, olisi

pelkästään mielessä, se olisi sellainen,

mitä suuremman voi ajatella. Mutta

tämä on selvästi mahdotonta. Siis se,

mitä suurempaa ei voi ajatella, on ei vain

olemassa  mielessä, vaan myös oikeasti

olemassa. Kun se, mitä suurempaa ei voi

ajatella, on tietysti Jumala, voidaan kat-

soa todistetun, että Jumala on olemassa.”

Argumentin täsmälliseen esittämi-

seen liittyy monia ongelmia. On selvää,

että se on niin sanottu reductio ad absur-

dum -päättely. Anselm tekee yhden ole-

tuksen, sitten hän tästä oletuksesta joh-

taa tätä oletusta apuna käyttäen ristirii-

dan ja lopuksi ristiriidan nojalla päättelee

oletuksensa vastakohdan. Anselmin te-

kemä oletus on ”se, mitä suurempaa ei

voida ajatella, olisi olemassa pelkästään

mielessä.”

Argumenttia voidaan tulkita eri ta-

voin. Kaksi tunnetuinta tulkintatapaa

ovat perinteinen eli rationalistinen ja

Barthin fideistinen tulkinta. Perinteises-
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ti on ajateltu Anselmin tarkoituksena

olleen uskottujen totuuksien todistami-

nen järjen avulla eli pyrkimys siihen, että

ainakin jotkut (kristinuskon) uskotuista

totuuksista ovat myös järjen totuuksia.

Karl Barth (1886–1968) sen sijaan

väittää Anselmin ohjelman olevan argu-

mentatiivinen. Siinä on kysymys uskot-

tujen totuuksien todistamisesta toisten

uskottujen totuuksien avulla. Ymmärrys,

jota tavoitellaan, liittyy uskotun sisäisen

johdonmukaisuuden saavuttamiseen ja

osoittamiseen. Perinteisen tulkinnan

mukaan argumentti ei suinkaan ole yksi

argumentatiivinen kokonaisuus, joka

muodostuisi joukosta alkuoletuksia ja

johtopäätöksiä ja niiden välisistä päätte-

lyaskelista. Se on ”tekninen elementti”

(ein technisches Element), jota käytetään

todistamisen apuna useissa Proslogionin

argumentaatioissa. Barth identifioi tä-

män teknisen elementin joissakin huo-

mautuksissaan kuitenkin näin sanoen oi-

kein, vaikka hän ei olekaan asian suhteen

johdonmukainen. Anselmin reductio ad

absurdum -päättelyn avulla voidaan to-

distaa, että sillä, mitä suurempaa ei voida

ajatella on kaikki ne ominaisuudet, jotka

uskotaan Jumalalla olevan.

Argumentista voidaan käyttää nimi-

tystä ”Anselmin yksi argumentti”. Esi-

merkiksi voimme seuraavalla tavalla to-

distaa, että se, mitä suurempaa ei voida

ajatella, on kaikkivaltias. Oletetaan, että

se, mitä suurempaa ei voida ajatella, ei

ole kaikkivaltias. Mutta jos se ei ole kaik-

kivaltias, sen voitaisiin ajatella olevan

kaikkivaltias, mikä olisi suurempaa. Siis,

jos se, mitä suurempaa ei voida ajatella,

ei  ole kaikkivaltias,  se ei  ole se, mitä

suurempaa ei voida ajatella.  Tämä on

ristiriita. Siis se, mitä suurempaa ei voida

ajatella, on välttämättä kaikkivaltias. An-

selmin mukaan Jumalan olemukseen

kuuluvat ominaisuudet ovat sellaisia

ominaisuuksia, jotka tekevät kantajansa

paremmaksi tai arvokkaammaksi. Tä-

män takia sillä, mitä suurempaa ei voida

ajatella, voidaan todistaa olemassa ole-

vaksi mikä tahansa Jumalan olemukseen

kuuluva ominaisuus, koska jos jokin niis-

tä puuttuisi siltä, se ei olisi se, mitä

suurempaa ei voida ajatella.  Nykyajan

filosofisen koulutuksen saaneen mielestä

sanan ”argumentti” käyttäminen tällä

tavoin on outoa, mutta varhaiskeskiajan

logiikan eli dialektiikan taustaa vasten

puhetapa on kuitenkin luonteva. Sen

ajan logiikka oli perusteiltaan aristotee-

lista.

Anselmin credo eli uskontunnustus

Proslogionin ensimmäisessä luvussa An-

selm kuitenkin myöntää uskovansa, että

hän ei ymmärtäisi, jos hän ei uskoisi. Hän

kirjoittaa: ”Herra, en yritä päästä kohoa-

maan korkeuksiisi, siihen ei ymmärryk-

seni mitenkään yllä. Mutta jotakin toivoi-

sin ymmärtäväni totuudestasi, jonka sy-

dämeni jo uskoo ja jota se rakastaa. Ei

niin, että pyrkisin ymmärtämään, jotta

uskoisin, vaan uskon, jotta ymmärtäisin.

Uskon nimittäin myös, että ilman uskoa

minun on mahdotonta ymmärtää”  (…

Neque enim quaero intelligere ut credam,

sed credo ut intelligam. Nam et hoc credo:

quia nisi credidero, non intelligam.)

Anselmin näkemys uskonnollisesta

uskosta muistuttaa hänen suuresti ar-

vostamansa kirkkoisä Augustinuksen kä-

28



sitystä: ”Usko, jotta voisit ymmärtää”

(Crede, ut intelligas). Siinä on paljon sa-

mankaltaisuutta myös Uuden testamen-

tin heprealaiskirjeessä (Hepr. 11:1) ole-

van kanssa: ”Mutta usko on luja luotta-

mus siihen, mitä toivotaan, ojentautumi-

nen sen mukaan, mikä ei näy” (edellisen

raamatunkäännöksen mukaan) ja nykyi-

sen raamatunkäännöksen (1992) mu-

kaan: ”Usko on sen todellisuutta, mitä

toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.”

Anselm ei siis pyri todistamaan Jumalan

olemassaoloa järjen avulla, vaan hän

asettaa uskon  ymmärryksen  edellytyk-

seksi.

Kantin ”erehdys”

Immanuel Kant puhuu ontologisesti ar-

gumentista, vaikka siitä käytettiin keski-

ajalla yleisesti nimitystä Anselmin argu-

mentti  (argumentum  Anselmi). Kantin

mukaan olemassaolo ei ole ominaisuus.

Hän pyrkii osoittamaan sen seuraavasti:

”Jos sanon ’Jumala on olemassa oleva

olio’, näyttää siltä, että ilmaisen predi-

kaatin relaation subjektiin. Mutta tässä

ilmaisussa on epätarkkuus. Tarkkaan ot-

taen se pitäisi muotoilla näin: ’Jokin ole-

massa oleva on Jumala.’ Toisin sanoen,

olemassa olevalle oliolle kuuluvat ne pre-

dikaatit, joiden yhdistelmään viittaamme

ilmaisun ’Jumala’ avulla.”

Kant näyttää erehtyvän, koska hän

tarkastelee Anselmin argumenttia onto-

logisesta näkökulmasta. Anselm ei tar-

kastele Jumalan olemassaoloa niinkään

ontologisesti kuin tietoteoreettisesti. Ju-

malan olemassaoloon uskomisessa on en-

sisijaista uskominen, koska uskon avulla

kykenemme ymmärtämään uskonnolli-

sen uskon syvintä olemusta. Järki ei ky-

kene sitä paljastamaan. Anselm ei oikeas-

taan pyrikään todistamaan Jumalan ole-

massaoloa, koska hän uskoo Jumalan

olemassaoloon jo ennen argumenttinsa

esittämistä. Sen sijaan hän pyrkii osoit-

tamaan sen toisille kristityille, – ei ateis-

teille tai muille uskonnottomille – jotka

pitäytyvät katoliseen uskoon, että se, mi-

hin he uskovat, on sellainen olento, jonka

on mahdollista rationaalisesti selittää

olevan ristiriidaton olento. Tämä olento

ei ainoastaan ole olemassa, vaan sen on

välttämätöntä olla olemassa.

Toisaalta myös Kant sanoo Puhtaan

järjen kritiikkinsä (Kritik der reinen Ver-

nunft) toisen painoksen johdannossaan:

”Minun on pitänyt kieltää tieto tehdäk-

seni tilaa uskolle” (Ich musste also das

Wissen aufheben, um zum Glauben Platz

zu kommen […]) Hän esittää myös kir-

jansa loppupuolella ”Puhtaan järjen kaa-

nonissaan”, että uskosta Jumalan ole-

massaoloon on kysymys nimenomaan us-

kosta (Glauben), eikä tietoteoreettisesti

sitä vahvemmasta tiedosta (Wissen), eikä

uskoa heikommasta mielipiteestä (Mei-

nen).

Emme voi tietää, onko Jumala ole-

massa. Näin ollen Kant voi väittää, että

kolme perinteistä jumalatodistusta, onto-

loginen, kosmologinen ja fysiko-teologi-

nen (Kantin käyttämä nimitys) eli suun-

nitteluargumentti, eivät ole päteviä Ju-

malan olemassaolon todistamiseksi. Mut-

ta hänen mukaansa Jumalan olemassa-

olo, sielun kuolemattomuus ja vapaa tah-

to ovat käytännöllisen järjen (a posteriori

-tietoa), eivät teoreettisen järjen (a priori

-tietoa) vaatimuksia. Kieltäessään tiedon
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Kant tekee tilaa uskonnolliselle uskolle.

Hänen ymmärryksensä mukaan on olta-

va transsendentti Jumala tai on kuvitel-

tava sellaisen olevan olemassa, jotta mo-

raalilaki olisi  mahdollinen. Moraalinen

ihminen ei voi olla onnellinen ilman ole-

tusta oikeudenmukaisesta maailmanhal-

litsijasta, Jumalasta. Kant sanoo Käytän-

nöllisen järjen kritiikin toisessa kirjas-

saan onnellisuuden toivon alkavan vasta

uskonnosta.

Wittgensteinin ”sanomaton” uskon

perusvarmuus

Ludwig Wittgensteinin (1889–1951)

myöhäisfilosofiaa on pidetty uskonnonfi-

losofisesti tärkeänä. Tämä pitää paikkan-

sa, vaikka hän esittää usko(nno)sta jo

varhain kiinnostavia ja myöhäisfiloso-

fiansa kanssa samankaltaisia käsityksiä.

Nimittäin vuodesta 1929 eteenpäin Witt-

genstein ei näytä muuttaneen oikeastaan

lainkaan näkemyksiään uskonnollisesta

uskosta, etiikasta, eikä estetiikasta. Jo

Tractatuksessaan Wittgenstein viittaa

uskontoon: ”Mistä ei voi puhua, siitä on

vaiettava.”, ”Miten maailma on, on täysin

yhdentekevää sille, mikä on korkeampaa.

Jumala ei ilmesty maailmassa.” ja ”Mys-

tistä ei ole se, miten maailma on, vaan

että se on.”

Wittgenstein ei kuitenkaan vaiennut

uskonnollista uskoa ja Jumalaa koskevis-

ta kysymyksistä. Hänen näkemyksensä

muistuttaa Augustinuksen kirjassaan

Tunnustukset esittämää näkemystä, joka

kuuluu  seuraavasti: ”…voi  niitä, jotka

vaikenevat Sinusta sillä nekin, jotka pu-

huvat, ovat mykkiä.” Wittgenstein näyt-

tää ajattelevan, että voimme kuvailla py-

hien ihmisten elämää, mutta emme voi

kuvailla pyhyyttä tai Jumalaa sinänsä.

Jumala on sanomaton (unsayable, ineffa-

bilis). Hänen mukaansa uskonnollinen

usko on luonteeltaan ”kaikkein lujinta

uskoa” (the firmest of all beliefs). Se ilme-

nee ennen muuta siinä, että ihminen

uskaltaa sen nojalla tehdä sellaista, mitä

hän ei uskaltaisi tehdä perusteilla, jotka

ovat hänelle paljon paremmin perusteltu-

ja. Uskonnollinen usko on ”järkkymätön-

tä uskoa” (unshakeable belief). Sille ei ole

ominaista, millaisia perusteita sille anne-

taan tai vedotaanko lainkaan tavanomai-

siin uskomisen perusteisiin (ordinary

ground for belief). Se on kuitenkin luon-

teeltaan sellaista, että se ohjaa ihmisen

koko elämää. Mikään perustelu ei voi olla

riittävän vakuuttava ja sitova, että se

sellaisenaan saisi ihmisen uskomaan Ju-

malaan ja muuttamaan hänen elämään-

sä tämän uskon varassa. Uskonnolliselle

ihmiselle usko Jumalaan on sellainen pe-

rusvarmuus, jolla on hänen elämäänsä

ohjaava ehdottoman regulatiivinen voi-

ma. Uskonnollinen usko ei ole järkevää,

se ei edes ole olevinaan järkevää. Witt-

genstein ajattelee kuten Blaise Pascal
(1623–1662): ”Sydän aistii Jumalan eikä

järki.”

Lopuksi

Anselmin lausuma ”uskon, jotta ymmär-

täisin” muistuttaa Augustinuksen käsi-

tystä uskonnollisesta uskosta. Sillä on

selkeä yhtymäkohta myös Uuden testa-

mentin heprealaiskirjeen Jumalaan us-

komisen luonnehdintaan. Kant kritisoi

Anselmin (ontologista) argumenttia sa-

nomalla, ettei olemassaolo ole aito omi-
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naisuus, kun hän tarkastelee sitä ontolo-

gisesti. Toisaalta hän Puhtaan järjen kri-

tiikissään kieltää tiedon tehdäkseen tilaa

uskolle. Hänen ymmärryksensä sanoo,

että on oltava transsendentti Jumala tai

ainakin sellainen on kuviteltava olevan

olemassa, jotta moraalilaki kategorisine

imperatiiveineen olisi mahdollinen. Mo-

raalinen ihminen ei voi olla onnellinen

ilman oletusta oikeudenmukaisesta

maailmanhallitsijasta, Jumalasta. Kan-

tin mukaan onnellisuuden toivo alkaa

vasta uskonnossa. Myöskään Wittgen-

steinin mukaan Jumala ei ilmesty maail-

massa. Jumalaan uskominen tarkoittaa

hänelle ennen muuta sitä, että ymmärtää

sen, että elämällä on tarkoitus. Usko

Jumalaan on sellaista sydämen ymmär-

rystä tai viisautta, jota – teoreettinen –

järki ei paljasta. Mutta Jumalan olemas-

saoloon uskomisessa ei kuitenkaan ole

mitään loogisesti ristiriitaista. Pyhä An-

selm voi johdonmukaisesti sanoa: ”Cre-

do, ut intelligam.”
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NÄKÖALOJA
Avioeromyrkky

Stimulus

”Avioero ei aina vahingoita lapsia. Silloin

kun lapset joutuvat vanhempien välisen

vihamielisyyden ristituleen, se yleensä

kuitenkin tekee niin. Lapsiin sattuu, kun

he joutuvat katsomaan vierestä, kun van-

hemmat riitelevät. Vielä enemmän sat-

tuu, kun aikuiset valjastavat lapset liitto-

laisikseen taistelussa. Kaikkein eniten

sattuu se, kun toinen vanhemmista ryh-

tyy järjestelmälliseen kampanjaan toista

vanhempaa vastaan.”

Teoksessaan Eromyrkky (Gummerus

2012; Divorce Poison, 2010) Teksasin yli-

opiston kliinisen psykologian professori

Richard A. Warshak selvittelee avio-

eron kipeitä seuraamuksia. Vanhempien

ja lasten vieraantumisen tematiikkaan

erikoistunut Warshak kertoo teoksensa

esipuheessa, että hänen teemansa on

universaalisti tärkeä, vaikea ja kiinnosta-

va; tuomarit, lakimiehet ja terapeutit

ovat pyytäneet häntä esiintymään erilai-

sissa tilaisuuksissa Eurooppaa ja Etelä-

Afrikkaa myöten. Amerikkalaiseen ta-

paan hän kirjaa mittavasti esiin kiitosta,

jota hän on saanut ajatuksistaan avio-

eron kokeneilta ihmisiltä. Kirjan tähtäys-

pisteenä on lapsen suojeleminen aikuis-

ten avioeromyrkyltä.

Warshak on tutkimuksissaan pääty-

nyt siihen, että myrkyllisissä avioeroissa

toinen osapuoli usein kääntää lapset tois-

ta vanhempaansa vastaan; lapsisuhteen

myrkyttäjissä on suhteellisen tasaisesti

sekä miehiä että naisia. Hän myös lainaa

tällaisista tapauksista useita esimerkke-

jä, joissa on silmiinpistävää muun muas-

sa se, kuinka tunteissaan loukattu äiti

hakee terapeuttien ja ystävien vakuutte-

luista ja tuesta ensi sijassa argumentteja

isää vastaan. Warshakin johtopäätös ei

ole saavuttanut yleistä hyväksyntää; osa

ammatti-ihmisistä lähtee siitä, että las-

ten vanhemmistaan esittämät näkemyk-

set ovat aina spontaaneja ja totuudenmu-

kaisia eikä niitä saa selittää manipuloi-

duiksi. Stimuluksesta tuntuu siltä, että

Warshak on oikeassa, mutta epäilee yllä

sitaatissa esiintyvää Warshakin näke-

mystä, että tällainen vihakampanja aina

satuttaisi lapsia ”kaikista eniten”. Jos

lasten psyykkinen energia kanavoituu

manipuloivan vanhemman kannalta on-

nistuneesti toisen vanhemman inhoami-

seen, heihin ei välttämättä ”satu”. On

kokonaan toinen asia, oirehtivatko he

suhteiden myrkyttämistä elämässään jol-

lakin muulla tavalla.

32



Warshak pitää tärkeänä sitä, että

eronneetkin vanhemmat muodostaisivat

lasten suuntaan yhteisen rintaman eivät-

kä manipuloisi lapsia toisiaan vastaan.

Warshak kehottaa vanhempia testaa-

maan, ovatko toisen vanhemman arvos-

telemisen syyt todella lapsen parhaan

ajattelemisessa. Lasten paras, josta toista

vanhempaa panetteleva vanhempi mie-

lellään puhuu, tarkoittaa pohjimmiltaan

hänen omaa parastaan – tai sitä, minkä

hän kulloisessakin tilanteessa näkee

omaksi parhaakseen. Lapsia ei Warsha-

kin mielestä tule käyttää koston välikap-

paleina tai ahdistuksen lievittäjinä. Yhte-

nä seurauksena tästä on lapsen itsetun-

non huonontuminen, koska ”haukku-

malla entistä puolisoa vanhempi samalla

haukkuu omaa lastaan”. Warshak koros-

taa, että hän ei näillä asioilla tarkoita

satunnaista haukkumista tai tunteen-

purkauksia, vaan järjestelmällistä käyt-

täytymistä. Sama koskee lasten satun-

naisia vihamielisyyden ilmauksia van-

hempiaan kohtaan.

Warshak käy läpi eroavien tai eron-

neiden vanhempien tyypillisiä tunteita –

syyllisyyttä, epävarmuutta, takertumista

menneeseen, vainoharhaisuutta, toista-

mispakkoisia reaktioita ja lapsiin käänty-

vää vihamielisyyttä. Tapauskertomusten

jälkeen Warshak antaa ohjeita, jotka ki-

teytyvät ennustettaviin muotoihin: sel-

keä kommunikaatio, rehellisyys, maltin

säilyttäminen, kärsivällisyys, hyvien

muistojen esille tuominen vieraantuneen

lapsen kohtaamisessa ynnä muu sellai-

nen. Warshak nostaa vieraantuneen van-

hemman yhteydenpidon lapsiinsa asiak-

si, josta kannattaa pitää kiinni vaikka

lakitupaan menemistä myöten. Asianaja-

jilla on muutenkin sekä Warshakin esi-

merkkitapauksissa ja hänen antamis-

saan neuvoissa merkittävämpi rooli kuin

suomalaisissa avioerotilanteissa. Yhtenä

esimerkkinä poikkeuksellisen hankalas-

ta tilanteesta on lapsen sieppaaminen,

joita Yhdysvalloissa on vuosittain yli

200.000 tapausta.

Warshak kuvaa, kuinka eromyrkky

hämärtää kantajansa todellisuuden. Ni-

mittelyn rinnalla kenties vielä suurempi

vaikutus on negatiivisten mielikuvien

toistamisella, toisen vanhemman luon-

teen yleistävällä arvioinnilla ja yhteisen

henkilöhistorian vääristelevillä tulkin-

noilla (liioittelu, valheet, tosiasioiden sa-

laaminen, muunneltu menneisyys, ilkeä-

mieliset vihjailut).

Warshakin tutkimusten ja tulosten

takana on oma historiansa. Vuonna 1985

Richard Gardner esitteli käsitteen Pa-

rental  Alienation Syndrome (PAS, vie-

raannuttamisoireyhtymä), jonka kanta-

jaksi hän nimesi lapsia manipuloivan toi-

sen vanhemman vieraannuttajan, joka

hankkii lasten suosion toista vanhempaa

syyllistämällä. Teoria herätti asenteellis-

ta vastustusta ja vieroksuntaa, vaikka

Gardner kykeni varsin hyvin osoitta-

maan, että tällaiset prosessit ovat avio-

erotilanteissa ikävän tavallisia. Warshak

on Gardnerin työn jatkajana oppinut ole-

maan varovainen eikä ole pyrkinyt pato-

logisoimaan oireyhtymän kantajaa niin

selvästi kuin Gardner. Sen sijaan hän on

keskittynyt vieraannutettujen vanhem-

pien auttamiseen sekä terapian että käy-

tännön neuvojen avulla.

Warshakin näkemästä myrkyttämi-
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sen ydinongelmasta seuraava provosoi-

vin havainto on Stimuluksen mielestä

tämä: lapsi ei voi aina luottaa vanhem-

pansa rakkauteen. Rakkaus, joka raken-

tuu marttyyriudelle, mustavalkoiselle

asetelmalle, juonittelulle, toisen vanhem-

man syyllistämiselle, dialogikyvyttömyy-

delle ynnä muulle sellaiselle, ei opeta

lasta rakastamaan tulevissa aikuisiän ih-

missuhteissaan vaan kannustaa häntä

toimimaan manipuloivan ja suositun

vanhemman tavoin.

Vartija 50 vuotta sitten

Vaikuttaako tieto siitä, että tuolla toisella on taskussaan minulle vastenmielisen

puolueen jäsenkirja, jo etukäteen suhtautumiseeni? Muistanko kaikissa tilanteissa,

että tuo toinen, toisella puolella oleva ja toisin paperein varustettu, on ihminen

kuten minäkin, dokumentitta yhtä alaston ja yksin elämän edessä?

– Rauni Turkia Vartijassa 1/1962
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ARVIOT

Heikki Räisänen
MYYTTISESTÄ HEEROKSESTA TOISINAJATTELUN SANKARIKSI
Raimo Harjula: Jeesus – mies myyttien takana. Helsinki: Gaudeamus 2011. 192 s.

Uskontotieteilijä Raimo Harjula tekee
sujuvasti kirjoitetun kirjansa pointit sel-
viksi heti alkusanoissa. Jeesus on jo
evankeliumeissa ”myyttiytynyt” heerok-
seksi, jumalallista alkuperää olevaksi us-
konnolliseksi sankariksi. Prosessia on
vauhdittanut uuden uskonnon ”kotiutta-
minen” hellenistiseen maailmaan. Paa-
valin ja Johanneksen teksteissä Jee-
suksen ”ihmiskasvot ovat enää tuskin
tunnistettavissa”. Kristikunnassa juma-
lallinen Kristus on sittemmin ”jyrännyt
ihminen Jeesus Nasaretilaisen periferi-
aan”. ”Monissa kristillisissä yhteisöissä
Jeesuksen nimestä on tullut mantra,
pyhä hokema, ja häntä rukoillaan enem-
män kuin Isä-Jumalaa.”

Harjula käsittelee evankeliumeita
sakraalibiografioina, pyhinä elämäker-
toina. Mutta vaikka ne eivät ole silmin-
näkijöiden kuvausta, ”mytologisen sym-
boliikan takaa” voi silti hahmottaa kuvaa
historiankin Jeesuksesta. Lopulta hän
onkin tarinan todellinen sankari.

Kirjan lähtökohtana on ajatus, että
”eri uskontojen pyhiin kirjoituksiin sisäl-
tyvät sakraalibiografiat ... noudattattavat
usein sankarimyyttien kaavaa tai aina-
kin liittävät niistä heerokseensa monia
aihelmia”. Sakraalibiografia ilmaisee,
miten sen laatijat ovat kokeneet Mesta-
rinsa merkityksen. Taustalla on ”myyt-
tiytymisprosessi”, jossa ”kansanmuisti
sijoittaa arvohenkilön tiettyyn arkkityyp-
piseen kategoriaan ja liittää häneen kate-
gorian edellyttämiä piirteitä ja ansioita”.

Myyttiytymistä voi edelleen selittää ”mo-
tiiviattraktiolla”: sankarit ”vetävät puo-
leensa ja heihin liitetään aikansa ideali-
soituja arvoja ja piirteitä, yleisiä uskon-
nollisia aihelmia ja ihmekertomuksia”.
Niinpä ”Jeesuksenkin oli ’pakko’ syntyä
neitseestä”.

Motiiviattraktio on ilmiönä kiistämä-
tön, mutta puhe yleisestä sankarimyyt-
tien kaavasta tuntuu ongelmalliselta.
Muutama yhteinen ”aihelma”, joiden
merkitys kokonaisuudessa saattaa olla
varsin erilainen, ei vielä osoita, että esi-
merkiksi Jeesuksen ja Buddhan elä-
mäntarinat noudattaisivat jotakin yh-
teistä kaavaa. Itse asiassa ne ovat melko
erilaisia. (Vielä vähemmän Buddhan elä-
mä muistuttaa Herakleen tarinaa, jonka
Harjula aluksi esittelee ikäänkuin sanka-
rimyytin mallina.) Tästä ongelmasta ei
kuitenkaan ole kirjalle suurempaa hait-
taa, koska sen keskipisteessä ei ole evan-
keliumien luonne, vaan Jeesuksen histo-
riallisen hahmon kuoriminen niistä esiin.

Vaikka Harjula ei ole Jeesus-kirjalli-
suudesta löytänyt samanlaista tarkaste-
lutapaa, hänen konkreettisten tutkimus-
kysymysten luettelonsa kävisi minkä ta-
hansa eksegeettisen Jeesus-kirjan dispo-
sitioksi. Terminologia voi olla erilaista,
mutta kaikki pyrkivät selvittämään, mi-
ten uusi ilmiö (tässä tapauksessa Jeesuk-
sen sanoma, toiminta ja kohtalo) on tul-
kittu perittyjen traditioiden pohjalta. Joi-
hinkin kohtiin Harjula kyllä tuo lisävaloa
muualta, erityisesti afrikkalaisten paran-
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tajien maailmasta. ”Jeesus parantajana
ja eksorkistina” on ansiokas jakso, jossa
Harjulan omat Tansanian-kokemukset
havainnollistavat asiaa. Myös ekskurssi
Jeesuksen kotiutumisesta afrikkalaiseen,
aasialaiseen ja karjalaiseen maisemaan
on kaikessa lyhykäisyydessään kiintoisa.

Lähdekritiikin osalta Harjula viittaa
nykyeksegeettien esittämään ”konteks-
tiuskottavuuden” kriteeriin. Syntyvän
Jeesus-kuvan ”on uskottavasti vastatta-
va aikahistoriallista juutalais-roomalais-
ta kontekstia”, mutta myös annettava
tilaa Jeesuksen yksilöllisyydelle. Kritee-
riä on meillä korostanut juutalaiseen
kontekstiin vankasti perehtynyt Tom
Holmén (Jeesus, 2007). Harjula katsoo
kontekstia kauempaa ja soveltaa kritee-
riä suurpiirteisemmin, mutta päätyy silti
ajoittain jopa uskottavampiin tuloksiin
(koska kontekstiuskottavuuden kriteeri
Holménin käsissä tuntuu aina kääntyvän
”lähteen eduksi”, kuten Jarmo Kiilu-
nen kriittisesti  huomauttaa Vartijassa
4/2008).

Tietty lähdekriittinen huolettomuus
– piittaamattomuus synoptisten evanke-
liumien keskinäisistä suhteista – vaivaa
silti paikoitellen Harjulankin kirjaa.
Niinpä hän muitta mutkitta Matteuk-
sen kertomusjuoneen liittyen selittää,
että Jeesuksen ja ”uskonnollisen eliitin”
välinen jännitys kiristyi äärimmilleen,
”kun Jeesus piti juhlille saapuneen väki-
joukon keskellä kärkevimmän puheensa
fariseuksia ja lainopettajia vastaan
(Matt. 23:13–33 par.)”, mikä ennen pit-
kää johti hänen vangitsemiseensa. Sama
puhe esiintyy kuitenkin lyhyemmässä (ja
hivenen lievemmässä) muodossa Luuk-
kaan evankeliumissa aivan toisessa, var-
haisemmassa yhteydessä (Luuk. 11:39–
52). Kummankin  evankeliumin  takana
on ns. Q-lähteeseen kuulunut Jeesuksen
sanojen sikermä. Vasta Matteus on teh-
nyt siitä pääsiäisaikaan temppelialueella
pidetyn julkisen puheen, jolla oli kohta-
lokkaat seuraukset.

Kaikki  ovat  yhtä mieltä siitä, että
julistus Jumalan valtakunnasta muodos-
ti Jeesuksen sanoman ytimen; eri mieltä

ollaan siitä, mitä hän puheellaan tarkoit-
ti. Harjula kiteyttää tulkintansa klassista
liberaaliteologiaa (Adolf von Harnack)
muistuttavalla tavalla sanoihin ”Juma-
lan rakkaus kaikkia luotuja kohtaan ja
lähimmäisenrakkauden rajaton velvoi-
te”. Hän myöntää, että sanomaan kuului
myös ”pikaisen maailmanlopun odotus”,
mutta se vaikuttaa irralliselta – kääreel-
tä, johon varsinainen asia oli kiedottu.
Monille nykytutkijoille keskeinen ajatus
Israelin restauraatiosta, johon liittyy
kaksitoista miestä käsittävän sisäpiirin
(syntymässä olevan uuden Israelin hei-
mojen tulevat hallitsijat!) valinta, puut-
tuu kokonaan. Tältä osin kirjaa olisi täy-
dennettävä Holménin materiaalilla.

Harjula painottaa ”radikaalia” ja hu-
maania tapaa, jolla Jeesus eli lähimmäi-
senrakkautta todeksi ”etenkin suhtees-
saan syntisiksi leimattuihin marginaali-
ryhmiin”. Anni Pesonen on väitöskir-
jassaan (Luke, the Friend of Sinners,
2009) problematisoinut tämän tavan-
omaisen käsityksen: kuva lempeästä syn-
tisten ystävästä menee suurimmaksi
osaksi Luukkaan kirjailijantyön tiliin.
Tässä yhteydessä Harjula (monien mui-
den tavoin) liioittelee Jeesuksen konflik-
tia ”uskonnollisen eliitin” kanssa: puhe
Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisen ra-
kastamisesta olisi ilman muuta herättä-
nyt arvostelua monissa fariseuksissa ja
kirjanoppineissa ja vaikuttanut merkittä-
västi kuolemantuomioon. Toki Harjula
myös tekee selväksi, että teloituksen syy-
nä olivat olennaisesti sekä kansalliset
että Rooman valtapoliittiset intressit.

Harjula arvelee, että Jeesuksen puhe
Jumalasta Isänä osaltaan kärjisti kon-
fliktia: se ärsytti vastustajia, jotka pitivät
sitä liian tuttavallisena. Juutalaisten läh-
teiden valossa tulkintaa sopii epäillä ei-
vätkä synoptiset evankeliumitkaan anna
siihen paljon aihetta. Harjulan ajatus saa
lisäväriä spekulaatiosta, että Jeesus saat-
toi olla avioton lapsi: ehkäpä isätön poika
oli Jumalasta löytänyt Isän, jonka rak-
kautta kaikkia luotujaan kohtaan hän
julisti. Kun Jeesus puolusti sosiaalisesti
hyljeksittyjä, taustalla olivat ehkä juuri
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omat kokemukset aviottoman pojan ase-
masta. Ajatus Jeesuksen aviottomasta
syntyperästä on kuitenkin heiveröisellä
pohjalla. Jos sellaisia huhuja olisi aika-
naan ollut ilmassa, niiden odottaisi jättä-
neen selvempiä jälkiä lähteisiin.

Vaikka evankeliumien Jeesus koros-
taa Jumalan kaikkiin ulottuvaa rakkaut-
ta, hän myös ehtimiseen uhkailee kuuli-
joitaan helvetin piinalla. Harjula kuittaa
ristiriidan toteamalla, että ”aineiston ro-
soisuus lisää henkilökuvan uskottavuut-
ta”. Se, että hän jättää ”särmät ja rypyt”
lähemmin käsittelemättä, ei kuitenkaan
ole esitykselle eduksi. Siitä jää puuttu-
maan kuva Jeesuksesta autoritaarisena
karismaattisena johtajana, joka hajottaa
perheitä ja vaatii seuraajiltaan satapro-
senttista kuuliaisuutta kuolemaan asti.
Uususkontojen tutkimus antaisi vertai-
luainesta tämän puolen käsittelyyn san-
karin persoonassa.

Sovitusopista Harjula kirjoittaa tark-
kanäköisesti. Ajatus vilahtaa synoptisissa
evankeliumeissa vain kahdesti. Jeesus
asetti syntien anteeksisaamisen ainoaksi
edellytykseksi ”sen, että ihminen itsekin
antoi lähimmäisilleen anteeksi. ”Anteek-
sisaamisen varsinaisena perustana hä-
nen julistuksessaan kuitenkin oli taivaal-
lisen Isän hyvyys ja armahtavaisuus.”

Jeesus-kirjojen kentässä Harjulan
teos sijoittuu jonnekin klassisen liberaa-
liteologian ja nykyamerikkalaisen Jee-
sus-seminaarin välimaastoon. Ote on rai-
kas ja virkistävä. Myyttisen heeroksen
tarinasta kuoriutuu elävä ihminen, gali-
lealainen profeetta. Silti voi kysyä, hä-
märtävätkö myös tässä kuvassa tietynlai-
set heerosmyytin piirteet historiallista
henkilöhahmoa. Missä määrin rajatonta
rakkautta julistava, syntisiä puolustava
ja eliitin kanssa konfliktiin ajautuva toi-
sinajattelija edustaa modernia sankari-
tyyppiä, josta olisi vielä raaputettava pois
kerros tai pari humanistista silausta?
Harjulan kuvaus Jeesuksesta eksorkisti-
na, pahojen henkien manaajana, on toki
jo askel tähän suuntaan. Joka tapaukses-
sa takakannen lupaus kirjasta, joka on
”kiinnostavaa luettavaa kenelle tahansa
kirkkoihin kuuluvalle tai niihin kuulu-
mattomalle sekä kaikille eurooppalaisen
kulttuurin historiasta kiinnostuneille”,
tulee kirkkaasti lunastetuksi. Voi vain
toivoa, että siitä kiinnostuisivat nimen-
omaan myös uskonnolliset sisäpiirit, joi-
den näkemykset yhä rakentuvat Johan-
neksen evankeliumin fiktiiviselle, ”myyt-
tiytyneelle” Jeesus-kuvalle.

Niko Huttunen
PAAVALI MANNERMAISESSA FILOSOFIASSA
Alain Badiou: Apostoli Paavali. Universalismin perustaja. Helsinki: Gaudeamus

2011. 168 s.

Ranskalaiselta filosofian emeritusprofes-
sori Alain Badioulta ei ihan ensimmäi-
seksi odottaisi kirjaa Paavalista. Poliit-
tisilta kannoiltaan Badiou on vasemmis-
tolainen ja kaikkea muuta kuin kristilli-
sen uskon ihailija. Prologissa hän katsoo-
kin aiheelliseksi selittää, miksi on tarttu-
nut Paavaliin.

Kiistettyään ensin kaikki uskonnolli-
set motiivit Badiou toteaa, että Paavali
on ”tapahtuma-runoilija” ja ”militantti”,
jonka ”tehtävänä  on  korvata se  malli,
jonka Lenin ja bolsevikit antoivat meille

viime vuosisadan alussa”. Lukija, joka ei
ennestään tunne Badioun filosofiaa, on
ihmeissään ja teksti säilyy vaikeana jat-
kossakin. Kääntäjän työ lienee ollut
haastava. Vuonna 1997 ranskaksi jul-
kaistun kirjan on kääntänyt Janne
Porttikivi.

Badioun kirja liittyy mannermaises-
sa filosofiassa 1990-luvulla alkaneeseen
kiinnostukseen Paavalia kohtaan. Tämä
filosofinen keskustelu on pitkälti kulke-
nut eksegeettisestä keskustelusta eril-
lään, mutta joitakin yrityksiä keskustelu-
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yhteyden saamiseen on ollut. Tästä osoi-
tuksena on 2009 julkaistu St. Paul
among the Philosophers, joka sisälsi ar-
tikkelit muun muassa Badioulta, Slavoj
�i�ekiltä, E.P. Sandersilta, Dale B.
Martinilta ja Daniel Boyarinilta. Kol-
me viimeistä kuuluu eksegeetteihin. Suo-
messa filosofien Paavali-tulkinnasta on
ammentanut muun muassa Mika Oja-
kangas kirjassaan Kenen tahansa poli-
tiikka (2002).

Badioun kirjassa näkyy, että hän tun-
tee eksegeettistä keskustelua ja on siitä
jossain määrin jopa kiinnostunut. Badiou
lainaa tarvittaessa myös kreikankielistä
alkutekstiä. Mutta eksegeettisestä tutki-
muksesta hän katsoo voivansa irrottau-
tua aina halutessaan. Prologissa hän
evästääkin lukijaa siitä, ettei hänen ta-
voitteensa ole ”historiallisia tai eksegeet-
tisiä vaan läpikotaisin subjektiivisia”.

Badioun kantava ajatus näkyy kirjan
alaotsikossa. Hänelle Paavalin julistus
edustaa universalismia, jossa ylitetään
kaikki inhimilliset erot ja luokittelut. Ba-
dioun mukaan Paavali tekee tämän viit-
taamalla Kristuksen ylösnousemukseen,
joka on ainoa Paavalia todella kiinnosta-
va asia. Tässä kohtaa Badiou on ekse-
geettisessäkin mielessä oikeilla jäljillä.
Paavali kiinnostus todellakin keskittyy
juuri Kristuksen ylösnousemukseen. His-
torialliseen Jeesukseen ja hänen sanoi-
hinsa Paavalilla on yllättävän vähän viit-
teitä.

Minulle ei täysin selvinnyt, missä
mielessä Badiou voi pitää Paavalia aidos-

ti universalistina. Hänelle ylösnousemus
kuuluu ”tarujen piiriin” ja siinä mielessä
Paavalilla ei luulisi olevan enää sanotta-
vaa Badioulle. Mutta tämä ei tunnu hait-
taavan. Badiou arvostaa korkealle sen,
että Paavali synnyttää identiteetin, jossa
ylitetään yhteiskunnalliset, kansalliset ja
sukupuoleen perustuvat erot.

Badiou katsoo, että Paavalin univer-
salismi on sekä juutalaisen lakihurskau-
den tai kreikkalainen filosofian vastai-
sia. Juutalaisuus teki eron juutalaisen ja
pakanan välillä, kreikkalainen filosofia
puolestaan oli kiinnostunut maailman
yleisestä lainalaisuudesta eikä siten pys-
tynyt sisällyttämään itseensä muuta
kuin rekonstruoituihin lainalaisuuksiin
sisältyviä asioita. Badiou sanoo Paavalia
jopa antifilosofiksi ja argumentoi muun
muassa apostolin viisauden vastaisilla
sanoilla ensimmäisessä kirjeessä korint-
tilaisille.

Badioun kirja on kiinnostavaa luetta-
vaa kaikille mannermaisesta filosofiasta
kiinnostuneille. Paavali-tutkijalle se voi
olla vaikeampi pala. Joka tapauksessa
Badiou osoittaa, että Paavali voi kokea
inspiroida varsin yllättävilläkin tahoilla.
Nähtävästi Paavalin teksteissä on kaikis-
ta vastaväitteistä huolimatta sellaista ve-
tovoimaa ja puhuttelevuutta, että siitä
voivat ammentaa hyvinkin eri tavoin
ajattelevat lukijat. Badiou väittää, että
apostolin kaunaisuutta arvostellut
Nietzschekin oli filosofiassaan lopulta
velassa samaiselle apostolille.
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Vartijan matkassa 1892

Heidi Haahtela

Sekularisaation ja ateismin vastaiset argumentit eivät muutu paljon 120 vuodessa.

Kirjoituksessaan Kristillisyysko vai pakanuus vallitsemassa? Zachris Yrjö-Koski-

nen sanoo: ”Että pakanuus on meidän aikakaudellamme vallitsemassa, on mieles-

täni mahdoton enää kieltää; se astuu yhä selvempänä, pontevampana näkyviin

niissä piireissä, jotka edustavat alan korkeinta sivistystä…” Hän analysoi tilannet-

ta.

Olen keskuus-elämässäkin tavannut ih-

misiä, jotka avonaisesti tunnustavat har-

taimmalla halulla suovansa, että voisivat

uskoa niitä lohduttavia lupauksia lunas-

tuksesta ja iankaikkisuudesta, mitkä

kristin-oppi tarjoo. Toisia on, jotka ovat

miten kuten henkeänsä karaisseet filoso-

fiallisella maltillisuudella ihmis-olemuk-

sen toivottoman katoovaisuuden suh-

teen: kuoleman jälkeen yksilö palajaa

luonnon kokonaisuuteen, joka hänen on

siittänyt, mutta hän elää muka jälkeläi-

sissään ja niissä töissään, joita hän elä-

mänsä aikoina on ihmiskunnan hyväksi

toimittanut. Jaloimmat sillä tavoin alis-

tavat itsensä välttämättömän alle, joka

onkin samassa määrässä helpompi tehdä,

mikäli onnen-osa elämässä ei ole kovin

vastahakoinen; tarjoohan elämä kum-

minkin muka kaikenlaista hyvää, jota

taitavasti on nauttiminen, jos kohta tuo

lopulta odottava kuolema levittää synkän

varjonsa kaikkiin elämän nautintoihin.

Vaan eipä kaikilla ihmisillä ole näin jär-

kevä ja maltillinen mielenlaatu, eikäpä

jokaiselle ihmislapselle olekkaan suotu

pelkkää päivänpaistetta, vaan enimmille

on tämä maallinen elämä kovaa työtä ja

taistelua. ”Elämämme kestää korkein-

taan kahdeksankymmentä vuotta ja par-

haimpanakin on se ollut tuskaa ja vai-

vaa,” – on kokemus, joka ei yksistään

kova-onnisiin koske. Ylipäänsä, jokaiselle

ihmiselle tulee vastoinkäymisten – kris-

titty sanoo: koettelemusten – aikoja, jol-

loin elämä tuntuu raskaalta ja toivotto-

malta, toisinaan karsimattoman raskaal-

ta, jollei mitään iankaikkisuuden toivetta

löytyisi levittämässä valoansa pimeyden

alhoon. Tämä lohdutus häviää samassa

määrässä kuin pakanuus valtaan pääsee.

Senpä tähden pessimismin, toivottomuu-

den tauti yhä enemmin leviää aikakau-

temme sivistykseen.

Aikakauden pessimististä suuntaa

todistaa muun muassa sekin tosiasia,

että itsemurhat, jotka ovat pakanallisen

epätoivon viimeisenä apukeinona, ovat

meidän aikana sivistyneessä maailmassa

hirveällä tavalla enentyneet. Milloin uusi

kohtaus tätä laatua tuodaan yleisön tie-

doksi, tavallisesti lisätään se selitys, että

satunnainen mielenhäiriö on ollut syynä

tuohon kamalaan tekoon. Mielenhäiriötä

kyllä, samoin kuin jokainen rikollinen

teko, milloin intohimot saavat ihmisessä

voiton, sopii mielenhäiriöksi nimittää.

Mutta satunnaiseksi ei voi tätä siveellistä
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häiriötä suinkaan nimittää, jos se perus-

tuu yleisemmin levinneeseen käsitysta-

paan, joka niinkuin taudillinen ilmapiiri

tuottaa tarttumis-aineet kaikkien hengi-

tettäviksi. Että nämä pessimismin saas-

tat runsain määrin liikkuvat nykyaian

sivistyksessä, sitä ei luullakseni tasapuo-

linen tarkastaja saata todenteolla kieltää.

Se on totta, kirjallisuudessa sitä harvoin

suorilla sanoilla tunnustetaan. Jotkut

synkät Saksan filosofit, joiden tutkimuk-

sia ei suurempi yleisö lue, ovat saattaneet

järkensä hienoimmilla johtopäätöksillä

todistella, että kaiken alku ja loppu on

pelkkää iankaikkista tyhjyyttä; useimmi-

ten kuitenkin joku salaperäinen kammo

estää kirjailijaa esittämästä,  mielipitei-

tänsä  siinä asiassa niin jyrkässä muo-

dossa, että se häiritsisi lukijoissa kaiken

esthetillisen nautinnon. Tavallisinta siis

on, että mietteet ilmaantuvat kirjailijan

yleisessä ajatussuunnassa ja puhkeevat

esiin satunnaisissa lauseissa, ikäänkuin

yleisesti tunnustettuina totuuksina, jot-

ka ovat yhtä selvät ja kieltämättömät

kuin luonnon yksinkertaisimmat lait.

Tässä muodossa pessimismi enää ole mi-

kään harvinainen ilmiö nykyaian kirjalli-

suudessa ja tässä muodossa se myöskin

parhaiten leviää, ollen muka aian sivis-

tyksen välttämättömänä liitteenä.

Sain äskettäin käsiini Pierre Loti’n

viimeisen teoksen: ”Le livre de la pitie et

de la mort.” Tuo etevä, äskettäin Rans-

kan Akatemiaan valittu runoilija sanoo

heti alussa: ”Tämä kirja on vielä enem-

män minua itseäni kuin  kaikki muut,

mitkä olen kirjoittanut tähän päivään

asti.” Se sisältää tekijän mielestä hänen

hellimmät, arkaluontoisimmat tunteen-

sa, jotka hän on epäillyt heittää kovakou-

raiselle kritiikille alttiiksi. Minäpä en

olekkaan kritikoitsijan silmillä lukenut

noita hienopiirteisiä tuntehikkaita ku-

vauksia, mitkä ”Säälin ja kuoleman kir-

ja” sisältää. Mutta tekijää itseänsä tulee

toisinaan sääli, nähdessä sitä tuskallista

kuolemankammoa, joka on hänen tun-

teittensa valtaavana sävelenä. Hänestä,

näet, kuolema – ”tuo palajaminen ian-

kaikkiseen tyhjään” – on viimeinen sana

kaikelle luomakunnalle, yhtä hyvin hert-

taiselle Klaara-tädille, joka on jälkeensä

jättänyt tuhannet suloiset muistot, kuin

myöskin perheen valkoiselle kissalle, joka

kuolee vanhuuteensa ja kuopataan pen-

saan juureen pihalla. Kuolema ja unoh-

tuminen, siinä tuo kolkko painajainen,

jota vastaan kirjailija omasta puolestaan

kokee kirjallisella maineellansa taistella,

– toivottomasti kyllä kuten itsekin pel-

kää; sillä ennen pitkää on kaikki mennyt-

tä: kirjailija itse, se myötätuntoinen luki-

jakunta, jonka muistoon hän on osannut

kuvaelmansa piirtää, kenties vihdoin itse

Ranskan Akatemiakin, jonka ”kuolemat-

tomain” joukkoon hän äskettäin on pääs-

syt. Tässä kaikessa on mielestäni ikään-

kuin uuden-aikaisen pakanuuden hai-

keinta hädänhuutoa, erittäin haikeata

senkin vuoksi, että se kyllä aavistaa, mis-

tä apu ja lohdutus olisi saatavana. Kirjan

ensi lehdessä luetaan:

”Armaalle äidilleni omistan tämän

kirjan, ilman pelotta, koska kristillinen

usko sallii hänen tyvenellä mielellä lukea

synkimmätkin asiat.” Kenties tämä usko,

jos se oikea on, auttaa äiti parkaa toivo-

maan itsellensä sitäkin armoa, mikä ai-

koinaan Nain’in leskelle tapahtui!
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